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جناب ميرزا اسداللّه فاضل مازندراني

اهتمام و باز نويسيه ب

*عادل شفيع پور*
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در باره مؤلف کتاب

وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در جناب فاضل مازندراني که نام 

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران تولّد يافت. تحصيالت مقدماتي و تکميلي  1880هجري قمري ( ١٢۹۸تاريخ 

اي چون شيخ اسمعيل ابن الحداد از دانشمندان شيخي  ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجسته

مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، 

از أحبای طهران و مازندران  کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي

و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهٰی, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به 

أمر أعزّ ابهٰی گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به آخوند  مالّ محمد 

م خراساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربال گرديد, ولکن کاظ

دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات 

کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب و ، هندوستان, ، مصر،, امريکاجناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,

فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به 

ون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان رانيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چ

خواندند. جناب فاضل  »2تألي ابوالفضائل «دانش و حکمت نيز ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ»1مبلغ کامل «

ن خود بودند. از در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زما

آثار مطبوع و مهم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحق،, اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت 

جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه -1

غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد ه و بجز نشر نفحات ارزوئي ندارد .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملكه حضرت فاضل 

  ) ١۶صفحه م  - ١امرو خلق جلد ساند ...(ركاخ مالاعلي ه نموده كه شاخ رحماني بدرختي در گلشن امكان غرس 

Royلهلم ( ياعزاز ايادي امراللّه جناب ري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب -2 Wilhelmمندرج درنشر (ه ي

)Star of the West ٢۵۷صفحه  -ميالدی 1921-1922ازدهم ، ي) نجم باختر مجلّد .  
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ميالدي واقع ١۹۵۷منتشره در مجالّت بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرمشهر به سال 

يشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.گشت. و مرقد ا

کتاب ظهورالحق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات اول, ،دوم، و سوم را به تاريخ 

ن کتاب عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سوم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اي

. جلد سوم که متمم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب 3به طبع رسيده است   1942-1940در حدود سال 

است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمه تاريخيه است.  اعلٰي حضرت باب و بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرکه امر در عهد 

بهائي  -ه زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچکه تاکنون ب اما جلد اول و ذوم

[عادل شفيع وسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  مطبوع گشت.

به زيور طبع آراسته گشته است. پور]

اريخ عهد ابهٰی تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به ت

ميالدی در آلمان به  ٢٠١١جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال 

که  عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششموفارسیلسانبهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه وسيله 

که اکنون  بهائي مطبوع گشت. -تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

آراسته  به زيور طبع[عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iفايل در  Pdfيک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت 

گشته است. 

مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان ميثاق 

به زيور طبع آراسته [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به  H-Baha’iاست که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

طبـع بنويس،ايران فرمودند: ملّیروحانیمحفلبهخطابميالدی1943جوالي1مطابقبديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸ار لوح مبارک مورخه استخراج  -3

مابقي بايد توقيف گـردد و طبـع کتـب و رسـائل بـالمره       ,زجائنمودندبه آنمباشرتکهارجمندجناباستدالليهوفاضلجنابتاريخکتابازجلديک

و هم چنـين در سـخن    از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل ملّی ايران) ۴۷۸( صفحه زيرا مخالف اوامر حکومت است.  ,ممنوع

= آزردگـان ( جنـاب رحمـت اهللا ازردگـان ) و ط =      284مطبعـه،   –ط ) به اين معنا می باشد م  -284–ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م 

ه است.نمودثبت1942-1940سالهایمطابقشمسیهجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهایدرراکتاباينطبع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی  هٴن . در مجلطهرا
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مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اول  گشته است. مجلّد هشتم در

به طبع رسيده است.  در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه به وسيله ١۹۷۵و  ١۹۷۴,و دوم در سال 

بديع ترقيم و  ١٠٠که تا سنه  مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد واليت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است

به زيور طبع  [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به H-Baha’iنگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحق خطاب به جناب فاضل  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابالغيه مورخه 

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال أيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ «ميفرمايند :

يت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را و سکان فردوس ابهٰی تمجيد نمايند و تهن اعلٰي احديه آني از ياد نرود. مال 

.انتهئ»4دائماً ليالً و نهاراً از حضرت خفّي االلطاف متمنّي و ملتمس

ك جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابالغيه مبار ٩هللا در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ١٩٣٨فوريه  ٢٦مورخه 

ان جمال احديه آني از ياد نرود مالاعلي وسكموطن اصلي...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در

)٢٣صفحه م  - ١( امرو خلق جلد ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند. فردوس
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سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحق

سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب دوستان عزيز, همانطور که مالحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر 

در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی االمکان در موارد لزوم با حواشی و اضافات اصالح و اضافه گردد. و 

ر بعضی در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف تکميل است و د

از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطالع آن 

بهامریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله 

امریآثارنشرلجنه-آلمان بهائیمطبوعاتمؤسسه . جلّد سوم و چهارم نيز به وسيله منتشر می،شودو چاپ عربی وفارسیلسان

منتشر شد. با توجه با اين در طهران   مطبوعات امرئیمؤسسه به وسيله جلد هشتم نيز  عربی چاپ و منتشر شد.وفارسیلسانبه

لّدات اول, دوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا تمام سعی من در اين است که حتی االمکان در تکميل مج

مجلّدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب 

] با اين جانب تماس حاصل نمايند.،TZH09@YAHOO.COMايميل [ می باشند می توانند باآدرس

ارادتمند : عادل شفيع پور -با تقديم احترامات فائقه                                                                  
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)1(

ه)و(

قٍالحم بِيکُلَع قنطا يٰنتابا کهٰذ

عود ٍءلَهم بِشَيئلَه ونونِه ال يستَجيبن دم ونيدع الَّذينقِ والّح ة

بخش دوم

از اقسام تسعه کتاب ظهور الحق در شرح واقعات قسمت

ابهٰي و  اعلٰي ع يشش سال اول از امر بد يعنين ينخست

ن)ي( تذکرة للقارئ
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)2(

يفهرست کتا ب ظهور الحق بخش ثان

)(مجلد دوم

صفحهعنوان مطالب                                        

)2(عه کتاب ظهور الحق...                            بخش دوم أز أقسام تس -1

)5(….(هو) بخش دوم از -2

( بسم اللّه  الرحمن الّرحيم)-اعلٰي از الواح حضرت رب  يکي-3

)6(السموات و األرض .......")   يآنشاء ما ف ي("الحمدللّه الّذ 

ائه                         يظهور والدت جمال قدم و اسم اعظم حضرة بهاء اللّه جلّ ثنائه و عز کبر -4

)7(ت يام قبل از طلوع فجر هدايا ين عالم و چگونگيعلم در ايحس و ال يب الياز عوالم غ    

)22(ام شباب آن حضرت  يت ايفيان کيدر ب -5

)27(ع    يسال نخست ظهور بد -6

)27(راز و مالقاتش با حضرت باب اعظم               يه بشين بشرويورود جناب مال حس -7

)29(ت    يده فجر هدايآغاز بشارت و طلوع سپ -8

)34(راز          يع چهار ماه اول امر آن حضرت در شيه و وقايو اصحاب اول يحروف ح -9

)46(ابهٰي باب الباب و اصحاب بمحضر عظمت آغاز ارتباط و التفات  -10

11-                     49(سفر حضرت باب أعظم بمکه و إعالن دعوت در مواقع اعمال حج(

)60(راز                    يع قبل أز ورو د بشيباب أعظم از مکّه و وقامراجعت حضرت  -12

راز ويورود حضرت باب أعظم ببوشهر و إعالن دعوت در ش -13

)67(ران    يا در اين باليطلوع اول 
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)68(ران) محمد شاه قاجار   يع مبارک به سلطان عجم (ايتوق -14

ضّادت علماء و واقعه زجر                       راز و ميورود حضرت باب أعظم (أکبر) بش -15

)78(و حبس آن بزرگوار              

صفحهعنوان مطالب    

)84(راز     يام توقف حضرت باب أعظم در شيع ايوقا -16

که سبب هجرت يو مقدمات يو حجت زنجان يد دارابيمان وحيشرح إ  -17

)86(د        يراز گرديحضرت ذکراللّه األعظم از ش          

)90(راز              يره شيام أخيع ايوقا -18

)93(ع    يبنفسه بر نشر أمر بد ابهٰي ام جمال يق -19

)95(راز       يره شيام أخيتتّمه واقعات ا -20

)98(يم خان کرمانيمحمد کر يع خطاب به حاجيتوق -21

)100(راز و مهاجرت آنحضرت باصفهان     يحاکم ش يريسختگ -22

)102(ر احسن القصص [قوله]ي( تفساعلٰي ات حضرت رب ياز آ ينبذّه ا -23

)104(ادعيه صحيفه أعظم السنه     يهذا الدعا ف -24

)107(ات آن)    ياز آ يتر سوره الکوثر (فقرايتفس -25

)110(العلماء) ي(هذا کتاب الع خطاب به علماء يتوق -26

)117(شرح سفرحضرت ذکراهللا األعظم باصفهان و واقعات آن بلد         --27

)126(راز  ياز اصحاب درش يکيع آنحضرت از اصفهان خطاب بيتوق -28

بت چهار ماهه حضرت ذکر در عمارت صدر                           ير منوچهر خان و غيتدب -29

)127(ت اعزام بصوب طهران          يفيو ک          
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)131(ر والعصر        يفاتحه رساله تفس يقوله ف -30

)137(مدد....."     يا علي"علٰي ابه حضرت  يرزا آغاسينامه حاج م -31

)138(ز  ين تا تبريه کليق عبور آنحضرت از قريواقعات طر -32

خطاب به محمد شاه                                                                اعلٰي ع حضرت يتوق-33

)139().شاه ارسال فرمودند يبرا يک چاپارچيواسطه آقا محمد به ب را ن نامهي( ا

صفحهعنوان مطالب      

)148(ز   يام توقف حضرت ذکراللّه األ عظم در تبريا -34

)151(عه        يآنحضرت بماکو و حبس در آن قلعه من ينف -35

)156()علٰي اال ي(هو المتکبر العلّإکمال حجت بدربار طهران  يگر برايع ديتوق -36

ده است. )يع از قلعه ماکو خطاب به محمد شاه نازل گردين توقي(ا

)165(يبرغان يملّا تق ين و حادثه قتل حاجين از کربال بقزويورود قرة الع -37

به                     ياز و يتيان در مورد شکاين بيخطا ب به مؤمن اعلٰي ع حضرت رب يتوق -38

)176(ت فرمودند        يآن جناب عنا حضرت نمودند و لقب ورقة الطّاهرة بهآن          

)184(ن     يو قزوه در طهران ين شهداء بابياول -39

)193(ان و طلوع إمتحان و إ فتتان  يعت بيس شريتأ س -40

)195(از آنجا  يدر ماکو و سپس نقل و يام حضرت نقطه اوليشرح اوضاع اواخر ا -41

ق                             يحبس چهره ب

يشمس يهجر 1227سال  يقمر يهجر 1264ات سال سال پنجم ظهور واقع -42

)198(يالديم 1848مطا بق با                           
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)204(و وقوع فتنه هائله     إ جتماع أصحاب در مشهد خراسان -43

)215(إ جتماع إحباب در بدشت و وقوع  فتنه      -44

45-  226(عه      يز و وقوع حادثه فجيق به تبرياز چهر اعلٰي إ حضار حضرت رب(

)240(ام     يات آن ايفيق و شرح کيبچهر يحبس دوم حضرت نقطه اؤل -46

)241(صدر أعظم         يرزا آغاسيم يه خطاب به حاجيع خطبه قهريتوق -47

ام حبسين امر در آيان ايو جر يخالصه احوال حضرت نقطه اٌؤل -48

)250(ق    يآنمظلوم در چهر 

)253(خراسان  يإحتجاج باب الباب با علما -49

صفحهعنوان مطالب            

ات سؤد بنصرت أمر قائمينهضت جناب بالباب و أصحاب با رأ -50

)257(ره خضراء     يدر جز 

اطات                       يع اصحاب را و مراعات احتيم جناب باب(الباب) جميب و تنظيترت -51

)262(الزمه تا بارفروش             

مت جناب باب(الباب)                      يو عز يرزا آغاسيم يوفات محمد شاه و فرار حاج -52

)263(و اصحاب به بارفروش      

ن مقاتلهيورود جناب باب(الباب) و أصحاب ببار فروش و شروع اول -53

)273(و فتنه هائله           

استخالص اصحاب از رباط بارفروش ووقوع دوم مقاتله هائله در جنگل                        -54

)289(يسرو ورود به بقعه طب          



11

و ورود حضرت قدوس و إ ستقرار او و قدرت يخ طبرسيشرح قلعه ش -55

)293(و عدت اصحاب    

56- يخان و هجوم اردو يرزا تقين شاه و صدارت ميشرح آغاز سلطنت ناصرالد

مه و شکست اردو و شرح بناء              ين مقاتله عظيو وقوع سوم يأعدا به مقبره طبرس   

)300(م اصحاب   يقلعه و تنظر يو تعم                                 

رزا بحکومت مازندران ويم يقليت مهديز سپاه و ماموريتجه -57

)309(دفع اصحاب قلعه              

مه و                   ين مقاتله عظيرزا وچهارميم يقليمهد يخون بردن أصحاب باردويشب -58

)319(و در هم شکستن اردو                 

خان بقلعه و وقوع يرزا  عباسقليم يقليت معظم اردو و هجوم مهديإ جتماع جمع -59

شکستن لشکرجناب باب(الباب) و درهم يمه و شجاعتهاين مقاتله عظيپنجم 

)324(و شهادت آن جناب           

مازندران بر أصحاب و هجوم شان بر قلعه و وقوع                        يإعالن جهاد علما -60

)332(ن    يمن مقاتله وفرار مهاجيششم                   

)336(خان  يمت عباسقليان و هزين مقاتله أصحاب قلعه و شکست سپاهيهشتم -61

)339(ن أصحاب قلعه  ين و آخريره اردو و مقاتالت نهميم و مهاجمه اختراک -62

صفحهعنوان مطالب   

)347(ده اصحاب قلعه و عسرت احوالشان   يمحاصره شد -63

و شرح                  يرزا و خاتمه امر قلعه طبرسيم يقليرمهدير و تزويتدب -64

)355(ف      ية السياز شهداء و بق ياحوال بعض                 

)367(ف از اصحاب ية السيشهادت حضرت قدوس و شرح احوال همه شهداء و بق -65
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ياردستان يدر عليرزا حيم يبرا اعلٰي حفظ از حضرت رب  يدعائ -66

)379(يسرف قلعه طبية السياز بق                            

پس از وصول خاتمه امر قلعه بسمع يشرح احوال حضرت نقطه اول -67

)388(آن بزرگوار         

حضرت قدوس و جناب باب الباب و يارت نامه برايز -68

)389(يسائر شهداء قلعه طبرس 

)389(ت شهادت شهداء سبعه طهران     يفيک -69

زد                      يو اجتماع اصحابش در قلعه  يد) دارابيي (وحيحيد يام جناب آقا سيق -70

)398(ن قلعه  و وقوع مقاتالت و خاتمه امر آ                           

)408(ز و ارتفاع أ مر قلعه آنجا  يريبه ن يد دارابيي وحيحيد يورود جناب آقا س -71

)412(د    يز و خاتمه امر آن و شهادت جناب وحير يلعه نواقعات فاجعه ق -72

)428(ره زنجان  يو واقعه خط ي(حجت) زنجان يام جناب مالّ محمد عليق -73

)440(ورود عساکر از طهران    يان و توالمقاومت و مقاتلت دولت با اصحاب زنج-74

          اصحاب   و                                                                         يمعظم در زنجان و شجاعتها و مشقتها ياجتماع اردو -75

)452(شهادت جناب حجت          

)469(نجان و شهادت و إسارت اصحاب  خاتمه واقعه ز -76

)474(لي و إکمال حجتش و إتمام نعمتش     ام حضرت نقطه أوين ايات آخريفيک -77

خطاب به علماء و دعوت آنها         اعلٰي ع حضرت رب يصورت دو توق -78

)475(ن                                                      يش با ادلّه و براهيت خويبه قائم  
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صفحهعنوان مطالب                                                                

)483(شهادت    يا شدنش برايفش را و مهيظاتمامت و يإکمال حضرت نقطه اول -79

يرا که برا يعيارسال توق هياز حضرت بهاءاللّه که در آن قض يلوح -80

                    483-484(فرستادند                                                 اعلٰي حضرت رب(

احضار آن بزرگوار                    و  ير فرمان بر قتل حضرت نقطه أولير کبياصدار ام -81

)485(ز      يق به تبرياز سجن چهر             

)490(يشهادت حضرت نقطه اول يعنييشرح مضجعه عظم -82

)507(ن آنحضرت (أفنان)          ينسب و منتسب -83

انات و خطابات معظّمه از قلم                       ير أحسن القصص بيتفساز کتاب  ينبذه ا -84

)508(شان مذکور است   يراجع به اسالف و والده و حرم واُقربا يحضرت نقطه اول     

)510(ات آنحضرت        يآثار و آ -85

)513(اعلٰي از آثار مبارک حضرت رب  ينُبذّه ا -86
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)1(

)2بخش دوم (

بخش دوم از اقسام تسعه کتاب ظهورالحق در شرح

شش سال اول از امر يعنين يواقعات قسمت نخست

ابهٰي و اعلٰي ابدع 
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)2(

نيتذکره للقارئ

رار و کت از موقعن يادر  يولدين و روشن گرديوره مبنظن کتاب نکته مين ايئاگر چه از مطالعه مندرجات بخش اول بر قار

حضرت بهاءاهللا جل برهانه وعظم سلطانه به موجب مصالح  ابهٰي نکه طلوع انوار ونشر آثار اقدس يم وآن ايريتذکارش ناگز

ن يکه موضوع ا ئه در سه دوره متفاوت بوده و دردوره اوليه بشرياستعدادات فکر ئاستحصال واستکمال قو يه وبرايوحکم اله

د و  يج وتسديد وترويينطائفه به نصرت و تايا يبرا يرت مبشر اعظم باب اهللا االکرم مانند ملجاء و مالذام حضيا يعنيبخش است 

ت رشااو يرهبر ابهٰي شمس  يراعظم مانند ستاره صبح به انوار کلمات ودالالت خود به سوبشّم فرمودند و يت ميادت وهدايق

ام داشتند يوم قيبنفسه الق داًيفر داًيبه دست گرفته ووحمرراأََم لَنه خود عالفصل در ادر وميتا  يعنيم نمودند ودر دوره دويم

ان يآن ز يتشعشع ودرخشندگ از دند تا ابصار ناتوانيبر انوار واسرارخود فروکش يچند حجب و استار يوالجل حکم و مصالح

ر نموده بود و يرا مستن دهٴاعظم آفتاب آفاق وافئقبل از طلوع وشهود جرم  ييه مانند روشنايانوار و آثار اله)3(ذلکعنند و مينب

ام ين قسمت از کتاب که مختصّ شرح ايحجاب ونقاب اشراق کرد الجرم در ا يم واحکام بيات وتعاليدر دوره سوم کلمات وآ

اء سحاب جابجا ومتدرجاً منفصالً مانند طلوع شمس از ور ابهٰي ت احوال اقدس يفياست ک يات حضرت مبشر اعظم نقطه اوليح

شود. ين و مکشوف ميمب بعد واضحاً مشرقاًً يگردد و در بخشها يه مذکور ميت سنواواقع يومطادر 

باًيم تقريازآن در فهرست آغاز کتاب ذکر کرد يلجممشهود بود که م يل زرنديمفصّل نب منثورخ يکه برتارياعتماد يبرا

ز يت واقعات بوده و نيفيکه در ک يمعذلک اختالفاتداده شد وخ موافقت ين بخش با مسطورات آن تاريره از ايمواضع کث

د وسعت فکر و تبصّر خوانندگان يم تا سببب مزير صفحه نموديز يهٴگر در حاشيخ و مدارک ديرا نقل از توارتفاوت اوقات

گردد.

ق يه اهتمام که در تطبم وبا همياست که بدست آورد يئاهنسخه  ين بخش شده از روين امر آنچه در اينقل آثار مقدسه ا

ن بخش مذکور ياز هم يکه در موضعيبه عللّن يقموثّ طا خطويم معذلک چون نسخ اصل ويگر وثبت اصّح آنها نموديانسخ دب
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 يرييگر تغيده شود و با نسخ ديد يتوفاته يموضع آن در حدود لفظ يرخامد ممکن است در بين رفته و به دست نياست از ب

داشته باشند. 

ل احوال آنها در يوتفص م يدداه شرح نين بخش نام برده شده ودر حاشيا يرهم که در مطاوياشخاص وغ ءاسما آنچه از

 يقسمتهاا همهيو ن است که در بخش گذشته ين بخش مذکور نشد بعلت ايمسائل مرتبطه که در ا رهٴز پايد ونيايبعد م يبخشها

احتراز از  يبرا يم ولين نکته اشاره کردياز مواضع به ا ياريند در بسمسطورومشروح است هر چيمناسبتر )4(در مواضع بعد 

م.يگر از اشاره  آن امساک قلم نموديتکرار در مواضع د
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)5(

هو

بخش دوم از

نه گانه کتاب ظهور يبخشها

نيفجر ا ٴرهات دويفيالحق در شرح ک

ام حضرت مبّشِّريام قيشش سال ا يعنيظهور 

خطبهه مناً بيأعظم و در فاتحه ت

زه ازيو مناجات وج

نزالت آنملهمقلم م

.شود،يافتتاح م
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)6(

)5(ميبسم اهللا الرحمن الرح

ف ادعوک وان طرق يک يا الهيحشرون ، ياهللا  ياته الين آمنو باهللا وآيالسموات واَألرض ثم الذ يإنشاء ما ف يالحمد هللا الّذ

ت اشهد يکلّ آن نازلة سبحانک و تعال يات ظهور االبداع فيف ال ادعوک وان تجليتک مسدودة وکينونيعرفان ک ياالمتناع ال

انا ال اقدر  يانّنان و ية مفرقّة الموجودات عن حکم البيتک االزلينونيالممکنات عن مقام العرفان و ان ک 6مقنعتةتک ياَن  ذات

رک و لن توصف بسواک فاسئلک اللّهم بحق محمد و آله ان تمن بمعرفتک و يبوصف من ثنائک النّک لم تزل لن تعرف بغ

ة علمک و حفظة سرک و تراجمة يک و ادعيامناء وح يدين يام بيتک و القيبساط عنا ياالتّصال بخدمتک والوفود عل يالدوام ف

ث يطاعتهم بطاعتک ومجتتهم بمحبتک ح 7قرئتتک واختصصتهم لظهورسلطنتک و يانتخبتم لمقام وال نياتک عباد الّذيآ

علمون و سبحان ربک رب العزّة عما يسبقونه بالقول و هم بامره ياتک قلت و قولک الحق عباد مکرمون اليمحکم آ يوصفتهم ف

ن.ين و الحمدهللا رب العالميالمرسل يصفون و سالم علي

)7(

خطبه حضرت باب اهللا االعظم االکرم-5
اين کلمه خوانا و قا بل رويت نبود بنابرين آ نچه را که حدس زده شد تحرير گرديدد. -6
زده شد تحرير گرديدد.اين کلمه خوانا و قا بل رويت نبود بنابرين آ نچه را که حدس -7
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علميحس واليب اليائه ازعوالم غيجلّ ثنائه وعزّکبرظهوروالدت جمال قدم واسم اعظم حضرت بهاءاهللا

تيام قبل ازطلوع فجرهدايا ين عالم وچگونگيدرا

) نوامبر سال 12)مطابق دوازدهم(1233(يقمر يوسه هجر يست وسيکهزارودويدر دوم محرم سال 8در طهران ابهٰيٰ جمال 

ب ينه واقع بود از عالم غيران آنمديدروازه شم لهٴش که در محي)  در عمارت معظم پدر1817(يالديوهشتصد وهفده مکهزاري

و افق  ين عالم جسمانيفتبارک اهللا احسن الخالق يبايقدم قََدم بعرصه شهود وحدوث گذاشت به تجسد و تولّد درصورت ز

د يافت که مولد و موطن ومنشاء و مسکن ذوالمن گردين افتخار را يران انه طهيبخشود وچون مد يب وروشنائيرا از ز يانسان

ز:يباشد مخاطب گشت منها قوله العزيمه اش ميمه که مبشّر مقامات فخيه بلقب افق النّور ملقّب وبخطابات عظيدر آثار اله

ک مطلع يجعلک اهللا افق النّور بما ولد ف بما ين . . . افرحيقد جعلک اهللا مطلع فرح العالم يمن شئ يا ارض الطّا ال تحزني"...

موات و االرضون ...يبه الح ن يت بهذااالسم الّذيالظهور وسما ي"...ن صادريگر حقّش چنيد يودر مقام"9رالفضل و اشرقت الس

ا ام يوم قل يمن القيا ارض الطّاء قد جئتک من شطرالسجن بنبأ اهللا المهيقف و قل  ينتيت سواد مديالوجه اذا رأ يهاالنّاظراليا

ب يک ظهراالسم المکنون و الغيوب اشهد فيک من قبل الحق علّام الغية ربک واکّبر علين االمم ابشّرک بعنايالعالم و مطلع النّور ب

"10م .يآخر قوله الکر يکون اليالمخزون و بک الح سر ما کان وما

)8(نه طهرانيه تاکر از محال نور مازندران و ساکن در مديهل قررزا بزرگ از ايمشهور بم يرزا عباس نوريوالد ماجدشان م    

ن خاص ينام و مقام و ثروت و احتشام و مشهور بجودت خط وقدرت قلم ب يصاحب کمال وجمال و عظمت و اجالل و دارا 11

نَسب  لهٴام بود و سلسيم الشّأن آن ايران عظيران و دبيوز  يشاه و محمد شاه و در ز يو عام و از رجال دولت در عصر فتحعل

در اول غربال ز سال فرقان***    دوم سحر محرم اندر طهران  -8

(نبيل زرندي)ازغيب قدم بشهرامکان بنهاد***آن شه که بود خالق من في االمکان  
218-219تقريرات درباره كتاب مستطاب اقدس: صفحه -9

110-111پيام ملكوت: صفحه -10
نمره داخل پرانتز صفحه اصل نسخه خطي ميباشد-11
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رزا بزرگ و خاندان معظمش را در يل احوال ميگردد و تفصيان باستان ميرانيان از ايان بساسانين خاندان اصالت و نبالت بنيا

جه محترمه نسبت به آن فرزند ارجمند کمال يمعظّمه اش خد دهٴم پس والد ماجد مذکور و والينگاريبخش ششم مکمالً م

کرد و سال بسال بموقع  يده شان روز به روز نمو مينام گذاشتند و او در حصن تعلّقات شد ينعليرا حسيو وداشتند  يدلبستگ

در گشت و يک ميآدم بود نزد يت بنينعالم و تربيبر ا ضهٴت اظهار مراد و مقصود از بروز و شهورش که افاياقتضا و صالح

ز:يباشد قوله العز يم مسطور ميانات عظين بيم امثال ايرن نام کيه اشاره برمور مکنونه در اياز آثار اله يريکث

ان وعرفتکم جمال الرحمن و اتممت الحجة يکم الحکمة و البيت عليو الق بهٰيٰ  عن افق اال ياظهرت نفس ين الّذي"...و هذا الح 

.12تکميمن ذکر الّا وقد الق يکم و مابقيکم و البرهان فيل عليوالدل

کل الغالم يه يظهرعل يالهوت العماء بهذ االسم الّذ يجبروت البقا بالبهاء و ف ين و فيکوت االسماء بالحسمل يف يو انّه قد سم

رت عنه افئُدة يتح يهذاالمنظر االکبر بطرازالّذ يا معشرالبشر تااهللا الحق قد ظهر مظهرالقََدر فين قل يفتبارک اهللا احسن الخالق

ه کلّ العباد من کلّ الجهات ومنهم من کفّره و منهم ياالمر و اعترض عل يقام عل ين الّذيذکاء والنظر. استمع نداء الحس يکلّ ذ

ان اشتهر ذکر اهللا  يم فاعلم بانّه ما فاف من احد و نصر امره اليه و منهم من اراد قتله بظلم عظيمن انکره و منهم من اعترض عل

"13ن . ين السموات واالرضيوااللهام ب يام الوحيلعلم و قسطاط االمر و خن تاهللا به ارتفع سرادق الغناء و خباء اين العالميب )9(

ه کتاب.)ياز حاش يه عربيآ(

ران ما ناح به سکّان الفردوس ينا من علماء اين قد ورد عليقام امام الوجوه بسلطان مب يوم الّذين بعد قائم و هذا القي"...هذا الحس

 يوعدتم بظهوره  و بعد القائم لعمراللّه لواله ماظهر النّقطة االول يم قل انّه هو الّذيهذا النباء العظ يشهد بذالک من انصف في

ة و ماج کلّ بحر و يبه ظهر کلّ برهان و ثبت کلّ حجة و تنور کلّ افق و نزّل کلّ آ يا قوم التنکروا الّذيان اتّقواللّه ينزّل الب

غي اياكم و "... اذا اشهد اهللا و مالئكته و انبيائه و رسله و الذينهم يطوفن في حول عرشه و كل ما خلق في السموات و االرض باني ما قصرت في تبلي-12

جمال حين ظهوري و حين ارتقائي و هذا الحين الذي اظهرت نفسي عن افق االبهي و القيت عليكم الحكمة و البيان و عرفتكم  بلغتكم رساالت اهللا

هوال ما  و اتممت الحجة لكم و الدليل عليكم و البرهان فيكم و ما بقي من ذكر اال و قد القيكم اذا يا الهي انت تعلم باني ما قصرتفي امرك بلغت الرحمن

رضوا تني به قبل خلق السموات و االرضو بينت لهم مناهج عدلك و اظهرت لهم مسالك رضائك اذا ياالهي فارحم علي هوال و ال تجعلهم من الذين اعامر

) ۱۱۷: صفحه ٧جلد  - مائده اسماني("...

في الهوت العما بهذا االسم  في جبروت البقا بالبها و انه قد سمي في ملكوت االسما بالحسين و قل يا مال البيان تاهللا قد ظهر علي في قميص اخري و"-11

)۳۴۸صفحه  -٤جلد  -اثار قلم اعلي (الذي ظهر علي هيكل الغالم فتبارك اهللا احسن ... "
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هذا ما  بهٰیتّبعوا األمر قلم االعلئ من افق االييهروا آذانهم من القصص االولان طيا مالء االدير. قل يم الخبيهاج عرف اللّه العل

"14مٍ.يزٍ حکين من لدن عزيهذا الح يامرتم به من قبل و ف

ن عبد در معرض تلف بوده و يد که جان ايده ايا شما نديست آيده مقصود جز ابالغ امراهللا نبوده و نين بينفس حس ي"فوالّذ

"15آنرا حفظ ننمودم و هرگز با اعدا در امراهللا مداهنه نشده. يخواهد و آن

نور قدم بگذشت مبشّر ظهور و ناشر آثار و باب عظمت و اقتدارش حضرت باب اهللا  ين عمر جسمانيو چون دو سال از سن

کهزار و ياکتبر سال  )20ستم(ي)مطابق ب1235وپنج ( يست و سيکهزار و دويد در غره محرم سال يآ يباً ميکه قر ياالعظم بشرح

"  گشت و از طلوع دو 16...ن يبسنت ي"... اَنَا اصغر من ربافت ومصداق کالم مأثوريراز تولّد يدر ش يالدي)م1819هشتصد و نوزده(

ن يراز را  عزت   و کمال و عالم شهود را افتخار و جالل حاصل آمد و از آن پس متدرجاً ابويطهران و ش اعلٰي و  ابهٰي ر ين

ه و جاللت ينمودند و عالئم سلطنت اله يمشاهده م يمنتهيآثار عظمت ب ابهٰي ه احوال مولود يجمال و ناص يمايرم در سمحت

ان يطه اش بر آنان واضح و عيه و قدرت محيه کلّيدند و آن فآن ظهورات عقليد ين ميقين اليه در حرکات و سکناتش بعيربان

در آن خاندان جاه و  يغالم الهآن))10(و افت.ياز احوالش اطّالع يو امت  د چندانکه والد ماجد بر عظمت مآليگرد يم

ثروت و نام و 

------------------------------------------------------------------

داده شد محترمه اش اختصاص  دهٴرزا بزرگ و بواليکه والد ماجدش م يعيتولد حضرت بهاءاللّه در تاالر عمارت باغ مشجر وس

ها ينور چهٴرزا بوده در کوچه معروف به کويمه هفت دست که متعلّق برالتّجمل معروف به ينه کثيعمارت معظمه مفصّله ثمو آن

ران و محاط بسور و بارو و خندق بود و در يدروازه شم لهٴگر واقع و آنحدود معروف بمحيد يعربها از سمت چهٴو بکو ياز سمت

رزا يس کردند و مين شاه سور را خراب و خندق را پر کرده و سور و خندق ابعد و اوسع طهران را تأسيدبعد بامر ناصرال يانيسال

قبل والد  و بعد ماجدش در  ابهٰي ز در جنب آنعمارت خانه و النه داشتند و استقرار و استعمال جمال يگر نيد يهايآقاخان و نور

جمال  يو حبس و نف يو گرفتار يکُبر مهٴم ملحيآور ير بخش چهارم مکه د يچون به شرح 1268آن عمارت بوده و در سال 

.?منبع -14
.?منبع  -15

ول اهللا (ص) عليه و بنجابت و اصالت معروف و موصوف بودند. تاريخ ميالد حضرت باب مطابق با حديثي است كه خاندان حضرت از اوالد رس-16

روز رسيد باعالن دعوت  ٤ماه و  ٤سال و  ٢٥" چون سن مباركشان به انا اصغر من ربي بسنتينازحضرت امير عليه السالم روايت شده كه فرمودند : "

)۵۸: صفحه تاريخ نبيل (مطالع االنوار)(باب هنوز ...خويش اقدام فرمودند. حضرت 
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ع يم و توزيان گشت و آنهمه را تصرف کردند و باغ مذکور را تقسيواقع شد آنعمارت تماماً مورد حمله و نهب و تاراج دولت ابهٰی

17است. يه بر حال اول باقيآن ابن ياز قسمتها ينمودند اکنون بعض

-----------------------------------------------------------------------

شئون  ين وزراء و اشراف و شاهزادگان طهران در زيدر آن خاندان جاه و ثروت و نام و مقدرت و در ب يآن غالم اله)10(و

 يچنان سطوع و طلوع از و يرته وفضائل بصويست و از صغر سن متدرجاً آثار  کماالت علميزيرزادگان وبا تجمالّت وافره ميوز

ل براعتش بر همگنان درجودت خط يقل ياميزمان گشت و در ا يان و فضاليشاوندان و آشنايرت خوينمود که موجب ح

د و محسوس يمعلوم و مشهود گرد يت و مقام ويان و برهان در اثبات مقصود و مرام و عظمت شخصيوحسن انشاء کالم و قوت ب

س  سهٴدر خلف احوال و اطوار او درخشان است و چون در مدر يريان و آفتاب منير نمايکل ضميانهمه در يعظ ۀبود که قوتدر

و استدالل  يدر آثار مبارکه و مقام تحد يده در مواضعيمرسومه مملکت را ند جهٴو درا يو ادب يوتلمذ ننموده و دروس علم

ن صادرفرمود:يچن

االرض لو  يرلکم عما کنز فيانّه لخ ياهللا االبد يال يدعوکم به هذا االُمياحث اسمعوا ما المبانّا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا 

18انتم تفقهون.

ن صادر نمود:يران چنيدر خطاب به شاه ا

19ن.يمن الکافر يها الموقن بانّيکنت ف يالّت نهٴيما قرئت ما عند النّاس من العلوم و مادخلت المدارس فأسئل المد

جبر و عنف گرفت و لوح ابن ذئب شاهد ضياء السلطنة به  1253اين خانه غارت نشد بلکه در حيات ميرزا بزرگ نوري يعني در سال  1268در سال  -17

)است.(ملک خسروي

لكم عما كنز في االرض لو انتم تفقهون . اي علما انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذا االمي الي اهللا االبدي انه خير -18

ايم . علم و دانش بشري  اي اموخته ايم يا در مدرسه خيال نكنيد ما اين حقايق و علومي را كه در ايات و الواح ذكر مي كنيم پيش كسي تحصيل كرده

داخل نشديم مدارس را " و ما طالعنا المباحث " ، و بحث هاي علمي ابدا لياقتاين را ندارد كه سبب حصول علم و قدرت و احاطه مظهر امراهللا بشود . ما 

۲۳۹تقريرات درباره كتاب مستطاب اقدس: صفحه (ايم . بشنويد انچه را كه دعوت مي كند شما را به ان ... ايد ، ما نديده را كه شما خوانده و مطالعه كرده

(

مدارس فاسئل المدينةالتي كنت فيها لتوقن باني لست سلطان خطاب بناصرالدين شاه ميفرمايند . " ما قرئت ماعند الناس من العلوم و ما دخلت اللوح -19

يكي از مجموعه الواح ميفرمايند "اين عبداز اهل علم نبوده و مدرسه نرفته و برحسب ظاهر در بيت ٢٨١من الكاذبين " ايضا در لوحديگر در صفحه 

االخرة و االولي " و همچنين در كتاب مستطاب اقدس ميفرمايند . رجال دولت متولد شده و باو منسوب ان االمر بيداهللا ربك رب العرش و الثري و مالك 

)۱۹: صفحه حضرت بهااهللا(و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما يدعوكم به هذاالمي الي ..."انا ما دخلنا المدارس
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از جمال و کمال و عظمت ان و بزرگان معاشر با والدشيشان و آشنايد تمامت خويرس يارده و پانزده سالگو چون بحدود چه

رت بودند و مجذوب گقتار و يل و برهانش در حيان و قوت دليو متانت و استغناء و طالقت و حالوت ب يخصال و عقل و نه

در خاطره  يآنانکه با والدش کدورت وإغبرار يطهران حتّ ياوال جهٴگشتند و وزراء و شاهزاد گان و اعاظم در يرفتارش م

رش يد و حلّ و عقد تدابينمودند و از وسعت قلب و انشراح صدر و بسط  ياظهار محبت و اخالص م يداشتند نسبت به و

ببذل مال و دولت بوده که مغضوب )11(از مشاغل مهمه  دهٴاز اعاظم معزول ش يشدند چندانکه برخ يض و متمتّع ميمستف

صدر  يرزا آقاسيم ياز اعاظم حتّ يارياسودند و کراراً بسيدند و بستگان در ظلّ کفالتش بيتش بمقامات خود رسير و کفايتدب

و او قبول نفرمود و تمامت مناصب و مقامات دولت کردند يباو اصرار به مباشرت مشاغل دولت يقدر دولت محمد شاهيعال

تازه  يد آوردن جهانيبشر و پد عهٴم جامينمود چه که عالقه اصالح و تنظ يمه اش مين مقاصد عظر و مادويضم يايخارج از نوا

قطع  يگر نگذاشت دل برايد يامر يبرا يو کامل و سالمتر از آنچه بوده چنان ساحت افکارش را احاطه داشته که محلّ

ست پس با وفور ثروت و در کمال يسته نيشا مادون وزارت و صدارت درخور و يگفت که مرا شغل و مقامين مياصرارشان چن

ا در يدر موسم حر تابستان  يان و بزرگان محشور بود و سکونت در طهران فرمود وليست و با اعاظم دولتيزيعزّت و عظمت م

صه يون مسائل عيير کلمات مقدسه و در تبيرفت و متدرجاً در حلّ مشکالت و تفسيخود م يپدر يا بتاکر موطن اصليران و يشم

 ير زادگان که در انظار علما و فضاليوز يزه نانموده و درينيل علوم ديتحص يگشت که از جوان ياستماع م ياز لسانش مطالب

راجع  يگشت و افکار و آرائير شمرده ميه نبودند قرار گرفته مستعد و نادرالنّظيبيه و الهامات غينيآنعصر محلّ ترقّب علوم د

نندگان و ين رو بيکرد که مخالف عقائد و مدارک عامه بود و از ايه از او جلوه ميه و عقلياجتماع ه وينيت و ديبمسائل اخالق

از اولوالفراسة انوارش را مشاهده کرده و اسرارش را احساس نموده و  يشدند و برخيران ميشنوندگان احوال و اقوالش ح

ش را بمردم يمصالح  کامله وقت مقام خو ياً چون باقتضادت و ارادت و اطاعت صرفه نسبت باو داشتند و بعديکمال حسن عق

ست و پنجاه و يکهزار و دويدند چنانکه در سال يدند و حقائق و دقائق بروزات سابقه را فهميمان رسيشناساند کامالً بمقام ا

صد ازدواج  درآورد و را بق يل نوريرزا اسمعيه خانم بنت ميمعظّمه آس مهٴن محتري)باقدام والد18(يجده سالگي)در ه1251ک(ي

د پس در سال يايل احوال مذکوره در بخش ششم ميوجود و مشهود آمدند و تفص صهٴنه بعريثم ياز آن صدف عصمت لئال

له ينجهان در گذشت و بعد از او تمامت خاندان جلي) والد معظم در طهران از ا12(20)1256ست و پنجاه و شش (يکهزار و دوي

ق سکونت آن سلطان ين طريشمردند و بد ياد صرف نسبت باو بوده وتخلّف از اوامرش را روا نميواسطه اشتهار و طاعت و انق

والد مبارک صعود نمود.(محمدعلي ملک خسروي) 1255بموجب مدارکي در دست است در اوائل سال  هٴتاشتباه است -20
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بسر  يعاد آلهيرفتند تا آنکه ميز بدآنجا ميخود ن ياميفرستادند و ايدر تابستانها عائله را به تاکر م يدر طهران بوده و گاه يروحان

و حشر و بعث  يامت صغريع در دمد و قيبد يات نغمه زندگانيل حيافد و هنگام آن شد که اسريم فرا رسيوم نباء عظيآمد و 

ز عالّم ير عزير و تدبيد و اصنام بتقديرفع اوهام و کسر تقال يحصول استعداد در عالم بشر و برا يتاً  برايهدئ گردد پس نها

ا و رجال نامدار علم و تُقئ از اصحاب با وف يحضرت مبشر اعظم و باب اللّه االکرم شروع ببشارت و دعوت نمودند و جمع

حصول استعداد و علوشان  ير و مشار در حلّ و عقد امور آنطائفه شده برايدان عشق و فدا شتافتند و سلطان قدم در ظاهر مشيبم

ئده حضرت مبشّر و کبار اصحاب و اولواالف طهٴه نگهداشته و بواسيه خود را در خلف استار نوريبمقام بلوغ و رشاد طبق مصالح آله

نمودند چنانچه در خالل يخود م مهٴيم انوار و آثار عظينشر مستق ير جهان متدرجاً عالم بشر را صالح برايران و سايو ارباب در ا

م.يدارين روشن و واضع مين الطّالعيب يهٴاحوال مبشّر اعظم و اصحاب مکرم و حوادث جار

را  ابهٰیجمال  يهٴام اوليحضرت عبدالبهاء در باب ا يهٴانات شفاهيب از مهٴضاح و اثبات مطالب مذکوره شيد ايمز ينجا برايدر ا

اط باغ تولّد يتاالر ح يران در سرايدروازه شم لهٴدر طهران در مح 1233محرم سنه  يوم ثانيدر "هذا يم و هيداريثبت م

و از وجنات جمال مبارک که آرام نداشت يشان داشت بدرجه ئيمبارک واقع گشت والده جمال مبارک تمامت تعلّق را با

ن طفل يشود از ا يگر صادر مير خوار ديکه از اطفال شيکُند و ابداً شئون يه نمين طفل گريگفت ابداً ا يران بود مثالً ميح

گذشت و فطام واقع شد و مرحوم  يچند ي. باريقراريو ب يتابيو ب يه و زارياد و فغان و گريل فريگردد از قبيمشاهده نم

ن، يجمال مبارک بودند و برهان بر ا سهٴت مقديو علّو منقبت و مظهر يشان داشتند و ملتفت بزرگواريبا يميعظ والدشان تعلّق

س فرمودند و چون جما ل مبارک که اکثر موسم يشان بود عمارت ملوکانه تأسيول ايتاکر که ت يهٴنکه در مازنداران در قريا

ت را مرقوم ين دو بياز مواقع خانه بقلم جلئ ا يش در موقعيبخطّ خورزا يمرحوم م )13(نجا بودند مرحوم يتابستان در ا

:فرمودند

کيکانجا نه سالم راه دارد نه عل ******کيگولب يبر درگه دوست چون رس

21کين ارض مقدس است فاخلع نعليا *******عشق است نگه دار قدم ين واديا

مرحوم ميرزا بزرگ اين قطعه شعر را روي الواري(چوب) نوشته و بموجب بيان مبارک حضـرت عبـدالبهاء    –تصوير خط  جناب ميرزا بزرگ نوري -15

هجري قمري موقع غارت تاکر ميرزا ابوطالب که سقف آنرا خـراب نمـود سـاير مـردم نيـز چـوب        1268ع بيت نصب نمود ولي در سال در يکي از مواق

بجـاي   آالت آنرا بردند و پس از چندي نيز فاطمه خانم عيال ميرزا يحيي ازل بکمک ميرزا محمد هادي پسر خود درب و چوب آالت آن خانه خرابـه را 

ف و باران نيز بمرور زمان ديوار و آثار بيت را از بين برده و بصورت تـل خـاکي در آورده اسـت. مرحـوم نظـام الملـک تـاکري بـراي         ديگر منتقل و بر

تعويض چوبهاي شکسته سقف مسجد مجاور بيت مبارک اقدام به برچيدن تيرهاي چوبي سقف شبستان مسجد نمود و ضمن تعويض معلوم ميشود که بيکـي  
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فرمودند  يم يجمال مبارک مش يروز يموجود...در سن هفت سالگ وار آن عمارتيشان در ديت بخط اين دو بياآلن ا يوال

که چه  يدانيقامت کوتاه است والد جمال مبارک گفتند نم يکل مبارک نظر کرده گفت قدريه يوالده شان ببرازندگ

ر قامت چندان ن صغر سن ممتاز از جوانان بالغ اگيآتش است و در ا عهٴدارد با فطانت وهوش است مانند شل يتياستعداد و قابل

ن آثار مواهب يفرمودند و همچن يبيار شهرت عجيار و اغيان يت در طهران در ميدر سن طفول يندارد بار يبلند نباشد ضرر

داشتند  يشانرا دوست ميداشتند ابوالدشان يت عداوت و دشمنيکه نهايه ظاهر و آشکار بوده و محبوب القلوب بودند وزرائيآله

ق قائم يشان را رفيرا ايرزا داشت زيت عداوت را با مرحوم مينها يرزا آقاسيم ينمودند مثالً حاجيو حرمت درجات مخصوصه م

ز سبب ين مسئله نيت الفت و محبت را داشتند ايرزا ابوالقاسم نهايرا با مرحوم قائم مقام ميدانست ز يش ميمقام در قلب خو

ران بودند يع حيکه جم جهٴداشت بدر يمال مبارک اظهار ممحبت را به ج ين منتهايبغض و عداوت شده بود لکن با وجود ا

که محمد شاه محمد  يد مثالً وقتينما يت پسر را مين درجه رعاينکه دشمن والدشان است چرا به اين شخص با وجود ايکه ا

در صدارت ر نظام بمصيمعزول و ام يافت که حاجيات يد و شهرت در واليجان طلبيرا از آذربا ير نظام کرمانشاهيخان ام

 ينکه المنّة للّه حاجيرزا مرقوم نمودند مضمون ايبه بهمن م يرزا آنوقت حاکم بروجرد بودند مکتوبيمنسوب مرحوم م يعظم

رزا عداوت داشت يرزا چون با مرحوم مي؛ بهمن م "ن نسناس از شه دور باديا رب اي"ر نظام منصوب ، يمعزول و ام يرزا آقاسيم

دانم به  يف بردند عرض کرد نميفرستاد او آتش گرفت و جمال مبارک را خواست تشر يرزا آقاسيم ين مکتوب را به حاجيع

د که چه نوشته است جمال يسد لکن چکنم پدر شماست مالحظه کنينو ينگونه در حق من ميپدر شما من چه کرده ام که ا

بود و به  يتيار آدم خوش نيته بود او بسوان نشسيچ اظهار نظر نکردند صاحب ديمبارک مالحظه فرمودند و سکوت نموده ه

گفت  يرزا آقاسيم يد کرده اند حاجيست تقليرزا نين خط ميجمال مبارک محبت داشت مکتوب را گرفت نگاه کرد گفت ا

بتواند  يگريست کس دين فصاحت و بالغت ممکن نيو با ين مختصرين سالمت بايبا ين سادگين عبارت به اينگاه کن ا

ي از مرحوم ميرزا نوشته شده چون اين خط بمرور ايام زير گل و شفته سقف مانده و کم رنگ گشته بود لهذا با مرکب او را پررنـگ  از چوبهاي سقف خط

صـفحه  -اقلـيم نـور   -(ملک خسـروي نموده جاي امني که بين مسجد و تکيه بوده باشد نصب مينمايند فعالً اين الوار سر درب مسجد در داخل تکيه اسـت. 

21(
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د که يحت کنيار فرمودند عرض کرد خوبست که شما بوالد نصيچ نفرمودند و سکوت اختيمال مبارک هسد و چون جيبنو

د که او از من بگذرد يبکن يکار يابد چکنم والد شما است محض خاطر شما از او گذشتم وليگر تکرر نير بار دينگونه تحقيا

دانند که در يع ميداشتند و با وجود آنکه جم يوست مرزا هم جمال مبارک را ديمرحوم م )14(ن است که دشمنان يمقصود ا

رند مثالً يل و نظيمثيدهند که در علم و فضل و کمال بيم نگرفتند کل شهادت ميتعل يچ معلميچ مدرسه داخل نشدند و نزد هيه

ان يآشنا کلّ ينمودند و از برايران بودند جمال مبارک  حلّ ميع حيشد و جم يکه مذاکره م يدر طهران در مسئله مشکل

ر لشگر بود معزول و منکوب شد و سرگون يکه وزيرزا آقا خان صدر اعظم دروقتيو نعمت بودند از جمله م ياسباب عزّت و راحت

رزا يف بردند ميبمازندران تشر يک وقتيگران، ين ديت در حق او و خانواده اش نمودند و همچنيت رعايد نهايبکاشان گرد

ش اذن و اجازه اجتهاد داده بود شبها يخو ۀرود بود قرب هزار طلبه داشت به چند نفر از تالمذاليمجتهد مشهور در   يمحمد تق

ث را يحد يماندند جمال مبارک معنيران ميکردند و چون حيت ميث مشکله رواياز احاد يشد بعضيه ميعلم ثهٴدر مجلس مباح

د بعد يان کردند نپسنديب يخود سئوال کرد از معان ۀالمذن تياز مجتهد يرزا محمد تقياز شبها م يفرمودند از جمله شب يان ميب

ست و پنج سال است که ين خود گفت که من بيبحضرات تالمذه مجتهد يفرمودند سکوت کرد روز ثان يانيجمال مبارک ب

را  ک جوان کاله بسر ( علوم يد و يث حاضر نباشين حديا ين نبود که در معنيم کردم مرا گمان چنيت و تعليشما را ترب

افت و يد.لهذا جمال مبارک در صفحات نور شهرت يح نماينگونه تشريث را ايدانستند)حديمحصور در نزد ارباب عمائم م

مجتهد رفته  يرزا تقيوقت سحر بمنزل م22والده والده يعنيوالده  دهٴج يداشتند  روزيت احترام را مجرئ ميبزرگان نور نها

دم که حضرت قائم در يشب در خواب ديبشما بدهم د دهٴمذکور باو گفته بود که من مژ بود که نماز بخواند بعد از نماز مجتهد

اذن دخول ندارد بعد  يهستند من رو بآن خانه رفتم پاسبان گفت حضرت قائم با جمال مبارک خلوت کرده اند لهذا کس نهٴخا

بما  يديبع يشيک نسبت خويارت اند بعد گفت وز دهٴشان از خانوايدا کرده اند اين مقام را از کجا پيکرد گفت عجبا ا يفکر

رک گفتند نفس ينفوس فطن ز يافت بعضيث مجتهد در اطراف نور شهرت ين حديا يد از آن جهت است باريدارند شا

ن است چه در طهران و چه در يبا مجتهد حاصل شود مختصر ا يشينمقام بجهت خويشود ا يمجتهد را راه ندادند چگونه م

شد يواقع م  يدادند و هر امر مهميجمال مبارک م يبزرگوارشناختند شهادت بريعاظم و اکابر و علما که مع ايمازندران جم

ت در سن يام طفوليشود در ايار مفصّل ميک را شرح دهم بسيک ينمقام ينمودند و اگر بخواهم در ايشان ميحلّ آنرا رجوع با

ن و ياز معبرتر يريان فرمودند والدشان شخص شهيوالدشان ب يدند و آنرا برايد يجمال مبارک خواب  يا شش سالگيپنج 

مادر بزرگشانوالده والده =  -22
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ف داشتند يتشر ين بود که در عالم خواب در باغيمبارک ا ياير خواب کردند رؤين حاضر نموده و سئوال از تعبيمنجم

ف يا تشريد بعد بدرتوانند برساننيت نميم الجثّه بر سر مبارک هجوم دارند ولکن اذّيور عظيفرمودند از اطراف ط )15(مالحظه

دند يرسان ينم يتينمودند اما اذّيعاً هجوم بر سر مبارک ميا جميان دريور هوا و ماهين طيند همچنيفرما يبردند و شنا م

خواهد شد و آن  يمين طفل مصدرامر عظين است که ايل بر ايا دلين رؤيد و گفت ايآنشخص معتبر باصطالح خود زائجه کش

ان ين طفل مانند مرغان و ماهيع رؤسا و بزرگان عالم بر سر ايرا سر مرکز عقل و فکر است لهذا جميرد زامر تعلّق بعقل و فکر دا

شود و کل در نزد او خاضع خواهند گشت و عجزشان يد و او بر کل غالب مينخواهد رسان يهجوم خواهند کرد ولکن ضرر

23.يظاهر خواهد شد. انته

......................................................

ا صندوق پر يده  نقل است که در رؤيشان ديراجع با ابهٰي ام شباب جمال يز که در همان اين يگريو از مجتهد مزبور خواب د

کرد و باو گفتند که  يره ميده ها را خيآن د يرا مشاهده نمود و خطوط آن کتب مذهب و جواهر نشان بود و لئال ياز کتب

 ير گشت  و بنوع تعجب به خود ميا متحير آن رؤينکه از خواب برخاست در تعبيدارد پس هم  ابهٰیآن کتب تعلق بجمال 

 ينور يرزا محمد تقيم يابد. حاجيعه وقوع يمه وکماالت منينمقامات عظيممکن است ا يو دولت يا در خاندان وزراتيگفت آ

ن معظم مشهور آن يعظمت و کماالت بود از مجتهد داشت و منجذب بآن يديبع يشاوندينسبت خو ابهٰیمذکور که با جمال 

عدم ابطال صوم بواسطه شُرب دخان  يه داد از آنجمله فتوايبه در احکام شرعيغر ين علماء فتوايشد و در ما بيام شمرده ميا

 يم اصفهان که ويمق يالنيشاه باقر(؟) حجة االسالم گ يام فتحعليدر ا يد لذا نوبتيکشيان ميام رمضان بر منبر قليبود و خود در ا

در شصت و  1263نمودند و باالخره او در سال  ير شرعيق نموده بود بشاه امر کرد تا او را بطهران حاضر ساختند و تعزيرا تسف

) گفته اند 1258خراب شد =  يخ وفات او را (عالميتار ينجهان در گذشت. قصص العلماء و روضةالصّفاء و بعضياز ا يسه سالگ

24باشدي) م1258ست پنجاه(يسال هزار دوکه مطابق با 

واما القاب و نام و نسب و والدت حضرت مبشّر اعظم و باب اهللا االکرم

.از بيانات شفاهي حضرت عبد البهاء به نقل از ياداشتهاي فاضل مازندراني-23

1258در موقع طبع کتاب بايد سه حاشيه مسطور که در وصف الحال مجتهد نوري است از عبارت (و از مجتهد مزبور) و انتهاء به عبارت (سال  -24

سوم از مؤلف کتاب و حاشيه دوم از کتاب روضة الصفاء ميباشد بفاصله هاي معين در تحت خط افقي پايين صفحه نوشته شود و ميباشد ) و حاشيه اول و 

نيز عنوان ( و اما القاب و نام و نسب ...الي آخر) به خطّ جلئ تر نوشته شود.( فاضل مازندراني)
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ان و يره آثار باهراتش بعبارات باب اهللا االعظم و ذکراهللا االکبرو کلمةاهللا االتم و نقطةالبيآن بزرگوار در مواضع کث عهٴيالقاب من

بوصف مبشّر متّصف و  ابهٰي انات  جمال يمشهور و در ب اعلٰي و رب  ينقطه اول نيو بعنا اعلٰي و يامثالها مسطور و در السن ادن

از کلماتش از آن نام بعبارت ذات حروف سبع  ياريمحمد بود و در بسين عليين اعليلش مرکب از اسميمذکور است نام جل

 ي)هجر1235و پنج( يست و سيکهزار و دويغره محرم سال  راز در شبيش دهٴر و اشاره فرمود و چنانکه مذکور شد در بليتعب

شهود گذاشت و والد  صهٴه قدم بعريبيافت و از عوالم غيب بفجر تولد يوالده اش قر يعمو يزا عليدر خانه آقا م يقمر

رش از طرف راز بودند و نسب مطهيگم هر دو از اهل شيد محمدرضا از تجار معتبر و والده محترمه اش فاطمه بيماجدش س

وسته و آن تبار تجارت شعار خلفاً عن سلف شرافت يطالب پيبن اب ين بن عليد حسيبحضرت امام شه يهد مهٴق ائين از طريابو

افته و دستارياز يانت و جذبات عبادت امتيرت و مآثر ديبجمال صورت و فضائل سو)16(نسب را با کمال حسب توام کرده

ورسالت و انوار ظهور و  يفاطمه بود بر سر و در کمر داشتند و آثارانتسابشان بخانواده وح يبن خضرا  که شعار فهٴ مظاخضر و

ت در يرانيم ايت با اصل قديادت هاشميل سيدرخشد و چون عرق نبينشان مين مبيطلوعشان از آن برج نبالت و اصالت از جب

اتش يه از کلمات و آياز از مواضع استدالل يريد در کثن ملتئم و با هم بوين دو بحر در آنمجمع البحريآن حضرت تؤام و ا

:ستوده و منهما هذه  يخود را بعنوان جوان عرب

قد کان  يالّذ يالعرب يابن العل يال اله انّا هو من لسان الذّکر هذا الفت يا اهل العرش اسمعوا نداء ربکم الرحمن الّذيم ح م و "

را ياً کبيو هواهللا کان عل يئيس کمثله شيال اله الّا هو ل يانااهللا الّذ يک من ربک انّنيال يوحيمع لما ام الکتاب مشهوداّ فاست يف

 يالعلو يالمحمد يوصف هذا الغالم العرب يالشّجرة المتورقة من کافورالظّهور ف يور عليا اهل االرض اسمعوا نداءالطي

و در 25"داً يزاً حميو هواهللا کان عز يورقا تهن انّه هوالعل يالرحمن عل يتجلّمما قد  يالعراق ياالبطح يالمدنّ يالمک يالفاطم

26"ن.يؤت احداً من العالمين و اعطاه مالم يييائه عبداًٌ من األعجمين رسوله و اوليالن اهللا قد اختارلحفظ د"گريد يموضع

ام صغر سن آن حضرتيت ايفيک

همواره آثار جالل و عظمت استقبال  يشئون و احوال و يمايز از سينبود و ن ين آنحضرت جز او فرزندياز آنرو که والد

در  يش از حدود معهود مراقب و ساعيافزود و بيشدند دمبدم تعلّقاتشان بدو ميرت و شگفت مين حيقر يکردند و هميمشاهده م

خ مشهود و مسطور است و يسن و تواردر ال يام صغر سن ويره از ايبه کثيات غريبه و حکايتش بودند و آثار عجيحفظ و ترب

از آثار حضرت اعليقيوم االسماء  18-

لسماء از آثار حضرت اعلي قيوم ا -19
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ن ياونداشت ابا حال و سال يک مناسبتيچ يدار شده و هيآنحضرت پد يبرا يام خوردسالگيبه  که در ايعج ياهايازجمله رؤ

زان است و جد يوالسماء آو)17(ن االرضيب  يزانيدم  ميا ديت نمود که شب در عالم رؤين حکايبود و بوالد ماجدش چن

که  يلياست و شخص جل يگر خاليد فهٴ ن نشسته و کياز کفّ يکيدر  )ع(رم امام بحق ناطق جعفربن محمد الصّادقبزرگوا

ستاد و يش باين آمد که بر جايافتم طرف من چندان سنگينکه در آن قرار ينشاند و هم يته فهٴ رانشناختم مرا برگرفت و در کيو

نمود ياستماع و مشاهده م ين گفتار و آثار از ويد محمد رضا امثال ايلدش آقا سآنحضرت سبک بود و باال رفت و چون وا فهٴ ک

د ين طفل بکجا خواهد رسيدانم مآل حال ايگفت که نميشاوندان و خواصّ محارم خود ميشد و به خوير فرو ميدر تفکّر و تح

شباهت همساالن خود ندارد  يچ امريه ز است و او دريرت انگيح ين اقوال و احوال بسيپنج ساله امثال ا يچه که از کودک

خ مذکور يخ عابد معلّم سپردند و شيه بمکتب شيات ابتدائيل قرائت و کتابت و ادبيتحص يبرا يپس او را در حدود شش سالگ

د ملّا محمد نام يمان باو مفتخر و مشتهر گرديامرش شتافت و باذعان و ا يبسو يتأًن يکه پس از ظهورعترت(؟) آنحضرت ب

ام يو از علوم رائجه ا يد رشتيو س يخ احسائيدت شيعق روانيافت و از پيخ عابد اشتهار يو از فرط زهد و عبادت بنام ش داشت

م ين(؟)  تعلياز فرزندان وجوه متباشر يآنحضرت واقع جمع نهٴنوشت و در دبستانش که بقرب خا يکو ميبهره مند بود و خط را ن

خصوصاً در جودت خط مشاهده  يخوردسال نادرالمثال در دروس مقدماتاز آن يبراعت له چنانيام قليگرفتند پس او در ايم

د محمد رضا بجوار رحمت يس آقا 1243در حدود سال  يعنيش نگذشت يوسال بد يکيد و يرت او گردينمود که موجب ح

و پرورش خواهر  و خال اعظمش بکفالت  يد علير سيم يم ماند و حاجيتيوست و آن بزرگوار در صغر سن يپ يزديا

مشهور و مسطور است چنانکه از معلّم  ياريبه بسيات غرين حکايدر آن سن يخواهرزاده بپرداخت و در وصف احوال و شئون و

جمله را  ين کند آنحضرت معنينکه برسم مکتب داران خواست برلسان او بسمله القأ و تلقيوم نخست هميمزبور مأثور شد که در 

و درک و مفهوم نباشد ادا نتوان کرد آنگاه  يرا که معن لهٴان تأملّ کرد پس آن بزرگوار فرمود هر جمير بد و او دياز او بپرس

 يرت گشت و بير بسم اهللا گفت که معلّم غرق در حيدر تفس يشرح)18(ت دقت و اتقانيغ و در غايح و بليفص يانيخود با ب

"و علّمناه من لدنّا علماً"عه از مکتب يبد يقدرت و معان يس داران کودک نورياللعجب ايار برجنان و لسانش گذشت که ياخت

 يدر مکتب خود عذر آورد ول يرفتن ويم او پردازد و اورا نزد خال مذکور برد و از پذيآنست که به تعل يارايا که را ياست آ

ع باشد و معلّم يدان مستمع و مطد نمود که در مکتب مانند سائر شاگريش را تذکار کرده تاکيخال بآنحضرت سخنان سابق خو

تراوش  ياز و يام کلمات و حاالتيا ينمود الجرم آن بزرگوار در مکتب مذکور استقرار گرفت و متدرجاً در ط يز راضيرا ن

را مشاهده و مطالعه  يبعد شرح بسمله صادر از قلم ملهم و يانيخ معلّم چون در ساليد و شيگرد ير و تنبه مينمود و سبب تح يم
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وه و ثمر در بذر شجر در يز مانند وجود برگ و بر و ميعه در حالت صغر سنّش نين بدانست که آثار و اثمار بدين مبيقينمود ب

ذ مکتب مقرر و مرسوم بود که در هر روز از ين تالميما بيافت که فيز از معلّم شهرت يکمون آن سرور وجود و تحقّق داشت و ن

کرد و روز را باشتغال  يافت ميک شهر ضينزد يز استاد را در باغها و نزهتگاههايهمدرسان و نياز آنان همگ يکيام جمعه يا

 يسرگرم م يشدند و کودکان بانواع باز ين در محل مجتمع مينکه معلّم و متعلّميگذراند و همياز معلّم م ضهٴو استفا يبباز

 يهٴشدند تا او را در سايدند در تفحص  و جستجو ميديرا نميگشت و چون و يجست و پنهان م يم يگشتند او از جمع کنار

ن يخ معلّم ايز از شيافتند و نييانباز م ياز و در حالت رکوع و سجود و توجه بمعبود بيمشغول نماز و ن يواريا کنار دييدرخت

و شگفت اندر بود رت يبح ياو در احوال و اطوارش هم يهمال در مکتب ويافت که از آغاز ورود آن نونهال بيت نشر يحکا

ام صغر يات ايکه از مقتض يد و حرکات و افعاليديچ وجه در صفات و اخالقش مشابهت و مماثلت با سائر کودکان نميرا که بهيز

ذه يز بتالميزان و نيان همواره گريگشت چنانچه اغلب اوقات در افکار و احزان بود و از ملعب صب يسن است از او مشاهده نم

و  يداد و با شادمانيه ميمشروب داشت بآنان بالسو)19(کرد و هر چه از مأکول ويرأفت و شفقت م يود بسمکتب و همساالن خ

قه و بدون اظهار يمضا يکردند بيشدند و از او تمنّا مينمودند و هر آنچه از لوازم درس و مشق محتاج ميانبساط خاطر تناول م

 ياز و يکيا يباشد و  ياز شاگردان رنجش و کدورت يکين او و يد که مابده نشينمود و هرگز د يمنِت با کمال مالطفت عطا م

گرفت و يداد بار اول فرا ميد و هکذا در درس و خط محتاج بتکرار نمود و هرچه معلّم باو درس ميت نمايشکا يا او از احديو 

وسته در جودت و يخ معلّم پينوشت لذا شياو مداد مانند يم ميد و خط را بدانگونه که معلّم تعليپرس يمانند سائر شاگردان غلط نم

التش يتحص ين طفل دوره هايگفت اگر اينمود و مکرر ميتعمق وامعان نظر م يو يهٴت و استعدادات جبليه و قابليفراست  ذهن

 يرا در مرافقت خود براينکه خال اعظم پس از چند سال ويش خواهد شد و همين عالم عصر خويرا بانجام برساند  نخست

 يات بوديگفت که اگر والدش در ح ين عبارت را بتکرار ميخورد و ايگر زده افسوس ميکدياشتغال بتجارت برد دست تأسف ب

ده بعبادات و يل وافر و رغبت شديو آن حضرت از صغر سن در م يو بامر تجارت نگماشت يل علوم باز نداشتيرا در تحص يو

فرمود و اغلب ساعات شبانه روزش مصروف در  يه نميوجه چندان به شئون مادات بوده و تيمناجات و استقراق و عوالم روح

استطاله اشتغال  يگرفت و در صبحها برا يبود در اغلب روزها روزه م يگذشت و چون در حدود نه سالگ ياز مينماز و راز و ن

را با ير را دانسته و هم ويهم علّت تأخ فرستاد که يم ياز همدرسانش را بطلب و يکيشد و معلّم ير حاضر ميبعبادت در مکتب د

در خانه  يخلوت ۀرا در گوشيداشت که و ينزد معلّم اظهار م يذ پس از مراجعت و حضور با ويخود به دبستان ببرد و تلم

کردند که در حال صغر سن متکلّف به ينگونه بکرات واقع شد و چون بر او عرضه ميافت و بديمسکونه اش مشغول بعبادت 
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نمود که چاره  يم يانيآورد و ب يش ميپ يبود عذر يا که مخصوص ويدرهر نوبت با کمال ادب و ح يستيو عبادات ن طاعات

بحرالعلوم مشهور  يد مهديآقا س دهٴنوا يد جواد کربالئيس ير حاجير شهيجز قبول و سکوت نبود چنانچه فاضل نحر يئ

و مراودت  يق دوستيطر ياز اخوال و يکيد محمد يس يچون با حاج)20(ن اصحاب آنحضرتيمتقدم يعلما يازعظما

 يعمارت مشغول مکالمه بودند ناگهان صوت جوان نو رس يرونيراز بخانه اش رفت و در اثناء انکه در تاالر بيدر ش يداشت روز

رفت چه که آنهنگام ر و تعجب فرو يتح جهٴدر حال دعا و مناجات بود و از اصغاء دعوات در لُ د که باداء صلوة ويبسمعش رس

را جذب نمود و دل بربود که از مکالمه باز ماند و سمع قلب و روح ير صوت و تضرع بدرجه ويز به تأثيصلوة نداشت و ن ضهٴيفر

و  يصب يديت صاحب صوت نائل گردد ناگهان سيبرد که برؤيد و انتظار ميح را استماع نمايرا بگشود و لب ببست تا لحن مل

نکه نظرش بر ان يد و در کمال وقار و شرم و ادب سالم داد هميرون خراميت اندرون بياز ب ينه سالگ ح در سن تقربيصب

ده بر جمال نادر المثال بدوخت يبا افتاد چنان مجذوب جمال و کمالش گشت که از حرکت و تکلّم باز ماند و ديصورت ز

ن جهان در گذشته است و اما يمحمد و پدرش از ا يد علين آقا خواهر زاده من است نامش سيد محمد بدو گفت ايس يحاج

گر پس از يد يحاصل شد هرگز از او مفارقت ننمود و بار يد کربالئيمحمد در س -يکه از مشاهده احوال موصوفه عل يراتيتأث

ود فرمود ح بمجلس وريمل يهمان صب حهٴد و پس از لميصلوة و مناجات بشن يبشرح مذکور بانخانه رفت و محن دلربا يچند

د که يمذکور از او پرس يک رفت کربالئيت با وقار و ادب نزديکه چند قطعه کاغذ در دست داشت و بعد از اداء تحيدر حال

رت و يق حيست و غرياوراق  را از دستش گرفته نگر يست پاسخ داد که صفحات مشق من است و کربالئين کاغذ ها چيا

ف يبا تر نوشته بود و سپس از او سئوال کرد که شما هنوز بمقام تکليمش بهتر و زتعجب گشت چه که او خط را بمراتب از معلّ

اتم ين ساعات حيد در جواب فرمود که خوشتريآوريم ياز بجاينقدر نماز و نيد و عبادت بر شما واجب نه چرا ايده اينرس

ن باشم يد الساجديمقدارم امام همام س يعال ازم و من مشتاقم که مانند جدياست که با محبوب و معبود خود در راز و ن يهنگام

ن دانست که در تحت ين مبيقيست و بيبدو نگر)21(رتيت حيدر نها يد لختيبشن ين سخنان را از ويچون ا يد کربالئيو س

 يجانفزا ين جهت بود که چون ندايمودوع و مستور است و از ا يعيق و منيع اسرار عميع و اطوار بديافه لميقاستتار آن

از  يافت و ان بزرگوار در مواضعيراز مرتفع گشت عاشقانه بدانسو شتافت و مقصود و مرام خود را بيده از افق شيدعوت جد

د حما مي" قل ان مخاطب فرموده بالجمله  يا معلّميا محمد و ياد نموده و بخطاب يخ عابد مذکور را يات خود شيکلمات عال

ه اش يالت ابتدائيپس از انکه تحص  27"ق يق رقيرق ين فان قلبيخمسة سنة و لو بطرف ع يلع يقضيقبل ان  يفال تضربن يمعلّم

بديع که بتعداد  133جمع آوري دار آالثار ملّي بهائيان ايران در سال –43ۀمجموعه آثار حضرت اعلي شمار –بيان عربي، باب يازدهم از واحد ششم 27-
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راز مشغول ساخت و پس از يتجارتش در ش رهٴگشت خال اعظم او را از مکتب در آورده و بحج يدر مکتب مذکور منقض

تجارتش به تجارت مشغول  رهٴهر برد و در حجراز به بندر بوشيده بود با خود از شيرس يکه بسن پانزده سالگيرا در حاليو يچند

ه که علماء يه عربيه و علميالت ادبيام بود و تحصيمرسوم آن ا دهٴالت آن بزرگوار منحصر به مکتب ساينرو که تحصينمود و از ا

 يأَم يپناهشتن را مانند جد ممجدش  حضرت رسالت يعات و رسائل در مقام احتجاج خويکردند ننمود در توقيم يآن دوره ط

ه ين کلمات عاليه  خود دعوت فرمود و در آنجمله ايه و قلميدان منزالت قلبيز علما و فضال را به إِستنان در ميستوده و بطور تعج

است.

 نه ويسطاط الن حجة اهللا قد اختار لحفظ دقهذاال ينقطة الزّوال ف ين من هذه الشّمس فيفو رب السماء و االرض ان امره الب"

علّمکم اهللا ثم قوله ين من عباده اتّقواهللا يالقرآن للمتّق يعته عبداً ما قرء عند احد و اعطاه اهللا بفضله و کرمه بماوعد فياسراء شر

"گر فرموديد يو در مقام28"من قبله يعته عليشرح صدر احد من شيجعل لکم فرقاناً و شرح صدره بما لم يجلّه شأنه اتّقوا اللّه  

سنّة محمد رسول اهللا من قبله و ما تال (ابوشهر) رة البحر يجز يقد بلغناه ال (بلوغ)حکم فرض العلم  يال يغ سن هذا الفتفلما بل

 ية رسول اللّه  فيمن فد يهذا الصّراط و احمد يعل يهذاالشّأن و اعجم يعل ياحد منکم و انّه ُألم يل علمکم لديمئن سب

29"م.يز الحکيل الّا من اهللا العزات ما نزّيان مثل تلک اآلعقل  يشهد کلّ ذيظ و يحکم لوح حف

حضرتام شباب آنيت ايفيان کيدر ب

و آن حضرت پس از ورود ببوشهر بمساعدت ومشارکت و مرافقت خال به تجارت اشتغال گرفت و بعد از انقضاء قرب چهار سال 

باً دو سال يها بوده و تقر يمنديرت سرا معروف بنام منمود و آن تجايغ کرد و مستقلّاً تجارت ميامر شراکت با آنان تفر

ده را باو يظاهرتر شده و ابصار حد يدر و ين توقّفش در آن بندر متدرجاً اثمار و آثار مودوعه ايق بگذشت و در سنينطريبد

تجارتش  رهٴح بام حجد آفتاب بر سطيات دوام عبادت و اذکار آن بزرگوار در معرض حر شدينمود و حکا يمتوجه و منجذب م

ه اش به سر يه و توجهات قلبيباشد و ارتباطات معنويار ميار و اغيو توجهات و مناجاتش در اسحار آنجا معروف و مشهور نزد 

)(INBA-43محدودي تکثير گرديده است.  
منبع ؟-28

ر ... جناب حاج ميرزاسيد علي خال اعظم انحضرت را در حاليكه بسن پانزده سالگي رسيده بودند به بندر بوشهر برده و در حجره تجارتي خود د -29

ين موضوع تصريح و چنين ميفرمايند : " فلما بلغ سن هذا الفتي الي حكم فرض انجا بشراكت مشغول كار تجارت داشتند . در يكي از توقيعات مبارك با

لي هذا الشان و العلم ( بلوغ ) قدبلغناه الي جزيرة البحر ( بوشهر ) سنة محمد رسول اهللا من قبله و ما تلي من سبيل علمكم لدي احد منكم و انه المي ع

حضرت نقطه اولي: به کتاب (في حكم لوح حفيظ و يشهد كل ذيقعل ان مثل تلك اليات ... اعجمي علي هذا الصراط و احمدي من ذرية رسول اهللا

).رجوع شود ۸۵صفحه 



33

کرد  ياز او تراوش م يح و دستوراتينصا يام گاهيز در آن اين محسوس  و مشهور گشته و نيدر آن سن ابهٰیأخفئ و محبوب 

ع خود آنانرا باصالحات و يانه بديده و با روش عدالت جوين بود که اعمال و احوال ناس خصوصاً تجار را نپسندل بر آيکه دل

سابقه  ينمود و دربوشهر برايران به هند مياز ا يام سفريمزبور در آن ا  يد جواد طباطبائيس يکرد و حاج يداللت م يبهبود

گفت که  يدار آن بزرگوار فائز گشت و بعد از آن مکرراً ميض ديز بفيا نرفت پس در آنج يبا خال اعظم بمالقات و يدوست

دگان و خضوع و خشوع و اخالق و آداب بزرگان و طاعات يرا چندان با انوار و اطوار و کمال و خصال برگز يآن جوان اله

ان از آن حضرت يعلوالتب)23(انين بير آن احوال از خاطرم محو و فراموش نگردد وا يدم که هرگز تأثيو عبادات  مقربان د

نگشتم الّا آنکه در  حال حق  يمنحن يبضائع تجارت يرسم نشان و نوشتن بر بسته ها يوسته که هرگز برايبصحت و شهرت پ

مت مسافرت بکربال نمود آورده اند که آنحضرت را شوق ين مذکوره از بوشهر عزيآوردم و پس از سنيم يرا سجده بجا يتعال

ار از کف بربود و مکرر به  أخوالش نگاشته و از آنان خواست که ببوشهر يتوقّف در مقامات متبرکه عراق عرب زمام اختسفر و 

را بآنداشت که معامالت و يو يبيگذراندند تا عاقبت سائق غيبمسامحه و تعلّل م يرند و آنان هميل گيرفته حجره اش را تحو

نمود و شرح احوال باخوال  ينيم اميد آنرا تسليره را مقفّل و مختوم کرد و کلش را مرتّب نمود و در حجيمحاسبات تجار

شان بود چه که او يد محمد چون از ماجرا مطّلع گشت آشفته و پريس يد و خال اکبرش حاجينوشت آنگاه رهسپار کربال گرد

 يد علير سيم يخال اعظم حاج ينست ولدا ير ميقد ير حيد تقديض کننده امور بينجهان و متاع آن و تفويبه ا ياعتنا يرا ب

نان داد که آنچه ياز آنجهت که آنحضرت را از صغر سن در کفالت داشت و باحوال و اطوار و غرائب اسرارش مطّلع بود و اطم

قت و کمال يده شود همان موافق مصالح و اعتدال و حقير صالح دينظر مغا ياز آن بزرگوار صادرگردد گر چه در ظاهر و با و

ت يست و اوضاع را در نهايد محمد ببوشهر رفت و بنقود و بضائع و دفاتر نگرير سيم يذوالجالل است و عاقبت حاج يمرض و

کتا بر والده و اخوال سخت مؤثّر و ناگوار بود ناگهان يز يکه مغارقت آن عزيکمال مشاهده نمود و بالجمله آنحضرت در حالت

از عالم انوار پرداخت و  ضهٴتبار خود باستفا ياطهار و اسالف عال مهٴائ ۀشاهد متبرکارت ميبعراق عرب وارد و در آنصفحات بز

 يقت ويو بر طر يخ احمد االحسائيرالشّيل القدر شهيخ جليش يکه بر جا يد کاظم رشتيام بمحضر عالم کامل الحاج سيدر آن ا

اصحابش مأنوس بوده چنانچه در مواضع  يبار علماه داشت حاضر شده و با او و کيمات روحانِيدر کربال مسند افادات و تعل

 يدت و معرفت آنان رکنيل مسطور و عقيل جليل و تجليد بتبجيخ و خصوصاً درباره سيره از آثار آن بزرگوار در حق شيکث

امات مق يبقره را ط رهٴر سويانات فاتحه تفسياز ب يشطر)24(از آن آثار خصوصا يم از معارف آنحضرت محسوب و شمه ايعظ

ن واقعات و يگفتند چنانچه شرح ا ينموده و اخبار و بشارت يم و آنان از احوال و اطوارش استنباطاتيدار يه نقل ميه آتيمقتض
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 بهٴز در مواضع مناسياز آن بشارات را ن رهٴم و پايت شده در بخش اول نگاشتيآنحضرت روا رهٴد معظّم مزبوردربايآنچه از قول س

م و او از کبار و ينگارياست م يرا که نقل از آخوند ملّا صادق مقدس خراسان يتينجا فقط حکايمود و در ام نيمستقبله ذکر خواه

ام توقّف آنحضرت در کربال  در آنجا يد و در ايآين بخش و بخش سوم ميل احوالش در ايبود و تفص يد رشتياصحاب س يعلما

ح يرفت ناگهان چشمش در خارج باب ضر ين بن عليد حسيمام شهارت مرقد ايام بزياز ا  يوميز اقامت داشت و در ياو ن

نقطع اشک از چشمانش يتبتّل و خضوع متوجه بآن رقائم بود و ال يت صباحت و مالحت افتاد که در منتهايجوان در نها يديبس

 لهٴت ادب و احترام بفاصياطهار و اسالف واال تبارش از غا مهٴارت بقاع متبرکه ائيان زيشد چه که آن بزرگوار در احيم يجار

رت و منجذب يح يايه اش غرق دريه و معنويآنشئون صور دهٴکرد پس آخوند از مشاه يارت ميستاد و اداء زيا ين دور ميمع

ک رفته  سالم  داد و آن بزرگوار چنان مستغرق عوالم يد و نزديز آن حضرت را بانحال و مقال ديگر نيد يد و باريبدو گرد

ت ادب از آن يارت فراغت جست و متقهقهراً در غاينگفت و آخوند تأمل کرد تا او از ز يود که در ظاهر جوابانوار و اسرار ب

آورد و آخوند با  يمقام خارج  شد آنگاه خود را باو رساند و سالم عرضه نمود و آن حضرت جواب داد و رسوم احترام بجا

رفت و يش را بپذيعقد در منزلش حاضر گردد و او استدعابت منيدرخواست نمود که در مجلس ذکر مص يکمال ادب از و

 يابد و لختيبت حضرت نوراهللا االعظم حضور يشرافت و سعادت آنرا که در مجلس ذکر مص ينعبارت باو جواب گفت زهيبا

بودند و اصحابش در منزل آخوند مجتمع  يد رشتيکه سيوم موعود در موقعياظهار شفقت و مالطفت نسبت بآخوند فرمود و در 

د بر او افتاد با آنکه هرگز در هنگام استماع ينکه نظر سينمود وارد شد و هميذکر مصائب م)25(ه بر منبر نشستهين بشرويملّا حس

برخواست و استقبال نمود و با حال احترام و تواضع  ياز جا يکرد بپاس احترام ويم نميام و تکريق ياحد يمصائب آل اهللا برا

آنحضرت قبول نفرمود و در داخل  يداد ول يد و محلّ جلوس خود را نشان مينجا بفرمائيدنا ايگفت سيبتکرار و اصرارهم

ن بعظمت آن يشد که اعضاء و ارکان کل حاضر يده ميد ديده حديآنمجلس قرب درب آن جالس گشت و در آن حال با د

ن بر منبر ساکت و صامت بود تا يو مال حسست يست و احوال چير بودند که کيکل متح يباشد وليبزرگوار معترف و خاضع م

د و او شروع بخواندن آن يبخوان د ساختهيبت امام شهيخ که در مصياز اشعار ش يتيد باو خطاب فرمود گفت چند بيآنکه س

د شدند و بخواندن چند يه شديه اش تمامت حضّار مجلس به گريستن فرمود چندانکه از گريات نمود و حضرت شروع بگرياب

د از او قبول يدند آنگاه سيز نوشيافت الجرم شربت حاضر کردند و آن بزرگوار نيات اکتفا شد  و مجلس خاتمه ياز آن ابيتيب

ز با او رفتند پس آن يش برخواست و اصحابش نيبت منقعد در منزل خويحضور در مجلس ذکر مص يمعذرت خواست و برا

توقّفش در آن  لهٴيام قليرون رفت بالجمله از ايملّا صادق بدرود گفته بد سپس با يگر نوشيد يد بنشست و شربتيس يحضرت بر جا
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منفتح شده و  يآسمان يعه اش بقوتيع افکار بديش سرچشمه افکار سرشار از وقايش از پيب بشش ماه بود بيمشاهد انوار که قر

ان اثمار نمود و پس از يشروع لمعان انوار و جر افته ويه انفجار يه اش باراده ربانيمعارف اله دهٴران موقياز ن يمخزن قلب ممتَل

ده يام عديالحقّش را در آن ا يالحق ف يشاهد مقدمه فرموده چون مسافرت من الحق الالحق که بان يمسافرت من الخلق ال

له يام قليمراجعتش از کربال پس از توقّف آن ا يراز شد و سبب صوريالخلق کرده عازم ش يان رساند قصد سفر من الحق اليبپا

شان بکربال رفت و باالخره يارجا يتوانست نمود و خال اعظم را برانداشت که براياصرار  والده اش بود که تحمل فراقش را نم

در توقّفش  يوالده و خال اعظم سع يفرمود و باز بصدد مراجعت بکربال و اقامت در آنجا بود ولراز يبه ش)26(آنحضرت عودت

سادات  لهٴگم از سلسيجه سلطان بيبخد ةماسم يزه ئيا کردند و بادوشيمه يو ياب ازدواج براراز نمودند و اسبيدر ش

ست يجدهم شهر رجب سال هزار و دويه عهٴشاوندانش که دختر عم والده اش بود وصلت دادند و عقد ازدواج در روز جميخو

ن يت از ايد احمد موسوم شد و در طفوليم سشان بوجود آمد که بناياز ا ي)بسته گشت و سپس فرزند1258و پنجاه و هشت(

د و در آن يراز متوقّف و مشغول گرديق در شينطرينماند و بد ينسلوشد  نيگر از آن حضرت فرزنديجهان در گذشت و د

ن العموم يراز در شغل تجارت صرف فرمود بيام شباب باستثناء شهور توقّف در کربال که در بوشهر و شيب ده سال ايام قريا

مشتهر و  جهٴبه بدريط يايو عصمت و صدق و عبادت و تخلّق به اخالق و سجا يانت و امانت و تقوين التجار بفرط ديباالخص بو

نمودند و عند الکل يوسته استعجاب از محامد صفات او ميشناختند پ يکه او را ميرهم از آن کسانيمشاربالبنان  بود که تجار و غ

بنادر فارس تجارتش به تهٴکردند و رشياو اعتماد م ينائيو خبرت و ب يبرأ يام بود و در امور تجارتالمقام از وثوق و احتر يباقص

مبيو ب مبن يط آن چنيدر خصوص اشتغالش بتجارت و در شأن و شرا مه اشيعات کريار توق يکي) امتداد داشت و در ي(م

مسطور:

حمد من بعد التجارة انتم بها لتغلبون ثم لتعزّزون سبحانک اللّهم فانزل قبل م يقل ان ما اختاره اهللا لمحمد من قبل ثم لعل

حسبون لدونهم ما هم النفسهم ينصفون يتجارتهم  ياالرض و هم ف يتجرون فين يالذّ ينهما عليبرکات السموات و االرض و ماب

ه و يغنياهللا ضمن اللّه إن  ير فياً قل فمن تتحريقد يکل شئ يحبون اللّهم ارفعهم و عزّزهم و اغنهم من عندک انّک کنت علي

)27(30ظهره هللا ان انتم بالحق تتجرون.يثا فلتجعلن تجارتکم باهللا فان ذالک تجارتکم بمن يمن اصدق من اهللا حد

عععيييسال نخست ظهور بدسال نخست ظهور بدسال نخست ظهور بد

يييشمسشمسشمسيييهجرهجرهجر222333111222مطابق سال مطابق سال مطابق سال يييقمرقمرقمريييهجرهجرهجر126012601260سال سال سال عععيييوقاوقاوقا

.89محمد علي فيضي ، صفحه  –اُولئ  ۀحضرت نقط-30
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يييالدالدالديييممم184418441844و سال و سال و سال 

ام بنشر امرش بنحو مذکور در مولد و موطن خود يوم اعالن دعوت و قيراز تا ياز مراجعت از عراق عرب بش و آن حضرت پس

ست ياز او معلوم و مشهود ن ين و اصحابيام مذکور افشاء دعوت ....... و مؤمنيمتوقف و مشغول بامر تجارت بود و هر چند در ا

نمودند يه و قلوب حساسه ادراک و احساس مير و ظهور آثارش عقول ذکاز انوار و افکار و بداعت اذکار و جذبات اطوا يول

 يراز در منظر اوليه مانند آغاز فجر در افق شيدر پر است و انوار خف يدر سر و پرواز تازه ا يهيرا افکار و اسرار بد يکه و

ده و ياز او شن يمطالب و اظهارت رهمين آن بزرگوار و غيار بستگان و معاشر يان بود و خصوصاً جمعيده نماياالبصار الحد

د کاظم در کربال که در سال يل الحاج سيدالجليما پس از وفات السيبود السدر داخل و خارج از او لبها مهٴده بودند و زمزيفهم

د.يرسياتّفاق افتاد آثار و اطوار و اظهار آنحضرت واضحتر بچشم و گوش م 1259

راز ويبش يه اين بشرويورود جناب مالحس

مالقاتش با حضرت باب اعظم

ا بعد از يبواسطه خودش  يخ احسائيقت شيه از طريه اسالميمات  روحيکه مسند تعل ياميم در آن ايچنانچه در بخش اول نگاشت

مرکز شتافته استفادت بآنياپيه پينين حقائق ديدر کربال برقرار بود و طالب يد کاظم رشتيس يتش حاجيوص طهٴاو بواس

در افکار  يجان محسوسيه فارغ و بالغ شدند و حرکت و هين از آنمدرسه روحانيمحقّقراز علما و فضال ويکث يعنمودند جميم

ن يره درمابيکث ين عالم در گذشت ارباب دعاويقوم بعده از اين من ييد کاظم بدون تعيس يان بود و چون حاجيه نمايخيش

 ينمودند و اعظم و اهم از کل حاجيام در مقام او را ميق يادعا کيران برخاستند که هر يعلماء اصحابش در عراق عرب و ا

روان يافت و اغلب پيفات اشتهارياست و جالل و کثرت تأليم خان از اهل کرمان بود و او بوفورعلم و مال و شئون ريمحمد کر

هيمه و مقامات معنويف عظقوم بعده اوصايدر وصف من  يد رشتيکه سياز آنجائ)28(يگشتند وليدت در اطراف او ميعقآن

بودند و  يم از علم و فضل و تقويعظ ياز کبار اصحابش که هم در مقام يريشد جمع کثيذکر نمود که برآنان منطبق نممهمّه

دانستند که مقصود و منظورشان اخبار و بشارت قرب ياحاطه داشتند و م يخ احسائيو ش يو مآرب وهم بروح و عمق مطالب

ر بودند و يآنواقعات متزلزل و متحنصرت آن امر محمود بوده از  حودث يه اصحاب و استعداد برايد و تهظهور موعو رهٴدو

ه نفس يه و تحليه و مناجاتها پرداختند و بتخلياضات شاقّه نمودند و بادعيا گشتند و تحمل عبادات و ريا و پوينسو و آنسو جويا
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و خراسان بود و شرح احوالش  يه اين از اهل بشرويمقدم آنان ملّا حسق طلب قدم گذاشتند در يمشغول شدند و سپس در طر

ن و از رجال نامدار يش قدم مجاهدين و پيران ديدل قهٴد و او سرحليايم يل در  بخش آتين بخش بتفصيا يمتدرجاً در مطاو

ه و يو بشهامت و شجاعت بدن وستهيو انقطاع پ يه تقويه علم و فضل آراسته و بمقامات عاليه ساميبحل ين و مرديقيحق در 

 يد در برخيه اشتغال داشت و سينيل شئون ديل علوم و تکميبتحص  يد رشتيب نه سال در کربال نزد سيه وابسته بود و قريروح

ن او را از اطراف خود مبعوث نمود و او با ين خود از فقها و مجتهدياجات بافرقه مخالفيمناظرات و احت ياز مواقع مهمّه برا

نجمکهن موقعيه را بر آنان بنمود و در ايخيد و شيقت معارف و مقاصد سيش عقده از مشکالت بگشود و حقيه خويعلم قدرت

ران يتازه از کربال و از مراکز متعدده ا يد و نداهايگرد يمنطو يآفل شد و آن بساط روحاناز افق کربال يد رشتيساطع س

م يدر محضر درس وتعل يچند روزازمن له الحق برخاست و نخست يستجوش و جيق و آزمايد الجرم بعزم تحقيبسمعش رس

ش را بمراتب ياو خو ينمود وليم يمذکور کمال احترام و خضوع نسبت بويرزايو مرزا حسن گوهر در کربال حاضر شديم

منصرف شد منعطف و يب مالحظه کرد لذا از وينص يد محروم و بيخ و سيمطالب شجوهرازد بلکه گوهر رايديم ياعلم و اتق

و چون  )29(مخان مطمح نظرش بوديمحمد کررزايان خصوصاً مير بست و مالقات با مدعيران را در ضميو نقش مسافرت ا

در  يه زندگانيار نمود پس مادر و خواهر را با اثاثين سفر را اختيق ايراز مترصّد و متوجه بودند از آن طريبنفحات منتظره از ش

رو بودند با خود يهمراز و پ يرزا محمد باقر را که با ويرزا محمد حسن و خالوزاده اش ميبرادر کهترش م کربال گذاشت و

 يقمر يست و شصت هجريک هزار و دوياز سال  ياالول يعازم شدند و درماه جماداهللايهمراه کرده منقطعاً عما سو

رند.يگ يمنزل يلخانيفرستاد  تا در مسجد اراز ورود نمود و قبل از دخول بآن بلد همرهان را بيبحدود ش

تيفجر هدا دهٴيآغاز بشارت و طلوع سپ

ش يرا در خانه خويد و آن بزرگوار ويالورود بخارج بلد بمالقات حضرت رس يه لدير الهيه و تدابيبير غيو خود بر حسب تقاد

ادم و اکنون منتظر منند و از جهت فرست يلخانين عرضه داشت که همرهان را بمسجد ايدعوت خواست و او در جواب چن

م در آن حال قوت اراده و يض بخدا کن و برويشانرا تفوياامرر و مضطرب خواهند شد آنحضرت فرمودند کهينرفتن من متح

در  يکطرف در عظمت و حالوت رفتار و گفتار آن بزرگوار و از طرفيق از ين طرين را با خود برد و در بيملّاحس يت ويجاذب

اه در را باز کرد و باب خطاب به يدند و پس از دق باب غالم سيکرد تا بدرب خانه رسير منتظره تفکّر ميآن مالقات غ ينهاناسرار 

الحال امر  ياز آن خانه در آمدند و ف يپس بهجره ا"ن يبسالم آمنفادخلوها "ن جمله را از قرآن بخواندين نموده  ايمال حس
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خت و او يش برياز غبار راه حاضر کردند و خود آب بر دستها يدست و رو يشستشو ياز برا تا آفتابه و لگن)30(31.فرمود 

نکه قرار بگرفتند و تناول يآن حضرت قبول نفرمود و پس از فراغت هم ياصرار داشت که حفظ ادب نموده امتناع ورزد ول

از مالطفت در آن حالا کردند واويمه يچايبسزا فرمود و امر داد تا سماور از براميب وتکريترح يشربت نمودند  از و

ر داشت و اجازه خواست که يو اطّالع از همرهان در ضم يلخانيباب خجل و منفعل بود و عزم مسارعت بمسجد ا يهاوشفقت

آن  يافته بصلوة پردازند وليشانرا درينک وقت اداء نماز مغرب است بمسجد رفته ايد  و انشويمخاطر  شيچون رفقا در تشو

ن تعلّق يه بديت الهيد و اکنون مشيض نمائيه تفويت و اراده اليآنکه امور را بمش يشما اول ين گفت که برايچن يحضرت به و

حاصل شد و برخواسته وضو ساخت و  ينان و سکونياطم ين را از قوت کالم ويد پس مالحسينمائ ينجا مکثيدارد که در ا

 يار در نظر گذشت و در مساعين را افکار بسيد مالحساوراوداخت و در اثناء اذکار ز باداء صلوة پريد و او نيمشغول نماز گرد

تفکّر نمود و از عمق قلب  يه هميز اسرار خفار منتظره مملو يز در آن مالقات غيآورد و ن يافتن مقصود بجاييخود که برا

د و يمطلوب گشا رهٴاضات و مشقّاتش زودتر چهير جهيبمناجات و دعا دست تضرع و ابتهال گشود و از خدا خواست که ثمره و نت

ک ساعت از شب يباً يد و بعد از فراغت از صلوة با هم نشسته و شروع بمکالمات نمودند و آنهنگام تقريدار محبوب نائل آيبد

ان داشتند ين و عايان آمد و بسط مقال دادند و بيسخنها بم ينطائفه بعد از وآ و امور يد رشتيوفات س رهٴگذشته بود سپس در با

او ذکر کرد  رهٴدربا ين داشت و عالمات و آثاريمع يو يبرا ياوصاف يه ننمود ولين و تسمييقوم بعده را تعيکه هر چند او من 

وا جسمو يو صاحب علم الهام يفاطم يديو س يام يارد مانند آنکه او جوانيان مطابقت ندارد و موافقت نين مدعيکه با ا

است و امثال ذلک  ياز مکروهات اسالم يو از صغر سن معصوم و مقدس از هر خطا حتّ يرا از هر نقص و ناتماممنزّه و مب اروح

از انظار و عظمت و  دهٴيقه بعيقه عميه اش مطالب و مآرب دقيما و اطوار روحانيان و سين در اثناء مکالمه با او از بيو مالحس

ايـام از افـادتش چنـدان در بـاب  ظهـور       ۀيقين پيوسته سيد رشتي در سنين اخيـر حدجديد مسطور است و از  متقدمين بشهرت وچنانچه در تاريخ-31

خ و جمعـي کثيـر از مشـاي    آن سخن گفته و نوشته که اغلب از فضالي اصحابش معتقد بقرب ظهور شـدند و در آن ايـام  اشراط موعود منتظر و عالمات و

اس و سيسـان و  بزرگان روحاني و نقاط مختلفه ايران و غيره چنانه در بخش اول گفتيم و بعد نيز در مواضع مناسبه در شرح احوال شهيرزاد و سنگسر و سلم

مقامـات خطيـره بـراي    اوصاف عظيمـه و  تنصيص و تعيين نکرد وغيرها مي آوريم مردم را مترصّد طلوع آن انوار مينمودند و سيد چون من يقوم بعده را

و ملّايوسف اردبيلي و غيرهم چنـين گمـان   وي ذکر نمود لذا امثال  مالحسين بشرويه اي و مالعلي بسطامي و مال محمد علي بارفروشي و مالجليل ارومي 

انقطـاع کامـل وسـائل واسـباب      داشتند که يا نفس قائم و يا نائب خاص اعظمي از طرف وي پس از سيد رشتي ظهور خواهد نمود و از اين رو بـا شـوق و  

.فراهم آورده خود را براي نصرت در رکاب آن حضرت و شهادت در سبيلش مهيا کردند
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داد پس  يم يده دل به ويشتن را خاضع باو ديخو يکرد و هم يده و مطالعه ممشاه يبيو اقتدار عج)31(تيو جذآبتينوران

ک از آنصفات ين عالمات و کماالت در من موجود است و انطباق هر ين تمامت اينموده گفت بب يبه و ين موقع باب رويدر ا

جمع است و  يات مذکوره در ود به خاطرش گذشت که هر چند صفات و عالمين اظهار را شنيرا با خود شرح داد و او چون ا

مه از تمام شئونش يت و قوت کالم و اراده و امثال ذلک از خصال عظيو جاذب يم الهيعظمت نفس و کمال اخالق و تقرب عظ

د در موعود يمهمه ناچار با مهٴينها دو خصلت عظيمافوق ا يانکار نتواند نمود ول يکه احد يباشد به حديتابان و درخشان م

د ياز ساء چه کهيط بر کلّ اشيمح يگر علم الهيه است و ديعيطب يه که مافوق قوايقدرت و تصرفات روح يکيد منتظر باش

ن يد جهان آراست و ايا و ذره در برابر خورشيگفت علم من نسبت بعلم او قطره در مقابل دريده شد که ميمرحوم مکرر شن

گر يد يکه اگر بار)32(32ن در نظر گرفت يدند و در آنحال مالحسسکوت فرمو حهٴز اظهار داشت و آنحضرت لميمطالب را ن

ن يارائه داده از او بپرسد و ا يجمع کرده بود بويد در رساله ايام سيلّ را که در احنيال لهٴه معضيد مسائل علميآن اظهار را نما

د در يشود آنکه سيا نميد آيفکر کنحضرت باو خطاب کرده فرمود درست افکار در متفکّره اش جوالن داشت که مجدداً آن

ان يست و شروع به بينگربدان يعرضه داشت واو لمحه ا ين رساله مذکوره را به ويگفت من باشم پس مال حسيخصوص او م

عه که يد و از استماع معارف بدين روشن گرديح نمود چندانکه قلب مالحسين و توضييک از مسائل مندرجه را تبيک يفرمود و 

من بدونموده گفت  با يده نشد منجذب گشت و باب در آن حال خطاب مهيد شيخ و سيالش خطور نکرد و از شيهرگز در خ

کيفيت ايمان مال حسين را بطريقي آورد که خالصه اش آنسـت چـون بعـد از وفـات سيدرشـتي بموجـب دسـتور وي          نياجزايرمدر تاريخ حاجي -30

ـ ت يک اربعين معتکف شدند و ابواب ما تشتهيه االنفـس را بـر روي خـود بسـتند و بـا تضـرع و دعـا ح       مخلص در مسجد کوفه مدجمعي از اصحاب ل وص

 ولقاء ولي محبوب را خواستار گشتند و مالحسين و برخي در عالم مکاشفه ملهم بشيراز شدند ولي بصورت آنمحبوب را نمـي شـناختند و در شـيراز    معرفتب

آمد  او احساس نمود که  جذاب نهاني در آن مجلس حاضر است که او را از خود بيخود نمـوده و راز قلـبش   چون آنحضرت بمجلس درس مال حسين در

و او در  را از او گرفته پس آن حضرت وي را بخانه خويش دعوت نمود و در آنجا باو گفت که تو را سرگشته در بيداء حيرت و گم گشته در مقصد ميبيـنم 

علم که در وجهـش ظـاهر    ۀگاه فرمودند که طلعت محبوب خود را آيا بچه عالمت و دليلي ميشناسي او گفت به نقطجواب عرض کرد بلي چنين است آن

همينکـه  باشد پس انصاحب گنج رباني تفسيري بر حديث جاريه نوشته بود اظهار داشته فرمود ببين آيا صاحب اين بيان بمقاماتي کـه ميخواهيـد هسـت و    

از من ظاهر گردد بايست حـديث جاريـه را شـرح     دلوب را يافت و خصوصاً سيد رشتي فرموده بود انصاحب حقي که بعآن تشنه طلب دران نگريست مط

معالجه کنم و لهذا از آن آزار پيوسـته در آزارم پـس آن طبيـب    ل حلومباطالي  ستاست که بايغشي وشينويسد آنگاه مالحسين عرض کرد که مرا  نا خ

آنگاه او را از جميع امراض ظاهري و باطني شفا بخشيد و دل رميده اش از شربت سرور آرميده و چشـم طلـبش آنچـه    ربت بوي دادشطبيبان يک قاشق

نديده بود ديده.
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 يد معذلک برايفرما يش ميشه بندگانش را آزمايم هميند بلکه حق علير را امتحان نماير خداوند قديست عباد حقيسته نيآنکه شا

ن و معارف يقيمنم و باب  يعلم اله طهٴوم نقين يآوردم بدانکه در ا ديمکرمم هر چه در دل داشته و خواستمهمانيتت ايهدا

ر آرد بهمانيطلب کند و هرکه در اقلّ از آن تزلزل و تحنجايد از اياست  با يه باز شده هرکس را هر سئوال و حاجتيمعنو

نجا ينش است امروز از ايآفر يت غائيو توجه و عبادت او که غا يب الهيم خواهد بود و عرفان غيمقدار در دون جنّت نع

م گوش فرا دار پس لوح و قلم بر دست گرفته ينما يان مياحسن القصص است که ب رهٴر سوينک تفسيگردد و ا يحاصل م

چند از صادر فرموده بنگاشت و مال  يقيملک است در دقا رهٴبسو يمسماول آنرا که  رهٴنگذرد سو يکه در تصور احد يبسرعت

ار دل را يه آنحضرت عنان اختيات ملکوتينمود و تغنّيدان لوح جوالن ميمرتفع بود و در م اعلٰي ر قلم يصر ن در آنحال کهيحس

رفتن خواست آن  ۀت تضرع و خضوع اجازيش را نگهدارد برخاست و در غايافت چندانکه نتوانست خويگر يد يربود حاليم

خود  يآنکه برجا ياولدردانشانت  پيند آشفته خاطر و پريبب هر کس تو را يرون روينحال اگر بيفرمودند با ا يحضرت به و

ن ساعت فجر طلوع ين ايمالحس يبدو فرمودند ا يالجرم او بنشست آنگاه پس لمحه اينيزگر راجا قنيدر اراشبمو ا ينيبنش

آنرا محفوظ داشته و جشن مبشر مقام احترا يام زندگانيا ين در سالهايم دارد و بعد از ايار عظيبس يقت است و مقاميآفتاب حق

ن يو در ا)33(داشت  يزانرابتو ين فضل و موهبتيچن که رايند شکر کن خداينماين شب ميخواهند گرفت و ذکر واقعات ا

الهامات و  هٴفين مستغرق انوار و جذبات آن بزرگوار گشت و لطيقه از شب گذشته بود که ملّا حسيازده دقيوقت دوساعت و 

د و يد يل منبعث ازعالم الهيکل جميبود در آن ه رت و تجسسيدر ح يافتن مظهرش هميه را که از جهت نينعلوم صمدا طهٴنق

د و وصول به مرکز انوار پنهان از ابصار و انظار را فقط بتوسل يچش يجاودان مهٴعه را از آنسرچشيه بديات معارف روحانيماء ح

ت يمش يش را فدايخو دهٴل و ارايباخت و م يد و دل بآن دلبر الهينان رسيطممان و اياز ا يعيد و بمقام رفيبآن باب اعظم فهم

که  يهمان شب يعنييام بر دعوت و اظهار امر و بشط رب ارنّيلةالقدر قين رو شب و روز ليه او ساخت و از ايو اراده ربان

از سال هزار  33ياالول يه شب پنجم جمادب نمود کيت و تقليمان و انقطاع هدايو بشطر عرفان و ا ن را دعوت فرموديمالحس

سال هزار و هشتصد و چهل و چهار  )May(يست و سوم مايمطابق سوم خرداد و ب يقمر ي) هجر1260ست و شصت(يو دو

)D.A1844(باشد و سه ساعت از آن شب گذشته بود  يمه ميام عظيمه و اياد کرياز اع يکيون امريخ ايدء تارببود م يالديم

در ايام بيست و هفت سالگي جمال ابهي بود اين رباعي را سروده:  کهبشرو نبيل زرندي در بيان تاريخ بعثت و دعوت حضرت م-33

مر پاکش *****ستّين شد و رحم شد باهل خاکشبعد از دو ده و هفت ز ع

* **** تا خلق از آنراه کنند ادراکش  *****اظهار نمود اسم اعاليش را 
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اهل بهشت را در  ين در آنحال تمامت اوصاف مذکوره در قرآن برايحاضر نمودند و مشغول بتناول شدند و مالحس که طعام

دگانش خرق يش و معرفت و محبت و عظمت مالحظه کرد و تمامت حجب از مقابل ديمملو از آرامش و آسا ينوران يآن فضا

قظه در عالم يد و تمام شب را در نوم و يارمينو نشانه بيا در آن خانه مشده عوالم انوار و بواطن اسرار را مشاهده نمود و شب ر

نيارت آن بزرگوار نائل شد و بديبود و چون هنگام سحر برخاست پس از اداء مراسم و فرائض بز يو سرور روحان يانوار اله

وند و من بابم و تو اول ن امر شي)در اول بار مؤمن بايد(حروف حيجده کس بايق مشحون مخاطب گشت که هيمضمون حقا

خود تفحص نموده و  يت احدين باشند که بدون دعوت و هدايد چنيو نفوس سائره مذکوره با يمن آمن و باب الباب من

ف مکّه رسد و يبشر يام الهينه برم تا پيشانرا با خود بسفر مکّه و مدياز ا يکيمان آرند و چون عدد کامل شود يده ايبمقصود رس

ند و ياقامت گز يلخانيد ابالغ امر شود و بدو امر فرمود که در مسجد ايدر کربال با)34(عراق عرب کردهسپس مراجعت ب

مت آنحضرت بمکه فرايذکر و افشاء امر نکند تا چون هنگام عز ياط را منظور دارد و باحديس مشغول شود . کمال احتيبتدر

عت نموده به خدا سپرده و در يخانه مشا بجازه رفتن داد و تا دررا ا يغ گردند پس ويمأمور تبل يهمه  حروف حورسد او

و  يد آسمانيه مشاهده کرده و تأئيمقام از درجات بشر اعلٰي رفت خود را در  يم يلخانيمسجد ا ين بسويآن حال که مالحس

ها يکرد ايد که نداء ميشنيو با گوش هوش نداء سروش م ديديش ميه و شرح صدر را در خويبيو الهامات غ ينعم و آالء ربان

د و بالجمله نزد يد و مسابقت جوئيده سرعت نمائيه نازل و گسترده گرديد مائده سماويباز شده بشتاب يالنّاس ابواب ملکوت اله

دند و يرهم بورود او اخبار و ابشار گشتند و بمالقاتش رسيه و غيخيش فئه ره ازيهمرهان رفته بدستور مزبور بپرداخت و نفوس کث

ارة ياستفاضه حاضر شدند و او کتاب شرح الزّ يبرا يريکث يب دادند و جمعيترت يو يس برايمام نموده مجلس وعظ و تدراهت

نشست . ين مين مستمعيشد و در ب يز حاضر مينمود و باب خود ن ين مييس و تبيرا تدر يخ احسائيش

رازيع چهار ماه اول امر آن حضرت در شيه و وقايو اصحاب اول يحروف ح
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نکه يبا)35(ننايشد و اطممان حضرت باب اعظميچون بشرح مذکور با 34ه ين بشرويجناب اول من آمن باب الباب ملّا حس

نشر  ياقتدار داشت برا ضهٴثار مال و جان و آنچه در قبيه حاصل نمود و ايرحمان يهٴبيه ومنبعث از نفحه غيالهيهٴعلم طهٴاوست نق

درس داشت و بدان مشغول بود و با  ۀحوز يلخانيفت به موجب دستور مذکور روزها در مسجد اامر و مقاصد او در عهده گر

وم يبرد و يبسر م ياز انوار معان ضهٴباستفا يدر آن دارالسعاده و محضر عال يالياغلب ل يدم نزد ول يدر خصوص ظهور اله ياحد

افت و ييو عروج م يمان ترقّيشد و در مراتب عرفان و ا يص ماو مستغرق و خائ يمنزالت و ملهمات ال نفاً دلها يايوم در دريف

ه و يافته و حامل امانات الهيببارگاه قرب کامالً راه ن ينمود و درآنمدت  که جز او کسيدر مقامات عشق و انقطاع بلوغ حاصل م

راحسن القصص تمام ياب مستطاب تفسکت يعنيظهور آمد  صهٴه به عريبين  کتاب که از باب علوم غيه نبود مهمتريمحرم اسرار ربان

اعلٰي ازده سوره(مطابق عدد يکصد و ييد و حاويم چهل روز به طول انجاميافت و مدت صدور و نزول آنسفرعظيو کمال 

ن دو سفر يله اربعه عشر است از آن قلم ملهم ظهور و بروز نمود و بايه جليمکنونه که جامع ادع فهٴ يز صحيباشد و ن ي)م 111=

گر که از رجال نامدار ياز اهل بسطام با دوازده تن د ينکه جناب ملّاعلينه  و اکمال حجت صورت گرفت و هميل ابالغ بيجل

ق و تفحص بعد از جناب باب الباب يتحق يبودند برا يد رشتيو س يخ احسائيه و از اصحاب شينير و شجاعت ديعلم و ذوق و تقر

ز وصول و يافت و او نيمنظوره را در طهٴد و نقيدرک نمودند که بمقصد و مقصود رس يبآن بلد ورود نمودند از حال و مقال و

ن شخص ييتوانست کرد و ناچار اظهارو اخبار طلوع مشرق انوار بدون تعيات و مسرت کتمان نميح مهٴمثول خود را بسرچش

 يعنيين خصوصاً باب ثانيسابق نيمقدار نمود و ظاهر داشت که مقصود و موعود منظور از اشارات و بشارات مابيعال

 يهٴد با قدم طلب و جذبات عشقيبا يباو ممنوع است  و هر نفس رهٴه و اشايافته ولکن از تسميدکاظم را يقدوةاالعاظم الحاج س

ن آنان برخاست و سراز پا ندانسته بجستجو و يما بين رو جوش و خروش فيابد و از ايد و محبوب ومطلوب را بيمايخود راه پ

ۀو در تاريخ جديد مذکور است که حضرت باب عده اي از علماي شيخيه و تجار را اطّالع داده بديدن مال حسين تشويق و تقويت کردنـد تـا حـوز   -34

شت و آن حضرت نيز حاضر ميشدند و مال حسين در سه جلسه پي در پي خود را عاجز از تقرير و بيـان مـي ديـد و بدانسـت کـه از      درس مذکور برقرار گ

تـار مينمـائي   اقتدار و تصرف نهاني آن بزرگوار است آورده اند که روزي از وي سئوال کردند که چون ديگري بهتر از شما بيان نمايد نسبت باو چگونه رف

ـ  او گفت مس ر و تمع مي شوم باز فرمودند اگر از سيد مرحوم نيز بهتر بيان نمايد چه مي کني گفت مطيع و منقاد ميشوم بار سوم فرمود اگر از شيخ هـم برت

ت حضـرت  قابهتر گويد چه خواهي نمود ملّاحسين بالصّراحه گفت که مقام تلمذ و تعبد را قبول خواهم کرد و در بيان کيفيت ورود جناب مال حسين بمال

عفـر واعـظ   باب و ايمان وي طريقتي ديگرمأخوذ از کتاب ابواب الهدي تأليف هشترودي راوئ  نقل از حاجي معين السلطنه تبريزي و نيز از مالّ محمـد ج 

قزويني است که در بخش سوم درضمن شرح احوال آن جناب خواهيم آورد.
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)36(مشهوده و خصوصاً در عالم مکاشفه در حال عبادات و مناجات مقصود را حهٴقرائن واض طهٴص برآمدند و متدرجاً بواستفح

بمقام عرفان و  يو مقدم آنانکه پس از و 35آنجناب بدرک لقا و افاضاتش فائز گشتند طهٴدانستند و محبوب را شناختند آنگاه بواس

بود که به جناب باب الباب خبر قرب ورودش و همرهانش را داده واو چون بنوع يسطامب يمان نائل شدند جناب ملّاعليا

باتفاق  تا )37(بواقعه برده اصرار نمود تا  يز از مکاشفات خود پين و نيمذکور در قرائن مشهوده و از رموز حال و مقال مالّ حس

شان يالحال در باز کرده با ياه فيب کردند غالم سنکه دق البايارت آن حضرت بخانه مبارکه روان شدند و هميز يبرا يو

بدون محاجه و  يرون نرفتند و منتظر ورود شما بودند و چون به محضرش وارد شدند ملّا علين گفت که آقا امروز از خانه بيچن

ب بمحضر آن ک بتوسط جناب باب البايک يز ين نيد و سائريمن آمن گرد يمان آورد و ثانينه  قانع شده ايطلب برهان و ب

رزا محمدحسن برادر کَهتر باب يقرار گرفتند و از  آنان م يب تعداد حروف حيج در ترتيدند و بتدريمان رسيبزرگوار و بشرف ا

و ملّااحمد أَبدال مراغه و  يه و ملّامحمود خوئيل اروميو ملّا جل يليوسف اردبيو مال  يرزا محمدباقر پسرخال ويالباب و م

د يخ سعيو ش يزديرزا محمد يشد و آقا م يراًموسوم ومعروف بنام ملّاعليکه اخ يو ملّاخدابخش قوچان يزدين يد حسيآقاس

حضرت براي مراعات قلوب انام ومجارات  با افکار و اسـتعداد افهـام و احتيـاط از معارضـت و     با نظر دقيق در کتاب و صحيفه معلوم مي گردد که آن -35

ائـب جلـوه   مقاومت مالهاي بهانه جوي آن ايام چنانچه نشر نام خويش را در آغاز منع فرمود و نيز دعوت بديعه اش را در ظاهر انبعاث از طـرف امـامي غ  

سوي منظور و مقصودش مي برد و از اين جهت شايد جمعي کثير از مؤمنين ايام اوليه در عقبـه ظـاهر مانـده و    داده و در ضمن بياناتش افهام و اذهان را ب

اماميـه بـوده    ۀپي به باطن مرام نبرده و عنوان باب و عبد بقيةاهللا را مانند بابيين سابقين و غيرهما وساطت از آن امـام غائـب کـه     مرکـوز اذهـان سـاد      

از آنـان کـه    ۀذعان و ايمان آوردند چنانچه برخي از آنان از نسبت مقام آنحضرت بامقام با بيين سابقين عرض و استقسار کردند و عددانستند و بدانطريق ا

از اسير عقائد وعوائد خود بوده در موقع نسخ و تجديد احکام منصرف و منحرف گشتند و ما ذکر بعضـي از آن نفـوس حتّـي امثـال مـال حسـن بجسـتاني        

را در مواقع مناسبه خواهيم آورد ولي آنانکه صاحب فراست قويه بودند به صورت ننگريستند و به معني رسيدند و بدين نکتـه پـي بردنـد کـه     حروف حي 

آن از القـاب  و مانند منظور آن حضرت از آن حقيقت غيبيه و مرسل و منزِل آيات و منبع و مخزن معارف عظيمه و تعاليم قويمه که غالباً از او به عنوان بهأ 

حضـرت  و اوصاف شامخه يا دي نمود  امري ديگر و سري مضمر است و بسا مي شد که برخي از مؤمنين قسم اول کساني از اولي الفراسـة را دعـوت بـه آن   

ورده تعظـيم وتکـريم   کرده و کتاب و صحيفهٴ  مذکوره را نشان ميدادند و مفهوم خود را از بابيت اظهار مـي داشـتند و آنـان بـآن آيـات بينـات ايمـان آ       

در چهـار سـال   مينمودند آنگاه به مبلّغين خود مي گفتند که مقام اين بزرگوار عا ليتر از اين است که شما تصور کرده  عنوان مينمائيد و چون آنحضـرت  

ـ  ه ظـاهر موافقـت بـا قسـم اول نمـوده و      اول امر راضي نمي شدند که وي را بوصف و مفهومي ديگر بستايند لذا اين طبقه اولي الفراست از اصحاب،  نيز ب

دعـوت آن   حتّي در بسياري از رسائل اثباتيه که از آنان باقي مانده آنحضرت را موافق مفهوم ديگران تعريف و توصيف کردند ولي متـدرجاً مقـام اصـلي   

ابصـار و افکـار را بـه عنـوان مـن يظهـره اهللا تعبيـر         حضرت واضح شد و آن حجاب خفي را نيز از چهره مرام برکشيدند و آنحقيقت منيعه غائبه متعاليـه از 

نمودند و داد قدرت را در وصف و بيان از او دادند چنانچه در ضمن مطالب اين بخش و بخش آتي اين امور واضح و روشن مي گردد.
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 قهٴده از طبيه سعيبودند و آن نفوس زک يو ملّا حسن بجستان يزيو ملّا باقر تبر ينيقزو يرزا هاديو م يرزا محمد عليو م يهند

)آنان 17ه منسلک شدند و هفدهم(يه در سلک اصحاب اوليخيدت شيوان عقريو پ يد رشتيس ۀه از تالمذينين و علماء ديمعمم

ام اقامت ير بود که در آن ايشه 36نيقرةالعان ين نسوان جهان ومالکه علم و فضل و بالغت در نثر و نظم و بيده بيده و وحيفر

رزا ياند که چون شوهر خواهرش مرفت آورده يمان پذيراز نرفته و درک محضر آن حضرت ننموده غائبانه ايکربال داشت و بش

ملفوف  بدو سپرد و غزل معروف را که  يراز بود او مکتوبيمذکور از عراق عرب در طلب حق عازم ش ينيقزو يمحمد عل

ت است :ين بيمطلعش ا

ٰیبل ٰی، بزن که بليز چه روألست بربکم نزن*****لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلئ 

م محضرش دارد و يتقد يرا از قبل و  فهٴ د.معروضه ملفوياز او خواست که چون ادراک مظهر حق نمادر جوف بنهاد و  )38(

م داشت پس ين تقديد معروضه  را از قبل قرةالعيمان باب اعظم رسيض عرفان و ايراز بفينکه در شيمذکور هم يرزا محمد عليم

جدهم آن نفوس مهمه يسرافراز فرمود و ه يعيع رفيصدور و ارسال توق ه قبول نمود و بايرا در سلک اصحاب اوليآن بزرگوار و

د و آن يراز رسي)از اهل بار فروش (بابل)  مازندران بود و متأخّرتر از کلّ  شان  بش جناب قدوس(يرزا محمد عليجناب م

ر از بازار به آنجناب برخورد و ن عبويبود که در ح يحضرت خبر قرب ورودش را قبالً بجناب باب الباب دادند و هنگام  صبح

ام کربال يدند و چون باب را در ايشان  بلقاء مقصود رسيافت و بدانست که اياران خبر يدر آن بلد با جمع  ياز حال توقّف و

گذشت و نظرشان از ين آن حضرت از آنجا ميمقصود برد و در آن ح ين وقت از راه صفاء باطن پيمالقات کرده بود و در ا

نم و باب الباب ناچار يب ين جوان بزرگوار در کنار نمين امر را از ايتأمل گفت که من ا يب يرزا محمدعليافتاد م يو عقب بر

از عـروج تالمـذه خـويش را بشـارت بظهـور      و در بينات حضرت عبدالبهاء در باب قرةالعين چنين مذکورو مسطور است اما سيد کاظم مرحوم پـيش  -36

ايشان رفتند و در مسجد کوفه معتکف گشتند و برياضت مشغول شـدند و   ۀتالمذ لهٴموعود ميدادند  و ميفرمودند  برويد آقاي خويش را تحري نمائيد از اج

ات مشغول بود تا آنکـه شـبي در وقـت سـحر  سـر ببـالين       بعضي در کربال مترصّد بودند از جمله جناب طاهره روز به صيام ورياضات شب به سجده و مناج

کش از زمـين  نهاده از اين جهان بيخبر شد و رؤياي صادقه ديد در رؤيا مالحظه نمود که سيد جواني عمامه سبز برسر و عباي سـياه در بـر دارد پـاي مبـار    

ب طاهره يک آيه از آن آيات حفـظ مـي نمايـد و در کتابچـهٴ  خـويش      مرتفع است در اوج هوا ايستاده نماز ميگذارد در قنوت آياتي تالوت مينمايد جنا

مينگارد و چون حضرت أعلي ظهور فرمودند و نخستين کتاب احسن القصص منتشر شد روزي در جزوه احسن القصص  جناب طاهره مالحظـه مينمـود آن   

.ۀمود که اين ظهور حق است باري اين بشارات در کربال به ايشان رسيدآيه محفوظه را در آنجا يافت فوراً به شکرانه پرداخت و به سجده افتاد و يقين ن
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بشتافت و لذا به عنوان آخر من آمن  يافت و بلقاء ويفؤآد بانحضرت راه  ياز مجرا يرزا محمد عليق مين طرياقرار کرد و بد

بود که  جهٴد بدريآياش چنانچه بعداً در مواضعش ميهٴه و انبعاثات وجدانيل و معارف الهه و خصايمقامات معنو يخوانده شد ول

 رهٴجوه اعلٰي د بودند و يخ و سيمعارف ش رهٴبه شجية عشر که اثمار طيه ثمانين نفوس اوليدر رتبه مقدم برکل شمرده شد و ا

از عرفان و فدا نائل  گشتند و نزد  يردند و بمقام عالشان را نزد رشحات معارف حضرت باب اعظم مشاهده کيمقصد و مقصود ا

مذکورند  يقت شدند در اصطالح  آن بزرگوار بعنوان حروف حيل حق و حقيدر سب يآن حضرت متّحد و متعهد در جانفشان

د وانبساط راه در لوح وجود و شهو يت بارزه از قلم الهيمش طهٴد نقيه بودند که از بسط و تمديه حروف نورانيرا آن نفوس زکيز

اتشان يشان   بخصوصيک از ايه که در هر يه الهيدر آن نقطه واحده علم ينمودند وليشکل گرفتند و هر چند در صورت متعدد م

) است و عدد کلمه واحد نوزده 18=10+8جده(يه يحروف کلمه ح يو متطّور بود اتّحاد داشتند و عدد ابجد يمتجلّ

واحد  يجده حرف نورانيجده مباشد که با خود آن حضرت نوزده بودند و از نقطه و هيه ) است و رمز از آن19=6+1+8+4(

م يل احوالشان را در بخش سوم خواهيتفضکهيک از حروف حيهر  )39(نوزده نخست صورت گرفت و مقام  يعنياول 

که از آن حضرت  يمه ايثار عظو بروزات و آير حروف حيز سايمان جناب من اول من آمن و نيت اييفيآورد و در خصوص ک

که از ذکر  يو امرره مذکور و مسطور استيات کثيات و حکايان فرموده روايشانرا  را بيه ايقلب يايمشاهده نمودند و آنکه نوا

ر سوره بقره قرآن بود که قبالً از قلم آن يمانش مشاهده و مطالعه رساله در تفسيا مهٴن است که از علل مهيم ايريآن ناگز

ه فصحئ و بر سبک و ير به لغت عربيد چه که آن تفسيرگوار صادر و کامل گشته و درآن شب اول بنظر اول من آمن رسبز

ه است و از بعد از نزول يعه روحانيقه بديمعارف رق يقرآن و حاو يو کاشف جوهر مصفّا يات ائمه هدياسلوب کلمات عال

ق ظهور و بروز ننمود و پس از مطالعه و دقّت نظر در يه بدآن طريآثار فؤاد يدالشّان از اح يقرآن تا آنهنگام بجز از ائمه عال

ده که بمنبع قلب من جاء بالقرآن اتّصال يتراو يم صاحب فکر و قلب ملهمينبوع قلم حکين دانستند که از ين مبيقيآنکلمات ب

نان حاصل يقان و اطميه بود ايث جاريه بر حدک يز مالحظه و مطالعه شرحير احسن القصص و نيز باصغاء و استماع تفسيدارد و ن

دند که شبه آن در عالم کمتر يقان و انقطاع و فدا رسياز عرفان و ا يدند ثمره آنکه بمقاميدند و شنينمودند و بالجمله هرچه د

ن يام براعالء ايق ظاهر نمودند که شرح آن اهتمام و يه برافشاندند و همت و خدمتيويده شد و چنان دامن از نشئه تمتّعات دنيد

ع عاشقانه و مانند پروانه ينشر امر بد يااللباب است و برا ير عقول اوليخ و محيب متون تواريها ز يامر و شجاعتها و جانفشان
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چند  يد استبصار سطريمز ينجا برايو مادر ا 37دان فدا نثار نمودنديزدند تا باالخره جانشانرا در م يا هميش را بر آتش باليخو

ه يخيع تاريمواض ينات آن حضرت را که حاوياز کلمات ب يراحسن القصص و لختيات تفسياز آ يبقره و شطر رهٴر سويساز تف

:يان الفارسيالب يف يم قوله اال علينمائياست ثبت م

بعد از  امت رسول اهللا است که در قرآن خداوند وعده فرموده که اول آنيغرب قيما  يان اليب رهٴن ظهور شجيو از ح")40(

 يست و هفتاد بعثت ميست و شصت که سنه سنه هزار و دوياالول سنه هزار و دو يقه از شب پنجم جماديازده دقيدو ساعت و 

حکم عبد  يم المرا ذلک الکتاب ذکر من اهللا فيبسم اهللا الرحمن الرح"ميضاً قوله الکريو ا "38امت قرآن بودهيوم قيشود اول 

ط يحيو ال  يئيغرب من علمه شيالسموات و االرض ال يم و انّه لهوالحق فية امام حق قديزّل من لدن بقع انّه لکتاب قد نيبد

بعثون يع ليحشر البد يو کُلّ ف يک اآلن من ربک فان االمر قد قضيال يم ان اتّبع حکم ما اوحيعظ يبذکره خلق و انّه المام ح

قوله شهداهللا  يم اليد عليالقرآن من عنداهللا و انّه ال اله الّا هو شه يته و مانزّل فايةاهللا قد آمنت باهللا و آيعبد من بق يقل انّن

 يةاهللا من لدن عبده عليهاالمأل أن اسمعوا حکم بقيا ايداً قل يک شهيالحکم عل يبذلک ف يلعبده بما قد احاط علم ربه و کف

 يوم النّصف من شهرالمقدم علين  بعد االلف و ان اآلن يو مأتن يوم اول المحرم من سنة خمس و ثلثييم و انّه لعبد ولد فيحک

وم  يذلک ال يوم االذن اليه من يديکتاب اللّه لمسطور و ان ما نزّل من  ين بعدااللف فين و مأتيو ستّ يشهرالرجب من سنة احد

ن ين االول عي) من شهر ع41م النّصف (ويقلبه قد کان  يوم قد نزل الروح عليکتاب اهللا لمشهوده و ان اول  يات فيتلک اآل

من دون  يديکتاب اهللا لمکتوب قل کلّ ما نزلمن  ياتنا خمسة عشر شهراً فيکم آيقد حرم اهللا عل يوم الّذيذلک ال ياالول و ال

کم و انّا قد اتنا بعض نفس منيا اهل االرض قد جحد بآيلٌ لکم يلوح البدع لمحفوظ فو يات فيما قرئت کتاب اللّه جهرة تلک اآل

علم النّاس ان کلّيتلک العدة ل يات البدع علين آيکذبون و ان اهللا قد بين جزاء بما کانوا ياتنا خمس سنيالکلّ آ يحرمنا عل

اول و ثاني من آمن يعني مالّ حسين بشرويه و ملّاعلي بسطامي و بعضي ديگر شکّي نيست که از حروف حي بودند ولي براي تمامت  ۀهر چند دربار-37

ته و نوشته اند و آنچه در متن نوشته شده موافق جوابي است که حضرت عبدالبهاء شفاها در سئوال بعضي از بهائيان عدد هيجده و ترتيبشان بااختالف گف

حضرت مبشّر رابر دو قسمت  منقسم کرده ايام شيراز و اصفهان از قسمت اولي و ايام بعد از  ۀراجع به حروف حي متذکّر فرمودند و برخي از قدما ودور

ثانيه نام نموده اند و حاجي سيد جواد کربالئي و مال  ۀاولي و دور ۀو براي هر قسمتي  حروف حي گفته اند  بنام حروف حي دورقسمت ثانيه محسوب 

صادق مقدس خراساني و بعضي ديگر را از حروف حي اولي شمردند و برخي از نفوس مسطوره در متن مانند مال هادي قزويني را از حروف حي 

ندانستند.

بيانات حضرت اعلي در بيان فارسي؛ واحد...باب ... ص...از  -38
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ام صغره قد اشرک النّاس بامره اال ان يکتاب اهللا لمسطور و لما تم حکم ا يوم البلوغ فيام قدرته قبل يه شأن ايديمانزل من 

من سنه عشر عدة و بعد ذلک قد اذن اهللا له  يکلّ االلواح لمکتوب و ان بعد حکم الرشد قد قض يهللا والعزّة لعبده ف الحکم

م يوم اال ان ذلک لهوالسرالقديوم ظهور اسم اهللا القيعلم النّاس حکم کلمة الهاء و الواو بعد رشده و استعد اليل يبحکم المستسرالح

کل  يمما شاهدت بالعدل و اهللا عل يث و ما کذب فؤاديتلک اال حاد يبمثل ما فصّل ف يلين هذه سبقل ا علٰي قوله اال يال

 يبعد ذکر محمد کلمة الرضا (محمد رضا)قد کان ف يمحمد)و ان اسم اب ي(عليمحمد بعد کلمةالعل ير قل ان اسميقد يئيش

اسم جد يه بعد کلمة نصراهللا(فتح اهللا)فيو ان اسم ابم يکتاب اهللا ابراه يف يکتاب اهللا مسطوراً و ان  القرآن کان مکتوباً و ان

حفظوه يام ربه خمسة عشر شهراً و ماکتب من قبله فليا يد الذّکر فيعلم النّاس عدة کل ما نزل من يل يذلک الکتاب ذکر من لد

ا ياال "39ه ييالخطبة االفتتاح يورة البقره فر سيتفس يف علٰي و قوله اال "حشرونياهللا  يوم کل اليل)42(بمثل انفسهم جزاء

ضاء ان اتقواهللا و اصمتوا و يصفحات الواح ذلک الکتاب الب ينا النّازلة فيمن شجره الستلک الورقةالمشرقة ين اليهاالنّاظريا

ور يارض العماء و صاح الطّ يک فيالد ياکم اذا غياکم ايافق الظّهور فا يجور و زالت الشّمس فيالتقربوا اذا نقرالنّاقور و اضاءالد

ضاء يط البياء و طلع الفجر بالخيجو الهواء و تشهق الطّاو وس عند مطلع السرطان فهنا لک غنّت الورقا بالثّناء و جلّت البها بالضّ يف

لة من امضاء القضاء و ان اذا نشرت االشارة من شمس البهاء و دلّت الداليا اهل البياکم ياکم ايالعرش نور الحمراء فا يو استقام عل

 يدين ينا بالنّورالحمراء فاناذا احشر بيالطّور الس يمنطقة الثّناء عل ينئذ زال الزّوال فيات بالبداء فحيوجوه اآل يحکت المرآت ف

ارفع من اقالمنا يعمل العالمون سبحانک اللّهم الّذيه راجعون و لمثل ذلک فلياهللا ال اله الّا هو انّاهللا و انّا ال ياهللا و اقول حسب

لتها بان ارض يل يت فياردت انشاء ذلک الکتاب قد رأ يوم الّذييجنّةالعدن بالثّنأ اللّهم انّک لتعلم ف يالحزن و تدخلنا ف

ل يل العالم الخليثم استقامت ثم جاء خبر فوت الجل يتنيجائت کلّها تلقاء ب يالهواحت يالمقدسة قد صارت ذرةذرةو رفعت ف

) و 43ه راجعون(يه بجوده انّاهللا و انّا الياهللا عل يفصل يه من هنالک و قد اخبرت بعض النّاس قبل الخبر بنوميرحمةاهللا عل يمعلّم

41ميبسم اهللا الرحمن الرح"القصصر احسن يکتاب تفس يو قوله ف"40.نيال حول و ال قوة الّا باهللا ان الحمدهللا رب العالم

در تاريخ جديد چنين آورده که مالّ حسين  در بيت حضرت باب در بيت در خالل سئوال و جواب با آن حضرت ناگهان نظرش بر چند کتابي در -39

عجب پرسيد که اين از کيست فرمودند جواني تازه کار که اظهار بقره بود و بنوع ت ۀطاقچه افتاد و کتابي را برگرفته مالحظه نمود و آن تفسير بر سور

فسير باطن علم و بزرگي زياد مينمايد، پرسيد کيست و کجاست ؟ فرمودند ميبيني و مالحسين ملتفت شد که در صفحه نوشته شده تفسير  باطن باطن و او ت

اظهار عظمت و دانش مينمايد و مالّ حسين همينکه بدقت مطالعه کرد و دانست که دانسته ، عرض کرد بايد تفسير باطن باشد فرمودند صاحبش بيش از اين 

آنچه نوشته بود صحيح است و آن تفسير باطن باطن ميباشد.

البقره في الخطبة االفتتاحييهتفسير سورة40-
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ام الکتاب  يعند ربک بالحق قد کان ف ين سراجاً وهاجاً ان هذا صراط عليکون للعالميعبده ل ياب علنزل الکت يالحمدهللا الّذ

ماً و انّه الحق من عنداهللا و يالحق االکبر قد کان عندالرحمن حک يو عل ينا لعليام الکتاب لد يماً و انّه فيم مستقيالحق الق يعل

السموات واالرض فمن شاء  ياب حول الطّور مسطوراً ان هذا لهو الحق صراط اهللا فام الکت ين الخالص قد کان فيالد يعل

قبل من احد من بعض يطاً و ان اهللا لن ين محيال اله الّاهو و هواهللا کان بالعالم يقوله "اهللا الّذ يالً "الياهللا بالحق سب ياتّخذ ال

ا عباد الرحمن ان اهللا ما خلقکم و ما ي"قوله يال"ل الباب محمودام من حويالباب بالباب ساجداً هللا القد يالعمل الّا من ات

ذلک الکتاب  ينا من احکام الباب فياللّه عل يماَ إتّبعوا ما اوحيالحق بالحق عظ يام الکتاب عل يرزقکم الّا المرٍِ قد کان عنداهللا ف

ماً تاهللا ان يکرالصّراط نصراً يمة بالذّکر االکبر عليوم القييف نصرکمياً و اعلموا ان تنصروااهللا يالحق رض يعل ألمره مسلّماً هللا و

ا اهل االرض من اطاع ذکراهللا و کتابه هذا فقد ياً ، ياته لکنّا باهللا عن الخلق غنياحسنتم احسنتم  النفسکم و ان تکفروا باهللا و آ

بسم اهللا "ضاًيات و ايآخر تلک اآل يال" مکتوبا.اآلخرة من اهل جنة الرضوان عنداهللا يائه بالحق و قدکان فياطاع اهللا و اول

شأن الذّکر قد کان بالحق منزوال و انّا  ين آلم ذلک الکتاب من عنداهللا الحق فيات الکتاب المبيم الرآ تلک آيالرحمن الرح

"قوله يالنا "يالحق ام ياته عليلعباد الرحمن من کان باهللا و بآ ينا تذکرةً و بشريذلک الکتاب مب ي) ف44ات (ينحن قد جعلنا اآل

راً تاهللا لواجتمعت يحرف بمثلها فأتوابرهانکم ان کنتم باهللا الحق بص يکم اَفَتَقدرون عليات حجةً لکلمتنا عليو انّا نحن قد جعلنا اآل

ا معشرالعلمأ اتّقواهللا يراً يالحق ظه يوا ولو کان بعضهم لبعض عليستطيأتوا بمثل سورة من هذاالکتاب لن يان  ياالنس و الجن عل

ر کتاب الحق يداً و اعرضوا عما تأخذون من غيکم من عندنا قد کان بالحق حاکماً و شهيومکم هذا فأن الذّکر فيآرائکم من  يف

اهللا  يسناً و عيکل االلواح اثماً مب يالحق قد کان مسئوال و ان اهللا قد جعل الظّن ف يالصّراط موقفاً عل يامة عليالق يفان لکم ف

رالعلم يکم من غيما و ان اهللا قد حرم عليماً رحين غفّاراً رحيومکم هذا انّه کان بالتابئيعفو عما کسبتم ال نفسکم من قبل يان 

،اتيآخراآل يال."الحق مشهوداً يکم کتاباً هذا عليرالحق و اجتهاداً و انّا نحن قد نزّلنا عليغ يالخالص من هذا الکتاب حکماً عل

د که باب اعظم يز رسيو واحد اول کامل شد و موقع آن ن يحروف ح دهٴرسل و ارسال رسائل و چون بنوع مذکور عبعث 

منه ببالد يعات مهيص داد و با توقيغ ظهور و رسالت از خود تخصيتبل يد اصحاب مذکور را برايمت حج فرمايابالغ امر عز يبرا

فه مکنونه ير احسن القصص و صحيوش ابالغ به آنان دستور داد که کتاب تفسدعوت اشخاص مهمه مأمور کرد و در ر ينه برايمع

ذکر نام و اشاره بشخص او نکنند تا نفوس  يان کنند وليند و دالئل و شواهد بيرا ارائه دهند و اخبار و ابشار از ظهور انوار نما

( سوره ....آيه....) -به توقيع قيوم االسماء رجوع شود -41
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 يدهايه چندان فرستاد که ديه ملکوتيديتأئ ياز قوا يشان زاد و توشه روحانيبمطلوب و مقصود برند و با يخود بجد و جهد پ

خ يگشتند پس ش ياز مقاومت با آنان عاجز و ناتوان م)45(ه يند و جنود ماديتوانست افواج جنود لم تروها را مشاهده نماينا ميب

 يو شهامت و شجاعتمشهور  يبا علم و فضل يبسطام يغ بهندوستان رفت و ملّاعليتبل يفراوان برا يبا انقطاع و قدرت يد هنديسع

د و يغ  نمايرا تبله يامامن يس مجتهديرئ يخ محمد حسن نجفين شيموفور مأمور عراق عرب شد که در آنجا به اتفاق قرةالع

دانيبمعشقيهٴر و نفوذ قوة قويشد که در تحت تأثيمن آن حضرت را باو ارائه دهد و از احوال و اطوارش احساس ميع مهيتوق

دهٴد و مژيا رسير باليارد و هنوز از بلد خارج نشده بود که بشديل الهيبسدر  ير سرافشانانست و سدوتکاثرممصائبومخاطر

شرحچهارمبخشدرکهيرازيشديعبدالمجيحاجابنعبدالوهابرزايمنکهياوانديرسانباورامعشوقدرگاهتيمقبول

در کمال صباحت منظر و  يجوان ن هنگاميدر اآوردميخواهعيبدامرليسبدرراشهادتشگدازجانعهٴئله و واقآنعااحوال

د که يه سرمست گرديخبر بود با وئ مصادف گشت و استماع دعوت و بشارت نمود و چنان از نفحات الهين امر بيقت اياز حق

د و چنان يد مذکور رسيالمجعبد ين خبر به حاجيق مقصود شدند و از آنسو ايمفارقت از او نتوانست الجرم باتفاق رهسپار طر

بشدت تعرض  يد و بجناب مال عليشان رسانيش را بايجست و بعزم آنان بشتافت تا خو يدر غضب برافروخت که سپند آسا از جا

 يو رو ين به قهر بر مال علير و متبيبرد و از سخنان دلپذ ينش بدر آورده کجا توانيوپرخاش کرده و گفت جوانم را از راه د

بوديتعرضنخستسننياوبنواختدلدادهعاشقآنيرووسربرچندمهٴمتعصّب شده لطور يکه متغيل بنا بوصفحاص يسکوت

ر يان مأمور سينما يگران با جوش و خروشيد و جناب باب الباب و دآمواردنيمؤمنازمظلومنياولبرآنديجدامرراهدرکه

ماند تا با آنحضرت رهسپار سفر حج  يبرجا)قدوس(يرزا محمد عليناب مج يران شدند و فقط از حروف حيغ  در ايو تبل

د يبود و بلقب س يمذکور که اعم42يخ هنديباشد و ش ينه و معاون و مساعد ويگردد و در نشر آثار و بسط انوار در مکّه و مد

غ امر نمود و يرها کرد و تبلر و سفيعه در موطن خود سينشر دعوت بد ير شهرت داشت پس از ورود به هندوستان برايبص

ر و ير گشت و جناب باب الباب با همرهانش که مأمور به سيع مذکور را با خود به نجف برد و مشغول تبشيتوق يبسطام يملّاعل

نکه به اصفهان ورود ير بودند هميز مأمور دعوت شاه و وزير به طهران و نيخط ير امريران خصوصاً واسطه و سفيان در ايب

ام در آن بلد يو آن ا )46(بود يد رشتيذه سيه و  تالميخيش يسابق الذّکر که از علما 43يا ملّا صادق مقدس خراساننمودند ب

.ينا نبود وبا سيد بصير هندي که نابينا بود دو شخص متفاوت بودندشيخ سعيد هندي کور و ناب-40

که از جناب مقدس خراساني بال واسطه شنيدم اين است که ،درتاريخ جديد در بيان کيفيت تصديق جناب مقدس بدين مضمون آورد که تفضيلي-43

 در اين هزار دويست شصت براي کسي رحمت عبادت آيتين بمثلپس از مالحظه روش آيات ولغات خصائل خصوصاً رسول عربي در قرآن بآياتي که 
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ات و يسخن گفت و آ يع با ويو صحبت نموده در خصوص امر بد يه اشتغال داشت تالقينيس علوم ديبامامت جماعت و تدر

نام و نشان آن بزرگوار گشت  ياينات دل از کف داد و با شوق و اصرار تام جويآثار مزبوره را ارائه داد و او از مطالعه کلمات ب

ستم و در عاقبت ملّا صادق به دعا و مناجات ين نييح و تعيبتصر)47(نموده و گفت که مأذون يه تابين از اشاره و تسميو ملّاحس

د و انتقال خاطريام کربال مشاهده گرديحضرت در ا آن که از يحاالت طهٴه و بواسيه و انتقاالت وجدانيپرداخت و بفراست روحان

ش گرفت و يانجام خدمت ره مقصود پ يتابانه پ ينکه مطلوب را شناخت بيافت و به آن جناب اظهار داشت و هميو توجه نظر 

گر از اهل يد يد و برخيا گرديعه تا مقام نثار جان حاضر و مهيم بدياوامر و تعال ياجرا يراز شتافت و براياده به سمت شيپ

وينهريعلمحمدرزايمليقبازشدنديمهتدومطّلعاوطهٴاصفهان در آن چند روز توقّف جناب باب الباب در آنجا بواس

رهم که احوالشان در مواقع يواستاد آقا بزرگ و پسرانش و غيقلعه ئيبپامعروفرضامحمدرزايمويهادرزايمبرادرش

است در تعجب بودم که از اين جوان امي چگونه اين آيات محکمه مثل غيث هاطل نازل شده و  از آيات اسالميه ننموده و اين آيات نيز افصح و املح

مال استغاثه برياضات شاقّه و قيام ليل و يک شب تا صبح به مناجات و تضرع نخوانده و اقرار نمايم تا آنکه در کس درجوان و قائميت اين قسم ببابيت  چه

آن حرف نتواني  وقجز بذ***کز غيب ميآيد پديد حالتي انقطاع و اطمينان تسليم شدم الکممشغول شدم و  باالخره حق را يفعل ما يشاء دانسته و در

.شنيد

خوئي گفت که من بعزم  ديانتبريزي از مومنين حضرت باب اعظم و از اصحاب ميرزا اسداهللا حکايت نوشت که  فرج آقاي  حاجي معين السلطنهو 

او ارادت تجارت در آن ايام باصفهان رفتم و ملّامحمد صادق خراساني در آن مدينه شهرت بالغه داشت و اهالي آنجا به زهد و تقدس وي دل داده و ب

در هر نماز آنقدر بودند که مساجد مقتديانش  سر جناب مقدس سوگند ياد مي کردند و جمعيت کيشي صميمي داشتند چندانکه نسوان اصفهان به

ر يکي از گنجايش آنان را نداشت و در ميدان چهارباغ اوراد صفوف جماعتش به چهار هزار نفر بالغ مي گشت و من نماز را باو اقتدا ميکردم و روزي د

که شباهت بسيار به جناب مقدس داشت لکن در غير لباس او و بجاي عمامه کاله نمدي بر سر و به عوض عبا معابر اصفهان يک نفر از دور به چشم رسيد 

ز دور قباي کوتاهي در بر و گيوه در پا و چوبي در دست گرفته من تعجب کردم با خود گفتم اگر اين جناب مقدس است چرا بدين لباس در آمده و ا

پساستمقذّسجنابکهشناختمگفتجوابهمينکهدادمسالمامتحانبرايشدمنزديکچونتارفتماوطرفهبباريدوختهويبهتعجبۀديد

پاسخ داد به شيراز مي روم پرسيدم براي چه کار فرمود صدائي و ندائي  ايدشدهملبسلباساينبهچرانمودمعرضبوسيدهرادستشوکردممصافحه

اهر گرديده و مدعي مقام بزرگي است ميروم ببينم چه حکايتي است گفتم خود چرا متحمل اين همه زحمت مي شويد در آنجا مرتفع شده و شخصي ظ

مومنين را بفرستيد تا خبر بياورند فرمودند مسئله از اصول دين است تقليدي نيست که من به عهد ديگران عمل کنم بايد خودم بفهمم عدول  چند نفر از

ست بوده و هممکناينهاهمهفرمودکنمحاضروتدارکشمابرايسفرۀب و خادم و اثاثيرکَقدري تأمل فرمائيد تا من م چه مطلبي است گفتم پس

»ولکن من مايلم اين راه طلب ره پياده طي کنم پس از من وداع کرده راه افتاد
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ملّا محمد  ين مانند حاجيمحترم ءاز علما يد با جمعيمت نمود و چون بکاشان رسياه از اصفهان عزه ثبت خواهد شد آنگيمقتض

سپس  ،د يشاوندانش گردياز خو يتاجر معروف و اخوانش و بعض يرزا جانيم يت حاجيره مالقات نمود و سبب هدايو غ ينراق

بطهران ورود نمودند. تا رهسپار شدند بلد از آن

ابهٰيالتفات باب الباب و اصحاب بمحضر عظمت آغاز ارتباط و 

از علما و ارکان  يرزا محمد خراسانيم يمنار منزل جسته با حاج يرزا صالح واقعه در محلّه معروف پايمدرسه مو در 

ل و يدل ع و احتجاج و مناظره کرد و هر قدر با او گفتگو و اقامهينمود شروع به ابالغ امر بديس ميه که در آن مدرسه تدريخيش

نمود در يکه ساکن مدرسه و غالب اوقات با او بود و نزد او تلمذ م يمحمد معلّم نورملّا يد ولينبخش يبرهان داشت سود

ن امر برده اقبال آورد و به جناب يبه عظمت مقام ا ياتشان گوش فرا داشته و پثاحبکه آنان ملتفت نبودند در دل شبها به ميتحال

واقعه بدانست که و از  سرور گشتمک ين يمان ويمان خود را عرضه نمود و آن جناب از ايظهار داشته اباب الباب واقعه را ا

اوبواسطهپسآمدخواهدشهودوبروزصهٴعربهمتدرجاًوبودهمکنونمستورهظهورآنخلعتدرهيبيغمهٴيمصالح و حکم عظ

با ثروت و جالل و با شهرت در  فضل و کمال  يست و هشت سالگيب)48(ام دريکه آن اابهٰي مقام عظمت  ةادسعارالدمحلّاز

کهخواستاوازوديچيپيريحرچهٴفه را در پاريز صحياز کتاب و ن يافت و مجلّديدر جمع اعاظم و ارکان تابان بود اطّالع 

محمد در م دارد. لذا ملّايات تقديتح عرض ثنا و يل وبرساند و از ق ابهٰي را با آنچه در آن مستور داشته بمحضر آن ملفوفه 

)ميکل(يرزا موسيد و چون دق الباب نمود جناب ميرت رسخعزّت و مف يواال يسراارت بسته نزد آنيوم بعد احرام زيصباح 

ابهٰي م بگرفت بدرون خانه رفت و بمحضر يتسل يها از ويرا مع ما فملفوفه  برادر کهترشان حاضر شد و احوال بدانست و آن

از آثار حضرت مبشّر را با حالوت   يرا باز نمود و لخت ملفوفهافت و شرح آنچه از ملّامحمد معروض داشت و سلطان قدم  يمثول 

مؤمن  هر که يبراست يکنيا چه فکر ميآ يموس يفرمود ا ن مضمونيبد يموس رزايولطافت تامه قرائت کرد آنگاه خطاباً بم

ضاً فرمودند يد اينرسبمشامش  يبوئانصافازعرفنهيآهرآردتزلزلوتوقّفۀان لحظين  بيمان به ايبقرآن است اگر در ا

مت يعزداشت و افالک برفرازدر پرواز شد و پا يآنجناب بفرستادند و او از فرط نشاط و سرور گوئ ياز برا يقند و چا يمبلغ

با  و همرهان نينگاه ملّا حسبنگارد آ ضرت مبشّرحرا بابهٰي ل آن مالطفات و تفقّدات محضريتفصدرنگ يچنان نمود که ب

ه بود مالقات يپادشاه وقت محمد شاه سلسلّه قاجار ياً مراد و مطاع روحانير معروف که اوالً معلّم و ثانيوز يرزا آقاسيم يحاج
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ن ياستيوالرقت و ذيقت و مرشد حقير طريمذکور که خود را پ يآقاس يآن حضرت نمود و حاج عيتوق کرده ابالغ دعوت و

رهم خصوصاً با يو غ نيياخبارفقهاءوحکماقهٴاست او بود و با طبيدر کف ر يو مملکت بتمام معن هارشايدانست و زمام اختيم

ن باخبر يران ديو قدرت و نفوذ مکنونش و از شهامت و شجاعت دلرامنمود از عظمت آن يرت ميت مغايد نهايخ سيق شيطر

من يراحسن القصص که امر مهيد و خصوصاً چون خطابات صادره در کتاب تفسيگرد يه حاجب وياالت نفسانيگشت و غرور و خ

ع مبارک را يد و توقيشينديو معاندت و مخاصمت آغاز نهاد و از عاقبت احوال خود ب)49(دياو و محمد شاه بود بنظرش رسب

در طهران درنگ  ينتوانستند جز مدت اندک يانعت ود الجرم آنان از جهت مميگرد يشان با ويبشاه نداد و مانع از مالقات ا

فه را بعلما و يجده نسخه از کتاب و صحيتخت را مالقات و دعوت نمودند و ه يپا ياز ارکان دولت و علما يبعض يند ولينما

سفر سبب شد ملّا  نيد چه که اينه آن سفر برآنان آشکار گردمکنومهٴيمه گرفتند و اسرار قيامرا رساندند و از ان سفر نتائج عظ

 يد  و چون کنز مخفيدرخش يکه در طهران چون آفتاب از وراء سحاب م ابهٰي ن به ارتباط با محضر عظمت مظهر جمال يحس

د و نصرت يمشهوداً بتأئ که بعداًشدآنحهٴن ارتباط در صورت ظاهر سبب و فاتين نخستيد و اياز عرفان مردم بود رس يمتعال

بنشر دعوت پرداختند و  ين و همرهان از طهران خارج شدند و در بالد اخريرخاستند آنگاه ملّا حسحضرت مبشّر و اصحاب ب

ع ين موقع شروع شد چنانچه در توقيو ممانعتش از امر حضرت باب اعظم از ا يرزا آقاسيم يآغاز اعراض و بروز اغراض حاج

ع را در ين امور مذکوره است و ما تمامت آن توقيشاره بدمحمد شاه صادر و ارسال فرمودند ا يکه بعداً از ماکو برا يعيمن

م.ينمائ يام درج و ثبت ميضمن شرح واقعات آن ا

سفر حضرت باب اعظم بمکّه و اعالن دعوت در مواقع اعمال حج

کم ه مذکوره مستحيدر قلوب صاف يمان قويا يمبانوگشتمنبسطمستقروکيناغصانشوامررهٴو چون در مدت مذکوره شج

يرزا محمد علير مملکت کامل شد با جناب ميت و علماء و مشاهيات ابالغ محبت بر شاه و رعيد و بارسال رسل و آثار و آيگرد

ش مبارک نام که يد و غالم با وفاي)به عزم مکّه رهسپار گرد1260ست و شصت(يدر شهر شعبان سال مذکور هزار و دو)قدوس(

وم نوزدهم يکردند و در  يراز را طيوم از بوشهر تا شيده در خدمتش بود و د ر ده يررا خ يام اقامت در بوشهر ويدر ا

دند و در ان يبزرگ رس يد تا بکشتيا راندند و سه ساعت بطول انجاميکوچک  درآمدند و بدر ي)رمضان از بوشهر به کشت19(

بهٴن امور در خطياز ا يا روشن داشت و شرحوم مذکور بود که انوار آفتاب افق رياز صباح  يو آن در موقع)50(داخل شدند
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حرکتازپسکهاستمرقومافتهيصدورآنجادرکهکنکانخطبهدرزينواستمسطوريکشتآندرملهمشقلمازصادره

گذشتند و منها يا ميدر در يمذکور است که در آن روز در کشت دالفطريعبهٴخطدند و در ينه دوروزه بکنکان رسيسفيو جر

له:قو

الحاج  فسة من اننة المملويفسّال يد فيوم العييفء ضاء من االفق السودايط البياطلع الخما ياء عليوالکبره الحمد والعظمةلّ" فلل

خ "لام المالح االجاج امطسطح ماءالطّ يعل

در خصوص آنچنان حج که ه ياق مردم عام اماميدت و اشتيدر جمعه اتّفاق افتاد و از جهت حسن عق يد اضحيو در آن سال ع

گذراندند يال ميخواندند و ظهور موعود منتظر حضرت قائم صاحب الزّمان را در اثناء آن در خ يدر اصطالح خود حج اکبر م

عزم حج رفتند ودر آن بيکشتآندردهٴز عيراز نيدر مکّه  مجتمع شدند و از ش يرانيت حجاج ايگر جمعين ديش از سنيو ب

ده نسبت به ان حضرت ابراز کرد و سبب آزار و يراز عداوت شديخ ابوتراب امام جمعه و جماعت شيادر شخ هاشم بريان شيم

کتاب هفتصد سوره که از  اتيدر آ ياناتينه اشارات و بيتعرض باو شد و در خصوص اظهار امر آن بزرگوار و تعرضات اهل سف

بجانب جده روانه شدند  يرانينه مملو از حجاج ايع مذکور در سفباشد و بالجمله بنويصادر شده موجود مقلم ملهمش در آنسفر 

خ هاشم مزبور چندان به تعرض و يافت آورده اند که شيام صدور و نزول ياز قلب ملهمش در آن ا ياريخطب و سور بسو

آن حضرت  يمد ولخ برآيبصدد مجازات و انتقام ش يکشت يذاء آن مظلوم برخاست و حجاج را بشوراند که عاقبت ناخدايا

د و او در آن يگرد يرت و تنبه ناخدا از عظمت مقام و اخالق ويه موجب حين قضياخ مستخلص گشت و يشفاعت فرمود ش

از و مناجات و اصرارينه نشسته مشغول براز و نيجسته در سطحه سف يمتالطم با حجاج متهاجم غالباً وقت فراغت و وحدت يايدر

ام يمستعلمه در آن ا يشراع ياحوال و اهوال آنسفر را که با کشت ياز بعض نهٴگشت و نمويات ميو آ و اصدار و انزال خطب)51(

" او ان فرمود، قوله  ين تبيانش چنيان رساندند در ضمن بيکماه بپايپرامواج و انبوه حجاج مذکوره تا جده در قرب  يايدر در

ل حج يد اگر در سبيفرما يشان نازل ميشانرا و مغفرت برايند ايب يت خود در بطون خود دمين حول بيد بطائفيفرما يمباهات م

ق خود که هم ينمود و از رف يه ميکلّ يخرجها يدم که نفسيکنند چنانچه خود در سفر مکّه د يخوش سلوک يبا بعض يبعض

د من از بوشهر تا مسقط که ز بود چنانچه خويآنکه عز طهٴبواس ينمود در کشتيقه ميک فنجان آب  از او مضايمنزل او بود به قدر 

چ حال بر يد که در هيده مراقب خود باشين) گذرانيريمو شي(ل يسر نشد که آب بردارند بمدنيد چون ميدوازده روزطول کش

ن."يت طين اقراب است بخداوند از بيد که قلوب مؤمنياوريوارد ن يحزن يچ نفسيه
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ن ثبت فرموده، قوله : يام چنيخ ايارد تيات آنسفر را به قيفياناتش کياز ب يز در برخيو ن

وم السادس من العشر الثّالث ين وااللف عن الهجرة المقدسة ين بعدالمأتيالسنة الستّ يکلمة عبده من ارض مولده ف ي" قد اسر

وم السادس من الشّهر يال يرة البحر (بوشهر) فيجز يه القران و ابلغه الينزّل ف يشهراهللا الحرام الّذ يعن الشّهر المقدم (شعبان)عل

 ير من الف شهر من دونها و لقدارفعه بجوده عليخ يلة منها عليل يحکم اهللا ف يها عليالقدر ف يقد قض يالحرام شهر رمضان الّذ

و ابلغه  اميه الصّيقد فرض ف يمن الشّهر الحرام شهر اهللا الّذ يوم التّاسع من العشر الثّانيالفلک المسماء بالثّلث المسخّر فوق المأ 

ه حکم الحج يف يقد قض يشهر اهللا الّذ )الحجة ياول ماه ذ(وم االول من الشّهر الحرامييت اهللا الحرام فيب )52(يام القر يال

وم ييه حکم مناسک العمرة والحج فيف يام و قد قضيالطّواف والق يمن الصّفا و المروة و ماقدرف يه السعيالهل االسالم و ثم ف

ن ييه و آله و خاتم النّبياهللا عل يبه محمدرسول اهللا صلّيبلد حب يمن هذا الشّهر الحرام ثم قد اصعده ال يمن العشر الثّانالثّالث 

(هفتم ن وااللف من الحجرة المقدسة من الشّهر الحرام ين بعد المأتيو ستّ يوم السابع من سنة احدييوم اليهذا ال يمن مض

ه السالم فلللّه الحمد ين عليعبداهللا الحسيد ابير و التّمجيل بقتل کلمة التّبکيح و التّهليه التّسبيقد قتل ف يشهر اهللا الّذ )1261محرم 

 ياول الصّعود و ف ين العظام وله المجد و العظمة فيوماً من الشّهرين يحرم القدس سبعة و عشر ياء بما قد احفظه فيو الکبر

کلّ الخلق بابالغ کلمة القطع و العجز من معرفة آل اهللا  يائه الياول يهر اهللا الحرام من لدوم الرابع من الشّهر اآلخر بعد شيال

ساکنها  يوم الوقوف بارض جده صلوات اهللا علييوم الخروج اليالمنع و ل الجالل و الجمال من  يمنته يهم فيسالم اهللا عل

 يل و قد قضين السبيع يل اليکمثل حکم النّزول من حرم الجلل يالسب يوماً فيعشر  ياثن ير وصف و العدة بما قد قضيمن غ

من العشر  وم الرابعيقد اذن لعبده  يوماً معدوداً فسجان اهللا و الحمد هللا الّذيارض حوا ثلثة  يحکم الکتاب بالوقوف ف

ها يقد رکبت ف ينة الّتيالماء سف الفلک المسخّر فوق يقد طلع بعد شهر الحرام للّرکوب عل يمن شهر الّذ يالثّان (چهاردهم صفر)

کلّ الخلق انّه ال اله الّا هو  يس اهللا و فضله عليمتقدساً بتقد )53(تاً متالمعاً يت اهللا الحرام فلللّه الحمد شعشعاً نيب يوم الصّعود الي

س يهللا لنفسه انّه ال اله الّا هو لکفضل ا ييکل ش يفضل عليا کما هو اهله بثناء ين  و له الحمد و الکبريالخلق اجمع يرب العزّة عل

وم الرکوب بحمد نفسه و ذکر يقد انطق ذکره  يوم الفرد المعبود الّذير فسبحان اهللا االحد القيالکب يو هو العل يئيکمثله ش

م صعوده ايعلم کلّ نفس بعلم ايامره و فضله ل يمنته يه و مظاهر قدرته محمد و آله معدن العظمة فيارة نبيز يل صعوده اليسب

 يمأل االسماء و الصّفات حتّ يو سراالفالک ف يره حکم العرش و الکرسيام سيروح من ا يخرج کلّ ذيحکم القدر و سرها و ل

المسجد کما قد فعلوه اول مرة و  يسجدن فيضاء و ليتلک االلواح الب يات الغراء النّازلة عليت اهللا الحرام باآيدخل الکلّ بيل
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 يل اهللا کل االذيسب يف يلکلّ االبواب من قبل ورا يره ما قد قضيل سيسب يف يقد قض يراً فسبحان اهللا الّذيتتب تبروا ما علواًيل

الً و لن تجد و الحکم يتحو ييشأن من بعض الشّ يمن اهل الشّرک و الشّک تلک سنّة اهللا قد خلت من قبل و ما اجد لسنّةاهللا ف

لة االول يل له ليالسب يمنرل الثّالث کلّ ما کتب اهللا ف ين فيارض الحرم يالسارق فقد سرق  يالً حتّيبعض من الحروف تبد يف

ن و ما اجد يبعد شهر الحج و ان ذلک حکم من سنة االول ين و االلف من الشّهر الثّانين بعد المأتيو ستّ يمن السنة االول احد

الخ"44ال يبعض من الحکم تحو يلشأن اهللا ف

 يعني)54(ه يه عبادتينيت معظّمه ديگانه جمعين بود که نداء دعوتش را در آن يفه حج ايوظ يمذکور ادا و منظورش از سفر

له باسماع ينوسيت ظهور و بشارت را بايه مجتمع بودند نشر داده و صيمقدرت از تمامت ممالک اسالميمجمع حجاج که نفوس ذ

ش را انجام دهد چنانچه پس از مراجعت حجاج باوطان خود يخويهٴام و دعوت عموميق قينطريکل اهل اسالم برساند و بد

ت نمودند و يمردم حکا يعه از امور خارق العاده آنشه برايه بديبا چنان داع يأجمل و نوران يجوان و روحان يديغالباً طلوع س

وم يال ين امر که الين ايمنم مؤياز خاندان قد يمان او شدند .و برخيدر آن اظهار و اشهار فائز بعرفان و محبت و ا يجمع

اداء مراسم  يشان در آنسنه برايجد اعال يعنيمانشان يا ۀشيره آوردند اصل و ريبه وفيره گسترده و فواکه طياغصان و اوراق کث

بود  يرازيه گشتند. از آنجمله ابوالحسن شيات عرفانش سقاين الحيده از عيحج در مکّه حاضر بودند و بشرف لقا و محبتش رس

که نخست در اثناء سفر در  يد جواد محمد اصفهانيس يگر حاجيه خواهد آمد و ديآت يشرح احوال و اخالقش در بخشها که

ض فائز شد و بعداً او و خانواده اش در اصفهان به معارف ياً بآن فينه متباليد و سپس در جده و مکّه و مديرس يمسقط بمحضر و

م معروف بمخمل باف از تجار معتبر و محترم کاشان در يمحمد رضا بن حاج رح يدند ، آورده اند که حاجيدرخشيعه ميبد

د و يک نظر دل بدو باخت و مجذوب جمال و جاللش گرديد و بيارت آن وجود مبارک رسين اداء مراسم حج بزيآنسال در ح

اء امام است و در هر بلد که به ا از وکال و نقبيا خود امام و ييد نورانين جوان سيگفت سوگند بخدا ا يش همياران خويب

د و بمقام يقت حال آگاه گردينه شتافت از حقيشد تا چون در محضرش بمديشتر ميدتش باو بيگشت محبت و عقيدارش نائل ميد

 مان بکاشان مراجعت نمود و بعداً مورد حمالت علما و حکّام و انبوه جهال و عواميمان فائز آمد و با حال  اشتعال در حب و ايا

- خطبه جده (رونويس قسمتي كه در شرح مسافرت به مكه ومدينه ومراجعت تامسقط نازل شده است ) "...قد اسري كلمة  -الواح نازله ازمسقط 41

ثالث عن الشهر المقدم علي شهراهللا الحرام الذي المقدسة يوم السادس من العشر ال الستين بعدالماتين وااللف عن الهجرة عبده من ارض مولده في السنة

منها علي خيرمن الف  البحرفي اليوم السادس من الشهرالحرام شهررمضان الذي قد قضي القدر فيهاعلي حكم اهللا في ليلة نزل فيه القران وابلغه الي جزيرة

التاسع من العشرالثاني عن الشهر الحرام شهراهللا الذي قد فرض فيه الصيام  بالثلث المسخر فوق المايوم شهرمن دونها ولقد ارفعه بجوده علي الفلك المسماة

)۸۵عهد اعلي:صفحه (...
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ره را بساحل عرفان دعوت و ينه نفوس کثيز در مديام حج در مکّه و نيق آنحضرت در اثناء سفر و در اين طريد و بديواقع گرد

منه يعات مهيتوق )55(رهما يخوزستان و غ يف مکّه و والير علما و رؤس عظماء مانند شرياز مشاه يجمع يت نمود و برايهدا

اوردند و گفته اند ياقبال و توجه ن يريمان او در آمدند و کثيشان بمحبت و اياز ا يعه ارسال داشت پس برخيات بديآ يحاو

ز بودند و آن بزرگوار را يمان خان افشار و امثالها نيسل يو حاج ير کشفيد جعفر شهيس يحاج يرانير حجاج ايکه در جمع مشاه

ن يب فهٴ يع معروف بنام صحيع رفياز توقهٴاً لالختصار نبذداً لالستبصار و مراعاتين موقع مزيدند و در ايده و دعوتش را شنيد

و احتجاجات  يم تا معلوم و واضح گردد که آن حضرت بچه حد اعالن امر در آن سفر نمود و تحديدارين را ثبت ميالحرم

ر فرمود و چنانچه در صاد يط کرمانيرزا محيم يه برايام مدنيمذکوره را در ا فهٴ يش را باسماع و اصقاع رساند و صحيخو ۀبالغ

بود و  در آنسنه  يد رشتيه بعد از وفات سيه و صاحب داعيخين علماء و رؤساء شياز مهمتر يکيم او يبخش اول شرح داد

و احتجاج کرد و چون او  يحضرت باب اعظم در اثناء حج با او مصادف شد و در مقابل حجر االسود ابالغ امر نمود و تحد

 يچند از و يا و حاضر شود و او استنکاف کرد و سئواالتيمباهله  مه يد از او خواست که برايقبل نگردد و خاضع و ميغرور ورز

 يو يبرا ين صادر فرمود و بزودين الحرميع مزبور را خطاباً له در بيش گرفت لذا توقيق مراجعت بکربال را پيعاً طرينمود و سر

هذه :  يصال داشت و هيبکربال ارسال و ا

اشهد لک  يز المتعال اللّهم انّياء و تعظّم بالثّناء الاله الّا هوالعزيقد توحد بالعزّة و تفرد بالعظمة و تقدس بالکبر ي الّذ" الحمدهللا

ه و آله کما يبک محمد رسول اهللا صلوات اللّه عليت الحرام و حرم حبين حرمک البيتلک االرض المقدسه ب يهذا عل يمقام يف

ر و اشهد الهل محبتک کما تحب عند مطلع يالکب يک لک و انت العلياهللا اله الّا انت  و حدک ال شر تحب لنفسک بانّک انت

قد  يلة من الشّهر الحرام شهراهللا الّذيلة اول ليهذه اللّ يو اشهد ف )56(د يشه ييکلش يتلقاء وجهک و انّک عل يذکرهم  لد

ه السالم و اول ساعة من السنة ين عليعبداهللا الحسير بقتل حجة بن حجتک ابيتّکبل و اليد و احرف التّهليح و التّحميه التسبيقتل ف

ن و االلف عن الهجرةالمقدسة بما قد احاط علمک الهل االبداع و ما تحب منهم انّک ين بعد المأتيو ستّ يده سنة احديالجد

ن قد وفوا بعهدک و يؤمن بها الّا الّذيات الکتاب و مايبتک آاهل مح يم . اللّهم انّک انت تعلم بما نزلت عليز الحکيانت اهللا العز

لهم حکم من الکتاب  يعلمون و ان هؤالء قد زعموا بان بعد الرد و قد بقيث اليخافوا من عدلک و کذب المشرکون من ح

نهم يو ب ينياحکم فاحکم بستحقّون من حکمک فين يانّک تعلم مقامهم من الّذ يا الهيصفون  فسبحانک اللّهم ياهللا عما  يفتعال

 يا آلهير المتعال فيو انّک انت الکب يئيس کمثلک شيالذّات ل يف يالحکم و غن يباالقسط و انّک انت اهللا ال اله الّا انت عادل  ف
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 و يات من عند نفسيها السالم و لقد سئل عبد من عبادک آيک عليذلک قتل بن ول يهذا الشهر الحرام عل يف يانّک تعلم مقام

 يا الهييم فاحببنيعل يکلشئ يط به علمه و انّک عليحيما ال  يات کتابک و کذب باالتباع للهويآ يات من عند نفسه بعد ما رأيآ

ات يحکم آ يعلم المومنون فيکلمة البدع ل يف يبما قد علّمتن يا الهيذکرک فانّک انت الغفور الودود فاحببت امرک  يو الهمن

ات عبدک کلمة يآ ين فيشهد الموحديظ و يلوح حف يد فيط بل هو قرآن مجي من ورائهم محاجابتک کلمة الفرقان واهللا

من  )57(الفرقان  يتک الحرام بحکم ما نزلت فيباب ب يقد دخل المؤمنون ف ين حتيکتاب مب يناه فياحص يالکتاب و کلشئ

ق يحقا يات ذکره فين آيقد ب ين فسجان الّذيد المحسنياکم و سنزيقبل ان ادخلواالباب سجداً و قولوا حطة نغفرلکم خطا

ز و لقد قال اهل الفرقان عند نزول کتابه ما قد قال المشرکون من يعز يواهللا قو يبعد نفس عند مطلع ذکره بشئيلئال  ييکلشئ

المسجد  يما قلت فالً اللّهم اشهدک بيبعض من القول تبد يالً و لن تجد للنّاس فيتحو يبعض من الشّئ يقبل و ما اجد لسنّةاهللا ف

القرآن من  يه و آله فياللّه عل يبک محمد صليحب يات بما قد نزلت عليالسائل تلک اآل يتک الحرام عليالحرام عند الکعبة ب

ن يالقوم الکاذب يقبل فان حاجوک فقل تعالوا مذع ابنائناً و ابنائکم و نسائناً و نسائکم و انفساً و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنةاهللا عل

المسجد الحرام  يط الم اقل لک فيها السائل المحيا ايدا فيه شهيباهللا عل يقبل من عبدک و کفيال اله الّا انت لم  يفبحقک الّذ

لة النّصف من الشّهرالحرام شهرالحج بعد ما قضت من اول ياللّ يمحلّک مقدم المنبر ف يعل يتلقاء الکعبة من شطرالرکن الغرب

کنت عن قبل اهل االرض  يشأن الّذ يالرکن عند حجراالسود عل يلد يو قم فتباهل مع يساعات اقبل دعائ (ثالث)ل ثلث ياللّ

ت مکّة مقعد الصّدق تلک الکلمة يب ير ثم الم اقل لک فياقول خب يننا بالحق واهللا عليحکم اهللا بييحتّ ياجمعهم منکراً بعهد

دا فمالک حج يذلک الکتاب شه يک فيما نزّلنا عل يوم عليبنفسک ال يد و کفيول شهما اق يثالالً و انّک لم تشعر بامراهللا واهللا عل

 ين الصّفا و المروة و ما الحلّ فيب يو ماالطّواف و ماالسع يو ما العرفات و ما الضّح يت و ما المشعر و ما المنيمن دون حکم الب

گر يع ديز در توقيآخر الکمات و ن يال"45ميز حکيذن اهللا عزحکم الکتاب الّا با )58(ض من ين بيالثوب ياالحرام و ما الحکم ف

د يد ثم فصّلت عن يحم ين من لدن علين الحرمياالرض المقدسة ب يم ان هذا کتاب قد نزلت علي" بسم اهللا الرحمن الّرحاست 

 يات محکمات بان اهللا عليآسبع  يف يکرمان يد عليدعاء السائل الحاج س يالسموات واالرض عل يالذّکر هذا صراط اهللا ف

ة اهللا و اسئلوا من سبل الحق من ذکراسم ربکم يا اهل السموات و االرض اسمعوا حکم بقي" اال  قوله يال"46ن يقسطاس مب

- .سال تحرير نامعلوم–صفحه اي47خطينسخه–3،4،5ات صفح–بين الحرمين رساله41

- مطلعمي باشد. مقدمه رساله دراظهار امر حضرت نقطه ودرمقام قائميت است وبا صفحه- ٧٥است وحجم تقريبي ان درحدود بين الحرمين رساله42

من لدن علي حميد ثم قد فصلت علي يدالذكرهذا صراط اهللا بين الحرميندسةقزير: " بسم اهللا الرحمن الرحيم ان هذاكتاب قد نزل علي االرض الم
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 ين باذنيکلّ ح يده فيؤين فان الروح ين العالمين و الخطّ القائم بين و الکلمة العمائيما سئلتم من حکم الحرم يالعرب يهذاالفت

د و کلّ يه و آله هذا  اعلم بعلم التّوحياهللا عل يفان بن رسول اهللا صل يا اهل المأل حکم اهللا من لديز ان اعملوا يعز يواهللا  قو

ب السموات و االرض و ما کان النّاس من ذکراهللا يعلم غيما تشاؤن فان اهللا يالصّفات من سبل الحد و السبحات ان اتّقواهللا ف

ظ يکتاب حف يناه فيالسموات واالرض الّا و قد احص ياه تعبدون و مامن غائبة فيااللباب ان کنتم ا يا اوليقواهللا سئلون ان اتّيل

م.يانه الکريآخر ب يال47داً "يذکر اسم اهللا شه يباهللا و من عنده علم الکتاب عل يقل و کف

48مان :يف سليشر يضاً الخط اليا

ميبسم اهللا الرحمن الرح

 يات بلسان عربينزل اآليالسموات و االرض  يصراط اهللا ف يم و انّه لعليحک يب قد نزلت باذن ربک من لدن علهذا کتاان

داً يشه يئيکل ش يشاء بامره و کان اهللا ربک عليمن  يهدي)59(ک من کتاب ربک انّه ال اله الّا هويال ين ان اتّبع ما القيمب

شرکوا بعبادة ربهم يها اال يؤمنون هذا حکم اهللا الهل مکّة و حاضريات اهللا ين لعلّ النّاس بآيالمشرک ي..........بلّغ کتاب ربک ال

بحجة ذکر اسم  ير و کفيقد يئيکلش يعلم النّاس انّه علياهلها ل ينة کتاباً عليالمد ياحداً ........ و ان ذکر اسم ربک قد نزّل ف

"راً.ين لنصيباهللا للمؤمن يربک هذا الکتاب و کف

نة : يالمد يف 49يکرمان يد عليضاً الحاج سيا

ترتيب زيرامده  " اغاز مي گردد. مطالب منزله دراين رق منشور بهمحكمات باذن اهللا علي قسطاس مبيين في السمواتواالرض علي دعاالسائل في سبع ايات

)۴۵۱عهد اعلي: صفحه (است: باب اول دراتمام حجت به ميرزامحيط وحاجي سيدعلي ...

-صفحه –بين الحرمين رساله-43 .سال تحرير نامعلوم–صفحه اي47نسخه خطي2

در مكه نازل وبوسيله قدوس تسليم شده است. الخط الي  ه) كلوح به اعزاز شريف سليمان (شريف مكه رونويس -104-105صفحه  –عهد اعلي -44

ت ف سليمان بسم اهللا الرحمن الرحيم ان هذا كتاب قد نزلت باذن ربك من لدن علي حكيم وانه لعلي صراط اهللا في المسوات واالرض ينزل االياشري

نوحيك  ربك انه الاله اال هو يهدي من يشابامره وكان اهللا ربك علي كل شيئي شهيداذلك من انباالغيببلسان عربي مبين ان اتبع ماالقي اليك من كتاب

…لكنت علي هدي ربك ولتكونن من الشاكرين 
است كه   سيد علي کرماني به زيارت مكه مكرمه مشرف شده بود حاج علي کرمانيازديگراشخاصي كه همراه ميرزا محيط  سيد علي کرماني حاج-49

نمود.درجواب او لوحي    نازل شدكه درمدينه به رشتي بود.اودرمكه به لقاي حضرت باب تشرف حاصل كرد وكتباسئوال هائي سيد اونيزازتالميذ  

اوتسليم گرديد.اين لوح مبارك مفصل است و متاسفانه تمامي ان بدست نيامد كه دراين كتاب اورده شود.

)۵۷۷ حه عهد اعلي: صف(
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ميبسم اهللا الرحمن و الرح

 يعل يم وانّه لعلّيصراط مستق يک اليهديک باذن اهللا فان ذکراسم ربک لهو الحق يال يقد قرئت کتابک هذا فاستمع لماذا الق

قسطاس  ياهللا قد کنت عل يدين ين کانّک بيالّذ يعلر فاستقم يقد يئيکلش يط بعلمه اال من شاء ربک انّه عليحيم ال يکلمة عظ

راً و اعمل هللا کان يوم دون ذکر اسم ربک هذا شاهداً و نصيذلک ال ين و ان کلمة البدع قد قضت بالحق فان اهللا باهل فيمب

عون ذکر يباين ي.......ان الّذاً ..ين حسن المقام عند ربک قد کان مقضّيالً  و انصر کلمة ربک فان للنّاصريخلق دونک خلياهللا لم 

الخداً " يناصراً و شه يباهللا عل يهم و کفيديد اهللا فوق ايعون اهللا يباياسم ربک فانّهم 

نة :يالمد يف 50مان خانيضاً الحاج سليا

51ميبسم اهللا الرحمن الرح

ب السموات و يعلم غيم و ان ربک يصراط مستق يعل )60(يم و انّه لعليحک يد الذّکر هذا عليان هذا کتاب قد سطرت من 

علمون يظ و ما شئت اذ شئت الّا و قد فصل اهللا حکمه ولکن النّاس ال يکتابک هذا لوح حف يالّا قد فصّلناه ف ياالرض و ما من شئ

م ذلک من انباء يم علينفسک انّه ال اله الّا هو  حک يک الشان فيسرک ولکن اهللا کره عل يما قد سئلت ف يقضيو ان ربک لوشاء ل

قول الظالمون علواً ياهللا ربک عما  ين و تعالين مبيقييصراط ربک هذا عل يراً و لتکونن فيک لتذکراهللا ذکراً کثياللّوح نزل ال

راً."يکب

رازيع قبل از ورود بشيمراجعت حضرت باب اعظم از مکّه و وقا

ن در کربال بواسطه او کتاب و يق عرب ورود نمود جناب قرةالعبرسالت از آن حضرت بعرا يبسطام يکه جناب ملّا عليهنگام

ع پرداختند چنانچه در محرم يحاً بنشر امر بديپروا و صر يافت و آندو بيارت کرد و اطالعات کامله يع را زيع رفيفه و توقيصح

ودرسمجلسوا اقامتن در آنجيمرحوم که قرةالع يد رشتيس)61(نهٴبت منعقد در خايدر مجلس ذکر مص1261آنسال 

خان في المدينهي بسم اهللا الرحمن الرحيم ان هذا كتاب قدسطرت من يدالذكر  سليمانخيايني الحاج سليمانمتن عربي لوح نازله به اعزازحاج50-

وماشئت اذشئت هذاعلي حكيم وانه لعلي علي صراط مستقيم وان ربك يعلم غيب السموات واالرض ومامن شيئي االقدفصلناه في كتابك هذالوح حفيظ 

)۶۱۰عهد اعلي: صفحه -(االوقد فصل اهللا حكمه ولكن الناس اليعلمون وان ربك لوشاليقضي ماقدسئلت في سرك ولكن اهللا كره عليك الشان ...
609-610اعلي: صفحهعهد  -51
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د در بر کرد يحضرت باب اعظم است آنجناب باتّفاق خواهرش لباس جد دهٴوم الوالياوّل مذکور که وم شهريداشت در افادت

 يخ محمد حسن نجفيس الطائفه شيع برا برئيع منيو توق يان و شرب دخان در مجلس منع  نمود و جناب ملّا عليو از ورود قل

 يهٴعلم ۀآن مرکز حوزن را درين و اقامه برهان متين مبييان برد و تبيق دعوت را بپايآثار را ارائه داد و طرات و يرساند و آ

ه علم اصول الفقه يجدله و بحث در قواعديه فقهيبخوض و اجتهاد در  مسائل فرع يخ مذکور که عمريه انجام داد شيه امامينيد

د يو س يخ احسائيد بشيد و عنيشد يه برکنار بود و خصوصاً نظريه و معارف روحيالهفهٴ دقائق فلسد ويگذرانده و از اصول عقا

پنداشت پس از مقابله با آنرسول ين را ضاللت و اضالل ميفقها و مجتهدقتيطرد آنان داشت و خروج از ظاهر ويو عقا يرشت

دان احتجاج و جدال نه تنها از يالل انزال در مبحث و استد يق و اندکيط بر دقائق و وارد بر قلب معارف و حقايشهم متنور مح

ع يآنچه در آن توق فقامؤعه عاجز ماند و نه فقط يات بديان به مثل آيع از او خواست از اتيآنچه که باب اعظم در آن تو ق

با حضرت رسالت نجران خواستند بمبادله  يند گان نصاراينات فرو  ماند بدانگونه که نمايات بيفرمودند که چون از معارضه با آ

ر ينات را بنوع تحقيات و بيز حاضر نشد و خاضع و متواضع نگشت بلکه آن آيد بدان نيپردازند او هم با رسول مباهله نما يپناه

تبع او بر ز بهيت فقها و طلّاب نيدت را مردود خواند و اعراض و اعتراض نمود و جمعيست و آن دعوت و عقيو عدم اعتنا نگر

يچندونمودليگسرا ببغداد يه ملّاعليلذا حکومت عثمانام کردند و آتش فتنه افروخته گشت يبا رسول قت و مقاومت يضد

افتند الجرم ين راه يقيان و برهانش بصراط حق و يشتافتند و از ب يدار وين بدين مجاهديازمحقق يبرخوبداشتدر محبس

امد و معلوم ياز او بدست ن يکرد و از آن پس خبر و اثر يل نفبطرف موصنيمأمورباز تحت الحفظيرا از آنجا نيحکومت و

و در واقعه  52ن امر جان نثار کرديل اياست که در سب يد و او اول کسيد گرديامر جد يق و در کجا فداينشد که به چه طر

ل احوال هر يتفاص ا گشت و شرحيز در کربال دچار شورش خاص و عام شد و گرفتار صدمات و بالين نيقرةالع )62(مذکوره

آن بزرگوار و  يبود که برا ين فتنه بلکه مصدر کلّ فتنين نخستيو اگردد يک از آن نفوس مهمه در بخش سوم نگاشته مي

شدند بتبع يه ميه کربال و نجف سقايران که کل از مرکز فقهيعه بالد ايش يران مرتفع گشت چه که فقها  و رؤساياصحابش در ا

ابالغ امر اًيثانواقعه عراق عربنياعالن دعوت در مکّه اوّالً و با لهٴيبوس يدتر برخاستند وليشد يتيکور بضدمذخيد از شيو تقل

ن فتنه يقت  امر او گشتند و هميدر عراق عرب متنبه و معترف بحق يافت و جمعيعه نشر يات بدين شده و آثار و آيمسلمبعامه يو

ل عدم استعداد يط و اغلب حجاج که دليرزا محيف مکّه و ميبال بلکه اعراض امثال شرر مترقّبه عدم اقيه غيمذکوره منضم بقض

مراجعه شود. ١٩٩٧پاييز 39-84صص اول،ۀسال دوم شمار -به مقاله دکتر موژان مؤمن در پژوهش نامه-52
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ام آن حضرت و اصحاب بود سبب شد که از مکّه مراجعت نمودند و در يق يت مردم برايحجاز و عراق عرب و شاهد فقدان قابل

د و بهمان يران گرديان بمکّه رفته عازم اريکه از ا يريعنان کردند و از همان خط سز عطفيق عودت از ورود بکربال نيطر

ن در آنجا شد اکتفا فرمود وگرنه آن حضرت در يد مزبور و قرةالعيشه يملّا عل لهٴيدعوت در مکّه و اعالن که بوس يارتفاع ندا

منتظر در آنجاام باعأل امر موعود يد و قيمت بمکّه باصحاب وعده داد که در مراجعت ازسفرمکّه بکربال ورود نمايام عزيقرب ا

کربال و اطراف آن مجتمع شوند و لذا  يعنيمقدسه  يشود و بهمه جا نوشت که در اراض يات باهرات در آنجا مرئيگردد و آ

بآنان ارسال داشت مضمون آنکه  يعيرهسپار بانجا بودند تا آنحضرت در مراجعت توق يريدر کربال مجتمع و منتظر و کث يجمع

يد از قبل ويجد يو امردر اصفهان بانتظار وصول خبر يراز مراجعت کنند وليشد و اکنون بعزم شدر امر مذکور بداء حاصل 

د و بمعرض امتحان و افتتان ين امر گرديا نهٴخبر از مصالح کامياز جهال ب )63(ير حکم سبب تزلزل بعضيين تغيند و ايتوقف نما

ز بودند ينينيقزوميعبدالکرومالّ يمعروف بنهر يرزا هاديو آقا م يرزا محمد عليان آقا ميواقع شدند و آن جمع که در آن م

دند و يمودند رسيپيق کربال ميق مراجعت در کنگاور بمالقات جناب باب الباب و همرهانش که حسب امر مذکور طريدر طر

ت را يد آن جمعآنجا غسل جمعه نمو يدر حوض عمارت حکومتوم جمعهيرحل اقامت انداختند و آن جناب در  يچند روز

اط و مصالح وقت يدند بپاس احتياصفهان رس يو چون بحوالبصلوة  جمعه امامت فرمود آنگاه متّفقاً بعزم اصفهان رهسپار گشتند.

عاتش ياز توق يدند و آن حضرت در برخيد از طرف باب اعظم توقف گزيمتفرقاً وارد بلد شدند و بانتظار وصول خبر و امرجد

ان فرمود.ين بيام چنيه آن ايراز و واقعات اوليز احوال شيره و ندر خصوص اوضاع مذکو

القران دعوة االنسان و جاءاالذن من حجتک  يان و اذنت فيکلمةالب يلما قد الهمتن يفسبحانک اللهم انت تعلم و تشهد حکم"

 يذکره احد من قبليشأن ال  يعل ات متقنيکتاب محکم و آ يکلّ آن قد فصلت حکم ما قداردت من خلق االنشاء و اهلها ف يف

ب و ال يث عن الطّيزالخبيميکل النّاس ل يک اليالرابع لدمشهد يک اول من اجاب فياحب الخلق ال يدييثم قد ارسلته عل

 نکيما اردت بذالک االمر الّا د يريو تشهد ضم يتعلم امر يا الهين فانّک ياته لکنت من الساجدياهللا آ يلو عرفنقول احدي

)64(طان انّهم کانوايتک خوفاً من حزب  الشّيو خرجت لحج ب يذکر اسم يت من علم نفسيالخالص و امرک المستسر و لقد نه

ظهر عهدک المستسر جهرة و کان الکلّ يل يوم رجعياالرض المقدسة ل يعلن و انّک لتعلم ما قد امرت للعلمأ بالوروديقوماً فاسق

ن من اهل االرض المقدسة و يمن جحد  العلمأ ورد عبادک المبعد يام القر يم ما قد سمعت فن و انّک لتعلم حکيمن المسلم

رفع احد من رأس احد شعراً بظلم و يذل اهل طاعتک و اليل لئلّا تقع فتنة و ال يو لم اسافر من هذاالسب يلذلک رجعت من قصد

اتک من يآ يما قصرت ف يلهم االمرامرک والحکم حکمک و انّد الّيشه ييکلشئ يذالک االمر و انّک عل يت فيانّک تعلم ماقدرأ



62

م الّلهم انّک ين تابوا و اتّبعوا سننک انّک جواد حلينهم بالعدل و اغفر الّذيو ب ينيکلّ شأن فاحکم الّلهم ب يبعد ما کنت مقصّراً ف

بات رزقک انّهم کانوا يات مجدک و طيهم آيروا ما بانفسهم من حکمک و کذلک قد حرم عليغييقوم نعمتک حتّ ير عليالتغ

ضاًيو اد" يحم ير لهم و انّک غنين الّا ما هو خيو ال تفعل لعبادک المؤمن ييکل شئ يو تقدر عل يين و انّک تعلم کلشئيقوماً ظالم

بکتمان  يظت نفسحف يفداه قد طلع هذا االمر و انّ يؤمن احد بکاظم روحيلم  يالبلد الّذ يف يريو شدة تدب ي" انظر بقوة قلب

ر احسن يهذاالمقام و احکمت هذا االمر بکتاب (تفس يام علياالسم بعد ما اعلم ان رؤسا تلک الطّائفة کلّهم قد رفعت اعناقهم بالق

راحد يلم  يظهر احد اسميت اهللا الحرام و لو لم يب يل ثم خرجت اليه) و اجماع نفر قليفه مخزونه ادعيفة (صحيالقصص) و صح

من آمن فرستاده  يبر جناب ثان دهٴوار يکه ببغداد در خصوص ظلمها يعياز توق يز شطريو ن امراهللا و وقع ما وقع. " ذلة فعصوا

53د پاشايمج يرسله الير بغداد ليهو هذا لوز

ميبسم اهللا الرحمن الرح

 ين ذالک الکتاب حکم من اهللا لمن علد... و ايحم يشاء من عباده و انّه ال اله الّا هو لغنيمن  ينزل الکتاب علييسبحان الّذ

م....اقرء يحک يه قد نزل  من لدن عبده عليب فين و انّه لکتاب الريمب يةاهللا امام حيارکم لعهد بقياالرض ام اخرجوا من د

حکم  يفاالرض و ما کنت  يالسموات و ما ف يعلم ما فيظ ان اعلم ان اهللا يکتاب حف يد بحکم ربک فيها المجيا ايکتاب ربک 

م و اذا نزل الکتاب يةاهللا امام عدل قويعلموا حکم البدع من لدن بقيالملوک ل يم ........و لقد نزّلنا کتاباً اليالرسول لذو ظلم عظ

احکامه فان اهللا  ياهللا ف يدين يک ثم قلّ من ذکراهللا اتلوا کتاب اهللا بالعدل ثم انصفوا بيدين يالعلم ب يک ان احضر اوليال

 يهاالمأل من اهل الروم ان اتّقوااهللا ربکم الرحمن فيا ايم ............ير علين الکلّ بالقسط و انّه ال اله الّا هو بخيمة بيوم القيحکم ي

ما ن و ييات النبيکتاب اللّه آ يعدل فيک ية مما نزلّنا اآلن اليعهداهللا لتوقنون .........و ان آ يهذا الحکم و انّه لحق مثل ما انتم ف

ات الحق ..........و يثلث کتاب من آ يو من حولها ف يام القر يسئلون و لقد بلغنا حکم ربک فيبعد کل الخلق من حجج اهللا ل

ها الرجل يا اين لمکتوب ...........يالملک و کلّ شطر من االرض بمداد الذّهب لتکونن من النّاصر يارسل بمثل ذلک الکتاب ال

تلک االرض عبد  يعاً ............و ان الرسول فيحکم حبس رسول الذّکر بعد ما ال تقرء من کتابنا صرفاً بد يطان فيقد اتّبعت الشّ

)66(ف ولکنيضع

90ه صفح –عهد اعلئ -عثماني سلطانمجيد پاشابه توقيع-53
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باذن اهللا  ييکل شئ يلشاهدون و انّا نحن عل ييکل شئ يالغالبون و انّا نحن عل ييکلّ شئ يان اعلم انّا نحن مرسلوه و انّا نحن عل

لقادرون.

گر                           يع ديوقو در ت

54الخط لمالحسن لملقب بگوهر

ميبسم اهللا الرحمن الرح

و  يحکم ين اقرء کتاب ربک ال مبدل فيات ربک و کان من الساجديؤمن بآيطه ما نزّلنا الکتاب من قبل الّا تذکرة لمن شاء ان 

حکم اهللا  ين اتّبعوا اهوائهم فيات اهللا فاولئک هم المفلحون و ان الّذيآ ن اتّبعواين ان الّذياستغفر لذنبک لتکونن من المفلح

کتاب اهللا  يالً و ان اولئک هم فين فئة قليات اهللا الّا من السابقيؤمن بآيفاولئک هم الظّالمون و لقد فتّنا الخلق  اجمعهم و ما 

عتنا الضّعفا ان اتّق يلش يعلم فمالک و االذ يصدر من ذيلم  يل الّتام اهللا اعمايا يها الرجل قد اکتبت فيا ايلمشرکون ............ 

ه يدين يجنب ورقتک هذه اقرء کتاب اهللا ب يحکم البغداد ف يم و لقد نزّلنا کتاباً اليانا الجواد الحک يحکمه فانّ ياهللا و ارجع ال

 يه کتابيخوف من حکم اهللا بلّغ ال ين و ان کنت فيمب ة اهللا امام عدليملک الروم فانّه لکتاب حق من بق يرسلها اليو امره ان 

 يته مهاجراً اليخرج من بيات ربک ان يؤمن بآيذلک الکتاب لمن  ين لمکتوب ......... .و لقد فرضنا فيمختوما لتکونن من النّاصر

ن قل اقرء حکم ما نزل من طرف يالحرمفة يصح يط فيد ...........و لقد نزّلنا حکم ما سئل المحيز الحميبلد الذّکر صراط اهللا العز

تذکّرون و کانوا من يتلک االرض من العلماء لعلهم  ين لمن علين .............. بلّغ مثل تلک الورقتيربک لتکونن من الفائز )66(

 يات اليل بمثل تلک اآلن لمکتوب .......... و ارسيوم حکم النّصر للمؤمنيط بلّغ حکم ربک بالعدل فان اليها المحيا اين فيالمهتد

علم يه فان اهللا يحبس البغداد لمشهود بلّغ سالم الذّکر عل يکلمة النّاس ف يوم عليالنّاس و ان ال يقد ارسلته بالحق ال يالعبد الّذ

 يل و ال تخف فها الرسويا ايم. ان اصبر يزحکيامة لکلّ نفس بالحق و انّه لعزيوم القييجزيمقرک و مستقرک و انّه ال اله الّا هو 

ت من يت عظّم اهل البيالب يها الگوهر فيا ايبعثون اال ينا  ليع اليحشر بد يو ان الکلّ ف يقضيل ربک من احد فان الحکم ليسب

 ن اهللايهن و قل ان اهللا قد احب من النّساء مؤمنات صابرات ان اتّقيعل يباب المقدم فان حق اهللا لعدل و کلّ له مسلمون سلّم منّ

قلوبهم شک من امراهللا و کان بالحکم  ين فيخرج الّذينا االمر ليوم العدل و انّا قد بيم و انّا قد وعدنا الخلق ليع عليفان اهللا سم

ة اهللا امام حق يبلد اال من لعهد بق يتک مهاجراً اليوم االدن لمسطور ........... بلّغ حکم اهللا جهرة و اخرج من بيلکل نفس من 

م .يکر
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رانيا در اين باليراز و طلوع اوليبوشهرو اعالن دعوت در شه ود حضرت باب اعظم بور

ا وارد يق دريک مطابق ماه اسفند با همراهان سابق الذّکر از طريست و شصت و يسال هزار و دو يالثان يدر ماه جماد)68(

اصدار و  محمد شاهيبرا يعيتوقودند و از آنجا در همان تجارت سرا مقر تجارتش در سابق توقّف نم يبوشهر شدند و چند روز

ن استيارسال فرمود که صورت آن ا

55سلطان العجم يالخط من ابوشهرال

نيهاالملک کتاب ربک لتکونن من الفائزيا ايظ اقرء يحف يو  ان اهللا ربک ال اله الّا هو لقو

ميبسم اهللا الرحمن الرح

 ين و انّه لهوالحق فيه قد نزّل من لدن امام مبيب فير و انّه لکتاب ال ريالکب يله الّا هو العلال ا ياقرء کتاب اسم ربک الّذ  

تلو ين ين و المرسلييصحف النّب يم و انّه لهو السر فين اهللا الخالص من حکم قسطاس قويد يدعوا النّاس اليالسموات واالرض 

دعوا النّاس بحکم ربک لشأن يکلمة الروح  يفارهبون و انّه لهو االمر ف يايناء ان ال اله الّا هو قل ايات ربک عن شجرة السيآ

تلو کتاب يضاء ثم الصّفراء ثم الحمراء يعرضون و انّه ورقة مبارکة عن الشّجرة البياهللا  يوم عليذلک ال يه و کلّ فيب فيوم ال ري

 يد قد استقر عليکلّ وجهه عب يکتاب اهللا کقمص شمس ف يف فاتّقون و ان مثل نور ربک يايکلّ شأن ال اله الّا هو ا يربک ف

الوجوه دون الوجه سبحانه  يضاء هل تحکيحولها رجال قد رقّّت وجوههم کوجه الزّجاجه الب ياقوت حمراء قد طاف فيعرش 

کلّ شأن و کلّ  يف )69(حکم هللا ن المره اال ان الين و المرسلييدعوا نفساً منهم الّا من نفسه کذلک قد ارسل اهللا النّبيما  يو تعال

وم من دون ذکر اسم اهللا يذلک ال يجد النّاس فيبدل محکمه و لن يک من قبل کتاب ربک ال يرجعون  و لقد ارسلنا اليه يال

ه بعد ما عرض من کتاب ربيم و من يصراط قو يات البدع من لدنّا علياته و اتّبعوا آين آمنوا باهللا و آيملتحداً انّما المؤمنون الّذ

اتنا الّا ان يسمع حرفاً من آ يوم الّذيقبل من احد عمالً من ين و ان اهللا ربک لن يالحق فاولئک هم الظّالم ياتنا عليقد علم آ

عما  يات من احرف القرآن قل سبحان اهللا و تعاليأخذ تلک اآلين قالوا ان اهللا ين و لقد کفر الّذيؤمن بعبدنا و کان من الساجدي

102-103اعلي ، صفحه  عهد55-
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قد احاط علم ربک مثل قرآن الّاول من دون فکر و ال سکون قلم الم تعلم ان اهللا ربک  يکلّ شئ يون قل لو نشاء لننزّل فشرکي

ات اهللا يؤمنون بآين فما لهؤالء القوم ال يات االوليعدل آيالذّکر لم  يدينزل من يمقتدراً و ان حرفاً مما  يکلّ شئ يقد کان عل

ک ية مما نزّلنا اليأتوا بمثل آيان  يم و لواجتمع الکلّ عليز حکيقد نزّل من لدن عز يات القران الّذيمن آة اکبر يآ يالً فايقل

باهللا  ين و کفيقيقدرن و لو کنّا نمدهم بمثل انفسهم بما ال نفادله من االمر اَال ان ذلک لهوالحق اليعن يستطيکتابک هذا لن  يف

ن ثم يکلمة العدل لتکونن من الفائز ياتيآ يهاالملک ان اتّبع حکم ربک ثم اشهد فيا ايداً يشه يه عليات من لديو من نزّل اآل

اته ان يؤمن الروم و اکثر اهل االرض بآين و ان اهللا ربک قد شاء ان يک من عنده لتکوننِ من المؤقنياسجدهللا ربک مما نزّلنا ال

شأن  يعل يمن طائفة عدل التجار ام يعجم يفت يها الملک انّنيا اين ان اعلم يامة لمن المنتصريوم القين اهللا لتکونن يانصر د

الحق و ما کنت بدعاً  ياً عليز قل ما کنت مفتريعز يلقو  )70(الحق لحکمه و انّه ال اله الّا هو  يط بعلمه احد قد اختارنيحيلم 

شأن الّا باذن  يطان و ما کنت فيه عمل الشيعمل فييکلّ شئعن  يداً و ان اهللا قد منعنين بعيمن االبواب و ما کنت عن العالم

م و لو نزّل اهللا يع عليالحجة اهل السموات و االرض واهللا سم يلد يکفيک ينزّلنا االن ال يو ان ذلک الکتاب الّذ ية اهللا مواليبق

 يک کتاب من ذکراهللا نزّل الين و اذا ورد عليؤمن به و کان من الساجديها خرفاً الّا ان يقول فية واحدة فما ألحد ان يالقران آ

ها الملک ان يا ايم يصراط مستق يو ان لم تقدروا و لن تفعلوا فاعلموا ان کلمة اهللا حق و انّه لعل ية منه فأتونيان استطعتم بمثل آ

شاء و المرد ألمراهللا واهللا يشاء کما يف يقلّبه کيک يدييکمثل خاتم ف يموال يديياعرف حکم اهللا ثم اعلم ان کلّ الملک ف

ا و ال اآلخرة و ال حکم يالکتاب فان کلمة اهللا ما اراد ملک الدن يالملک بالعدل من حکم ربک ف يز ان استقم عليعز يقو

راهللا قد احب ان تنصر ذک يم بليالقد ياردت اهللا ربک وحده الاله الّا هوالح يم قل انّنيد عليمثل علمآء الحق واهللا شه يالفتو

عدل الملک اآلخرة و يلم  ينزّل من لدين و ان حکم حرف مما يات ربک و کانوا من المهتديؤمن شرق االرض و غربها بآيل

 يف يم و لقد رجع ذکراهللا باذن ربک من بلد الحرام و انّه قد اراد ارض المقدسة فانظر ماذا تريز حکيل من عزيالنّه تنز ياالول

البغداد ان اطلب  يوم ان الرسول قد حبس فيد و لقد سمعنا اليز حميملک الروم واهللا عز يض المقدسة فاالر يشأن ذکراهللا عل

ن قربناً و لقد  يملکک ان ارسل حکم الجواب فانّه لمن النّازل يد عرش اهللا فيها نريالشّأن ف يز و ان لم تريعز يب فانّه لعلّيمن قر

الملک الروم  يم ثم ترسل کتاب ربک اليخطّ نسخ کر يه بالمداد الذّهب عليکتب بمثل ما نزّلنا فيک لتأمر ان ينزّلنا کتاباً ال)71(

ظلم ينهم بالقسط و ما کان اهللا ليمنهم کذّبوا ثم نحکم ب فهٴ طائ يمنهم قد صد قوا حکم اهللا وا فهٴ طائ يالملوک لنعلم ا يثم ال

ن ين االوليحکم الکتاب لمن مقرب يالملک عززّ رسل عبداهللا ثم و قرهم فاتهم فها يا ايم يحک ينفساً من بغض ذرة و اهللا قو
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ب و سبحان اهللا ربک رب ياهل ملکک من قر يديحکم ذلک الکتاب با يلمسطور و ان حکم ربک فرض اجب ذکراهللا ف

.نين و الحمد هللا رب العالميالمرسل يصفون اسالم عليالسموات و العرش عما 

ک ساله و در طول مدت يست و يب يکه آن وقت جوان )قدوس(يرزا محمد عليم يصادر نمود و به حاج56يعيع منيتوقآنگاه 

راز بفرستاد که بر يگر عقد اخوت استوار داشت و او را به شيکديرش بوده و با ير و ظهيم در کلّ مقامات و واقعات نصيآنسفر عظ

ع را يات سفر و ورود بوشهر و امر و اخبار آن حضرت را اخبار و ابشار نموده و توقيفيوارد شده و ک يد عليس يخال اعظم حاج

همه احباب و اصحاب بدان عامل و مطرز گردند يستيد بود که بايهفت سنّت و دستور جد يع حاويم دارد و آن توقيتسل يبو

اداء  دومت يب لباس و حال روحانياداء غسل و تطلمتبرکه با  يالياد و ليام جمعه و اعيعه در ايارت جامعه بديتالوت ز نخست"

بر فصول اذان در  يافزودن فصل سومرد يبرآن قرار گ يمصلّ ينيکه  بيبنوع ين بن عليد حسيسجده در نماز برتربت امام شه

چهارموار باشد در نماز مترأ و جهراً ذاکر و متذکّر آن بزرگ يباشد و مصلّينماز بود که مضمون آن شهادت بر مقام آن حضرت م

- 99-100صفحه –عهد اعلئ56

ريم وح خصائل سبعه که به لوح شعائر سبعه نيز معروف است به اعزاز حاجي ميرزا سيد علي  خال اعظم نازل و در ضـمن مکتـوبي بـه خـطّ مـال عبـدالک      ل (

رونويس:  -قزويني نوشته شده است . )

"بسم اهللا العلي العظيم ذکره الکريم

کة  والثاني منها ترک الغليان فانّه عمل الخان و النفخ  الشـيطان والثالـث منهـا شُـرب ورق الصـين      االمر االول من الشعائر السبعة حمل الدائرة المنيعة المبار

ـ      ة الحسـينية علـي   المحبوب عند اهل اليقين  والرابع ذکر الرکن المستسر في اَألذان بعد شهادة الوالية لخلفاء الرحمن  والخـامس منهـا السـجدة علـي التّرب

ة باالنف و الجبين و السادس قرائة الزيارة الجامعة التي إنشأ ها صلي اهللا عليه بلفظه المبارک في کـلّ جمعـة و عيـد و کـل يـوم      صاحبها آالف الثناء و التحي

تمـت و    273ع متبرک  و ليل سعيد  و السابع منها التختم بخاتم العقيق االبيض المنقوش عليه ال الـه االّ اهللا محمـد رسـول اهللا ص ع  علـي ولـي اهللا ص      

المـال و  السالم علي من عمل بهذا االمور و يمشي بالنور في ليل األ ليل ديجور و لعمري قد فاء التنور فطوبي لمـن رکـب سـفينة األل و خشـي مـن سـوء       

المسـتطاب و   يهالک الضّالل و اليحصل النجاة في مثل هذا االوقات اال بتصديق المحکمات و بالسکوت البحت البات فئ المتشابهات الصـادرة عـن الجنـاب   

لجـواد الوهـاب رب صـلّ علـي     لقد قال سبحانه في الکتاب  فَضُرِب  لهم  بسورٍ  له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قَبله العذاب استجير باهللا استجير باهللا ا

."محمد و آل محمد و شيعتهم و نجنا في مواقع الفتَن و مواضعِ المحن و الحمدهللا رب العالمين 

)–باز نويسي گرديده است  عهد اعلئ99( اين توقيع مبارک از روي خط مالّ عبدالکريم قزويني از صفحه 
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کل يزد و آن هياويش بيخو نهٴيس يبه خط آن حضرت که پر شده بعدد و رمز از اسماء اهللا است محاذ يکليه يآنکه هر نفس

د  يمسمونةاالسما بنجمل و اعداد منقوش باشد ال اله الّا يرد که بر آن ايد بر انگشت گيسف يقيک خاتم عقيآنکه هر  پنجمبه ج

در منتها  ينکه عادت بشرب چايا ششممحمد باب اهللا بود يعل لهٴن عدد رمز از جميو ا273اهللا  يول ياهللا عل اهللا محمد رسول

پس يرزا محمد عليم يو حاج"57د يه گرديباب عهٴن امور مشهور بشعائر سبياحتراز از شرب دخان و ا هفتمند يلطافت نما جهٴدر

اطهـار سـالم    ۀامور سبعه که در آنسال امر فرمودند هر يک از پيروان امر بديع شعار خود سازند و ترک ننمايند چهارم ازآنها دائره منيعه مرويه از ائـم -57

وده وپنج دائره داشت و آنحضرت دو دائره ديگر و شئون اخـري برآنهـا افزودنـد و بيـاني مفصّـل در وصـف و تأکيـد شـديد در داشـتن آن          اللّه عليهم ب

خود نميشناسم مگر آنکه در گردنش باشد آنچه که امر کـردم همانـا ايـن     ۀهيچ مردي را از شيعفرمودند که مضمون بعضي از آنفقرات چنين است " من 

شيعيان ما تا از جميع شرور و مکاره مصون و بکل خير و برکت واصل شوند " و کيفيت دائره مـذکوره چنـين اسـت کـه بـر کاغـذ       زما برايحرزي است ا

متوازيه رسم ميشد و در داخل دائره صغيره که مرکز سائر دوائر است مربع هفت در هفت که عدد ذات حروف سـبع   ۀسفيد بآب طال يا زعفران هفت دائر

مکتوب است نوشته و قرار گيـرد و شـش دائـره     1114آن عدد  ۀقوس صعود و نزول و ارض و سماء ميباشد که در هر خان ۀالمثاني و مراتب سبعو سبع 

بيست خط مستقيم متساوي که از   لهٴمتداخله ديگر را بوسي

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

آية الکرسي از قرآن را تا هو العلي العظيم نوزده قسمت متساويه تقسيم گردد پس  ۀمحيط دائره اول بضلعي از مربع مذکور رود هر يک بر نوزده خان

اول أللّه در خانه دوم ال اله االّ هو در خانه سوم الحي القيوم در خانه چهارم  ۀاول بخط نسخ نوشته شود در خان ۀدائر ۀنموده و در نوزده خان

-12ما بين ايديهم و ما خلقهم  -11يعلم  -10عنده الّا بإذنه  -9ن ذا الذّي الشنع م -8و ما في االرض  -7في السموات  -6له ما و ال نوم -5سنة   ۀالتأخذ

و هو العلي العظيم و در خانه  -19و اليؤده حفظهما  -18السموات و االرض  -17کرسيه  -16وسع  -15الّا بما شاء  -14بشئي من علمه  -13و ال يحيطون 

نوشته شود ، هو البر، هو السالم، هو المتکبر، هواللّه، هواللّطيف ، ياذا الهية الدائمة ، هواللّه هو اللّطيف ، هو الرب هاي دائره ثانيه اسماء نورانيه نوزده گانه 

ائره ثالثه اين از خانهاي د هوالحي ، هوالمعبود ، هوالنّور ، هواللّه، هواللّطيف ، هو الرحمن ، هوالحکيم ، يا ذي األيدي الباسطه، هو المقصود ، پس در هر خانه
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بدين ترتيب  ۀرابعه حروف کوني ۀو درخانه هاي دائر )شکل اسم اعظم نوشته شود. (

شود،نوشته

ل ر ح ي م " و در هر يک از خانه هاي دايره پنجم از حروف نوزده گانه بسم الرحمن اهللا الرحمن الرحيم نوشته شود " ب س م ا ل ل ه ا لّ رح م ن ا 

خانه  م ، ع د ل ، ق د و س ، و در هر خانه از ف ر د ، ح ي ، ق ي و م ، ح ک و در خانه هاي دائره ششم حرفي از حروف اسماء ستّه مبارکه نوشته گردد

بجهت ظهور نعمت حروف الحمداللّه رب طلب منظوره است نوشته گردد. مثالً از قرآن كه مناسب م ۀيک حرف از  حروف يك آي هاي دائره هفتم

ط المستقيم و بجهت عزّت تعزّ من تشاء و تذّل من العالمين و بجهت خالصي از هر تنگي اياک نعبد و اياک نستعين و وبجهت طلب هدايت اهدانا الصّرا

ليک تشاء و بجهت تقرب نزد هر کسي که در ضمير است عندةالوجوه للحي القيوم و بجهت طلب احسان از هر کس که ميخواهد احسن کما احسن اللّه ا

و بجهت دفع شدت بال جلّ و يأتيهم الموت من كل مکان عدد با شرط رضاي خداي عزّ و  و بجهت رفع شدت سيجعل اللّه بعد عسر يسراً و بجهت هالک

قال هذا فراق فراق بيني و بينک و بجهت بلندي مقام فتعالي اللّه الملک الحق و و ستم الباساء و الضّراء و بجهت جدائي از ميان اهل ظلم و عدوان 

مير است غنت الوجوه للحي القيوم و بجهت طلب احسان از هرکس بجهت طلب رحمت ان اللّه کان غفوراً رحيماً و بجهت تقرب نزد هرکسي که در ض

تيهم که ميخواهد أحسن کما أحسن اللّه اليک و بجهت رفع شدت سيجعل اللّه بعد عسر يسراً و بجهت هالک عدد با شرط رضاي خداي عزّ و جلّ و يا

رحمت ان اللّه کان غفوراً رحيماً و بجهت طلب حکمت ان اللّه کان  الموت من کلّ مکان و بجهت بلندي مقام فتعالي اللّه الملک الحق و بجهت طلب

تحاً مبيناً و عزيزاً حکيماً و بجهت رفع حزن و اندوه اليحزنهم الفزع االکبر و بجهت وسعت رزق فرحين بما اتيهم من فضله و بجهت فتح انّا فتحنا لک ف

ة و بجهت عموم برکات دنيا و درجات آخرت فسوف يعطيک ربک فترضئ و بجهت خالص بجهت طلب علم و رسيدن بمرکز حلم يعلّمکم الکتاب و الحکم

و هرگاه مطلب مهمي  از بالء و امراض أَو من کان بليتاً فاحييناه و بجهت نصرت و ينصرک اللّه نصراً عزيزاً و بجهت غلبه بر خصم و ان جندنالهم الغالبون

آرند از روز يازدهم ماه شروع کنند و بعد از هر فريضه صلوة عالوه بر آنکه دائره در سينه آويزان است تا رخ دهد و خواهند که ختم دائره مبارک بعمل 

و بآيه منظوره که در دائره مبارکه نوشته همه را نوزده مرتبه  ]فرد حي قديم حکم عدل قدوس [نوزده روز بسم اللّه الرحمن الرحيم را با أسماء ستّه 

ويد صلّ علي محمد و آل محمد و شيعة محمد پس دستها گشاده و توجه بآسمان فضل نموده گويد بسم اللّه الرحمن الرحيم اللّهم انّي ميخواند آنگاه ميگ

د و ميم الملک واوالوجواسئلک بفاء فردانيته و راء الربوبية و دال داوم الديمومية و حاء حيات السرمدية و ياء ينابيع الحکمة و قاف القدرة و ياء اليقين و 
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مشاهده نمود که موجب مسرت  يدر و يميمان و انجذاب عظيصال فرمان ايان و ايبضاح احوال و ابالغ يمالقات با خال و ااز

را که بمالقات جناب باب الباب در اصفهان فائز بعرفان و  ياکبر اردستان يو ملّا عل يز ملّا صادق خراسانيخاطرش گشت و ن

ظم متوقّف بودند و مقدس در مسجد نو امامت افت وآنان در انتظار ورود حضرت باب اعياق موفور در آنجا يمان شدند با اشتيا

)73(رهم در محضرشيه و غيخياز ش يريجماعت و حوزه درس داشت و جمع کث

عععيييسال دوم ظهور بدسال دوم ظهور بدسال دوم ظهور بد

يييالدالدالديييممم444184184184سالسالساليييشمسشمسشمسيييهجرهجرهجر444222111222سالسالساليييقمرقمرقمريييهجرهجرهجر126112611261ع سال ع سال ع سال يييوقاوقاوقا

از نفوس در چند روز  يو ابالغ برخگر و دعوتيکدياز مالقات و مذاکرات با  شدند و پسيه حاضر ميروحان يهٴعلمدهٴاستفا يبرا

د يع نمايمسجد برآمده و با آواز رسا اعالن ظهور بد رهٴع مؤذّن بر منايع منين مقرر داشتند که موافق امر صادر در آن توقيچن

بر  ياکبر اردستان يحاضر و مجتمع بودند ملّا عل ز استفاده درس در مسجدياقتدا بمقدس و ن ير برايوف ين جمعيوم معيلذا در 

)74(ع مذکور امر بوديرا که در توق "اهللاةيبقل عبدينباً قبلياشهد ان عل"لهٴبر آمده اذان گفته و بر فصول آن جم رهٴمنا

در مجمع ناس ابالغ کرد و د را يظهور با بآذان و اسماع رساندند و مقدس پس از اداء صلوة امر جد يق نداين طريفزود و بديب

ن ين داد و باييعه را شرح و تبيات بدير احسن القصص را بر جمع فرو خوانده و آياز کتاب مستطاب تفس ياستدالل بنمود و فصل

و سين السکينة ان تصلّي و حاء الحکم و کاف الکبرياء و ميم الملکوت و عين العناية و دال الداللة و الم اللّطف و قاف القّيوم و دال الديان و واو الوالية 

نية النّورانية خدام هذه الحروف و اآليات العظام علي محمد و آل محمد و شيعة محمد و ان تقضئ حاجتي آنگاه گويد اقسمت عليکم ايها االرواح الروحا

عظم و کبريائه و االسماء المشرقات الکرام االّ ما احببتم دعوتي و امتثلتم في قضاء حاجتي پس ذکر کند حاجت خود و گويد بحق نور وجه اللّه العظيم اال

نا و اليک المصير  عليکم و قدرته لديکم بارک ۀو عظمة عليکم ان اليصف الواصفون کُنّهه فبحقاللّه فيکم و عليکم و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک رب

از شعائر سبعه مذکوره در آن حسبنااللّه و نعم الوکيل نعم المولئ و نعم النّصير و ال حول و ال قوة االّ باللّه العلي العظيم. و اما جامعه که تالوت آن نخستين 

است که از قلم ملهم آن حضرت صدور يافته بود و آخر توقيع مزبور بدين جمل علياء خاتمه يافت فمن اتقّئ  توقيع است صورت زيارت عالية الشّاني 

اختک که تقّر عليها و من اللّه حق التقّئ حق عليه بان يعمل بهذه السبعة في السر و الجهر اذا لم يذلّ به نفسه و کفا که ما آتيناک بلّغي ما اجبناک الي 

اللّه رب العرش عما يصفون و سالم علي المرسلين و الحمداللّه رب العالمين.قولي سبحان 

(پا ورقي از جناب  فاضل مازندراني)   
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د يفتاد و همهمه و گفتگو در خصوص امر جدين بيا زلزله در ارکان وجود مستمعيراز بود گوين اعالن امر در شيکه نخست عهٴواق

محمد باب از  يد عليس ياز طرف حاج يد که رسول جوانيچيپ يو برزن و اجتماعات مردم مرتفع گشت و آوازه ا يدر کو

هر نفس شمردند و  يهٴت او را فرضيفزودند و شهادت بر حقّيبر فصول اذان ب يراز وارد شده و بدستور او اصحابش فصليبوشهر بش

د و ين سال نام آن حضرت منتشر و مشتهر گردين بود در اييه و تعياز تسم ياوردند پس بعکس سال گذشته که نهيد بيجد يقرآن

معرض و معترض يريمان و محبت و اقبال نمودند و کثين و اين دياز اصحاب ذوق و عرفان و طالب ين اعالن برخيدر اثر ا

 يمحلّات يعه و آخوند ملّا محمد علين ناظم الشّريخ حسيش )75(است و محضر و محراب و منبر مانندياز ارباب ر يگشتند و گروه

اب سفر حج و در مکّه و يخ هاشم سابق الذّکر که با همرهانش در ذهاب و ايخ اسداهللا و باالخص شيو ش يکجور يخ مهديو ش

ت يموجب تعرض و اذّ يده بودند  و در اثناء سفر هميش شنيش را بگوش خويده و دعاويرا به چشم خود د ينه حاالت ويمد

فساد  يا براينگاشتند و آنانرا مه يراز در خصوص ويب بعلماء شيق مکاتين طريراز در بيلوم شدند و قبل از عودت به شآن مظ

معروف بآجودان  يروانينخان ايراز حسيش يت نزد والين و دولت گفتند و شکايجان آمدند و اصحاب را مخالف ديساخت به

که از علم و اخالق مذکور يع  و مجازات اصحاب را خواستار شدند و والر کردن باب اعظم و منع و رديبردند و دستگ يباش

مغرور بود  يرزا آقاسيم يخود از طرف حاج يو کثرت فجور مشهور و بدست نشاندگ يفاضله دور و بقساوت و باده پرست

 يافت فرمان داد جمعييپدر  يار فارس پيو نظام الدوله و صاحب اختيآجودان باشبا او القاب يشاونديچنانچه از جهت خو

دند و آن سه عالم  يراز ببرند و امر داد ملّاصادق را با کتاب  از منبر کشياز سواران ببوشهر تاختند تا آنحضرت را تحت الحفظ بش

ل  يرا به محضرش که مملو از علما و فقها گشت حاضر نمودند و در آغاز ورودشان خصوصاً بملّاصادق احترام و تجل يروحان

د و ندايبر فصول أَذان افزود يم برسم بدعت فصليديدند که شنيو علما از او پرس يدند و چون شروع بمکالمه شد والنمو

ن بدعت است ياگر ا يمسموع صدق است ولنيد و او در پاسخ گفت که ايد باب داديس يعنييديجد يو مقتدا يبمول

و بعده فصول اذان فقط  يغمبر عربيام پيان بوده چه در ايعين شيما بين بواسطه شما فقها شده و معمول فيدرصدها سال قبل از ا

د ين سيمقدار ايت ائمه اطهار و اسالف عاليت خدا و رسالت آن رسول بوده و اما  شهادت بحقياعتراف و شهادت  بوحدان

که جسماً و روحاً  يعرب يعجم ةاهللاياگر آن روا بود شهادت بر مقام باب علم بقاز فصول اذان شده و يبزرگوار از بعد آن جزئ

  يان نمود که همگياز اوصاف و دالئل آن حضرت ب يز رواء باشد و سپس شمه ايهمان اسالف عظام است نبه طاهرهياز سالله ط

)76(ن نمودندييخوانده و تبمردماست که  بر يبا سلوب قرآن کتاب يم از ويديدند که شنير ماندند پس از او پرسيساکت متح

ةاهللا ياز بق يبآثار مثل القرآن کتاب يأتيقت بوده چه که او حسب انتظار تحقّق مصداق بشارت يز به حقين نيجواب گفت که ادر 
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الحال  ين بگفت و فيان فرموده ايه را اتيفه مکنونه فاطميز صحيباشد و ن يقت و باطن قرآن مين حقييم و تبيآورده که تتم

از آنرا برخواند پس  ياست و شطر ين همان مصحف الهيرون آورده ارائه داد که اير احسن القصص را از بغل بيکتاب تفس

د در تصرفات ين کتاب است محمد شاه و من هم بايد که مطابق آنچه در ايبموجب القاآت سابق والحق آنان از او پرس يوال

مان و يثابت و محقّق گردد البته ا يت حقّقيم و او پاسخ داد که چون حقيع و منقاد باشيمجاز و مأذون شده و مط يخود از و

از  ين سئوال راجع ببعضيو ا .ستيو ناتوان و توانا ن ين عبد و موليب يفرض و متحتم است و فرق و تفاوت يطاعت او بر همگ

ا ي"هذه ير سؤء نمودند و ذهن آنجاهل مغرور را مغشوش کردند و هياز آن کتاب مستطاب بوده که آنرا تفس ياول رهٴات سويآ

ن فانصر بعد الکتاب ذکرنا يا ملک المسلميالً يالحق بالحق جم يعکم عليمعشر الملوک و ابناء الملوک انصرفوا عن ملک اهللا جم

ها الملک تاهللا يا ايالحق مسئوال ....  يالصّراط موقفاً عل يمة عليالق ين من حولک فياالکبر بالحق فان اهللا قد قدرلک وللحافّ

ظلّ هذاالذّکر االکبر لهذا  يافکم فيراً .... و انصروا اهللا بانفسکم و اسيالحق بالحق ظه يعل يحکم العليمع الذّکر ل يعادالحق لو ت

العادل و اعزل نفسک عن الملک فانّا نحن قد  ير الملک خف عن اهللا الّذيا وزياً ... ين الخالص بالحق قويالد ال اله الّا هوالحق

اترک و ارض  ياتنا اليا معشر الملوک بلّغوا آيداً ....يک شهيم و انّه قد کان بالحق عليها باذن اهللا الحکينرث االرض و من عل

اً و منها قوله و قالوا المشرکون يالحق قو يعاً و ماوراء ارضها من شرق االرض و غربها بالحق عليالحق سر يبالحق عل )77(الهند 

د قتلهم ياالرض شه يالملک بقتله لتکون عل ينا فاستعن عليديأخذ الملک من ايالهتنا و  ذريقد اراد ان  يلملکهم ان هذا الفت

ن خطابات مسطوره يو بعالوه ا"58اً يتم ذکره ولو کره المشرکون جمعياهللا الّا ان  يقدروا و ابيلم  يد بشئياهللا بکفرهم لوال نر

ها المأل يا اي"از آن قبالً ثبت شده و منها هذه ياست چنانچه شمه ا ز در آن مرقوميمتوجه بفقها و علما ن يراجعه بملوک خطابات

اتّقوااهللا و ال تغترن بعلکم و اتّبعوا الکتاب من عندالذّکر بالذّکر بالحق تاهللا الحق ما من نفس قد اتّبعه الّا فقد اتّبع من اهل الکتاب 

ة الرحمن و يراً و مامن نفس قد انکر الکتاب الّا فقد انکر وحدانيلون خبکلّ الصّحف المنزلة من عنداهللا بالحق و کان اهللا بما تعم

و  "59...الحق بالحق  يام الکتاب عل ين و الصّحف المنزلة السماء بالحق و کان مأواه النّار بالحق قدراهللا الحکم فييکفر بالنّب

جان آمد و يز بهين يسخت برآشفته و بغضب اندر شدند و والچند علما  يراديبالجمله پس از مبادله سئوال و جواب و رد و ا

انه و چوب يخداپرست را برهنه نموده و بدنش را با تاز  يقت گويحق يمان سفّاک غالظ آنعالم حق جويفرمان داد تا دژخ

 رهٴرا  پ يهم الهش يمتّق سهٴن شد ومحاسنش را بسوزاندند و آن هريش مجروح و خونيازردند که از سر تا پايچندان بزدند و ب

از قيوم االسماء (تفسير سورهء يوسف)مستخرجاتي  - ۲۶صفحه  منتخبات ايات از اثار حضرت نقطه اولي:-58

۲۸منتخبات ايات از اثار حضرت نقطه اولي: صفحه -59
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برهنه وارونه سوار کردند و دم حمار را بدستشان داده و  يک را بر درازگوشيدند و هر يدر او کش يسوراخ کرده مهار ينيب

گرداندند و ندا  يعار با تنبک و ساز در کوچه و بازار هميکار و بيمان سر مهار را بدست خود گرفتند و با انبوه مردم بيدژخ

 يزيچند پش ۀن آوردند و در هر دکيد باب اند که برسم ضاللت بدعت تازه در ديان سين رسوالن و منادنايدادند که ايم

ارت يق بوشهر بقصد زيبطر ياز آن بلد خارج کردند و آن مظلومان با چنان رنج و احوال)78(ستاندند سپس هر سه را يم

ن مشاهده کردند و يو مأمورسوارانباتفاقرايرحمانجمالآنمودند کهيچندان نپ يمحبوب خود روانه شدند و هنوز راه

ض مالقاتش نائل بودند تا شفاء تن و جان يمتستّراً بفيراز کردند وچنديبشافتند وبدستورش مراجعتيخاطر  يارتش تسلّياز ز

.حاصل نمودند

رازيورود حضرت باب اکبر بش

بزرگوارحبس آنوزجر عهٴو مضّادت علما و شرح واق

ق با او مصادف گشتند که ين طريراز بسمت بوشهر تاختند در بيآوردن آن حضرت بش ين حاکم برايون دوازده تن مأمورو چ

ک او ينکه نزديد منم هميشتابيشان ندا درداده گفت آنکه در طلبش مياو را نشناخته  در گذشتند و او با يراز بود وليرهسپار به ش

عات پاس احترام نمودند و در اتّفاقش ببلد عودت کردند و او را به أًرک دارالحکومه دند مرايرا ديدند و آن جمال رحمانيرس

را يرهم نتوانستند حسب الرسم به خارج شهر وياز اقارب و احباب وغ يق بعلّت واقعات مذکوره احديورود دادند و بدان طر

و  )79(گشت  موقوف و محبوس  يعمارت حکومت الورود از خانه و اهل و أحباء خود ممنوع شده و در يند و لدياستقبال نما

ختند  که آن مظلوم را بمعرض يالحال در محضر حاکم اجتماع نمودند و او را بر انگ يه باخبر شده فيعلمأ و اعداء از قض

بلد و اصحاب و اعوانشان و  ياز علما و فقها يريخطاب عتاب وزهرمهترشان در آن محضر حاضر ساخت و در آن جا جمع کث

از غرض  يک فطرت و خالين يراز که شخصيش عهٴخ ابو تراب امام جمين بلد مجتمع گشتند و شيه و مهمينيلّاب علوم دط

ده از او نمودند يعد يپس از ورود آن حضرت آغاز افتتاح سخن کردند و پرسشها حهٴو عداوت بود حضور داشت و لم يشخص

آن  يدند و سئوال و جواب رد و بدل شد و از جوابهايمتکلّم بود بشنو در پاسخ کلمات محکمه که دالّ بر عظمت و اقتدار 

ن ظالم آنمظلوم يخ حسيگشت لذا برآشفتند و سخنان ناستوده گفتند و ش يد ميو حقارت آنان مز يبزرگوار دم بدم عظمت و
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ه از قرآن ين آيا بنوع بازخواست خطاب کرد و او در جوابش يرا رنجه نمود و حاکم از آن احوال در غضب شد و با و

و مقصود آن  "60نيفعلتم نادم يبوا اقوماً بجهالة فتصبحوا علينوا ان نصين آمنوا ان جائکم فاسق بنباه فستبيها الّذيا اي"بخواند 

را بفسق يحاکم جاهل گمان برد که و ين اعدا بود وليبزرگوار استدالل بر لزوم تفحص در امر او و عدم اقتناع بافتراء و تفت

ده بود يش نپسنديده و بر محضر خويداد لذا آن سبک مغز متعصّب متعظّم که اوضاع مذکوره را وهن و حقارت خود  د نسبت

ونش زدند يخارج از عداوت مبادرت جست و بخدام غلّاظش اشاره نمود تا طپانچه بر صورت هما ير شد و باقوال و اعماليمتغ

 يزبور از آن رفتار سوء علما حاکم سخت در غضب شده برآشفت و ازجام عهٴفتاد و امام جميچنانچه عمامه از سرش  ب

 يشان نموده لختيبا ين برداشته برسرش نهاد و او را در جنب خود مقر داد پس رويرا از زم يو مهٴو عما )80(برخواست 

و   ياز تقو يبنوعش يام جوانين ساعت از ايتا در ا يد نورانيو س ين جوان روحانيحت تکلّم کرده گفت ايو نص يبسخت

غمبر و ائمه اطهار يپ يهٴقيحق لهٴن است که از ساليده و گر نه چنيرش را ديروزگار کمتر نظ دهٴيبوده که د يعبادت و بزرگوار

 يا،  آورده اند که علمايت ناستوده و نارواست ومنفور نزد مقربان بارگاه کبريکه از شما سر زده بعنا ين اعماليباشد الجرم ا يم

و تعرض امام جمعه صورت نگرفت و در  ياعتنائ ياز جهت ب ير آن حضرت بودند وليدر رد و تکف يطومار يهٴبصدد ته رازيش

ز يخال اعظم که در آن حوادث ناگوار بشدت مغموم و سوگوار بود و والده محزونه باب ن يد عليس ين احوال حاجيخالل ا

نمود نزد حکمران وارد شد و زبان بوساطت گشود يآن حضرت اغراء ماستخالص  يرا بشفاعت و ضراعت بدربار حکومت برايو

بسکون و سکوت بودند بسخن  يو خالص آن مظلوم را طلب داشت پس جمع علما که از جهت گفتار مذکور امام جمعه مدت

رمسکونه خود را در دايقه التزام و ضمانت گرفت که ويآمدند و از حاکم خواستار شدند که آن حضرت را بخال بسپرد و وث

مخالف آراء دولت و ملّت از  يقت خود نزند و اگر امريدت و طريدم از عق يد و با کسيمراوده ننما يبا  و ينگهدارد و احد

رفتند که تا سه شبانه روز حسب الرسم باب خانه يرا پذينخواهش ويصادر شود خال مزبور مسئول و معاقب باشد و از خال ا يو

 يند و از آن پس در بر وجوه ناس ببندند و احديارت باب اعظم ذهاب نمايز يردم باشد و آزادانه براآمد و شد م يمفتوح برا

نمود يل که امام جمعه مزبور در آن امامت جماعت ميوم جمعه در مسجد وکيز مقرر داشتند که که در يرا بار ورود ندهند و ن

د و اعتراف ينما يعه خود تبريدت بديده از عقيز اظهار دعوت جدبلد شده و آن حضرت بر منبر آمده ا ياجتماع علماء و اهال

ز باتّفاق خال بخانه يبرخاستند و متفرق شدند و آنمظلوم ن يد آنگاه همگيفقها نما جهٴياز ظواهر اسالم و معتقدات را يرويبه پ

ر شد و به خال اظهار داشت که باب  در اش رفتند و سپس بکرات علماء از امام جمعه خواستار شدند و اصرار نمودند تا او مجبو

قران سوره مبارکه ...آيه ....-60
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د و يموعود رس عهٴوم جميل حاضر شود لذا چون يواسکات اعدا در مسجد وک يتکلّم در محضر عموم يبرا )81(وم جمعه ي

ن ياز مأمور يز حاضر بود او باتّفاق خال با جمعيت علما و طلّاب و انبوه ناس در مسجد مذکور متراکم گشت و حکمران نيجمع

منبر  يآورد و اصرار و تکرار نمود تا بر پله ها يم نسبت به آن حضرت بجايل و تکريوارد شدند و امام جمعه رسم تجل يتحکوم

منبر نشسته  ۀکه بر عرشيک پارچه سنگ مرمر و چهارده پلّه است چنان برآمد و قامت رعنا راست نمود که امام در حاليکه از 

ق يةالبالغه راجع بدقايغا يه غراء بالفطره والبداهة و فيعرب بهٴوع بابتکار و انشاء خطخلف قامتش واقع شد و با لحن دلربا شر

ت عصمت و طهارت و يه حضرت آفتاب برج رسالت و اهل بيت و در مقامات ساميه ذات احديد و تنزيت  و توحيمسائل الوه

حاکم  يه آن مظهر ذوالجالل بودند وليه و لسانين واله انوار جمال و جالل و ارادات قلبين مستمعين نمود و حاضريائمه طاهر

د خطاب به يشد ير از خدام امام جمعه سخنانيشر يديز سيرانه ادا کرد و نيتحق ين ظالم بانحضرت کلماتيخ حسيک شيبتحر

و امام  يخود سخن گو ياز دعاو يتبر يعنينک در اصل مقصود ياست ا يه کافيآن مظلوم گفت مفهوم آنکه اظهارات علم

غه بانجام رساند و در لزوم يبل بهٴخ کرد و آنانرا امر به جلوس و صمت و استماع نمود تا آنحضرت خطيجمعه سخت پرخاش و توب

قت دون مقام يکه در حق يدعاو ياز احکام غراء بسط کالم داد و از بعض يروين و اعداء و پياز منکر يو تبر يبائمه هد يتولّا

ان  رساند و آن خطابه يش را به پاين مرام خوييف مقام و تبيدادند تنزّه جست و تعريرت مآن حضرت بود و باو نسبت و شه

نان و استقامت و يمان و اطميد ايع و مقنع بود که هم موجب سکوت و افتناع اعدا گشت و هم سبب مزيجامع و وس يبنوع

مان آوردند آنگاه از منبر نزول يلمات بدو از از مشاهده آن حاالت و اصغاء آن کين يد و جمعين گرديشجاعت اصحاب و مؤمن

ن ظالم آثار آن اجتماع را برخالف منظور و مقصود خود مشاهده کرد دانست يخ حسيفرمود آورده اند که در آن حال چون ش

گردد لذا يکه نه تنها سبب تفرق مردم از اطراف آن بزرگوار نخواهد شد بلکه زائداً علما ما سبق مقامش روشنتر و امرش نافذتر م

ن بلد ياز محترم يکييونش فرو آرد وليو خواست بر سر هما)82(ش باو هجوم برده يپرخاش کرد  با چوب دست يبشدت با و

زد اصرار و ابرام کرد يد که باز فتنه برخيرفت و امام جمعه چون ترسيش پذيل کرد و ضربت را بر شانه خويش را حمايشانه خو

حالت سکون و سکوت در اعدا بر قرار گشت  يه چندين قضيضرت را به خانه رساندند و بعد از اگران آن حيتا جناب خال و د

شد و اما صورت خطابه حضرت باب اعظم در روز مذکور هر چند ضبط نشد يوماً مزداد ميوماً فيو شئون و شور اصحاب و احباب 

ن  ين صادر فرمود و در عين و متعرضيو فساد معرض تياخماد نار عصب ير موقع مزبور براياز کلماتش که در نظ يشطر يول

ن روشن و واضح يم تا بر قارئينمائ يعات ثبت ميتوق يکلمات نموده نقل از بعض يانحال اعالن عظمت و مقام خود را در ط

 يمدر خطاب ذوالوجوه و االطراف  يو اعجاز يدر امثال آن مقامات چه بوده و چه قدرت نمائ  يان ويباشد که اسلوب ب
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و اثبات  يگر ابالغ امر الهيد يشد و بوجهينشر نفحات مقدسه اش حاصل م يافته و فرصت براين يک وجه فتنه تسکينمود که ب

هذه  يکرد و ه يان ميمه خود را بابلغ البيات عظيو ن يمقام معنو

ميبسم اهللا الرحمن الرح

بعض  يرجعون و بعد لما سمعت قد عرضوا بمحضر حضرة العاليق ه کل الخليشاء واليضلّ من يشاء و يمن  يهدييالحمدهللا الّذ

دون الحق  ينفس يظن احد فيذلک الکتاب فابتدئت بذکر تلک الکلمات لئلّا  يذلک المقام ان اذکره ف يف ينبغييالکلمات الّت

خلفه و ان اآلن فال شک ان  العلم من يکون حکمه مشهوداً عنداهللا واوليذلک  الکتاب ل يو ان ذکر بعد علمه بما انا ذکرته ف

يف يتّبدل و ان اعتقادير و اليتغين لم يالد باهللا و من عنده حکم االنصاف  يذلک الکتاب و کف ين هو ذا اکتبه فياحکام الد

وجعل فضل ة المحضة هللا سبحانه ايحقّهم دون العبود يداً فاشهدان ال اله الّا اهللا وحده .............واشهدان من اعتقد فيشه يعل

اته و اتبعت حکم يعبد آمنت باهللا و آ ياشهد انّ)83(ن وياحد منهم مثل رسول اهللا فقد سلک مسک الخطا و کان من الظّالم

منهم و لقد  يئيو انا بر يسوا منّيبما اتّبعت اهوائهم فل يفترون علين يشأن الّا حکم اهللا الخالص و ان الّذ يالقرآن  و ما اردت ف

اهللا شئونات  ين و لقد اکرمنيعن العالم يشکر لنفسه و من کفر فان اهللا لغنياهللا من العلم فمن شکرفانّما  يبما اکرمن حدثت النّاس

ذلک المقام  يزان الفصاحة فيذکر النّبوة الخاصّه و من اراد م يه ما فصّلت فيدلّ عليث يمقام العلم فمنها شأن العلم ح ياربعة ف

بفضل اهللا و منّه من  يجريث يدعون و منها شأن المناجات حين له ما يتّبييذلک الفن حتّ يسلّم فمتحن العلماء ممن هوميفل

قتها الّا من يدرکها بحقيقدر احدان يال  يد الّتيعرفان مقامات التّوح يدالّة عل يت من المناجات الّتيستّة ساعات الف ب يف يقلم

فة يه بان الصّحية کما ذکر جامع  البحار رحمةاهللا علية لمن له قلب و درايلکفاراشارة و ان ذلک لهوايکشف سبحات الجالل من غ

ث قال اکثر العلما انّها زبور آل يصدق بما قدراهللا لهم حيفهم مقامات اهل العصمة و يالفصاحة لمن اراد ان  يف ية تکفيالسجاد

لواجتمع الکل  يات الّتيالکلمات العال ين اهل الفصاحة فقة امر صعب و منهما شأن الخطب و منها شأيالحق يمحمد و ان ذلک ف

راً و ان بعد علم الکلّ بتلک الشّئونات يالبغض ظه يقدروا و لو کان الکل عليعوا و لن يستطيث منها لن يأتوا و بمثل حديان  يعل

انا احب  يمة و الجالل فانّنث من شموس العظيالحد يال حقاق الحق و ابطال الباطل بما نزل ف يباهل معيلو اراد احد ان 

 يأتيه فرض يث لنقض تلک النّعمة فعليبحد يأتيقدر من العلماء ان يداً و من يشه يباهللا عل ين اهللا و کفيد يف ينيقلياظهار 

او لم حکم القرآن  )84(دون  يحق ين و قال حرفا فيات للتبيعترف بعجزه و نعمته ربه و من اطّلع و لم يبالفطرة و القوة اوان 
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قد  يعرض و انّيقبل و من شاء ان يفمن شاء فل يس الحد بعد تلک االشارات حجة علياهللا حکمة و ل يمقام المباهله فعل يقم  في

داً.يباهللا شه يالعلما و کف يال يبلّغ احد حکمها باذن حضرة العاليما اتّبع هواه و  يحقّ يقول احد فياتممت ذکر النّعمة لئلّا 

رازيقّف حضرت باب اعظم در شام تويع ايوقا

د ين امر رسيدوم بود با مهٴلط يخ محمد حسن نجفيحاج ش يهٴناستوده مذکوره که بعد از فتنه نجف و کربال و قض عهٴو پس از واق

گردد موافق تعهد و  يشد که متدرجاً مذکور م يد و منتج حوادث ناگواريز بخشيره نير سوء در علماء اصفهان و غيو تأث

راز از خال گرفتند حضرت باب در خانه نشسته و از مراوده بحجره تجارت و بازار و معاشرت با يکه حاکم و علماء ش يزامالت

راز منع فرمود چه که اعدا و رقبا مترصّد و در يمردم پرآزار بگسست و در ببست و بهر سو نامه نگاشت و اصحاب  را از ورود بش

ات و يدند بنابر سعايديرا مفتوح م يا ابواب مراوده با ويشدند و يراز با خبر ميبش يعه ويز شک تن اين بودند و اگر از ورود يکم

در  يام و شهوريمردم فرو نشست و ا ياهويه ين رو چنديساختند و بد يرا معوق و معطّل م يهٴبيغ يايات گذاشته نواينشر مفتر

 ياب با برادر و پسر خال سابق الذّکرش پس از آنکه چندظاهر بسکون  و سکوت گذشت و در خالل آن احوال جناب باب الب

راز بود و از فرقت حضرت باب رحمان و يورودش بش يان، مجاز و صدور اذن برايشوايدر اصفهان متوقّف و منتظر رفع ظلمات پ

دست بداد و آخراالمر ان پژمان داشت زمام طاقت از يبر يز از اختفاء آن امر دليهم از اقوال و اعمال دشمنان و بدسگاالن و ن

راز ينکه وارد بقرب شيد و هميگرد )85(محبوب يمرسوم مردم خراسان باتّفاق همرهان عازم کو ير عمامه بکاله و درزييبا تغ

افتند و نزد يذان ورود شهر روانه نمود و روز بعد اذن ورود ياست يرزا محمد حسن را نزد جناب خال برايشدند برادرش م

را در آنجا بسر  ياليرا مالقات کردند و او آنانرا بخانه خود اندر برده منزل داد و حضرت باب اعظم اغلب لشهر خال  ۀدرواز

اط وارد يگان با مراعات احتيگان يراز داد و يز اذن ورود بشينمود و بسائر اصحاب نيب بفجر مصاحبه و افاضه ميبرد و تا قريم

مشغول گشتند و  يک به شغليدند و سپس هر ين از شهر بود منزل گزين عابريمتفرق که توقّف گاه مسافر يشدند و در محلها

رزا يو آقا م يرزا محمد عليافتند و از آن جمله آقا مييل اذن از آن حضرت تشرف محضرش ميحسب االقتضا با تحص ياليدر ل

ت مفتوح گشت يارت باب هدايب لقا و زابوا ياليق متدرجاً در لين طريبودند و بد ينيم قزويو سپس مال عبد الکر ينهر يهاد

ه که در ينيو شدت شوق و شجاعت د يمانيسرمست و در پرواز بودند و با قوت روح ا يه اش همگيو از ذوق افاضات معنو

در ابالغ و اشتهار  يانت آن امر از هجوم اعداء خود دارياصحاب خصوصاً در جناب باب الباب بود  هم بپاس حفظ و ص

ن بلقب باب که تا يد و مالحسيگرد يه مدرک و مفهوم ميه مرتفع و آن امواج روحيوماً آن شعله معنويوماً فيکردند معذلکيم
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فه باطنه امامت و يش را به لقب ذکراهللا که قبالً غالباً لطيشد مفتخر گشت و او خويده ميآن زمان آن بزرگوار خود بدان نام

از حجب را که الجل حکم و مصالح عدم   يق بعضين طريداشت و بد يود مستنمياد ميه در خود را بدان يت مکنونه متجليوال

قت منظوره يحق ياصحاب را بسو يعيک قدم وسياو حائل بود خرق فرمود و  يقين خلق و عرفان حقيبلوغ  استعداد عباد ما ب

ده خواهد بدو رجوع يجد ن نوشت که هر آنکو معارفيقيق هدئ و ين و طالب طريکتر نمود و به اکثرئ از مؤمنيش نزديخو

ن که خود را در جمع ياز نابالغ يبرخ يز افتتان و امتحان براين نيباشد و هميکند چه او حامل اسرار و مرجع آثار آنحضرت م

هم  يرازيم شيرزا ابراهيو م يهرات يمعروف به ( خوار) و مال عبدالعل يآن ارواح آزاد داخل کرده بودند مانند ملّا جواد برغان

قصور و تعصّب خود را ظاهر داشتند و از جمع خارج شدند و بعداوت بر جناب باب الباب حسد )(86ر عنوان ييچه از آن تغچنان

غافل و حاکم  يره اعراض و اعتراض گرفتند و بناء  مراوده با علما يو رقابت آوردند و از جهت جهل و تعصّب و غرض نفسان

 يد و اخراج بلد کرد وليز تبعيصحاب را نقل و نشر نمودند و هر چند حاکم آنسه را نجاهل را گذاشته و اخبار ورود و اجتماع ا

رو يشه يخيش ين فتنه گشت واعظيا يهٴا شروع بافروختن نمود و ملّا جواد مذکور که مايشان آتش فتنه و باليبنفاق و مضّادت ا

ملّا  يه درآمد و از آن گاه که حاجيخيدت شيسطه او بعقن با او قرابت داشته  بواين بود و قرةالعير در قزويان و تقريصاحب ب

ه يرت مذهبيد و اتباعشان برخواست امثال ملّاجواد آتش تعصّب و غيخ و سين در آن بلد بمضادت و مقاومت با شيعم قرةالع يتق

در  يود چنان وجد و نشاطاتش را مطالعه نميافت و آينکه اطّالع برحاالت حضرت باب اهللا االعظم يافروخته بودند و الجرم هم

ک است و باب اعظم مردم را ين تصور و آرزو داشت که طلوع و خروج موعود منتظر نزدياو حاصل شد که برقص آمد و چن

افت که آن بزرگوار در يرا با خود بصوب کربال برد و چون اطالع  ين منظور جمعيا يخواند و برا يبه اجتماع و نصرت او م

د و با آن جمع بدان بلد شتافت و در آنجا ببود يراز گرديافته مبدل بشيام در کربال بدأ يز وارد شد و امر قرايمراجعت از حج  بش

ض داشت پس او با همرهانش ين تفويت را بجناب آخوند ملّآحسيت نشست و مقام بابيکه آن حضرت برمقام ذکرالله يتا موقع

ن ينمود و قرةالعيم يزيوسته اعتراض و مذمت و فتنه انگين امر بنوشت و پيدر رد ا لهٴن نمود و رسايمرتد شدند و عودت به قزو

ن باب را با يه او بنگاشت و بالجمله حضرت ذکراهللا االعظم بعد از وقوع حوادث مذکوره جناب ملّاحسيدر رفع ردود جهل لهٴرسا

را که مردم غالباً از شهرت شجاعت و بسالت يد زمأمور فرمو ين هديو نشر آئ ير در بالد و قريزد بخراسان سيهمرهانش از راه 

راز منزل به منزل تا مشهد يشدند و او پس از حرکت از ش يدر هراس م )87(شه ناک بودند و از استماع نامش درياند يو

معارف و مآرب  يسوزاند و ماء صاف يآتش هم لهٴمود و هر جا قدم گذاشت خار و خاشاک خرافات را چون شعيخراسان راه پ

گر از اصحاب را امر بحرکت باصفهان فرمود يد يز آن حضرت جمعيو منتشر نمود و ن يده را مانند نهر و افق از سماء جاريجد
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پرداخت و گاه  يات و آثار مياط توقّف داشت و بکتابت آيحسب االمر در آن بلد  بکمال احت ينيم قزويو فقط ملّاعبدالکر

افت .ييتشرف به محضر انور م يگاه

يو حجت زنجان يد دارابيمان وحيح اشر

ديراز گرديکه سبب هجرت حضرت ذکراهللا االعظم از ش يو مقدمات

ران و عراق عرب يقت از بالد اياز علما و فضال و طلّاب حق و حق يراز جمعيام توقّف حضرت باب االعظم در شيوهم در آن ا

افتند يه يت روحانيمان و قربيض و بهره از عرفان و ايمقدور ف  يارتش و درک مقاصد و مآربش بدانشو شتافتند و عليز يبرا

خ سلطان عرب متفتنا از عراق عرب و ملّا يبا ش يخ حسن زنوزيز شير سابق الذّکر و نيشه يد جواد کربالئيس يچنانچه حاج

  ييحيد يشدند و آقا سعه يض از آن انوار بديمستف ياز خراسان بدان بلد محضرش تشرف جسته چند يزيم ) ترشي(عظ يخعليش

ق حال و فهم آثار و اسرارش از طهران بدانسو رفت آورده اند که بامر  يمالقات و تحق ير برايشه يد جعفر کشفيبن آقا س

ن اعضاء در يدر ماب ين حضرت ذکراهللا حتّين و محبيت مؤمنيد چه که جمعيکشف آن امور گرد يراز برايمحمد شاه مبعوث بش

ن طائفه بود يداشت از ا يگانگيت مصادقت و ينها ييحيد يشخدمت شاه که با آقا سيپ يرزا لطفعليار بودند و ميبس يان دولتيبار

شه انداختند و او چنانچه از طرف اعدا سخنان يمکاتبه شاه را باند لهٴيرهم بوسيراز و غيش يفارس و علما ينخان واليو حس

 يم يد برخيرس يدر خصوص آن بزرگوار بسمع و يز اخباريسائره ن )88(ات مردم يده از افواهيدر باب آن مظلوم شن يمخوف

ن طالع شده يبا علم مب يدهد که او بزود يافت که نائب حضرت موعود منتظر غائب و باب اوست و بشارت ميگفتند و شهرت 

ستودند و  يعصر م يمالذ روحان و ملجأ و يه کمال الهياول طهٴاو را باب علم و نق ين و طغاة را جزاء خواهد داد و بعضيو منکر

ن اخبار متشتّت شاه را که ياشتهار داشت و ا يو رهٴه و کرامات و خوارق عادات و قدرت اجابت و دعوات دربايز مقامات معنوين

شمرد برآنداشت که يمتعصّب م يقشر يقت و متنفّر از مآلهاياز تعصّب و طالب حق يش را عاريمسلک بود و خو يصوف يمرد

ر و متفنّن در يمحقّق و نحر ياهل راز نمود و او شخص ۀآن قدو يقت مدعايق حقيراز و تحقيمذکور را مأمور ش يايحيد يس

فات و ساکن بروجرد يمهم مشهور صاحب تأل ياز علما يد جعفر کشفيس ير بود و والدش حاجيان و تقرير و خداوند بيعلوم کث

ام حج با حضرت باب اعظم مالقات نموده يم در ايو چنانچه قبالً آورده ا او داشتند رهٴو مردم اعتقاد کشف و کرامات دربا

ش يزد که عائله و سکنايدر ابتدا به  ير شاهيمشاسب و شبا  يمتباهباطمطراق و جالل  ييحيد يحاصل کرد و آقا س يبو يمحبت

از علما و سادات  يمر بسته داشت و جمعر به کيو شمش )89(در آن بلد بودند برفت آورده اند در آن حال که سوار بر اسب بود 

جوان  يدين کرده گفت سيزد خطاب به حاضرييز حضور داشتند در مصلّايار نيبس يرامونش بودند و گروهين در پيو مقدس



79

ر گردنش را قطع کنم و اگر حق ين شمشيروم که اگر کاذب است با اين عزم مينموده و من نزد او بد يراز اظهار امريدر ش

گفتند که شما از طرف ما  يدر پاسخ و يد و آنان همگياينک هر که از شما مشتاق است با من بيم ايلش جهاد نمايسب است در

راز روانه شد و چون بآن بلد ورود يش يزد بسويم پس از يد آنچه بر شما معلوم گردد نزد ما مقبول است و فرمان برداريليوک

پس از چند روز با  ييحيد يداشت و آقا س يت مرعيرا بغايل وياحترام و تجلنخان حاکم  نزول نمود و او پاس يافت برحسي

ض آن مرکز راز يدرک ف يراز برايق الوصف که در آن وقت هنوز در شيم) ساي(عظ يخعليو مالش يد جواد کربالئيس يحاج

د و يند و آنان تأکم بودند مالقات کرده و در خصوص امر و دعوت آن حضرت مکالمات و مناظرات و مباحثات داشتيمق

ارتش فائز گشت و در ابتدا مغرور بعلم و فضل خود بود و از ير مالقات و مفاوضه با آن حضرت نمودند و چند بار بزيص بتکريتحر

ه در خاطرش را جواب يمشکالت مخف يند و حتّيد گويره نمود و اجوبه مقنعه شنيره و امتحانات وفيه کثينيه دياو سئوالت علم

کوثر قرآن صادر داشت  رهٴن اسرار و بواطن سوييدر تب يريبرحسب خواهش او تفس )90(مالقات سوم  سهٴو در جلفرمود  يشاف

د يه  صادرگرديبنقطه اول يهٴقة آلهيد معترف و مؤمن به حقير و مندهش گرديامواج علوم ظاهر و باطن آن بزرگوار متح و او از

ق عدد حروف يرا بتطبيام نمود و آنحضرت ويغ و نشر دعوتش قيشد و بتبل اصحابش منحوط  يو در سلک اجلّه احباب و علما

رزا يبنگاشت و توسط م يدر خصوص آن بزرگوار بحضور شاه يد پس او شرحيد بخشيد آن نام جديبا وح ييحييابجد

ز مالّ ين راز در آمد ويغ از شير و تبليحسب دستور آن حضرت بعزم س يرساند بعد از چند يشخدمت شاه بويپ يلطفعل

ز يرو متنفّذ زنجان که نزد اهل آن قسمت معروف به حجت بود و نيجماعت و علماء شه مهٴحجةاالسالم  از أئ يمحمدعل

از  يکيم داشتند يدر زنجان و اطراف آن از او مالحظه و ب يان و شدت نفوذ ويآن بلد از جهت کثرت علم و ب ياکثرعلما

نکه آن يشد و هم يو ياز آن بزرگوار برا يعيد و حامل توقيمان فائز گرديص ايد وبقميسراز بمحضر باب اعظم رينش شيمعتقد

ه را از جهت آن احساس نمود و قبول آن امر کرد و بعداً بارسال رسائل و بعث وسائل يارت کرد نفحات الهيع را زيع رفيتوق

از   يکيه منسلک شدند و زنجان يآن بلد در باب يلاو چند هزار از اها طهٴوارد و داخل در مسلک علماء و اصحاب گشت و بواس

ن مردم انتشار و اشتهار گرفت.يمقدار در ماب يمان و اذعان آندو عاليا ۀد و آوازيمراکز مهمه آن امر گرد

رازيره شيام اخيع ايوقا

راز در تحت يفزود و در نفس شايخود م ۀسرشار و پر از نشاط آن امر را سکون نبود و دمبدم بر بنعان و جلو ۀق قوين طريو بد

ره از يگشت و نفوس کثياب متکاثر و متواتر ميت اصحاب و احباب وذهاب و اياشتعال و انفجار بود و آناً فآناً جمع يهٴاستتار در ته
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ب از باب البا ياصحاب جانفشان خصوصاً ندا يعلما يران و بالد مجاوره ندايشدند و در سائر بلدان ايهر سو متوجه بآن بلد م

 ينيرزا محمد باقر قاياز علماء و بزرگان امثال م يهوشمند بود و در خراسان جمع يعراق و خراسان بلند و جاذب هر خداجو

رزا يم ي) و حاجي(فروغ يرزا محمد دوغ آباديو مالّ م يرزا احمد ازغنديم) و مي(عظ يزيترش يخعليو مالّ ش يمعروف بهرات

ت فرمود يرهم را در بالد و معمورات آن قسمت هدايو غ ينيجو يرزا محمدتقيو م يورد نشابيعبدالمج يو حاج يحسن رضو

ه موطن آنجناب أعالم دعوت را مرتفع فرمود و يبشرو بهٴژه در قصيارت آنحضرت شتافتند و بويز يراز پياز آنان بش يريو کث

با او  يه و منجذب گشتند و در آنمعموره احدرامونش مجتمع شدند و کلماتش را اصغاء نمودياز خاص و عام در پ يانبوه اهال

نمود و  يز مرافقت و همراهيم مجتهد نياد خم آوردند و مالّ عبدالرحيم و انقيب دو هزارتن قامت تسلياظهار مخالفت نکرد و قر

جستند و حسب ين جانفشان با شوق و اخالص فراوان بدو اقتدا ميدم از اطاعت زد و در مواقع اداء صالت هفتاد دو تن از مؤمن

ات آن قصبه يان و امتناع از شرب دخان نمودند چنانچه دخانيآنجا ترک قل يعه همه اهالياطاعت از اوامر بد يدستور او برا

ت و صوت او باطراف و اقطار رفت و اندک اندک علماء و عوام بتعصب و جوشش يق صيگشت و بدانطر يمتروک و منه

ز يم مجتهد مذکور و نيبا حضور مالّ عبدالرح يبدآن قصبه رفت و در مجمع اهال يتون ل نام مجتهد معروفيد اسمعيآمدند و س

طه يت اعتراف بحيان مکالمات و مباحثات در نزد همه جمعيمحاجه و مناظره کرد و در پا يشنماز با وينام پ يرزا محمد عليم

مدلّل و معلوم گشت که  يهاالنّاس بر همگيبلند گفت ايد و بندايشنمازمزبور بانگ بر کشيپ يرزا محمد عليه او نمود و ميعلم

د را بنوشت و يمان جديش اعتراف و اقرار به ايست و با خط خوين نيمان بمطالب جناب مالّحسيجز اقرار و ا يمفر ياحد يبرا

ر او ير و تحقيب را بتکفه  مردم متعصين إماميد و علماء مجتهديت ارتفاع رسين در عراق عرب به غايام قرةالعيام قيز در آن اين

و انبوه علما و عوام )92(ان بود لذا حاکم بلد مداخله کرد يمه نمايبرخواست و عاقبت وخ يجان و فوران عموميبازداشتند و ه

حکمرن يان داشت که اين بيساکت نمود و او را به دار الحکومة بردند و آن جناب در آن جا با حاکم چن يرا بعنوان مدافعت و

قت اهل سنّت و جماعت و خارج از يکه در طريرمان شما را خداوند پاسبان انتظام و حارس انام قرار داده از آنجائعدالت ف

ل و وقال ومفسده و يندارمم و از ق ين ادعائيعلم و د ۀم که من جزدعاويگو يد بشما مين قوم و جماعتيمعتقدات و تعصّبات ا

عه و سنّت را در ين که علما شيحکومت چن يوانسب برا يب برپا کرده اند و اولن هنگامه را اعدا متعصّيجدال در کنارم و ا

م که يم و معلوم و مشهود داريمجتمع سازد و خود بپاس انتظام و اعتدال در محاوره را نگهدارد تا ما مهاجه و مناظره کن يمحلّ

 يد وليدار يد در حق ما مجريد و خواهيد و آنچه توانيقت در چه مقام آنگاه خود حکومت نمائيحق با کدام است و حق

د يعودت و مکالمه ننما يد و با احديايرون نيخود بماند و ب نهٴد و فرمانداد که آن جناب در خايحاکم صالح خود را در آن ند
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زد و کرمان و خراسان و يز آخوند ملّا صادق(مقدس)در ي(قدوس)و ن يرزا محمد عليم يجناب حاج يو هم درآن اوان ندا

ان و رشحات عرفان خود منجذب ساخته در جنّت يرا بعلو ب يازندران مرتفع بود و آن جناب در بار فروش مازندران جمعم

استفاضه و اعتراف از امواج  يمان داخل نمود و شهرت عظمت مقام او در آن حدود منتشر گشت افواج و جماعات مردم برايا

دالعلما بمضادت و مقاومت اوبرخواست و يد معروف بسعيمودند الجرم مالسعن ياب مکرر ميدر نزدش ذهاب و ا يبحر علوم و

د که آن جناب از شدت تعرضات يرس يد تا بدرجه ايکوش يرش همير و تحقيواداشت و بتکف يمردم جاهل را به تعرض و

 ياز او بجا ۀملّامحمد حمز يعتمداربزرگ حاجيت که حاج شريت و وقايد و با همه حمايخود گرد نهٴمردم ناچار بتوقّف در خا

ر طهران يان معظّم شهير و با بيدست باز نداشتند و باالخره رضاخان پسر محمدخان ترکمان از جوانان دل يآورد مردم از و يم

گذشت و در يدر روزها سوار بر اسب از مجامع و مناظر مردم م يت او پرداخت چنانچه حاجيببار فروش رفت و به حما

ل کرده در يحما يرياده در اطراف رکاب او بودند و رضاخان مذکور شمشين پين و مؤمنياز مخلص يجمع)93(کهيحالت

از مفاسد او  يچند يد و حاحيد و دم در کشير آبدار بترسيد مذکور از زهر شمشيق ملّا سعينطريد و بديخراميم يش حاجيشاپيپ

ک خدمت بنمود و در يجان در نشر دعوت نيدر کرمان و آذربا در اسفارش خصوصاً يليوسف اردبيد و هم در آنهنگام ماليارميب

د يمان جدير بايکث ياز تجار محترم و جمع يمحمد تق يت نمود و حاجين امر هدايرا بقبول ا يالن برمنبر آمده اهاليه ميقر

را بشکستند و حرمت  شرب  انهاين امر برافروختند که محض اطاعت قليه مذکوره چنان بتابش محبت ايقر يمخلّع گشتند و اهال

را مانند  ين امر  برپاداشت و جمعيدعوت ا ين مجلس درس برايه در قزويل اروميدخانرا عموماً کار بستند و ملّاعبدالجل

ز علما يو ن يعه آشنا نمود و سائر  حروف حيق بمعارف بدينطريرهم بدير و غينص يخ محمد و حاجيش يملّاجعفر واعظ و حاج

ن امر گشتند.يمشغول و مألوف بنشر ا يدند در بالد و قرين رسيقيشان بحق الين که از اثر انفاس ايمحترم ن و رجاليمؤمن

عيبنفسه برامر بد ابهٰي ام جمال يق

را بآتش محبت اهللا مشتعل  يعه پرداختند و در طهران جمعياز آغاز امر بنفسه بر نشر انوار بد ابهٰي کل ذلک جمال  يو مضافاً عل

سابق الذّکر طائف حول آن مقام گشت و  ين امر فرمودند و ملّامحمد معلّم نوريق ايدر طر يد بخدمات و جانفشانيتأئنموده 

نمودند و آن سلطان  يم يدر آن دارالسعاده معلم نو باوگان بودند و استفاضه از انوار اله يکند يو ملّا مهد يخوئ يملّا مهد

 يام دادند و چنديده قيات جديرا بنفخ حيد بقم رفتند و ارواح خامده هامده ئيعد  ياميام بودند و يروح غالباً در طهران مق

ن و ين و بزرگان و متنفّذيعلماء و ملّاک يمجاوره برا يج امرش سفر فرمودند و در تاکر و قراينشر و ترو يبنور و مازندران برا

ق نمودند و يتصد يت نسبت به آن مقام عظمت داشتند جمعاطاع)94(سمت انجذاب و ين امر نمودند و آنان همگييرهم  بتبيغ
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از ارباب عمائم و علماء اطاعت از اوامرشان کردند و قامت طاعت خم  يادهٴو عدر حال سکون و سکوت ماندند يگروه

 يکربالئو  يو مانند محمد تق61يرديورزا خدايخان و م يز محمد تقيرزا محمد حسن برادر بزرگ و نينمودند مانند آقا م

ه دارکال يکوچک و ملّا عبدالفتّاح و امثالهم آنگاه بصوب قر يبابا يبزرگ  و ملّا عل يبابا ين و ملّا علين العابديزمان و ملّاز

اد يش آورده اطاعت و انقيم پيز سر تسلينور ن رهٴمجاو يسعادت آباد و قرا يهٴن آنجا و قرين و ملّاکيرفتند و از ملّاها و متنفّذ

ن امر با جمال يدر مطالب ايدر مکالمه و محاجه و ين سعيملّامحمد نام با آنکه حاکم و سائر يمجتهد بزرگ نور نمودند و

 قهٴاز آن سرباز زد و با آنکه در بلوک نور و مازندران از طب يمناظره نگشت بتعذّرات ينشد و حاضربرا يداشتند بدان راض ابهٰي 

ن يز العلّام ايالعزسهٴاالنام بنف يام موليق طهٴداشتند بواس ياهال مهٴد در عايتند و نفوذ شدسيزيره ميره وفيارباب عمائم جماعت کث

 مهٴان و اقايگرفت آورده اند که در آن مجامع دعوت و تب يگر مقصود صورت نميد يقيافت وگرنه بطريامر نشر و شهرت 

فرمود يمقال مبسط ابهٰي نکه جمال يو محاضر همن حضور داشتند و در چنان مجالس ير از معمميکث يحجت و برهان جمع

ل و قال بر يکردند و ق يگر مداخله ميکدينمودند و چون در اثناء  کالم  يبا خضوع تام و کمال احترام اصغاء کالم م يهمگ

محمد ملّا يبستند و دامادها يخود نشسته لب فروم يبرجا يفرمودند پس همگ يخاست بحرکت دست امر و اشاره بسکوت ميم

نات يبود بدارکال شتافتند تا حجج و ب63سعادت آباد يهٴکه قر يرزا ابوالقاسم و مال عباس نام داشتند از مرکز ويکه م 62مجتهد 

ستادند و کمر بمالزمت و خدمت يند و چنان در آن محضر خاضع و متأثر گشتند که بدرب در رفته سرپا بايرا مالحظه نما ابهٰي 

ت يحضرت عبدالبهاء حکا افتند.ين امر اجتماع ين اياز مؤمن يريدر قسمت نور و مازندران جمع کث قينطريبستند الجرم بد

م اند اگرچنانچه مال ينها همه تسليرزا آقاخان (صدر اعظم) حضور مبارک عرض کرد ايرزا حسن برادر ميکه در آنجا مفرمودند 

الق بود جمال مبارک در قشالق در ييمالّ محمد در تمام است ن صفحاتيکار ا)95(گر  ي) مؤمن شود د يمحمد (مجتهد تنکابن

د ياست با يمين امر امر عظيش مجتهد که ايرزا حسن خان رفت پيست ميال مال محمد رفت در سعادت آباد آنجا مدرسه ادارکُِ

رزا حسن آمد حضور مبارک يمش من بعد يند پيايشان بيد که ايده ام بايار خوب من تازه رسيد گفت بسيد و بما بفهمانيشما بفهم

ند و حق يروند منزل مجتهد صحبت فرماين شهرت کرد که فردا جمال مبارک ميروم ايخوب من م يليعرض کرد فرمودند خ

از ازدحام ناس پر بود بعد از احوال  ياز مردم آمدند جمال مبارک وارد شدند اطراف ارس ياديت زيمعلوم خواهد شد جمع

ا خداوردي مؤمن ايمان نداشته است (از يادشتهاي ملک خسروي در حاشيه به اقليم نور رجوع شود.)ميرز-41

- تهد تنکابني با ميرزا ابوالقاسم و مال عباس ( که پدر شيخ فضل اللُه نوري بود) هر دو دامادهاي ميرزا محمد تقي مجتهد نوري بودند و با مالّ محمد مج62

هاي ملک خسروي در حاشيه کتاب)  ( از ياداشجناق بوده اند 
( از ياداشهاي ملک خسروي در حاشيه کتاب)آن موقع در يالرود بودند  -63
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ن يم صحبت شود و آن اين امر عظيدر ضمن از ا يم وليايدن شما بين بود که بديه ايد مقصد اولجمال مبارک فرمودن يپرس

فتند حاال يد تا عوام ناس در فتنه نيريگ يشيد پين مسئله بايق ايد در تحقياست که حق ظاهر شده است و شما که مجتهد هست

کنم فرمودند ياستخاره کار نم يدارم که ب دهٴمن قاعد تا جواب داده شود عرض کرد ين خصوص بفرمائيد در ايهر شبهه دار

ر ين است که خيقين امر حق است و يواضح است که ا يه باشد ولير و شر آن مشکوک فياست که خ ين استخاره در امريا

قرآن را آوردند و  يد استخاره بکنم باريواضحست گفت خواهش دارم امر بفرمائ يمين امر عظيت چنيريمحض است خ

ز يو ن ......ستيگر صحبت جائز نيند قبول نکرد گفت ددره کرد بمجرد باز کردن بر هم گذاشت گفت بد آمد هر چه کراستخا

که محجوب  يک نام سنندجيب يمصطف يام که جمال مبارک در افق و ظهور داشتند آورده اند قلندريبه آن ايت عجيحکا

 يه آبدار بود در محلّيوسته در ترنم اشعار عشقيار و پيرگشته هامون و در و ساييدائيفته و شيو ش يکرد مجنون و سودائيلقب م

دند و يو چنان درخش سواره براو گذشتند عبور نيدر ح ابهٰي داشت و جمال  (افکنده) رحل اقامت انداخته يشيبا بساط درو

د " يکشياد ميخواند و فريعار مجذوبانه ماده در عقب روان شد و اشيار پياخت يربودند که ب ياز و دلمجذوبانهياناتيبکلمات و ب

ت خرق نقاب فرما." يآفتاب هدا يقت کشف حجاب نما و ايمظهر حق يا

رازيره شيام اخيتتمه واقعات ا

ت ارتفاع يالم از طرف خواص و عوام غاياعراض و ا لهٴو اشتهار امور مذکوره در اقسام مملکت شع يو انتشار و تعال يو بتوال

و دانش و  يد و کثرت و شدت اقبال اهل ذوق و معنويرسيموالف و مخالف از هر کرانه بگوش اهل هوش م يو نداافت ي

 ين کشور افراخته گردد وليت آن امر بر قلّه ايرا يليد در زمان قليرس يبود که بنظر م ينش بدرجه ايمقدرت و بينفوس ذ

ل قدرت حکومت يبذ ياستقامت نداشتند هم ۀن تاب مقاومت و قوشايان ايدان عرفان و بيعلما مخالف و معاند چون در م

ات يات و اظهار شکايختند و بعالوه در آن اوقات شروع بمراسالت مملو از سعايانگيشدند و حکّام بالد را بمقاومتشان بر ميمتوسل م

ات و اغراقات وحشت يند و مفترنمود يرزا آقاسيم يبا دربار محمد شاه و حاج يراجع بحضرت ذکراهللا االعظم و مقاصد و

ر وضع دولت ييران و تغيا يهٴل معتقدات و حدود مذهبيانباشتند و مقاصد او و اصحابش را تبديات آن بزرگوار بين رهٴدربا يزيانگ

ر را يش افکار شاه و خصوصاً وزيق مقدمات اخالل و تشوين طريب شمردند و بديمخطر و مه يگفتند و عدت آنان را مقدار

عه با يه بديه اصالحينيآن نهضت د ۀن مملکت که بر جبهيفقها و مجتهد )96(يج عمومييته يت بآن امر فراهم کردند و برانسب

س الطّائفه صاحب يدند همان مقاومت رئيدير حدود و رسوم را مييخواندند و تغ يه خود را ميخط قرمز روشن مخاطر آت

م خان يمحمد کر ينکه حاجيو آن ا يالطّنبور نغمة اخر يزاد واف يبود ول يراز کافيجواهر در عراق و بعداً فتنه مذکوره ش
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که خود منفور و يم در حاليآور يز ميه در بخش اول گذشت و در بخش سوم نيخيبر معظّم فئه شاستشيرکه شرح احوال و

از  دهٴعع داد و باالخره درير بدت با حضرت ذکراهللا االعظم برخاست و حکم بر مدافعت امين بود بضديمردود فقها و مجتهد

درجه مضادت با آن حضرت  اعلٰي ه از اتباعش بتبع و اطاعت او بيخين امر نگاشت  و جماعت شيمؤلفاتش اعتراضات وردود بر ا

و (قدوس) يرزا محمد عليم ير مترقّبه آنکه چون حاجين امور تأسف آور غياز آغاز شروع ا يام کردند و مجمليو اصحابش ق

 ياب شدند و تنهايم و دستورش کاميراز بدرک لقاء و اخذ تعاليم بعد از ورود باب اعظم بشيکه نگاشتي صادق مقدس بنوعمال

ابالغ  يدوار گشتند بموجب امر آن بزرگوار برايه اميت حاصل نمود و بعواطف رحمانيشکسته شان راحت و تسل يو دلهاخسته

چند در  ياميرش بکرمان در آمد و ايدر س يرهسپار شدند و حاج يگرفته بقسمترا  يريک خط سيعه هر يامر و نشر دعوت بد

ر آن بلد مصاحبه و مفاوضه داشت و چنان يد جواد عالم شهيس يان با حاجيد و در آن ميدردم ياسماع علما و ارکان صور اله

 ينمود وليا برخود مقدم و مصدر مريکرمان در مجالس و محافل و يظاهر ساخت که آن اهم و اقدم علما ير کالم در ويتأث

حاکم هنگامه فساد و شورش  طهٴار کرد تا بواسيو اصرار بس يذاً و آزار آنجناب بود و سعيبصدد ا يم خان هميمحمد کر يحاج

تو  يد جواد مساعيس يت حاجيگفت که با حما يکرد و باالخره حاکم بو يد جواد مذکور ممانعت ميس يا سازد و حاجيمه

د جواد يس يو آن جناب از کرمان خارج شد و حاج)97(ش نائل گردد.يه و اثر است و خان نتوانست بمقصود خوجينت يب

ن يزد وارد شد و در ايراز نخست بيکرد و آخوند مال صادق مقدس پس از حرکت از ش يت مين طائفه حمايز از ايمزبور بعداً ن

ده بود و با يزد رسيارت باب اعظم بهيراز و زير خراسان که بعزم ورود بشن ديمؤمن ير علماياز مشاه يرزا احمد ازغنديموقع م

رفت و مردم ينمود بر منبر مين امامت جماعت ميد حسيکه خالش آقا س ين امر داشت در مسجديعلما مناظره و محاجه درباب ا

در مسجد  يرهم روزياز علماو غ يز پس از بثّ دعوت و احتجاج با برخيکرد و مقدس نيه ميه سقايقيرا بمعارف و مواعظ حق

ات ياز کلمات و آ ين امر نمود و برخينات دعوت باين را با دالئل و بيت حاضريرزا احمد بمنبر برآمد و جمعيم يمذکور برجا

آن مظلوم  يام کردند و خطر و ضرر برايق يجان آمدند و بصدد ويخواند و آنان تعصّب کرده بهذکراهللا االعظم را بمردم فرو

 يق حسب حکم شرع اسالم با ويخود برده پس از تجسس و تحق نهٴبور بنام آنکه مقدس را بخازن ميد حسيود بود لکن آقا سمشه

ن بود يد حسيرزا احمد و آقا سيبا م ياميخود رساند و مقدس ا نهٴن خونخوار نجات داد و بخايرفتار کند او را از چنگ ظالم

م خان يمحمد کر يکه از باب اعظم داشت برسالت از آن حضرت بکرمان نزد حاج يعيع منيزد خارج شد و با توقيآنگاه از 

م از طرف خان يبود در بدو ورودش مورد احترام و تکر يد رشتين اصحاب سيمشهور و معتمد در ب يشتافت و چون از علما

د و از قبول يد غرور ورزيو دعوت بشند و مطالعه نمود و ابالغ رسالت يع بدست خان رسينکه توقيبعداً هم يمزبور واقع شد ول
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نکه جناب مقدس يپنداشت از آن حضرت افضل و احق شمرد و هميه کامل ميشتن را که در علوم صوريد و خويآن امر سر برکش

ر د يد رشتيز نقل از سين يات و مسموعاتيد را مدلّل و ثابت کرد و روايقت امر جديه حقيمانيه و ذوق و قوت ايعلم با قدرتبا  

و لذا )98(د ذکراهللا االعظم بر شمرد  براو نخست گران آمد و همت بر اطفاء آن سراج نهاد ييف و رد او و در اشاره و تاييتز

ام توقف آخوند مال صادق از خراسان و مناظراتش با حاج محمد يآنجناب مجبور به فرار از کرمان گشت آورده اند که در آن ا

ار بر آن مظلوم وارد ساختند لباسش را يبس يموطن و مسکن خان بوده حسب الحکمش ستم و جفادر لنکر که  يم خان نوبتيکر

ن بشهر کرمان يدند و با ضرب وافر او را از لنکر بدر کردند و او با لباس پاره پاره و چهره خونيش را خراشيدند و گونه ها يدر

ه و انتساب ياست مذهبيه و ريليه تحصيم خان بقوت علميش فراهم نمود و حاج محمد کريخو يگر برايمراجعت کرد و لباس د

 يالّتعةيالورقة البد يو هذه هشمرد يبود و محو نمودن آن امر را سهل و آسان م يه معتمد و متّکيه و سلطنتيبخاندان قاجار

م  خان يالحاج محمد کر يه السالم اليارسلها الباب عل

64ميبسم اهللا الرحمن الرح

اله فاخرجون اقرء کتاب ربک ثم اسجد المره و انّه ال يايض ال اله الّا هو قل فاين بحر االبيميبک للورقة الحمراء عن الم ذکر ر

ذلک الکتاب ثم لخلقه کما قد احب اهللا لعبده انّه ال  يم اشهداهللا فيز القديفاشهدون شهداهللا انّه ال اله الّا هو العز يايالّا هو قل ا

اتنا  ين اتّبعوا آياالرض ان ادخلوأ الباب سجداً لعلّکم تفلحون ان الّذ يلمن علقبلم و لقد نزّلنا کتاباً منيز العليالعزاله الّا هو 

ات يکتاب اهللا آ ياتنا تعدل فية من آين اتّبعوا اهوائهم فأولئک هم الظّالمون و ان آيبالعدل فاولئک هم السابقون و ان الّذ

ک ينزّلنا اآلن ال يأتوا بمثل ذلک الکتاب الّذيان  يسئلون لو اجتمع االنس عليعده کلّ الخلق من حجج اهللا ن و ما من بياالول

م ان اتّبع حکم ربک ثم يها الکريا محمد ايم يحک يالضعف و اهللا قو يمدونهم عليقدرن و لو کان الجن يعن و لن يستطيلن 

)99(يده ملکوت کل شئيب ين هوالّذية اهللا امام عدل مبياخرج لعهد بق

سال سوم ظهورسال سوم ظهورسال سوم ظهور

يييالدالدالديييممم184618461846سال سال سال يييشمسشمسشمس111222222555سال سال سال 126212621262ع سال ع سال ع سال يييوقاوقاوقا

االالهالاالبيضبحريمينعنالحمراللورقةربكذكرالممۭ◌ بسم اهللا الرحمن الرحيصورت توقيع مبارك خطاب بحاج محمد كريمخان كرماني 58-

اال هو قل اياي فاشهدون شهد اهللا ال اله اال هو العزيز القديم اشهد اهللا في ذلك  الهالانهوالمرهاسجدثمربككتاباقرافاخرجونفايايقلهو

انه ال اله االهو العزيز العليم و لقد نزلنا كتابا من قبل لمن علي االرض ان ادخلوا البابسجدا لعلكم تفلحون ان الكتاب ثم لخلقه كما قد احب اهللا لعبده 

)۱۸۱حضرت نقطه اولي: صفحه (الذين اتبعوا اياتنا بالعدل فاولئك هم السابقون ...
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خرجوا ياالرض من غربها و شرقها ان  يوم فرض لمن عليظ و ان اليکتاب حف يو انّه عبداهللا ف يعزب من علمه بعض شئيو ال 

 يو انّه ال اله الّا هو لقو يداهللا فوق کل شئيعون اهللا يباين يم ان الّذيعظ يامام ح ة اهللايبلد الذّکر بحکم بق يتهم مهاجراً اليمن ب

ظ ان يکلّ لوح حف يصراط اهللا ف ياالذان بانّه عل يةاهللا فيکتاب الملوک ان اذکرو ذکراهللا بعد ذکر بق يد و لقد فرضنا فيحم

ک يرتّد اليباآلالت المکلّمه قبل ان  يالقو الفرس يعل االمر ين اتّبعوک فيالّذ ارفع هذا الحکم جهرة و اخرج نفسک مع

تک و ادع ين ان اخرج من بيک بحکم ربک قبل النّاس لتکونن من النّاصريم و لقد منّنا عليطرفک و ان ذلک لهو الفوزالعظ

ل ربک من احد يسب يفنک و الشّمائل و ال تخف يميشطراالرض من  ين اهللا الخالص و ارسل بمثل ذلک الکتاب اليد يالنّاس ال

االرض واهللا  يالسموات و من ف يبذلک الکتاب حجة ذکراسم ربک لمن ف يم و کفيد عليک واهللا شهيفان ذلک فضل اهللا عل

صفون و سالم يز و سبحان اهللا  ربک رب العرش عما يعز يات القرآن واهللا قويکلّ حرف مثل آ يم و لو نشاء لننزّل فير عليخب

م در يراز دو مانع عظيام توقّف حضرت ذکراهللا االعظم در شيو بالجمله در آن ا ."نين و الحمد هللا رب العالميرالمهاج يعل

ه که در شدت ياثنا عشر يه فقها و علماياز آن دو معاندت و مهاجمت عموم يکيران جلوه نمود يات مقدسه اش در ايمقابل ن

راز چندان در خصوص کثرت يمعاند ش يدر آغاز فوران و قوت بود و علما ادت دولت که گر مقاومت و مضّيفروزان گشت و د

 يرزا آقاسيم يبار محمد شاه و حاجمه بحاکم عرضه داشتند و بدرياجتماعات و تسلّحات در خانه خال افترأآت و اغراقات عظ

د يتبع(100)ا الاقليآن جمع و بنگاشتند و آنحضرت و اصحاب را در شرف خروج بر دولت و ملّت گفتند و ازآندولت اعدام 

 يرزا آقاسيم يز بحاجينخان حاکم خود نيد انداختند و حسيعب شدر را ريراز خواستار گشتند که شاه و وزيآن بزرگوار را از ش

د و آن حضرت از آغاز طلوع يه مقاومت و مدافعت گرديتجسس و تفحص از احوال و ته يشرح حال بنوشت و مصمم برا

ان شد اکمال نمود و يکه ب يه بشرحيران و عراق عرب بلکه در کلّ ممالک اسالميام ابالغ امر خود را در اين ادعوتش تا آ

بفرستاد و به افراد فقها نجف و کربال و فارس و طهران و  يشد رسول و مرسوليسر مين که مين و متنفّذيک از مجتهديباً بهر يتقر

ه يات و معتقدات ظاهريا بمروينمودند و نياست خود مغرور گشته اعتنائيلب آنان برجداگانه ارسال داشت و اغ يعيماسواها توق

ت با او برخاستند.يدند و بخصمياعتکاف کرده استکبار و عناد ورز

راز و مهاجرت آن حضرت به اصفهانيحاکم ش يريسختگ

در خصوص عدت و عدت  يجاسوسان وکه يات و اغراقات و اخبار کذبه ئيراز از استماع مفترين خان حاکم شيو عاقبت حس

شهر را محرمانه  نهٴشحد خان نامير عالج پرداخت و عبدالحميشه رفته دل بباخت و بتدبياصحاب گفتند سخت در خوف و اند
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از غالمان  يريد او جمع کثيدبنواخت و چاره کار را از او طلب کرد و بصواب يد چنديوعبا نزد خود خوا سته بوعد مختلط

 يد با برخيرا مسلّح نموده مأمور داشت تا در دل شب ناگهان خانه را پره زده محاصره نمودند و عبدالحم ين حکومتيمورو مأ

ر کردن ير در داخل آن شدند و بهر سو بصورت تفحص و بعزم دستگيوار آن خانه بر آمده سرازيه بر ديهمسا نهٴاز عوانان از خا

افتند يرا ن ياز اصحاب احد يد کاظم نام زنجانياز رجال جز آن حضرت و خال اعظم و سدر آنجا  يهجوم بردند و بتاختند ول

کم رمضان سال هزار و ي)1ست و(يختن آن جمع اشرار در آن خانه عصمت و طهارت که در شب بيو آنواقعه ناگوار و ر

 يد پرخاش کرد و در حق ويلحمچندان بر آن بزرگوار گران آمد که با عبدا (101)) واقع شد1262ست و شصت و دو(يدو

گانه منتقم يپروا شکوه نزد  ين نمود که خدا شکمت را پاره کند و با حال تأثر بمناجات پرداخته از آنظالمان بين عبارت نفريبد

خواست الجرم آن بزرگوار شال  يم يتيد اصرار و ابرام داشت و از او بخشش و عطيهمتا برد و در آن حال عبد الحميعادل ب

از حوادث  يد مذکور چند سال بعد از آن واقعه در اثر برخيد آورده اند که عبدالحمين را از کمر خود باز کرده بدو بخشيثم

ده مقتول شد و جسدش را نزد درندگان انداختند و آن جانوران شکمش را يمنصوب حکومت و دچار سطوت و انتقامش گرد

او و  يت حال بگفتند وليفينخان حاکم باز گشتند و کيد و عوانان نزد حسيدند و بالجمله در آنشب عبدالحميپاره کردند، بدر

 ير کرده نزد وير و اسيمأمور بفرستادند تا آنحضرت و خال را دستگ يبودند بمسالمت رضا ندادند بلکه جمع يو يکه معزيعلمائ

ن محسوب داشت و فرمان يسوب و از مجرمشان تشدد آغاز کرده ناسزا گفت و خال را بنقض وعد و نقض عهد منيبردند و او با ا

ز حکم نمود که حضرت ذکراهللا االعظم را بال يداد تا نقود و اموال نامعدود از او بگرفتند و ببردند و او را با چوب وافر بزدند و ن

مراقبت  د آن مظلوميمذبور را مأمور بآن نمود که در حبس و ق نهٴبسپردند و شح يد نموده بدست ويم عبدالحميدرنگ تسل

ر و ارکان يل بمسافرت بطهران بود تا با شاه و وزيد تا حکمش از بعد معلوم گردد و آن حضرت از جهت آن اموال خود ماينما

د. آورده اند در آنشب که آنمظلوم در تحت نظر و مراقبت ير مالقات فرموده و ابالغ امر خود را اکمال نمايشه يدولت و علما

ن و ارکان بلد هر کس ينخان حکمران و سائر مقتدريو حس 65افت يوع يود مرض وبا  در انجا شب يد و در خانه ويعبدالحم

و در اين هنگام وباي شديدي در شـيراز افتـاده و   را در خانه داروغه منزل دادتد در تاريخ حاجي ميرزا جاني کاشاني چنين مسطور است آن جناب-65

ـ  رخلق بسياري تلف شدند بمضمون حديثي که وارد شده است که از عالمات ظهو الم دو طـاعون ميباشـد طـاعون ابـيض و طـاعون      حضرت قائم عليه الس

خلـق   احمر و فرمودند مراد از طاعون ابيض وباست و مراد از طاعون احمر سيف ميباشد و طاعون ابيض همان وبا بـود کـه بسـياري از بـالد را گرفـت و     

لهذا مانع آنجناب نشده ايشان يکـي  روغه ايمان آورد و کثيري را تلف نمود،  پسر داروغه مشرف موت بوده ببرکت دعاء آن سرور خوب شده باين سبب دا

ي کـن).  از اصحاب که آقا محمد حسين اردستاني بود خواستند و مبلغ پنجاه و پنج تومان باو داده که سه اسب بفالن عالمـت در ميـدان بِخَـر (خريـدار    
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د سخت به آن مرض مبتال شدند الجرم به آن حضرت متوسل و ملتجئ گشت يعبدالحم)102(ختند و پسران نورس يبگر يبسوئ

مسافرت و  رهٴدت کامل شد و در بايد را باو عقيلحمن جهت عبدايو از ا66افتند يضان شفا يو استشفاء نمود و او دعا فرمود و مر

د سپرد که آن مظلوم را ينخان بعبدالحميحس ير داشت وليا در مسافرت مخَيگرفت بلکه او را در توقف و يمهاجرتش سخت نم

ه و مسافرت گشت و أُمور خان يايمه يراز نماند الجرم آن حضرت در چند روزيد به شرط آن که در شياز حبس آزاد نما

ش را بوالده و حرم واگذار يملک خوين نمود و تمام مايب فرمود و با والده و حرم و خال محترم وداع بازپسيتعلّق به را ترتيما

گر بار فرصت ورود  به آن بلد و مالقات يرا د ين و اعدا ويکردند که ظالم يکرد و آنان از اقوال و احوالش احساس م

هر سه سوار بر اسب و با ين اردستانيو آقا محمد حس يکاظم زنجان يعنيدوتن از اصحاب  دوستانش نخواهند داد پس باتّفاق

ن مهاجرت در آخر فصل تابستان و در اواخر شهر رمضان يرون و دامن  کشان روانه اصفهان شد و ايراز بيک مستخدم از شي

ماه بود و کتب و صحف و دعوات و  19وزده  باً نيراز پس از مراجعت از حج تقريد و مدت توقّّفش در شيواقع گرد 1262

ار يده بسيراز مهاجرت نمودند صادر و نازل گرديکه از ش يکه از قلب و قلم ملهم  آن بزرگوار تا موقعيعات و آثار و اسراريتوق

م يز از تعاليه و نيد و تنزيمقامات توح اعلٰي غه و يه بليقه و خطب عاليفه رقيلط يهٴه و ادعيعه آلهيق وسياست و از آن معارف عم

م يمن الکريمواضع من الکتاب المه يات فيهذه بعض اآل م وينمائ يتبرک و تذکّر نقل م يرا برا حهٴره نمونه آسا  رشيمن مهٴيعظ

ر احسن القصص قولهيتفس

ناً يذلک الکتاب مب يف اتيشأن الذّکر قد کان حول النّار منزوالً و انّا نحن قد جعلنا اآل يالم ذلک الکتاب من عند اهللا الحق ف

کم افتقدرون يات حجة لکلمتنا عليناً .... و انّا قد جعلنا اآليالحق ام ياته عليلعباد الرحمن من کان باهللا و بآ يو بشر)103(تذکرةً

من هذا  أتوا بمثل سورةيان  يراً تاهللا  لو اجتمعت االنس و الجن عليحرف بمثلها فأتوابرهانکم ان کنتم باهللا الحق بص يعل

ن و قل يالشدة فجاجج باذن اهللا مع المشرک يو اذ ابلغ االمر ال ----راًيالحق ظه يوا و لو کان بعضهم لبعض عليستطيالکتاب لن 

ر راً فو ربک لو تباهل مع الکفّايخب ينا و هواهللا کان بکلّ شئيالاله الّا هو بانفسنا و ان اهللا لهو الحق شاهد عل يتعالوا ندع ربناالّذ

هم باذن اهللا صاعقة من حجر النّار و لو ال دعائک لحرقت االرض و بعض من يطرف السماء و انّا قد نرسل عل ينظرون النّاس الي

نکه اين بزرگوار تشريف آورده و از آن بلـد هجـرت نمـوده و روانـه     برده تا آ ۀايشان ميدان آمده و سه اسب بهمان نشان از يک نفر خريده و در حافظي

)72، چاپ کامپيوتري ص . 113صفحه –تاريخ حاجي ميرزا جاني کاشاني  –(نقطة الکاف اصفهان گرديند.

در تاريخ نبيل مذکور است.... -66
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اه و ال تشرکوا بعبادته ينکم الّآ تعبدوا الّا ايننا و بيکلمة سواء ب يا اهل الکتاب آمنوا اليراً قل يقد يکل شئ يها و ان اهللا کان عليعل

ا يداً يشه يکل شئ يو هواهللا کان عل يس کمثله شئيو ال تتّخذوا من بعضکم بعضاً ارباباً من دون اهللا انّما هواهللا اله و احد لئاً يش

االرض المقدسه تاهللا الحق انّه هوالحق و  ير الحق فيغ ين علية بالحسياهل االرض ال تسلکوا مع الذّکر االکبر مما قد فعلته االم

ره علّموا النّاس احکام الکتاب و اعرضوا يغ يس فيکم بعد هذاالکتاب التّدريا معشرالعلماء ان اهللا قد حرم عليداً يه شهيکان اهللا عل

 يا مالء االنوار فاستمعوا ندائي----داًيکم فان کتاب اهللا لهوالحق و هواهللا قد کان بما تعلمون شهيعن الباطل الکتب المجتثّة ف

ت هذا الذّکر يال اله الّا انّا قد سم يانا اهللا الّذ  يناء انّيذلک الطّور الس يضاء فيتلک الشّجرة الب يتلک الورقة الحمراء عل يف

ن و امه ين االوليبيم و اباه اسماً من الحبيالعرش جده ابراه يت فيو لقد سم ين من عبديبيالحب يعل ي) من نفس104ن (يباالسم

 يالاله الّا هو و ان اهللا قد کان عل يز غفّار الّذيار ستراالنوار من لدن عزيمطلع االخ يشهد اولوااللباب فييفاطمة الطّاهرة حتّ

لحن نقطة الثناء اهللا ال اله  ينا عليالس يالنّاطق ف يالعرب يمن لسان الباب هذا الفت يا اهل العماء فاستمعوا ندائيراً يقد يکل شئ

طائفة  يوم نقطة الختم معهوداً اهللا قد اظهر هذاالغالم فيهذا ال ية الياهرةالزّکاالصالب الطّ يالّا هو قد أحزنتک من نقطةالبدء ف

و انا  ---ماًياً و عليالحق حکم يبالحق االکبر و ان اهللا قد کان عل يشئ يامره الحق عل يشک احد فيمن النّجباء االطهار حق ال 

الحق  ين بالحق عليالعالم يالکبر عل يو انا نحن قد جعلناه ف ماًيعلم الکتاب من نقطة النّار عل يالصّغر عل ينحن قد جعلناه ف

 ياته عليالجنّة و الرضوان االکبر عنداهللا الحق ان کنتم بآ ين محمد فاسرعوا الين عنداهللا سرّ ديماً ..... ان هذا الديحل يالقو

قد ترکت ملّته  يو انّ ية اهللا هو الهديهم قل ان بقعنک المشرکون الّا ان تتبع ملتّ يرضيو لن ----الحق بالحق صابراً و شکوراً 

و ما  يذلک من فضل اهللا عل يان اشرک باهللا من شئ يعقوب ما کان ليم واسحق و يابراه يؤمنون به و اتبعت ملّة آبائيقوم ال 

کم بحکم الکتاب هنالک ال انفس يحکم علييؤمنون المشرکون حتّيفال و نفسک ال  ----راً  يالنّاس من فضلنا قطم يقدر اهللا عل

فة السنه ية صحيادع يو منها هذاالدعا ف ----ماًيم تسليراً من دون التّسليحبون النفسهم ظهي

ميبسم اهللا الرحمن الرح

بعد له  يالکتاب حکم کل شئ ينزل ف يللممکنات بقدرته النّازلة من سحائب مجده والحمدهللا الّذ يلّتج يالّذ)105(الحمدهللا

المبدء والمآب احمدک  يعلم الکل ظهور فضله فياالنفس واآلفاق حکم القرآن ل يات فيقد اراد من نزول اآل يحمدهللا الّذوال

 يمناجاتک ف يقد الهمتن يم الّذيط بها سواک و احمدک بالحق العظيحيال  يعة الّتيمن نفحاتک البد يبما تلهمن يا الهياللهم 

محضرک  يعن احصاء ذرة من آالئک فها انّا ذا ناطق ف ين فبعزّتک و جاللتک قصر کلّيلمقربائک ايبمثل ما الهمت اول يکلّ شئ
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حالة  يو انت الفرد لم تزل عل يس کمثلک شئيک لک و ليو شهد الخلق اجمعهم بانّک انت اهللا الاله الّا انت وحدک ال شر

ات يئت من آية قد تشيئيحد التّش يقد کان ف يذا شئا يال تعرف بشئ يک کما انت تعرف احد انت الّذيعلم ذاتتياالزل ال 

رک يه عن غيالّا بالتنّز يا الهيقد تحقق و ما عرفتک  يحد الخلق من انشائک البدع ال من شئ يا آلهيتک فسبحانک الّلهم يمش

ممکنات بما قد الهمته من ه و آله کما تشهد لنفسه  ثم من الياهللا عل يو ال اله سواک و اشهد لمحمد صلّ يا موالئيفسبحانک 

اشهد لحقه کما قد شهدت نفسک لنفسه  يط بعلمه شئيحيبک عبدأً و ان يفضلک فسبحانک الّلهم انت االجل من ان تعرف حب

ا يعتقد يک و ال يعلم احد حقة فيه کما هو اهله و سبحانک ال يک لک فصّل الّلهم عليف هو الّا انت وحدک ال شريعلم کيال

کلّ  يحقّه انّک لم تزل کنت عل يف يالّا حقک. فأجز الّلهم عن کلّ الخلق حق الجزاء و من ابداعک ال من شئحقة  يف يموالئ

دک و يک و ارکان توحيو تراجمة وح)106(ن حملة کتابکيماً و اشهد الوصائه المرضبيعل يرا و انّک التزال بکل شئيقد يشئ

هم فسبحان قدرتک يهم من شهادتک عليه و اله فياهللا  عل يک صلينب ات عظمتک و خزنة علمک و ورثة ملکک کما قد شهديآ

حقّها قل لو کان  يبنعتها االقالم فسبحانک قلت قول الحق ف ياتک اعظم من ان تجريط بوصفها االوهام  و آياجلّ من ان تح

يالبحر مداداً لکلمات رب علم وصف حججک و يفسبحانک ال  -----ولو جئنا بمثله مددأً  يلنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات رب

تک لنفسک من قبل يعتهم کما قد شهدت ذاتيلالبواب من ش يا الهير و اشهد يقد يکلّ شئ يه الّا انت انّک عليحقّهم کما هم عل

سک يتقدعلمون و اسئلک الّلهم ان تقدسهم بيسبقونه بالقول و هم بامره يالاله الّا انت و اشهد انّهم عبادک المکرمون ال  يکل شئ

 ير الحمدهللا الّذيما تشاء قد يم و عليعل ين انّک بکل شئياالکبر و ان تحصنهم بقدرتک عن کل ما ال تحب الحبائک المقرب

ه بما قدرت يقد نزلت ف يالباب االعظم والکتاب االقدم و النّور االقوم و االسم االعظم و الرسم االکرم الّذ ينه اليهدانا لد

ه و ال يدين يه الباطل من بيأتيال  يتک ثم بکتابک الّذيآمنت بسر حجتک و عالن يانّ يا الهياشهدک اللّهم ان يبفضلک الهل الب

من تشاء کما تشاء وتمنع تشاء کما تشاء به انّک  يتمن عل يظ کما تحب و ترضيه من اسرار لوحک الحفيمن خلفه و جعلت ف

 يات مجدک بقدرتک فيه آيو انزلت عل يئيعة ال من شيقد اظهرت کلمتک البد الفعل و الصّفات يالمعبود بالذّات و المحمود ف

کلمتک دون ما تقدر له بقدرتک و اظهار عظمتک  يقولوا فيبهم بما قدرت لهم لئلّا يذلک نص يأخذ المؤمنون فيل معرفته ليسب

ل و اطراف النّهار و افتح الّهم يآناء اللّ يلتالوته ف يلها اي)107(يا الهيالّلهم  ين فوفّّقنيانّک انت اهللا الاله الّا انت رب العالم

 علٰي آخرة و قوله اال يال.نياتک انّک ربنا و رب آبائنا االوليکأس آثار آ يدنا بشرب ماء الکافور فيابواب افئدتنا برحمتک و ا

ر سورة الکوثر يکتاب تفس يف

ميبسم اهللا الرحمن الرح
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 اعلٰي يمقام الدنو ف يراً واوقفه علين شاهداً و مبشّراً و نذيالعالم يمحمد بالحق و ارسله عل يعل نزل الکتاب يالحمدهللا الّذ

تم نوره و جعله يالّا ان  يراً ثم اظهر شأنه و اعلن کلمة و ابيقول الظّالمون علواً کبيعما  يو تعال يو استعل ين فعليقيمرتبه ال

 يالسائل المأمور بالسئوال لقوله تعال يهاالذّکر تفضّل عليا ايف ------راًيکث يئق و اناسالخال يرا و کرمه و فضّله عليسراجاً من

ناک الکوثر يم انّا اعطيهذه السورة المبارکة بسم اهللا الرحمن الرح يل فيان بعد التنزّيفاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم التعلمون بالب

اهت تلک الکلمات ما اردت ان يغ يسئوال و من الذّکر الجواب و لقد عرفناک ففصّل لربک وانحر ان شانئک هواالبتر فمناال

ن فان لکل حق باطالً و لکل يقين الين وانظر بعيقيقن باليحقّه لوالک لما خلقت اال فالک فا يذکر ما قال اهللا ف يارشحناک ف

ث يدعون حق ا لمحض النفسهم من حيماء والکلّ ظلمات صماء وه يمشون فيوم انت لتعلم ان الکلّ يطاناً و ان اليانسان ش

ة من کتاب اهللا و جحدوا بها و ية انت لست من اهل تلک اآليات الحجيحسبون انّهم مهتدون و انت ان تطلب من احد منهم آي

عل محضرک ن فاجيهااالميا ايعلمون فيقولون مااليشأن الخلق  يأت بحجة و بعد ذلک تريقدر ان يقنتها انفسهم ظلماً لن ياست

کن من شأن الخلق الن يثبت الّا بقسطاس عدل لم ياهللا ثم انصف و الطف نظرک ان امراهللا الحق ال  يدين ي) ب108مة (يوم القي

 يبطل حکمه بمثله فييات االنفس و اآلفاق و ان الّذيات و االخبار و آيثبت حکمه باآلين الخالق و الخلق يثبت کلمة الربط بي

ة و يثبت دالئله بالکتاب و السنة و االجماع و االقترانات الملکيبصلوة الجمعة و  يفتيحکم الفروع احد يکذلک ف ذکرالدالئل و

قولون بالقرآن يثبتون کل ما يوم کل الفرق ين توقن بل الين تذهب و من ايوم ايثبت دالئله بمثله فانت اليبخالفه و  يفتياحد 

وم انت تجادل يحق محض من عنداهللا و ان ال يکن عنده قسطاس ما کان عليزان و من لم يمثبت الحق الّا باليث و اليو اال حاد

مفرو الّا ال يوال علم يزان فان استطعت ان تبطله بحجة حق من عند نفسک او من عند احد من الخلق فال تلتفت بعلميالم يف

زان الغلم ين و ان ميو تکون بال دسرک بحجة ثم تحجدايلک ان اردت اهللا رب السموات و االرض الّا ان تصدق او توقن ف

س يث قال عزّ ذکره بان المسائل فليافادات اال مامة ح يه السالم فيحجة اذا تطابق ذلک القسطاس کما صرح بذلک االمام عل

و ان اهللا قد اظهر  يالّا نفسکون الحد حجة يس الحق ليوم ليها حجة و ان الحق کذلک فوربک رب السموات و االرض ان اليف

هم عبداً من يائه صلوات اهللا علين رسوله و اوليک الن اهللا قد اختار لحفظ ديه اوليتامل فيقدر احد ان يامره بشأن لن 

 ذهلت يبکلمات الّت ينطق عجمينطق بالشّهادة  اعظم اوان ين انصف باهللا حجر يؤت احداً من العالمين و اعطاء ما لم ييياالعجم

ها يقدروا و ان تأمل النّاس  فيأتوا بمثلها لم يان  يالسموات و االرض عل ياجتمع من فها و لقد اعطااهللا حجة لويالکلّ ف

 يانات و منها قوله فيآخر الب يال "ه و آله من قبلياهللا عل يرسول اهللا صلّمحمد(109)ةن الن تلک الحجيخرجون من الديل

د و ين  فرموده و علم توحيحفظ د ياعجام و اشراف منتخب از برا جهٴد خود را از بحبوياز عب يبدع"فة العدل يرساله صح
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نمودند  ين خود افتخار ميات ما بيراتست باو اعطا فرموده و چون هر زمان که اهل آن باعظم آيحکمت حقّه که اعظم کلّ خ

د و يق باو توقّف ننمايااللباب در مقام تصد يردد که اولد مبعوث گيان قوم بايه در ميهم که مبعوث بوده باعظم آن آ ينفس

بوده و هست و الجل  اعلٰي ث و شرف عرفا بدقائق بواطن مأل ين زمان شرف علما بعلم نکات قرآن و احاديست که در ايشبهه ن

د مبعوث گردد  ات که علم باطن باطن و فصاحت ظاهر باطن باشين آين قوم باعظم اين فرض است که عبد منتخب از ما بيا

د امر را اظهر من الشّمس يات و کلمات مشاهده نمايکه در آ يقيدقکه حجت بر کلّ علما و عرفا تام و کامل باشد و هر فطن

د امر را در مقام حق يان نمايات مشاهده بطرف اهل بيکه در فصاحت آ ينظر يب ذيد و هر ادينقطة الزّوال مشاهده نما يف

ه السالم امر ين عليرالمؤمنيث حضرت اميند امروز بعد از طلوع قمر الئح از طرف شرق که در حديب يم نيقين الين بل عيقيال

 ين خالص خداوند احد هر کس مين است ديباتباع آن شده بر کل فرض است طاعت و محبت او و اطاعت احکام آن و هم

ب ينفس خود تکذ يد از برايب نمايواهد تکذخ يق نموده و هر کس هم مينفس آثار تصد يد از برايق نمايخواهد تصد

من  يفانا ذا اعرفه بنفس يعرفنيو من لم   يفقد عرفن يها النّاس من عرفنيا ايبالغ بر کلّ عالم اال  ينموده و حجت خداوند

 يباهللا عل يو کف فخراً يبذلک لنفس يائه و کفيفقد جهل اهللا و رسوله و اول يائه و من جهلنيفقد احب اهللا و رسوله و اول ياحبن

ا و يو نظر از دن ياز آن مسطور در هر حال مستعد لقاء اهللا باش که موت اقرب بانسان است از کل شئ يو در محلّ(110)داً يشه

ن باش و حد يقيک ساعت از دار آخرت عذاب صرف است و در کل اشارات با يا در نزديم دنيزخارف آن بپوش که کل نع

ن يضاً ولکن خداوند گواه است که با وجود ايدر طاعت و حکم او ا يبا وجود خداوند ياز احد ين است که نترسين ايقي

شان در واقع اقرار به عجز است از ين عصر خط ايا ينقدر دهر مرا محزون نموده که بتوان ذکر نمود علما يمقامات مشهوره نه ا

ث عاجز بودند جرئت يک حديان يکه از ات ين انسياطينمود ش يعدم فهم کلمات من و معذلک واقع شده آنچه که قضا جار

م و بالغه يو منها خطابه به العم"يشان را احديکه سبقت نگرفته بود در امکان ايبرحکم خداوند نموده و عمل نمودند بعمل

:ميم لجمهور العلما و الفقها مفتّتحاً بقوله الکريالعظ

العلما يهذا کتاب ال

ميبسم اهللا الرحمن الرح
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و انّه کتاب)67ديحم ي( هو لغنديالحم يشاء من عباده (و) انّه  ال اله الّا هو الغنّيمن  يالکتاب علنزّل)ي(نزلييالحمدهللا الّذ

ة اهللا لمن اراد ان يم و ان ذلک الکتاب حجة من بقيحک يل من لدن عليحکم باطن القرآن تنز يه قد فصّل فيب فيال ر )(لکتاب

السموات واالرض و ان  يو له ما ف يعزب من علمه شئية اهللا حجة ربک الين قل ان بقيو کان من المؤمنات ربه يؤمن بآي

(سمعتم)کم بعد ما يالحجة بالغه عل (حجةاهللا)ا اهل الفرقان ثم اعلموا انيحکم الکتاب له خاشعون ان اتّقواهللا  ين فيالمؤمن

عقلون و انّه لکتاب قد نزل ينات من لدنّا لقوم يات بيه آيکم من قبل کتاباً فيارسلنا الم و لقد يحک ية من لدن عبدنا عليسبقتم آ

مة يوم القيحکم اهللا يشهداهللا الکثرکم الّا کلمةالشّرک فسوف  شهداهللا)ي(م و ما  يصراط قو يعلحکم باطن القرآن من لدنّا يف

بما کسبت (111)اتنا فأخذناهم بماين من قبلکم بآيو لقد کفر الّذر يو ال ظه يالنفسکم من ولومئذ لن تجد واينکم بالعدل فيب

ات الذّکر من لدنّا فاولئک هم المهتدون و ما من نفس قد سمع ين اتّبعوا آيکذبون  ان الّذيرالحق جزاء بما کانوا يغ يهم عليديا

من االمر و کان من حکم  يؤمئذ بشئيع يتطسيد لن يتابوت من حد يمة فيوم القيحشر يعرض عن حکم ربه الّا و يحکم البدع و 

حلّ ياه تعبدون و ما يالذّکر ان کنتم ا يات اهللا من لدياتّبعوا آ (اتبعوا)الکتا ب من قبل ان يم و لقد فرضنا فيعذاب ال يربک ف

ن  أزعمتم ان يالخاسرمة لمن يوم القيالکتاب من قبل و من اعرض عن حکم ربه فانّه  يالحد منکم حکماً الّا بحکم ما نزّلنا ف

الکتاب من آمن باهللا و  (کتاب)ين فيشرکون انّما الديمما (عما)ن فسبحان اهللا يد يالذّکر و انتم عل يات اهللا من لديتکفروا بآ

علّکم الذّکر ل يحکم اهللا من لد(اتبعوا)ا اهل الفرقان و اتّبعواياته و اتبع حکم البدع فاولئک هم المهتدون ان اتّقواهللا يبآ

ک هذا صراط اهللا ف ين فيترحمون انّما الدموات و االرض  يکتاب ربن و ما من عبد يقسطاس مب ياالمر من لدنّا عل يلقيالس

اتنا الّا و کان جزائه جهنّم بئس يکفر بحرف من آير ثم يعمل کل الخيه من عنداهللا و يمنکم قد آمن باهللا و بالقرآن و ما نزّل ف

ات الذّکر  ما نحکم له يحشرون و ان کفر نفس منکم بآياهللا  يوم کل اليا معشرالعلماء من يم ان اتّقوااهللا ير قدناحر يالمقعد ف

(فانّا ما) ا اهل المأليد ان اتّقواهللا يالحم يمة بکفرالنّاس  اجمعهم جزاء لشرکه باهللا العليوم القيربک و لنعذّبنّه اميالکتاب با يف

ن يد يدون ان تفسدوا فيالً اتريف ال تشعرون قلين کفروا باسمائنا من قبل فما لکم کيؤمن من الّذيالّا ان  اتيد بتلک اآليفما نر

بعد ما  يقلب عبد يعل ينزل من لديف تکفرون بما يها المأل کيا ايلکم يات اهللا لتوقنون وير علم من لدنّا بعدما انتم  بآياهللا بغ

ام اهللا بعد ما يذکرکم بايات ليه الکتاب و اآلينزل عليبعث اهللا نفساً من انفسکم لحکمه و يان ات القرآن لتؤمنون أَ عجبتم يانتم بآ

ق منکم ثم استهزء يکذّب فر (کذّبوا)ات اهللا من لدنّا قديفضل اهللا لتسئلون فلما جائکم ذکراهللا بآ(112)ن منيکلّ ح يانتم ف

هاالمأل من يا ايحکمون قل ين بئس ما اتّبعت اهوائهم و سأما يو ما کانوا من الدل لهم يانفسهم فو يطان فيالشّ يلقيق منکم بما يفر

)١٠۷ - ١١١ .صص –توقيع معروف به کتاب العلماء عهد اعلي  ,(-شد با کتاب عهد اعلي مقابله گرديد و تفاوت را در داخل پرانتز قرار داده-67
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 ياعمالهم عل ين قوم الخوارج فهل کانوا فينکم و بيةاهللا فماء الحکم بياهل الفرقان ان اتتّقواهللا بالعدل ثم ما اجاب احد منکم بق

ا اهل الکتاب يث ال تشعرون ان اتّقواهللا يات اهللا جهرة من حيآف تکفرون بيوم المصحف  بحکم القرآن فما لکم کيکفروا ين و يد

الذّکر بعد حکم الرشد عند احد من نکم هل قرء هذايم ان اسئلوا من طائفة العدل بيصراط مستق يو ال تکذبوا عبدنا فانّه لعل

کلّ شأن  يده فيافان الروح قد ين لدا اهل المأل حکم الذّکر ميصفون ان اعلموا ياهللا عما  يعلماءکم بعضاً من القول فتعال

رة البحر سنة محمد رسول يجز يحکم فرض العلم قد بلغناه ال يال يز فلما بلغ سن هذا الفتيعز يباذن اهللا و انّه ال اله الّا هو لقو

ة يمن ذر يلصّراط و احمدهذا ا يعل يهذا الشّأن و اعجم يعل ياحد منکم و انّه الم يل علمکم لدياهللا من قبله و ما تال من سب

م و ان کلمة يز الحکيات ما نزل الّا من اهللا العزيعقل ان مثل تلک اآل يشهد کلّ ذيظً و يحکم لوح حف يرسول اهللا  ان ف

م فوربک انّهم قد کذّبوا يقو يلسان عرب يات علينزل اآليک  بان الذّکر بأخذ احرف القرآن و يحکم ما نزل  ال ين فيالمشرک

ات القرآن يمثل آ يکلّ شئ ينزّل فيانفسهم  و اولئک هم الفاسقون و لو شأالذّکر ل يطان فيالشّ يلقياتنا بما يو افتروا بآ اهللا يعل

کم مثل ينزل الحکم عليل االمر ان يسب يکلّ ما تحبون  ف يا اهل الفرقان من کلمة اهللا فيم ان اسئلوا يع عليو ان اهللا ربک لسم

کتاب  ياتنا کذبا فاولئک هم اصحاب النّار فيآ يقولون فين يات اهللا ال تکذبون و ان الّذيومکم هذا بآيشأن القرآن فمن بعد 

حرف حرف القرآن فاولئک هم المشرکون و  يم و من قال فين بمثلهم قد کانوا من اصحاب الجحيو ان المستهزئ(113)نيمب

وم من دون ذکر اسم اهللا يذلک ال يجد المعرضون فياته و لن يآل ان مثل خلق الحروف عنداهللا کمثل خلق انفسکم ال مبدل

ات يآ يالقرآن بمثل ما قال ف ين فان االعراب قد قالوا من قبل فيا ذکراهللا و التحزن من کلمة المشرکيراً ان اصبر يشاهداً و نص

الّا من اتيتلک اآلاته و قالوا ما کانتيآ يقد کذبوا شأن اهللا فان بعضهمن وير االوليربک اصحاب القرآن ما هذا الّا اساط

اکثر شرکون و ما تجديقل سبحان اهللا عما  يالقرآن اعجم يل فياتنا بان کلمة سجيآ ين و ان بعضهم قد افتروا فيقصص االول

اتنا ما کانوا يآ يصراط ربک و قد ساء ف يحکم الفصاحة منهم قتلهم اهللا بئس ما افترت انفسهم ف ياهل الفرقان اثبت علماً ف

ها المأل يا ايالً قل يبعض من الحرف تبد يحکم اهللا ذکراهللا بالحق قل و ما احد بحکم اهللا ف يحکمون و ان سنّةاهللا قد قضت في

ان اهللا ات فيکفرون باسمائنا بتلک اآلين يمن اهل الفرقان ان اتّقواهللا و ال تفرقوا من امراهللا و اتّبعوا حکم اهللا بالعدل و ادعوا الّذ

حکم البدع لتعجبون و  يالکتاب من قبل بعد ما انتم عل ياتنا فيف  تکذبون بآيلکم کم فمايحک يشاء بنصره واهللا قويد من يؤي

ا اهل الفرقان فهل يفترون قل ياهللا عما  يرة فتعاليات کثيبدل الحکم بعد ماقد نزل من اآلية واحدة فهل يلو نزل اهللا القرآن آ

ة واحدة من دون تسع يآ يموس يف تکفرون باهللا و ال تشعرون و لو نزل اهللا عليعة فما لکم کية بدياب من قبل آالکت يتجدون ف

را الم يه کثيرد الحکم بعد ما نزل من لديلن ة واحدةيلونزّل من اهللا آ يورب يقومه قل ا ينات فهل کان حجة بالغة عليات بيآ
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ان اعلموا ان حکم هذا العبد کمثل حکم االبواب  من قبل  (114)ميع عليرسله واهللا سمن احد من يتقرئوا کلمةالقرآن ال نفرق ب

قدرن و لو کان يعن و لن يستطيه لن  ينزل الروح الية مما يأتوا بمثل آيان  ينات لو اجتمع النّاس عليات بيکم بآيقد ارسلناه ال

تصرفون ان  ياالرض الاله الّا هو فانّ يالسموات و ما ف يعلم ما فيو انّه لة االکبر من اختها يرا و ما نزل اهللا آيالبغض ظه يالکل عل

ون و المرسلون من عنداهللا من قبل فان ييا اهل الکتاب حکم اهللا و لقد جائکم ذکراهللا من لدنّا مصدقا لما جاء به النّبياعلموا 

کفر يؤمن قد شاءاهللا ربک له و من شأء ان يفمن شاء ان يةاهللا لکلّ شئين و لقد بلغ ذلک الکتاب حکم بقيذلک لهو الحق المب

القرآن من   يب من حکم اهللا فارضعوا الحکم ما نزّل فير يا اهل الکتاب ان کنتم فين قل يالنّاس اجمع ياهللا بالغة علان حجة

.نيد ينکم ولينکم لکم ديننا و بيلص بن و ان لم تفعلوا و لن تؤمنوا قد نزل اهللا حکم الخايالکاذب ينبتهل فنجعل لعنة اهللا علقبل 

 يباهل ان رسل ذکراهللا قد کانوا فيالمسجد الحرام فمن شاء ان  ين حکم ذکراهللا عند الکعبة فيکتاب الحرم يو لقد نزلنا ف

ن ثم اتلوا کتاب يحکم اللّوح لمن الصّادق يقد اجاب امرنا فانّه ف يالّذ يذلک الکتاب ال يرا ان اقرؤا مما نزّلنا فيبعض البالد کث

 يل من لدن عليباطن القرآن تنزنات منيات بيسبعماه سورة محکمة آ يرجع الذّکر ف يالبحر ف يقد نزلناه عل يالروح الّت

حکم باطن  ينات فيات بيعمل احد قبلکم قد جائکم رسل ذکراهللا من لدنا بآيام اهللا ما لم يا يا اهل القرآن قد اکتسبتم فيم يحک

رالحق بعد ما کنتم بظن يتم رسل ذکراهللا بغيات اهللا جهرة و آذيان فقد اعرضتم عن آيل اهل البيفة مکنونة من سبيالقرآن و صح

قبل اهللا من احد علماً بعد ما سمع يام اهللا و ساء ما انتم تعملون و لن يا يکم فيدين بئس ما اکتسبت اين اهللا لصادقيد يانفسکم ف

الکتاب  ياالرض نقد فرض له ف يان عمل بعد جهاده ف)115(ن وياته و کان من الخا شعيؤمن بآيةاهللا الّا يهذااالمر من عبد بق

القرآن من قبل  يالکتاب حکماً دون مانزّل اهللا ف يم فهل نزّلنا فيکر يعفو عند الذّکر فانّه لغنيبمثل ما قد عمل الّا ان  يقضيان 

کتاب اهللا تدرسون فما  يات باطن القرآن  و انتم من قبل ذلک حرفاً منه فيالکتاب بعضاً من آ يقد نزّلنا ف يف ال تشعرون بليک

الکتاب من  يحلّ لکم فيالقرآن و  يحکم القرآن من قبل ام حرم ف يالکتاب حکماً ماحل ف يا اهل الفرقان هل حرم فيلکم 

حکم ذلک الکتاب  يو من عنده حکم القرآن عل باهللا يالکتاب حرفاً الّا باذن اهللا و کف يف التؤمنون و ما نزل فيبعد فما لکم ک

ن و مثل ذلک ما يو من معه اجمع يموس ينا اليالقرآن من قبل واوح يالکتاب کمثل ما قد نزل ف يف يداً و ان کلمة الوحيشه

ن  قل ال يمب نيقييعهداهللا ف يااللباب منکم کمن کان عل يات الوليالنّحل و کذلک قد فصّلنا اآل يثم ال يام موس ينا الياوح

 ير حکم ما نزل اهللا فياتنا بغياول حرفاً من آيز و من يالعز يالکتاب الّا اهللا و من شاء انّه ال اله الّا هو القو يل ما نزّلنا فيعلم تأوي

 ين بن علين البأس کمن اعرض عن حجة ربه حسينصره حيالقرآن من قبل فاولئک هم الخاسرون و من عرف کلمة اهللا و لم 

فاولئک هم الظّالمون و ان  ين لهم الهديشاققون الذّکر من بعده ما تبين ياالرض المقدسة و اولئک هم الکافرون و ان الّذ يعل
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حکم ما  يه و اولئک هم المشرکون من اهان بامراهللا فيديالعزم با ياً من اوليقتل نبيحکم کلمة البدع کمن  يفسدون فين يالّذ

کل نفس قد  يا اهل القرآن ان اتّبعوا حکم اهللا ثم بلّغوا مثل ذلک الکتاب الياولئک هم الفاسقون ات اهللا بالحق فيقد سمع آ

ات اهللا بالحق ثم يوم الفصل فانّکم مالقوه و اتّبعوا آيا اهل الکتاب من ين ان اتّقواهللا يآمن باهللا و کلماته و کان من المسلم

حکم الکتاب  يمن قبل لعلّکم ترحمون و لقد فرض ف)116(القرآن ينزل فحکم ما  يات عليل اهللا تبلک اآليسب ياجهدوا ف

 يوصيد و ان اهللا ربک يز حميصراط عز ين عليثبت قلوب المؤمنيکلّ شأن ل يتلوا ذلک الکتاب فياتنا ان يتّبعون آين يللّذ

م ان يصراط قو يالمحکمة و کانوا علل اهللا بالحکمة و الکلمة يسب يجاهدوا فيالحکم ثم  يجمعوا علين بان يعباده المؤمن

ختلفون ان يحکم الکتاب  ياالرض و ما کان النّاس ف يالسموات و ما ف يعلم ما فيما تشأون فان اهللا يا اهل الفرقان فياتّقوااهللا 

ب من قبل احکام کلّ الکتا يالذّکر لعلکم ترحمون و لقد فصّلنا ف يحکم اهللا من لد ياتّقوااهللا و استغفروا ربکم ثم ارجعوا ال

طان و ما بأذن اهللا له بحکم الّا بشأن کلمة يال و ان اهللا قد اذهب من عبدنا کلمة الشّين قلياتنا الّا من السابقيؤمن بآيفما  يشئ

دون ينتم ترکتاب اهللا ما ا يات ما نزلنا تعدل فيه من آين اال آياحکامه بعضاً من القول و کلّ اتاه طائف يقول نفس فيات لئلّا ياآل

اتنا و کان من يتذکّر بآيمنهم لعلّه  68رجل  يو ما انتم من بعد ستسئلون و لقد نزل ذکراهللا ارض مسقط و بلغ حکم اهللا ال

قوم يها الّا من ياهل الکتاب ف يرين قل ما يحکم الکتاب من المعتد ياتنا و انّه فيآ ين قداتّبع هواه من بعد ما قد تليالمهتد

 يلقينسخ اهللا ما ين فسوف ياتنا و کان من المتّقينة الّا نفساً منهم انّه قد آمن بآيک قد کان حکم اهللا الهل السفن و کذليبورجاهل

أخذ من ين قالوا ان کلمة اهللا يم و لقد کفرالّذيقو يصراط عل يهم اليهدياتنا و يثبت افئدتهم بآين و يانفس المؤمن يطان فيالشّ

ن قل لو شئنا لننزّل يات من ام الکتاب لقادرياخذ اآل ي ان اتّقوااهللا و آتوا بسورة من مثله ان کنتم علها المأليا اياته قل يالقرآن آ

)117اسم ( يات عليالکتاب لمن وجد تلک اآل يز و لقد فرض فيعز يات القران و ان اهللا ربک لقويکلّ حرف مثل آ يف

الکتاب لمستقر  يعلم حکمه و ان حکم ربک فيمن ال  يبلّغها اليالذّهب ثم ان  کتبها بالمدادين ان ييمحمد رسول اهللا و خاتم النّب

صحف  االبرار و سبحان اهللا رب  يناه الّا و قد کتب اسمه فيض من الدمع علياته و تفيو ما من قد قرء ذلک الکتاب و اتّبع آ

ن. يلمن و الحمدهللا رب العايالمرسل يصفون و سالم عليالسموات و العرش عما 

شرح سفر حضرت ذکراهللا االعظم باصفهان و واقعات آن بلد

شيخ سليمان قاضي يا شيخ االسالم مسقط-68
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د يس يق نمودند آورده اند که حاجيطر يراز در آمدند با همراهان سوار بر اسب منزل به منزل طيو چون آن حضرت از ش

ز گشت و اطوار يبرمانه صبرش لياورده پيمه از آن حضرت تاب و طاقت نيبه عظياز مشاهده کرامات و امور غر يکاظم زنجان

پس از ورودشان به اصفهان تحمل  يفرمود ول يرا بمالطفات نگهدار يت دراو طلوع نمود و آن بزرگوار ويه و محويجذب

عشق نماز خواند و بالجمله  ياورد و باالخره مرغ روحش از قفس بدن پرواز نمود و آن حضرت منفرداً بر جنازه آن قربانين

ش بحاکم برنگاشت يخو يبرا يمشعر بر عزم ورود بآن بلد و طلب محلّ اقامت مهٴآن بزرگوار نا دندياصفهان رس يچون بحوال

ر بود و او از رجال يام حکومت اصفهان با منوچهر معتمد الدوله شهيبفرستاد و در آن ا يد کاظم مذکور را برسالت نزد ويوس

و  ينيد يت و کثرت تقواير و کفايقدرت و کمال و تدب شد و بوفور ثروت ويصاحب مقام اول در دولت محمد شاه شمرده م

ب گفت و از او يد ورودش را ترحيان رسول را بشنيرا مطالعه نمود و ب مهٴشهرت داشت و چون نا يشدت شجاعت و قوت بدن

ورود  يو ٴنهد محمد امام جمعه سلطان العلمأ که مشهور  بثروت باهظه و قوت نافذه بود بخواست که آن حضرت در خايپرس

ن را که ير محمد حسيرفت و برادر خود ميز بپذيبپردازد و امام ن يو احترام گذار يد و او با داد وظائف و لوازم مهماندارينما

خارج شهر  )118(ز تا حدود يره آن حضرت روان داشت و خود نيبپذ يد با جمعيامام جمعه اصفهان گرد يبعداً پس از وفات و

افات مجلّالنه پرداختند و يض يهٴمات و تهيرا به منزل ورود دادند و بتکريل ويل و بتجيقات کرد و با تجلرفت و با آن حضرت مال

در دار  يد و معتمدالدوله بمالقات آن حضرت رفت و از وينام گرد ضهٴاب خاص و عام و استفايلهذا آنخانه محلّ ذهاب و ا

ت از يت و شکايتش محظوظ گشت و آن مظلوم در ضمن صحبت حکاانايافت مجلّل نمود و از جمال و کمال و بيالحکومه ض

شد که ممکن است آن ظالم جاهل و غافل پس از يان چنان استنباط مينخان نمود و از مفهوم بيراز در رفتار سوء حسياوضاع ش

ض و تعدوله فينما يببستگان و يمهاجرت آن مظلوم تعرنگاشت و از او خواست نخان بيبه حس يالحال نامه ا يد لذا معتمدالد

راز بفرستاد واز آن يدارد و نامه را با مأمور مخصوص بش يق عدالت مجريد و طريق ننماييشاوندان آن بزرگوار تضيکه بر خو

چند  ياميم بود ايم در عذاب اليده از خوف و بيقات و تشدد بر آن مظلوم دچار حمالت وبا گرديينخان که در اثناء تضيسو حس

نسبت  يسخت يافت بنايت آن مظلوم شد و چون دست باو نيجان آمد و بصدد آزار و اذيظ و هيبه غ يو پس از مهاجرت

رزا ابوالقاسم که از سادات محترم بلد بود و شرح احوالش يم يت اخ الزّوجه اش حاجيببستگانش گذاشت و مخصوصاً بصدد اذّ

دند و مورد يو نقاهت افتاده بود بدار الحکومه کش يماريکه بر بستر بيرا در حاليمأمور نمود تا و دهٴم برآمد و عينگاريرا بعداً م

بگذشت و از آن  ينکه چند روزيدهد و هم يخطاب و عتاب قرار داد و التزام و ضمانت بگرفت که آن مظلوم را به دست و

د يند و سخت تشدد و تهدديرزا ابو القاسم مذکور را مجدد بدار الحکومه کشيم يد حاجيبه دست او نما يمظلوم خبر و اثر
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د محترم عجز و يند در چنان حال که آن سيرا به ضرب و عقاب کند گويخواست و يمه بگرفت و ميبرسم جر ينمود و مبالغ

د الجرم دست از يرس يمعتمدالدوله نزد و مهٴخورد نا يش از مقر آن حضرت ميخو ياطّالع يکرد و سوگند بر ب يالبه م

م و مشقّت بودند و گرفتار حبس و يوسته در بيراز متعرضات آن ظالم پين شين و محبيمؤمن يد وليم کشتعرض ببستگان آن مظلو

آن بزرگوار   يکه آن چه از آثار قلم يدت گشتند به درجه ايعق)119(ه و کتمان يضرب و زجر و اخذ نقود شدند و ناچار بتق

راز يآن مظلوم در ش عهٴياط آثار را شسته محو نمود و شيدت خوف و احترزا ابوالقاسم مزبور بردند و او از شيم يداشتند نزد حاج

م خباز و آقا يرزا رحيمعروف برکاب ساز و م يرزا آقايابوالحسن بزّاز سابق الذّکر و آقا م يل مانند حاجيقل يا دهٴام عيدر آن ا

بعد  يات اغلب آنان در بخشهايکه شرح حرهم بودند يخ ابوتراب امام جمعه و غيرزا پسر برادر شيم يخعليم و شيمحمد کر

حفظ و صون خود غالباً در مسجد و صف نماز  يمحمد معروف ببساط  بود و او برا يگردد و از آن جمله حاج يمذکور م

کرد و او در محضر امام بنوع  يت ميدتش با خبر بود و از او حفاظت و حمايشد و امام از عقيجماعت امام جمعه حاضر م

ن  وعظ امام در مسجد در ين انبوه مستمعيراند چنانچه در بيگشت بر زبان م يکه موجب تنبه و تذکّر مردم م ينبه سخنايمطا

 يان ميرا ب " مداد العلما افضل من دماء اشهداء "ث يآنان امثال حد يکه امام اوصاف علما و اخبار وارده در مدح و ثنايحال

افراخت و از امام بنوع استعجاب و  يت گردن ميور ناگهان در آن جمعمحمد بساط مذک يداد حاجيکرد و شرح و بسط م

هستند که در عصر ما بنام علماء معروف اند و ما مقام  ين ملّاهائيا مراد از علماء هميآقا آ يگفت که ا يد و ميپرس ياستعالم م

فارس و از مهر و عدالت  ين والنخاياز ظلم و جور حس يم حاشا و کلّا و شرحيشناس يدت و طاعت آنانرا ميمعرفت و عق

 يرزا آقاسيم يه به حاجيع خطبةالقهريع به محمد شاه و در توقيمنوچهرخان حاکم اصفهان بقلّم ملهم آن حضرت در توق

د محمد امام جمعه اصفهان در آن يرسيم نمود و بالجمله  ميع را بعداً در موقعش ثبت خواهين آن دو توقيمسطور است  و ما ع

ل او يتجل يبزرگ برا يافتهايز منجذب به او شده ضيمهمان بودند خود ن )120(69ضرت ذکراهللا االعظم در خانه اشام که حيا

در تاريخ حاجي ميرزا جاني مسطور است : ( امام جمعه بحدي اظهار خلوص مينمود که خود آب دست شوي بجهت حضرت مياورد و در مدت -69

مردمان فوج فوج به زيارت مشرف ميشدند و سؤاالت مي نمودند تا آنکه جمع کثيري مصدق گرديدند پس او از چهل روز که حضرت در خانه او بودند 

آنحضرت پرسيد که آيت بر حقّيت شما چيست فرمودند در شش ساعت هزار بيت بدون فکر در هر مطلب که مي خواهم از قلم من جاري ميشود، امام 

فرمودند هر چه شما ميخواهيد بگوئيد تا بدون فکر بنويسم و او خواهش نمود که چنانچه براي آقا سيد يحيي عرض کرد شايد سابقاً فکر نموده ايد 

ششهروگذراندندساعتونمودندقبولآنجناببنويسيدوالعصرمبارکهۀنيز شرحي بر سور اينجانببجهتنوشتيدکؤثرۀدارابي شرحي بر سور

خاصهنبوتبابدرمعتمدبخواهشنظرنيزايلهٴرساو.ميباشدعنداهللامنقدرتاينکهنمودنديقينامامسرکارنمودندکتابتبيتهزارساعت
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والعصر از قرآن  رهٴالمجلس  بر سو يمفصّل ف يرياو تفس يداشت و آن حضرت به اقتضا يم يت مرعيداده مراسم احترام را بغا

م الهام توأم آن يع از قلم معجز شير و سريت قصيبغا يع در وقتيباسلوب بد عيع و عرفان منير رفيمرقوم داشت و صدور آن تفس

الت يد تجليد انجذاب او گشت و آن احوال و احترامات منوچهرخان و امام جمعه موجب مزيحضرت موجب اندهاش و مز

محبت و  يد و بعضدنيض لقا و محضرش رسير از همه گونه مردم به فيکث يد و جمعيخواص و عوام نسبت به آن حضرت گرد

رزا محمد يآقا م يارتش نائل گشتند و از آن جمله برادران نهريکه در آن حدود بودند مکرراً بز ين ويمان آوردند و مؤمنيا

و در مجلس معتمد که آن حضرت ميهمان بودند تشريف فرما شده آقا محمد مهدي بن مرحوم حاجي کلباسي گرديدفضلوعلماهلعبرتکهنوشتند

سئوال نمودند در علم توحيد و حکمت جواب شافي کافي دادند و ايشان هم در  لهٴنوري حضور داشتند هر يک مسئو ميرزا حسن بن مرحوم مالّ علي 

سد مجالس و محافل خود توصيف و تمجيد آن رب مجيد را مکرر مي نمودند من بعد از آنکه ديدند که جمعيت زيادي به زيارت ان حضرت مي روند ح

علم را گرفته از روي جهل خود رد نمودند و بناي فساد گذاردند مرحوم معتمد پيغام  ۀگذاردند و نوشتجات آن نقطبر ايشان غالب شده بناي بدگوئي 

ت هرگاه نمودند به حضرات مالّها که شماها که اول بد نمي گفتيد چه سبب شده که حال بدون اينکه صحبت نمائيد بد ميگوئيد، اين طريقه انصاف نيس

مسجد شاه وبا ايشان صحبت بداريد هرگاه يکي خانه من ويکي خانه امام جمعه و . يکياختيار نمائيدرا  محلهستيد يکي از سه  طالب تحقيق امر ايشان

صحبت با ايشان هم يك فنكه من حاضر باشم وطرآشويد بشرط نمود تسليم ايشان شما باشيد واگر ثابت  رادعرا نتوانست اثبات نمايد اول  دادعاي خو

وقت هم  وحضرات قبول نمودند كه جلسه در مسجد شاه باشد و ند ردگه ميدسوآر دهيد تا قيل وقال نشود وبدينطريق رفع فتنه شده همه قرا نفر را

بط نموديم وهمينكه وعده رسيد تخلف خَقرار داديكي از روساِء ايشان بسايرين پيغام داد كه ما در قبول  اين  معين كردند ولي قبل از رسيدن  وعده

رند ومدت ده ذابگ هلهابن سرور رسيد فرمودند هرگاه از مناظره با من اباِء دارند قرار در مه آنفاق وعداوت برميان بستند وچون اينخبر ب ورزيدند و کمر

بعضي از  ،نآنچه را كه اليق ذكر وبيان نيست  ومن بعد آيه واستهزا گشودند وگفتند يوم را مشخص نمودند چونكه خبر بحضرات رسيد زبان بسخر

 لخالفه را ديدندراداملعون امام جمعه نآقاسي عارض شدند  وران وهو اآلد ال خود را بنقطه شرك زمان ودجکفر  صورت خياالت دنيا پرستحضرات 

چونکه اين امام از براي امام صورت حال را نوشت  ارض صاد زدند كه فالن وفالن كرده است وبناي فسادارد ۀوضرب بسياري در باب امام جمع

و آنچه در  خبررسيد که جوهر نار سر نور را عداوت ورزيده لهذا اطباع ناريه نيز جمع شدند و صحيفه ميشومه درباب رد و لعن آن جوهر حقيقت نوشتند

وده و بنائي بي اعتنائي خور شأن ايشان بوده نسبت به شمس فلک واليت دادند، امام نيز ترک اخالص رباني خود را نموده متابعت همگنان خود را نم

لطان مرحمت گذارده چون کار به اين مقام انجاميد آن قمر منير در عمارت خورشيد که سراي شاه بود مختفي گرديدند و معتمدالدولة در نسبت بالس

واست دست نداد و جواب مقام اخالص و خدمت و حراست آن حضرت بدرجه اي ايستاد که هر چند حاجي ميرزا آقاسي ملعون آن حضرت را از او خ

شما به گفت و به آن حضرت عرض نمود  که مي توانم همه اهل شاهشون و بختياري را جمع نمايم و با سلطان ايران محاربه نمائيد و هرگاه ظهور امر 

بندگي شما را به گوش خواهند حکمت مي شود من در خدمت شما به طهران ميروم و عرض اجمال احوال سرکار را به محمد شاه مي نمايم. البته حلقه 

)74نسخه کامپيو تري صفحه   -116نقطة الکاف صفحه (کشيد. الخ.
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ن آن حدودبودند که شرح ير مؤمنياز مشاه ياردستان يدر عليرزا حيو م يم اصفهانيرزا ابراهيو آقا م يرزا هاديو آقا م يعل

م بود که يد عبدالرحيمان آورد آقا سيا يارت ويکه بزيگردد و از جمله نفوس يه مسطور ميآت ين بخش و بخشهاياحوالشان در ا

گر عالم ين امر مشهورند و ديافت و او و خانواده اش در ايخطاب باو صدور   ع معروف بالمهزّءيقلم آن حضرت توقبعداً از 

چند  ياميه امام نزد او شده و او پس از ايالت علميمذکور بود که تحص س امام جمعهيم وجليند يهرو يفاضل ملّا محمد تق

نمود  ياقته ترجمه بفارسيه نزول يراز از قلم ملهم بعربيام شيفةالعدل در فروع احکام را که در ايبدستور آن حضرت رساله صح

را قبول کردند و آن همه ارباب  ل نفوس معدود امر آن حضرتين قبيدر احوال حاصل گشت و از ا يريياو را بعداً تغ يول

ن يش آنانرا چنيان خويب يت نبردند و آن حضرت خود در طياز هدا يبينص )121(رهم يه و غينيعمائم و علمائ و طلّاب د

بعد از ظهور  يمنتظر بودند او را ول يليوصف فرمود قوله "تصور کن ظهور او مثل ظهور نقطه فرقان که چقدر از حروف انج

وم مؤمن به حضرت بود سراً و کل اصحاب نار بودند و گمان ين و هر که در آن يرالمؤمنينبود تا پنج سال اال ام اصحاب جنّت

ه جواهر خلق را حرکت داده تا ير الهين ظهور مشاهده کن که تا امروز بتدابين در ايکردند که اصحاب جنّت اند و همچن يم

 يحصيآن ال سهٴمدر ۀاست و در هر گوش يرض ص که بظاهر اعظم ار اضزده نفر نقباء گرفته شد و در ايصد و سيآنکه س

ن سر کالم يد ايپوشيص نقابت را ميگندم پاک کن او قم يريهستند که باسم علم و اجتهاد مذکور در وقت جوهر گ يعباد

بود در  يجعفر نامخلق اسفل خلق" و گندم پاک کن مذکور ملّا يخلق و اعال يگردد اسفل خلق اعاليت در ظهورکه مياهل ب

د و در قرب ين باب الباب در اصفهان مطلع و منجذب بآن امر گرديام توقّف ملّاحسيد و در ايورز ياصفهان که بآنشغل اشتغال م

 يدان اصفهان مياز م يکه او با جمعيا مشاهده کرد و در روزيام ورود حضرت ذکراهللا االعظم موعود منتظر را در عالم رؤيا

ست غربال را از يا مشاهده کرد نگريافتاد اوضاع و احوال را مطابق آنچه در رؤ يرش بر آنجمال روحاننکه نظيگذشت هم

گشت و خاتمه  يان ويد و از فدائيمان کامل رسيض ايا شد و بدانست و بفيان شرح احوال را جوينداخت و از تماشائيدست ب

روز  به  يگردد و در خالل آن احوال از طرف يمسطور م يطبرسقلعه  عهٴد چنانچه بعداً در شرح واقيات شربت شهادت نوشيالح

گرفت و  يشدت م يگر حسادت و رقابت علما با ويد يگشت و از طرفيد ميروز محبت منوچهرخان نسبت به آن حضرت مز

)122(اختند ت برافريد الجرم بعصبيرس يز به سمع آنان مين يدت مردم و نقل مقامات و کرامات نسبت به وياخبار ارادت و عق

ت کردند ودفع شر خواستند و هر چه يدر السن و افواه عامه افتاد و منوچهرخان و امام جمعه حما يهمهمه در رد و ابطال و

از اختالف و فساد نمودند فتنه زائل نشد و عاقبت علما از امام جمعه که با آن مظلوم مؤالف و با  يحت گفتند و نهيعلما را نص

نوشتند که امام  يرزا آقاسيم يت بشاه و حاجيرفت شکا يش نميشان پياز ا يو با وجود عدم موافقت او کارآنان مخالف بود 
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 يگردد پس حاج ين موجب ضالل و اضالل عامه ميد و اينما يل ميت و تجليخود جا داده و حما نهٴد ذکر را در خايجمعه س

ر يبدو نوشت و او را از وخامت آن احوال تحذ يد تا  شرحيطلب 70انز از امام جمعه طهريبامام نگاشت و ن يمکتوب يرزا آقاسيم

 ياب مردم را از خانه اش که برايد و ذهاب و ايت آن حضرت بکشيت و رعايب دست از حماينمودند و او پس از وصول مکات

هل روز به شرح مذکور باًً چياصفهان که تقر دهٴيام سعيق ايق ساعات و دقاين طريشد موقوف نمود و بديمالقات آن مظلوم م

ک بود که در آن بلد پرتو يگشت و نزد يمه که متدرجاً آشکار ميعظ يايآمال و نوا يد و چهره دلگشايگذشت بخاتمه رس

 يديشه اش طرح جديب موافق سنّت همير غيد تقديغم افزا از افق ابداع و انشاء برآمد و  يرگياندازد باز پنهان شد و آثار ت

امام جمعه بعمارت دارالحکومة انتقال و منزل  نهٴخت الجرم منوچهر خان آن حضرت را از خايشدائد ر ظهور مصائب و يبرا

عه مشهود يفوق الطّب يقتيحق يکل مکر م و از احوال و اطوار ويداشت و در آن ه يت مرعيرا بغايل ويداد و پاس احترام و تجل

 ياز علما را با و يکرد و لذا بآن صدد شد که بعض يمشاهده م خود را از درک مطالب و کلماتش قاصر و عاجز يد وليد يم

)123(قت ببرد .يبحق يد و پيمجتمع سازد تا در آن مقاوله و محاجه درک مطلب نما

اصفهان يمباحثه و فتنه علما

حکماء را  قهٴطب از ينور يرزا عليرزا حسن بن ميمشهور از فقها و م يم کلباسيمحمد ابراه يبن حاج يآقا محمد مهد يپس شب

 يانات و مطالبش را استماع نمودند و سئواالتيمکالمه و مصاحبه کردند و ب يدعوت بصرف شام در دارالحکومه نمود و آنان با و

د بود به صورت عدم ير مفيق وغير اليع را که غياز آن مواض يه نمودند و او برخيه حکميز عقليه و نياز موضوعات فقه يدر بعض

نمود  يل الزم ميرا که شرح و تفص دهٴفرمود وع يت اختصار ميدر غا يرا که مهم نبود جواب يداد و بعض ياعتنا جواب م

آنان گشود و  يه عصر و زمان بر رويقيد از حکمت و عرفان و وظائف حقيجد يمقال ابواب يکرد و در طين مييح و تبيتوض

آقا مير مهدي بن آقا سيد مرتضي بن آقا مير مهدي ابن آقا مير محمـد حسـين الحسـني الحسـيني امـام جمعـه و جماعـت دار الخالفـه طهـران در          -70

ت عمر شريفش را هشتاد و هفت سال بوده و مدت بيسـت و شـش سـال و ده مـاه در کمـال اسـتقالل در       وفات يافت مد 1263دوازدهم ربيع الثاني سال 

مسجد شاه طهران بامر باني آن خاقان صاحبقران بامامت جمعه و جماعت پرداخت و بعد از وي اين شغل خـاص بجنـاب سـيادت و نجابـت مـآب فاضـل       

روضة الصفاء ج ...ص ...) غفور اختصاص يافت .خليق آقا ميرزا ابوالقاسم برادرزاده و داماد آن م

در بخش چهارم خواهيم آورد معلوم ميگردد. 1268اوصافي که در باره ميرزا ابوالقاسم امام جمعه نگاشته از آنچه در شرح مذبحه سال 

( فاضل مازندراني)
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متعجب و متأثّر گشتند و چون صورت آن مجلس ضبط  يعه ويبد شان از مباحث و مطالبيک فرمود و ايه نزديه الهيبمعارف صاف

ه و يقين دانست که قلب آن حضرت  مشرق علوم حقيقيمنوچهر خان بعلم ال يست ولين سئوال و جواب در دست نينشد ع

ون خود شد و چ يمعتمد و ملتج ياز علوم نه. لذا بو ين موجود جز قشريق مقدسه است و آنچه در نزد سائريحقا يمجلّا

ه يدر اثبات رسالت حضرت محمد صلوات اهللا عل لهٴم رسايداالسالم بود از او خواهش ترقياالصل و عارضاً جد يحيو مس يگرج

ز در يو ن يدر عرفان حضرت رسول عرب يالمجلس رساله در آن خصوص صادر فرمود که سبب ثبوت و استقرار و ينمود و او ف

دت باو محکمتر يه اش در محبت و عقيه و شئون آلهيوماً بمشاهده آثار روحانيوماً فيپس  د و از آنيمان بخود ان حضرت گرديا

م يت و تعظيز از جهت حمايو ن يعه ويد بديه و عقاياصفهان که از انتشارو رواج مقامات معنو يشد و در خالل آن احوال علمايم

د که در خصوص عقائد يشان رسيبر ا يبيرهم مکاتياز و غريش ين و دلخون بودند از طرف علمايمعتمدالدوله از او سخت خشمگ

شانرا ا شمردند و قلع و قمعين و دنيتها  گفتند و آنها را بدع و ضالالت و مخالف و معارض ديتها سعاياصحابش شکا ياو و علما

رجعت را )124(نيک جهت بمقاومت آن مظلوم برخاستند مضاميکدل و ياصفهان  ين رو علمايفرض و متحتّم خواندند از ا

ظه قرار دادند و چنان همهمه در آن بلد افتاد که در مجامع و محافل يز اتّهامات و افترات غليبود دست آو يکه در آثار و

تخت شاه سلطان يه اذان پايديت تقليان و ظهورات غرور و حميت از چهره ها نمايان و آثار عصبيدر حق او در م يرئيسخت گ

د از هر سو ين درجه عظمت و ابهت  گرديعت و در نخستيه و شرينيام مرکز قوت علوم ديدر آن ا ه کهين و خالفت صفويحس

کجا مجتمع شدند و مضبطه در اثبات بطالن دعوت آن حضرت نوشتند و بر آن مهر و امضاء يدر  يان بود و علما همگيظاهر و ع

محمد جعفر آن  يمحمد باقر و حاج يد اسد اهللا بن حاجينهادند و بدر بار طهران فرستادند آورده اند که در آن جمع آقا س

ق بهانه آورد و خود را مستخلص ين طريمنضبطه را امضا نکردند و امام جمعه از امضاء و شهادت و حکم برکفر آن حضرت بد

که علماء  د يشياند يريد تدبيساخت که نسبت شبهه جنون در حق آن مظلوم داد پس معتمدالدوله چون حال بدان منوال د

قت از مجاز و حق از باطل جدا و يد تا حقيمعظم بلد را با آن حضرت در حضور  خود مجتمع سازد و او با آنان احتجاج فرما

ان بمثل کنند و ناچار از آن عاجز مانند يات يه ويات و معارف الهاميابند جز آنکه در مقابل آين يممتاز شود و چون علما  مفر

ا لب فروبسته دم در کشند و ساکن و ساکت باشند و آتش فتنه خاموش گردد و آن يا منقاد شوند و يمجبور بآن گردند که 

را  ين آنان را احضار نمود و عقد چنان محضريق فرمود لذا او و چند تن از مهمير امر و تشويرا به اجرأ آن تدب يز ويحضرت ن

ا در مسجد شاه باشد و مذاکرات يا در خانه امام جمعه و يومه و ادر دارالجکيشان طلب کرد و مقرر داشت که آن مجمع ياز ا

ر اعظم ارسال ين و حضّار مجلس برسد و آنرا بطهران نزد شاه و وزين بخط مأمور حکومت نوشته شود و بمهر و امضاء طرفيطرف



103

د و قرار گذاشتند که پس رفتنيط را پذيدولت محول و موکول باشد و آن چند تن از علما آن شرا دهٴبعه يدارد و فصل دعو

ملّا جعفر که از  ين نموده باو عرضه دارند و  پس از آن در خانه حاجياز مشورت با سائر علما وقت و محل آن اجتماع را مع

د محمد يد اسداهللا بن آقا سيشدند و کبار علما و فقها امثال آقا س )125(اصفهان و معتمدتراز کلّ آنان بود مجتمع  يکبار فقها

رهم حضور داشتند يو غ يکلباس يو آقا محمد مهد يسرکانيتو يملّاعل  يد حسن مدرس و حاجير سيو م ير حجةاالسالم رشتباق

فُقَها را در عقد چنان محضر مهم و وباالخره حاج ملّاجعفر مذکور صالح علما يها زدند وليو در آن خصوص  مشورت کرده را

 ين وايدالمرسليعت سين شريمروج يه بآنان خطاب نموده گفت اينياست ديغرور را و يد و با کبريبا آن حضرت ند جهٴمحا

ز است و يدت معروفه نيه و عقيچنان داع يست و مدعيعلما ن قهٴکه از طب يدن از جوان تاجرين حجت طلبيد مهٴنان ائيجانش

ر از يکث  يو موافق استماع و شهادات جمعران يعراق عرب و ا يبطالن عقائدش مطابق اخبار متواتره و انذارات متظافره علما

ن و سبب کسر شوکت ين و معتقدين از آن است که محتاج بمذاکره و محاجه گردد موجب ضعف و وهن ديعدول اصفهان مب

رفتند و بآن يپذ يرا همگ ين رايد و ايدرنگ بفکر چاره و عالج آن شويآنکه ب يباشد اولين ميو سلطنت علما و مجتهد

ت آن مظلوم بستند و با عزم تام از آن مجلس برخاستند و بدر بار يت و ضذّيد عهد برخصميجان شديو با هخوشدل شدند 

د او را از اصفهان باصرار و ابرام تام خواستار شدند و چون آن يآنچه خواستند نوشتند و الاقل به تبع يطهران در خصوص و

را  يودند اکنون که باجتماع و احتجاج با ما حاضر نشدند وقتمذاکرات و اقدامات بحضرت ذکراهللا االعظم معروض شد فرم

ان بردارد و جمع علما يم تا مغل مخل و کذّاب مضلّ را از مين خود حکم قرار دهيما بين کنند تا مباهله کنم و خداوند را فيمع

راز نگاشت ياز اصحاب ش )126(يکيب 71ع آن حضرت که از اصفهانين کردند و توقيشدند و وقت مباهله را مع يز بدان راضين

و هذه صورته 72دارد ين را واضح ميا

حج ه شيخ احمد مرفوع عليه بهاِءاهللا در سفريكه كه بور استن ميايد مسطآوصف ثار ايام ادرنه كه در بخشهاي بعد شرح وآدر كتاب بديع از -71

اسمه ن حضرت را بآ فرموده بودند سالم مرا بحضرت باب برسان و (صاد = اصفهان) نامي از ساكنين ارض صحاجي محمد اسمعيله تشريف برده ب

ر ماند كه مقصود كيست وبچه جهت اين كلمه از متحين شخصآنبوده  ئخرن نفس ونفوس اُآ مبارك ذكر فرموده بودند ومقصود شيخ جز هدايت

يناس مرتفع كه شخصذكرشان ما بينحضرت اعلي بارض ص وارد شدند وو يسفر حج مراجعت وسنين معدوده منقضانكه ازلسان مباركه صادر شد تا

بديع ، صص....)  (کتابنموده از قرار آن شخص متوجه شد که مقصود شيخ چه بوده.يدا شده وادعاِء بابيت پ

ف وتحري دونب وجواب عيناًد سوالناو مناظره نمايدر يك محضر با و جميع علما جمع شوند چنين است معتمد امر فرمود کهمقاله سياح  تاربع-72

ن هه را وضياين قرد مجري شود علما گين قرار آاده پادشاهي برو ار امرنچهآشود و ارسالشود تا بطهران  ثبتت كاتب مخصوص خويش طوساب
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73ميبسم اهللا الرحمن الرح

اهللا  يان ان(؟) الير حق اهل الشّرک و العصيمن البأسا و الضّراء بما فعل بغ يبالبالء و احمده بما نزّل عل يمن عل يالحمدهللا الّذ

نقلبون و بعد قد نزل با سطرت من عندک  و اطّلعت بما اشرقت من حبک يمنقلب ين ظلموا ايعلم الّذيو س يو حزن ياشکوبثّ

ن من کأس المحبة هم اآلمنون و ان يده و ان الشّاربيب ينفس يل اهللا فوالّذيسب يد فين اهللا و تريد يفجزاک اهللا بما عملت ف

ولکن اال شارة  يسعيال  يفنيو ان المداد تلک االرض  يعل يف افصّل ما ورد علية هم الخاسرون فکين عن حکم الواليالمعرض

 يک االرض قد بلغت اليجعله مل يالّد يالبداء باالمضاء و هو لما هاجرت من االرض لعرض الحال ال يعرفک بعض ماجريه  يال

قة ما قصر عن يالحقته کما هواهله فبيأًدام اهللا اقباله و جزاءاهللا من عنا يها باذن حضرة معتمد دولة العاليهذه االرض و نزّلت عل

وم يتم االمراذا شاءاهللا مع العلما اذا حضروا يمحضرة مع بعض الرجال ما اراد اهللا و شاء و ل يلة فيالتّوجه و الرحمة و قد وقع ل

فر ن فسوف نسايظهر عمل النّاس اجمعيحق اهللا الحق بکلماته و ينهم و سوف يب يللمباهله و ان ذلک کان حکم يالعرفة اواالضح

ه المنقلبون والسالم ين فانّاهللا و انّا اليت من اهل الجاهليک الفضل فاذاسمعت فاحضرهناک و اظهر ما رايساحة قرب مل يال

ما  يقضيوم يلحقون و الين بهم يامراهللا و الّذ ين اتّبعوک فيالّذ ياعتبر(؟) بالکتاب و عل يالّذ ياحمد و عل يک و عليعل

ز يبمباهله ن يول ")1262الحجة الحرام سنه ( يسابع شهر ذ )127(وم جمعه يمس دقائق مورخه قرب الزّوال بخ يوعدتک به ف

ولي چون مخالفت اين شخص ، وجوابباشد احتياجي باجتماع وسوالاگر در امر اشتباهي  كهند ي ترتيب نموده نگاشترپذيرفتند ومحضن شمرده شريعت

قت واقع جلوهبيارايد تا حقي اجتماعمحفل  خويشمحضر  درعين صواب است معتمد خواست كه را حكم شرعاجفتاب است پس آر از هشأَبشرع انور 

گرام حقارت شرع مبين نخواستند و مباحثه و مجادله با جوان شيرازي نپسنديدند مگر علّامه فهامه آقا محمد  نمايد وقلوب بياسايد علماي اعالم وفضالي

درئ منتهئ شد و چون نتيجه از مهدي و فاظل اشراقيين ميرزا حسن نوري، مجلس به سئوال بعضي از مسائل از فن اصول و توضيح و تشريح اقوال مالّ ص

 اين مجلس به جهت حاکم حاصل نشد حکم شديد و فتوائ قوي علماء اعالم مجري نگشت بلکه فزع عظيمي را تسکين سريع خواست و هجوم عامرا منع

ص....) –( مقاله شخصي سياح شديد، لذا صدور فرمان بارسال باب به طهران شيوع داد. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمدهللا الذي من علي بالبال واحمده بمانزل (-آقا سيد علي  رونويس لوح نازله ازقلم حضرت اعلي خطاب به خال اعظم-73

الي اهللا اشكوبثي و وحزني وسيعلم الذين ظلموااي منقلب ينقلبون وبعد قد نزل ما لشرك والعصيان واناوالضرابمافعل بغيرحق اهل اعلي من الباسا

سطرت من عندك واطلعت بما اشرقتمن حبك فجزاك اهللا بماعملت في دين اهللا وتريد في سبيل اهللا فوالذي نفسي بيده ان الشاربين من كاس 

والية هم الخاسرون فكيف افصل ذكرماقضي علي علي تلك االرض وان المداد لنفي و اللوح اليسع ولكن هم االمنون وان المعرضين عن حكم ال المحبة

  )۲۳۱عهد اعلي: صفحه (–)اليه يعرفك بعض ماجري البدا ... االشارة
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بر منبر شروع به تعرض و ذکر کلمات و مطالب   يکلباس يام کردند و آقا محمد مهديج عوام قيحاضر نشدند و با اشد بغضاء بته

صمت و مقاومت تامه پرداختند که نسبت به آن مظلوم کرد و آنان متّفقاً و متّحداً بمخايرک

ت اعزام بصوب طهرانيفيبت چهار ماهه حضرت ذکر در عمارت صدر و کير منوچهر خان و غيتدب

ام يت و نصرت امر آن حضرت قيد معتمدالدوله که با عزم جزم به حمايو چون مآل خال به آن درجه از شدت و اختالل رس

ن اشائ داد که از ين نوع بگشود و در بلد چنيمان بديمشکل را با سر انگشت عقل و ادهٴبنمود و عق ير تازه تريخواست تدب يم

و مشهد و عام از معابر و ازدحام  يدر مرآ يتخت روانه خواهد شد و سپس روزيدند و ناچار به پايد ذکر را طلبيدربار طهران س

ن بود که آن بزرگوار يروانه داشت و مقصودش چن را از اصفهان بسمت طهرانيوئ ين حکومتياز سواران و مأمور يانام با جمع

به شهر عودت دهد آورده  يرا مخف يق طهران است برسانند آنگاه ويک منزل دور  از اصفهان در طريرا تا مورچه خوار که 

با  ک فرسنگ از اصفهان دور کند اويسپرد که چون آن حضرت را  ياند که پانصد سوار با آن بزرگوار همراه نموده بسردار

ن سئوال تا در يسپرد چون دو فرسخ دور شدند با سوارانش برگردد وبر هم يميصد تن سوارانش به شهر مراجعت کند و بدو

 يدند فقط ده سوار بر جايعودت کنند تا چون بمنزل مورچه خوار رس يده تن از آن صدتن باق يفرسنگ پنجم در هر معبر

74ده صدريمعروف به عمارت سرپوش ياً به شهر برگرداندند و در عمارت حکومتشب آن حضرت را متنکر مهٴيبودند و آنان در ن

از ابصار و انظار ارباب اغراض و انکار بداشت و با  يرا در آن جا مخفيدادند و معتمدالدوله و يد مسکن و مأويا عمارت خورشي

ض يبودند بف ين که محرم  ويماز محتر يت کرد و خود با جمعيت و خدمت و حماير و رعايت خلوص و اردت توقينها

از  )128(يکرد و حسب اظهار او بعض يدت حاصل ميمان و عقيد ايشدند و دم به دم نسبت به آن حضرت مز يمالقاتش فائز م

ش او را بدون ذکر يدند و خبر سالمت و آساياصحاب که در آن بلد ورود و اقامت گرفتند محرمانه به محضر آن بزرگوار رس

ض دوستان باو و يصال عرايا طهٴن حزن و اضطراب بودند رساندند و واسين که از جهت فقد اطّالع قريمحب ن ويمحل بمؤمن

د و يم آورد اقامت گزيمعروف ن سهٴبود که در مدر ينيم قزوياز آن اصحاب ملّاعبدالکر يکيعاتش به آنان گشتند و يارسال توق

ات و آثار آن بزرگوار اشتغال يو آن سه حسب االمر باستنتاخ آ بودند يخ حسن زنوزيو آقا ش يزدين يد حسيگر آقا سيد

عضي عمارت سر پوشيده را در عهد خاقان خلد آشيان طاب ثراه نواب سلطان محمد ميرزاي سيفالدوله که انوقت حاکم اصفهان بوده بنا کرده و ب -74

(مرات البلدان ناصري) عمارات را حاجي محمد حسين صدر اصفهاني ساخته. 
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ند و آنان ياط و ستر و کتمان سلوک نمايت احتيبود و به آنان امر شد که در نها ينهر يرزا محمد عليگر آقا ميداشتند و د

ت طهارت و از اخالص ين مصائب اهل بيرا که از ذاکر ين اصفهانيبموجب اظهار معتمدالدوله مشورت کردند بنت ملّاحس

گذشت و منوچهر  ياو در آورده بخدمتش گماشتند و اوضاع و احوال بر آن منوال م يشان آن حضرت بود بعقد انقطاعيک

شد و کمر همت بر نصرتش ياو واقفتر م مهٴير و از مقامات عظيمتغ يو ين و اعديت آن بزرگوار متأثّر و از معرضيخان از مظلوم

را با آن حضرت خلوت کرد و  يگشت تا آنکه شب يدان عشق چست و چاالکتر ميدم گذاردن در مق يبست و برا يتنگ م

ش را نزد آن حضرت يملک و ثروت خويکان خود را خارج داشت آن گاه اسناد و اوراق تمامت ما ين نزديمحرمتر يحت

اء يبه تصرف در کلّ اش ينمود که اول م کرد و اظهارين را از انگشتش در آورد و تمام را هبه و تقديخاتم ثم يگذاشت حتّ

ست پس او يل اجازت از ان حضرت روانياء بدون تحصين امالک و اشيباشد و تصرفم در ا يامروز در وجه ارض آن بزرگوار م

ت آنرا باً صوريکه آن حضرت به محمد شاه نگاشته و قر يعيز در توقيه نين قضياً به او اعطا نمود و ايتمام را قبول فرمود و ثان

نمضمون اظهار ير گرفت بديرا که در ضم يمتيقصد و عز يم کرد مذکور و مسطور است آن گاه منوچهر خان بويثبت خواه

مه که مراست بحمداهللا توانم  که آن حضرت را به طهران رسانم و يت عظيداشت که با قدرت و شجاعت و ثروت  و جمع

و  )129(را به مفاخرت ازدواجت درآورم  يشاه دهٴن بنات سراپريمترياز عظ يکين امر را بشاه بقبوالنم و يقت ايحق يمانعيب

 يد در حق ويان رسينکه سخنانش به پايسازم و هم يو جار ين مملکت سارين را در سرتاسر اين نازنين آئيق اين طريبد

ست يه بايرات الهيکه به حسب تدبق است چه ين طرير ايه به غيبيرات غيح بدو فهماند که تقديح و تصرير فرمود و بتلويخ يدعا

ت يبه انجام آن امور کفا يده آشکار گردد و عمر ويد و حوادث جديب به عرصه ظهور آياز خلف استار غ يگرياوضاع د

 يمحمد شاه ارسال داشته و ما صورت  آن رابه تمامه در موقعش ثبت م يکه آن حضرت از ماکو برا يع جامعيد و در توقيننما

زد فوت مرحوم معتمدالدوله را قبل از وقوع به يدر  75ةاهللا نوشتم بدونفر عالم ي" و حال آنکه باذن بقسطور استن ميم چنينمائ

عارض گشت و از  ينگذشت که معتمدالدوله را عارضه ا ين امور چنديپس از اد "يه شهيباهللا عل يوم قبل و کفيهفتاد و هفت 

ت اخالص و يمقتدر و مدبر بود در نها يواقع شد و او چون شخص1263ل سال ع االوين ربين جهان در گذشت و اياثر آن از ا

تشريف داشتند حضرت امر فرمودند بطهران تشريف فرما ايشان در يزدي ويقا سيد يحآجناب دو نفر نآاجي ميرزا جائي چنين نوشته كه يكي از ح-75

.شويد
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ن خان برادر يگرگ 76يوپس از فوت يکرد ول يت و نگاهداريباً چهارماه در دارالحکومه وقايآن حضرت را تقر يخدمتگذار

و  يم و هراس و هويوم مطلع و در برو مخالف  از اقامت آن مظليرت با او مغايرت و سريزاده اش که نائب الحکومه بود و در س

ان يجان و طغيافتند و بناء هيز اطّالع يف نمود و علما اصفهان نيوسواس شد و واقعه را به دربار طهران نوشت و کسب تکل

انه تحت الحفظ و يد که آن بزرگوار را با لباس مبدل مخفين خان رسيبه گرگ يرزا آقاسيم يگذاشتند و چون فرمان از حاج

و مباشر حمل و نقل  يريز از طائفه نصيکه ن يزيتبر يک معروف بچاپارچيو تحت نظر محمد ب يريتّفاق سواران نصدر  ا

در اطاعت امر  يسع يز برايل دارد او از جهت خوف  از هجوم علما و عوام و نيبود  به صوب طهران گس يمحموالت پست

با دوستان  )130(حضرت نمود که آن مظلوم فرصت وداع کامل ر و اعزام آن يدولت چندان سرعت و شتاب در اجراء حکم وز

 يل عمامه بکاله و با لباس تاجرانه و با همان کفش معروف ساغريرا با تبد ين ويافت  پس آن پنج تن مأموريلباس سفر ن يهٴو ته

زده ناپاكان  رمد رديد چشم حسودگي از پس حجاب طالعدريت قالو ن قمر برجآورد كه بعداز فوت معتمدالدولهآحاجي ميرزا جائي چنينو-76

حكومت نكهآاز مرحوم معتمد بخيال ين خان كه نائب الحكومه بود بعدگريرزا گشودند مگگفتن در بد نمودن را نداشت ولهذا زبان نفاق نظارهاقت ط

معتمد در باره آنحضرت پوشيده پيغام به آن جناب رسانيده که من مي خواهم خدمت سرکار مشرف شوم بعد را پيغام نمود که  نمايد چشم از محبتهاي

نمود كه نظر بانكه خدمت حضرت عرض ،رديد انجناب قدم مبارك را رنجه فرموده تشريف بردندگريف فرما تش مرا مانعي ميباشد شما زحمت کشيده

را دست دهم مد بخصوص جماعت علما هرگاه من شماآيت سركار خواهند در صدد اذّاند البتهرديدهگمردم از تشريف داشتن سركار درين بلد مطلع 

د بايست تمكين نمايم زيرا كه من البرا ومن شماوحاجي از من ميخواهد نوشتم بطهران  خواهند هدندست اه گخود خيانت كرده ام وهرتنعموليبا

د وارد ميشويد واال ينموداه ميلگد بحوالي طهران هريعليهذا مصلحت دراين ميباشد كه سركار تشريف  ببرمرحوم معتمد را ندارم بناِء استخوان

دمي آعرض نمود كه امشب تشريف فرما شويد فرمودند دراين شب وبچشم ميروم فرموده اندي شما بوده انجناببخراسان تشريف برده چنانچه كه بنا

ملعون تزوير نموده بود كاغذها بشاه وحاجي نوشته نآبرويد وا نموده ام الحال ميبايستدم  مهيآندارم ومدارك سفر مهيا نيست عرض كرد من موجود

فرمودند كه انشاِءاهللا لهذا ندن شقي داشتآر کبعلم باطن خبر از ممظلومان سلطان نآس پي مقام تجهت تحصيل زيادبود بواظهار حسن خدمت كرده

در اصفهان تازه گرفته بودند وديدن نفرمودند  که ي هملشلوار مع كفش ساغري وعيارزوي خود نخواهي رسيد پس بهمان احوال سوار شدند بدونآب

نفرمايند حضرات سوارها شش نفر بودند مضطرب شده  بودند ن غذا ميلاي كاشال يز بنا داشتند كه تانهديدند ودر عرض  راميز روانه گرآقهر حالتوبا

ابرار ن سيد آنفر از اصحاب در منزل مورچه خوار دواالمرخرآجناب قبول نميكردند نآبسياري نمودند  حالحا تلفشوندگرسنگي جناب ازنآكه مبادا 

نجناب را بجناب آت عدم غذا ميل كردن بودند حضرات مالزمان كيفيمور بطهران فرمودهأدو روز قبل از حركت خود ايشان را ماز ايشان برخورد که ب

 ندقليلي غذا ميل فرمودو دفرمودنكه از غذاي ما ميل فرمائيد دعوت شيخ را قبول هنحضرت نمودآ ايشان استدعا از دنمودنشيخعلي خراساني ذكر

ص....) -( تاريخ نقطة الکافعادت آنسرور بوذه و ديگر غذا ميل نفرمودند االّ در کاشان.ه چنانچ
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ذا آن مظلوم در موقع رون آورده اند و سوار کرده بسمت طهران راندند و ليده بيسبز که مرسوم او بود از عمارت سرپوش

خود نرسد و  ين نمودند که به آرزوير و تشدد کردند و نفرين خان از جهت آن سوء احترام سخت تغيحرکت  نسبت به گرگ

 ينم يز اعتنائين نيالودند و باصرار و خواهش مأموريچندان محزون و منقلب الحال بودند که تا مورچه خوار لب به غذا ن

 يقبل از مهاجرتش از اصفهان رهسپار طهران گشتند و مراجعت برا يز اصحاب که حسب االمر ونهادند تا چون دو تن ا

شدند بموجب اصرار و التماس سواران از او خواهش  ياصفهان نمودند و در آن منزل مورچه خورت با او مصادف و تالق

 ياصفهان بود ول يدن به حکمرانين رسن خايگرگ يتناول غذا نمود آورده اند که آرزو ينمودند و او قبول فرمود اندک

م الشّأن يگفت که من پس از چنان حاکم مقتدر مدبر عظ ين عبارت ميا يان خشنش درباره ويبا لسان و ب يرزا آقاسيم يحاج

فتاد ين بدام نيمرغ آمال گرگ )131(وه ين شيک قُودوخ نخواهم داد و بديمنوچهرخان معتمدالدوله حکومت آنجا را به  يعني

م.يدار يداً لالستبصار نمونه از آن آثار متبرکه مذکوره را ثبت ميالً وللنعمةً و تزئين مقام تکميو ما در ا

صرالعوريسففاتحة رسالة ت يقوله ف

 ز الحق عن االباطن و الصّادق عن الغافل ولکن مايتميان حرف من باطن تلک السورة المقدسة اذکرا ما رأت يو انا قبل ان اذکر ب

د من يد و التّمجيالتّفر يکرس يستقر عليد و يات التّوحيعرف آيد و يطّلع بحقائق التّجرياردت بذلک الّا العلم لمن اراد ان 

ن يتبيعة و ال يالشّر يثبت فين و ان الحکم لم ين عن السجييها فهو عرفان صور العليطلع عليالمنصف ان  يحق عل ياالشارات الّت

هذا العالم متشاکلة و ال  يمکن عرفانه االّ بعلم الواقع الن الصّور فية و ان ذلک االمر ال يرفان تلک الرتبة السنقة  االّ بعيالحق يف

 يعالم المباد ياالشارة و الشّبهات و الورود ف يذلک المقام الّا بنف يطلعة حضرة الذّات ف يعالم الکثرات ال يتوجه فيز من ييتمي

نة واضحة لئلّا يقة و لکل امر بيبعض النّفوس قد جعل اهللا لکلّ حق حق يو ان ذلک االمر لما کان صعبا عل االسماء و الصّفات يبنف

کلّ  ية فية و ظهور نورالصّمدانيقة هو سرالربانيالحق يتّتبع احداحداً بمحض الصّور الظّاهره و الشّئونات الباهرة الن الشّرف في

ئاً دون يه شيظن فيقدران يق و ال ين الکل عند التّحقيز بييميتان امراهللا الکل بما ياختلط الطّن هذا العالم لما يجهات العبد و ان ف

اتّباع امر المستطاب و ان  يوضح حکم الجواب فيان القسطاس لم يب يزان فيثبت ذلک المين و لو لم يافق المب ين فيقيذروة ال

ست (؟) يالواقع ل يولکن ف يجعل من عند نفسه حجة لما ادعيالحق و  يدعيوم کلّ النّاس يبعد تلک االشارات ال شک ان ال

ات اللّاهوت و شئونات الجبروت و دالالت الملک و عالمات يحقائق ظهورات آ يختلفوا فيدالکل والّا لم يا يالحجة تامه ف

بالغه و امراهللا و  ين کلّشئيکلّ ح يفان حجة اهللا  )132(بيسلسلةالنّاسوت و ان بعد ذلک ال ر يالملکوت و مقامات الحد ف
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قة يل الحقيسب يراً فلما ثبت فيقول المشبهون علواً کبيل فسبحان اهللا عما ياحد سب يس هللا عليکن کذلک فليکلماته تامة ولو لم 

زان يوم لو کان المياله کل المختلفات  من کلّ االمم و ان يرجع الييزان حق من عنداهللا الّذيثبت الّا بميبان الحق الخالص ال 

االخبار و عمل االصحاب و  ياثبات مطالبهم منه و کذلک الحکم ف يستدلون فيرفع االختالفات الن کلّ الفرق يکتاب اهللا ال 

قبل من احد  يکتابه او  ينزل فيحکم باالختالف او ياهللا ان  يکلّ المراتب ظاهر و اب يات االنفس و اآلفاق الن االختالف فيآ

 کون الحکم من عنده واحداً کما صرح بذلک حکم ينفس حکمه فال  بدان  ياهللا خلق الکلّ بامره و جعل علّة ظهور کلّ شئالن

مقام  يف يحکيکون واحداً و ان ذلک عدل ين بمثله فرض ان يث قال اهللا عزّ ذکره و ما امرنا الّا واحدة و ان الديالقرآن ح

تلک العالمات حق بان  يک تاماً فيزان لم يد فلما ثبت ان الميد بکلمة التّمجياهل التّفر عرفيث يد حية  التّجريد و آيالتّوح

ز به صور الباطل عن الحق و ان ذلک القسطاس البدان يميو  يلحق به التاليو  يه الغاليرجع اليجعل االنسان قسطاس االمر امراً ي

شهد جناب المستطاب يثبت حکم واحد فلما کان االمر کذلک يجه لم يمقام الثّمرة و اخذ النّت يکون من عندالخلق الن فيال 

شأء من يمن  يعطييه لم و بم و هو شأن الّذيقول فيعارضه او يقدر احد ان يزان عدل ثبت به من قبل حکم و ال يبوجود م

اظهاره و لما کان االمر مستورا  يفعجز الکلّ عن المقاومة معه ييوم الفصل و هوشأن الّذيسئل يثبت و عنه يعاقب و يعباده و به 

زان اسئل من جناب المستطاب يان اثبات الميمقام ذلک الب يس فيذکر  الدالالت و ل يوراء الحجاب و ان لکلّ ذکر مقام ف يف

ان  شرح الکوثر لمن اراد يبمثله قد ثبت ف)133(جنابه و ان بمثله يدين يکتبت ب يالمقامات الّت يان فيمالحظة قسطاس الب

ر تلک السورة المبارکة الخيذلک المقام من تفس ينذر و ان اآلن و شرح ما اراداهللا فيتفکّر او ي

ةيقات الجامعة االلهاميه و التّحقيعه االلهين البديوة الخاصّة بعد اقامة البراهيرسالة اثبات النّ يو قوله ف

ل تثبـت  ياء فبـذلک الـدل  يالمحتج الثبات  نبوة احد من االنب حتجيل يکل دليو ان طرق االستدالل تختلف باختالف المقامات ف 

ـ    يل فين فانّه ان کان الدليخل من امرينبوة محمد الن دالئل النّاس لم  مقامـات النّفـوس مـن     يمقام االنفس فهـو ظهـورات ف

ـ   مقام اآلفاق فهو م ينان و السکون و ان کان فيمقام االطم يبلغ العبد اليياالمارات التّ مـألت شـرق    ين ظهـور المعجـزات الّت

ـ    يس دليثبت النّبوة و لياالرض و غربها  کـل مقامـات    يل اعظم لنبوة محمد مثل القرآن فانّه به تثبت نبوتـه الخالصـة و العامـة ف

ـ ل من ثماندالکلّ و لم تخييقد جعل اهللا ف يوم معجزة القرآن ظاهره الن الحروف الّتيب و الشّهود و ان اليالظّهور من الغ ة و ي

ـ البعض ظه يقدروا و لو کان الکل عليث منه لن يرکّبوا کلمات بمثل حديان  ين حرفاً لو اجتمع الکل عليعشر راً و ان المـراد  ي

 السموات و االرض و يعجز کل من فيبها  يفة الّتيالّلط يف ية و المعانية و الکلمات القدوسية و القدرة الربانيبالمثل هوالقوة االله
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قبل منهم رسـول اهللا کمـا قـال احـد     يان المراد و لو کان بظاهر صورالحروف فال شک ان االعراب قد اتوا بکلمات مرکّبة و لم 

.....ولکـن   77ة اقتربت الساعة و انشق القمر و نت الساعة و انشق القمر فقال له رسول اهللا فَضَّ اهللا فَمکينزّلت آ ين الّذيمنهم ح

ـ باالثبات هو التّا يذلک الکتاب الن علم يفصّلت ف يثبت حکم تلک النبوة بمثل ما انّياحدا ان  وم ما اعلميال د مـن عنـد رب   يي

)))134134134(((لئيوصالً بل يدعيقة ما اجد الّا من شواهد الکتاب و السنة نعم ما قبل ( و کلّ يلو سلک سبل الحق يرياالرباب و من عند غ

م1847ش                  سال 1226ق                  سال   1263ع سال يوقاسال چهارم ظهور

)78يممن تباک ين من بکيالتقر لهم بذاکاً****  اذا انبحببت دموع من خدود *** تب يليو ل

جانيبآذر با ين و نفيام عبور آن حضرت بکاشان و کُليشرح احوال ا

دند از آن جهت که ينورد يدادند و راه مين به قصد طهران منزل به منزل کوچ من از اصفهايو چون آن حضرت را مأمور

ه ين نکرد و سواران در هر منزل از اهل آن جا به اجبار و بدون اداء وجه کرايمع يآن مظلوم اسب يسوار ين خان برايگرگ

برچنان اسبها إبا داشت لذا  يو او از سوار دادنديگرفتند و مردم غالباً برضا و رغبت نم يگر ميتا منزل د يو يسوار يبرا ياسب

 يکردند إبا م يل ميا باکراه تحصيز که از رعاياده با سواران مرافقت فرمود و از تناول مأکول و مشروب نيق را پياز طر ياريبس

 يآنچه را که برا آشنا شد و يک به حاالت ويار برآن بزرگوار وارد آمد تا آنکه محمد بيسفر مشقّت بس ينمود و از آن رو در ط

ۀبه کاشان از درواز 1263مزبور  يع الثّانيکرد تا آنکه در روز اول شهر رب يا بهاء آن را ادا مينمود  اجرت و  يحاضر م يو

که شرح  79يرزا جانيم يالورود حاج يقرب آن نزول کردند و لد يعطّار وارد شدند و در کاروان سرائ ۀمعروف بدرواز

ا مشاهده کرده و يم از جهت آن که ورود آن حضرت را به کاشان در عالم رؤياد کرديب باب الباب قبالً مانش را توسط جنايا

آنکه با او گفتگو و  نهٴمخمل باف سابق الذّکر حاضر شدند و ببها يمحمد رضا يز حاجياز آن اطّالع داشت با برادرش و ن

کردند که تا در آن بلد هستند آن مظلوم در خانه شان توقف  س سواران خواهشيک و رئيدارند از محمد ب يتجارت بهٴمحاس

فَأه بمعناي دهان و فَمک به معني دهان تو ولي مقصود از اين عبارت نوعي  –خداوند دندانهايش را شکست  –فَض : فَضَّ اللّه فَمک  –يفُضُّ  –فَضَّ -77

(رياض  يعني خدا داهن يا دندان ترا نشکند. به کسي ميگويند که سخنش عالي باشد مثلِ آفرين يا احسنت يا بارک اللّه. مدح و تحسين در عرب است

)449جلد هفتم. ص.-اللّغات
) بدون  ١٨٩٢. ص٤بيت اول را دهخدا در امثال و حكم ( ج  -اذا انبجست دموع من ماق تبين من بكي ممن تباكي .. التقر لهم بذاکاً يليل(بليلي و -78

من چنين نقل گشته است : " اذا اشتبهت دموع في خدودتبين 569-صي متنب در ديواندوم با جزئي تغيير تعيين نتم گوينده نقل نموده است . اما بيت

  ۱۰۸): صفحه  وحيد رأفتي( ۱در آثار بهائي جلد عربي ماخذ اشعار)بكي ممن تباكي ...

ان اين است و دو روز و شب هم در کاشان تشريف داشتند  آثار غريب و عبارت حاجي ميرزا جاني در خصوص واقعات توقف آن حضرت در کاش-79

و عجيب از آن شمس حقيقت به ظهور رسيده که شرح آن کتابي مي شود.
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ک تا درب آن خانه همراه رفت و يخود بردند و محمد ب نهٴآنان دادند و او را به کاشا يجلب رضا يز براينقود ن يد و مبلغينما

ب که شب نوروز بود و در در آن ش يرزا جانيم يش بسپرد و بدان کاروانسرا مراجعت کرد و حاجيزبان و خانه را بذهن خويم

ار علما و  ينمود و جمعيه ميوضات معنويآورد و استفاضه ف ينسبت باو بجا يو خدمتگذار يروز و شب بعد آن، کمال مهماندار

مال  يفائز ساخت و آنان حاج يض لقا و صحبت ويوآنانرا به به ف )135(افت کرد يز در آن شب دعوت و ضيتجار و سادات را ن

مان يرهم بودند که خلعت عرفان و ايصباغ و غ ير عبدالباقيد محمود و آقا ميس ير ابوالقاسم و حاجيم يو حاجيهاشم نراق

رزا يم ينواب خال حاج يافت نمود و در آنجا آقا محمد تقين نور از آن بزرگوار  ضيمحمد حس يافتند و روز بعد را حاجي

را از کاشان به  ين گفت و سواران ويناچار با آن دوستان وداع باز پس گر يد پس در بامداد روز ديمان گرديفائز به ا يجان

آن جا  ياز اهال ياريه قمرود که کدخدا و بسيق در قرين طريمودند و در بيپيصوب طهران روانه داشتند و منزل به منزل ره م

کردند   يز از آن مظلوم مهمان نوازين ک شب نگاه داشتند وين را يک عالقه داشتند او و مأموريان بودند و با محمد بيرياز نص

 يفوقان فهٴ دند و در غريطهران واقع است رس يکناره گرد که در قرب شش فرسنگ عهٴتا چون در روز دهم شهر مذکور به قل

واصل شد که آن حضرت را  يک امريبه محمد ب يرزا آقاسيم يچاپارخانه آن جا توقف نمودند در همان شب از طرف حاج

د از او برسد لذا در همانشب آن يجد يبود وارد سازد و در آن جا توقّف کنند تا دستور و امر ين که متعلّق به ويلکُ يهٴبقر

ه و صاحب ير اماميمحدث شه ينيعقوب کليمذکوره بردند و آن ده از آن رو که مولد و مدفن محمد بن  يهٴمظلوم را به قر

فته در آن جا به انتظار فرمان تازه از دولت بماندند و آن بزرگوار در محلّ ب  دوهيدارد و قر ياست شهرت بسزائ يکتاب کاف

گذراند و پس  يبرد روز و شب م يدر مواقع توقّفش در آن جا بسر م يرزا آقاسيم يکه حاج مهٴيدر خ يخرم و خوش منظر

م از يو ملّا عبدالکر  ين زنوزخ حسيد حسن  وآقا شيو برادرش آقا س يزدين يد حسياز دو روز از ورودش در آن جا آقا س

که در ضمن شرح ارتباط جناب ملّا  ين محلّ اسرار مکنونه ايدند و در ايدند و در آن جا توقّف گزيرس يارت وياصفهان به ز

شتر پرده از خود برداشت و از طهران از مقام عظمت و جالل يب يدر طهران اشاره شد قدر ابهٰي ن باب با محضر عظمت يحس

آن مظلوم بردند که  يبرا يحول بودند نامه و تحف )136(ن ين و طائفيکه از مؤمن يکن يو ملّا مهد يخوئ يملّا مهد ٰي ابهاعزّ 

ران ير پياز مشاه يرزا قربانعلين مانند ميمن مؤمنياز مه يز جمعيد و نيگرد يات سبب سرور و انبساط خاطر ويدر آن بحبوحه بل

دند و يارت او رسيرهم از طهران به زيو غ يخوئ ير آخور محمد شاه و ملّا مهدين امقت و رضاخان بن محمد خان ترکمايطر

را از اصفهان به اتّفاق خود روانه يدند، آورده اند در آن موقع که سواران ويبا قلب عطشان شربت وصال و کمالش را چش

گر بصدد استخالص يد يم با بعضياز او نمود رهٴاشان اصحاب که قبالً ياز علما و مهمتر يکيم ) ي(جناب عظيعلخيداشتند ملّا ش
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م اصحاب ياز نقود شبانه او را تسل  يداشتند که باخذ مبلغ يشانرا راضيکردند و ا ين مذاکراتيآن مظلوم برآمدند و با مأمور

شان عالمت رضا يود و افرم يه را باو معروض داشتند و او تبسمين قضيانه بدر برده مستور دارند و اصحاب ايرا مخفيند تا وينما

 يه مذکوره وارد کردند جمعيرا بقرين موقع که وين اصحاب طهران نگاشتند لذا در اياز محترم يل را به بعضيپنداشتند و تفص

ان رضاخان مذکور که پدرش از رجال مقتدر طهران و يدند و در آن ميبعزم استخالص آن مظلوم سوار بر اسب مسلّح رس

قه نداشت با عده از همرهان ياز بذل مال و جان مضا يار شجاع و در نصرت ويبس يود و خود جوانصاحب اعتبار و ثروت ب

بحضور انور آن  يچون پس از شرف اندوز يد ولين گرفته مستخلص نماينحوکان او را از مأمور يا  يبآنعزم وارد شد که عل

 يهاين عبارت بدو گفت آخر کوهيرا منع نمود و ايخود را اظهار داشت و إذن خواست او رضا نداد و و يقلب يحضرت آرزو

ن و ين از علمأ ديه نامه به محمد شاه نگاشت و حسادت و مضادت معانديو آن مظلوم از آن قر 80بر مادارد يز حقيجان نيآذربا

 يشان را برايان او و آنان حکم گردد و ين امر دخالت کرده ما بيروشن داشت و از او خواست که در ا يسوء رفتارشانرا بر و

ورود به طهران و مالقات با سلطان  يد و در ضمن اقتضايرفع نما يو مباهله با او حاضر سازد و شرور تعرضاتشانرا از و جهٴمحا

فائده  يو غرب يشرق يو از معالجات اطبا )137(و از ز از جهت شدت مرض نقرس که در پا داشت ينمود و هر چند خود شاه ن

ت رسالت و امامت و عظمت يباهل ب يو روح يانت و کماالت عبادت و صحت نسب جسمياشتهار صفات دافت و از جهت ين

ل به مالقات و ين و اصحاب او ميت مقام مؤمنين النّاس مشهور بود و از جهت اهميت و استجاب دعا که از آن بزرگوار  بيروحان

ر او را در عقل و قلب يشه ناک بود و تأثيبزرگوار سخت اند ه آنيروح هٴاز قو يرزا آقاسيم يحاج ياز او داشت ول ياستفشا

شاه  يرااران مصمم گشت ويد وسائل و روابطش با يران و تحدينقطه از مملکت ا يد او باقصينمود لذا به تبعيم ينيش بيشاه پ

ان يانقالب خراسان  و طغال       و اشتباه منصرف و منحرف ساخت که چون اکنون اوضاع طهران از جهت ين خيرا به ا لقاء ا

د باب و جوش و خروش علماء اصحاب و احبابش يورود س يره درهم است و فقهاء بلد برايخان و غ يحسنخان ساالر و جعفر قل

با چاپار متعدده ايشان را مي آوردند کـه آذربايجـان   پارس  در کتاب بديع چنين مسطور است اما حکايت حضرت اعلي روح ماسواه فدا وقتي که از-80

زخـارف   برند بعضي از اصحاب از جمله جناب عظيم عليه بهاءاهللا نوشتند ببعصي از اصحاب ساکنه در ارض طا که ما همراهان را راضي نموديم که قدريب

آن جمـال  بدهيم و حضرت را در شب از ما بين اين قوم برده و مستور داريم و اين امر را در پيشگاه حضور اقدس اعلي جلّ کبريائـه معـروض داشـتند و    

قريـه کلـين   احديه تبسم فرمودند و از تبسم مبارک اصحاب چنان ادراک نمودند که راضي اند بآنچه اراده نمودند و بعد از اجتماع اسباب وقتي کـه در  

ايجان هم حقّي دارند. ( بـه  تشريف داشتند ....معروض داشتند که امشب بامداد ما بين آن قوم تشريف نبريد مجدداً تبسمي فرمودند و فرمودند جبال آذرب

کتاب بديع مراجعه کنم)     
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امور  يشانيد فتنه و فساد و مملکت و پريد الجرم سبب مزيز خواهد رسير نقاط مملکت نيشورش خواهند نمود و اثرآن بسا

ن و يحص ين و حصنيمت يو موقع ينقطه در شمال غرب يد که او را عجالةًً بماکو که اقصين ديو صالح چنشود يدولت و ملّت م

 يخان محلّ وثوق و اعتماد وير بوده برده و به شخص مقتدر و سرحد دارآنجا سردار عليب التّدبير غريوزآن يموطن اصل

د پس يرا  پسند يز آن رأيدارد و شاه ن يچه خواهد مجرابد پادشاه آنييبسپارند تا چون آن فتن بخوابد و مملکت آرام

ن مضمون نگارش داده ارسال داشتند : يآن مظلوم را بد مهٴجواب نا

مدد يا علي

را با  يسلّمة اهللا تعال يرازيمحمد شيرزا علياب قدوة االحباب حاج ميق آداب ساللة االطيجناب فضائل و معارف انتساب حقا

 يعه آن جناب  ملحوظ نظر التفات اثر شده از مسطورات آن مشتمل بدعا گوئيم که ذريندازير مات مشهويعالمات رافت آ

در حق آن جناب که از  )138(ران عموماً شامل است خصوصاًيحاصل آمد التفات ما نسبت باهل ا يدولت قاهره بود آگاه

ون در جناح ين روزها موکب همايچون ا له سادات و اهل علم است در باب  مالقات که خواهش نموده بوديخانواده جل

در آن جا توقّف و  يم آن جناب بماکو رفته چنديسته مالقات نمايشود که آن جناب را بطور شا يباشد مقدور نم يحرکت م

ر و يم که در هر حال توقيخان مقرر داشته ايجاه مقرب الخاقان عليدولت قاهره  پردازد بعال يد و بدعاگوئياستراحت نما

د در آن وقت آن جناب را يون مراجعت بدارالخالفه فرمايداشته مراقب باشد تا انشاءاهللا موکب هما يرام آن جناب را مرعاحت

نجهت دل آزرده نشده همه اوقات مقاصد خود را اظهار داشته يم داد البته از ايدرست در امر آن جناب خواه يخواسته قرار

را  يک چاپارچيو سپس محمد ب.)1263نهٴس يع الثّانيشهر رب يد حرر فيوش ننمائر فراميخ  يرا از دعا 81يذات اقدس پادشاه

محمد شاه در اواخر ايامش بواسطه شدت وجع مفاصل عزيمت آب گرم معدني سمت قزوين کرد و اهل حرم را به آنجا برد پس از يک ماه -81

( روضة الصفاء )  مراجعت کرده.

به شاه وحاجي دادند خبرانلق ميگويند نزديك بكنار گرد ميباشد بردند ومنزل دادهآن جناب بده معتمد كه خ،حاجي ميرزا جاني چنين نوشته است 

را به عصر او از شدت حسد خود راضي نگرديد و دوازده سوار تعيين نمود که سرور غريبان *شاه اراده كرده  بود كه حضرت را بطهران آورد هامان

ن مبدء علوم ظاهر آاز آن منزل هم الئ ماکو در عرض راه امور عجيبه از  وصادر گرديد. ماکو برند و در خانلق خوارق عادت زيادي از آن جناب 

گرديد.

نام کافري که وزير فرعون بود. (کشف اللغات ) (لطايف ) (غياث .(اخ ) نام وزيرفرعون بود. و اين لغت عجمي است . (برهان ) (ناظم االطباء(هامان =*

زيرا که وي را تعظيم ننموده بود، بدين ا که او را با اردشير خلط کرده اند) بود که بر مردخاي يهودي غضبناک شد،خشايارش)). وزير اول اخشويروش

شاهنشاه هخامنشيفرمود که يهود را در تمام ممالک فارس به قتل رسانند. اما استر زن يهودي خشايارشالحاظ پادشاه را بر آن داشت که فرماني صادر
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ن و خانلق رفته و آن مظلوم  را تحت الحفظ از يه کليق دستور و فرمان داد که با عده از سواران بقرينطريد و بدينزد خود طلب

که اصحاب و احبابش در  يبالد و قصبات و معموراتق در داخل يطر يجان سازند و در طين رهسپار آذربايق اشتهار در قزويطر

ار يرزا برادر  محمد شاه که از رجال بسيز بهمن ميند بلکه او را از خارج معموره ها عبور دهند و در تبريارند ورود ننمايآنجا بس

جان بود بسپارند تا او را به ماکو روانه دارد يآذربا يمقتدر  و مهم و وال

زين تا تبريه کلين حضرت از قرق عبور آيواقعات طر

ام بر دعوت آن حضرت بود يبهشت ماه که اوائل سال چهارم از قيمطابق ارد1263از سال مذکور  ياالول يپس در شهر جماد

مختلط از آنان که با آن مظلوم از اصفهان بودند  يدولت )139(ينفر از سواران و غالمان دولت يباتّفاق س يک چاپارچيمحمد ب

ز حرکت دادند و چون مقررشد دوتن از اصحاب را که او انتخاب يتبر ين برايه کليرا سوار بر اسب از قريگر ويد تهٴو از دس

ه د لذا آن دو بيد حسن را برگزيو برادرش آقا س يزدين يد حسيند و او آقا سيمالزمت خدمت و مصاحبتش همراه نماه د بينما

و  يو ملّا محمد معلّم نور يزنجان يگر از اصحاب و احباب مانند آقا مرتضيديمالزمتش در سفر همه جا همراه شدند و جمع

 يمسافت م يفاصله ط ياط از غالمان با مقداريبا مالحظه و احت يرفتند وليز از عقب ميرهم نيو غ يرزا عبدالوهاب خراسانيم

ن يقزو يرساندند و چون بحواليک محضرش مر جداگانه خود را بشرف دريببهانه و در هر مرحله بتدب يکردند و در هر منزلگه

که از شهرت کثرت عدت و قوت اصحاب و  يل آن مظلوم بورود در شهر از جهت خوف و وهميک شدند با وجود اظهار مينزد

ک شب در يرا از ورود ممنوع داشتند و يرفتند و وينپذ يرزا آقاسيم يد حاجياحبابش در آن بلد در دلها بود و از جهت منع اک

طلب شفا و نجات از وبا  يه برايقر يوع داشت و اهاليام مرض وبا شياه دهن توقّف نمودند آورده اند که در آن ايه سيرق

د و آنان يدميبردند تا دعا برآن خوانده ميم يره نزد ويو غ ينيرينمودند و نان و ش يبحضور آن بزرگوار شتافته طلب دعا م

متلظّمانه به محمد شاه نوشت و اثبات مقام و دعوت و ابالغ حجت و  مهٴاز آنجا ناکردند و آن حضرت ياستشفا تناول م يبرا

دار کشيدند وروز چهاردهم و پانزدهم آن ماه را محض اين فرمان را باطل نمود و هامان را بر همان داري که از براي مردخاي حاضر نموده بود،۞

صفير استهزا ميزنند. (قاموس دادند و عيد فور يا فوريم خوانده شد. و در اين دو روز در وقت ذکر اسم هامان ، يهوديد قرارخالصي يهود از دشمنانشان ع

اي از دل -2310:صمعينچقاطعبرهان◌ٔ را وزير فرعون معرفي کرده اند. (حاشيه کتاب مقدس ). ولي چنانکه ديديم در روايات اسالمي هامان

( لغت نامه دهخدا).کفرت سبق از ثمود و هامان بردهمان بردهايتو خداي
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نه جواب و نه  يارسال داشت ول يک نزد ويخت و بواسطه محمد بيامير حکم و شدت را با هم بييحت و توقّّع تغياندرز و نص

ن است ير فرستاد ندادند و صورت آن نامه ايا وزيشاه و  يکه بعداً برا يدرپ يپ يا نامه هايبر آن نامه و يحکم  صواب

يبسمه تبارک و تعال

دا يبه شه يعلم اول خدا شاهد است بر حال من و کفيصفون اهللا يعما  يشاء بحکمه سبحانه و تعاليمن  يمن علييالحمدهللا الّذ

 يه السالم وجودين علير المؤمنيشده باشم اگر چه بر مضمون کالم ام ين حکميچن )140(متحمل نشده ام که باعث  يکه ذنب

اء اوکه حکم آن يقاس به ذنب معترفم در هر حال و مجمل آنکه اگر مؤمنم و حال آنکه هستم به شهادت خداوند و اوليذنب ال

ست و اگر کافرم و حال آنکه بذات يز نين نوع سلوک جايبالمحاربه ا ياً فقد بارزنيول يف من اهان ليث شريمضمون حد

در هر ارض  يت  شاهنشاهيستم و حال آنکه کافر هم در ظلّ عنايهم السالم که نيت عصمت عليد و علو مقام اهل بمقدس خداون

ست و يق نين نوع حکم اليه و آله اياهللا عل يه رسول صليکنفر ذريحال با  يا يست عليز نين نوع حکم جايار است باز ايبس

حکم بما انزل اهللا هم در نظر اقدس يو حکم من لم  يالقرب ياجراً االالمودة ف هيحال انکه حکم اهللا مشهود است قل الاسئلکم عل

د و حال آنکه بفضل اهللا و يت گرديبر من مشتبه شده آنهم فرض است بر شما که سبب هدا يالواقع امر يظاهر است و اگر ف

ند رافع سوء يظاهر شده مالحظه نما ياللّه تيکه از سر مش  يذنب از خود گمان ندارم و هر گاه مشاهده آثار يمنّه بقدر خردل

امش بسم  ياق طفل بثديکه مشتاقم بموت اشد اشت ين مستحق حکم قتلم بذات مقدس الهيظن خواهد شد و هر گاه با وجود ا

ل از حا ين مختصرير ايد غياست در نزد من از عسل از  ين حکم احليبقضاء خداوندم و ا ياهللا و باهللا منتظر حکم و راض

آخر مرقوم آن مظلوم.  يخودم در مقام فقر و فخر که اظهار نمودم ال

 يکين برسالت فرستاد چنانچه يقزو ير علماياز مشاه دهٴچند بنام ع مهٴخود را با نا يز از آن جا مال احمد ابدال از حروف حيو ن

 يحاج يو چهارم برا يد تقيس يحاج يملّا صالح و سوم برا يحاج يبرا يگريعبدالوهاب و د يحاج يب براياز آن مکات

ن است و يمعرفت رب العالم مهٴن و اقايد )141(ن ين ظهور ارائه شهرة دينکه چون منظور ايبود و مقصودش افهام ا يملّاتق

ند و بشناسند و ينما ين است که در آن تحريعلما د فهٴ يک آن نه و وظيز و تفکييسلطنت و دولت قادر و مبادر بر تم يقوا

قت  امر يد و حقيوسائل باشند تا آن حضرت بشهر درآ يهٴا مائل و سائل و در تهيند يار نماين دو امر را اختياز ا يکيناسانند لذا بش

ن و خواهر يق و نصرت آن مقاصد و سد طرق مظالم و مفاسد قرةالعيبرآنسو آرند و به تحق يشان خود رويا ايد و يرا بآنان بنما

رزا يآنکه دوپسرش آقا م يز برايمالعبدالوهاب ن يد و حاجيمر بودند از حمله فقها بر اعتبار خود بترسدر آن ا  رهٴکهترش شه

شناخته شدند از سهام اعتراضات و تعرضات مردم وهم نمود و با  ياز کبار اصحاب و از حروف ح يرزا هاديو آقا م يمحمد عل
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 ياوردند و حاجيه و حضور در حضرتش نيه جرئت ذهاب بانقرش در دل داشتيوضاتش در سر و شوق لقايآنکه عزم درک ف

نکه ملّااحمد ابدال به حضور ياوه گفت و هميعش را پاره کرد و سخنان يار بآن بزرگوار داشت توقيکه بغض و عداوت بس يملّاتق

ن يند ايشد گورا معروض داشت سخت متأثّر  يمالتق  يآن حضرت عودت نمود و شرح ما وقع گفت و رفتار و گفتار  حاج

ن ياز مشهورتر يکيرزا عبدالوهاب يم يحاضر و مقتدر نبود که بر دهنش بزند و حاج يعبارت در حقّش فرمود مگر در آنجا کس

با حکم  يبه حضرت ذکراهللا االعظم داشت ول يرفت و تعلّق قلبيد ميخ و سيقت شيام بود و بر طريآن ا ين علمايو محترمتر

ش ياز او پ ين کاريدر قزو يبرغان يمال تق يقاومت جمهور علما و خصوصاً با وجود عنود لدود حاجو با م يرزا آقاسيم يحاج

 يم آورد وليخواه ين بخش و مفصّالً در بخش آتيام بعداً در اين را در آن ايان احوال آن دو و اوضاع قزويرفت و بينم

آقا بزرگ و پسرش  يعبداهللا و کربالئ يو کربالئ يلهارد يملّا محمد عل ين ساکن آن بلد مانند حاجين و محبياز مؤمن يجمع

 يپسران سابق الذّکر حاج يرزا محمد عليو م يز ملّاهاديو ملّاجعفر واعظ و ن يمحمد حسن جبار يو حاج يمحمد تق يکربالئ

نزد آن حضرت  يحجت زنجانياه دهن رفتند و ملّا اسکندر که از جانب جناب ملّامحمد عليس يهٴبقر)142(رزا عبدالوهاب يم

شناختند و در  ينم يبسر بردند و از شدت ذوق وصال سر از پا يز حاضر شد و شب را در آن بزم روحانيبرسالت رفته بود ن

مانخان افشار برسالت يسل يآوردند و او مال اسکندر مذکور را بزنجان نزد حاج يبجا يبامداد روز بعد صلوة صبح را با و

ت يران و در غاين رجال اين و مقتدرترياز بزرگ تر يکيمانخان   يخواهش نصرت فرمود و سل يمن از وبفرستاد و در ض

از نصرت مشهود نگشت.  ياز او اثر يام در زنجان اقامت داشت وليد بود و آن ايخ و سيروان شيتمول و از پ

ت و کربت و غربتش ين بشدت بر مظلومياضرمت حرکت به صوب زنجان بنمودند حيکه غالمان با آن مظلوم عزيسپس در هنگام

ن يخواستند که مالزم رکابش باشند وگرنه اوعودت؟ عنان بقزو يکردند و اجازت م يبلند البه و اصرار م يستند و به صدايگريم

د. يفرما

بن  ين و موسيجدد الساين سيبن الحس يحضرات عل يايشانرا بغربت و کربت و اسر و حبس و باليقادر متعال ا دهٴيو آن برگز

ا بوده و هست آنگاه يا و مقربان بارگاه کبريهمه اول يات برايالرضا تذکّر دادند و فرمودند که بل يبن موس يجعفر الکاظم و عل

ان آن حضرت که بر ياز فدائ يفرهاد ين آقا هادين قزويمؤمن لهٴک وداع نمود و امر بعودت       بمحالشان داد و از جميبا هر 

 يصبرياشکبار ب دهٴيد و با ديارتش رسينکه بلقا و زيرفت و هم يباک بود با استعداد خود به عزم استخالص و يو ب جسور يو

ال منصرف فرمود و يرا منع و از آن خ يش را عرض نمود آن مظلوم ويمت خويظلم آشکار اظهار داشت و عز دهٴخود از مشاه
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ن در يار از قزوين اخين تجار و مخلصياز محترم 82رينص يز از جمله حاجينن برگشت و يبا او وداع کرده دستور داد  تا بقزو

د غالمان او را در روز قبل از آنجا کوچ يرسيبهر منزل م ياز عقبش بشتافت ول )142(ارت آن حضرت يدرک ز يآمد و برا

سب االمر عودت نمود چه که از شب به محضرش تشرف حاصل کرد آنگاه ح يش را باو رساند و ساعتيداده بودند تا عاقبت خو

اط و هراس سواران و سبب سلب يامر آن حضرت به عدم التحاق اصحاب و احباب بود و اجتماع و اصرارشان موجب احت

جان بردند و از عبور از حدود زنجان مالخظه يشد و بالجمله غالمان آن حضرت را متدرجاً بسمت زنجان و آذربايم يش ويآسا

ت و يعيرت اصحاب و کثرت جميو شدت غ يحجت زنجان يه قدرت و عظمت جناب ملّامحمدعلاط داشتند چه کيو احت

دت و ارادت و اطاعت داشته و در يالت حدود  و اطراف زنجان حسن عقيدانستند که اياء دولت بود و هم ميقوتشان معلوم اول

که ناگهان دورخانه اش را محاصره کرده و او را  دين فرمان رسياز سواران و مأمور يباشند لذا قبالً بگروهيتحت نفوذ او م

ت سرعت نزد حضرت ياز احباب را مأمور کرده در نها ير خان محمد توپچيممنوع از خروج نموده بطهران ببرند و او بتدب

ران ا اطاعت نموده بطهيف خواست که مقاومت و منازعت کند و يل داشت و ما وقع را ابالغ نموده تکليذکراهللا االعظم گس

عرضه داشت و آن مظلوم را هنوز سواران بقرب طهران نرسانده بودند و در  يارت ويخود را بز يرود و شدت شوق و آزاد

ه يبيباسباب غ ين گرفتاريه است و تو از ايبيد غين امور در ين اظهار فرمود که سررشته ايجواب امر بسکون و سکوت نمود و چن

ش يم پين است که سر تسليخواهد بود و اکنون صالح چن يدر عوالم اخر يپس از چند شد و اما مالقات ما يمستخلص خواه

ت سرعت مراجعت بزنجان يد نمود پس آن مأمور در نهايکشد که بزنجان عودت خواهينم يد و طوليآورده و به طهران رو

و  يماريب ضهٴمل نموده که با وجود عاردر کمال مسالمت قبول و تح يغام آن بزرگوار را ابالغ داشت لذا ملّامحمد عليکرد و پ

از اصحاب  يت سرعت از زنجان بدر بردند و در آنحال جمعيانه و در نهايرا مخفيج خان کُرد وياست قلينقاهت هفده سوار بر

کراهللا حضرت ذ )144(داد و مقرر فرمود که بدرک لقاء  ياله يم برضايعتش اجتماع نمودند و او آنانرا امر تسليمطّلع شده بمشا

رسند بشتابند و خود با سواران همراه شد تا او را به طهران رساندند و در همانروز ورودشان به يب بآنحدود مياالعظم که عنقر

نموده  يام و اقدامين بود که قياو را آرزو و عشق چن يجان حرکت دادند وليآدربا ين برايطهران حضرت ذکراهللا را از کل

ت يت و قوتشان صالحين طائفه بود و جمعيا يبرا يمستخلص سازد و زنجان مرکز مهم يدولتآن حضرت را از دست غالمان 

جعفر که اجمالي از او در مقدمه کتاب نوشتيم و تفضيالً در بخش سيم ميايد خود در تاريخش چنين آورد که از محضر آن بزرگـوار ايـن سـئوال    مالّ-82

ئيد احدي محتاج بسئوال از احدي نيست چه که همه جواب سـئوال خـويش را از او   نمودند که در عالئم الظّهور مذکور است چون قائم موعود ظهور نما

مي يابند پس آنحضرت در جواب او اينکالم معجز نظام ادا فرمود نحن نقدست هو نلقي في روحک ما تشاء. ( تاريخ مالّ جعفر قزويني)      
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نقاط  يباقص يرزا آقاسيم يحسب الحکم حاج يآن حضرت تحت الحفظ  غالمان دولت ينف عهٴمدافعه داشت و از واق يبرا

ت متغيا يسرحدط رسول ضهٴاو معرو يند ولمقاومت بود يايآن جناب مه يل باطنيج و با مير و متهيران بشدينگاشته و توس 

 يمکتوب جواب ۀد پس از مالحظيه بحضرتش رسيبسرعت نزد آن بزرگوار روانه داشت و رسول و مرسول در منزل سلطان

نمودند و جناب  يو مبادرت بمالقات خود منع و نه ياز سع يمرقوم داشتند و او و احباب زنجانرا از آن گونه اقدامات و حتّ

ز از جهت مشقّات يقات آن حضرت و نيياز جهت تض يام را به اصحاب ابالغ کرد الجرم اطاعت نمودند وليامر و پ حجت 

ک ين محمد بيمحزون و افسرده بودند و چون غالمان آن مظلوم را به قرب زنجان رساندند ما ب يوارده بر جناب حجت بس

خواست آن حضرت را در بلد وارد نکند و  در خارج توقّف  يو من اختالف نظر حاصل شد چه که ايس مأموريو رئ يچاپارچ

ت و جفا وارد آرند و باالخره بموجب يآن مظلوم هجوم و حمله کرده اذّ يک خوف داشت که اعدايمحمد ب  يند ولينما

 يدر کاروانسران يان بر پشت بام ها مجتمع بودند و مأموريک وارد شهر شدند و در آن حال انبوه تماشايد محمد بيصالح د

رزا يافته بود و پسرش ميقبل از آن وفات  يرزا  معصوم مذکور چندين بلد ورود کردند و ميرزا معصوم از محترميمتعلّق به م

م آورد و درآن هنگام بانحضرت محبت داشت يب که  شرح احوال و شهادتش را در بحش پنجم و ششم خواهيطب يمحمد عل

د و در يمان رسياز درک مالقات و افاضاتش بمقام ا )145(ام کرده و در همان شب  يق يو خدمتگذار يبوظائف مهماندار

اقتدا جست  يمذکور رفت که آن حضرت مشغول به وضو بودند پس در نماز بو يبکاروانسرا يار زود روز بعد هنگاميبامداد بس

بود و  يش دود غم و اشک الم متصاعد  و جارده ايدادند و از دل و ديجان حرکت ميرا به سمت آذربايکه و ينيو ببود تا ح

فرمودند که  يبو يلش کرد وليشهادت در سب يگذشت و با لسان تضرع از آن حضرت تمنّا يه از نظرش ميفکر مصائب آت

مله ز نداده امر به توقّف در بلد فرمودند و بالجيجان نيمرافقت با خود در سفر آذربا ۀد و او را اجازيهنوز وقت شهادت تو نرس

ن با کمال يتوقّف آن حضرت در زنجان چه در آغاز ورود و چه در مدت شب اقامتش در رباط مذکور مأمور لهٴيدر ساعات قل

ست سوار مسلّح مأمور ينام فراش خلوت محمد شاه با ب يش علياط مراقبت کرده او را محفوظ و پنهان بداشتند و دروياحت

نکه از ورودش يحاکم بلد هم 83خان يچراغعل يدند ولينرس يرهم بمالقات وياز اصحاب و غ يمحافظتش بودند لهذا احد

س و مغرور بود چندي بعد از آن براي عمل خالف عفت که نسبت بيکـي از  چراغعلي خان مذکور که دست نشانده حاجي ميرزا آغاسي و جواني نور-83

آن بلد مرتکب شد شوهر غيور مقتدر آن عفيفه شبانه با جمعي کثير از اهالي بدارالحکومـه ريختنـد در ابتـدا بـا وي عمـل شـنيع و قبيحـي را         *محصنات

بر سرش نهادند و وارونه بر االغي سوار کردند و انبوه مرد و زن خيـو ( آب دهـن)   مرتکب شدند آنگاه رويش را سياه کرده کالهي از کاغذ سرخ به سخره 
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ن يدانست بديمان او را نسبت به آن حضرت ميده و خضوع و ايافت از جهت وفور علم و تقوئ که در جناب حجت ديخبر 

ت با جناب حجت يو ضد بلد که رقابت يعلما و فقها يرسد ول يدار ويبه عظمت  مقامش  برد و در صدد بود که بد يق پيطر

ام و هجوم اصحاب زنجان و استخالص آن يو آن حضرت داشتند با او مالقات نمودند و مالمت و مذمت و منع کردند و از ق

شان يس سواران بفرستاد و از ايک و رئينزد محمد ب يرا ترساندند و بر آن داشتند که در همان حال کسيحضرت و شروع فتنه و

الفور آن مظلوم را در  يد فيبسواران رس ينکه ابالغ از طرف ويده از زنجان دور شوند و همياز رباط کوچ خواست که معجالً

فجر کامالً گسترده  يآن ندادند و هنوز روشن يشد مهلت ادايباوراد و مناجات م )146(که نماز صبح را ادا نموده مشغول يحال

ن رو يفرود آمدند و از ا يآجر يمعروف بکاروانسرا 84يندند و در کاروانسرانشده بود که از رباط روانه گشتند و تا دو فرسخ را

آن واقعه حاجي ميرزا آغاسي مجبور شد که آن جـوان خـود کـام را از     *بر رويش انداخته و با آن حال از شهر خارج کردند چنانکه از أنفعال و إِخجال

نمود و بر جاي او امير اصالن خان حکومت زنجان يافت. حکمراني آن بلد معزول و چراغ اقتدار او را خواموش 

*مُ  صَ  نَ  ] (ع ص ) زن شوهرکرده : امراءة محصنة[.=ةنَحصَم. زن ||منتهي االرب ) (ناظم االطباء). زن باشوي . || زن باردار شده . (ناظم االطبا).)

شخصي شده است و زوج از نزديکي با وي متمکن است مجازات محصنة ◌ٔ د دائم زوجه پارسا. (زمخشري ). || (اصطالح فقهي ) زن بالغ و عاقلي که به عق

.ناتحصَم.استکه مرتکب زنا شود رجم .مُ  صَ  ] (ع ص ، ا) جِ  محصَنَة. زنان آزاد] (ترجمان القرآن جرجاني ) (ازمهذب االسماء) والمحصنات من :

و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير ...منات◌ٔ و من لم يستطع منکم طوال ان ينکح المحصنات المو.(24/4النساء اال ما ملکت ايمانکم . (قرآن

للمحصناتومنات◌ٔ و طعامکم حل لهم و المحصنات من المو.(25/4ما علي المحصنات من العذاب ... (قرآنمسافحات ... فان اتين بفاحشة فعليهنّ  نصف

(الکتاباوتواالذينمن صيمينيتاريخ◌ٔ ترجمه )رخسار مخدرات محصنات مکشوف انظار.(4/24و الذين يرمون المحصنات ... (قرآن.(5/5قرآن.

( لغت نامه دهخدا).451

.خجالإِ* .ا ] (ع مص ) شرمنده کردن . خجل کردن] ( لغت نامه دهخدا) (منتهي االرب ).||

پارچي چنين آورده روزيکه وارد بکاروانسراي سنگ زنجان شديم در خارج شهر نظر بآنچه مأمور نبوديم و حاجي ميرزا جاني بنقل از محمد بيک چا-84

هت اخالص که آنسرور را داخل شهر نمائيم مثل آنکه وارد قزوين نگرديم و از اصفهان نيز بطهران و ورود بقم نکردند و اخوي آن جناب بشهر کاشان بج

خود حاجي ميرزا جاني مولّف کتاب) خودشان بوده که خواستند آن را سرافراز فرمايند و مستحفظين مضايقه يکي از مخلصان و بندگان ( مقصود 

از جهت آن نبود خالصه بعد از آنکه منزل کرديم بسيار خسته بوديم چونکه از منزل بعيدي حرکت  ۀحضرت ارادةاهللا بود لهذا اراد ۀداشتند چونکه اراد

نزد من که ميل دارم خدمت جناب سيد برسم من چونکه شغل زيادي داشتم فراموش نمودم که خدمت حضرت عرض  شده بود آدم حاکم زنجان آمد

حبت در »اهل  ۀنمايم همينکه خبر ورود آن شمس حقيقت به اهل شهر رسيد چونکه محبين آنجناب در آنديار که در حقيقت ارض رضوان بود و نقط

ند....خالصه همينکه شنيدند که آنحضرت وارد شده اند فوج فوج به زيارت آنسرور ميآمدند حضرات سوارها آن کشور جناب آخوند مالّ محمدعلي بود

حاکم  به جهت اخذ عمل خود ممانعت مي نمودند مردم بنا کردند به پول دادند از پول سياه گرفته تا الي توماني بعد از آنکه کثرت مردم زياد شد
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ارتش يشان به عزم زياز ا يريت کثيجمع ينه جناب حجت و نه اغلب اصحاب زنجان درک مالقات آن حضرت را ننمودند ول

ارتش يدند و بزيرا نديو د سوارانياط از جهت ممانعت شديق منتشر و منتظر بودند و بپاس احتيطول طر يدر معابر و قرا

ر خود را به آن مظلوم  رسانده جمالش را با چشم اشکبار مشاهده ير بذل نقود کثيوف يشان با سعيدند فقط سه تن از اينرس

ک بمرکبش ينکه نزديکرده هم يل را طيق طويار طرياده و با مشقّت بسيل پيعل  ياز آن سه با پا يکينمودند آورده اند که 

از غالمان با شدت  يکيل بود ين که با انقالب حال مشغول تقبيد و در آن حيدامنش را بگرفت ورکابش را ببوس ارياخت يشده ب

د آن عاشق دلداده کاله را با دست خد گرفته ين از سرش بربايکرد و دست برد که کاله ثميد نقود ميمطالبه مز يو غلظت از و

ب يآن بزرگوار نه يدهم ول يد ميم را هم اگر خواهيد عباياجازه دادض ين فيم کرده گفت بهرآنکه مرا بدرک ايباو تقد

حمد بيک که البتّه الحال حضرت را برداشته روانه شويد که هرگاه امشب را بمانيد يقين فساد خواهد شد هر چه قدر واهمه نموده فراش فرستاده نزد م

د سعي نمودم که راضي شوند که آن شب را بمانيم راضي نشدند و فراش عقب فراش آمد و ما بعد از ظهر وارد شديم حال وقت مغرب مي باشد الب

نمودم که امشب سوار شويد فرمودند من که بسيار خسته مي باشم تفضيل حال را عرض نمودم آن جناب يک نماز خدمت آن حضرت رسيدم و عرض 

بر تو چگونه خوانده بود مهلت خواندن نماز ديگر را ندادند آن بزرگوار بر خواستند در نهايت کسالت و فرمودند خداوندا تو گواه باش که با عترت پيغم

و بمن فرمودند که آن پيغام ايشان در اول ورود ما چه بود و اين حرکت ايشان چيست بهر حال سوار شدند و رفتيم به آن  سلوک مينمايند و برخاسته

و حاجي ميرزا جاني نقل از محمد بيک چنين آورد، " )126-127صفحات  -تاريخ نقطة الکاف(کاروانسراي آجري که در دو فرسخي شهر واقع ميباشد. 

بهمن ميرزا روانه نمايد خود ميدانستم که اول حضرت را شاهزاده  ۀا تبريز در خدمت ايشان باشم و از تبريز به ماکو را شاهزادچون قرار بود من ت

تبريز  نگاهدارد هرگاه بنا بفرستادن بشود من در خدمتکاري بوده باشم ميل خود را خدمت آن جناب عرض نمودم فرمودند که من راضي نيستم که تو از

عراق است و نماز خود را قصر مي نمودم ولي از تبريز به  ۀن باشي به سبب آنکه من خود از سفر طهران به تبريز بي ميل نبودم زيرا که معمورهمراه م

به  را ماکو را راضي نيستم و سفرظلم است و من دوست نمي دارم که تو داخل ظالمين  بوده باشي و فرمودند که تو يک منزل از ما پيش برو و تفضيل

يد همينکه به يک منزلي شاهزاده بگو و هرگاه ميتواند که مرا در تبريز نگاه دارد فَبِها و االّ ما راضي به سفر ماکو نيستيم و خداوند از وي انتقام خواهد کش

كردم موالي من شما بتبريز روي عرض وبايست امشب راتدحضرت خواستند فرمودن رامن تب بسيار شديدي نمودم عصري بود كه متبريز رسيديم

شفا يافته في الحين درم نمودنيك پياله سور فرموده وبمن كَ دحضرت چاي ميل ميفرمودننآميباشد احوال مرا مطلع ميباشيد كه چه بسيار خراب

داريد من بسيار افسرده معمولنيست هرحكم از طهران شده  رجوعيمرا ملعون گفت كهنآمدم قضيه اوضاع را بشاهزاده نقل نمودم آهمانشب بتبريز و

بقضاِءاهللا وفرمودند خداوندا تو حكم نما در اًراضي دهي كشيدند وفرمودنآحضرت نآجناب وصورت واقعه را عرض كردم نآاستقبال خاطر شدم رفتم

ب دست آورزيدند وار اخالصم بمنزل خود در خارج شهر تبريز وچند روز ماندند اهل خانه ما بسيدرا برميانه من واين خلق خود  بهر حال حضرت

)128-129صفحات  -تاريخ نقطة الکاف(".ندء مي يافتافاستعمال مينموند وش تشّفي نحضرت را بجهتآشور
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انج يال کاله و عبا هر دو منصرف گشت و بالجمله آن مظلوم را منزل به منزل تا بميو از خ يبسوار کرد که از تعرض بو يبيمه

رزا يبهمن م يبرا يعيع رفيا توقدند در آنجيرساندند و منزل گز)147(جان واقع است رساندند يالت آذربايا يکه در ابتدا

ت آن مظلوم بپردازد و او را در شهر يد بود مضمون آنکه اگر بنصرت و حمايوعد و وع يجان صادر فرمود که حاويحاکم آذربا

آنعمل از نظر شاه  يد بجزايقلبش برسد و اگر برخالف  رفتار نما يگانه منظور و آرزويز سکونت دهد مطمئن باشد که بيتبر

ع نمود و او يصال توقيک را مأمور ايبرد پس محمد ب يم پناه باجنبيو از مقام خود ساقط گردد و عاقبت ناچار از خوف و بفتد يب

داشتند يم يرا مجر يرزا آقاسيم ينبودند و امر حاج ين همرهان آن مظلوم هر چند در آغاز مطلع از احوال ويز مأموريو ن

ع و منقادش بودند ينمودند و مطيل ميبه مقام و عظمتش برده و کمال احترام  و تجل يش پيا بيق متدرجاً کم يدر طول طر يول

ن موقع با يت متأثر بود در ايبه غا يرزا آقاسيم يت او و ظلم حاجيک اخالص و ارادت به او حاصل کرده از مظلوميمحمد ب

ع و يتوق عهٴش نمود و او پس از مطاليحضرت ستااز آن  يم و لختيرزا شتافت و نامه را تسليب خاطر حسب االمر نزد بهمن ميط

ان نهاد و ياز علما که محرم اسرارش بودند راز را در م يرش بود با بعضيالضّم ياز ما ف يآن که حاج نهٴاز رموز مکنو يقسمت

تنا نشمردند و ق اعيع را اليد مسطور در توقيمتعصّبانه در حق آن حضرت گفتند و وعده و وع يطرح مشاوره کرد و آنان سخنان

نگذشت که  يرا به موقع اجراء گذاشت و چند يآقاس  يننهاد و امر واصل از حاج يع قدريرا بر آن داشتند که بر توقيو

ال انتقام از او و تحقّقش بسفارت يو احضار محمد شاه او را به طهران و خ يو يسرور يکشف هواها يعنيرزا يع بهمن ميوقا

رزا محمد يبهمن م  )148(ه واقع شد و بالجمله بامر يدر تحت محافظت آن دولت بغفقازّ يو ينفس در طهران و باالخره يپار

ن مانند ين و محبياز مؤمن يز جمعيز نمود آورده اند که در اطراف تبريک مزبور آن مظلوم را در اتّفاق سواران وارد تبريب

دند و در ورود به بلد و حرکت از معابر يارتش رسيض زيبه فشان ياز ا يش بودند و برخيدرک لقا يا و متفرق برايزنجان مه

نمودند و دشمنان و يل و محبت اظهار ميغرض و تعصّب تجليت مردم در نقاط متعدده انبوه بودند و دوستان و مردم بيجمع

افروخته  ياران با رخده سوين جمع دوستان با همه ممانعت شديدر ما ب يراندند و جوانيکلمات ناستوده از زبان م يجهال بعض

ک آن يارتش بگرفت پس محمد بياز وصال در ز ۀرساند و توش يتاب و توان خود را بو يان بيگر يسوخته و چشم يو دل

شهر و خارج از آن واقع بود در تحت محافظت غالمان نگه داشت و سپس حسب االمر  يکسويمظلوم را در منزل خود که در 

ق مدخلش ير طريع بوده و بغيار منيکر بسيز و بناء کوه پيمه و واقع در وسط تبريقد يهٴند که از ابنرا به أَرک شهر برديشاهزاده و

را يشد و آن مظلوم را در آن حصن مرتقع مقر دادند و سربازان فوج خمسه را مستحفظ گماشتند که ويدخول به آن ممکن نم

گرانرا  از يکه با او بودند د يزديد حسن يو برادرش آقا سن يد حسير از آقا سيکردند و بغيدر آن حصن مراقبت و محارست م
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د خود معرض ياب نمايد باب ذهاب و ايو برزن انداختند که هر آنکه با س يدر کو ينمودند و مناد يممانعت م يبا و دهٴمراو 

ن دولت خواهد شد .ياست و مالش دستخوش  تطاول مأموريس

زيام توقّف حضرت ذکراهللا االعظم در تبريا

ـ  يام اول جـز او بنفسـه احـد   يو مدت توقف آنحضرت بشرح مذکور در ارک مزبور چهل شبانه روز بود و در ا ـ   يحتّ د يآقـا س

قـرب شـهادت شـهرت     )149(درافواه مردم قـرب   يماکو خواهد شد ول عهٴاو قل ين خبر نداشت که منفايز از اين يزدين يحس

ـ نجـا ن يا آنکه از اين جاست يات تا همين بليا خاتمه ايه آن از او سئوال کرد کيد حسيآقا س يداشت پس روز ز مـا را بـدورتر   ي

ـ آنچه را که در اصفهان بتو گفتم ماکو و چهر يا فراموش کرديفرستد آن مظلوم در پاسخ فرمود آيم يمحلّ ـ ق ني  يز بـر مـاحق  ي

ـ دم صاحب ذوق و طالب داز مر يبعض يد که از طرف حکومت شد برايدارند و در آن مدت چهل روز با وجود منع شد ن و ي

ـ کث يه از وصف اول در آن شهر جمعينيعلماء د يسر گشت وليده مالقات و مفاوضه با او ميشائق امور جد ر و متنفّـذ و مقتـدر   ي

ـ ه که اقدم آنـان م يقرار داشت و چه از جماعت فقهاء و اصول يه که در صدر آن مالّ محمد ممقانيخيده شيبودند چه از عق رزا ي

دادند و از يرزا باقر مجتهد بودند نه خود مائل به مالقات او شدند و نه سائر مردم را اجازه ميم يمام جمعه و پسرش حاجاحمد ا

جـواد خـان    يمعروف است از آنجمله آورده اند که حاج يتيت و روايدند.حکايام مذکور بمالقات آنحضرت رسيعده که در ا

بلـد واقـع اسـت بجمـع      يکه در چهار فرسنگ يبردند و در گردنه شبليرا بدانشهر م که آن مظلوم يز موقعين تبرياز اجلّه خوان

ل احـوال  يقه مکث و با او مکالمه نمود و از تفصيداشت. چند دق يک سابقه دوستيتصادف کرد و چون با محمد ب يغالمان دولت

ـ گـر خواهنـد فرسـتاد محمـد ب    يد يحلّا بميدارند يز نگاه ميرا در تبريد که ويک پرسيآنمظلوم مستحضر شد و از محمد ب ک در ي

حکـم کـرد    يرزا آقاسيم يزند لکن حاجيروم و مائل باقامت در تبريار خود ميل و اختيز بميند تا تبريفرمايشان ميجواب گفت ا

ـ باطن طـهٴ از جاللت قـدر و حـاالت و احا   يز خواهند بود و شرحيدر تبر يک چنديالظّاهر  يرا بماکو ببرند و عل يرا ويو او  هي

کـنم و  يز مراجعـت م يگر بتبريدارش سخت مشتاقم و پس از دو سه روز ديجواد خان بدو گفت که من بد يان کرد پس حاجيب

مالقات آن حضرت  يدر اتّفاق او به قلعه ارک برا يدا کرد و روزيک را پيرسم و چون بشهر مراجعت نمود محمد بيارتش ميبز

 يز حضور داشتند مکتوبيدر آن محضر که چند تن از ارباب عمائم و علماء و فضال ن ت و جلوسيرفتند و پس از ورود و اداء تح

ر کالم مشهور حضـرت  ياز تفس ينوشته و جواب خواسته و سئوال و يزنوز )150(يرزا محمد عليآوردند و گفتند آقا م ينزد و

در  يو تـرد  يو کاغذ بر دست گرفته بـدون تـأن  الحال قلم  يبود و آنحضرت فذاته بذاته "  يا من دلّ علي"ن يرالمومنيام يعل
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گفت که مـن در حـاالت او از ادب و    يجواد م ين گذاشت حاجيت  سرعت قلم و حسن خط شرح مفصل بنگاشت و بر زميغا

ران بودم و آن دو سه تن عالم مذکور مکتـوب را  يت ظاهر و باطنش حيت و نورانينه و حسن اخالق و اطوار و روحانيوقار و سک

ـ گفت بـا کـدام ق   يکيگر گفتگو نمودند يکديو نظاره نموده قرائت کردند و آهسته با  گرفته اس و قسـطاص و بچـه جرئـت و    ي

ه نوشته کـه از شـخص درس   يگفت جواب مسئله را با ادله حکم يگرين بزرگوار و مسائلش را توان رد و انکار نمود ديجسارت ا

جواد خـان   يدم حاجيند يچ عالمين علم و احاطه را از هيگفت  من ايب است سوميار عجيل علم نکرده بسينخوانده و تحص

ست پاسخ دادند چـون  ياز علمابا او چ يد علّت عداوت و خصومت بعضيکنيد که شما مينهمه مدح و تمجيد که با ايشان پرسياز ا

ـ ر تبريند کـه خطّـاط شـه   ت کنيز حکاين علّت خصومتشان شده و نيده اياست و بسط ثروت آنانرا برچين آقا آمده بساط ريا ز ي

مـان  يارت آن بزرگوار بارک رفت و به او اينوشت بقصد زيکو ميار نيق را بسين که اغلب خطوط خاصه نستعليع آفريمعروف ببد

ـ د اسـتاد خـط شکسـته و م   يش عبدالمجيق و درويرعماد استاد خط نستعليگفت که اگر مياز مواقع م يريآورد و بارها در کث رزا ي

را که حسـن  ياد نداشتند زيشدند چاره جز اظهار عجز و انقين بزرگوار حاضر ميستاد خط نسخ زنده و در محضر اا يزيرياحمد ن

ن يبشر خارج اسـت چـه کـه خـط بـا      ۀل القدر از قويد جلين سينوشتن ا يو سکون قلم توان معمول داشت ول يخط را با تأن

ـ سـت و ن يجز او ن يمنظور داشتن و از دست ندادن کار احد و قواعد آنرا يبائين حال زيز نوشتن و در حيرت انگيسرعت ح ز ي

 چهٴافت و در کتابيار داشت بمحضر آنحضرت در ارک تشّرف يبس يو ترک ير که اشعار فارسيشه يمتخلّص بشکوه يمهد يحاج

ـ ن عصر ديبه که در اين نگاشت از جمله امور عجين خصوص چنيش در ايات خويح  )151(ات  يام حيسوانح ا ـ ي د ظهـور  ده ش

باشـد و از  يدا و آشـکار م يرش هوين منياز جب يمحمد باب است که الحق عالئم آثار عظمت و بزرگواريد عليرزا سيموالنا آقا م

ـ ن منسلک و منخرط گشتند و نين و مخلصيمؤمن رهٴمذکور پسرانش در زم ين چند کلمه سخنان منصفانه شکوهياثر ا ز از جملـه  ي

ـ  ياز تجار معتبر و حاج يالنيم يمحمد تق يآن بزرگوار نائل شدند حاج ارتيام بزيکه در آن ا ياشخاص عسـکر بودنـد و    يعل

ارک حاضر شدند و سـربازان محـافظ آنـان را     عهٴارت آن مظلوم در روز بعد ورودش به قليز يآن مؤمن جانفشان به اتّفاق برا

ـ يآقا س طهٴن بواسيرند و مستحلفظورود آن حضرت دا ۀشان گفتند که اجازيمنع از دخول کردند و آن دو بد ن اسـتخبار  يد حس

 يحضـور و  يآن بزرگوار است بار دادند پس بشرف اندوز ۀاز آن مظلوم نمودند چون مطّلع شدند که ورودشان مطابق اجاز

ان داد شيعه از خود بايبد يهٴز دو آيخاتم و ن يق براين عقيب دو ساعت حضور داشتند و آن حضرت دو عدد نگيفائز گشتند و قر

ن مضمون يرزا بديک به بهمن ميمحمد ب طهٴارک بواس عهٴام توقّفش در قليز آن حضرت در ايد و نيق نقش نمايات را بر عقيکه آ

تخت ندادند و به يپا يدند و بعد از وصول به قرب آن اذن دخول و احتجاج با علمايغام فرستاد که مرا از اصفهان بطهران طلبيپ
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ـ ز اکتفا کنين سجن ارک تبريد و بهمين است که از فرستادنم بماکو صرف نظر نمائين ايتوقعم از شما ا ز فرستادند اکنونيتبر د ي

 يغام کرد که من از حـاج يرزا در جواب پياصدار و ارسال فرمود و بهمن م يرزا آقاسيم ين مضمون به حاجيز بهمين يعيو توق

انم نمود. نتو ياو کار دهٴو ارا يترسم و بخالف رايم يرزا آقاسيم

عهيمن عهٴآن حضرت بماکو و حبس در آن قل ينف

 عهٴبه قل يرزا امر به اعزام ويبهمن م يرزا آقاسيم يز حسب االمر حاجيو پس از انقضاء چهل روز حبس آن حضرت در ارک تبر

ت او يلومت و مظيک معرفت بحقّيمحمد ب )152(نمود و در آن موقع چون  يران در خاک خويا يماکو سرحد شمال غرب

ق خود را ينطريبرفتن بماکو است الجرم تمارض کرد و بدا 85ز نه مجبور و مکره يل بتوقّف در تبريدانست که او مايداشت و م

حاضر شد و از عدم معرفت خود در آغاز باز گفت و در خواست قبول توبه و انابه  ياز مباشرت بانعمل معذور داشت و نزد و

موده تا به قلعه يرا حرکت داده و منزل بمنزل راه پيان با او وداع نمود پس غالمان و سواران ويرده گيان و ديکرد و با قلب بر

د يسرحددار نمودند و او آنمظلوم را در قلعه آنجا محبوس بداشت و جز آقا سيخان ماکوئيم سردار عليدند و تسليماکو رس

آن قصبه غالباً اکراد و از اهل سنّت و جماعت و جاهل و از دوستان با او نبود و سکنه  ياحد يزديد حسن ين و آقا سيحس

وت آن قصبه واقع و در بغل کوه قرار گرفته و يو ب يمتعصّب بودند و قلعه مذکوره که محلّ حبس آنحضرت بوده در آخر آباد

ش آمده و مانند يپافته و يآن إِنحنا  يک پارچه سنگ مرتفع است و طرف فوقانياز  يواريدارد که مانند د يعياتصال بکه رف

و عمارات و قصبه را پوشانده از برف و باران مصون نمود و چهار برج برافراخته از سنگ  ياز آباد يقلعه و قسمت يرو يسقف

خان اطراف قلعه را يکردند و عليبود که مراقبت و محافظت سرحد م يان دراز محلّ توقف نگهبانان سرحديداشت که از سال

 يو حبس نمود که برا ين جهت آنمظلوم را بآنجا نفياز ا يرزا آغاسيم يراست او بگماشت و حاجن بحين و مستحفظيمامور

و  86خان يکه بعل ينانياطم يشان با آنحضرت و خصوصاً برايمکان و جهالت اهل آن و فقدان موافقت لسان و عادات ا يدور

که اکراه داشته . (يادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه او را به کاري واداشته اندمُ  رهْ  ] (ع ص )به کره به کاري داشته . به.]مکره = مکره -85

1دبيرسياقي چمنوچهري (ديوان چ.۞تو باشي و نه مکرهگه جود گه بخل تو باشي و نه مطواعمکره به(:ناپسند دارد آن را. (از اقرب الموارد

که به اکراه به ثواب نرسند جواب آن گويد چه ثواب است ايشان را در پذيرفتن کتاب و در آن مضطر بودند و مکره و معلوم استاگر کسي).78(ص

( لغت نامه دهخدا ) –)17(.ص1عمل مضطرو مکره نبودند. (کشف االسرار جاست که ... بعد از التزام عمل کردند به آن و در
بمنزل حضرت بسيار صعب بود بواسطه  رفتنعليخان بوده همه روزه خدمت ايشان ميرسد وحال انكه از منزلفهمي مشهور آفاق  علي خان که بنا-86

ام عليخان را از كوه نزول اجالل ميفرمودند بجهت تشريف بردن بحمدر ايام هفته که به جهت حمام  رود وحضرتببسر كوه از پاي کوه  راه كه بايست
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دانست و خواست يمش در او و آن مردم را محال مر کاليا تأثيکه در او نشان داشت استخالص آن مظلوم و  يجهالت و تعصّب

ط يکوتاه کند و مح يقت را از دامن وين حقيطلب متفحص )153(د و دست طلب ين او و اصحابش نماينرو قطع روابط ما بيبد ا

ور وارد و دن بودند ير ساکن و مکيل التّدبيآن صدر قل يتيکفا ياز جهل و ب يمملکت که سران ناراض ينفوذ او را از قسمتها

( ماکو= بنام باسط  يق عدد ابجديعاتش بتطبياز توق يريه توقّف  خود را در ماکو که در کثياز اوضاع اول يآن حضرت مجمع

ان داشت و بالجمله مقرر چنان بود يم نمود بيب آنرا ثبت خواهيعش به محمد شاه که عنقرياختصاص داده در توق )72باسط = 

از اصحاب و  يز نفسين و نيازطالب يخان در ابتدا احديداده نشود و لذا عل يت و مراسالت با احدمالقا ۀکه بآن مظلوم اجاز

ساده و پاک بود و  يقلب يو دارا يعام ياو مرد يند وليا در قصبه توقّف نمايبرسند و  يگذاشت به مالقات وين را نميمحب

در آن حضرت  ينکه آثار اصالت و بزرگوارياز جهت اداشت و يت ميو سادات کمال احترام و رعا ينسبت بخاندان مصطفو

کرد و متدرجاً نام آن بزرگوار در آن  يخاطر او را ملحوظ م يش گرفت و پاس رضايق شفقت پيوماً طريوماً فيکرد يمشاهده م

ن يد که حه اش خبر دار شدند و چندان ارادت  بدو حاصل نمودنيقصبه و اطراف از مقامات معنو يافت و اهاليحدود شهرت 

د ين و آقا سيد حسيبا  آقا س ياول ورود بآن قلعه تا چند يکرد و در روزهاياد ميخود سوگند باو  ياثبات صدق کالم و ادعائ

د حوائج با يخر يد حسن برايکبار آقا سيبدانجا راه نداشت و در هر روز  يبردند و در قلعه بسته بود و کسيحسن تنها بسر م

ماکو رساند و در  بهٴخود را به قص يخ حسن زنوزيکرد و سپس آقا شيرفت و مراجعت بقلعه ميقصبه من به ياز مستحفظ يبعض

اوراق و اخبار  يشد او خود را بدو رسانده تعاطيد حسن به شرح مذکور وارد قصبه ميمسجد رحل اقامت انداخت و چون آقا س

ن يده و هرکه از زائرين احباب و آن مظلوم گردياسالت بصال و ارسال مريخ حسن مزبور واسطه ايق آقا شينطريکردند و بديم

ط وين در بيو محبرساندند و روز بعد جواب ين ميد حسيآنچه از عرائض و مشکالت داشتند بآقا س يرون قصبه مترصّد بود توس

ضرت مشاهده نمود که از آن ح يکرامات و مقامات يخان برايگرفتند تا آنکه عل يخ حسن ميآقا ش لهٴيخود را توسط او بوس

خ حسن را بمحضر آن ياو برآمد و خود آقا ش يمافات و جلب رضا ياد بصدد تالفيد و با کمال خضوع و انقيمنجذب بدو گرد

ن ين خبر مابينمودند و اين ممانعت نمين و مؤمنيبستند و از ورود زائر يفقط در شبها م )154(گر در قلعه را يبزرگوار برد و د

حضرت درنهايت انكسار وخضوع سلوك مينمود وهر كسي ص كيشي مينمودند وعليخان در خدمتالرمودند وعيال عليخان نيز اظهار اخميفنيز بازديد

باشد زيرا كه هروقت كه ميبزرگي چگونه ميداني ميگفت من كه فهمي ندارم ولي اينقدر ميدانم كه بسيار بسيار شخصاز او سوال مينمود كه تو ايشانرا

حاجي ميرزا –( نقطة الکاف جالل ايشان بسيار در من اثر مي کند و حال آنکه جناب ايشان محبوس من ميباشند.  يشان مشرف ميشوم سطوتمن خدمت ا

)131ص. –جاني 
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اب بودند و بمالقاتش فائز يارتش در ذهاب و ايل زيدر سب يدر پ ياز اصحاب و احباب پ يريشد و لذا کث عيران شاين ايمؤمن

ز يخان خود نيدر شب نبود وعل عهٴتوقّف در قل ۀرا اجاز يدادند و احديرا اذن توقّف نم يوم کسياده از سه يشدند و لکن زيم

 يپ يريداشتند و کث يز کمال احترام نسبت به او منظور مياکراد نن جهات يد و بديرس يارتش ميهر روز جمعه به حضور و ز

سابق الوصف بود که  87يک چاپارچيرفت محمد ب يارت ويام به زيرفتند و از جمله نفوس که در آن ا يارتش ميبه ز يدرپ

دادند ( محمد بيک چنانچه حاجي ميرزا جاني در تاريخش آورده چون سواران دولتي در تبريز با شدت و غلظت آنحضرت را براي ماکو حرکت مي-87

بماکو بزيارت  و پياميکه آن مظلوم توسط وي به بهمن ميرزا کرد پذيرفته نگشت لذا او از شدت تأثر و احزان دچار بيماري شده و در بستر افتاده و بعداً

نکنند پس آنحضرت  آنحضرت شتافت و باقدامش افتاده گريان و ناالن طلب عفو از تقصيرات خود در آن سفر نمود و التماس کرد که در حقش نفرين

(از يکي  -)013صفحه  -(نقطة الکاف ويرا به آغوش گرفته بوسيدند و فرمودند محمد شاه و وزيرش با اينهمه ظلم که نمودند در حقّشان نفرين نکردم. 

ش)-است. عازدوستان عزيز و احباي رحماني تقرير گرديده است که فاتح اسپانيا جناب فروغي نوه دختري آقا جان بيک چاپارچي 

(*رفت و نيز نبيل در تاريخش علت ارادت عليخان بآنحضرت و باز گذاشتن وي در قلعه را چنين بيان آورد که عليخان روزي  بقلعه پي ديدار آنحضرت

رفته از آنروز در قلعه را ...... تصميم گقسمتي از سطر اول و دوم در کپي قابل رويت نيست، لهذا اصل آنچه در تاريخ نبيل آمده در زير تحرير گرديد.)

نبندند. ( فاضل مازندراني ) 

) بگويد که هيکل مبارک علي خان را وادار شيخ حسنه روزي حضرت اعلي ببرادر من سيد حسن فرمودند " ب)اصل آنچه در تاريخ نبيل آمده*

من از استماع اين پيغام  بحضور مبارک بياوردش شيخ حسن رارفتاري کند و باو خواهند فرمود که فردا صبح خودخواهند نمود که نسبت باحبا خوش

رفتار خود را تغيير دهد و چطور ميشود که خودش و پيش خود گفتم چطور ممکن است عليخان با اينهمه ستمکاري و خشونتاندازه متعجب شدم بي

بر حسب فرمان حاکم هيچکس اجازه نداشت قبل از ر بلند شدمبارک بياورد روز بعد هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که صداي دشيخ حسن را بحضور

زودي در بزند صداي علي خان بگوشم رسيد شود خيلي تعجب کردم کيست که بر خالف حکم حاکم جرأت کرده صبح باينطلوع آفتاب داخل قلعه

اجازه فرمايند مشرف شود من بحضور جا دارد کهاست يکنفر از مأمورين آمد و گفت علي خان از حضور مبارک رکه با مأمورين مشغول مذاکره

و باطاق ديگر داخل شدم ديدم علي فوراً برو او را بياور چون از اطاق حضرت باب بيرون رفتمکردم فرمودند مبارک رفتم و رجاي حاکم را عرض

که داشت بکلّي زائل شده بود سر تا پا ه تکبر و خود پسنديخريد دم در ايستاده و مثل آدمهاي مبهوت ميماند آنهمخان در نهايت تضرع مانند غالمي زر

مبارک ببرم من او را باطاقيکه حضرت نهايت ادب تحيت گفت و در خواست کرد که هر چه زودتر او را بمحضرخضوع و فروتني بود چون مرا ديد با

خود را پنهان دارد نميتوانست و رنگ هر چه ميخواست اضطرابعلي خان خيلي مضطرب بود زانوهايش ميلرزيد باب تشريف داشتند راهنمائي کردم

بسيار ابراز داشتند علي خان اول تعظيم کرد بعد چون بمحضر مبارک رسيد حضرت باب برخاستند و نسبت باو عنايترخسارش از سر ضمير خبر ميداد

ام و تا کنون  حيرت و سرگرداني برهاني آنچه ديدهکه مرا از اينباب انداخت و عرض کرد ترا بجدت رسول اللّه قسم ميدهم خودش را بپاي حضرت

شهر شما را ديدم کنار نهر ايستاده و  ءشدم نزديک دروازهاندازه مضطرب ساخته امروز در اول طلوع فجر سوار بر اسب قلب مرا بيام باور کنم نتوانسته

بلند بود و چشمها نيز بآسمان متوجه و مشغول قنوت و تضرع ي شما بطرف آسمانهستيد درست دقّت کردم ديدم خود شما هستيد دستهابنماز مشغول
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گرفت و  ياضات ودارش شتافت و کام دل از لقا و مکالمات و استفياورده بديپس از حرکت آنحضرت به ماکو تاب مفارقت ن

ر بود معذلک مانند سلطان يخان اسيدر دست عل ين بستگان ويو ب  يرزا آقاسيم يبالجمله آنحضرت با آنکه در موطن حاج

ره که در ين کثيماکو که در بس متنفّذ بود و خوان يمال يهٴاول ياز روزها يبرد آورده اند در روز يدر مجلس بسر م يمقتدر

نمودند بقصد مجادله و افهام بمالقاتش رفت و در سئوال و جواب رسم ادب را از يند باو احترام مستيزيآن قصبه و اطراف م

تنبه  يش برايدست خو ير شده  باعصاين برلسان راند لذا آن حضرت متغير و توهين را به تحقيد مهٴدست بداد چندانکه نام ائ

د حسن امر فرمود که او را از قلعه اخراج کرد و در يبآقا س ادب بنواخت که عصا بشکست و يبر آن فراخ دهن ب ير چنديو تعز

د يغ و نشر امر جديت انجذاب به محبت او مستغرق تبليدر نها ين وين و محبيران مؤمنيخالل آن احوال در تمامت نقاط ا

ل و ير و احاطه بر باطن تأوير و تحرير و فصاحت تقريد انام و اتّصاف بتنّور ضميام بر خرق حجب اوهام و کسر تقاليبودند و به ق

ن و کشور و در آداب يات و اوهام اربا ب محراب و منبر و بطلب و عشق اصالح ديبمفتر )155(ات ير و به عدم اعتنا به مفتريتفس

بعد از اتمام نماز بحضور شما برسم و از شما باز خواست کنم که چرا صبر کردم تا نماز شما تمام شود ميخواستم همانطور ايستادم تماشا کردم.بوديد من

مشغول بوديد مشاهده کردم که در نهايت انقطاع از ما سوي اللّه چشمر ضمن مناجات و عبادت کهايد د من از محبس خود بيرون آمده ءاجازهبدون

احاطه ملتفت نبوديد چون نزديک شما رسيدم چنان خوف و ترسي سراپاي مراايد قدري نزديکتر بشما شدم بهيچوجه پوشيده و بخدا وحده توجه کرده

قلعه خارج اند از برگشتم که از مأمورين حراست مؤاخذه کنم که چرا شما را گذاشتهچيزي بگويم ناچارکرد که وصف آنرا نتوانم جرأت نکردم بشما 

هيچکس بيرون ديدم همه درها قفل بود در زدم مأمورين در را باز کردند پرسيدم گفتندشويد وقتي آمدم بر تعجبم افزوده گشت زيرا در قلعه را بسته

نزديک است ديوانه شوم بيداري است يا رب يا بخواب " بينم به ايد  نميدانم " آنچه مي من نشستهما اينجا هستيد در مقابلبينم ش ام مي نرفته حاال آمده

و باذيت و آزار من و پيروانم صحيح است و درست چون تو نسبت بامر الهي بنظر حقارت مينگريستيحضرت باب فرمودند آنچه را مشاهده نمودي

واضح و آشکار جلوه دهد بصرف فضل و عنايت خويش اراده فرمود حقيقت حال را در مقابل چشم توقت حال غافل بودي خداوندميپرداختي از حقي

با محبت و وداد رفتار نمائي و مقام عظيمش مطّلع شوي از غفلت رهائي يابي و با پيروان و اصحاب منصاحب امر ءتا به عظمت اين امر پي بري و برتبه

يافت خواست تالفي مافات کند اضطراب علي خان گرديد رفتارش بکلّي تغيير کرد و عداوتش بمحبت تبديلت باب سبب اطمينان و سکونبيانات حضر

تشرف بحضور مبارک باين ديار آمده رجا نمايد بحضور مبارک عرض کرد شخص فقير مسکيني مدتهاست بقصدو بر خالف رفتار سابق جلب رضايت باب

دارم اجازه فرمائيد من خودم بروم او را بحضور کو منزل گرفته رجا ماه ءحضور مبارک مشرف شود در مسجد بيرون بلدهاجازه فرمايند به دارد او را

بحضور مبارک آورد و پس از آن پيوسته ميکوشيد که باب اجازه فرمودند علي خان فوراً رفت و شيخ حسن زنوزي را با خودمبارک بياورم حضرت

ميخواست بدون مانع ميتوانست بحضور باب مشرف بستند ولي روزها در قلعه باز بود و هر کس مبارک را جلب نمايد. شبها در قلعه را ميت هيکلرضاي

)209-214( تاريخ نبيل صفحات ميخواهد از محضر مبارک سؤال کند و تعليمات الزمه را دريافت دارد.شود و آنچه را
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شدند يه ظاهر و باطن و استمرار در طاعات و عبادات شناخته ميس و تنزيو اعمال باحتراز و اجتناب از مکروهات و دوام در تقد

ت و يز بطرفيرا ن يرزا آقاسيم ين به بمضادت  با آنان برافراشتند و دولت محمدشاه و حاجيکه علما د يبا اعالم عناد و خصومت

 عهٴياندک اندک طل ين واقع نشد ولين طرفيما بيتا آن هنگام ف يداشتند معذلک مقابلت و مقاومتيمقاومت آنان متدرجاً وام

گشت و يآنان روز افزون م دهٴشد و عيان ميان و از فاتحه حال اوضاع مآل واضح و عيلشان نمااحوا ۀمدافعت و مقاومت در جبه

ن عقل و تجربه ين و دولت را در آن مملکت با دوربين و معرفت و آنانکه وخامت اوضاع ديمردم صاحب ذوق و طالب د

نکه ملتفت يودند چندانکه پدران همنميقت محبت و خدمت ميده وارد و بآن روش و طريدت جديکردند در عقيمشاهده م

دند و يديد ميستند آنانرا مؤمن بامر جدينگريکردند و پسران چون بحال پدران خود ميمشاهده م يش را بابيشدند جوانان خويم

 بردنديم يگر پيکدين و دوستان از اقوال و احوال يگان و معاشرين و همسايگر و منتسبيکدياس زن و شوهر نسبت به ين قيبر هم

افت که صاحبان صفاء اذواق و مشاعر از ائمه منابر و اولوالفطانت از ائمه ييکه قبول آن امر را نموده اند و چنان شهرت و علو

ر يشه يشاعر تواناشدند آورده اند که يده و به محبت با آن شهره ميبه آن گرو يدر پ يجماعت و فضال و حکما و ادبا و شعرا پ

:ن استيت مطلعش ايحه آن بزرگوار سروده بود که دو بيده در مديقص يبقاآن ب اهللا متخلّصيرزا حبيم

دين و آن آمد پديا يشوايپ ***ديانس و جان آمد پد يمقتدا (

د )يرو جوان آمد پديبرکه برپ ****وان ازليزد ياضيض فيف

:شديت تمام مين بيده بايو مقطع قص 

ديزمان آمد پدصاحب يمهد ****دين و آن آمد پديم ايچند گو 

پس از حوادث متأخّره و فتن  يبنوع مذکور ثبت شده ول يم قاآنيوان حکيد يخطّ ۀده در نسخين قصيده باين قصيو ا  

 يکير دادند و نوشتند که در مدح يين نوع تغيده   را بديعنوان قص )156(وع صناعت طبع در نسخ مطبوعه يه و شيظاهر يعلما

د يکه گو ي(" آن قدر مانف و طمع نمودن يق تحرين طريت آخر را بديد و بيالعزّ و االحترام گويذو ياعالم و فقها ياز علما

ام يف کردند و آن بزرگوار در اير و تحرييگر تغيد يگر از آن نوعيد يو در بعض د ")يد پديصاحب زمان آ ي***** مهديهاتف

بود که مرض محمد شاه روز به روز  ين در موقعياشت و امحمد شاه اصدار و ارسال د يبرا يعيع منيماکو توق عهٴحبس در قل

اوضاع مملکت از هر سو  يشانيآشکار بود و آثار پر يرزا آقاسيم يات او و زوال عزّت حاجيافته و عالئم قرب افول حياشتداد 

س يو عساکر انگل يجنگ يهايهجوم کشت طهٴر آن به واسياز سفر هرات و انصراف از تسخ ياز عودت موکب شاه يان و چندينما
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م که آن حضرت ياوضاع خراسان افکار آن دولت را مشوش نموده و ما قبالً نگاشت يشانيج فارس و بندرات آن نگذشته و پريبخل

آن را  يرزا آقاسيم يحاج يد وليبه محمد شاه فرستاد و خواستار ورود خود به طهران و مالقات با او گرد يعين توقيکل يهٴاز قر

نکه از آن سفر عودت يش است و هميدر پ يونيمت حرکت موکب همايجواب نوشته متعذّر به آن شدند که عز د ويصالح ند

ن امور مذکوره سبب ين موقع که ممکن بود ايدر کارش خواهد گذاشت لذا در ا يرا به طهران خواسته و قراريشود و

 يبردارند و ترقّ يند و قدمينما يت و مملکت توجهدر سعادت استقبال خود و ملّ يخوف از مآل و سع يشان شده و برايآگاه

:هذه يدربار طهران فرستاد وهه اکمال حجت ب يع را براين توقيران فراهم آرند اين  در اينشأت

علٰي اال يهوالمتکبر العل

زال بعلو يه و ال او با او نبود يائيدر ساحت کبر يزل بوده و شئيوم را سزاست که لم ياس حضرت قيمثل و ق،يحمد و سپاس ب

ست اآلن کان اهللا بمثل ما کان اشهد ا ن ال اله الّا هو يدر عالم عما بحت با او ن يخود هست و شئ يت ذات ازلينونيت  کيکافور

عرفه يه لن يه افک بحت و عدم صرف و انّه کما هو عليوصف الکائنات لد اعلٰي ر و اشهد ان يالکب يو هو العل يس کمثله شئيل

زل هو معروف عند نفسه و يملکه لم  يعلمه هو خلق ف ياالمکان الن ما هو الممکن ف يکمن ذلک فيوحدة عبد و ال ياحد و لن

 يصقع حدوثه و موجود ف يهو مذکور ف يو ذوتت باالبداع ال عن شئ يعرفه و ان ما وجد باالنشاء ال من شئيير حتّيک غيلم 

ره اوان يعرف بغيک الّا کقبل وجوده و ان اهللا هو اجل من ان يناء صرف لم امکنة حدوده و هو عند جاعله عدم بحت و ف

 يه و اله هو اول ذکره الّذياهللا عل ين و اشهد ان محمداً صلّيکنت من الحامد يوصف بسواه سبحانک الاله الّا انت سبحانک انّي

ة منفرداً عن الشباهة من ابناء يک فردانيمقام مل يله قائماً علته و ارتضاه لسلطنة و اصطفاه لرسالته و جعيابدعه لنفسه و اخترعة لوال

و هوالمتکّبر الستار چگونه ممکن است  يس کمثله شئيوصف بنعوت العباد ليجاد و ال يقترن بجعل االيالجنس و المثل اذ هو لن 

 يوحد فتعاليعرف او يو اکبر من ان  عرفان طلعت وجه ازل و ثناء کنه ذکراول و حال آنکه به عرف العارفون بان اهللا هو اجلّ

درک المجردات و هو فوق کلّ  يجنابه منهت يصعد اليات اوان يشوامخ الجوهر اعلٰي فسد بغنائه يمن ان  ية بحت ذات الحيآ

لثّالثة و العشر المتعال و اشهد لمظاهر نفسه اوراق شجرة اللّاهوت و قصبات ا يعرفه احد الّا اهللا جاعله و هو الغنيو معه و ال  يشئ

ه بان ما سواهم من يط بعلم ذلک احد الّا اهللا و اعترف لديحيث ال يب حيعلم الغ ياجمة الجبروت بما شهد اهللا لهم ف يف

ة مقام ير و ان غايد الکثيه من ذلک التّحديو أتوب ال )158(ئ بل استغفراهللا يهم عدم بحت و ان ذکرهم کظلّ فيالممکنات لد

هم بما هو يسلّم علين هوالفقر البحت عند بابهم فاسئل اهللا ان يرتبةالعارف يظهورهم و ان منته يعجز البحت لدال ين هيالذّاکر



130

هم لم ياء رسوله صلوات اهللا علية اوصيبه و واليده و نبوة  حبيعلمه بان توح يه انّه هو المقتدر الوهاب و اشهد اهللا و من هوفيعل

درکه يما ال يها احد و اعطانيشارک فينة لم ياهللا من ط يا ثلثه و لذا خلقنينفسه الّا ظهور مراکن يظهر الّا بمرآت رابع لم ي

ما حدثتک بنعمة  يو لو لم ما عرفک بما وهب اهللا ل ياتية من آيعرفه الموحدون الّا بعجز صرف عند آيقدر ان يالبالغون و ال 

ا اخاف اهللا وب يرباالجل اقرب من کلّ  يو لم م ية اهللا موالک العظيالعبد اعرفک به لئلّا کنت تارک حکم من بق يال يشئو ان

ر و من جهلها جهل کل يکلّ خيدخل فيمن عرفها عرف کلّ حق و  يالّت يانارکن من کلمة االول يدا اال انّنيشه يباهللا عل يو کف

ر احاط يعبداهللا بکلّ عمل خياالمکان و  يفمکن ين من عمر کلّ ما يرب العالم يکلّ شر فو ربک رب کل شئ يدخل فيحق و 

سخطه و کان من يه و ينظر اهللا اليحبط کلّ عمله و ال يف يعلم اهللا بغض يحصيقلبه اقلّ بما ياهللا و کان ف يلقيبه علم اهللا و 

 ياشاهد ف يانّوم کيو ان ال يتيمعص يه کتابه فيحصيو کلّ نار يطاعت ير احاط به علمه فين الن اهللا قد جعل کل خيالهالک

لوالالواجب من قبول  يران و لعمريدرکات النّ يف يغرفات الرضوان و اهل عداوت يف يو طاعت يهذا کلّ اهل محبت يمقام

يح الرضوان فيقد جعل اهللا کلّ مفات يعلم اهللا فداه ما اخترتک بذالک فوعزته و فضل اهللا عل يو من هو ف يامر حجةاهللا روح

وقن به الّا من اخذاهللا عنه ياکبر من ذلک لو اکشف القناع عنه ال  يحقّ يبل ان امراهللا ف يشمال يران فيالنّ حين و کلّ مفاتيمي

 يموت و نوره الّذيال  يانا وجه اهللا الّذ يذوتت بها من ذوتت و انّن يالذّکر انّا النقطة الّت )159(ته و ان مجمل الذّکر يعهد وال

ه السالم لما سئل اهللا ما سئل قد يعل ين و کل شر وان موسيورائه السج يرو من جهلنين و کلّ خيقيورائه ال يفوت من عرفنيال 

الن  يث المشهور من قمص النّور و هو واهللا نوريه السالم کما صرح بذلک حديعل يعة عليالجبل بنور احد من ش ياهللا عل يتجلّ

ذکر الّا  يلنفس ينفسک فان ما بق يربک للجبل و ال تعظّم ف يسبحانه و اذ تجلّ قد قال اهللا يمطابق باسم الرب الّذ يعدةً اسم

فدا تراب محضر  يعلم رب يو ما هو ف يالجالل و االکرام و اصل غرض حجت خداوند صاحب الزّمان روح يذکراهللا ربک ذ

کم عباداً يهما بعثنا عليفاذا جأ وعدا و ل ياسر رهٴحضرت الجبار که در قرآن فرموده در سو دهٴقدسه آن است که ظاهر شود و ع

ان قال  يد اليفرمايفه ميشر يهٴر آيه السالم در تفسيار و کان وعداً مفعوالً و حضرت امام عليد فجاسوا خالل الديبأس شد يلنا اول

د احد که بمن عطا نفرمود حجت دعون و ترا آلل محمد الّا قتلوه قسم بحق فريه السالم ما يام القائم عليبعثهم اهللا قبل قيقوم 

د يند ثار حضرت سيند امر او را و از آن عباد گردند که طلب نمايات و عالمات ظاهره را الّا انکه کل اطاعت نمايخداوند آ

مسطور است و از آن جمله است که حضرت  يدر اخبار ظاهر شد چنانچه ال تعد و ال تحص دهٴوار يالشّهدا را و بمن فتنه ها

عتنا و در يالّا نحن و ش يبقيال  ين حتّيشق الشّعر بشعرتيخرج عنها من يجة حق يها کلّ بطانة دوليد البد من فتنة تسقط فيافرميم

ده صد يب ينفس يد فوالّذيفرمايگر عشر ميث ديذهب ثلث النّاس و در حديکون هذااالمر الّا ان يد که  اليفرما يگر ميث ديحد
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)160(حسبون يث يعصواهللا ربهم طرفة من حيظنّون ان ين ال ين عبادالّذيه قد خرجوا من الديحةاهللا والسن ويقوا محالّ مش

ا در نار سخط خداوند که اشد و اکبر ين دنيکل را در هم ينمائيانّهم مهتدون قسم بحق مطلق که اگر کشف غطا شود مشاهده م

 يه السالم مياست که حضرت صادق عل ين امريلهم الفائزون ا فانّهم يظلّ شجرة محبت ياست از نار جهنّم الّا من استظلّ ف

علو ذکره خداوند شاهد ين امره و يسنة الستّ يظهر فيد يفرما يث مشهور مفضّل که از عالمات رجعت سئوال ميد در حديفرما

ات محکمه و علوم متقنه ين قلب مرا مملو از آيستّ نهٴرا که در تجارت پرورش نموده بودم و در سينبود ز ياست که مرا علم

 يحجت ياحد يکه از برا يسنه امر مستور و رکن مخزون را بشأنه السالم فرمود تا آنکه ظاهر گردم در آنيحضرت حجت عل

نة و در همان سنه رسول و کتاب بحضور آن حضرت فرستادم که يعن ب يمن ح ييحينه و يهلک من هلک عن بينماند ل يباق

اء قرار ياء طخيتة اهللا بر ظهور فتنه صماء دهماء عميکه مشيد و از آنجائياست در امر حجت اقدام نمائ آنچه الئق بساط سلطنت

ب چهار سال است و يکه خود را دولتخواه دانسته اند تا اآلن که قر يده اند و مانع شده اند اشخاصيگرفته بود بحضور نرسان

ن چهار سال چها بر من گذشته يدر عرض ا يقسم به خداوند که اگر بدانبحضور معروض داشته شد  حهٴا رشين است نه دنيامر د

و جبر؟(جبران)  ينکه در مقام اطاعت امر حجةاهللا برآئيةاهللا الّا و اياز خش يرسانياست از حزب و جند حضرتت نََفََس بِنَفَس نم

نه بعدل يهر آ ياز آنرا مطّلع شو ير بعضدم که اگيحاکمش ظلمها د يث شقيراز بودم از خبيدر ش يکسرانچه واقع شده فرمائ

چ يان شرب خمرش که هيمة مورد سخط اهللا نمود و از کثرت طغيوم القييرا که بساط سلطنت را به ظلم صرف اليز يانتقام کش

مرحوم بساط جاللت تا آنکه  )160(رالنّور آن بساط يرون آمدم بعزم حضور کثيکرد خائفاً مضطراً ب يشعور نم يرا از رو يحکم

از جهال  يآورد و بعض ياءاهللا بود بجاياول يت و خلوص بالنّسبة اليقت امر مطلع شده و آنچه الزمه عبوديمعتمدالدوله بر حق

بحق اهللا نمود تا آنکه بارضاءاهللا بمحلّ فردوس خود  مهٴدر عمارت صدر مستوراً اقا يبلدش چون در مقام فساد برآمدند مدت

ن عمل شده و بعد از صعود آن بعالم يست که سبب نجات آن از نار جهنّم و حق النّاس همين يراً شکّيمتّصل گشت جزاه اهللا خ

تا  يعل يدروغ و جبر صرف حرکت داد فآه آه مما قض ير و قسمهايباو پنج نفر نصف شب بال اسباب سفر بتزو ين شقيبقاء گرگ

نزلت  يحتّ يما قض يباشد که سوار شوم فآه آه قض يلک مايآنکه از جانب آن حضرت حکم بسفر ماکو آمد بال آنکه 

بود يکه بر من رحم خواهد کرد حضرتت ميدر چه محلّ ساکن هستم اول کس يد اکبر که اگر بدانيةالجاهل اهلها قسم بسيقر

ست در آن نقطه از مرحمت آن حضرت ساکن و اهل آن منحصر است بدومستحفظ و چهارسگ حال تصور يدر وسط قلعه ا

ن نوع سلوک با من باشد اگر بداند با يبا يکه راضيگذرد الحمدهللا کما هو اهله و مستحقّه قسم بحق اهللا که آن کس يفرما چه م

ن و ما احاط به علم اهللا يين و الوصيقين و الصّديياست هرگز فرحناک نشود اال و اخبرک بسر االمر کانّه احبس کلّ النّب يچه کس
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اً و قال يعلم اهللا ذنب الّا و قد احتمله الن قال من قتل مؤمناً فکانما قتل النّاس جمع يبق فيهم  ولم يم علن و ظليمن عباده المتّق

اهللا اکبر من سخط اهللا و حال آنکه  يک اذا أسئلک فآه االن فانظر ماذا تريالقتل ان ترد حاجة اخ يه السالم ان ادنياالنام عل

 يخواهيوشته بحضور مدبر ملک فرستادم که واهللا بقتل برسان  و سرم را بفرست هر جا که منحکم نيبعد از آنکه مطّلع شدم با

دم اگر چه يند يجواب  )162(يمثل من آخر جواب يست از براين رفتن سزاوار نيرا که زنده بودن و بالجرم بمحلّ مذنبيز

ن و مؤمنات را بالحق محزون نمودن اشد است از يد و الّا قلوب مؤمنيامر علم بهم نرسان يبکماه ين است که جناب حاجيقي

ائه و کل يفکانّما احسن باهللا و مالئکته و اول ير من احسن بيو کل خ يت اهللا واقعيت اهللا و قسم بحق که امروز منم بيب بيتخر

ير احد اوشره بل اليصل بفنائهم خين ان ائه بل ان اهللا و احبائه اجّل مقاماً ميفکانما اساء باهللا و مالئکته و اول ياحبائه و من اساءب

 يقضييسجن اال نفسه الن ما کتب اهللا عليده انّه لم يب ينفس ينفس الواصل فوالّذ يصل اليفهو  يصل و ما وصل اليصل کلما ي

من احدالّااهللا النّه ه و ما اشکو يدير من يالخ يجريلمن  يه و طوبيديالشّرمن  يل لمن تجرينا فوينا الّا ما کتب اهللا عليصبيو لن 

ا و آخرت ير دنيدارد و از خ يز مجمل قول آنچه انسان تمنّيالعز يس ال خذ قبض و البسط الّا به و هو القوين و لير الفاصليهو خ

اورد حضرتت را ين ذکر عجب نيا يمرا منکر نخواهد  شد ول ينزد من است و اگر کشف حجب شود محبوب کل منم و احد

مال از آن حضرت  يتمنّا يند و قسم بحق که بقدر خردليب يرا عدم بحت م يکه ناظر بخداوند است ماسوبلکه مؤمن موحد 

آنکه مالک  يد چه جاير را نظر نمايست که موحد غيرا که سزاوار نيدانم زيا و آخرت را شرک محض ميندارم و مالک شدن دن

شرک بخداوند  يمعبود و بقدر تسع عشر خردل يک حيبنملدانم که مالکم کل موجود و مفقود را  ين ميقيشود او را به 

از  يآمده ام که احد ين جبل فرومانده ام و بموقعيبه ظلم نشده ام و معذلک در ا ياورده ام و ذنب او را نکرده ام و راضين

 يف يو کأنّ يو رب يالئرضاء مو يف يالنّ ين متحمل نشده فحمداً له ثم حمداً الحزن ليهم از مذنب ين مبتال نشده و احدياول

دانم يآنچه م ير بحق خداوند که اگر بدانيواهللا ذوالفضل الکب يالفردوس متلذّذ بذکر اهللا االکبر و ان ذلک من فضل اهللا عل

در طاعت حق و دو مطلب عمده هست مرا به  ينمائ ينکه مرا راضيبر ا يدهي) و آخرت را م163ا و آخرت را (يکل سلطنت دن

شان يد در حق ايبأس شد يرا که در قرآن خداوند اول يقوم ين است که سلطان شوين و آن ايدر امر د يکيآن حضرت 

اهللا  يو کلّ ال يا تفنيمان و ملکهما ان الدنين و سلين ذوالقرنيامت فايفرمود و رحم کن نفس خود را از سخط خداوند در ق

ا است يدر امر دن يکيد القامة امره و کان وعداهللا مفعوالً و يرمارا مبعوث ف يخداوند عالم کس يحشرون و اگر قبول نفرمائي

ملّا احمد را هم امر فرمود  يحاج يرا خلوت نمود حتّ ين است که مرحوم معتمد شبيچون خائفم از حق که ترک عهد شود ا

م باو و از تو يگذاريامدانم کلّ اموالم ظلم است و مالک آن حجت خداوند است حال کل را ويرون رود بعد از آن گفت ميب
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رون آورد و داد و من قبول يدستش را ب يآنکه انگشترها يستم حتّيعالم ن ير از تو حقّيم در تصرف او و امروز غيطلب،ياذن م

نا او را من يک ديداً حالهم يباهللا شه يد اشهداهللا کفياو را قبول نموده اذن دادم که تصرف نما بهٴنموده و رد نمودم باو و تو

قبول  دهٴد و من امروز از عهيق است آن حضرت در اموال آن امر فرمايخواهم مال حجت است کلّ اموال او هر قسم ال يمن

 يدو شاهد قرار داده عرفا و علما يهر امر يا از برايکه خداوند در دنيند و از آنجائيبرآمده بذکر آن قسم سزاوار است فرما

ن ينات  ايو جناب آخوند مالعبدالخالق و از ب ييحيد يده مثل جناب آقا سيرند طلبکه معروف حضويآنهائ يارند وليدوست بس

بعد از  يداً وليشه يباهللا عل يند اگر چه کفيان نمايات و نوشتجات را بحضور آورده کما هو حقّه بيامر سئوال فرموده تا آنکه آ

بعد از ظهور  يکيقبل از ظهور امر مرا شناخته و  يکيهر دو ن ينمانده الّا آنکه حجت در او بالغ شده و ا يباق ين بظاهر حرفيا

ن امر داده اند يو اهل جفر خبر از ا )164(شان شد و کلّ عرفا يار اين جهت اختيامر و هر دو از خلق و خلق من مطّلعند از ا

)200محمد=يرب(عل ييحيا مه و ان من اشعاره هو هذيقد نهٴاحد باسم نوشته در ازم يما کتب ال يعل يآنکه جفّار هند يحتّ

) سنة نشر 1265ها الهاء (يدت علي)) فان ز1260(50ن 10ي1000غ  200ن( ر ين بعد الرادغيالد ييحين ليالنّشأت يلکم ف

ن يعد نفسه فهذا اسم قطب العالم يفاضرب عد هو ف ينيما کتمت السر ع يپنج)فاعلم بانّ يعنيضاً باب عدد ه يت و ايقائم

ا يجه آن يباشد و نت يا علين که ين(حاصل مضروبي) خذا لمح قبل مدّ بعد ختم (محمد)و ادرجها بتحت المدرحيلاعي121(

ما سمعت هذا  يا دو نفر نقل نموده اند و هو عليجان در رؤيست سال قبل در دو شهر آذربايآنکه در ب يمحمد است ) حتيعل

 ي)تجدد امراً امره ال بالسلف من ول1261=1"+..+70" ع"60" س"400ت""70" ع"60" س"400ن بعد االلف(ت"يتسعة تسع و مأت

که از قلم من در شش ساعت يفه و الّا مقاميقلوب ضع ياست از برا ينها ذکرين اوالد الخلف اگر چه ايمرسل بل من النّسل ياو نب

ت يه اهل بيفرق با ادع يستند و احديآن ن ياز عرفا و علماء قادر بر فهم معن يگردد که احد يم يمناجات جار 88ت يهزار ب

 ياتيتان آية نداشته براياالرض من سلسلة الرع يشود که کلّ عل يم ياز فطرت و قدرت و قوت جار ياتيد و آينمايعصمت نم

ع زد فوت مرحوم معتمد را قبل از وقويةاهللا نوشتم بدونفر عالم در ين ادلّه و حال آنکه باذن بقياج است بايمثل آن چه احت

 يو عالم هستم بما اعطان ينداشته و ندارم بفضل اهللا از امر يداً و هر گاه خواهم عجزيباهللا شه يوم قبل و کفيبهشتاد و هفت 

ر وصف ايام آن حضرت در مأکو بداين عبارت نوشته " از اطراف خلق بسياري به زيارت آنسرور مشرف ميشدند و اسم مبارک دحاجي ميرزا جاني-88

بيت  آن سرور به اطراف و اکناف آن حدود منتشر گرديد و نوشتجات زيادي از قلم قدرت آن منشي قدر و قضاء صادر گرديد البته زياده از صد هزار

دجال (حاجي ميرزا آقاسي) با آن همه  ۀتقالل حرکت فرمودند با آن ضعف ظاهري که محبوس آن سلطان مقتدر بودند در خانوادبوده و در نهايت اس

)131صفحه  -(نقطة الکاف سعي و اهتمام آن ملعون در ذلّت آن جناب.
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ز داده شود يکنم تا آنکه تميم کلّ امور حضرتت را در هر مقام ولکن ذکر نکرده ام و نمياهللا من جوده و اگر خواهم ذکر نما

فاذا کان کذلک فکونوا اجالس  يقوم معها شئيجان ما اليه السالم ال بدلنا من آذربايم باقر علرش و ظاهر شود کاليحق از غ

و  يو ما نسب ال يالثّلج و استغفراهللا من وجود يه ولوحبواً علي) فاسمعوا ال165وتکم و البدوا کما البدنا فاذا تحرک متحرک (يب

ن. ين الطّاهريبيمحمد و آله الطّياهللا عل ين و صلّياقول ان الحمدهللا رب العالم

ن ين بار امثال ايان فرمود محبوس بود چنديع مسطور بيکه خود در توقيماکو بنحو عهٴام که آن حضرت در قليو در آن ا

او  يدر خالص ينه اقدام يرا فرو نگذاشت ول يزيش چيح امر خوير اصدار و ارسال داشت و در توضيشاه و وز يع برايتوق

بودند  يه که سبب و محرک اصلينيئت علماء ديت متأثّر و بر هينهاين رو بيفرستادند و اصحاب و احباب از ا ينه جواب نمودند و

 يملّا تق يقبل حاج ثهٴشد و ناگهان حادين خوانده ميه احوال مدافعت و مقاومت خونير و از ناحيز برآن دولت سخت متغيو ن

حالت علما و دولت را نسبت بآن امر و اصحاب و احباب روشنتر ساخت  نهٴيزم ن اتّفاق افتاد کهيدر قزو يمجتهد برغان

يبرغان يملّا تق يقتل حاج ثهٴن و حادين از کربال به قزويورود قرةالع

ت و صوت ين و صاحب مسند فقا است و امامت جماعت و صين مجتهدين از معتبريالمولد و ساکن قزو يبرغان يملّا تق يحاج

ن مجموعه مواعظ يث داشت و کتاب مجالس المتّقيار در فقه و اصول الفقه و اخبار و احاديفات بسيرفت و تأليبزرگ بشمار م

ه و يخيو طائفه ش يد رشتيو س يخ احسائين متعصّب و شيدت فقها و متشرعيکرد  و در عقياوست که در ماه رمضان بر منبر وعظ م

ل و يدتشانرا تضلير آن جماعت و عقيخ را تکفين که شيبود از مجتهد يل کسقه اويالحق يمتصلّب بود و ف يد شانرا عدويعقا

م و در مأل عام و يا را نگاشتين کتاب شرح آن  قضايه و مشرعه گشت چنانچه در بخش اول ايخين شيل کرد و سبب تفرقه بيتذل

گفت و از ير و سب و لعن و ناسزا ميو تحق ريتکف يد را هميخ و سيش شير خوير و تحريرؤس االشهاد و المنابر در وعظ و تقر يعل

افت و چون ظهور باب اعظم شد و يين و اطراف آن رواجيبازار سب و شتم و ضرب و لطم بانطائفه در قزو )166(ن رو يا

 دند و جاللت مقاميام ورزيات و کلماتش قيدند و بنشر آيد به آن بزرگوار گرويخ و سير علما و اصحاب شير از مشاهيکث يجمع

 يام کرد و برادرش حاجيه قيد و بابيد بأَشد بغضاء با امر جديق باوج ارتفاع خود رسينطريد و معارف و آثارشان بديخ و سيش

ق يرهم طريه و غيخيک داشت و با شين يتين بود فطرت و سجيف و ساکن قزوير صاحب تألين شهيز از مجتهديملّاصالح که ن

هر دو برادر از سطوت و  يست وليزيز در آن بلد ميخ نيه و از تالمذه شيخياز علماء ش يعل مود و برادر اصغرشان ملّايپيمسالمت م

ملّاصالح بود و او  ين اختر حاجين دختر مهيدادند و قرةالعياط را از دست نميمناک بودند و حفظ ظاهر و احتيشدت اخ اکبر ب
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ن ابن ارشد يرها نزد پدر با ملّامحمد امام جمعه قزويه و غينيه ديه و علميالت ادبيل تحصيرا بعد از بلوغش بمقام رشد و تکم

ام يبعزت و جاللت با هم سر بستند و اوالد متعدد داشتند تا آنکه در ا ينيمزبور به عقد ازدواج بستند و آندو سن يملّاتق يحاج

شته و استفاضات نموده و از تالمذه مستمره دا لهٴد مذکور مراسيه شد و با سيخيدت شيروان عقيز از پين  نيقرةالع يد رشتيس

د و چنانچه قبالً يمعروف و مشهور گرد ين از لسان ويافته و بلقب قرةالعيعه يرف جهٴه دريخيان علمأ شيخاص او محسوب و در م

م مان بباب اعظيس نمود و سپس ايه تأسينيه ديعلم ضهٴس و افايتدر ۀم باالخره در کربال رحل اقامت انداخته و حوزينگاشت

د خدمات و يغ امر جدينصرت و تبل يقرار گرفت و در کربال برا يه و حروف حيآورده و در صف نخست از اعاظم علما باب

باً سه ماه در خانه نشسته و يف نمودند و تقرينمود تا باالخره او  را در خانه مسکونه اش به حکم حاکم بلد توق يخيتار يجانفشان

را که علما به معاندت و مضادت با او شهرت دادند به   ياتيافته عازم بغداد گشت و طعن و مفتريزه درِ خانه بسته بود تا آنکه اجا

يخ محمد شبل از علمايکه تعلّق به آقا شينه در خانه ئير مفحمه جواب گفت و عندالورود و به آن مدير مقنعه و تقاريتحار

ش نگذشت که توارد خاص و عام يب يد و چند روزيگز ينمود و سکنداشت نزول  ين بويه بغداد و معتقديباب ياز علما )167(

رهم يعه و سنّت غيش يار کرد و به علماينزول و سکونت اخت يار شد پس به منزل فارغ تريبس ياستماع حجت و مرام و يبرا

بپرسند  يارند از وه ديحاضر گردد و آن چه از معضالت مسائل روحان ين خواهد نزد ويق دياخبار عام داد که هر که تحق

واقع شد و آن جناب در خلف حجاب قرار  يسويو ع يعه و موسويو ش ياب مردم مختلف از سنّيالجرم منزلش محلّ ذهاب و ا

عه مناظره و محاجه يش ياز علما يبا جمع يگفت و نوبت ينمود و سئواالت متفرقه را جواب ميه مينيگرفته شب و روز مناظرات د

 يد و شکوِه از وين گرديمعاند ين و ضوضايمعرض ين سبب غوغايد و ايشان مباهله نمايدند خواست با اکرد و چون قانع نش

ف بداشتند و در يرا توقيبردند و در آن جا و يخ محمد اآللوسيالشّ يبردند و او فرمان داد تا آنجناب را به خانه مفت ينزد وال

رهم در يو غ يعيو ش ياز علما سنّ  يتيبنمود جمع يوجب اقتضا که از والمدت سه ماه که در آن جا محبوس و موقوف بود به م

ان و قوت برهانش مغلوب يز از قدرت بين يه کردند وکلّ آنان و مفتينيمناظره و محاجه د يافت و با ويانعقاد  يمحضر مفت

ب يل طبيح از آل اسرائيم مسيکرهم به معارف او منجذب گشتند و از آن جمله حيهود و غياز علماء  يوقانع شدند و برخ

 ين ويافت و از استماع مطالب و براهيام در بغداد بود در مجلس مناظره اش با علما حضور يمخصوص محمد شاه که در آن ا

 يت احوال و اخالفش در بخش ششم نگاشته ميفيد و کيع گرديخاضع گشت و ارکان وجودش مقر و معترف به عظمت امر بد

د و در يت شهرت رسيران بغاين در عراق و اين واقعات در کربال و بغداد نام قرةالعيز جهت نشر اخبار اگردد و بالجمله ا

ن پسر خود يملّا صالح مجتهد مصمم بر آن شد که  از قزو يا دشمنانه بر زبانها افتاد و پدرش حاجيدوستانه  يخصوص او اخبار
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انقالب عراق را بدربار استامبول اخبار نمود و از آنجا  )168(ع يز وقاينبغداد  يل دارد و واليارجاع دختر بوطن گس يرا برا

مذکور  يمفت نهٴام حبس در خاياو در ا يخوف و خطر که برا حهٴدر آن بحبو يد لذا ويران صادر گردين بايقرةالع يحکم بنف

ست و شصت و سه يهزار و دو1263سال  ن در اوائليو ا 89د کَردند يران تبعيرفت از عراق بايدر اهالکش م يبود و احتمال قو

که از نسوان يران نمودند و اول کسيکعده از اصحابش که کمال اعتقاد و عالقه بدو داشتند حرکت بايواقع شد و در اتّفاق او 

و  مان خان افشار سابق الذّکر بوديسل يخان ابن حاج يام الزّوجه رضا قل يد رشتيه سيدت و عالقه کامله بدو داشت ضجيعق

 يرائينش را پذيد و در مقبرش قرار داده و وارديرا در خانه سيم ويافت که چنانچه ذکر نموديچندان تعلّق و انجذاب باو 

مان به حضرت باب يآن جناب ا طهٴع بواسين امر بدينمود و در آغاز طلوع ايکرده  و از علم و حاالتش استفاضه و استضائه م

گر يد نرفته بود که او از آن جهان در گذشت و دياز فوت س يطوالن يت نداد و هنوز مدترا مهليمأمور اجل و ياعظم آورد ول

خ يگر شيوافر داشت و د رهٴده بهيو فضائل حم يه و تقوينيخ صالح از اعراب کربال بود که از علوم ديش ير اصحاب وياز مشاه

خ يراز پس از مراجعت از  سفر حج باتّفاق آقا شيدر ش ام توقّف حضرت ذکراهللا االعظميز از اعراب عراق بود که در ايسلطان ن

ع يخ محمد شبل سابق الذّکر از عرفا و علماء تشيگر شيد و دياز عراق بدانجا رفته بشُرف لقاء آن حضرت فائز  گرد يحسن زنوز

از  ينان اصحاب وياعباس شهرت داشت و  يراً بنام حاجيگر عابد و پسرش ناصر که اخيو د يبغداد و پسرش آقا محمد مصطف

اده از يپ  يسواره و برخ يافتند و در مرافقتش با اسلحه بعضيع يمان بامر بديان عراق عرب بودند و بواسطه او عرفان و ايبوم

د يو س يرازيملّا طاهر ش يحاج )169(و  يم محالّتيمالّ ابراه يان، حاجيرانياز ا ير اصحاب ويران وارد شدند و اما مشاهيعراق با

رزا يگر همراهان شوهر خواهرش ميران ورود نمودند و ديز در مرافقتش از عراق بايبودند که ن يگانيح گلپاير مليد طامحم

ام يق بخدماتش قيطر يدر ط ينيقزو يد عبد الهاديبود که با صهر خود س يسابق الذّکر از حروف ح ينيقزو يمحمد عل

خ يبرد و هم شين باب بود که مادر و خواهرش را از عراق بخراسان ميسرزا محمد حسن برادر جناب مالحيگر ميداشتند و د

ز به اتّفاق بودند و بالجمله يگر نيد يبا مادر شوهرش و برخ يگم شمس الضّحيد بيو خورش يزيو مال باقر تبر يابوتراب اشتهارد

م و يت و تعليقدر االمکان همه جا بهداق نمودند و بيطر يران شد و منزل بمنزل طيت همرهان از بغداد عازم ايآنجناب با جمع

ن با نسوان و محارم از همرهان يدند و قرةالعيمنزل گز يعال يت نفوس پرداخت تا چون وارد کرمانشاه شدند  در عمارتيترب

و بلد را بمالقات  نهٴقرار گرفتند و خبر ورود آن جناب را نشر داده و سک يرونير اصحاب در قسمت بيدر قسمت اندرون و سا

از او داللت نمودند و او علماء و فضالء شهر را به مطالب و مآرب خود دعوت کرد لذا ابواب مراوده مفتوح گشت و  ضهٴاستفا

)171(زير نويس از  عازم بغداد شدند....و در بيانات حضرت عبدالبها مذکور است که جناب طاهره با شمس الضحئ و ورقة الفردوس -89
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ن او و يدار و مفاوضه اش  رفتند و مجالس محاجه و مناظره ما بيد يقت پيعلماء و دانشمندان و طالبان معارف و متفحصان حق

و آثار و معارف او را منتشر ساخت پس ملّا عبداهللا مجتهد بآتش تعصّب بر  يرت نقطه اولبلد منعقد گشت و امر حض يعلما

جان عوام گردباد فتنه بلد شد و انبوه ناس باخراج يک علما و هيام نمود و عاقبت االمر بتحريافروخت و به مناظره و مدافعه او ق

مداخله کرد و  يخان ما کوئ ير پنجه سردار محبعليلد اماء اسباب برخاستند الجرم حاکم بيآن جناب و اصحاب و تاراج اش

سب االمر حاکم آنان را از شهر بدر ينمود و مکار يناس خالص ساخت و به سرعت از بلد نف يآنانرا از چنگ تعدان ستور که ح

ختند و يابان ريدند و در بان فرود آورياء و اثقال از چارپايهمه را با اش )170(ش قطع مسافت نکرده يب يبردند هنوز چند فرسخ

در شرح ماجرا به  مهٴن قلم و کاغذ برداشت و ناينوا ماندند پس قرةالعيملجأ و ب يخود به سمت شهر بشتافتند و آنان در صحرا ب

ن و ييشان وارد شده تبيت مردم بر ايکه از جهالت و عصبيت خود و ظلم هائيت و مظلوميحاکم کرمانشاه نگاشت و واقعات حق

د يک تن از اصحاب بفرستاد و چون نامه به حاکم رسيت نوشت و نامه را به واسطه ياز حاکم گله و شکا يداد و لخت حيتوض

د و باز خواست نمود و مأمور داشت که آن جناب و اصحاب را با اموال و اثقالشان از آن صحرا همدان ببرهه يانرا  طلبيمکار

د و آنان يآن جناب نوشت و بعدم اطّالع از آن واقعات اعتذار نمود و پوزش طلب ٴمهدر جواب نا يز شرحي) برسانند خود ني(أَمن

ق مذکور در يز به طريدند در آن بلد  نيمسافت نمودند تا به همدان رس يچون از آنجا کوچ کردند و منزل به منزل ط

آن جناب و اصحاب در خانه مخصوص ع مذکوره در قرب وقوع آمد چه که ير وقاين امر بپرداخت و هم نظيکرمانشاه  به نشر ا

نه و حجت يب مهٴاز علماء بلد مالقات نموده دعوت و اقا يرزا احتشام الدوله حکمران و برخينزول نمودند و با شاهزاده خانلر م

ن قرار يناز آنان بفرستاد و باالخره حاکم مزبور و علماء چ يجمع ياز علما اصحابش برا يبرخ طهٴکرد و نامه ابالغ و دعوت بواس

هود ياز علماء  ين کردند و در آن مجمع مهم برخيدادند که در دارالحکومه اجتماع نموده با او مناظره و محاجه کنند و چن

از  يان برد و بعضيکه مخصوص او بود به پا يتيت و جامعيحجت و اکمال دعوت را با فصاحت و نوران مهٴحاضر بودند و او اقا

ظ گفتند پس شاهزاده با آنان تشدد کرد و آن يد  و غليلجاج و جدال برافروختند و کلمات شدزه و ين بستيعلماء و حاضر

او تنبه  يهود به گفتار و حجتهاين در همدان نُه روز شد و عده از مسلم و يق متفرق گشت و مدت توقّف قرةالعينطريمجلس بد

بان و يارزکه از طبين امر شدند از آن جمله ملّا العيبا يتداو مه طهٴن و محترمات بواسياز محترم يريحاصل نمودند و کث

)171(ل بود ياسرائ ياهو که از اعاظم بنيز پدرش مال اليبسزا داشت و ن ياتيهود بود که در علم طب مهارت و تجربيدانشمندان 

در خانه اش توقّف  يز روزعاريافت و محاجه و مناظره را استماع نمود و به موجب خواهش ملّا اليبود در آن مجلس حضور 

ن بهانه بدست آورده برآن يمسلم يم آنکه ملّاهايمذکور از ب ياهويافتند و مال الييات مقامات وئ التفاتيکرد و پدر و پسر بدع
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ه شاهزاده خانم حرم محمود خان يز از آن جمله حاجيکرد و نيده نمينمودند و اظهار عقيچارگان بتازند امساک زبان ميب

ن امور سبب شد که جمع علماء همدان بمقاومت و مدافعت برخاستند و امضاء طومار کفر و يبوده بالجمله ا 90ک ناصرالمل

شان رفته بود چندان يغ نزد ايم سابق الذّکر را که از طرف آن جناب بعزم به تبليمال ابراه يخواستند و حاج يوجوب قتلشان م

ر و رجال و ين از آن بلد عزم رفتن به طهران و ابالغ امر محمد شاه و وزيةالعد الجرم قريازردند که بقرب هالکت رسيبزدند و ب

و او چون احوال را  )172(به همدان فرستادند  يرا در طلب و ين بعضيپدر و شوهرش از قزو يتخت نمود وليپا يعلما

راب را امر بعودت به عراق داد و آن ن شد و اصحاب اعيه رفتن به قزويد ناچار از عزم طهران منصرف گشت و در تهيبدانگونه د

از رجال و نسوان سابق  يملّا طاهر بعض يم و حاجيمال ابراه يخ صالح که با حاجيمت کردند مگر شيجمع به وطن خود عز

م مرافقت با او يمال ابراه يخ صالح و حاجيرا اطاعت کرده متفرق گشتند و شين دستور وين شدند و سائريالذّکر عازم قزو

 يز بود تا ساحتين ياسداهللا فرهاد يان حاجين که در آن مياز اهل بلد خصوصاً از مؤمن يتيوم ورودشان جمعيو در نمودند 

در باب  يهٴمذکور توص يشان خصوصاً حاجيالمالقات با ا يره شدند و او لديرا پذيآورده و يرون شهر مراسم استقبال بجايب

ورقـةالفردوس عـازم    ۀمذکوراست که جناب طاهره با شمس الضحئ و ورقة الفردوس همشيره جناب باب الباب و والـد در بيانات  حضرت عبدالبهاء-90

چون مراوده نـاس تکـرر يافـت منـزل را تغييـر       بغداد شدند در بغداد در خانه جناب آقا شيخ محمد والد جليل آقا محمد مصطفي شرف نزول فرمودند و

جنـاب طـاهره بـا     دادند و شب و روز بتبليغ پرداختند و مراوده و معاشرت با اهالي بغداد مي نمودند. لهذا در بغداد شهرت يافتند و ولوله در شهر افتـاد و 

عه اقامه مينمود عاقبت بعلماي شيعه خبر فرستادند کـه اگـر قـانع    علماي کاظمين مخابره مينمودند و اتمام حجت ميکردند هريک حاضر ميشد براهين قاط

انـه مفتـي بغـداد    باين براهين قاطعه نيستند با شما مباهله مينمائيم فزع و جزع از علماء برخواست حکومت مجبور بر آن گرديد که ايشانرا با نساء ديگـر بخ 

خبر از اسالمبول ابن آلوسي بمباحثات علميه ميپرداخت و سـئوال و جـواب ميکـرد و اظهـار     ابن الوسي فرستاد سه ماه در خانه مفتي بودند و منتظر امر و 

يح استيحاش مينمود . روزي ابن آلوسي حکايت رؤيائي (خوابي) از خويش نمود و خواهش تعبير کرد گفت در عالم رؤيا ديدم که علمـاي شـيعه در ضـر   

شتند و قبر منور را نبش نمودند جسد مطهر نمودار شد خواستند هيکل مبارک را بردارند من خـود  مطهر حضرت سيد الشّهداء وارد گشتند و ضريح را بردا

ـ    ي گفـت  را بر جسد منور انداختم ممانعت نمودم . جناب طاهره گفتند تعبير خواب اين است که شما مرا از دست علماي شيعه رهائي ميدهيـد ابـن آلوس

ون جناب طاهره را مطلّع بر مسائل علميه و شواهد تفسيريه ديد اغلب اوقات بسـئوال و جـواب ميپرداخـت و از    من نيز چنين تعبير نمودم و ابن آلوسي چ

قات نمـود و  حشر و نشر و ميزان و صراط و مسائل مذاکره مينمود و اظهار و استيحاش ميکرد ولي شبي پدر ابن آلوسي بخانه پسر آمد و با جناب طاهره مال

و لعن پرداخت و بشتم و طعن زبان گشاد و شرم و خجلت نداشت ابن آلوسي بخجلت افتاد و زبان بمعذرت گشاد و گفـت کـه    بدون تأمل و سئوال بسب

اسـباب سـفر بنمائيـد و بخـارج      ۀجواب از اسالمبول آمد پادشاه شما را امر برهائي کرد ولي بشرط آنکه در ممالک عثماني نمايند لهذا فردا برويد و تهـي 

اسباب سفر کردند و از بغداد بيرون آمدند الئ آخر الکالم.           ۀلهذا جناب طاهره با نساء ديگر از خانه مفتي بيرون آمدند و تهيمملکت بشتابيد 
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طهران و  يبرا يدند و عائله مذکوره جناب باب الباب بزوديمتفرق منزل گز يمراعات اصحاب نمود و آنان در آنشهر در محلها

و مادر  ين وارد شده منتظر بود پس حرمش شمس الضّحياز اصفهان به قزو ينهر يرزا هاديز آقا ميمت نمودند و نيخراسان عز

و شوهرش ملّامحمد امام جمعه سابق  توقّف کردند ين چندين در قزوير همرهان قرةالعيخود را با خود به اصفهان برد و سا

ام توقّفش يرا در ا يه بود چون اخبار و احوال ويه و بابيخياز فقهاء متعصّب و معاند ش يملّاتق يالذّکر که مانند پدر خود حاج

 شاوندان وياز او را داشت و او و خو يمت طالق و جدائير خود عزيد سخت دژم و پژمان شده در ضميشن يدر عراق عرب م

ه ينيع با علماء بالد مناظره و محاجه ديمن يع و قدريرف ين دانستند که با ندائيرا از بغداد تا قزويچون کوکبه و جالل مؤکب و

ات ين و غضبناک گشتنند و دشمنان و متعصّبان منفرين امر نمود سخت شرمگيرا متوجه و منجذب با يريغ کرد وجمع کثيو تبل

ره نشدند و او يرا پذيوم ورودش بآن بلد وينمودند  لذا در يآنانرا باو نکوهش و مالمت م شهرت دادند و يو رهٴدربا يچند

 يگفت و آلفته و آشفته بود بدو اعتنائيکه ملّا محمد در حقّش م يسخنان  نا صواب يخود ورود نمود و برا يپدر نهٴالجرم در خا

اسداهللا  ين طائفه غالباً در خانه حاجيمجالس و اجتماعات ا ه شد ويبا نسوان و رجال باب )173(نکرد و معاشرتش با نسوان 

 يافت و او شمع درخشان مجمع و محفل بود و اخبار و رسل و رسائل از ماکو از حضرت نقطه اولييمذکور انعقاد م يفرهاد

بگذشت ملّا محمد ن بنوع مذکور يشدند و چون چند روز در قزويض مين طائفه مطّلع و مستفيد و او و سائر افراد ايرس يم

سر شود به خانه اش برند و آن جناب امتناع نموده نرفت و به يل داشت تا او را بهر نوع ميگس ياز نسوان محارم را نزد و يجمع

تا کربال مرا استقبال نموده زمام مرکب و هودجم  به  يستيخواست باين گفت اگر ملّا محمد مواصلت و مقارنت مرا ميآنان چن

حال  يشد ولياو م يت واقعيو صالح يقيل حقيل بر مين دليپردازد و ا يو خدمتگذار ين بزمامداريو تا قزو رديدست گ

 ياز عوالم ربط و نسبت  يچ عالمين من و او در هينک مابيرا طالق دادم و او را از خود راندم و ايمتجاوز از سه سال است که و

ح يع و تفضيوس گشت زبان به تشنير حال  و بقاء اتّصال مأييبدانست و از تغرا ين اقوال و احوال ويست و ملّامحمد چون اين

دند ين کوشيملّا صالح و بستگانشان در اصالح ذات الب يداشت و آنچه حاج يمنسوب م يرا به کفر و زشتيبگشود و همه جا و

ست يقت و مظهر آن طاهر نيش از حقگفت که ملّا محمد از جهت اعراض و تعرض ين در جوابشان ميو قرةالع 91ديجه نبخشينت

مرا ي تاودن وايكاش تو پسر بودمنتو را تسليم امرگوارا بوده  ت مي نمودي مراگفت اي دختر هرگاه تو خودت ادعاي بابيباالخره حاجي مالّ صالح -91

د پسر عموي خود كه محمخالصه هرچه كردند كه با شوهرش مال ۀكه تو با اين فضيلت تابع اين جوان شيرازي شدمود چه كنبفخر بر عالميان  مي

ت ميباشم جنسيل امر حق را نكرده است خبيث ميباش  ومن طاهره وقب و ازچونكه اكهتقي بود باشد صلح نمايد  قبول نكردند وميفرمودند حاجي مالّ

صلي اهللا عليه  رسول اهللازمان و ثلبم هصلأَلئا عرجِيئيشَلُّاست بحكم كُ يي حكم طالق وتفريق ظاهرطناببين ما نيست لهذا همين عدم جنسيت مافي
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عه يش برکند و به معارف بديز اوالد خويسته و در خور نه پس دل از شوهر و نيشا يد است و لذا اقتران من با ويبلکه مردود و پل

کردند ام يت با آن جناب قيبه شدت عداوت و ضد يملّا تق ين رو ملّا محمد و پدرش حاجين طائفه بست و از ايو معاشرت با ا

شد و محاجه و مناظره يوسته منعقد مياالعمام و سائر بستگان از رجال و نساء پ ياز پدر و اعمام و بن يو مجالس خانوادگ )174(

نمود و يع صحبت ميگانگان در خصوص امر بديشاوندان و بير خويپروا با عمو و شوهر سابق الوصف و با سا يمستمر بود و او ب

اقبال و  يتوانستند وليمقابلت نم ير وير نادر النّظيگشتند و با علم و فضل و تقريو برهان او مغلوب م ن در مقابل حجتيمقاوم

فته بودند و دم بدم بر تعرض و يخود معجب وفر يه جامده مدرسه ئيالت قشريآورند و به تحصينم يمان به حضرت نقطه اوليا

مه شهرت يدا شد و از اسباب عظيپ يام در گفتار و رفتار وين که در آن ايعاز صفات و حاالت قرةال يکيافزودند و يتحرز از او م

ر و يت ضميد نورانيشانش با او گردين حال موجب کمال مضادت و مقاومت شوهر و عم و خويفائقه اش در جهان گشت و در ع

د و تقام توقّف در کريه بود و او و اصحابش در ايقيد و رسوم عتيتقاليت فکر و عدم اعتنا يحرد به کثرت طاعات مأثوره يبال بتزه

ان بود يان از قلم حضرت نقطةالبيام که مقارن صدور کتاب مستطاب بين ايدر ا يه مشهور بودند وليه فرعيو تعلّق بدقائق جز

کر نمود پس آنحرةالفيباکانه در قلع و قمع آنها اهتمام ميد شجاعانه و بيديک ميچون حلول موقع استنساخ آنها را نزد

ام به خرق حجاب و رفع يخت و قيد را فرو رير گردن از سالسل رسوم عاطله و اوهام باطله آزاد نمود و اثقال تقاليمنورةالضّم

ننهاد و بکسر  يتيصوم و صلوة اهم بهٴره صعيمحرم و رمضان پشت پا زد و بمسائل کث ۀظينقاب کرد و برسوم مبتدعه و عوائد غل

نداشت و  يه اعتنائيديه تقليو در مجمع رجال احباب و اصحاب کشف نقاب نمود و به مسائل فرع ود بپرداختيحدود و حل ق

سابقه بود                                   يز بدع و بين ربات الحجال بلکه در اعاظم رجال نيما بيام آن افکار و اقوال نه تنها فيدر آن ا

نرو نه يدانستند و از ايه ميد فرعيه و تقاليرا در شدت اعتناق و تعلّق را بحدود جزئ ن و تقدسيو عموم مردم آن مملکت قوت تد

د و متقلّد بودند و يمه متقيد قديز که هنوز برسوم و تقاليه نياز باب ين بمخالفت او بر خواستند بلکه با جمعين از مبعديفقط متعصّب

ب          ييم و تعيتنفّر آوردند و تذم يامده بود از ويعه بدستشان نيم بديتعالد ياز نسخ احکام متتبعه و تجد  )175(از نسخ  يهم آثار

را مخالف اسالم يه پنداشتند و به مقاومت با او بر خواستند و اطوار وينيمباالت در اطاعت از فرائض د ينمودند و او را مفرط و ب

مربئ بودند امثال  يت وياز اصحابش که به ترب يجمع يکه سر و باطن اسالم بود دانستند ول ين امر حضرت نقطه اوليو مبا

نرا بي طالق شوهر داد و خداوند در بودند و شوهران ايشان ايمان نياورده بودند حضرت رسول ايشا وردهآايمان ته بحضرانيكه از اهل مكّنله كه زآو

)141-142نقطة الکاف صص  –(حاجي ميرزا جاني قرآن حکم آن را فرموده است.
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سابق الذّکر و  يگانيد محمد گلپايو آقا س يم محلّاتيملّا ابراه يو حاج يرازيخ طاهر واعظ شيش يو حاج يخ صالح کربالئيش

ه ارض (ق = قاف)يعلمنقطه  نمودند و او رايقه او را درک ميرهم اسرار دقيو غ ينيقزو يمحمد حسن و آقا هاد يمانند کربالئ

ق طلوع آن جناب ينطريشمردند و بد يمهم نم يگران را در مقابل ويخواندند و د يم يات حضرت نقطه اوليو مظهر تجلّ

ن به طهران و يکه از قزويم داد موقعيه احداث گشت و بعداً چنانچه شرح خواهين بابيما بيف يجاد کرد و اختالفيا يحادثه بزرگ

نمودند يم ميکردند و از او تذم يکه براو اعتراض م يد و جمعيظ تر گرديعتر و تفاوت غليره اختالف وسسپس ببدشت رفت دائ

ار مناظره و مشاجره کردند و جز يشمردند با او و اصحابش در مجالس بس يرش کردند و او و همرهانش را مردود ميتکف يو حتّ

 طهٴرا به حضرت نق يعظم يهٴشرح طلوع آنداه ين وين مخالفيز منکرا يتالف نگشت و جمعينداد و اناله ا ياطاله اختالف حاصل

ل داشتند و او يرا با معروضه گس ياز حروف ح يلياردب يوسفعلينباشتند و مال يات از او بيضه را بشکايدر ماکو نگاشتند و عر ياول

گفت از سخنان وب بدانست که حق با حجت مالقات نمود و شرح احوال باز  يد و با جناب ملّا محمد علينکه بزنجان رسيهم

د الجرم از ياز قلم آن حضرت صادر گرد يانيعه بيم و احکام بديقه منسوخ گشت  و تعاليد رسوم عتيباشد و دوره تقالين ميقرةالع

بمحضر  يگريز بوسائط ديمخصوص از طرف جناب حجت و ن يضه بتوسط رسولين مراجعت کرد سپس آن عريزنجان به قزو

از آن  يه صادر و در برخيه و مواعظ شافيعات جامعةاالطراف مملو از حکَم عاليو در جواب توق )176(د و در يولئ رسا طهٴنق

ماند و چون دامنه  يش لقب شده باقيه نام کردند طاهره وصف فرمود که بعداً براين نقطه شرکيرا که مخالف يعات ويتوق

م نمود و صورت يان آن احوال ثبت خواهيرا در ب مهٴم نگاشت امتداد داشت تتيهباً خوايه بدشت که قريواقعات مذکوره تا قض

ن است :يعات مذکور اياز توق يکي

ميبسم اهللا الرحمن الرح

اتک  فأسئل يه من آيکتابک و شاهدت ما سطرت ف يقوله قد نزل عل يات نعت الموجودات اليالحمدهللا المقدس عن جوهر

ذکر  يه جهدک و قد علمت ما ذکرت فيبساط المحبته بغا يقرک عليک و ليسع يه بمنتهينات العرضخلّصک عن الشّئوياهللا ان 

أخذ من تلک يقرب بها و ال ان يها ربها لنفسها و ما الحد ان يه قد زکّيالورقة الطّاهرة و ما للنّاس و االخذ من تلک الثّمرة الجنّت

عذّبها و يشأ يغفر لها و ان يشاأهللا يها ان يس الحد حکم علية لربها و ليعاص يائت فهمحسنة لنفسها و ان اس يالثّمرتها ان احسنت فه

عمل العالمون.يب و ما کان اهللا بغافل عما يث عن الطّيز الخبيميه الّا ليما هم عل ينذرالنّاس عليما کان اهللا ل
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حقّها  يحق الطّاهرة فان مجمل القول ف ياس فو ان ما سئلت من اختالف النّن مسطور است يچن يگر در حق ويد يعيو در توق

الکلّ  يو عل يجعل اهللا حجة عل يالکلّ هو الّذ يشأنها و انّها ورقة آمنت بربها و ان الحجة عل يصمتوا فيالکلّ ان  يانّه حق عل

للمؤمن  ينبغيف آل اهللا فال معار يه حجة و انّها لما ترقّّت فيدييس الحد فرض اخذ الحکم االّ من عند من جعل اهللا فيو ل

ن و ين و الحرام بيه الحال بيختلفون النّاس فييالکتاب و ان الّذ يفصّل ف  )177(جحدها و ال اذاها و انّها لم تحکم الّا بما 

نقص منه يال ه و يزد علين لم يالمحرمات و ان الد يدخل فيو احترز عن الشّبهات کان حصناً له الّا  يالشّبهات معلومة فمن اتّق

ها و يعة حق ال شک فيف الّا بعد الموت و ان بواطن الشّريرقع من احد التّکليها و ال يب فيعة کلّها حق ال ريحرفاً و ان ظواهر الشّر

ؤمن يؤمن بالباطن فقد کفر و من لم يالعلم و ان الظّاهر طبق الباطن من آمن بالظّاهر و لم  يطلع بهذا الّا الراسخون فيال 

الد االّ  و ان ين کامل و اماراته واضحة و دالئله الئحه ليبالظّاهر فقد اشرک و ان يأخذ احکامه من المواطن الّتيس الحد مفر 

اناتيآخر الب يقبل من احد عمالً الّا بما امر و اراد. اليجعلها اهللا محالّ حکمه و ان اهللا ال 

د و باب اعظم قرار يخ و سيت نسبت بشياز عداوت و خصم جهٴدر اشد در يتقملّا  يو بالجمله امور مذکوره سبب شد که حاج

و لعن و ضد ت نهاد و موجب شد که مردم قزويگرفت و سبه حبور گشتند و به آزارشان ين نسبت ببابيت و مقاومت هم

ما سبق  يرا که عل يز حروف حل ايه و انبوه اشرار هجوم کردند و ملّا عبد الجلينياز طلّاب مدارس د يجمع يپرداختند نوبت

 اعلٰي ما سبق بامر حضرت  يرا که عل يل از حروف حين بود ومالّ عبد الجليم قزويع مقينشر امر بد يبرا اعلٰي بامر حضرت 

دند و بستند و بدنش را به ضرب چوب يکش يملّاتق يحاج نهٴر نمودند و بدرب خاين بود دستگيم قزويع مقينشر امر بد يبرا

بر اشرار تاختند و آن مظلوم را از  يجواد فرهاد يت او برخواستند و خصوصاً آقا محمد هاديت و وقايه بحمايپس بابخستَند 

ن نام را يه ملّا عبدالحسيگر از علما بابيک تن ديبفرستاد و  يتيجمع يملّا تق يچنگشان خالص کرده به منزل بردند آنگاه حاج

و سپس حکم نمود تا  )178(قرار داد  يست او را مورد بازپرس و باز خواست چنددند و نخير کرده بدر خانه اش کشيدستگ

ز آقا محمد صادق تاجر را مردم بازار احاطه نمودند و کلمات ناستوده نسبت به يار بربدن بزدند و رها کردند و نيرا چوب بسيو

آن مضروب  يکپايدند و يرا بدار الحکومه کشرا با چوب بزدند که مشرف به هالکت شد آن گاه او يدتش گفتند و چندان ويعق

حاضر شده بود در فلکه گذراند و هر قدر توانستند با چوب  يبرادرش که به شفاعت و وساطت از و يکپاياز حال رفته را با 

او را با  بصدد شدند که يغلظت و شدت گذراندند حتّ يز بناين نيو پسرش مال محمد با قرةالع يمال تق يق حاجينطريزدند و بد

نمود چندانکه در ين امر ميذکر سوء از ا يد بر فراز منبر هميب کنند و باالخص چون ماه رمضان رسير و تأديانه تعزيچوب و تاز

 يبرا يعياه دهان توقيه سيم که حضرت ذکراهللا االعظم از قرين را قبالً نگاشتين خصوص نبود و ايجز در ا ين گفتگوئيقزو
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ات اعدا اعتنا يات و مفتريقت نموده و بروايحق ين امر تفحص و تحرياشت و از او خواست که در ابنگاشت و ارسال د يحاج

د محزون و ين خبر به آن حضرت رسيد و ناسزا گفت و چون ايع را بدرياو توق يد ولينکرده آن مظلوم را نصرت و اعانت نما

 يرازين اوضاع و احوال ملّا عبداهللا نام خباززاده شيجمله در چندر آن جا نبود که بدهنش بزند و بال يا کسيمتأثّر شده فرمود آ

ن افتاد و در يدر ماکو اتّفاق عبورش به قزو ياول طهٴارت حضرت نقيه بود به عزم زيخيرزا صالح شهرت داشت و از شيکه بنام م

بر جناب  دهٴوار يها يو سخت يملّاتق يآنجا و تعرضات و تشددات حاج رهٴيل رمضان در آن شهر ورود نمود و افق تياوا

لش مبدل يرون رفت و عزم رحيار از کفش بيست و از شدت تأثّر اختين و ضرب و سب و تفرق اصحاب و احباب را نگريقرةالع

ن يواقع شد چنانچه در هنگام ب يملّاتق يقتل حاج  ثهٴش نگذشت که ناگهان حاديباقامت گشته  بدفع آن پرداخت و دو هفته ب

منکر  يکه قفا و پهلو و دهن و حلقش زخمهايو نافله صبح در آن حاضر شد در حال ضهٴياداء فر ين در مسجدش که برايالطّلوع

ن واقعه در ماه رمضان سال هزار و يافته و بخانه اش بردند و ايزد بستگانش او را يم )179(زد يافته و در خونش دست و پا مي

فروختند و ولوله در يپسرش ملّامحمد و سائر بستگانش از شدت غضب مانند آتش ب) اتّفاق افتاد و 1263ست و شصت و سه (يدو

دند و ين را سبب آن شمردند و عامه مردم دست از کسب و کار کشيه دادند و قرةالعيارکان شهر انداختند و نسبت قتل را بباب

مجروح در بسترو خانه  يمان روز اول که حاجه بودند و در هيه و بابيخينسبت به ش يبينه و نفرت عجياجتماع نمودند و با ک

ج کرد و حاکم بلد را بر يه تهين را بشورش بر بابيشد ملّا محمد مردم قزويک مينش نزديق آخريخود افتاده و ساعات و دقا

مال و غارت  ن غالظ حکومت غالباً به طمع جلبيخت و مأمورين اسالم بر انگيت از ديتعرض با نام بنام  مجازات و انتقام و حما

ر يه و دستگيباب يهجوم بر خانه ها يمه شدند و برايز به آنان ضميه واوباش بلد نينيبه حرکت آمدند و جماعت طلّاب مدارس د

ک را نزد ير کردند و هر يب شصت هفتاد تن را دستگياموال و جمع منال در معابر و طرق افتادند و قر يغمايکردن نفوس و 

گرداند يسته رو بر ميدند که قاتل را نشان دهد و او چون قدرت تکلّم نداشت به صورت آنان نگريطلب يبرده م يبستر حاج

و آقا محمد  ياسداهللا فرهاد يبود و معذلک همه را در حبس انداختند و از آن جمله حاج يگرينکه شخص قاتل دياشاره با

ر و در حبس انداختند ين بودند دستگيه در قزوينواده بابن خاين و مشهور و مهمتريتريمياز قد يکيبرادر زاده اش را که  يمهد

مال طاهر از اصحاب و  يو حاج يم محلّاتيمال ابراه يخ صالح عرب و حاجيز آقا شيخانه شانرا غارت کردند و ن يو کاال

ار يانه بسيب و تازخ صالح مذکور را به فلک بسته چوين را گرفتار کردند و در دار الحکومه محبوس ساختند و شيهمرهان قرةالع

ز ين را نيگشتند و باالخره جناب قرةالع يو متوار يفرار يابان و بالد اخريه که توانستند بکوه و بياز باب يزدند و جمع

ب يزجر و تعذ يو چون مکشوف نگشت بنا)180(نمودند تا قاتل را بدانند ير محبوس سختيبدارالحکومه بردند و بر او و سا
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ن يخواستند دست قانته نام خادمه قرةالعيا گشتند و ميسوزاندن و شکنجه کردن آنان مه يبرا يبا آالت داغمان ينهادند و دژخ

قانته فرود آورده نهادند چندانکه دستها  ين آن منزل را بر دستهايسنگ ياز درها يکيخ صالح مذکور را داغ کنند و يز شيو ن

ۀن آنچه در تبرئيا داشتند در آن حال قرةالعينهادن بر دستها مه يبرا در آتش را دهٴيتفت يقادر بر حرکت نبودند و آهنها

ملّا محمد اثر نکرد پس آن مظلومه دست ابتهال بدرگاه قادر متعال بر  يان و برهان بنمود در قلب قاسيخود و آن جمع ب

ن واقعه ير در اير و آن زن اسين مرد پيو اکه  من  يپروردگار توانا تو آگاه يد که ايد و بزاريق قلب بناليافراخت و با تأثّر عم

رزا يچارگان را نجات بخش و کشف راز فرما در آن اثنا ناگهان مين بيست اين يريم و ما را جز تو ملجاء و مجيريتقص يخبر و بيب

ز قرار گرفت و به آنان خطاب نموده گفت دست ا ين حکومتيمان و مأموريصالح مذکور صف جمع را شکافت و مواجه دژخ

  يرت و شگفت اندر شده لختين جسارت و قدرت او همه در حيمنم و از ا يد که قاتل ملّاتقيگناه باز دارين مظلومان بيا

به هالکت  ين خاريبود که او را بد يدند که تو را با آن مجتهد اعظم و عالم محترم چه خصومتيستند و از او پرسيبدونگر

 يبين عبورم شورش و هنگامه عجين شهر در آمدم و در حيد باب عابراً به اينزد سدر پاسخ گفت که من به عزم حضور  يرساند

ر  يبردند و از هر سو صغيرا عمامه بگردن انداخته سر و پا برهنه کشان کشان م يدم چه که انبوه جهال شخص عالم زاهديبر پا د

را مدح  يرازيد شيو س يد رشتيو س يخ احسائيش دم گفتنديش پرسيآوردند چون از جرم و خطا يوارد م يتير بر او اذّيو کب

را  يقيحق يحکم بر کفر و اخراج بلدش داد پس من از مشاهده آن حال که عالم خداجو يملّا تق يکرد و لذا آقا حاجيم

م ديز شنيشدم و بعد از آن واقعه ن يعيجهت چنان مخذول و مظلوم کرد از شدت تأثّر خارج از حالت طب يرا ب يقيحق)181(

ر ير و تکفيد را در محضر و بر منبر تحقيخ و سيش يربان يقيرساند که دو عالم حق يان را به مقاميسوء ادب و طغ يهٴپا يکه حاج

قت است يعت و طريار شرين ببر معروف که با من يد حسيبا س يرا فرو نگذارد لذا روز يزيشان چيکرد  و از لعن و طعن بر ا

د برآشفت و لب بسب و دشنام گشود  و آنان را ملعون و ينکه نام آندو بزرگوار شنيدم و او هميرسم و علّت و سبب پيرفت ينزد و

کنم و  يش نميکرد من ستايش ميستا ينيخ احمد بحريرا که شيمشرک و مردود و کافر و ملحد شمرد و بمن گفت آن خدائ

د ما يان ما را سب و لعن نمايعين فرمودند هر کس شيهم اجمعياطهار سالم اهللا عل مهٴده ام که ائيث ديچون من در کتب احاد

د حضرت رسالت مقام را سب و لعن کرده و آن که آن يت رسالت را سب و لعن گفته و هر که ما را سب و لعن گوياهل ب

 يشب يت سوء ادب نموده و کافر و واجب القتل است الجرم به عزم مجازات ويد نسبت به مقام الوهيحضرت را سب و لعن گو

زه يچند با ن يکه در سجده شد ضربت ينکه سحر از خانه اش تنها به مسجد در آمد هنگاميم  و هميم و پنهان شديبه مسجدش رفت

د پس يدر دهن و حلق و پهلوش بزدم و سپوختم و او به خونش به غلط يدر پ يپ يم آنگاه زخمهاينداختيم و بيش نواختيبر قفا
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د يحال س يايجو يد از وينجا رسيختم و چون سخنش به ايد و از آنجا بگريآنجا مرا دمهٴبربام مسجد بر آمدم و فقط خاد

نشهر نخواهد ماند يگر در اين خارج شد و قبالً گفته بود  که  دين از قزويالح يببرشدند پاسخ داد که او بعد از انجام مرام ف

را واجب القتل  ين شخصيبود چگونه چن يتومعتبر خود صاحب ف ياز علما يآنگاه به نوع استعجاب باو گفتند که حاج

ک يش از يد همانا او بيگوئين عبارت را گفت که چند از علم او سخن ميو او در جوابشان ا يو به اهالکش پرداخت يشناخت

اسات ينعلم ناقص اصول الفقه و استنباط احکام و قينعبارت آنکه ايده بود و مقصودش از ايفه نچياز باغ ابوحن )182(خوشه غوره 

ابتداع شده و  يفه نعمان بن ثابت کوفيبود از آنچه باختراع ابوحن حهٴشان  گشت رشيه او و امثالش که موجب غرور ايه ظنّيعقل

د نمود يار پسند آمد و تمجيبس يستند پس حاکم را خصال و احوال و مقال ويبسزا ن يمقام يک دارايچين فرع و آن اصل هيا

 يرزا صالح با کمال تهور و جسارت روينحال ميبود در ا ين و اصحابش داشت باقيقرةالع رهٴکه دربايملّامحمد بهمان اصرار يول

را به  يزه که دهان و گلوگاه حاجينک  سرنيد ايدار يبيرات من شک ورين جماعت اگر در تقريبه آنان نموده گفت هان ا

ن حاصل شود و چون رفتند و يقيشما  يد تا برايآوريد و بير پل واقع در جنب مسجد پنهان داشته ام در آريده ام در زيآن در

ن را بدست گرفته يزه خونيزه را در آورده نزدش حاضر نمودند در مقابل جمع آنسرنيکه گفت کاوش کردند ن يدر همان محلّ

تعجب و تهکّم  چگونه فرو برد و ملّامحمد سخت در غضب شده بنوع  ين نشان داد که آن را بر دهان و حلقوم حاجيبه حاضر

ستم که قاتل يق آن نيلباسم ال يگفت هر  گاه از جهت کهنگ يو او در پاسخ به و يا تو قاتل پدرم بودير باو گفت آيو تحق

 يکه هنوز رمق يرا نزد ملّا تقيز گردد آنگاه ويز و متميند تا قاتل پدرت متحياز خز دربرم نما يپدرت باشم فرمان ده لباس

سابق الذّکر  مهٴست پس خادين نظر بر او انداخت از احوالش مفهوم بود که قاتل خود را در مقابلش نگرداشت بردند و او چو

نداد الجرم  ياوردند و هر قدر تالش کردند و از او شهادت خواستند او شهادتيد بيرا در حال فرار بر پشت بام مسجد ديکه و

دند اصرار نمودند تا با ملّا يکه جسارت و شجاعت  او را بشن يجمع يتدند و نوبير بگردن نهاده بزندان کشيرزا صالح را زنجيم

د ناسزا گفت در يخ و سيمحمد بحبس رفتند و با او مکالمه کردند و ملّا محمد از استماع کلمات سخت او در غضب شد و به ش

 يز بسويبرکند و با زنج يرا از جار يخ زنجيم)183(خيجان آمده برآشفت که با قوت کامله ميرزا صالح چنان به هيآن حال م

ختند و يساخت و ناچار آنان از مجلس بگرينمود او را بپدر مقتولش ملحق ميد بدو اصابت ميد شديانداخت و اگر آن حد يو

ن عالم نبود و رخت به يش در ايب يپس از اصابت آن ضربات و جراحات دوشب و روز يملّاتق يدر ببستند و بالجمله حاج

م که از حکومت و علما يل و تعظيبلد فراهم گشته و تجل ياز عموم اهال يو يکه برا يو سوگوار يد و عزاداريشگر کيجهان د

ه يصاحب الّلمعة الدمشق يعنين ين اوليديد ثالث خواندند و پس از شهيرا شهير داشت و ويع جنازه او شده کم شبه و نظييدر تش
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 يد دانستند که برايرا شهين اهل سنّت و جماعت کشه شدند ويه بدست متعصّبيدت اماميافشاء عق يدر فقه و شارح آن که برا

را که از طبقه علما  ين اول خونيد و ايد و ثالث آندو گرديق مذهب متشرعه بشهادت رسيدر طر يو باب يخياظهار مخالفت با ش

ن يه خصوصاً نسبت به فقها و مجتهديت مذهبيمه نمودند و آنان را به قساوت و خصيات سوء بضد بابيخته شده آغاز نشريو فقها ر

فه و راتب قرار يباک محلّ خود را وظ ياز سفله سفّاک ب يران جمعياز ائمه جماعت در بالد ا يريمعروف کردند چنانچه کث

ق يطرنيه مصون باشند و بديع و مستحکم کردند تا از تعرض بابيش گماشتند و جدران خانه خود را رفيداده و به محافظت خو

ران مجالس ماتم برپا يدر اغلب بالد ا يملّاتق يحاج يدادند و برايع جلوه مين اسالم و مذهب تشيش را مظلوم و حارس ديخو

 ير ورثه و بستگان حاجيفه در آن مملکت برپا گشت و ملّامحمد و ساين طايبمخاصمت و مدافعت ا يم عموميجان عظيبود و ه

و  ياب نمودند و سعيذهاب و ا ين و اصحابش نزد حکمران بلد هميقتل قرةالع يوصاً براقصاص و قتل آنان خص يبرا يملّاتق

ر نگاشت و اصرار کرد تا از آن دربار امر به يحاکم مسئولش را اجابت ننمود و باالخره او به طهران و شاه و وز يتالش کردند ول

د ين به قتل بدآن شهر رسين و متّهمياحضار  قاتل

نيه در طهران و قزويابن شهداء بياول

به آنان  يملّاتق يقتل حاج عهٴن را که تعلّق نسبت واقياجراء حکم واصل از طهران چند تن از محبوس ين در پيو حاکم قزو

ن ير محبوسير و کند تحت الحفظ سواران و غالمان به طهران روانه داشت و سايد و ملّامحمد به قتلشان مصر بود باغُل و زنجيشد

رزا يملّاعبداهللا م يکيره مستخلص شدند و آن عده ياز محترمان و غ يل بذل مال فراوان و وساطت برخيمتنوعه از قب بوسائل

ملّا  يو حاج يرازيملّا طاهر ش يخ صالح عرب و چهارم و پنجم حاجيسوم ش ياسداهللا فرهاد يگر حاجيصالح مذکور و د

چارگان را در شدت يران ره سپر طهران و آن بيمتش درباره آن اسيانجام عز يز برايبودند و ملّامحمد خود ن يم محلّاتيابراه

ن که در  طبقه يان قزويت ساز از بابيآقا بزرگ نام چ يتخت نمودند چندانکه کربالئيار وارد پايزمستان با ظلم و زجر بس يسرما

ران از علما و تجار محترم يوردگان و اسنکه نظرش بر آن سالخيداشت هم يت سازيدر آن بلد دستگاه چ يکاروانسرائ يفوقان

فتاد و در هم ين غالظ و جهول افتاد از شدت دهشت و تأثّر از محلّ مرتفع بيمغلول مکبول گرفتار چنگ ملّا محمد و مأمور

 ق اسارت و در سنيآن طر يدر ط ياسداهللا فرهاد يد و حاجيات او به انجام رسيران حيشکست و قبل از انجام امر آن اس

م کالنتر بلد دادند که در يض و ناتوان شد و آنانرا تسليالورود به طهران سخت مر يخوخت مزاجش از اعتدال بکشت ولديش
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ملقّب به 92يانيع آشتيرزا محمد شفيبم يرزا آقاسيم يد و بند نگهداشت و فقط ملّا عبداهللا مزبور را حاجيمحبس انداخت و به ق

را بزندانبان خود داد و در يطهران باو تعلّق داشت بسپرد و او و مهٴلت بود و وزارت حووان که از رجال محترم دويصاحب د

گر بدست کالنتر سپرده بودند و در چند روز که ملّاعبداهللا مزبور در حبس خانه يش حبس نمود و آن سه تن ديمحبس خانه خو

ور مصادقت و ارادت کامله نسبت به وان مذکيوان محبوس بود از آن جهت که صاحب ديصاحب د )185(وان يصاحب د

را از مأکول و يحتاج ويکرد و مايکه باو شد از آن محبوس مراعات و تفقّد ميداشت به موجب اشاره ئ ابهٰي محضر عظمت 

س به مالقات و تماشا و مکالمه با ملّاعبداهللا به محب يوان حسب االشاره نوبتيرساندند و صاحب ديره کامالً مرتّباً ميمشروب و غ

 يچون حاج يقت در صورت اوليا از رهروان طريو  يعتيا از اهل شرييستيرون نيد که تو از دو حال بيرفت و از او پرس

خارج از حدود  يق اولين عمل به طريو در صورت دوم ا يو حاکم و مروج شرع بود قتل او را چگونه روا داشت يمفت يملّاتق

رزا صالح در يمشهور م ين عالمينباشند تا چه رسد به قتل چن يت موريباذّ يراض يستيقت بايمعهود است چه که اهل طر

ن رو يقت است و من آنرا تابعم و از ايز هست و آن حقين يگريقت امر ديعت و طريفوق شر ين است وليچن يجواب گفت بل

نگذشت که ناگهان در  يدد و چنيان او مندهش گرديوان از قوت قبل و قدرت بيقت کُشتم پس صاحب ديرا به حق  يمالتق

ن معابر طهران را گرفته بود او با يخت و د رآن شب که برف سنگير بگريرزا صالح از حبس خانه با کند پا و زنجيم يم شبين

در  يه طهران رساند ولير بابيرضاخان از اعاظم رجال دولت و از مشاه نهٴق گذشت تا خود را به خايطر يهمان حال از کو

 نهٴنمود که معبرش مفهوم و معلوم نگشت و پس از دق الباب و ورود به خا ياثر عبور خود را محو م يکند پا نوععبور از برف با 

را به حمام خانه برد و بدنش را  ير او پرداخت و همان شب ويمان خود به گشودن کند و زنجيرضاخان از شدت و قوت ا

بود سپس از آنجا برفت و  يمخف ابهٰي هران در دارالسعاده اقدس در ط يرزا صالح چنديشستشو کرد اصالح احوالش نمود م

 يز برايد و نيم داخل اصحاب شده باالخره به شهادت رسينگاريتش را ميب حکايمازندران که عنقر يعاقبت در واقعه قلعه طبرس

ش آنان صرف يئج و آسارفع حوا يبرا ياديف زيشد و مصار ياقدامات ابهٰي ن مذکور طهران از مقام عظمت يسائر محبوس

 يرا چند ابهٰي ق و اصرار نمود تا جمال يان اظهار و تشوياو به دولت يره نمودند وليبذل وجوه خط )186(فرمودند و به کالنتر 

رزا آقا خان يز ميوان مذکور و نياخذ نمودند و صاحب د ين نقودين و محبوسيت از مظلوميف بداشتند و به جرم حمايدر توق

 يمستخلص شدند و بالجمله مالّ محمد نزد محمد شاه و حاج يخان در آن امر مداخله کردند تا بزوديرش جعفر قلو براد ينور

فوت شد و پس از او ميرزا فتحعلي خان مستوفي ابن حاجي قوام الملک شيرازي در سال  1272ميرزا محمد شفيع ملقب به صاحبديوان در سال -92

ندراني)صاحبديوان شد. ( فاضل ماز 1273
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رزا يگفتند که چون م يشد و بدو م يکرد و محروم م يو تالش م يسع ين هميل اجازه قتل محبوسيتحص يبرا يرزا آقاسيم

ن امر را محول به حکم علما و ياو اصرار را از حد گذراند لذا ا يست وليگران روا نيصالح اقرار به قاتل بودن خود نمود  قتل د

چارگان را به محضر مذکور بردند و چون در يآن ب يفقها خصوصاً آقا محمود مجتهد نمودند و ملّا محمد باتّفاق غالمان دولت

نرو ملّامحمد يبر قتل ندادند و از ا يک فتويچير علماء هيامد آقا محمود و سايبر آنان ثابت و وارد ن يزيگفتگو و مکالمه شان چ

خواند و  يم ينمود و اصرار و ابرام داشت و آقا محمود مجتهد را بابياب مير ذهاب و ايشان و در غضب بود و نزد شاه و وزيپر

ز بدستش يعه نيات بديآثار و آ يد با خبر گشت و بعضياو هر چند در موقع ورود رسل حضرت باب اعظم بطهران از امر جد

در اعداد اصحاب و احباب أنسالک نداشت و باالخره ملّامحمد از کثرت و شدت مراجعت و مراودت و اصرار در  يد وليرس

 ينيخ صالح عرب کاظمياز آن مظلومان را به قتل رسانند لذا ش يکيل امر و اجازت شاه را خسته کرد و اجازه گرفت که يتحص

 يدان تخته پل که بنام پايو معبر تا م ياز کو يقتل و قربان يدادگر برايمان بيبدژخ مذکور را از محبس در آورد و محاط

ن بخش و مفصّالً در بخش سوم يدان ساخته شد و شرح آن را مجمالً در ايبعد بنام سبزه م يشد و در سالهايز خوانده ميقاپوق ن

د يمشهور بود و پس از وفات س يو به کثرت زهد و تقوه يخيخ شوشتر و از طبقه شيدند و او از علما و مشايم آورد کشيخواه

نکه نظرش به يبرد و او هميدان مين و از اصحاب او شد آورده اند که چون مالّ محمد او را بطرف سبزه ميمعتقد به قرةالع يرشت

و  ينيا ديلما وجدتک نهم ********* ياهم و دي" ترکت للنّاس دنت ترنم نمود، يب )187(ت ين بيان افتاد بديانبوه تماشاچ

د و مقطع نمودند  و قطعات بدنش را به محلّ معروف يدان بتوپ بستند و باصابت آتش باروت شهيپس او را در آن م"93يائيدن

گفت مگر  يحاصل نکرد و مکرراً م يملّامحمد به قتل او تشفّ ير خاک مستور کردند وليد برده در آن صحن در زيبامام زاده ز

ت اکتفا به قتل يداد و حکايحت مينص يکنفر اکتفا نمود و هر چند شاه بويتوان به قتل يم يملّاتق يقتل مثل حاجتقاص  يبرا

آورد او  يش حجت ميت آن حضرت برايطالب را به موجب وص يبن اب ين عليرالمؤمنيک نفر بعد از شهادت حضرت امي

از  يليوس و خائب گشت الجرم نزد صدر اردبير مأيشاه و وز افت و عاقبت با کثرت مراوده و اصرار نزديت و قناعت نيرضا

د يل اجازه نماين بنمود و باو القا کرد که از شاه تحصير محبوسيقتل سا يبرا يرير و تزويفقهاء طهران رفت و صدر مذکور تدب

ک و ين عامه را تحرير قزود يگردانده آن گاه مرخص و آزاد سازد ول يملّاتق ين برده گرد قبر حاجيتا آن مظلومانرا به قزو

ن به يمأمور يافت که با بعضيق نزد شاه اظهار داشت و اجازه يز بدان طريچارگان را به قتل آرند و او نيد تا آن بيج نماييته

د و ياخبار نما يعاً بوين را سريمحبوس يه کرد که خبر خالص و آزاديق مذکور معمول دارد و شاه بدو توصين برده به طريقزو

.....بيت از شاعر اين-93
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 يعنياز آن مظلومان  يکين ببرد ناگهان در محبس يرون آورده با خود به قزويکه خواست آنانرا از حبس بيمحمد هنگامملّا

ن توسط يدر قزو ين به استخالص ويقين جهان حبس و عنا آزاد ساخت چه که يرا به قتل رساند و از ا ياسداهللا فرهاد يحاج

در قتلش  ياز طهران ننمود و ساع يرون ويگر داشت و رغبت بيه ديش و بابيادهامذکور و سائر دام يل آقا هاديبستگانش از قب

ه مدفون يابن بابو عهٴم و بقيعبدالعظ بهٴقص يدر حوال يد در محلّيد و جسد آن مظلوم شهياقداماتش رس رهٴبود و به منظور ثم

 يرون آورده بسويش را از زندان بجسد )188(ن و دوستانجسدش يان قزوين آورده اند که چون آشنايچن يد و بعضيگرد

ده دفن نمودند آن گاه ملّا محمد يزب يب يبردند ملّامحمد آگاه شد و ممانعت کرد و عاقبت در محل معروف به ب يآنقصبه م

ار روا داشت و يق مشقّت و عذاب بسيدر اثناء طر ين برد ولين را به اتّفاق گماشته دولت بصوب قزوين محبوسيه مظلوميبق

ک کرد که برآن مظلومان هجوم کردند و انواع زجر و الم وارد آوردند و يرا تحر ياً آنانرا عبور از برغان داد و اهالخصوص

ت مردم که قبالً يد جمعيدند در ساعت مقرره که بنا بود آنانرا در قبر پدرش طواف دهد و خالص نماين رسيچون به قزو

ض اهللا از يآقا فت شهادتشان را يفيشانرا به أشد قساوت به قتل آوردند و کياا شده بودند هجوم عام نمودند و يک و مهيتحر

ام يخ ايبقاء در تار يعه را مشاهده نموده براين آن واقعه فجيالع يکه خود در آن هنگام حاضر بوده و برأ نين قزويمؤمن

دم يدم ديرس يملّاتق يبدرب خانه حاجنکه يرفتم همياز بازار به خانه ام م ين صورت خط مرقوم اوست: ( روزيبنگاشت و ا

 ير بود و آن فراش شاهيرون آورد  لکن در کند و زنجيب يملّا تق يرا فراش از خانه حاج يرازيخ طاهر واعظ شيجناب آقا ش

 ايدارم آ يتيببندد و او فرموده وص ير را از آن جناب برداشت و خواست او را بر درخت توتيکه اصغر نام داشت کنده و زنج

ست برگو تا معمول يت شما چيحاضر بود بدو گفت که وص يرازيش يم تاجريت خود را بگوياست تا وص يراز کسياز اهل ش

رم که يراز بزن و دو فرزند صغيک جلد کتاب و ده تومان نقد در فالن محلّ دارم آنها را گرفته در شيان کرد که يدارم و او ب

خ طاهر را بآن درخت توت واقع در يقبول نمود بعد آن اصغر فراش جناب آقا ش يرازيد آن شخص شيدر فالن محلّه اند برسان

گران هم که در آنجا حاضر شدند او را سنگ و يزدن را گذاشت و د يکه در دست داشت بنا يکنار رودخانه ببست و با چوب

از او ظاهر نشد الّا  يآمد سخن ت نمودن و سنگ و چوب زدن آنچه واردين اذّيار زدند تا آنکه از حال رفت در بيچوب بس

سمانها يآتش زدند تا آنکه آن ر )189(جمع کردند و آنجناب را آتش زدند  ياديخار ز يم و رضا آنگاه چند نفريتوجه و تسل

آتش خارها قرار گرفت باز هم خلق بسنگ و چوب زدن مشغول بودند تا  ين افتاد و رويکه او را بسته بودند سوخت و او بر زم

دند با سر برهنه و يرون کشيب يملّا تق يرا از خانه حاج يم محلّاتيملّا ابراه يروح مقدسش پرواز نمود بعد جناب حاج آنکه

داشت  يشه نجاريرفت و در دستش تياز بازار به خانه اش م يک رودخانه بردند در آنهنگام آقا نام نجارير نزديکنده و زنج
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م به قتل يباشد آورديم يملّاتق يست در پاسخش گفتند قاتل حاجين کيد که ايپرس يد از شخصيچون بقرب آن مظلوم رس

 يرا بر فرق آن مظلوم نواخت چنانکه تا دسته بر مغزش فرونشست و بهمان ضرب کار و ينجار ۀشيدرنگ تيم و او بيرسان

پرواز  يان قدسيح مبارکش به آشن افتاد و مردم با سنگ و چوب چندان به او زدند تا رويدر آمد بر زم يساخته شد و از پا

 يدند و در گوداليرون کشيهر دو بستند و از شهر ب يسمان بر پايار کردند و رير بسيد ظلم و تحقيکرد سپس به اجساد آن دو شه

ک محل گذارده ين را حفر نمودند اجساد مطهر  را در يه رفتند در آن محل زمينداختند و چند نفر از دوستان در خفيب

ض اهللا) و آورده اند که هر يده عرض شد حرره فيع را دين وقايوانات خوردند ايگفتند که آنها را ح يند و مردم مديپوشان

ن مضمون يباً متّحداللّحن آن جمع را خطاب کرده بديظالمان بودند تقر يکه مورد ضرب و جفاينيک از آندو مظلوم در حي

ت کرد جز قاتلش يد که آن حضرت وصيده ايا اقلّاً شنيد و يخوانده ا شما در اخبار و آثار يمرتض يان عليعيش يگفتند ا

بزرگوار آن  لهٴکه نصب عداوت سال يناصب يملّاتق يکه قاتل حاجينشدند اکنون در حالت يعبدالرحمن بن ملجم متعرض احد

ا ما را به چه جرم و به يند آنمود خود را فاش و ظاهر کرد و بر مال اقرار بقاتل بودنش را به سمع خاص و عام رسايحضرت م

ره از ما يا مبادرت به خطاء صغيرا نسبت داد و  يبما ارتکاب منکر يا کسيد آيکشيم يد و بخواريدهيزجر م ينيکدام قانون و د

ه و ن زمزميم و آنان ايةاهللا دعوت کرديم و جز به محبت بقياء خواندياء و اوليخدا و انب يده مگر ما مردم را جز بسويشن )190(

گسستند و  يشکتند و عضالتشانرا از هم ميد عظامشانرا در هم ميتقل يکردند و خونخواران جهال از گمراهان بواديهمهمه م

بود و چون اخبار شهادت آن مظلومان در طهران به  يب به هشتاد سالگيدر سن قر يو نوران يروحان يريم پيملّا ابراه يحاج

از طهران داد و پس از واقعات  يليد صدراردبيو تبع ير و از ماوقع متأثّر گشت و امر بنفيمتغد بر کلّا محمد سخت يسمع شاه رس

خود در تحت مراقبت و حبس بود و زن و مرد  يرا در خانه پدريگذشت زيم يار سختيام بسين ايمذکوره بر جناب قرةالع

 ير اصحاب آن جناب و مؤديقتل چند تن از مشاهکه منجر به  يملّا تق ياز جهت قتل عمش حاج ين وين خصوصاً منتسبيقزو

زشت  يداده و سخنها يسوء بو يدانستند نسبتها يد و او را سبب امور مذکوره مين و تفرقه شان گرديه قزويبه شدائد باب

ژه ملّا يبوگفتند يزشت درباره اش م يداده و سخنها  يرا مطلّقه ساخته و بسوء بويژه ملّا محمد که ويگفتند بو يدرباره اش م

ه را که در ياز رجال و نساء باب يام شداد احديبود و در آن ا يرا مطلّقه ساخته و به صدد مسموم نمودن و هالک ويمحمد که و

گشت مگر خاتونجان خانم دختر  يسر نميملّا صالح و مالقات با او و مساعدتش م يحاج نهٴماندند ورود در خا ين بر جايقزو

ه و از ارادتمندان از جان گذشته آن جناب بود و شوهرش آقا يمذکور که از نسوان فداکار باب يرهاداسداهللا ف يبزرگ حاج

 يمالّ تق يه بمشارکتش در قتل حاجين و شجعان آنطائفه چون مظّنه قوياسداهللا از منتقدم يسابق الذّکر برادر زاده حاج يهاد
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ر به عنوان يمال صالح متنکّر و با لباس متغ يو خاتونجان به خانه حاج ختيداشتند در همان روز اول واقعه مسطوره بطهران گر

رساند چه که او از تناول  يم ينمود و مأکول و مشروب بويمراوده کرده و با آنجناب مالقات م يا تکديآنخانه و  يرخت شوئ

د يش با جناب آقا سيو دوست يشنائدر طهران از جهت آ )191(مذکور  يه و اشربه آنخانه خائف و محترز بود و آقا هادياغذ

ن باز گفت و آنان به يمالقات کرد و شرح اوضاع قزو يزدين يد حسيد احمد پدر آقا سيز با آقا سيو ن يد دارابيوح ييحي

را در  يالحال مأمور شد و آقا هاد يد فيت کردند پس جناب وحيافته و اخبار واقعه را حکايبار حضور  ابهٰي محضر عظمت 

دند بر يکش ياستخالص و ين نقشه که براييل احوال باز گفت لذا نامه به جناب طاهره در تبيانور حاضر نمود تا تفضآن محضر 

ز با يدارد و او ن ين رفته و خود را به آن جناب رسانده آن دستور را مجريدادند که به سرعت به قزو ينگاشته و به آقا هاد

اط به شهر درآمده به خانه خود ين رساند و در پاس اول شب با مراعات احتيزوش را به قيگر گون و بشتاب تمام خويلباس د

ن رساند و آن جناب مطالعه کرده اطّالع از دستور يورود نمود و به واسطه زوجه اش خاتونجان مذکور مرقومه را به قرةالع

رون خواهد يد که در آن وقت خود را بدرب آن خانه حاضر باشن يافت و به خاتونجان سپرد و مقرر داشت که بعد از ساعتي

را در يرون رساند وينکه آن جناب خود را به بيو زوجه اش بدرب خانه حاضر شدند و هم يد لذا در رأس موعد آقا هاديرسان

بوده به موجب  ين ويسالم و دوست ام يو مسلم ين بدر بردند و به خانه آقا حسن نام نجار که مجاور خانه آقا هاديطرفةالع

ه يچون دانستند که باب يکسان و يافت ولينجات  يهٴن از آن حظرات قطيق قرةالعينطريکه قبالً دادند وارد کردند و بد يرارق

و اشرار ناس را بر  ياز عوانان غالظ حکومت يافتند الجرم انبوهيرا نياو را بدر بردند به جستجو بر خواستند و آنچه گشتند و

ن بتاختند و بر حصارها برآمده داخل خانه يافتن قرةالعيه بنام يباب يارکان شهر انداختند و بخانه هاختند و ولوله و غلغله در يانگ

را که  ياسداهللا فرهاد يت و جفا آنچه توانستند روا داشتند و خانه حاجيغما بردند و از سوء ادب و اذّيشدند اموال و اثقال ب

را در آنجا داشتند تاالن و تاراج  يز گمان وين بوده و نيشد جناب قرةالع ن و محلّ آمديه در قزويباب ين خانه هايمعروف تر

ار متنفّذ بلد ياز نسوان بس يکيت و جفا گرفتند و آنان ناچار بيزنان خانه را بباز خواست و تشدد ناروا و اذّ )192(نمودند وزنان 

ه آن جناب سمت صداقت و ارادت داشت التجا بردند ن که بيار قزويرزا صاحب اختيم ينقيشاهزاده بنت رکن الدوله عل يعني

اسداهللا خارج نمودند و با تمامت  يمأمور و سرباز بفرستاد و انبوه اشرار را از خانه حاج يتا از حکمران خواست که جمع

نام از اصدقاء يبه معاونت و مساعدت آقا قل يفرهاد يارند و آقا هادين را نتوانستند بدست بيتفحص و تشدد مذکوره قرةالع

رهوار که در خارج شهر  يرون بردند و بر اسبهاين شهر بيشاهزاده حس ۀرا از خندق و برج سمت دروازيخود درهمان شب و

از  ياختفا و استتار در بعض يق کله دره و اشتهار و به سمت طهران براندند و پس از چنديا داشتند سوار شده باد آسا از طريمه
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ن را در آنجا مقر داد و يجناب قرةالع يدند در باغ امام زاده حسن فرود آمدند و آقا هادينه رسين مدآ يدهات چون به حوال

 يعرضه داشت و برخ ابهٰیاخبار به شهر شتافت و بمحضر  يرا به مراقبت او و حفاظت اسبان بگماشت و خود  برا يآقا قل

 ينيمحمد حسن تاجر قزو يآن جناب بباغ مذکور وارد شد کربالئ مالقات يکه اذن گرفته برايافتند و اول کسيازامور اطّالع 

مذکور  يبود آنگاه چند سوار به اشاره از آن  محضر عظمت بدانجا رفتند و آنجناب را با آقا قل يسابق الذّکر از ارادتمندان و

را يام محمد شاه ويکه در آن ا ينور ر لشگريرزا آقاخان اعتمادالدوله وزيرا در عمارت م يبه شهر وارد نمودن و حسب االمر و 

که در طهران بماند در آن عمارت منزليبود منزل دادند و چند روز ابهٰي ار يتحت اختدر نموده و خانه اش يبکاشان نف

 نمود و در آن مرکز وياب ميز ذهاب و اين ابهٰي مجلّل از او به عمل آوردند و بدارالسعاده عظمت و جاللت  يرائيداشت و پذ

از اعاظم اصحاب مالقات  ياز ماکو بود با برخ يه و ورود اخبار و رسل نقطه اولير و بزرگان بابيملجأ احباب که محلّ تردد مشاه

که آن مسلم وفادار يو در مقابل خدمت و کتمان سر )193(.ديت آن سرور گرديمزبور مورد مالطفت و عنا يداشت و آقا قل

م گشته مأمور بر آن شد که به سرعت مراجعت به يم و شيم بسيآورد از عطاء زر و س يبه جايفرهاد يبا آقا هاد يمحض دوست

شانش يو خو يآقا هاد يبرا ين در چنان موقع پر خطر نار فساديش از قزوياب ناگهانياز جهت غ ين کند تا بستگان ويقزو

 يتحتان قهٴن ناگهان در شبستان و طبيقزو يبرا سعادت و جالل يدر هنگام خروجش از آن سرا يفروزند آورده اند که آقا قلين

ن مشاهده کرده بود از يرا در قزويسابق الوصف افتاد که قبالً و يرازيرزا صالحح شيا ميده اش به صورت ملّا عبداهللا يعمارت د

آنکه در آن موقع  مذکور با يت مالطفت و تفقّد نمود و آقا قليرزا صالح با او نهايم يمه گشت وليرت سرا سيشدت دهشت و ح

فه ين طايده قلبش کامالً روشن گشت و در ايام ديج ايبرآمد و بعداً بتدر ياً بر چنان مقامياً و مادين امر نبود معنوين اياز مؤمن

ب ين در طهران را عنقريت تتمه اوقات قرةالعيفيگرفت و شرح ک يز اوج ترقّين يو يو شئون جسمان يدر آمد و امور زندگان

م نگاشت يخراسان و بدشت خواه نهٴواقعات فت در ضمن

ان و طلوع امتحان و افتتانيعت بيس شريتاس

باً در همان يم تقريخوانده  چنانچه اشاره کرد 94نام آن را باسط  يق ابجديدر ماکو که به تطب اعلٰي ام توقّف رب يو هم در ا

را ام الکتاب آن امر و  يان فارسيمه نموده کتاب مستطاب بيقدله يود ثقيد و حل قين شروع به کسر حدود تقاليام که قرةالعيا

م مرتّب است بر نوزده واحد و هر واحد مشتمل بر نوزده باب ياست صادر فرمود و آن کتاب کر يل کلّ شئيه تفصيمصداق ف

)361(ماکو =  باسط  =  -94



153

به علّت  است و هر چند يحروف کل شئ يشود که عدد ابجد يک ميصد و شصت و يباشد و مضروب نوزده در نوزده س يم

از صد و شصت و دو باب صادره  يهر باب يده ولي) صادر گرد9) از واحد تاسع (10قات وارده ناتمام مانده و تا باب عاشر(ييتض

ر شده و رمز از ينوزده را که در اصطالح آن امر بواحد تعب )194(م بر اساس يع است و تنظيبد يد و عرفانيجد يحکم يحاو

ان معمول داشته در سال و ماه يجده گانه اوست چنانچه در ابواب کتاب بيحروف ه يعنيو مظاهرش ه ية االوليشمس نقطة المش

ز يباشد و ن يم حروف البسمله " يزمن القائم عل يدوراالمر  في"ث معروف يعدد نوزده که مصداق حد يت فرمود و برايز رعاين

لش موجب يدر آن امر است که شرح و تفص يرفان مبسوطه فلسفه و عيه حروفيقات عدديتطب يه و هم براير اعداد رمزيسا

عت مستقلّه ظهور نمود که شجره يان کامالً بحال شريباشد و آن امر پس از صدور کتاب بيم يخ نگاريتار فهٴ يخروج از وظ

ن و مذهب ين ديشد که بر تبايده ميد يديده وبمنزله بناء جديروئ يع اثنا عشرين اسالم و مذهب تشيد ۀشيمبارکه اش از ر

مش واضح و روشن گشت و قبل از صدور آن کتاب مستطاب هر چند کتاب يت دعوت و مقام عظيافته ونصوصيس يمذکوره تأس

ه ين اوليتمامت عقائد و احکام در سن يحاو يع جامعياً به شکل کتاب بديفه العدل ثانير احسن القصص اوالً و کتاب صحيتفس

به منزله باطن و سر  يده بودند وليمعارف و احکام جد يعات مشتمل بسير رسائل و توقيسا ظهور متتابعاً صادر شدند و آنها و

د در آن کتب به صورت امر يقرآن و ثمر شجره اسالم و از فروع عقائد و احکام در انظار اغلب انام جلوه داشتند و امر جد

افت و انجام ماصدرمنه در يصدورش امتداد   يکو شد ولام مايدر اواسط ا 95ان ينبود و هر چند آغازما صدرمنه کتاب ب يمستقّل

ن احباب منتشر گشت و ذکر نسخه از آن را که به ملّال احمد يام بيران در همان ايام ماکو واقعند و نسخ آن کتاب در ايآخر ا

سخ متعدده برداشته آن ن يارت آن حضرت داده و او به خراسان برده و از رويز يام توقّفش در  ماکو برايدر ا يمعلّم حصار

ز اخذ يم مرام و نيل احکام و تنظيم آورد و آن حضرت تکميشده در ضمن شرح احوال ملّا احمد مذکور در بخش سوم خواه

ه و يان نموده و آن کتاب مستطاب را به منزله هديظهر اهللا موعود در بيعت را محول به ظهور من يآنشر)195(عت يثمره آن شر

طه فرموده و آن يض اراده محيانرا تفويالب يل ما فير و تبدييشمرده و ابقاء و إجرا و تغ ابهٰي رشمس اعظم تحفه از خود به محض

ل ير و تبدييره آن حضرت صادر و منتشر گشت از آن جهت که شامل تغيام اخيعه که در ايبد عهٴعت جاميه و شريکتاب فلسفه اله

ره که به انجذاب از يفه کثيوقوع امتحان و افتتان در نفوس ضع يبوده برامه صعبه  مستصبه يمعارف و احکام عظ ير و حاويکث

ي نسخ قديمه و جديده بيان که در ايام آنحضرت و سن بعده نوشته حاوي صدوشصت و دو باب مذکورند و ال غير ولي در برخي از نسخ جديده ابـواب -95

ده واحد صادر شده و قسمتي از آن از ميان رفته ولکن آنچه متـداول بـين   چند مضافاً علي ذلک ديده شده و بعضي چنين آوردند که از قلم آنحضرت ياز

(فاضل مازندراني) -بابيه و محلّ اعتماد بوده همان ابواب مذکوره در متن است 
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ت از خود گذشته يدر آن جمع ياز آمال و امان يبرخه وصول ب يا برايدند و ياز آن امر نرسخالص  يروح تنور و تجدد و تقو

ه در اعصاب و عروقشان نسالً بعد نسل يثيه و سطوح حديه و فروع فقهيديد تقلياد به عقايکه اعتيبود چه نفوس يداخل شدند کاف

بودند که  ين اصحاب و احباب نفوسيدر ما ب يعه را نداشتند ولين منيعه و قوانيعه رفيقرار گرفت حقاً طاقت تحمل آن فلسفه بد

ادره آن انات صيرساالت و ب يعت از فحوايد شريم بودند و احساس تجديل عظير و تبدييتغ يان در آرزويقبل از صدور کتاب ب

ن و اسرار کلمات آن بزرگوار در همان سال اول ظهور مستفاد و آشکار بود چنانچه يب از مضامين بال رينمودند و ا يحضرت م

م ين آورديدر اوصاف جناب قرةالع ياز آن جمله مختصر

قياز آنجا به حبس چهر يدر ماکو و سپس نقل و ياول طهٴام حضرت نقيشرح اوضاع اواخر ا

ز يتابستان و پائ ۀکه گذشت در قلعه ماکو موقوف بود پس ششماه يدر طول مدت واقعات مذکوره بنوع ياول طهٴنقو حضرت 

شدت داشت  جهٴو برودت هوا در آن جا بدر )196(در موسم قوس بود  1264د و محرم سال يگشت و موسم سرما رس يمنقض

بست و پس از اداء صلوة  يخ ميگرفت آب وضو بر صورتش   يو مخ بسته وضياداء هر صلوة با آب  يکه چون آن بزرگوار برا

است  ين بن عليد حسيبر امام شه دهٴک صفحه از کتاب محرق القلوب را که در ذکر مصائب واريفرمود  ين امر ميد حسيباقا س

ش و يبر خو دهٴواريهٴن مصائب آتيا در آن حيکه گو يبود به نوع يدگان آن مظلوم جاريخواند و در آن حال اشک از د يم

قبالً اشاره شدند و  يباشد که برخ ياز کلماتش اخبار از مصائب وارده م يارينمود چناچه در مواقع بس ياصحابش را مشاهده م

ن مسطور است : يفةالعدل سابق الذّکر چنياز آن جمله صح

د الشّهداء يده رأس مطهر جناب سيبانکه د است که مشاهده نمودم يه از نوميات و مناجات و علوم لدنين ظهور آي" و بدانکه ا

ده و از يد نوشيو هفت جرعه دم از کمال حسب از دم آن جناب شه يالقرب يه السالم را مقطوع از جسد مطهر با رؤس ذويعل

دم حجة و  ياشربن يات و مناجات محکمه مشرح گشته الحمدهللا الّذين آيبرکت دم آن حضرت است که صدر آن به مثل ا

"96عمل العالمون. يه راجعون و ان مثل ذلک فليالبالء بامضائه فانّاهللا و انّا ال يو لذلک قد نزّل عل يقة فؤاديله حقجع

ران انداخت علماء و فقها سخت برعب ين امر غلغله در سرتاسر ايشرفت و نفوذ ايز پيواقعات و فتن سابق الذّکر و ن ۀو چون آواز

با آن حضرت بحسن  يخان سردار ماکوئيچاره برآمدند خصوصاً به شرح سابق الوصف عليو هراس اندر شده و جدا در پ

ص –صحيفه عدليه -96
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ات ممانعت ين و ارسال مراسالت و نشر آثار و آين ووافدياب مؤمنيکرد و از ذهاب و ايم )197(کرد يسلوک معامله و رفتار م

خود  يملّاتق يقتل حاج ثهٴگشت و حاد يرزا آقاسيم يشه و خوف آنان و حاجيد اندين اوضاع موجب مزينداشت و انتشار ا

و تعرض  97يرزا آقاسيم يظ حاجيشد تغين اصحاب و اعداء واقع ميما بيده که فيع شدين وقايعلّت عمده بود چه در امثال ا

اش با ه ير اعظم نوشتند و از روابط معنويت بوزيد و بالجمله علماء از هر سو شکايگرديم يد و قاسينسبت باو شد يو أَقاص يادان

ن يو رفع ا يرياشفتند و جلوگيب يه عدت وعدت آنان مبالغه و گزاف گفتند و همياران و تهياب يخان و کثرت ذهاب و ايعل

ات ين و اندوهناک بود و شکايت شرمگيکه بدو محول شده بغايفه ئيز از وظيخان سردار خود نيغائله را خواستند و اتّفاقاً عل

بزرگ و خدمات  يرفت که به کارهاينوشت مضمون آنکه مرا انتظار چنان م يرزا آقاسيحاج مه بيه و مراسالت متواليمتتال

ت شمر ين چه مأمورياکنون ا يرانم بگماريو به مدافعت اقوام متصادم و دول متهاجم بر مملکت ا ين و نامزد فرمائييسترکم تع

و  يو جناب احوالش جز عبادت و بزرگوار ل القدر من ازيد جلين سيا يم انتخاب نموديالجوشن است که برا يبن ذ

نگهداشته  ين خارينم که فرزند بزرگوارش را بدياء خائف و شرم گينم و از خاتم االنبيب ينم يزيقت چيت و حقيمظلوم

م و فکر افتاد و يدر ب يز چندان بدونوشت که او ستوه مانده و درباره وين گونه کلمات سخت نکوهش آميکنم و از ا يزندانبان

از  يکرد وگرنه تمامت ارکان دولت محمد شاهيبود آنهمه را تحمل نمينم يخود نمک پرورده و يام زندگانيرگاه از اول اه

ح و يکه نصا يعات حضرت نقطه اولين امور توقيهراسان و لرزان بودند و گذشته از ا يرزا آقاسيم يحاج يباکيو ب يهتّاک

د و در آنها قهر و شدت مضمون و مکنون بوده الجرم يرسيباو م يدر پ ير بر داشت پتش را دين حقّانيد و ذکر براهيوعده و وع

)198(ر اقامت گاهييدر تغ

و مکرر نوشتجات آنحضرت بجهت شاه  در تاريخ حاجي ميرزا جاني چنين نوشته " حاجي ميرزا آقاسي ملعون ديد که باز خدمت ايشان مراوده ميشود-97

قهريه  ۀو حاجي ميآمد که مشتمل بر مواعظ و نصايح و ذکر براهين حقّه بلسان آيات و مناجات و خطب عاليه و اظهار لعن بايشان ميبود من جمله خطب

ئده نمي نمود و آخراالمر خود عليخان به است هرکس مالحظه نموده است شوکت و اقتدار را فهميده است خالصه به عليخان ضرب زيادي مينوشت فا

چهريق و بدست يحيي خان بسپارند،  ۀحاجي نوشت که من نمي توانم آنجناب را نگهداري نمايم آن ملعون آدم فرستاد که آن جناب را ببرند به قلع

از منزل ما ببرند آن جناب فرمودند اي  هنگاميکه آن جناب سوار شدند علي خان خواست معذرت بخواهد باين لفظ که من راضي نبودم که شما را

)132ص  –( نقطة الکاف ملعون چرا دروغ ميگوئي خودت مينويسي و خودت هم عذر ميخواهي." 
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سال پنجم ظهورسال پنجم ظهورسال پنجم ظهور

يييالدالدالديييممم184818481848سال سال سال يييشمسشمسشمسيييهجرهجرهجر122712271227سال سال سال مطابق مطابق مطابق يييقمرقمرقمريييهجرهجرهجر126412641264واقعات سال واقعات سال واقعات سال 

را که به  عهٴن قلييمان خان صايسل يپسر حاجخان افشار يپ رضا قليک جهت شد و سرتيکدل و يل مجلس آن بزرگوار يو تبد

مان خان سابق الذّکر از اعاظم يسل يو پدرش حاج يد رشتيه و داماد سيخيدت از طبقه شيشجاعت و تهور مشهور و در عق

 م گرفته ويخان سردار تسليمه بود و به آن مأمور نمود که آن حضرت را از عليو صاحب ثروت و عدت و قدرت عظ فهٴ الطّائ

 يخان مذکور با سيب رضا قليد لذا سرتيم نمايس آنجا تسليکرد رئ يلخانيخان ا ييحيق اعزام داشته و به دست يچهر عهٴقل يبرا

م را به يعظ يخعليق ملّا شيقبل از اعزام شدن به چهر اعلٰي ر اعظم بپرداخت و رب يتن از سواران خود باجراء امر واصل از وز

خان  ييحيد و او با ير کرده و عظمتش را گوش زد مردم آن حدود نماين و تشهييرا تبيا مقامات وه) بفرستاد تيه (رضائياروم

ثابت و واضح داشت چندانکه او در انتظار ورود آن  يو يمذکور مالقات نمود و مالقات نمود و مقامات حضرت را برا يلخانيا

خان يخان باتّفاق سواران افشار آن مظلوم را از عليپ رضاقليد و بالجمله سرتيرا استقبال نمايبزرگوار بود و عزم داشت که و

از ماکو  ين واقعه نفيق حرکت داد و مدت توقّف  حضرت در ماکو در حدود نه ماه بود و ايم گرفته بصوب چهريتسل يماکوئ

 رهٴق معمويد و چهريب حلول سال پنجم اعالن امر او واقع گرديستم نوروز و قريمطابق ب 1264سنه  ياألول يدر اوائل جماد

زالل و در وسط دره واقع شد و  يجان که در کنار نهريآذربا ياست واقع در خاک سلماس در سر حد شمال غرب يکوچک

آن قلعه بنا  لهٴست و بر قيباشد و در وسط دره تپه مرتفعه ا يم يو آشور ياز عائالت کَلدان ياغلب سکنه اش اکراد و معدود

ن بود و شکل بناء آن ين و حصن حصيق را قلعه متير چهريزه و شمشير و نيو اعصار حرب با خنجر و ت شده که در ازمنه سابقه

رون پنجره يک از دو طرف باندرون و بيو فوق داالن دوسه غرفه بوده که هر  ين است که در دخول به آن داالنيقلعه چن

کوچک  يو مسجد يخان مذکور عمارت ييحيقع بود و به شمال وا  يپنجره و منظره به خارج داشتند و در قلعه رو )199(

است که از  ير و رودخانه زالليان نهر صغيسکونت و عبادت خود و عائله اش در آن قلعه بنا نموده و راه  قلعه از م يبرا

زد يريه مياچه اروميگردد آنگاه بدريم دهات مير شده و در خاک سلماس تقسيو از جنب قلعه سراز يق جاريچهر يکوهستانها

خان آن حضرت را به قلعه يرت اکراد رفته بود رضا قلياهل و عش يخان بسر کش ييحيق چون يپس در موقع ورودشان به چهر

نمود و خود در يرون بسته قفل ميمقرر داشت و شبها در غرفه را از ب يو يمسکن و منزل برا فهٴ مذکوره ورود اوداد و در غر

از آن بزرگوار  يخان در قلعه ماند آثار و اطوار ييحيا پنج روز که به انتظار ورود يدر چهار کرد و يم يده نگهبانيپشت در خواب
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ق شد حضرت را به دست او بسپرد و يخان وارد چهر ييحينکه يمان بدو حاصل کرد و هميدت و ايمشاهده نمود که خلوص عق

در مالحظه ادب و مراعات  احترام آن بزرگوار کرد و  ه و اصراريار و توصيف بسيرا ابالغ داشت و توص يرزا آقاسيم يامر حاج

م يمان خان افشار را در بخش ششم خواهيسل يخان و پدرش حاجيل احوال رضا قليبه محلّ خود مراجعت نمود و ما تفص

رت مذکوره که عما يآن مظلوم را در آن قلعه و همان غرفه از غرفه ها يرزا آقاسيم يخان باجراء امر حاج ييحينگاشت و 

ام اقامت آن حضرت در يبوده مسکن و منزل داده محبوس و محصور بداشت و محافظ بگماشت و آن غرفه تا آخر ا يو يرونيب

ن آندو يبه مغرب داشت و ما ب يد حسن بود و در مسجد سابق الذّکر جنب در قلعه وروين و آقا سيد حسيق مقر او و آقا سيچهر

ه به يقر يابهايش آسيماند و راه به قلعه که از پيه ميد در آنزاويآ يالش در محلّش مکه شرح ح يبود و مومن هند يهٴدر زاو

ن يان و متردديافت از غرفه محلّ اقامت آن حضرت نماييافت از غرفه ميياتّصال م يم عبور کرده و به قلعه و آباديخط مستق

است براکراد داشت از يو ر )200(حکومت آن صفحات کُرد مذکور که  يلخانيخان ا  ييحيان بودند و أما يق مشهود و عيطر

شد و ياء و اقطاب شمرده ميز از اوليالعباس بود و نزد اکراد از سادات وشرفاء و ن يخاندان بن لهٴاهل سنّت و جماعت و از سلس

نزد  يو نذورات هم ايهم داشت چندانکه از اطراف هدا يادت و شرافت و قدرت و نفوذ باطنيمقام س يهٴاست ظاهريلذا بعالوه ر

حرم خاصّه محمد شاه و  يکردند و خواهر ويش بدعا و توجه باو و عائله اش التجا ميبردند و در اسعاف حوائج مهمه خويم يو

با آن بزرگوار  يخان ماکوئيد کرد که مانند عليباو سفارش و تأک يرزا آقاسيم ينکه حاجيمادر نائب السلطنه پسر شاه بوده و با ا

بگرفت و روز به  يجا يد چون محبت آن حضرت در قلب ويمراوده نما يبا و يو ارادت رفتار نکند و نگذرد احد يبانبه مهر

ن يش معيد خان نام نوکر خود را به خدمتگذاريفزود و عبدالحميروز بر شئون و حاالتش واقفتر شد بر خلوص و احتراماتش ب

دالتّعصّب تر نسبت به يق با آنکه از اکراد ماکو شدينمود و اکراد  چهريت مداشت و به اصحاب و احباب و زوار مالطفت و رأف

 ييحيکردند و يدند و انواع کرامات نقل ميد يشدند و خوابها در باب و يان و ساداتشان بودند منجذب احوال و اطوار ويعيش

نائل  يارت ويق شتافته بزيبه قلعه چهر نياز مؤمن يام جمعيکرد و لذا در آن اياز زوار و دوستانش را منع نم ياحد 98خان 

ام ياح) در ايس يرزا علي(مۀگزل مراغ يشد و ملّا آديعات و جواب مسائل صادر و نازل ميرفت و توقيض ميگشته و از اطراف عرا

نگاشته که يحيئ خان آن حضرت را قبالً در عالم رؤيا مشاهده کرده و حين ورود چون چشمش به جمال او افتاد بي اختيار حاجي ميرزا جاني-98

نشست و با آنکه نهي شديد در باب  -وده و زانوي مبارک را ببوسيد و آن جناب را در نهايت حرمت بمنزل برد و بي اذن ايشان در حضور نميتعظيم نم

با ايشان شده بود باز هم بنحو حکمت مراوده مي شد و در آن نواحي نيز جمعي مصدق گرديدند و آن حضرت محترم بودند الي زمانيکه يحيي  ۀمراود

)132-133صص.  –( نقطة الکاف خان را در تبريز حبس نمودند. 
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 يلو ملّاع يل مداهنيد  خليس يو حاج  يزيو ملّاباقر حرف تبر ۀل مراغين ودخيک مراسالت بود و مال حسيق پيماکو و چهر

شخدمت يپ يرزا لطفعليمودند و ميپيق ميق چهرياب طريوسته در ذهاب و ايو امثالهم از اصحاب و احباب پ  يکهنه شهر سلماس

را از جهت يو يرزا آقاسيم يم و حاجياز او نمود يذکر يد دارابيمان آوردن جناب وحيت ايفيمحمد شاه که سابقاً در ک

خارج کرد به کهنه شهر مذکور که موطن و مسکنش  يمنفصل  و از دربار سلطنت )201(ن امر از شغل و مقامش منفصل يمان بديا

ک فرسخ ياده از يق زين کهنه شهر و چهريام نمود و چون بيق يام به خدمت گذاريد و در آن ايبود رفت و توقّف و انزوا بگز

 رهٴآنکه در معمو يکرد و براينم يزمه خودداراز زوار و فرستادن نان در ذعن و سائر امور ال يو مهماندار يرائيست در پذين

 يق حال زوار نبود آنان که از آن بزرگوار اجازه توقّف داشتند در اسکين و مسکن و منزل مناسب و اليق بازار و دکاکيچهر

ز يرت ننمودند و شام و نهار آن حضيکردند سکونت م يق ميطر يک ساعت طياده در يق که از قلعه تا آنجا پيق عتيشهر چهر

خوانده شد و از جمله  99د يشد يق عدد ابجديع بتطبيق در اصطالح بديبردند و نام چهريه شده و به قلعه ميدرآنجا ته

رزا محمد يمانش رنّه در اسماع و آذان انداخت آقا ميا ۀع گشتند و آوازيمان  بديق  فائز به ايام سجن چهريکه در ا ياشخاص

ام سجن ماکو و ياز او قبالً گذشت و او در ا ين و اهل علم و از خاندان علما بود که ذکريممعم قهٴاز طب يس) زنوزي(ان يعل

ره يز و غيتبر ين علمايد و در ما بيآن بزرگوار گرد تهٴفيام عاشق و شين ايارت آن حضرت شتافت و در ايق کراراً بزيچهر

بود و پدرش  يحکومت رهٴان ادايان و منشيز طبقه مستوفا يان)خوئيرزا اسداهللا (ديگر ميان بود و دياو در م يوسته گفتگويپ

مان و ين لسان بود و در ايب و کامل در چندياد يداشت و او خود مرد يرزا آقاسيم يتقرب مخصوص نزد محمد شاه و حاج

نش يتخدمش را مسيق شتافت و اسب سواريارت به چهرياده به عزم زيخود شده پيد که از خود بيرس جهٴعشق به آن حضرت بدر

مان و يد و سپس چندان در مقامات عرفان و اياده به شرف حضور محضر آن بزرگوار رسياز عقب بردند و او قبول نکرد و پ

ک رساله در يافت که اصحاب توانا هر يصدور  يام امريان گشت و چون در آن اير اهل بينمود که از مشاه يان ترقّير و بيتحر

ن گشت در ير اصحاب  تدويه به قلم مشاهيع بنگارند و چهل استداللين مقام و مرتبت امر بدييبقت و تيان حقيقت و بياثبات  حق

و محبوب خاطر آن حضرت  يت مرضيمان و جوان بود به غايداالينکه او جديرزا اسداهللا مذکور با ايه مياثبات )202(ان يآن م

افت و يصدور  يعات مهمه بنام ويلقب فرموده و توق )64ان = أسد =ي( دان يه نامش ديق عدد حروف ابجديشد و او را به تطب

م و او از بزرگان هندوستان ير بود که قبالً اشاره باو نموديشه يمان و حاالت مؤمن هندياعجب و اغرب از کل در انظار مردم ا

چهريق و شديد در –)318=4+ د 10+ ي4+ د300) و ( شديد = ش318=100+ ق 200+ ر5+ ه3( چهريق = جهريق = ج–)318( چهريق = شديد = -99

حروف ابجدي مساوي هم ميباشند.
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نمود و ياحت ميران سيدر اام يبه داشت و در آن ايعه و اعمال غريبه و مقامات منياضات عجيبود و شهرت بر يشيو در لباس درو

 يق با ملّا باقر حرف حيق ذهاب به قلعه چهريش بشتافت آورده اند که در طريتابانه بکو يد بيآن حضرت را بشن ۀنکه آوازيهم

ک قرار ينزد يدند و وبه مسافتيق شدند تا چون براه قلعه رسيق طريدار محبوب بود پس با هم رفيز عازم ديتصادف کرد و او ن

در غرفه مسکونه اش نزد پنجره در  اعلٰي شد در آن هنگام حضرت يده و شناخته مياء از دور ديکه از آنجا اشخاص و اشگرفتند 

زده مدهوش  يفتاد نعره ايونش بيش به صورت هماينکه چشم درويکه دستها را دور زانوها چنبر کرده نشسته بودند و هميحال

ش را يامدند و درويشخدمت به موجب امر آن حضرت بيد پيبا عبدالحم يزدين يد حسيگشت و ناگهان از عمارت قلعه آقا س

صدور  يبنام و يفارس  يعيغرفه نزد آن بزرگوار رساندند و توق يرا به باال يدند که به حال خود آمد آنگاه ويچندان مال

د سپس حسب االمر به در آن غرفه نزد آن حضرت بسر بر يمخاطب داشت و چند يمؤمن هند يافت که او را به خطاب اي

رهم باو ارادت  ياز اکراد و غ يريت کثيمشهور  شد و جمع يشهر رفته اقامت گرفت و کم کم در آن صفحات نام و يإِسک

ز يار و احباب هر دو بفتنه و امتحان افتادند و او را نياز اغ يکه بعض جهٴاکراد منقاد او گشتند بدر ياز رؤسا ياريدند و بسيورز

 طهٴت حضرت نقيرا که در وجه دعوت قائم يقياست که در آن صفحات حجاب رق يند او اول کسينداشتند و گومستقل پ يداع

از آن احوال مطّلع  يم در مردم افتاد و شاهزاده حاکم خويولوله عظ )203(لهٴن رو ولويخرق کرد و از ا يبود به کلّ ياول

دند و در ين نام به محضرش کشيخ صالح و ملّا حسيرا با شيا ون بفرستاد تيد و مأموريبهراس يگشت و از مؤاخذه سلطان

ش مالحظه و ياستفسار احوال نمودند درو ير از علما و بزرگان محل حضور داشتند از ويکث يکه جمعيدارالحکومه در حالت

و  حکمران از استماع   ف آبدار بگشوديد و زبان به اظهار عظمت و اقتدار و سلّ سيت برکشيقائم يپروا ندا ينکرد و ب ياطياحت

من سخت برآشفت و از حالتش بگشت و فرمانداد  تا  فلکه و چوب حاضر کردند و هر سه را بسته چندان يب مهيآن مقاالت مه

دند و بر درازگوش سوار کرده يش را تراشيار سر و ريگر را بعد از ضرب بسير چوب هالک شد و دو ديخ عرب در زيزدند که ش

ت انام يدر ارزنةالروم بهدا يران خارج و مدتيش پس از آن از ايند  درويد کردند گويگرداندند و تبع يو برزن هم يدر کو

را بعداً  يم اتفاق افتاد و تتمه احوال ويجان عميم و هيعظ يغوغا يام داشت و از احوال مذکوره اش در صفحات خويق

ق ابالغ امرش بواسطه يام حبسش در قلعه چهريو خصوصاً در اام حبس آن مظلوم در قلعه ماکو يم آورد. و در اواخر ايخواه

غ در يد و بساط به تبلينحوکان باسماع عموم رس يا يعل يران اکمال شد و نام بابيا يباً در تمامت قسمتهاياصحاب و احباب تقر

ن علماء اصحابش و فقها و علما يدان مناظره و محاجه ما بيگسترده و آثار و کلماتش همه جا منتشر بود و م يبالد و قصبات و قر

ش يمقاومت و شدت پ )204(ق يت ملّت با آنان طريده و باستظهار از حکومت و جمعيدرجه رس يت فقها با عليآراسته و خصم
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شان يزيت آن طائفه با مذهب و دولت نشر دادند و از قوت و عدت و خون ريات در خصوص ضديف و مفتريبگرفتند  و اراج

الء مرض يشدت نقاهت و است يخوانستند و محمد شاه برايوسته از دولت قلع و قمع آنانرا ميافت و پيغراقات انتشار مبالغات و ا

ل القدر منشرح يجل يديذاء سيت بايب بافول بود رضايکرد و چون آفتاب عمرش کامالً قريامور مملکت را عهده نم رهٴادا

ر يکه حل و عقد امور مملکت را مستقالً در قضبه قدرت و تدب يرزا آقاسيم ياجداد و حيم اآلثار مستجاب االذکار نميالصّدر عظ

ه ينين قدرت ديت باقتدار و نفوذ چنيگذاشت نه از آنان دلخوش بود و نه رضاينم يعلماء ظاهر وقع و مقام يداشت برا

ه سد و حصار ينفوذ و نشر امر بابخواست و در اطراف  يم ميداد آن دو را به حال مقاومت نگهداشته و هر دو را عقيم يديجد

و محبوب آنان نگهدارد ناچار از  يآنکه خود را مرض يز براين حال از جهت کثرت و قوت علما و فقها و نيدر ع يد وليکشيم

ت منفور نزد آن حضرت و ير بغايام شاه و وزين امور سبب شد که در آن ايشان بود و ايا يانجام  دادن مطالب و خواهشها

ر و بصدد استخالصش يق و احتمال وقوع شهادتش سخت متأثّر و متغيآن مظلوم به چهر يبودند و احباب از جهت نفاصحاب 

ام يرفت که خود باعالن آن امر قيوس بودند تصور ميت و نصرت دولت نسبت بامر آن بزرگوار مأيشدند و چون از حمايم

ان بود.ين از هر سو نمايفن طريورزند و بالجمله آثار قرب وقوع مقاومت و مقاتلت ب

هائلهاجتماع اصحاب در مشهد خراسان و وقوع فتنه

نسـبت بـاو و    يرزا آقاسيم يماکو که به شرح مسطور سابق وضع سلوک محمد شاه و حاج عهٴدر قل اعلٰي ام حبس حضرت يدر ا

ن باب دربالد خراسان چون يد جناب ملّا حسان بويدا و نمايظاهره پ )205(ه از آثاريان و خطرات آتياصحاب متدرجاً واضح و ع

صبرش  نهٴمايبر آن مظلوم پ دهٴبسوخت و کثرت مصائب وار يد را هميابسه ظنون و تقاليفروخت و اثمار و اوراق يب يشعله شرار

ـ خالن و حسنخان ساالر که علـم طغ يار از کفش بربود و بالعالوه جعفر قليارت عنان اختيز کرد و شوق زيرا لبر ـ ي ه مـدافعت  ان ب

نمودنـد   يو معرفت کامل که به صفات آن جناب داشتند اصرار م يبرافراشته بودند با آشنائ يرزا آقاسيم ياستبداد و فساد حاج

ـ ل دستور جديدرک لقاء آن حضرت و تحص يهذه برا يکه او را با خود در قطع شجره ظلم متّفق و متّحد سازند بناء عل د در ي

ـ ق طهران گرديرهسپار طر يه ايبشرو يمت ماکو نمود و در لباس مبدل راجالً با خادمش قنبر علين امر عزيام بر اعالء ايق د و ي

ن مالقـات و  ير مؤمنين و سايبا جناب قرةالع ين رفته چنديبسر برد پس به قزو ابهٰي چند در محضر عظمت  يامينه ايدر آن مد

د که داللـت بـر قـرب    يد يخواب يخان سردار چون قبل از ورود ويز و ماکو شتافت و عليمفاوضات نمود آن گاه بزنجان و تبر
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ـ نکه او را در قرب قصبه مشاهده کـرد و مصـداق رؤ  ينمود هميارت آن حضرت ميز يبرا يم القدريورودشخص  عظ ـ ا را دي د ي

عهد کردم که ن عبارت گفت من با پروردگار يرفت و ايد او نپذيرا بر مرکب سوار نمايآورد خواست و يل به جايل و تبجيتجل

ستاده يآن حضرت شتافتند و آن مظلوم نزد آستانه حجره ا يخان در عقب افتاد و سويارت محبوس شما برسم پس علياده به زيپ

سـتاد  يخـود با  يم خم نمود و بر جايار قامت تعظياخت ينکه نظر  جناب باب بدو افتاد بيبودند و هم يمانند آنکه در انتظار وارد

ـ خـان ن يدند و به درون حجره بردنـد و عل يرا گرفته تنگ در بغل کشيدست و ک شدهيآن مظلوم نزد ـ   ي از  يز حاضـر بـود جمع

ـ ست و شصت و چهـار بـود و جشـن ع   ياحباب را احضار فرمودند و آنروز نوروز سال هزارو دو د بگرفتنـد و در آن هنگـام در   ي

بـدو فرمودنـد کـه از     )206(در بـاب فواکـه   يانات چنديحاضر بود و پس از مالطفات و ب يات و فواکهيمحضرش ظروف حلو

ـ رابه تطب  يالنيم يمحمد تق يحاج يعنيا يالن بود و مرسل آن هدايه ميارض جنّت آوردند و منظورشان قر  يق عـدد ابجـد  ي

ر ير احباب در قلعه با محبوب بسر بردند و در آن مدت قصيخان جناب باب و ساياد نمود و آنشب را به موجب خواهش عليق يفت

که از قبـل در کلمـات    ين که مقر آن مظلوم گشته و اشاراتيدر خصوص آنسرزم ير بوده شرحيخط يه مشمول افاضات موالک

 يات و فداکارين عالم و در باب لزوم تحمل بليو مصائب ا يام زندگانيا يدر خصوص کوتاه ياناتيسلف را جع به آن بوده و ب

ن از نقـل  يبرآن حضرت در آن سـرزم  دهٴه وارياز مصائب آت يز ذکرينموده اند و نان قبل يشوايچنانچه پ يج امر الهيترو يبرا

ـ فرمودند و باالخره او را مـأمور بـه ق   يآن جناب و اصحاب بو يايز باليه و نيق)و نوائب بعديد(چهريبجبل شد  يام و فـداکار ي

احوال و اقوال آن حضـرت اسـتنباط نمـود کـه      ن فرموده روانه داشتند و او ازيع نمودند و با او وداع آخرياعالء امر بد يبرا

نخواهد شد الجرم با چشم اشکبار و حال افروخته مفارقت نمود و به دستور آن  يو يگر در عالم ظاهر فائز به درک لقايد يبار

نـوز در  ز مراجعـت کـرد و ه  يالن به تبريه، مراغه، مي، اروميق خوين امر از طريمالقات احباب آن حدود و ابالغ ا يحضرت برا

ـ د و تحقّق مصداق اخبار مسموعه از او را در زمـان قل يق بشنيز بود که خبر اعزام آن مظلوم را از ماکو به چهريتبر ـ ل دي د آن ي

از  يکه داشت نخست بصوب مازندران شتافت چه باو بشارت و وعده داده بودند که در آن جا به کنـز  يگاه به موجب دستور

(قـدوس)ورود نمـود و آن جنـاب از    يرزا محمد عليم يس در بار فروش (بابل) بر جناب حاجد پيه خواهد رسيه الهيکنوز مخف

ـ ن بلد را خبر داد و مجمع روحانيت مؤمنيآورد و در شب جمع يل به جايو تجل يرائيدر خانه خود کمال پذ يو ان در آنجـا  ي

و  )207(يرائيدوس خود در آن مجلـس پـذ  ن استفاضه نمودند و جناب قيمال حس ياز مالقات و صحبتها يمنعقد گشت و همگ

شـروع ببـاز    ين تنها ماندند با ويافت و نفوس متفرق گشتند و آن جناب با ملّا حسينکه مجلس خاتمه يکرد و هميم يمهمان نواز

ـ يده در ميده و شنينمود و او آنچه را د ياول طهٴات احوال حضرت نقيفيپرس از ک  يزان آورد و مذکور داشت که فرمودند کن
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عـه  از آن حضـرت را   يآثـار بد  ياخبار و مذاکره کـرد آنگـاه از و   يافت و مطالب الزمه را با ويرا در مازندران خواهد  ياله

 ينکه انـدک ين داد و او هميرون آورد و به دست ملّا حسيده بياز آن بهمراه نداشت  پس خود آثار جد يزيخواستار شد و او چ

سـت کـه کلمـات  حضـرت     يه ايآن کلمات شده جهراً شهادت داد که نازل از همان نقطه اصلفته و آشفته يدر آن مطالعه کرد ش

بـه   يشان است و آن وقت پيآن جناب انداخت استنباط نمود که آثار قلم ا ينوران يمايصادر شده و چون نظر بر س ينقطه اول

د لذا حلقه اطاعـت آن جنـاب را بـر گـوش     در مازندران آشکار خواهد ش يبر و ياله يبرد که کنز اعلٰي کالم حضرت  يمعن

ه يبود که آثار قدوس ين موقعين اوليستاد و ايو مطاع خود قرار داده در محضرش دست کش کرده با يش نهاد و او را موليخو

ۀجلوستند دانستند که او از يو باب الباب را بدان حال نگر100امدند ين به خانه قدوس بيگر مؤمنيد يد و چون باريآشکار گرد

ـ  يعـه ف يچند در خانه آن جناب بود و بنشر دعوت بد يامين ايحاصل نمود و بالجمله مال حس يه در آن جناب آگهيمتجل ن يمـا ب

ـ   يد ملقب به سعيبه محضر ملّآ سع يبپرداخت آورده اند که روز يرهم  و به نصرت ويعلما و غ  يدالعلما مجتهد متنفّـذ بـار فروش

فت و درمجمع طلّاب و علما باو ابالغ امر فرمود و اکمال حجت و برهـان نمـود و او بلجـاج و    ن امر ريوعدو لدود آنجناب و ا

ن بار بـا حجـت و   يبرخاست و به تشدد باو گفت در ين برآشفت و پرخاش نموده و از جايتعصّب و شدت معامله کرد و ملّا حس

گـر بـا   يد يو در تو اثر  نکرد بـاش تـا بـار    )208(و خواندم قت را برتيه حقيق گفتار آمدم و امر حق و دالئل کافيبرهان از طر

د ين امور سبب شد که ملّاسـع يرون رفت و اين بگفت و از آنجا بيم ايم و آنچه درخور و الزم است بر تو القا نماياير آبدار بيشمش

ـ شهد شدو جناب قـدوس ن جان آمدند الجرم جناب باب حسب المقرر پس از چند روز از مازندران عازم ميو امثال او به ه ز بـا  ي

 يرزا محمد باقر قـائن يم نهٴن نام از اصحابش بدانسو رهسپار گشت و عندالورود به مشهد در خايحس يو کربالئ ينا بار فروشيملّا ام

صـحاب  ر بلد و اعـاظم ا يرزا محمد باقر بزرگ مشهور بود و در صف اول از فضالء و مشاهيز ميو ن يسابق الذّکر که معروف بهرات

از  يعاتيه بود بنا کرد و چون توقيت بابيشان و جمعيق سکونت ايد که اليجد يرفت رحل اقامت انداختند و او عمارتيبه شمار م

اند که جناب آخوند در روز ورود در صدر مجلس نشسته و جناب حاجي در زير دست  حاجي ميرزا جاني نوشته حضرات اصحاب روايت کرده-100

ست ايشان شب که گذشت صبح را ديديم که واقعه معکوس گرديده است و جناب آخوند احوالش متغير است و مثل عبد ذليل در مقابل ايشان ايستاده ا

و بيست هزار بيت شرح باهللا الصّمد نوشته خالصه جناب آخوند ابالغ امر حضرت  معلوم شد که حضرت حبيب که جناب ذکر مي فرمودند ايشان هستند

مبارک خود را و قباي سفيدي  ۀرا باهل بار فروش نموده خصوصاً به سعيدالعلماي ملعون، بعد را روانه خراسان شد . زمانيکه از اين گذشته حضرت عمام

نمودند در صورت امکان ....و جناب حاجي را نيز ظاهراً سعيد العلماء از بار فروش بيرون به جهت جناب آخوند ارسال فرمودند حکم برفتن خراسان 

)139ص  -( نقطةالکافخراسان شدند.  ۀنمود ايشان نيز با چند نفر روان
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از اصحاب و احبـاب در   يتيمت کنند جمعين صادر گشته که کلّاً بصوب خراسان عزيخطاب به عموم اصحاب و مؤمن ينقطه اول

گشت و در اعمـال و اداء نمـاز و   يت مذکور منعقد ميج امر پرداختند و صفوف نمازشان در بيروغ و تيآنجا مجتمع شدند و به تبل

ـ افـت و ا يه شهرت يت بابيابان شهر واقع  بود بنام بيجستند  و آنخانه که در قسمت باال خيو اقتدار م يتأس يدعا به آن دومول ن ي

د.يدرخشيدوس در جمع مانند شمع مبود و جناب ق 1264ست و شصت و چهاريدر اواسط سال هزار و دو

ز خاضع و منقادش بوده و برتق و فتق امور در خـارج و بـه مالقـات    ين نيشمردند و مال حسيم يو اطاعت او را اطاعت نقطه اول

ه و آثار و اخبـار کـه   يات قرآنين آييه و تبينيت مردم و کشف معضالت مسائل ديق بهداينطريبد يام داشت و چنديه ناس قيوتنب

ـ  يبسـر م  ين روزها در مدرسه دو در به حجره ايوم ظهور موعود داشت پرداختند و مال حسيختصاص ا از احبـاب   يبـرد و جمع

کردنـد و  يافتـه سـئواالت نمـوده استفاضـه م    يت نفوس به محضرش حضـور  يا بودند و جمعيمسلّح به محافظت و محارست او مه

با انبوه اصحاب بـه صـحن کهنـه وارد شـد و در      يدند آورده اند روزيشن ياز او م )209(ن ظهور را يت اين و حجج حقّيبراه

الحال آن مرد گستاخ را  يگفت پس احباب ف يو سوء ادب نسبت به و ياحترام يبه نوع ب ياز اهل بازار سخن يکيحال عبور 

ـ  امدند و التماسيب نمودند و مردم بازار بضراعت و شفاعت بيدند و عزم تأدين کشياز دکّه اش بپائ ر ينمودند لذا احباب از تقص

 يا صاحب الزّمـان رو ييرسا يبرهنه بدست گرفته با ندا يرهايگر به اتّفاق اصحاب شمشيد يدر گذشته عفو کردند و نوبت يو

ـ به صحن و مسجد گوهر شاد رفتند و حسب االمر آن جناب منبر معروف بنام صاحب الزّمان را از خلف ا اوردنـد واو بـر   يوان بي

ـ  يعرضمازياحدونمودنداصغاحضّارگروهوکرداداامرنيبادعوتدررساانيبوغرابهٴد و خطعرشه برآم م ين و اعـداء از ب

که  يزدين امر بودند مانند ملّا عبدالخالق يخراسان که از احباب نامدار ا يف علماياز معار يام جمعياحباب دم نزد و در آن ا

رؤس االشهاد اعالن و اشهار  يرهما عليو غ يشابورياصغر مجتهد ن يبر داشت و ملّا علدر صحن حضرت رضا امامت جماعت و من

ـ از علما و بزرگان از اطراف و اکناف خراسـان از قب  ياريز اشخاص بسينمودند و نين امر مين اييغ و تبيو تبل شـابور  يل سـبزوار ن ي

مـان را واجـد   يضر آن جناب وافـد ومنقبـت عرفـان و ا   ن و ازغند به مشهد وارد ئ به محين تربت و حصار و قوچان و قائيجوئ

ـ يشهر و ن يگيگلربيرزا حشمت الدوله برادر شاه سام خان بيخراسان حمزه م يشدند و از اطراف وال خ االسـالم معـروف بـه    يز ش

امور موجب ن يمان و ارادت کامله داشت و ايخان مراغه سرهنگ توپخانه ايدند و عبدالعليرسيوسته به حضورش ميپ يچهار باغ

ـ فزود و برافروختند و بصدد تعرض بابيد و بر حقد و عناد و در رعبشان بير بالد خراسان گرديت علماء مشهد و سايحرکت عصب ه ي

) حسـنخان سـاالر و جعفـر    210(ان يکه به سبب طغ يمذکور از جهت انقالبات يام و اليقاد نارفتنه و فساد برآمدند و در آن ايو ا
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چهار فرسنگ دور  ياشرار در محلّ يسرکوب يار براياز ترکمانان در خراسان ظاهر گشت با سپاه بس يرد بعضخان مذکور و تميقل

ن اتّفـاق  يچن يم انتظام امور لشکر و کشور مشغول بود پس ناگهان روزيام داشت و به تحکيمرکز خ ياقوتياز مشهد مشهور بکال 

ه رفته يت بابيب ين امر و از چاکران جناب باب به سوين ايخراسان از مؤمنآقا حسن نام ابن آقا محمد صادق از اهل  يکه جوان

ـ يبشنود  يستاده بود که از داخل پاسخيکه پشت در دق الباب کرده منتظر ايکه رفته و در حاليو در حال ـ از مر يک  يدان حـاج ي

و ناسزا گشود و سب و لعن آغاز نمود آقا نکه چشمش بآقا حسن افتاد زبان بدشنام يکرد هميرزا حسن مجتهد که از انجا عبور ميم

ب کامل نمود و او چون از چنگ آقا حسن خالص شـد  يخت و او را تأديدر آو يحسن ازآن وقاحت و شناعت برآشفت و با و

از  يرا به مبالغه و اغراق نقـل نمـود و مجتهـد عـده ا     يکرد و ماجر يقراريو ناله و ب يه و زارينزد مجتهد شتافت گر يتأنّ يب

ـ اونـهٴ ر کـرده بخا يکه در بازار بامر داد و ستد مشـغول بـود دسـتگ   يکسان خود را بفرستاد و آقا حسن را در حال پـس ودنديکش

بلـد شحنهبدسترايوآنگاهنمودندديشدضربتمامقسادتوغضبباکردهحاضرفلکوچوبدشناموسبو؟...وخيازتوب

بـا ونمودنـد مهـار کـرده سوراخرااوينيبپرهشباولدردادحکمشحنهودکشدرسختشعقوبتومجازاتبهتادادند

عت ملتفت کـرده  يه ملّت و نفوذ علماء شريقو يهمه و کف و دف در معابر و اسواق گرداندند و مردم را به سخط قواهموغلغله

ن خبر بـه سـمع   يبآن امر و آن طائفه گفتند و ا ه ترساندند و آنچه در دل و زبان داشتند و خواستند نسبتياز رغبت به طرف باب

ز ما وقع را دانستند وعنان صبر از دست دادنـد و بـه جنـاب بـاب     يد سخت برآشفت و سائر احباب نيرس يرزا محمد باقر هراتيم

واسـت  تشـان را خ ير را نجات دهنـد و او آتـش حم  يعرضه داشته اجازه خواستند که بر عوانان و ظالمان هجوم برده مظلوم اس

ه و مفاسد ين قضيا )211(نيد پاس خاطر جناب قدوس را داشت که مبادا از استماع ايحت گفت که نخست بايساکن کند و نص

رزا يم يق آتش را فرو نشاند و آقا حسن را نجات بخشد وليمناسب و ال يه متأثّر و محزون کردند و وعده داد که خود به نوعيتال

استخالص آقا حسن بروند  ياوردند و قرار دادند که عموم احباب مجتمع شوند و با اسلحه براين گر تحمليد يمحمد باقر و برخ

ـ ن و يبه شرط آنکه تا از طرف اعداء و شحنه و گماشتگانش مبادرت به مقاومت و حرب و ضرب نشود جماعت مـؤمن  ـ ي ش ياران پ

شانرا تعاقب نکنند و داخـل بسـت   يضا شوند اصحاب ان داخل بسط حضرت رين و مردم سائريند و هر گاه انبوه ظالميننما يدست

خـان محمـد بـن رضـاخان جملـه آنازوبودبشمارتنهفتادشاندهٴمت بستند وعينشوند و برگردند احباب همان دستور عز

ـ محمـد رزايمو)بيخط(ينوريمانقليسلرزايمومينمودوصفشسابقاًکهشاهمحمدآخورريامترکمان ـ يحـاج ويعل رينص

رون شـده  يه بيت بابيا صاحب الزّمان از بييرساينداوآختهاسلحهبايهمگبودندرهميغويرشتنيحسمحمدمالوينيقزو

ن واقعه با خبر شدند آقا حسن را يمان تاختند و از آن سو چون جمع اعدا از ايش و شتاب به سمت گروه دشمنان و دژخيو با ط
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روف بنام تخت داروغه است  بردند الجرم جمع احباب به آنسو شتافتند و در کوچه معروف بنـام  به مرکز شحنه وعده اش که مع

ـ يل  و قال بستين کار از قين طرفيما بيافتند و فيباغ عنبر آن قوم پر شرر را  د و اعـدا بـا ادوات حـرب باصـحاب     يزه و قتال کش

در آوردنـد الجـرم    يا صدمه چند گلوله مجـروح کـرده و از پـا   سابق الذّکر را ب يبار فروش ينايحمله و هجوم بردند و ملّا ام

ـ دند قطع يکشيآقا حسن را م ينيشان را که رسن بياحباب برآنان بتاختند و بالرک بر تارکشان نهادند و سه تن از ا د نمودنـد و  ي

ـ فتند و از آنجا بشـور و صـالح د  ه تا مقبره نادر ريبه فرار نهادند و باب ياورده رويقوه قرار نداشتند و تاب مقاومت ن يما بق د بـا  ي

و )212(ت همرهان عقب ماند يمعروف به مقدس از جمع يدر اثناء مراجعتشان ملّا محمد نام رشت يگر مراجعت نمودند وليکدي

ـ  يرا در مير اعدا گشت و اسلحه اش را از او گرفتند و سرش را با ضرب چوب بشکستند و ويدر کوچه باغ عنبر  دستگ  يان نهـر آب

ـ ت احباب از واقعه باخبر شدند  آتش حمعينکه جمعيانداختند و از هر طرف محصور کرده با چوب بزدند و هم ت در قلوبشـان  ي

ـ يک صدا بـا نـدا  يو ب و خود را به گروه اعدا رساندندار دست  بادوات حرب نمودندياخت يد و بيشعله کش ا صـاحب الزّمـان   ي

ـ ترکمانخانمحمدبنرضاخانوديگردگرمرزممهٴهنگاشان حمله ور شدند و در کوچه مزبوره يبرا ـ بـا راتـن کي ريشمش

در آورده اند و باالخره گروه انبوه اعداء را بـا   ياز پا دگر را بزخم کاريک تن ديه مشهد يباب از د ناميت و ملّا عبد الحمنداخيب

ختنـد و جـان بـه سـالمت بـدر      يهم کوفته بگر آالت جنگ و چوب و سنگ منهزم ساختند  و آنان مجروح و شکسته اعضاء و در

ک تن يه کردند و جناب قدوس بپاس مصلحت وقت به خانه يت بابيب به بردند و احباب آقا حسن را با خود همراه نموده عودت

ـ ت مذکور ماندند و تمامت شـب را ب ياز آنان در ب ياز اصحاب رفت و احباب را امر به تفرق نمود فقط عده ا بـه   دار بـوده و ي

ـ  يحفظ و حراست خود پرداختند و چون بامداد برآمد شهر مشهد که از کثرت انقالبات متنوعه چون د ـ  يک پـرآتش م د يجوش

ـ ت بردنـد و تنب يفشردند و بدائره حکومت شکايب يو علما و اتباعشان به تعصّب پابزلزله افتاد  ـ ه و مجـازات باب ي ه را خواسـتند و  ي

بآنهمه مفاسد  يوانخانه رفتند و از حکم رفتند و از حکم مشروع مجتهد  که مؤديبد يواهم  و داد خظلز به تيجماعت اصحاب ن

از جهـت سـطوت    يدند وليد يلم نمودند و اعضاء دائره حکومت هر چند اقوال اصحاب را موافق صواب مظت و تيشده شکا

ـ م يه از جانـب حـاج  يورضستانه آتيلتوسمتبهکهيخوئعبداهللارزايمحاجمخصوصاًونداشتنداغماضجزرهٴفقها چا رزا ي

جـان را  يپ فوج ارامنه آذربايده نمود و سام خان سرتيو خشونت شدت يطرفرزا محمد باقر يم مشهد بود با ميمأمور و مق يآقاس

رزا يم انش مأمور حفظ و حراست ارک مشهد و انتظام شهر بود به مقاومت بايبا سپاه )213(که  چنانچه اشاره  شد و در آن وقت 

ه بـود  بـه موافقـت و رأفـت     ياز تعصّب و عداوت مذهب يکرد ولکن او چون خال يص هميک و تحريارانش تحريمحمد باقر و 

رزا حسن مجتهـد و  يم يرزا محمد باقر و اصحاب را بر صواب و حاجيحاصل نمود و م يآگاه ينبغيه را کما يسلوک کرد و قض
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تها به حشمت الدوله نگاشتند و نزد او در محلّ اردو ارسـال داشـتند    ياالخره علماء شکاامثالش را مستحق لوم و عتاب دانست و ب

محمد بـاب معـروف    يد عليروان حاج سياز اعاظم پ يبار فروش يرزا محمد عليو حاج م يهٴن بشرويمضمون آنکه آخوند مال حس

ن فتنه برپا نمودند و در صدد خـروج انـد و   يچن ش  گرد آوردند ويدور خو يريفدر مشهد انبوه  غ يو نک به موجب دستوريا

ـ برپا خواهند نمود و شـاهزاده حکمـران از اسـتماع و مالحظـه ا     يميطه تصرف در آورده آشوب عظيب مشهد را به حيعنقر ن ي

اکره خانه اردو بود مذپس تو يسابق الذّکر که رئ يخان مرا غه ا يش و اضراب افتاد و با سرهنگ عبدالعطياخبار سخت در تشو

ـ ين را به اردو احضار نمايو مال حس هسرباز و سوار فرستاد يالحال جمع يخواست ف يان نهاد و ميدر م سـرهنگ مزبـور    يد ول

ـ انجـام نگ  ين آسـان ين کار بديل و برهان بنمود که ايان و با  دليو علم و شجاعت آن جناب ب ياز عظمت مقام تقو يشرح رد  ي

ن دانست که شاهزاده نامه با کمال ادب  و احترام نوشته آن جنـاب را محترمـاً   يصالح چنره گردد . يماء کثدبلکه موجب هرق 

فرستاد و او را باردو  خواست و چون سواران و نامـه بـدو    ين نمود و نامه را با دو سوار به مشهد نزد ويز چنيباردو بطلبد و او ن

باشد  بر آن صدد شدند که مراجعت و مقاومـت  يت علما ميسعاجه يت احباب از واقعه مطّلع شدند و دانستند که نتيد و جمعيرس

و آنجنـاب  صـالح را در اطاعـت از     )214(او شرح واقعه را به جناب  قدوس اظهـار داشـت   يند وليت نمايحما يکنند و از و

ـ   معسـکر ن دادند کـه بـاب بـه    يد و اصحاب را از مقاومت منع کردند و قرار چنيدستور حکومت د دوس بـه  حکمـران رود و ق

ش يک از افراد احبـاب بـه اوطـان خـو    ين مقدار مذکور از ارتفاع ندا اکتفاء شود و هر يو فعالً به همد يمازندران مراجعت نما

ن  با آن جناب وداع نموده و با کمال ادب و حـال  يو مال حسعودت کنند و طلب قبول عذر و در خواست عفو از حضور نمود 

ـ   يو  يارقت خواست جدا شود در آن حال سربپاافروخته و با شدت تأثّر از مف را  ين و چشـمان و يگذاشت و آن جنـاب جب

ام بر امر را در مازندران مرتفع ساخته آنچـه خراسـان از جهـت موانـع     يت دعوت و قيب رايد و باو وعده فرمود که عنقريببوس

ـ قن يخادمش کربالئ گر به انجام رسانند پس جناب باب بايکديمذاکره صورت نگرفت در آنجا باتّفاق  ـ ب سـابق الـذّکر بـه     ير عل

ـ   يره گشته در خيرا پذيخان مذکور و يکر حشمت الدوله روانه شد و عبدالعلسعم ه ام مخصوص در کمـال احتـرام ورود داد و ب

ـ تجلّيوازوکردمالقاتحکمرانشاهزادهبااوطهٴبپرداخت و آن جناب بواس يو خدمتگذار يواجباب مهماندار کاملـه اتي

ـ خلـوص عق  يسبت به ونشتر مطّلع و آگاه شد و يش بيگواربزروفضلوعلممراتببردمبهدمشاهزادهونمودند افتـه  يدت ي

شـتر بـه   يقد و عنادشان افزوده شد و بحر گشتند  بر خبن او و شاهزاده حکمران مستياحترام نمود و چون علماء مشهد از روابط ب

ـ آرام نبود و غلظت و شدتش بـر ز  ۀاهللا سابق الذّکر لحظرزا عبديم يجان آمدند خصوصاً حاجيه ت شـد و در خصـومت و   داي

ـ حکمـران ن  يرزا محمد باقر که از توقّف جناب باب در اردوياعدا از حد گذشت الجرم م ياهانت  اصحاب و طرفدار ز بـس  ي
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ـ ل اجازت نمود که به معيز تحصين دانست و از جناب قدوس نيدلتنگ بود صالح چن زاده رفتـه از سـوء رفتـار علمـاء     کر شـاه س

روانه گشت و سـام     ياقوتيکند لذا به سمت کال  يد و دادخواهيت نمايرزا عبداهللا شکايم ياعمال حاج يمخصوصاً  از مساو

غرض و يب يمرد )215(ميدر مشهد نماند و او چنانچه گفت ياخماد  نائره فساد از جناب قدوس خواهش کرد که چند يخان برا

مت خروج از مشهد داشت الجرم از مشـهد بـه عـزم    يز چنانچه گذشت عزيد و خود نيد و سخنانش از آن جناب پسندطرف بويب

فرمود که متفرق شـوند و در آن حـال    امر در مرافقتش بود و بسائر اصحاب ينيقزو يرزا محمد عليمازندران حرکت نمود و م

ن گفت که اطاعـت حضـرت   يسائر اعاظم اصحاب را مخاطب ساخته چنرزا محمد باقر مذکور و ينمود ميمشهد م ازکه مهاجرت 

ـ يع و منقاد ايد مطيلهذا  کالً با ،سر نگردد مگر به اطاعت جناب بابيد مگر باطاعت من و اطاعت من مشوينمياولطهٴنق د يشان باش

باشد و من نوح زمانم و  يطوفان م اميان است اينما از هر سو ب و آثار انقالب و اضطرابئکل غا يد و مواليام که سين ايچه ا

آنگاه با اصحاب وداع نموده جدا شدند . ،جناب باب الباب فلک نجات

امياال و واقعات مهمه آن اياجتماع احباب در بدشت و فتنه ن

بـود تمامـت   اجتماع در مشهد صادر شد بنـا   ين برايخطاباً بالعامة المؤمن يکم بارض الخاء که از قلم نقطه اوليبه موجب امر عل

رخ داد که آن امـور   يحاضر نشده چنانچه مسطور گشت اتّفاقات ياريت بسيهنوز جمع يه در آن بلد مجتمع گردند وليآحاد باب

که ين از مشهد مراجعت نموده متفرق شدند و در اوقاتيرزا متوقّف  و قدوس و سائريرا خاتمه داد و جناب باب در معسکر حمزه م

 ياز احباب از مواطن مختلفه رهسپار مشهد بودند و از آن جمله جمع يريکرد هنوز جمع کثيعودت م جناب قدوس بمازندران

مسـافرت بـه خراسـان گشـتند و جنـاب       يايران واقع در قرب طهران بود مجتمع شده مهيشم ۀکه از طرف درواز  يه ايدر قر

ست مقـرر بـود بـا آن جمـع     يزيم ابهٰي هات مقام عظمت نه بنوع سابق الذّکر در تحت توجيچند در آن مد  يامين که ايقرةالع

برادر کهترشان حسب االمـر او را بـا خادمـه اش قانتـه در      )216(م) ي(کل يرزا موسيوسته روانه ارض معهوده گردد پس آقا  ميپ

گمـان رفـت کـه     شهر را ۀان نزد دروازيرون برد و چنان با جالل حرکت داد که حرسه و حفظه از دولتيش از شهر بياتّفاق خو

ن از توجه ممانعـت و خطـر و حـدوث فتنـه و شـر      يق قرةالعين طريروند و در ايران ميف شميمص ياهل حرم محترم اند و برا

از سکنه بـود چـه کـه     يه در آن وقت خاليار نمودند و اتّفاقاً قريمقر اخت يدند در باغيه مذکوره رسيمصون ماند. و چون به قر

ـ نبـود و آقـا م   يمستحفظ باغ بـر جـا   يريده  خارج شدند و جز مرد پيجره با مالک از آنجا کوچمنازعه و مشا يبرا ياهال رزا ي

شـب را بـه    ير سپرد و سپس در وقت عصـر غـذا  ين را به آن مرد پيپس از صرف ناهار عازم عودت به شهر شد. و قرةالع يموس

ست و ناهار و شام و يزيوم  در باغ مذکور با قانته مين هفت يالعت قرةيفين کيشان رساندند و بايدر باغ با يزيواسطه ملّا باقر تبر
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گـر را کـه از   يبا چند تـن د  يحتاج سفر ويد  تا آنکه زاد ومرکب و ما يرسيشان ميبرا ابهٰي حتاج از دار السعادة عظمت ير ما يسا

ـ بودند فراهم کردنـد و آقـا م   ينيقزو يرزا هاديمحمد حسن و م يآن جمله کربال ـ ي م) را مـأمور فرمـوده ببـاغ    ي(کليرزا موس

عائلـه   يسرپرست يرا برا يرزا موسيفرستادند تا آن جمع را به سمت خراسان روانه داشت و به طهران عودت کرد آن گاه آقا م

ـ يهذا جنـاب قـرةالع   يگذاشتند و بنفسه به عزم خراسان با عزّت و جالل حرکت فرمودند و عل يدر طهران بر جا از  ين و جمع

 يخراسان  شدند و از آن سو جنـاب قـدوس از مشـهد بـرا     يبه نفسه متعاقباً رهسپار برا ابهٰي ز جمال يه با او بودند و ناحباب ک

ـ  يه مسافر به مشهد او را مالقـات م ياز باب يبعض يق گاهين طريو در ب 101نموديمازندران مراجعت م ـ  يکردنـد ول شـناختند   ينم

م به شش تـن از  يآور ياز او قبالً نموده و بعداً در محل مناسب شرح احوالش را ميکه ذکر ياردستان يدر عليرزا حيچنانچه م

نشناختند و او از  يبا آن جناب تصادف نمودند ول يکوه )217(رفتند در گردنه يچون از موطن خود به مشهد م يان اردستانيباب

ز يبود نهاده در خصوص انگشتر و ن يدر عليرزا حيمق که در انگشت آقا يشان استفسار احوال نمود و ناگهان دست بر انگشتر عقيا

رزا يم يد وليه کنيد و در مشهد تقينها را از انگشت و گردن در آورين گفت ايه بود دستور داده و چنيباب عهٴکل که از شعائر سبيه

از حـوادث مشـهد   را بشـناخت و   يق با آن جناب تصـادف نمـود و و  ين طريکه از طهران رهسپار مشهد بود در ب يمان نوريسل

ـ و ن ابهٰي ن بتوجهات مقام عظمت ين از حبس قزوياطّالع حاصل کرد الجرم باتّفاقش مراجعت نمود و شرح استخالص قرةالع ز ي

ره باتّفاق مراجعـت نمـوده   يمان و غيرزا سليت کرد و بالجمله قدوس و ميحکا يو يت حرکتشان به عزم مشهد جمله را برايفيک

ـ ست از توابع بسطام و واقع در يه ايدند  که قريببدشت رس يدر وقت صبحمسافت کردند  تا  يط آن و از جـاده   يک فرسـنگ ي

ب اشتهار دارد متّصـل  يهزار جر ياز مازندران که باراض يز به قسمتيبخاک خراسان و ن يراه خراسان برکنار و از طرف يعموم

ـ  يبور مکه از آن جا عينيباشد و در حيآب و هوا موصوف م ياست و به خوب ـ ن و واردياز مسـافر  ينمودنـد جمع ن را مشـاهده  ي

ن ياز معروف يکيدند يک  شاهرود رسينکه نزدياز آنجا گذشتند و هم يان بود وليت نماياحوالشان عالئم باب يمايکردند که از س

مصـاحبه و   يا ومان بيرزا سليرفت پس ميمعروف به حناساب را تصادف نمودند که به سمت بدشت م ياحباب آقا محمد اصفهان

ز جناب يو ن ابهٰي دند استفسار نمود آقا محمد اظهار داشت که جمال يکه در بدشت د يمکالمه کرد و در ضمن از احوال جمع

وسـتند و  يز نام برده گفت متدرجاً به آنان پين را نياز دوستان اصفهان و قزو يوم است در بدشت هستند و جمعين چند يقرةالع

)318مان (يرزا سـل يباشند م ين ميو قرةالع ابهٰي شوند و همه منتظر حرکت موکب يتفرقه نفوس متعدده وارد مهر روز از بالد م

اندر سي و دو ز عمر شد عازم دشت *** عالم ز فروغ خلعتش روشن گشت -101

( نبيل زرندي)لعت طا و قدس در دشت بدشت شد مجتمع از براي کشف سبحات *** با ط      
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د و آقا محمـد مـذکور   يد و ملتفت نشديبدو گفت که در بدشت به ملّااحمد ابدال بگو امروز هنگام صبح آفتاب صبح بر شما  تاب

ـ باشـند م  يکه بسمت شاهرود روان است جناب باب ميرا آن سوايد که آيبه مقصد نبرد و از او پرس يپ مان در جـواب  يرزا سـل ي

ـ   ين گفت که مواليچن ه را بگفـت پـس   يجناب باب است و به سرعت به سمت شاهرود براند و آقا محمد ببدشت شـتافت و قض

وقـت مغـرب روانـه شـاهرود     را با خود همراه کرده در آن  يالحال سوار بر مرکب شد و ملّا محمد معلّم نور يف ابهٰي جمال 

شدند و جناب قدوس و همرانش را به بدشت مراجعت دادند و صبح زود مقارن بـا طلـوع آفتـاب در بدشـت ورود نمودنـد و      

ـ ن واقعه درمـاه ت يک نفر بودند و ايت هشتاد و يجمع يه محل مالقات و اجتماع اصحاب واقع شد و عده ايق آن قرينطريبد ر ي

بودند چنانچـه   ابهٰي همان جمال يم يوم شد و همگيمدت توقّف در آن جا پس از ورود جناب قدوس ده اتّفاق افتاد و تمامت 

دنـد و بـا   يمنـزل گز  يرونيمخصوص جناب قدوس و او را در قسمت اندرون و سائر اصحاب در ب يکيسه باغ اجاره فرمودند و 

ن بود و او با خادمه اش قانته در قسمت اندرون يقرةالع افتند و باغ دوم مخصوص جنابييبه محضرش تشرف م ۀل اجازيتحص

افتخار داشت و خـود بـه نفسـه در     يبه خدمت دربان يفرهاد يتوقّف گرفتند و آقا هاد يرونيدر ب ينياز اصحاب قزو يو جمع

جمع مهم از اصحاب دربان باغ مقرر شد و به نوع مذکور آن  ينير قزوينص يام نموده  توقّف فرمود و حاجيگر مرکز خيد يباغ

ـ افتند و در اوضاع حاضـره و حرمـان ازق  يدر بدشت اجتماع و استقرار   يام بـه مقصـود در خراسـان مـذاکرات نمـوده و بـرا      ي

ق بـه   يام و اجتماع کرده از آن طريها زدند و مصمم شدند که در مازندران قيق راياز حبس چهر ياستخالص حضرت نقطه اول

افـت نـام   يکه بروز و ظهور يمه ئيعظ )219(عه و مقررات يامور بد يدهند و برا يبزرگوار را خالص جان رفته آنيالن و آذربايگ

د و اصحاب بدشت مشهور در معموره و کوه و دشت شدند چـه کـه در انسـالخ از حـدود و     يگرد يخين امر تاريه در ايآن قر

ـ نمودند و در حر يا طر يده و مسالک و مهالکيعه و اوضاع جديود مقدسه و تقرب باصول بديق  يت فکـر و انقطـاع از ماسـوا   ي

روح پرواز نمودند و به فلک  يانتها يب يمودند و در اوج فضايرا پ يه طرق ممتّديعه الهيبد يايقت و در استعداد قبول نوايحق

ـ سرور جاو د ويانوار فضل و ام يد حاويجد يدند و هر روز لوحياز غبار مالل و کدورت رس يخال يمسرت و عالم ياعال د و ي

ـ    يمان نوريرزا سليگشت و م يصادر م يا فارسيو  يمقدار عربيعال يآبدار و خطابات ياشعار نمـود و  يد ميدر مجمـع احبـاب نش

ه از اصحاب خصوصاً از جنـاب قـدوس بـروز و ظهـور کـرد و      يه و ظهورات کماليه و عرفانيتنور فکر و نعبان قلب و شئون روح

مخصوص جلـوه کردنـد و القـاب     يک بالقاب و اوصافياء سلف در آنان طلوع و سطوح نمود و هر ياء و اوليرجعت کماالت انب

ـ يک بدان نام خوانده شدند و در توقيشان شده و بعداً هر يد برايجد يع گشت که ناميشان توزيله برايعه جليبد  يعات نقطه اول

ز نام اعظم بها شـهره گشـت و هـر چنـد در     يرهما و نيو غ مه قدوس و طاهره و سرالوجوديافتند و القاب کريبآن القاب خطاب 
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ـ ن اصحاب مانند باب البـاب و وح ياب رؤسا و مهميدر طهران محل ذهاب و ا ابهٰي ن گذشته دارالسعادة يسن ـ ي ـ  يد داراب خ يو ش

ش يشتر از پيت بن اوقايوست در ايپ يرهم بود و اخذ دستور و رتق و فتق امور به وقوع ميم و طاهره و حضرت قدوس و غيعظ

ـ  يه اخـتالف نظـر ف  يام قضيز در آن ايقرار گرفتند و ن ابهٰي م از انوار ير و استفاضه مستقيدر تحت تأث ن و ين جنـاب قـرةالع  يمـا ب

را کـه  يد زيب به مقام منازعه رسيافت و در ظاهر قريم شدت يگر که قبالً اشاره کرديد ينش از طرفيو مخالف يروانش از طرفيپ

 يو در صورت ظاهر جناب قدوس سخت با و )220(ش را ظاهر ساخت يخو يايش پرده را برداشت و مآرب و نوايپش از ياو ب

ن رو اصحاب بدشت بر سه گونه شدند يد گشت و از اين معارضه و مقابله حاصل آمد و اختالف نظر شديما بينمود و فيمخالفت م

شمردند  يه ميات و آثار سماويه و حامل مفتاح اسرار  و آيبر نقطه علم الهدانستند و واقف يجناب طاهره را منقرض الطّاعه م يبرخ

ـ يتش نماينزد من فرستاد تا ترب اعلٰي گفت که قدوس را طلعت  ينمود و مين ادعا ميز در ظاهر چنيو او خود ن ـ کث يم و جمع ر ي

ن يمرتفع داشت و قرةالع يز خود ندائيو او ن شناختند يم ياول طهٴشخص مهم المقام قدوس را در تمامت شئون به منزله نفس نق

ـ و منحرف از طر يف و سطحيقت را ضعيدت و طريخواند و آن عقيرا به عبارت مرئه و اصحابش را اصحاب المرئه م م يق مسـتق ي

و را امتحان  يده و منظور الهيد يصور يده اختالف  را امريگر از اصحاب هر دو را صادق و محق فهميد يگفت و گروه يم

ر کرده  و به مرکز معلوم خـود نسـبت   يصادره را موافق مفهوم خود تعب يدانستند و هر دسته دستورها و امرهايت اصحاب ميترب

ه نشـده بـود لهـذا جمـال     يليد قبيمه و رفع احکام و تقاليچون تا آن هنگام اعالن و اشعار نسخ عوائد و رسوم قد يدادند ول يم

کـل  ياز روزهـا ه  يذاکرات فرمودند و قرار اعالن نسخ و رفع آن را دادند تا بـاالخره در روز با جناب قدوس و طاهره م ابهٰي 

درنگ بـدان  يد بيقرار گرفتند و چون قدوس آن بشن يماريحاصل شده در بستر ب يرا در ظاهر صورت تکسر مزاج ابهٰي الطف 

ـ شدند و بدانجا رفتنـد و بترت  ر احباب خبر داريک از سايکايباغ شتافت و در جنب بستر بنشست آن گاه  گر يکـد يب در جنـب  ي

افت و بقدوس خبـر داد کـه آن جنـاب    ين حضور ياز نزد جناب قرةالع ينيالقزو يجلوس نمودند در آن حال محمد حسن فت

د و بال تأمل نزد آن جناب عـودت نمـو   يست  پس فتين ين سر و کارين گفت که مرا بقرةالعيطلبد و او در جوابش چن يرا ميو

ـ ن است يگذاشته گفت که امر چن )221(يو ير را بر زانوير برهنه نزد قدوس حاضر شد و شمشيبا شمش يبعد از لحظه ا ـ ا باي د ي

سـت  يممکـن ن  يد فرمود که حضورم نـزد و يد و او با لحن شدير گردنم را قطع نمائين شمشيا با ايد و ينزد آن جناب حاضر شو

ر را با قوت در دست بگرفت  اصحاب مشاهده کردند ينکه شمشين باال زد هميبگفت و  آست نيقه ندارم ايلکن از قطع عنقت مضا

ـ افتاد و آن زک يو يده شان  بر روينکه ديد و هميايبه آنان ب ين بدون حجاب با سکون و وقار خرامان رويکه قرةالع بـه  يه طي

دگان بربستند و دسـتها  يد پس  ديبه گوششان رس يبيا خطاب غضّواابصارکم از مصدر جالل غيستند گويحجاب نگر يطاهره را ب
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ـ بماندند و حرکت نتوانسـتند و در آن م  يرت و اضطراب بر جايت حيدر غا يرون شتافتند و برخيب يبر چشم بگرفتند جمع ان ي

 يو آن طرف همنطرف ياد زنان باين فريخون يد و با گلوير حال حلقوم خود را ببريت تأثّر و تغياز غا ياصفهان يعبدالخالق نام

ن و اقتربـت السـاعة و   ياق و تضميه بر سيه عربيات جذبيکه سرود و ابيننمود و در حال يآن جناب بدان احوال اعتنائ يشتافت ول

ام يه و قيامت روحانيت مطلقه و قيمه گذشت و عصر واليحدود قد  رهٴرساند که دويه ميح و کناينمود و به تلويم يانشق القمر تغنّ

د و در مقابـل  ين اوضاع و اطوار مقدمات و اشراط آن است به مجمع خراميد انام طلوع کرد و اياوهام و رفع تقالامت خرق يق

ـ  ين فين جمله ختم شد ان المتّقيد و بديات مذکوره به آخر رسيقدوس قرار گرفت و در آن حال کلمات و اب  يجنّات و نهر ف

شـدند  يو قدوس هر دو واقع م ابهٰي شاره نمود که  طرف اشاره مقام عظمت ک مقدر و با دست خود چنان ايمقعد صدق عند مل

بـه خـواب رفتـه انـد و قـدوس در       يخوابيآمد از شدت نقاهت و ب يده بودند که در نظر ميدر بستر آرم يبحال ابهٰي و جمال 

ـ يحالت غضب شمش و در آن حـال   )222(ورد ن فـرود خـواه آ  يرفـت کـه بـر قـرةالع     ير مسلول بر دست داشته چنان تصور م

ـ نقبا و نجبا تحمل ن يد حتّيکه چون قائم گو مهٴنموده گفت منم آن کل ين رو به ويقرةالع زنـد آنگـاه   ياورده از اطـرافش بگر ي

باز خواست کرد و در آن جمله واقعات مشهد را ذکر کـرده گفـت چـرا در     يز بدو نموده و از اعمال چنديعتاب آم يخطابها

را حل  يقدوس سئواالت و ينسو مراجعت نموديگذاشته بدا يو اصحاب را بر جا يام رفتار نکرديستقامت و قط ايآن جا بشرا

سئواالت و  لهٴست و پس از مقاوالت و مبادين يرا بر من امر يدم و کسين دينمود و بدو گفت که من خود مصلحت وقت را چن

فکر بر خواست و راز مستور آشکارا گشت چه  يگانگيو  يد و آشتياد بوزچند نفحات الفت و اتّح ياميشان در اين ايما بيف بهٴاجو

ض کـه در  ين ساکت و ساکن و منتظر باشـند تـا جـواب عـرا    يق اصالح نمودند  که طرفينطرين را بديذات الب ابهٰي که جمال 

د و يبرسد و چون جواب عرائض رس 102قبالً رفته بود  ياول طهٴن به محضر نقيخصوص مآرب قرةالع

ـ م و نيعات را قبالً ثبـت نمـود  ياز آن توق ياد فرمودند چنانچه صورت برخين را به لقب طاهره يقرةالع عـات  يتوق يز از فحـاو ي

ـ ه شـروع گرد يد قبليقه و کسر حدود و تقاليه استشمام گشت کل موافق شدند و نسخ رسوم عتيد قبليروائح نسخ تقال د و جنـاب  ي

چنان نمودنـد و آن تجمـع مهـم     يند پس همگيگر مصالحه و مصافحه نمايکديباب با د است و عموم احيطاهره گفت امروز  ع

م و احکـام  يقبـول تعـال   يد و اوهام برايرفت و تنّور افکار اصحاب عظام و خرق حجب و کسر اصنام  تقاليق خاتمه پذينطريبد

ورود قدوس به بدشت فقط ده روز بود در اين مدت کوتاه قاصدي که برود به چهريق و جواب بياورد صحيح نيست بلکه اين واقعه در قصبه -102

ادند قرائت گشت و اشخاص بدان نامها شهرت کاظمين افتاد که حضرت نقطه اولي قرة العين را طاهره فرمودند ولي در بدشت القابي که نقطه اولي د

(ملک خسروي)يافتند 
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گر در سجده نمـاز  يکدياردن دو مهر بر د گذيافت و تقليگر باره بسط نيشد که د يق چنان منطويعه حاصل گشت و بساط عتيبد

دانستند در هم شکسـته نـام بـت بـر آن گذاشـتند آنگـاه بسـاط         يکه تا آن زمان بدون آن سجود و عبادت صلوة را متحقّق نم

)223(در بدشت تا خـروج از آن جـا    ابهٰي ورود جمال   يمت مازندران کردند و از ابتدايده شد و از بدشت عزياجتماع برچ

ک طرف آن قـدوس و  يب دادند که در يترتيدند حسب دستورهودجيدو روز گذشت و چون بصوب مازندران کوچ ست ويب

 يم ياز همرهان در اطراف هودج با هلهله  تغنّ ينمود و جمعيانشاء م يات و سروديگر طاهره قرار داشت و هر روز ابيد يطرف

ن کوه منزل يدند و در پائياال رسين يهٴقص و انبساط تمام بودند تا به قرام در حبور و نشاط و ريوم قيکردند و عموم از مسرت آن 

 ياز اهـال  يسفر نشده بودنـد انبـوه   يايکه هنوز از مقر خوابشان برنخاسته و مهيدند هنگام فجر در حالتياراميدند و شب را بيگز

م و از شدت غل و بغضا و ياصحاب رعب و بت و نهضت و اجتماع و اتّحاد يب که از شور و شعف و جذبه و شغف و حريهزار جر

دند بـه  يات نا محدود نسبت باهل بدشـت شـن  يک آن حدود اوهام و مفتريم داشتند و از مردم دور و نزديتعصّب وعدأ دل دو ن

کوه سنگباران کـرده بـا چـوب و سـنگ و سـائر آالت       يشان هجوم آوردند و از بااليج مالها و ارباب عمائم  براييک و تهيتحر

غما بردند و اصـحاب مسـتخبر و   ياشانرا بيمضروب و مجروح ساختند و اموال و اش يبه سخت يشان حمله کردند و جمعينگ براج

ن منفـرداً و  يگشتند جناب قدوس بسمت مازندران رفت و سائر يمتفرق و فرار ينکردند و همگ يا نبودند مقاومت و مدافعتيمه

ـ راز از شـدت حم يرزا عبداهللا نام از اهل شيم يطاهره تنها ماند و جوان ان جنابيشتافتند و در آن م يجماعة بسوئ ـ ت و غي رت ي

را از مقاومت منع فرمـود و  يو ابهٰي جمال  يده به مدافعت از آن جناب قصد مقاومت با جماعت داشت ولير از غالف کشيشمش

ـ ا شد نام دريس و بزرگشانرا جوين رئح فرمود و چون از آناينصا يخود بنفسه وحده با انبوه مردم مقابل شد و مقدار ـ يا بي را  يگ

ـ   ـ  يبر زبان راندند و او سابقه معرفت نسبت به مقام عظمت داشت و از واقعه مطّلع شـده بف  يپـس از و  )223(د يض مالقـات رس

د کرده بـاز  ان را فرمودند و او اطاعت نموده اموال و اثقال غارت شده را استردايمطالبه اموال منهوبه احباب و مجازات متصد

مقرر شد سکونت و  يو يکه برا يق بار فروش عازم نور گردد و در محلّيپس داد آن گاه مقرر داشتند که جناب طاهره از طر

ـ ده ديشـد  مهٴاال ضرب و صدين نهٴاحباب که در فت لهٴرا مأمور انجام مرام نمودند و از جم يد و ملّا ابوتراب اشتهارديآرام جو د ي

له يم و شرح احوال آنعائله جلينمود يرزا محمد علياز او و برادرش آقا م يبود که در سابق ذکر ياصفهان يهرن يرزا هاديآقا م

ـ  يرزا محمد عليت آن واقعه را برادرش آقا ميم آورد و حکايگر مفصّالً خواهيد يم و بخشهايرا در بخش س ـ ن بيمذکور چن ان ي

زدند و کشتند و اموال به غارت بردند من و يافتند ميقب کردند و بر هر که دست اال اعدا احبا را تعايکرد که پس از آن که در ن

گشـت   يمستول يديضعف شد يبر اخو ين راه از شدت جرح و کوفتگيم در بيش گرفته رفتيرا پ يقيگر طريد يو برخ ياخو
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ر آن کاروانسرا وفات نمود و رفقا مه شب دين يم و اخويم و شب را در آن جا افتاديديکش يمخروبه ا يپس خود را بکاروانسرا

ده دم ناچار شـده نعـش را   يماندم و سپ يبر جا يرفتند فقط من با نعش اخو يک بطرفيم هجوم اشرار هر يز در دل شب از بين

ـ يده به جانب من آمد چون نزدياز مسافت بع يران ماندم ناگهان زنيستاده حيرون برده در کنار جاده اياز کاروانسرا ب د يک رس

ـ نـک تنهـا و غر  ين کاروانسرا وفات نمود ايشب در ايد گفتم برادرم ديستاده اينجا ايران در ايد و چرا حيستيد شما کيسپر ب از ي

زهـرا   مـهٴ ن خدمت آمدم چه که شب گذشته جنـاب فاط يانجام هم يم گفت نگران مباش که من برايايکفن و دفن بر ن دهٴعه

و  يد فردا بـرو ين کاروانسرا وفات نمود بايدرا )225(ن ياز اوالد من در ا ين فرمود تندم به ميا ديها را درعالم رؤيسالم اهللا عل

ـ يب يقه ئيه شتافت و چند دقيقر ين بگفت و بسويا ياو را کفن و دفن نمائ لزم ياز غسـال و حفاربـا مـا    يش نگذشت که با جمع

را در کنـار جـاده   يت نمود که ويوص ياخو کفن و دفن حاضر شد و آن مرحوم را در نهر آب غسل داده کفن نمودند و چون

م و اما جنـاب قـدوس پـس از وصـول بـه مازنـدران دچـار         يق در آنجا دفن نموديند لذا به همان طريراه زوار کربال دفن نما

اصـحاب و   يمحبوس بود و حرس و مراقب داشت ول يمجتهد سار يرزا محمد تقيم يدر خانه حاج يتعرضات علما شد و مدت

جنـاب بـاب البـاب نگاشـته و ارسـال       يه که قبل از آن برايع معروف بشهادةاالزليدند و ذکر توقيرسيض مالقاتش مياب به فاحب

ـ به تفرقه گرد يافت و منتهين بخش و بخش سوم خواهد آمد و بالجمله امر اجتماع بدشت بنوع مذکور خاتمه يداشته در د و ي

ـ مـه آت ير عقول و قلوب بود و بر مخاطره  عظيه و تنويتصف يبرا يقليکه به منزله ص يعظم نهٴدر آن امتحان و فت ـ ه احبـاب ن ي ز ي

ع مزبوره بـه  ياز نفوس مستضعفه متزلزل گشتند و دچار خمود و جمود و انصراف و انحراف شدند و هم وقا ينمود برخيداللت م

ـ ده در مردم نسبت ببابيت شديجان و ضديهآن حدود اشتهار گرفت و  ين اهاليب ياتيافت و اغراقات و مفترينوع مبالغه نشر  ه ي

در  ابهـٰي  دادند و دخالت تامه جمال  يخود راه نم ياز آنان را در محلها يت احديکه از شدت نفرت و عصبيجاد کرد  بنوعيا

ـ م يد و بعداً از حـاج يان رسيگرفت و بسمع دولت يس امر بدشت شهرتيتأس ـ ي ـ  يرزا آقاس ـ يبـر   يحکم ن محتـرم  ياز خـوان  يک

ـ  يد و نامه موقعير نمايشان را دستگيازندران صادر شد که ام در خانـه پسـرش    ابهـٰي  د کـه جمـال   يبه مازندران بدآن خان رس

ـ در تزلـزل و تح  يراجع به حکم و نامه ننمودند ول رهٴو اشا يمهمان بود و آن جوان ارادت صادقه به آن مقام داشت و ذکر ر ي

نزد خـان و جـوان مـذکورش شـتافت و چـون از       يمازندران يق گذشت و مخبرينطريبد يند و چنديبودند که چه چاره نما

نعبارت گفت کـه"  يد و اياد برکشيفر ي) ارقاه و ابشارشان از مسافت دور به زبان مازندران226ت حال مستحضر بود محض (يفيک

م يه بعـداً در محلّـش خـواه   يباب عهٴدر جام راتش رايت فوت محمد شاه و تأثيفيبمرده "    مراد آنکه محمد شاه مرد و ما ک يمرد

آورد.
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 عهيفج ثهٴز و وقوع حاديق به تبرياز چهر اعلٰي احضار رب

 منبرو افتاءوست و علما و فقها و ارباب يران به وقوع  بپيا مجتمعاً امثال واقعات مزبوره  در اغلب نقاط ايه منفرداً و يو چون از باب

ز به مدافعت از يمواقع آنان ن يشان برافروختند و در برخيرا به مقاومت به ا يبرخواستند و اهالد به تعرض يبا تعصّب و خشم شد

ـ يبا اعدا و خصماء کمک و مساعدت نمودند و در خالل آن احوال شهرت ا يمحلّ يام کردند و حکومت هايخود ق  يمان جمع

ـ کث يدن جمعيسابق الذّکر و گرو يش هنديل دروات احوال و اعمايفيد و خصوصاً کيز به اسماع دشمنان رسير نياز مشاه ر از ي

نوشتند و قلع و قمـع   يرزا آقاسيم يات متواتره به حاجيدند و ولوله و غلغله در هر طرف بلند شد شکايبزرگانرا بدو بشناکراد و

ـ جـان کـه در آن ا  يباآذر يشانرا اجرا نمود فرمـان بـوال  آنانرا خواستار گشتند و او باالخره با اعدا موافقت کرد و خواهش ام ي

د شاه و ولين ميناصرالدق به يبود صادر کرد که آن حضرت را از  قلعه چهر يباً در شانزده سالگيعهد او و تقريرزا پسر ارشد محم

وابـا محاجـه ومکالمـه ازپستاسازدحاضررابزگوارآنوديارايبشهراولجهٴاز علماء در يد و مجلس مهميز حاضر نمايرتب

ن و اعـدا  يگردد چه که متعصّب يمجرومعمولآنموافقودهنديفتووبنگارنديورهٴدرباراشيخويقطعيرأشدهمتّفق

ـ   تّتد متشين ناس گفتند و عقايدر خصوص آن مظلوم سخنان مختلف در ب ـ و ياظهار داشـتند برخ ـ را علي ف يل الـدماغ و ضـع  ي

ـ   يح النّسـب و متّصـف بزهـد و تقـو    يصـح  سادات لهٴسلس )227(گفتند چون از خواندند واالعصاب و مجنون  يو عبادتسـت و حتّ

 چـون  رايگر ويد يست و بعضيجائز ن يذاء ويبه او نسبت نداده  لذا تعرض و ا يوم کسيال ياز صغر سن ال يارتکاب امر مکروه

ـ آثار علمگفتند و کلمات و  يه مين بشرويو از آخوند مالحس هکرده نبود برقرار شد يعالم مدرسه ط نـه او را از آن جنـاب   يه بي

ـ ده و صدور و نزول آن کلمات عاليت قوت فکر و شدت ادراک و احساس ديرا در نها يکه و يکردند و گروه يفرض م ات ي

مـه بودنـد او را ضـال و    يو عقائد و عوائد قد مسموعاتريه از قلمش مشاهده کردند چون اسيت سرعت و بال اعمال رويرا در غا

ه بود کـه آن حضـرت بـه    نگرفتشهرتدولتحکموامرعهٴاد کردند  و هنوز واقياهللا و مهدور الدم  يعل يمفتر يمضل و مدع

ـ ران آمـده ن يد تا با همان انقطاع که از هندوستان بـا يمذکور را مرخص نما يش هنديم امر فرمود درويجناب عظ ـ ز پي اده از ي

د به محض استماع و استحضار چنـان بـه عجلـت    يش رسينکه امر بدرويد و همب قهراهللا خواندنلقد و او را به يران عودت نمايا

ـ رفت و هرکه خواست با او همسفر شود قبول نکـرد و پ يز نپذيف راه نيحرکت نمود که مرکب و مصار اده از آن حـدود بـدر   ي

ـ م خليد ابراهيز رفته به سيخ مذکور دستور دادند به تبريز به شياز او نجستند و ن يگر نشانيرفت و د احبـاب خبـر    يل از عظمـا ي
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بر آن بزرگوار برد و سالم خواهد شد و  يآتش نمرود يز وارد خواهند کرد وليتبر بهه ويآن مظلوم را باروم يدهد که به زود

ه شده در آن يغام فرستاده امر فرمودند رهسپار اروميبود پ يحسب االمر متوقّف خو يکه چند يزيرزا عبدالوهاب ترشيهم به م

ن چنـد  يرزا پس از وصول فرمان دولت سـواران و مـأمور  ين ميجمله ناصرالدلرد منتظر ورود آن حضرت باشد و بايوقّف گجا ت

ـ چهرعـهٴ ف آن مظلوم در قليام از آغاز توقيق روانه داشت و آن ايانجام امر به چهر يبرا بـود  گذشـته مـاه سـه ازمتجـاوز قي

بـوده هيبابلهٴکه مأمون از تصور حم يقيم گرفته از طريتسل يلخانيخان ا ييحين مذکور او را از يپس سواران و مأمور )228(

ه وارد شدند حاکم آنجا ملک قاسم يق چون به اروميطر ين طيدند و در بيدنوررهز حرکت دادند و منزل به منزل يبرتبصوب

 يجان حکمرانيره بود و سالها در آذربايو غل القدر صاحب علم و ثروت يان جلدگازشاه و عم محمد شاه از شه يرزا بن فتحعليم

سـجع ونهـاد يمنشيفـرام حـهٴ ران خاتم بـر سـر لو  يعهدان ايبود که مانند پادشاهان و ول يل و عظمتش بدرجه االنمود و جيم

ش ائنسفواقتداروتصرفطهٴيه در حياچه اروميو در "ملک قاسم يفروزان اختر برج شهنشاه ،"ن مصراع بوديمش ايعظمهربرقع 

اسـت  ره يبحآنساحلدريبزرگرهٴه معموکشوانيشبنامشيملکيهٴبرآن در کار و گذار بود  و او خود با عائله اش در قر

حاذق بود مکرراً در آن هنگام عبورش بـا کوکبـه جـالل     يبيان احوالش آورده اند که چون طبينمود و در بيقرار و سکونت م

ـ قه بدآنجا رانده از اسب پيمضا يحاضر شود او ب يضين مرياز او خواست که ببال يريفق کـرد و  ينـه م يمـار را معا يشـد و ب ياده مي

ـ رفـت و بالجملـه ا  يداشت سپس سوار شـده بصـوب مقصـدش م   يف دوا و غذا را هم مبذول ميداد و مصاريدستور معالجه م ن ي

آورد و مـدت ده   يرا بـه جـا   يهمان نوازيرام و مت احتيشاهزاده آزاده آن بزرگوار را در عمارت دارالحکومه وارد کرد و غا

ار مرتفع از سنگ و آجر و گـچ  يوار بسياست محصور و محاط به چهار د يروز آن حضرت اقامت فرمودندو عمارت مذکور بنائ

ـ     يبارتفاع آنها برافراحته و از ا يطان برجيک از چهاررکن حيساخته شده و در هر  ارت ن رو بنام چهـار بـرج مشـهور بـود و عم

ـ    يرف يتاالر يکوچک و در قسمت اندرون يو حمام يرونيو ب يمشتمل بر قسمت اندرون  يع و مسقّف با گـچ و آجـر کـه در بعض

ز يلهد يکدستگاه عمارت سه قسمتي)229(يرونياز کبار رجال القصر مرسوم بود و در ب يشاه و برخ يصورت فتحعلجداراتش 

دروفرمودنـد يماستراحتواقامتآندرياولطهٴداشت که حضرت نق يز غرفه ايلدهفوقدرومغرببهرورهٴو تاالر و حج

ـ بزبلداعاظموعلماونمودنديمانامبامراودهتماميآزادباهيارومدرتوقّفۀزروچندآن شـده نائـل اوازاستفاضـه وارتي

ـ فيکدروبرديمفيتشرديبازدبرسمآنانمنازلبهزيناووآوردنديميجابهرااحتراماتمراسم ـ اآناوضـاع تي ـ حکاامي تي

ازرااسباننيبهترازيکيکهداددستوريوليتجليبراشاهزادهپسنمودندبلدبهٴماگرعزماستحماميبرايروزکهکردند

شد لذا  يبرده مبه کار  يسوار يون بود و کمتر براحرتوسنيولشوندسواربزرگوارآنتابرنهادندنيوزآوردنددراصطبل
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نکـه  يتماشـا بودنـد و هم   يستاده حاضر بـرا ير ايکث يرکوب حاضر کردند جمع يداد و در آن موقع که برايرکاب نم يبه احد

رت و شگفت فرو شدند و چـون آن بزرگـوار در گرمابـه    يت حيبه غا يدند اسب خام نزد آن مظلوم رام شده لگام داد همگيد

تبرک و استشفا  يدت که حاصل نموده  بودند برايآمد انبوه انام از شدت ارادت و حسن عقرون يشستشو نمود و فراغت جسته ب

ـ بـه در ا يق بروزات و ظهـورات غر ينطرينه را با دستمالها بگرفتند و بديرطوبت ته خز ينه را بردند و حتّيآب خز ام توقّـف در  ي

ه که عمارت چهار برج مـذکور از  ياروم يگيگلربيع خان بيشف يد آورده اند که حاجيه از آن بزرگوار مأثور و مشهور گردياروم

ـ يمان صرينکه در ظاهر نسبت به آن حضرت اظهار ايداشت با ا ياسالف او بود و تعلّق بو يها يکيگلربيآثار ب کـرد و از   يح نم

ـ در ل نمـود و يحاصل کرده بود آنغرفه مسکنش را احترام م يدت که بويه در شمار نبود از جهت کمال حسن عقيباب جمعـه   يالي

ـ   يافروخـت و بآشـنا  يکرد و چراغ ميف ميش جاروب زده تنظيبادست خو کـه سـعادت     )230(گفـت ين ميان خـود بکـرات چن

افتنـد  يدت بآن بزرگـوار  ين و ارادتمندان که در آن چند روزه حسن عقين باالخانه است و بجز انبوه محبيم از برکت ايزندگان

نام داشت که شرح حـالش را در   يدريامام ومالعلماقهٴن آنان از طبياز مشهورتر يکيدند و ز در آن بلد بوين نياز مؤمن يجمع

کهنـه   يو مال عل يل مراغه اين دخيو ملّا حس يه ايل اروميگر از علما اصحاب مانند ملّاجليد يم آورد و جمعيبخش سوم خواه

ـ يام آقا باال بير آن اارتش نائل گشتند و هم ديرهم بزين افشار و غيمالحس  يو حاج يشهر شـوان از  ياز اهـل ش  يک نام نقّاشباش

ادگـار  ياست از آن بزرگوار ب يگانه رسم اصليآورد که  يصفحه ا يرا بروونش ياز صورت هما يهيشباجازه  حاصل کرده  يو

سـواران تّفـاق ابـه مـذکور روزدهانقضـاء ازپسوميآوريممناسبيمحلّدرراحضرتآندهٴر موجويت تصاويفيماند و ک

نقود بـه   ين طائفه مبالغير ايسابق الذّکر از مشاه يالنيميتقمحمديحاجدنديرسزيتبريفرسنگچهاربهچونوشدندرهسپار

ـ يکه بابيآنجائ ازيت دعوت نمود ولافيداشت تا  حضرت را به ض يشانرا راضين بذل نموده ايمأمور ـ يه م ـ ار  و آ ن قريالن بس ه ي

ـ ه ورود ندهنـد لـذا توف  يبود و سواران امر مخصوص داشتند که آن مظلوم را به آنقر ن نام نامداريبا ق ينطريق آن امـر را بـد  ي

ـ يبرقرار و بکاروانسرا يآن کاروانسرا و باغات يدر جابعداً وبودراهنيبدرکهيکوچکيهٴمذکور در قر يدادند که حاج ق ناي

ـ ستند آنگاه وجارتش تشرّف يبز يدر پ يپ الن يمياهالونموديتمحبيمهمانواکراميهٴته يو ياشتهار گرفت برا يـهٴ را از قري

کـه در   يجـان ياط و مالحظه از شدت همهمـه در ه يز رساندند محض احتيبرتکوره سواران باتّفاق خود بردند تا چون بقرب مذ

ـ شـرف مفتخـر گرد   )231(نيو بدد يم در آنجا به محضرش رسيعظ يخعليچند توقّف دادند و ملّا ش يمردم بوده اوقات د کـه  ي

سـتر و کتمـان  نـداء را باسـماع صـاحبان       يان بدون مالحظه و بيح بيت آن حضرت گشت تا به صريمأمور به ابالغ دعوت قائم

شه و اندوه قـرب  يمخاطرش انددر دل فات و اختصاصات و مأمور انجام وظائف مهمه شد و چون ه رساند و مورد تلطّياعدآذان 
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بدانست که هنوز مقاصد منظـوره اش ناتمـام    يانات ويب يخواست تا از فحوا يسرور بود و اظهار بر زبان نمادت آنوقوع شه

شهادت خود را بعد از وقوع شهادت فدا و بهوزه و بشارت فدز وعيز واقع نخواهد شد و نين سفر بتبريفاجعه در اآن لذااست و 

ن واقعات  و يد و شرح ايمرخص گرد يانجام وظائف از نزد و يپ يبا حال شادمانت مسرور گشت و يد  به غايحاً بشنيصر يعظم

م آورد و سپس آن مظلـوم را  يان احوال او خواهيع صادر از قلم آن حضرت در آن خصوص  را در بخش سوم در ضمن بيتوق

اوورودخبـر وبداشتندموقوفدادهاقامتبودمتوقّفزيبتبراولشسفردرکهارکعهٴوارد شهر کردند و در همان غرفه از قل

ـ يو زلزله افتاد و آتش ک ولولهفقهاوعلمادروافتيشهرتياهالنيب  ينه در قلوبشان مشتعل گشت و آنان دو دسته بودند جمع

ـ ان مکردند و از رؤساء آنيذاء آن مظلوم نميب در ايه و دسته اول چندان اصرار و تعقيخياز ش ين و گروهيياز فقها و اصول رزا ي

اشـتهار داشـت و    علَـم ين النّـاس حـاج  يکه ب يرندم يدعلم اله يقل يرزا باقر مجتهد پسر او و ملّا مرتضياحمد امام جمعه و م

ح النّسب اسـت و  يصح يدياو سچون گفتند که يرهم بودند و اکثر آنان ميو غ يزنوز يد عليو آقا س يروانيف شيمال شر يحاج

ـ ه چيت ائمه اثنا عشر و سائر معتقدات و مسائل مهمه اسـالم د و نبوت و امامياز توح ـ سـت نها يرا مخـالف ن  يزي  يت آنکـه مـدع  ي

ده يه گردبشتمدا شده و امر بر خودش يا اختالل در افکار او پيست يرون نياست و آن از دو حال ب يت و الهام و علم لدنّيمهدو

ـ  يله مينوسيز  بديو ن )232(تاست اسينکه طالب رآا يمبادرت نموده و  ين ادعائيو بچن  يخواهد اصالح اوضاع مملکـت و ترقّ

ـ ر گـردد تـا از ا  يف و تعزيا آنکه تخويد معالجه شود و يا بايست بلکه ينحو کان مستحق قتل ن يا يد و عليملّت را فراهم نما ن ي

اصـحابش کـه فتنهنياآتشاستاتيحديقدرتاگفتنديموداشتنداورهٴدربااصراردومتهٴدست بردارد و دس يافکار و دعاو

ـ  يش را پس از وفات حاجيکه خو يآنان مالمحمد ممقان يارؤسونگرددخاموشدارندمشتعلجاهمهدر  يد کـاظم رشـت  يس

ـ خ االسـالم  و بـرادر زاده اش م  ياصغر ش يرزا عليگر ميگفت و ازالد الخصام آن حضرت بود و ديه ميخيس شيخلف او و رئ رزا ي

ـ رهم بودنـد و ا يعهد و غيرزا ولين ميناصرالد يملّامحمود نظام العلماء معلّم و ملّاباش يخ االسالم و حاجيم شابوالقاس ن اخـتالف  ي

ـ احضار و نـه در مجلـس اسـتظاق و تحق    يش گذاشتند نه به جمعيرک بحال خواکهفته آن مظلوم را در يآراء سبب شد که  ق ي

ح يش اقـرار صـح  يرا حاضر کنند و بـر دعـاو  ين مقرر شد که نخست ويعهد چنيولدند و پس از انقضاء آن چند روز از طرف يکش

تـر   ير قوين تعزيدهند لکن منتقد ير بسنجند و حکم و فتويا اکتفاء بتعزيه امر را از وجوب قتل و يال يبشنوند و بعد از آن منته

يحـاج سـهٴ مود و اگـر وسو يپيق رفق و مدارا ميداً برکنار بود و در کلّ مراتب طريبودند چه که محمد شاه از ارتکاب قتل شد
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ـ ياهم يعلما و فقها را هر سـاعت در نظـر و   يو رجز سرائ يآرائ هنگامهکهنمودينميآقاسرزايم ـ جد يت ـ د مي ـ داد از تبعي د و ي

ذکار ا يد شفا مجبور کرده بود و خصوصاً بعضيرا بترس  از خدا و ام يو 103را مرض نقرسيکرد زيز اجتناب ميف و حبس نيتوق

مقدار يرزا ابوالقاسم قائم مقام را که از سادات بزرگوار و پاکان عاليد که اگر پادشاه ميرسيه در السن و افواه ناس بسمعش ميجار

ـ يز يگشت و حاکم وقت در تبريشقّت نممتال بشدت علّت و درد و بن ميرساند  چنيبود به قتل نم ـ ن ميناصـرالد  يعن رزا در آغـاز  ي

ـ و منتظر موت پدر و تصرف تخت و افسـر و منه  يو کامران )233(سلطنت  ينفس و آرزويو غرق هوا يجوان ک در لـذّات  م

تجربه و مغرور بـود   يو جاهل و ب يت دور و خود رايه به غايه انسانيه و عواطف اجتماعيمنغمر در شهوات و از احساسات روحان

ـ و در بارمعـم   از چابلوسـان  يبرخ يستير شب جمعه باجان داشت هر هفته ديکه  حکومت آذربا ياميند در ايچندانکه گو ان ي

 يرا مرکّب از عده ا يگردد  و او مجلس ، همبسترا سازند تا عقد ازدواج بستهيش مهيت حسن و جمال برايزه در غايمعظمش دوش

او در دو طـرف قـرار    رامـون ياسـت خـواه متعلّـق در پ   ير يا گردند و مالهايمه اان خود فرمان داد تياز دربار ياز علما و برخ

ـ  يداغ از آنان کاظم خان قراجه يکيستاده بودند که يا يز در محضر ويگرفتند و سه تن از اعضا مهم دربارش ن او و  يفراشباش

ـ  ييحيرزا يگر ميشکار او دير اصالنخان خال و پيم اموشاه بود و د يفتحعل يل خان داماد و فراش باشيپسر اسمع ـ او و ن يمنش ز ي

رها کرده بود حضور داشت و از علمـا ملّـا محمـد    يه و غيالت عربير امور خارجه که تحصيرزا مسعود وزيابن م يعل رزايم يحاج

.نِ  رِ ] (ع ا) ورمي است در مفاصل با درد. (از مفاتيح ). درد پاي.سقرِنِ[=سقرِنِ-103 زمخشري ) (مهذب االسماء).نام دردي است که شديد باشد و )

اهل نعمت را عارض شود يا در ). آماسي است و درد بند شتالنگ و بند انگشتان پا و اکثرپيدا مي شود. (غياث اللغات خاص به انگشتان پاي و شتالنگ

.پاٴنرينهانگشتدرمخصوصاًانگشتوپاٴمفصل پاشنه انگشتان پا و از کشاف اصطالحات الفنون ) (از بحر الجواهر) (قانونچه ). آماسي دردناک که در بند)

ارثيغالباًومزمناستمرضي).خوارزمشاهيٴآن را نقرس گويند. (از ذخيرهدي که در پيوندهاي انگشتان پاي بوددست بروز کند. (ناظم االطباء). در

و بعد خوب مي شود و پس از مدتي مجدداً عود مي شکل التهاب مفصل شست پا به طور ناگهاني بروز مي کند و چند شب متوالي ادامه مي يابدبهکه

انزوا و راه رفتن اختالل اعمال کبد و اعضاء تغذيه ، افراط در غذاهاي گوشتي و ماهي و مغز، عدم حرکت و:رض عبارتند ازنمايد. علل اصلي اين م

ن) معيفارسيگفته اند.(از فرهنگ کمتر از معمول ، و همچنين وراثت ... اين مرض را داءالملوک نيز مي

.586ص (تاريخ بيهقي )بود از درد نقرس .بر اسب نتوانست(

.انوري.همي بپرهيزمهاترشيٴز جمله****بزرگوارا داني کز آفت نقرس

.خاقاني.گرانبارشاصلع شده دماغ****نقرس گرفته پاي گران سيرش

.خاقاني.باد ز زخم گران ماستنقرس گرفته****گرز همام گفت که ما کوه جودي ايم

( لغت نامه دهخدا).مولوي.دو پايست اندرتا نيايد نقر****مرکب اعناق مردم را مپاي
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ـ   ياصغر ش يرزا عليمال محمود نظام العلما و م يو حاج يعلم الهد يقل يو مال مرتض يممقان ـ ه و ميخيخ االسـالم از طبقـه ش رزا ي

تماشا انبوه شدند و هنگام  يز براين يريجماعت کث و گر حاضر بودندين ديهدمجت يز و بعضياحمد امام جمعه مجتهد بزرگ تبر

باتفـاق   يان حکـومت شقرب غروب آفتاب بود و آن حضرت از استحمام فارغ و از گرمابه خارج شده بود که او را سربازان و فرا

ک با او در رفتار يچيانش هيدربار و ماءرزا و علين ميخود بردند و چون در آن محکمه صارمه حکم وافتاء حاضر کردند ناصرالد

ـ  يقت معامله نکردند بلکه با غـرور  و تکبـر و تمسـخر و نامهربـان    يو کشف حق ينوع تحربو گفتار مراعات ادب و احترام و   يو ب

ـ ياز حاضر يالورود سالم دادند و احد يگفتگو و سلوک نمودند  چنانچه آن حضرت لد ياعتنائ ه ن جواب سالم نگفتند و توج

ـ يد و نشنيشان ندياز ا يو سخنمکث فرمود و چون اعتناء  يننمودند  الجرم لخت يو احترام ـ رف يد در محلّ ع از آن مجلـس بـا   ي

ن عبا در آورد بفکر و ذکر خود فـرو  يت ادب چنانچه عادتش بود دستها را از آستينشست و در غابعهيمن عظمت )234(قوت و

 يپرداختند و نخسـت حـاج   يشاه به و يپا يشفا يعهد و دعا براياظهار تعلّق نسبت به ول تملّق و يرفت و مالها پس از مقدار

ـ ست و او در جواب بـدون تق يشما چ يقت مطلب و ادعايد حقين سئوال نمود که آقا سيمال محمود چن داهنـه بـا کمـال    ه و مي

چونآنانوفرمودهيالهاممنزالتنزولوهيلهاتيمشوعلمطهٴت نقيو اظهار مظهر شيخو ه و مقاميان اعتراف بداعيصراحت  ب

ه يدند  از استماع عظمت داعياز او بشن يت موعوده و مرتبه علم و الهام لدنّيآرزو داشتند اظهار مقام مهدو وخواستنديمچنانچه

ـ  يبا خود همهمه و زمزمه نمودند و برآشفتند و بعنـاد شـد   يو قدرت و قوت نفس و کالمش مقدار دند و بـه لحـن   د افروختـه ش

ن و تشدد و باز خواست با آن مظلوم نمـود و  يبه نوع توه يخطابات يه و استهزاء با او تکلّم کردند چنانچه ملّا محمد ممقانيسخر

که نظام العلما از سخنان مخالف ادب و مقام آن مجلس که از مال محمد مذکور صـادر  يفرمود بدرجه ئ يمت جواب مياو با مال

ـ ل و برهان خواستند و او به صدور و نزول آيدل يت آنگاه از ور گشيشد سخت متغ ـ ات فطري خـود   و لسـان و بنـان   ه برجنـان ي

يپـس علمـا بـا و    "ه و وجوده اثباتـه يآه ليل" دم الشّان تمثل نمود ين جمله از کالم امام عظيان بديفرمود و در ضمن ب يتحد 

ـ ياز مقدس يره غائبه از انظار و رجعت گروهيثل ظهور نفوس کيه از قبيدر خصوص عالئم و آثار مرو يچند ـ ا اخحلن و صُ ار و ي

از ملک و جن و امثال ذلک  ين که به نام آثار گفته اند و اجتماع جماعاتيشياء پياء و اوليره متعلّق به انبياء کثيآشکار ساختن اش

عهد لـب بـاز و سـخن آغـاز     يند آنگاه ولقت از مجاز داديک حقيجاز با تفکيسخن راندند و آن مظلوم جواب سئواالت را بنوع ا

باختصار دادند  يد و آن بزرگوار جوابيده بود بپرسيمه که از معلّم خود شنيدت قديه بر عقيئت فلکيعلم ه از مسائل کرد و مسئله

طلب  ياستدالل بهر موهوم و اسقاط معلوم از و يبرايايو مه رسوم به علوم )235(از انصاف و مغرور يالجرم آن جمع خال

ز مقبل و متّعهد گشـت چنانچـه   ياو حجت خواستند و آن حضرت ن يان کرامات و معجزات نمودند و شفاء مرض شاه را بدعايات
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ـ عهد نبود و مصلحت نديل ولين حجت موافق ميا يام کرد وليو پ تآنرا بارها به محمد شاه نوش گـر  يد و معجـزه و کرامـت د  ي

"قرآن را فرو خواند آنجا که مسطور اسـت  لغهاز حجج با ينازله از قلم خود نمود و شطر اتيبه آ يد و آن بزرگوار تحديطلب

لـوا و  فعن فان لـم ت يکم ان کنتم صادقئشهداعبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا يعل نامما نزّل بير يها الناس ان کنتم فيا ايقل 

فرمـود و آنـان    انيبعهيبداتيآازۀنبذ 104"ههيالبد ين و فيت للکافراعدوقودها النّاس و الحجارة يلن تفعلوا فاتّقوا النّار الّت

ـ ين گفت که من تحصياسکاتشان چن يب کلمات گذاشتند و او برايه بر ترکين و اعتزاضات نحويتلح سـه نکـردم   رمد يالت مالئ

ـ اامثالوشدنازلقلممبرالقرآنمثلآثاربهظهريدادندخبرمنرهٴات موافق اخبار و آثار ائمه اطهار که در باين آيا يول ني

ـ   يمقتضـا  "حيمنه اسمه المس "ه و کلمهيز گفته اند و نوشته اند که در آين بر قرآن نيضمعتررااعتراضات ن بـود کـه  يقـانون چن

و  "للبشـر  يکـر الّـا ذ  يو ماه "يهٴث روا نباشد و در آير راجع بکلمه را که مؤنث است جز تأنيگفته شود چه ضم "حياسمها المس"

باشد و  "للبشر و انّه الحد يو ما هو اال ذکر"يستيباشد بايبه مجاء منرهٴدربا يقرآن و ثان قکه اول در ح "الکبر يها الحدنّا"در

ـ "لنفعـاً  گفته شود و در "ن لساحرانيان هذ"يستيموافق قانون نحو با "هذان لساحران "در آن چگونـه فعـل بـا الـف و     "هيبالنّاص

ـ ن اينکه حاضـر يگفته شود و هم "ت نسوةيقال"الزم بود "نهيقال نسوة من المد "در آمد و در ينينوصورت ت  ين سـخنان از و ي

ـ ن مطالب را از کجا فرا گرفتـه ا يد پس ايل علم نکرده ايد تحصيگوئ يدند که شما ميدند پرسيبشن د و او در جـواب گفـت از   ي

ـ زر يبه چراغـدانها و شـمعدانها   يعهديآفتاب که مجلس ول )236(ت غروبافته ام و باالخره در آن وقيتلمذ  و تدرس ن ن و ي

ات نور يه به آيشب ياتيملّا محمد و نظام العلما آ يحاج يره روشن بود و آن حضرت به موجب اقتضايانوار کثه ن و بين مزيميس

ان نمـود و نظـام   يه بيل استعاره و کنايند آن بر سباء و نار و مانيه با استعمال لغات مصباح و زجاج و نور و ضيقرآن در معارف اله

وبنوشـت گرفتهبدستقلمخودوخواستيوازرااتيآآنانيبگريديبارحهٴلمازپسوبنگاشتقهٴالعلما خود آنرا بر ور

منگفتخاستهبرعتراضباوآوردبهانهنبودياولمنزالتنيعلفظبهلفظاًکلماتولغاتازيبرخهيثانمنزلهاناتيبدرچون

پـس در آن   "کـن يشاء لـم  يما شاءاهللا کان و ما لم "ر صادر شود و آن حضرت فرمودييتغدونمنکلماتوالفاظنيبعخواستم

ـ يکرده و سحر يک باستهزاء و استکبار سئواالتيحضّار مجلس هر  يوقت همگ ـ    يه نمودند چنانچه بعض  ياز اعـالل قـال و برخ

خود گذاشته اشاره نمود که در دماغ  ينيدست بر ب يل کلمه اشتر تن را از او خواستند و ملّا محمد ممقانيت اشتقاق و تحليفيک

برخاسـت و روانـه گشـت و     ياز ادب و عاطفت از جا يخروج از آن محضر عار يافت الجرم آن مظلوم براياعتدال راه  يو

104-
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ـ و متفرق گرد يدند مجلس منقضيشن يرا از و ياودند و اعتراف به آن دعيبالجمله چون علماء به مقصود خود رس عهـد  يد و ولي

ـ  يآن مظلوم را به محلّ حبس و توف وکردنـد يمحکـم بـهٴ مطال يقش در ارک بفرستاد و بعداً علماء مزبور توسط نظام العلمـا هم

وشـاه کـه دانستنديمنچووديگردحاصلياثروثمرچهآخربابديساعترافواقراراستماعومحضرآنازکهدنديپرسيم

ذا و شدت بـر  يکنند و با يعز شريگشتند که آن حضرت را تعر يمتّفق شدند و راض يمگهکردنخواهنديوبقتلاقدامعهديول

ـ بوبنانونراندزبانبرادعاازيحرفپسآنازکهبستانندقهٴيند و وثيتوبه و استغفار ملزم نما بـاز آناظهـار وابـراز ازرااني

ن خبـر منتشـر شـد کـه     يافت و اير صدور يشان موافقت نمود و اجازه و حکم تعزيباالخره با ا)237(باالخرهزينعهديولودارد

زدنـد و خبـر بفـراش خانـه      يبرند و به فلک بسته چوب مي) ميقاپ يعال(يبه عمارت سلطنت 105ارک عهٴد باب را از قليفردا س

جه نشـد  در تاريخ حاجي ميرزا جاني چنين آورده که آنحضرت را حين ورود بتيريز بخانه ميرزا احمد امام جمعه بردند و ميرزا احمد با آنمظلوم موا -105

بود که آنجناب يکّـه و تنهـا آنجـا تشـريف بردنـد در حاليکـه از       و در مجلس مذکور در حضور وليعهد نيز وعده نداد خالصه کيفيت آن مجلس بدانطريق 

نـدي  حمام در آمده و عطر استعمال نموده و دستهاي مبارک از آستين بر آورده و عصائي در دست همايون گرفته و لبهاي شريف را بذکر حضرت خداو

س وليعهد نشسته بود بعد از آن مالّ باشي و آخوند مالّ محمـد  و سـائرين   حرکت ميداده و با وقار و سکينه وارد مجلس شدند و سالم نمودند در صدر آنمجل

نـد از تکّلـم   و جميع مجلس مملو بوده از اهل مجلس آن جناب بقدر دقيقه ايستاده بودند و احدي جا به ايشان نمي داد تا انکه نشستند و مدتي ساکت بود

حمد گفته بود آقا سيد بعضي نوشتجات در دست مردم افتاده است نسبت بشما ميدهند و مـا گمـان   با مردم ولي مشغول بذکر بودند بعد از آن آخوند مالّ م

قلـم مـن   نميکنيم که صدق باشد آيا چنين است يا خير گمانش آن بود که حضرت ابا خواهد کرد فرموده بودند که آن نوشتجات کلمة اهللا ميباشد کـه از  

اي مقام بابيت نموده ايد فرموده بودند بلي عرض کرده که باب چه معنـي دارد فرمودنـد کـالم شـريف آنـا      صادر شده است گفته بود که شنيدم شما ادع

بودند که يکنفر بيش سخن نگويد و آنهم آخوند مـالّ محمـد باشـد    و ظاهر آنست كه از اول مجلس قرار داده مدينة العلم و علي بابها را چگونه فهميدي.....

ين اسم را بجهت شما مشخّص نموده است فرمودند منم آنکسيکه هزار سال ميباشد که منتظرآن مي باشيد گفتنـد کـه مـا منتظـر      .....خالصه مالّ گفت کي ا

ـ     ان خـالوي  قائم آل محمد و محمد بن حسن عليه السالم ميباشم فرمودند من همان ميباشم گفتند از کجا بشناسيم فرمودند بحجـت آيـات، اميرارسـالن خ

ند آيه در حق عصاي خود بگو ايشان شروع فرمودند بخواندن آيات کسي گفت ما آيات را نمي فهمـيم ايشـان فرمودنـد حجيـت قرآنـرا      وليعهد گفت چ

فت که علـم  چگونه فهميدي هرچه در آنجا گفتي در اينجا نيز بگو اميرارسالن خان گفت که منهم آيات ميگويم و شروع نمود نامربوط بهم بافتن وليعهد گ

نده بيان آثار اين کره را بنما و کُره در دست داشت بسمت حضرت حرکت داد آنجناب فرمودند مـن ايـن علـم را نخوانـدم شخصـي سـئوال       نجوم خوا

مجلـس بـر    نمود که شک در ميان دو و سه نيا را برچه ميگذارند حکمش را فرمودند ديگري گفت قُلن چه صيغه ميباشد جواب نفرمودند و متغير شدند و از

يم و د.....خالصه فردا که شد آن مالئين گفته که بايست سيد را چوب بست گفتند شما بفرمائيد که ما خود را از پشت بام پرت نمـائيم سـخن ميشـنو   خواستن

و آنجنـاب را  اينکار را نميکنيم حضرات مالّ ها گفتند بلي چونکه ايشان سيد ميباشند خوبست که سادات چوب بزنند لهذا شيخ السالم ايـن تعهـد را نمـوده   

بخانه خود دعوت نمود و فرش بجهت زير تنه مبارک گسترده و سيد حرام زاده هيجده چوب بپاهاي مبارک زد بعد که حـروف حـي و اسـرار آن زيـاد     
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ـ  يبزرگ مهٴخدمت حاضر باشند پس همهانجام آن  يد برايد که فردا بايرس متّفـق القـول از    يدر جمع فراشان بلند شد و همگ

د بزرگـوار مسـتجاب   يم و سيع شويشن يح و امريقب ين فعليع امتناع نمودند و گفتند حاشا و کلّّا که ما مرتکب چنيقبول آن فظ

ـ  يم و خويده باشمقدارش خجل و شرمنيم و در مقابل اجداد و اسالف عاليازاريالدعوه را ب دند و يشتن را از آن عمل برکنـار کش

در اووزدندالذّکرسابقاالسالمخيشاصغريعلرزايمنامبهرافالعهٴدند قرين ديحال را چن ء رزا  و علماين ميچون ناصرالد

رااوکـس همـه ادبسوءويزنالفويبافدروغونفسبشرارتونداشترهٴاز علم و شرافت به يسادات و علما بود وليز

ـ  يساخت و جمعيضرت ظاهر محآنباراعداوتتينهاوشناختنديم دند و در يرا مأمور نمود تا آن مظلوم را به خانه اش کش

ـ   ياز سادات حکم داد پاها يآنجا چوب و فلک حاضر نمودند و به جماعت ـ   يآن بزرگوار را در فلکه گذارنـد ول  يآنـان تحاش

آن مظلوم را در  يحت تن در ندادند و باالخره دو تن از خدمتگذاران خود را بخواست و فرمانداد تا پاهاکردند و به آن فضا

 مشهور بود چوب بدسـت گرفتـه   شمر ر صادقين النّاس ميکه ب يد صادق ناميفلک گذارند و دو سر فلک را گرفتند و خود با س

هـا  آندرسـاقها کـه داشتنگهباالگرفتهراآنيلبهاخوديدستهاباوآمدنيپائمظلومآنمهٴدر آن حال پاجا)238(بزدند 

ک تن از سادات را در جمع نظاره گان نظـر بـر آنحالـت    يان نشود و از آزار و رنج چوب منصرف و به آن متوجه بود پس ينما

ـ مد و چـوب را از دسـت   يش دويخ االسالم پيش يت متأثّر شد و به شتاب و خشونت بسويضاء و به غايب ـ  ي ـ مر صـادق ش د و ير بکش

ش در رفت و گفته اند يخو ين برانداخت و به حرم سرايد چوب را بر زمين دياالسالم چون چنخيبشکست و دور انداخت و ش

نيناصرالدودادندعودتارکعهٴبه قلرا يوپسديرسمظلومآنيپابهچوبضربستيباينوزدهفاجعهعهٴباً در آن واقيتقر

ن آستانش اظهار داشت کـه  يقلّماز رشادت و فضائل خود و مت يليضنگاشت و تفبشاهبهفتحنامهصورتبهرافعلماشرحرزايم

انرا يشان خود باب و بابيظ ايان و منطق غليد و چنان بابيز کشيان شاهانه آن مظلوم را مغلوالً به تبريچگونه حسب فرمان قضا جر

ضرب و عسوف  خ االسالميد رؤف را به دست شيآن س يخره با چه شدت و قساوتمختجل و آن دعوت را مضمحل ساختند و باال

عه زجر آن مظلوم با واقعـه  ين واقعه فظيرا طلب و استدعا کرد و ا ير ويخحکم ا ير نمود و از دربار شاهيد و تحقير و تهديتعز

افت و هر دو در اواخـر شـعبان سـال    يوقوع کوقت يدچار حمالت انبوه جهال گشت در  ابهٰي اال مذکور در سابق  که جمال ين

و  نجا قرار دهم)يرا در ا يو توبه نامه جعل اعلٰي ( نامه شاه را از عهد  )239()اتّفاق افتاد.1264ست و شصت و چهار (يهزار و دو

ن است محل ذکرش حال نيست و خود آنجناب خبر داده بودند در چهريق که چنين فعل قبيحي را اين قوم مرتکب خواهند شـد در جـزاي ظـاهري آ   

(اطفال شـنيد.  فوت ميرزا احمد و فوت شيخ االسالم معلوم گرديد بعد از چند زماني محمد شاه بجهنّم رفته و حاجي ميرزا آقاسي در بدر شد و شماتتها از 

)134-135-136ص. -نقطة الکاف
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م دهنـد و  يسـل خـان ت  يـي حيق مجدداً اعاده نموده به دست يگر حکم شد آن مظلوم را به قلعه چهريبالجمله بعد از چند روز د

ان احکـام  يد و از جانب علما و فقها و دولتيمنع و سد نما يبکلّ يگانه را با ويگانه و بيرابطه مردم مد شد که مراوده و يقدغن اک

ـ افت حکّـام وال يران انتشار ير  آن مظلوم در ايگر چون خبر ضرب و تعزيد يد و از طرفين خصوص صادر گرديده در اياک ات ي

نامعـدود از   ينحو کان نقود ين بود که بايو تمام اهمشان متوجه و مصروف با استقالل و استبداد داشتنددخو يکه در حکمران

ـ ش اندوختـه و ذخ يرا بهر خو يتعهد بدولت بپردازند و مبالغ يرا برا يت ماخوذ نموده مقداريرع مـال و جـان و    ره سـازند.  ي

چارگـان فـرو بردنـد     يبودن چنگال ظلم بر مال و جـان ب  يز بابيدست آوو ر مادر دانسته به بهانه يناموس مردم را حالل تر از ش

 يگفت فالن باب يبود به محض آن که به عوانان و اعوان حکومت م ينه و عداوتيريخصومت د يرا با کس يآنکه اگر کس يحتّ

رشـکنجه و  يو خـود مـدتها در ز   رفـت يچاره بباد فنا ميق مال  و منال آن بياست ولو به افتراء و تهمت بدون اقل درجه از تحق

ست آن ين يبر جا يزيا چيگر با آن شخص از متاع دنيکرد که د ينان حاصل ميگشت تا چون حکومت اطم يعذاب فرسوده م

ـ  ياميمانده بود و اگر احتمال ق ير شکنجه و عذاب باقيدر ز يرمقا ريوگاه اگر  ـ   ياز او برمؤاخذه  و باز خواست نم م يرفـت ن

که در بامـداد   يسامان شدند و چه اشخاص يسرگردان و باهلش ران و چه خاندانها ويبرد چه خانمانها ويبدر م به سالمت يجان

عـهٴ الجمله آن مظلوم را مجدداً از سجن قل يگشتند و فياش بنان و سراج محتاج ميثروت باهظه بودند و در شام اهل و ع يدارا

رضـا سـلماس بخـاک ورودشدروداشتندليگسقيچهروسلماسسمتبهانزابواورنقراهازوکردندخارجزيتبرارک

ـ    يل لک و فرمانده فوج توپچياور بزرگ ايکيب  يان آن طائفه که ملّاک و صاحب دولت و ثروت بـود و در نـزد دولـت آبروئ

ـ تجلروزنهشـبا دوبـوده يومسکنوملککهيکندحمزهيهٴآورد و در قر يداشت از آن حضرت مراسم استقبال به جا ولي

به آن بزرگوار خـود   يرزوو ارادت   )240(احترام يکه داشت برا يبود با جاللت قدر يعام يمردکهآنباونمودافتيض

ورودانيصـدق يهٴبه قر ينمود و پس از حمزه کنديحاضر م يو يشستن دستها يپرداخت و آفتابه لگن برايبه نفسه بخدماتش م

شـهر   بکهنـه  و از آن جا فرمودتوتهيبلکسردارخانليخلميابراهبنخانموريتبهمتعلّقمارتعفهٴ غردروشدحضرتآن

و  يرزا لطفعليانش اقامت فرمود و مين و فدائيسابق الذّکر از مؤمن يرزا لطفعليسلماس وارد و مدت دوازده  شبانه روز در خانه م

ش ين را که با آن حضرت بودند از جهت پيام کردند و مأموريق يارو خدمتگذ يرائيت درجه از پذيبستگانش در آن مدت بنها

و ممنون نمودند سپس آن مظلـوم را از کهنـه شـهر بـه      يره بر وجه کمال راضيلزم اسبان و غيگذراندن مأکول و مشروب و ما

.ق بردنديچهر

اميات آن ايفيق و شرح کيبه چهر يحبس دوم حضرت نقطه اول
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ـ      ييحيق وارد کردند و مجدداً به دست يرا به چهرو چون سواران آن مظلوم   يخان مـذکور سـپردند آن بزرگـوار را کمـا ف

اشت و او چنانچه مذکور بگمشيخدمتگذاربهراشيخوخدمتشيپديعبدالحمودادسکونتقلعهازرهٴالسابق در همان حج

 يد و در رتبه و مقـام معنـو  يديک ميث نسب بدو نزديز حا محسوب بود و خود را ايالعباس و نزد اکراد از اول يشد از سادات بن

ه اعتنـا  عيش ءد فقهايه و تأکيق دانست لذا بتوصيش را به تحقيدانست و حاالت و شئون او را مشاهده کرد و بزرگواريز مرتبط مين

زت داد تا منفرداً و نش اجاين و زائريممنوع نشد و احترامات آن حضرت را منظور بداشت و بمخلص يو منع احد يننمود و بنه

عـت  يجماعت اکراد آنجا که به طب يشد و حتّ يبه آنان نم يچگونه مزاحتميه يارتش شتافتند و از جانب ويمجتمعاً به ز يگاه

ـ   ياز زوار و اصحاب آن حضرت دست دراز يبر احد يمشهور بودند به موجب قدغن و يراهزن زوار را اجـازه   ينکردنـد ول

ن از  خـارج  يفرمـود و سـائر  يداد مگر اشخاص مهمه که آن حضرت احضار به محضر خود ميقلعه نم رد)241(ورود و توقّف در

ـ  يآمد و در خارج قلعه و يرون ميا آن حضرت از قلعه بيکردند و يارت ميقلعه او را از دور ز ـ يا در حال گـردش و مش ا  کنـاره  ت

نها يوت اکراد و کلداين در بيز توقّف زائريق نيدر خود چهرفرمود و يراب ميوضاتش سيق عذب وصال و فيرودخانه آنانرا از رح

کردنـد و  يارت آن حضرت اکتفا نموده مراجعـت م ين توقّف ناکرده بزين و زائرين آنجا صعب بود لذا مسافريساکن يهايو آشور

بـهٴ است به نام خط يمنيهع ميق صادر شد توقيز در حبس دوم چهريدر تبر زيپس از ضرب و تعز اعلٰي که از قلم  يعين توقياول

ـ که آن ا يحجت زنجان يجناب ملّامحمد عل يع را برايافت و آن توقيصدوريآقاسرزايميحاجبهخطابومشهورهيقهر ام ي

ت يجامع يداد و برا يرزا آقاسيم ياالشهاد آنرا به دست حاجء در طهران موقوف و در تحت نظر بود ارسال داشت و او در مال

اد داشت و نزد نفوس از حفظ قرائـت  يتمامت آنرا در  يع است جناب ملّا محمد عليکه در آن توق يوت و قدرتو بالغت و حال

:يرزا آقاسيالحاج م ية خطاباً لصاحب القلب القاسيع الخطبة القهريهذه صورة توقنمود و يل ميو ترت

106ميبسم اهللا الرحمن الرح

ـ يتعظّم بتعظ يات المشرکات من الممکنات و الحمدهللا الّذينونيک يته عليار قهر قهارتهاق ر تقهريتقهر بتقه يالحمدهللا الّذ م م  تعظّ

ـ  ير اجتبـار جبـر جبار  يتجبر بتجب يات المؤتفکات من الموجودات و الحمدهللا الّذيذات ياعتظام عظم عظمة عل ـ نف يتـه عل  اتيس

قـد حـرم عرفـان     يتعالات فسبحانه و يات المهيانّ)242(يدرته علر تقدر اقتدار قدر قياقتدر بتقد يو الحمدهللا الّذعّدات يالم

ات من اهل السبحات و جعل اهللا يتّه کلّ المادياهل االشارات و ابعدعن قرب ساحة قدس جبروت ية علييقمص طلعة حضرت ذات

359صفحه  -عهد اعلي -106
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ضها عن طلعة حضرته االملک اعر ات من اهل الدالالت غفلتها عن ذکر عظمة نفسه و اشد عذابه للمجردات من اهليناره للجوهر

ـ يته الذّياهل وال ين عليفما اکثر سطواته للظّالم ـ    ينهم ف ـ  يعـالم اللّـاهوت مقدس اتـه  غماء و الـدالالت و مـا اعظـم ن   ين عـن االش

ن من يفلاله للغن عن االسماء و الصّفات و ما اجلّ ظهور سخطه بعديعالم  الجبروت منزّه ينهم فيالذّ تهٴاهل حج ين عليتکبرسللم

ن بانفسهم بعد يظهور غضبه بطوله للمتعبد اعلٰي ن عن االمثال و االشارات  و ما يعالم الملکوت مطهر ينهم فيحق اهل معرفته الذّ

لعلو غضب نفسه و عظم سخط  ين عن حد العالمات و المقامات فسبحانه و تعاليعفتعالم الملک  مر ينهم فيعلمهم باهل طاعته الذّ

سائراالمم منفرداً عن الشّباهة من ابناء الجـنس و المثـل و قـد     يه و آله من بحبوحة القدم علياهللا عل يبعث محمداً صلجنابه قد 

 يه بعدله اليعل قهر وصل بقهره لمنيل بغضبه بسخطه عن سخطه و من غضبه يته و رضيته ثم طوله و جباريجعله مظهر عدله و قهار

سـخط  يغضب و يمقامات الفجار اذ هو اجلّ من ان  يمقامه ف يمنته يه بطوله اليبره لمن جبر علبلغ بجيدرکات النّار و به  يمنته

 ن بها شئتقيال  يته الّتينونيکلعلوـ و هو  يدرکه شئيزل ال يو هو لم  يها شئيصعد اليو ال  ير ـ ي اء کلّـه و هـو المقتـدر    يدرک االش

ـ ا لعـدل نب يا لطول نفسه و اوصيه و آله اولياهللا عل يد صلقد اظهر بعد محم يالمتکبر الجبار و سبحانه و تعال ه اظهـاراً لعلـو شـأن    ي

خط النّه کما هو الس يته فين طوله و قهاردالغضب و معا يف تهيوتبرجنفس رسوله و جعلهم مظاهر عدله و جالل )243(ه وبيحب

ـ يسخط بانيو ال  يشئ يته عليبنفسانغضب يال  و يشئ يته عليبر بذاتجيو ال  يشئ يته علينونيقهر بکيه ال يعل النّـه هـو    يشـئ  يته عل

االنشاء عن االشباه و االضداد و لذا قـد   يراالفئدة  من الفؤاد و هو المنفرد فيط اعلٰي ه يصعد اليقترن بالعباد او ان ياجل من ان 

ـ انتقمنا منهم ثم بعد ذلک لعلو غضب اولان فلما آسفونا يان حکم البيشأن مظاهر عدله و طوله لمن نظر بالع يالقران ف ينزّل ف اء ي

اکل لبـروز  يعلمون قد خلق اهللا عباداً لظهور طولهم و هين شهدوا بالحق وهم ين االئمة الذيقين و عظم سخط مقام ارکان اليالد

ـ  يحکمهم و آ يعدلهم و وجوها لمحال غضبهم و جعل کلّ عدله ف  سـخطهم و کـل   يات لمعادن سخطهم و جعل کلّ سـخطه ف

 يمن سخطهم الّذ يا الهيه کلمةالعذاب فاعوذبک يستحق نار جهنّم من استحق عليفعلهم فبهم  يغضبهم و کلّ طوله ف يغضبه ف

ـ  يهم ثم من غضبهم الّذيائک   صلواتک عليک و سخط اوصيسخطک و سخط نب يدل الّا عليال  غضـبک و غضـب    يهو دالّ عل

ک و التشفع يتهم اتهرب اليتهم و من جبروتير بذمتهم ومن قهرهم و جبارياستج هم و بکيک صلواتک علياء نبيک و غضب اوصينب

ـ ک رجا عفوهم و عطوفتهم او به غضب احد منهم قـد تـزوت الن  يبهم ال تها و تنزّلـت  يتهـا و تحقّقـت الحسـبان بـذات    ينونيران بکي

ـ يهم بما تنزّل من سماء قهارياستکبروا علن يات من الّذيها و تبدلت الحسنات بالسئيساکن يالسطوات  من سماء قهرک عل  يتک عل

ـ   ن مـن قهـرهم و حکـم    ياهلها اذ حکم الکفر قد تحقّق من غضبهم و حکم الشّرک قد تذوت من سخطهم و حکم  الجحد قـد تب

تک يرر بذمتک من قهايو بهم اهرب من سخطک و بهم استج )244(اعوذ من غضبک  يا الهيتهم فبهم ياالنکار قد وجد من جبار
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ه سخطهم و ان المغضوب من قـد تنـزّل   يتک فوعزّتک و  جاللتک ان المردود من قد تنزّل عليک من جباريو بهم استشفعت لد

قوم بعدلهم يال  يا الهيتهم فسبحانک يه جباريتهم و ان المعذّب من قد حکم عليه قهاريه غضبهم و ان المغلول  من قد حکم عليعل

کلّ الذّرات بفضلک و جودک انّک انـت الوهـاب و    يعدلک فارحم الّلهم عل ياالرض النّه دالّ عل يفالسموات و ال  يف يئيش

اته و المرض عن جنابه و المستکبر عن بابـه ان اهللا  يها الکافر باهللا و المشرک بآيد اما بعد فاعلم ايط جبار شديانّک من ورائهم مح

اعمالک النّمـا   يمقامک و ال اغفل عن حکمک ف يو انّه  ما امهلک ف يقدرته شئ يعجز فيو ال  ييعزب عن علمه شئيعزّ ذکره ال 

ن ثـم الخـط بحـق    يقين الين ثم انظر بعيقينزل الموت فاشهد باليدرک الفوت و يسمع الصّوت و يخاف الفوت و انّه يعجل من ي

انک يو عص يده ان غفلتک عن ذکريب ينفس ين فوالّذيطة بالکافرينفسک فان اهللا عزّه و جلّ قال و ان نار جهنّم لمح ين فيقيال

ـ يمة و ان اآلن لو تعلم بعلـم ال يوم القييتظهر لنفسک ف يلک اشد من نار جهنّم بل انّها ه يو اعراضک عن طلعت يحکم يف ن يق

ـ  ييما اآلن شـئ  ها من حکمک ويرت البالد و من عليقد تغ يک و جوديهو عل ين فوالّذيقين اليم ثم لترونها عيلترون الجح  يف

قلل  يلتفر ال يامر يداک فيه لو تعلم ما اکتسبت يايا عدواهللا و عدو اوليعلم اهللا الّا و هو معرض عنک و العنک فمهالً مهالً لک 

ظلمـت   س فکانّمايا مظهر االبليجاد و تصعق الهل الفواد اما تعلم ما فعلت يالرماد و تشهق من حکم اال ياناً فياآلوتاد و تجلس عر

ه السالم قال من احتمل يملکوت الودود فان االمام عل يب و الشهود و قتلت کلّ من فيمن الغ  )245(الوجود  يکلّ من ف يعل

ـ ها فقـد تغ يها و تصعقت االرض و من عليذنباً فکانّما احتمل کلّ الذّنوب فآه آه بظلمک  تشهقّت الفردوس و من عل ـ رت المي اه و ي

ف اذکر مـا اکتسـبت   يبست االغصان و انقطعت االثمار فآه آه کيبالد و اندکّت الجبال و اصفرت االوراق و ااح و تخربت الياالر

ـ  ياهللا عل يتفطّرن و تنشق االرض وتخّسرالجبال هداً فقد احترق کبد محمد و آل اهللا صلّير حق تکادالسموات ان يبغ  يه و آلـه ف

ضوان و لطمت الحورهن ف يمک علات بسوء حکيغرفات الرـن هـو     يو جهروضات الجنان اما تعلم ما فعلت و لقد اعرضـت عم

نک يلو کشف الغطاء عن ع يهو محبوب فؤاد يملکه فوالّذ يقد خلقها اهللا لک و انت عبد رق ف يعوالم الّت يک فيموال و مجل

بل لو ملکت شرق  يحقّ ية خردل ظلم فن و ما خطرت ببالک ذريا ورآء  المجانيالدن يف يض و تمشيان تقرض بالمقار يلترض

ـ   يخصّن يالّذ يقبل عنک لعظم مقاميمرة واحدة و ال  يوجه يبان تنظر ال ياالرض و غربها لتعط  ياهللا به ازعمت انّک تسـتلّذ ف

ران و يالنّصدر يماقعدت الّا عل يدک ال وربييمن حولک بما جعل اهللا الحکم ف يبساط السلطنة و تکبرت عل يا وقعدت عليالدن

م الغسالن فمهالً مهال لـک انـا کـل امـوال     يال تستلذ الّا بنار الخسران و ال تأکل الّا من اثمار شجرة الحسبان و ال تشرب الّا من حم

 يدين يمة بيوم القيان لک موعداً  يسئلک عنه الوربيه نفسک بالعاجل و تزعم ان اهللا ال يال يما تهو يالنّاس بالباطل و تصرف ال

)246(نفسک و ان اآلن ما لبسـت الّـا مـن     يو تجد نار جهنّم ف يع عباده هنالک لتعرف مقاميع مالئکته و جميهللا و رسله و جما
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ت عدالً بعد مـا قـال   يت ظلماً و نسيلک ادعوت بعالً ورضمس و القمر بحسبان فمهال مهالًاب القطران و ما تنعم الّا بما تعذب للشّيث

ـ يلهم خ ين کفروا انّما نملين و ال تحسبن الّذيث قال و قوله الحق للمؤمنين حيالظّالم قح ياهللا عزّوجلّ ف  يرا النفسهم انّما نمل

لکهـا  من ثـم  يمان و ذوالقرنين سليل  تفکّر لمحة ايجتسلن و حجرايجبنار الس (؟)ترغهاالميا اين فيزدادوا اثماً و لهم عذاب مهيلهم ل

ـ  و اللهمـا مـن   نيا ما تا فکانا معذبمس انّهيالره ذکعزّ سخط اهللا يلکها فمشداد و نمرود ثم ن يرضااهللا عزّ ذکره ثم ا يف ص يمح

وم ملوک الکفر الکثر ملکاً عنک و اکثـر امـواالً متـک و ان کـان     يوالها فان المارضها و ا عةا و سيابدا و ان کان الشّرف ملک الدن

ن عمروا و يحق الّذ يس اهللا قال فيک اليأتييوم الّذيعن          تغفلک ويديان تحرق نفسک بيالشّرف رضاءاهللا و طاعته فمن ا

ن فمـا  يکذلک واورثناها قومـاً آخـر  ن يفاکهها              يم و نعمة کانوا فيون و زروع و مقام کريا کم ترکوا من جنّات و عيالدن

ـ رين ال يعلها للّذنجلک الدار اآلخرة س اهللا قال تين اليهم السما و االرض و ما کانوا منتصريبکت عل ـ ي ـ دون علّ االرض و ال يواً ف

ـ  يذکر فيهو ال  يعمرالّذ يبه عزّتک ف يف ترضيا فکيالدن يف ين فکّر لمحة ها تبقيفساداً و العاقبه للمتّق ـ ح بجن وة اآلخـرة  ي

ک االرحمة لتخلص نفسک عمـا غفلـت   يد عليما ار لحبهيناختار يک من موت ابداً فوالّذلما شاءاهللا و اراد وما يها حيکانّک ف

انا کتبـت   يوم الّذيرة انظر من اول يالکب              راتک يجرمة ويف اذکر مو بقائک العظيت حکمه فکيها بما نسيعنه و ترحم عل

ـ   ياآلن قد مض يحقّک خف عن اهللا ربک ال يف  يقـة فوالّـذ  يالحق ياربعون شهراً و انّک لو اظهرت المحبة و خفت عـن اهللا ف

ـ   يدولتک اقلّ من خـردل الن کـلّ الـدن    يطمعت ف ينقص عن عزّتک قدر خردل و ال انّيده لم يب ينفس ن يا و اآلخـرة مـع کفّ

و ان مقامک  سخطهيفاالّ لّا ذرضائه و ال  يالّا ف اًعزّ يريئاً و ال يطلب دون اهللا شيرماد بل ان العارف ربه لم  ککف )247(الصّفر

ـ ه مقامک فکيلعظهر نين قد ضرب ين العارفيالسالک يبل ان ادن ياحد ممن عرف حق هيمل الياهللا لم  ياستکبرت عل به يالّذ ف ي

 تهمن جعل يعتيوش يعت بما فعل برک فکّر لمحة قد اطلّيک کان اهللا ما خلق ذلک لغيديةاهللا قد اخذته بايخش يانّک مع ما تدع

ـ ه حرفاً لعلّ يدفعه و ما کتبت ال يکافر لکافر ابداً و انت تقدر عل يرضيالث يه من حيحاکم الفارس لغته اهللا عل مـن فعلـه    صنقي

ابـداً و   يقرب اليه سطراً ال يال تطب جهنّم لزادک مع انّک لو کتبحفعل ما فعل و به افتضح نفسک و اجمع  يظلماً و عدواناً حتّ

انه حکم الصّـلوة و شـرب خمـره و    يبلغة اهله الحد من العصاة و نس يهو ارذل االنساب و حسبه هو اردت يمع انّک تعلم نسبه الّذ

ام دولتک لـم  يا يرات فيلو احتمل کلّ الجرده يبينفس يرة بل و الّذيرة و ال صغيقتل نفسه و کثرة ظلمه و ما اظن انّه ترک کب

نتقم اهللا عنه بعدله يلسموات و االرض فسوف ه مادامت ايفاف له و لعنته اهللا  و سطواته عل يحقّ يضرک بمثل ذره ظلم احتمل في

 يالنّصار يمن ولد ف ينزلت عل يبشأن قد خرجت خائفاً مترقّباً حت يارض وطن يف رتقد اضطر يو لعمر يانّه هو المقتدر القو

ف يو عزّزن ينفقد وقّر ـ  ين اهللا حتّيد يوجد عنده اعظم  منه بما استطاع فيمقام ال  يو استقر ـ  نحبـه يقض ـ عطيئل اهللا ان فاس ه ي



188

ـ   يل يالّذ يفعاد ثم بعد ذلک اطّلعت بموقيخلف الميراآلخرة کلّها و ال شک ان اهللا ال يجزاء احسانه خ  يس الحد بـه علـم و ال ال

لمقتـدر  انـه انّـه هوا  يقه بکلّ ممزّق جزاء کذّبه و طغمزّيشان لالنعام فاسئل اهللا ان االّ ال شأن له        يت بما فعل الّذيل و رضيسب

هم السـالم و  ين عليائمةالد يرسول اهللا و ال من احد من آبائ يت من اهللا و ال من جديحک و ما استيوف ثم نزّلت علسالجبار الع

ـ ب يلو نزلت عل )248(دهيب ينفس يزک و امرت بما امرت فوالّذبقطع من کف خيخفت ان  عـن   ييسـتح يت ارذل النّـاس ل ي

ـ قد کتبت ال ياالسالم مع انّ يالکفر و انت ولدت ف يف ما سمعت سلوک من ولدته کيعن ب ينوذلک و ال تر ک بشـأن الحسـنة   ي

ـ انصف باهللا لو نزل عل يوم بشأنک مثل هذا منّيق بشأنک فان اليليتعزّزت به ما ال   يلمقامک الّذ ک ابـن سـلطان الـروس هـل     ي

قرب جوارک و  يلک و نهارک بحکم احد من حزبه فيل يقلّب فک اذّل منه مع انّک تيس ابن رسول اهللا لديلأ تأمرله بالسجن 

ـ ر  من سبل اليه و عجزه ثم اظهرت بذلک خوفک لما امرت بالمسفه و آله مع اظهار ضعياهللا عل ية محمد صلّيذر يال ترحم عل رب

مـع سـقه ارضـک و کثـرة      ان ذلک لحق و لقد من حمل ظلما و بعـد ذلـک   يبساط السلطنة و اقتدارک بل يّمع استقرارک عل

انت تعرف مقامـه   يالّذ يعل يس ابعد منه ارضاً و جعلت نزوليکن هنالک انسان و ليلم  يبسجن جبل الّذ ياموالک قد اذنت ل

 دةيفعله انّه خرج مراراً عد يه و بعد مقامه و مما اضحکنيما اخترته لقلّة رأ يبان اجعله خادماً لحمار يتيباب ب يلو جاء ال يفلعمر

ـ يک و انّک مع ذلک تکتب اليان فهذا مبلغ جهله لديالصّب يديش اياه و حشيرعا يديضرب ملخ بمکنسة ا يال فـداک   يه روح

ـ ناضلّ مـن ا   يقوم هم لد يال يل روحک  فداه و تأخذ اموال الملک و تعطعق ان تجيليبمثلک  يلب ـ  يم لاع ـ غ يصـرفون ف ر ي

ـ اهللا عل ية رسول اهللا صـلّ يا و ال تصرف لذريوة الدنيالح يک فحظّو ان ذلک  السر يلغون فيشربون الخمر و يو  اهللا محبته ه و ي

ـ يبن جعفر عل يعمل هارون مع موس يبادن يل سجنه و ترضيسب يوان فيمة حيآله بقدر ق ل مـا امـر و   يالسـب  يه السالم النّه امر ف

ن سـنه و تـأمر بـه    ية و عشريجفو عمن هو ابن ثمانتة بان ن سنيتسع يقرب ال يانت غفلت عن هذا و ال تستشعر مع کبر سنّک الّذ

اشـرف العـرب    يبـانّ  يفخـر  يف يحد و کفاالفارس  يعادله فيال  يبلد الغربة بعد ما تعرف نسبه من رسول اهللا و حسبه الّذ يال

ا لنا و لتـه  يرالثّ يان العلم فه لوکيشأن من کان ف يه و آله فياهللا عل يث قال صلّيح )249(ملک الفارس ياً  و اعزّ العجم فيقرش

ملکوت االمر و الخلق فداه اترک التّروک و لو کـان ابـوک    يف و من يمقامک ما قال روح يف يرجال من فارس و کف يديا

ـ    ياعلم انّـک التبـال   يان احبوک اکلوک و ان ابغضوک قتلوک و انّ ـ يبمـا کتبـت ف ـ   يبـال يک الن مـن ال ناش  يبالفحشـاء ف

ـ بال من ذلک ولکن کتبت ذلک لشدة سخط اهللا عليه السالم لم ياالمام عل بضّهو عالمة شرک النّطفه تيمحضرالنّاس الّذ ک و ي

ک و لقد هلکت الملک بمـا  يعملته ف يوالشّرور بانّبمة ايوم القيقول يهل  تهدولة الملک  انت عمل يف يلتعلم بان کلّ ظلم وقع ب

ـ حوله من امنـاء حزبـک و انّـه ال    ين فيذّا اخبرته ببعض ما اخبرک الع بميث و التّربيه من شکل التثلحقّ يصنعت ف ل الحـق  ج
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ت بهالکته و هالکة نفسک اتّق اهللا فانّک ما ظلمت الّا نفسک و ما جمعت النّار الّـا لنفسـک و   يه و رضياتبعک و انت ما ترحمت عل

انس  يرضاه و ال راحة الّا ف يقربه و ال سروراً الّا ف يلّا فلذّة ا يارال  يالنّ يالفردوس عند رب يف يالسجن کانّ يف يمع موقف يانّ

بنا الّا ما کتـب اهللا لنـا   يصيراً قال و قوله الحق لن يبه نص يکف اًيبه ولّ ياً و کفيک شئيما دونه الّا کقبل وجوده لم  يارجنابه و ال 

هـذا السـاعة بـاذن اهللا عـزّ      يف يت من قلميبما اجر حقّک يتوکّل کلّ المؤمنون فقد اتممت النّعمة فياهللا فل ينا  و عليهو مول

ترجـع و ان   لعلّـک حرفاً من ذلک لنفسک احرمن نار جهنّم و لقد اخبرک ببعض ما اکتسـبت   يترلذکره و انّک لو تعلم الواقع 

لتّـراب و  تحـت ا  ين فسوف ترجع اليخرجت من مقام ير انظر کنت قطرة ماء الّذيک مثل خبئّبحکمک و ما ان يعدت العود ف

لعنـوک و  ين يستغفراهللا ربه لک الّـا الّـذ  ينفعک و ال ولد يق يخلّصک و ال صديت  يوم جيس لک اليکنت تراباً و ل يتنيا ليتقول 

 خربـت ت نفـوس العصـاة  و  ييو اح)250(م قد عمرت قبور االموات يظلم عظلحقّک الّا ان ذلک  يضعف العذاب فبسئلون اهللا ي

ـ يبل  يو ال سمائ يارض يعنسيث اشاراهللا عزّ ذکره ال يض و االلهام حيال الفمن مح يقلوب اللئال المـؤمن و   يقلـب عبـد   يعنس

اهللا  يرسول اهللا صـلّ و قول عاً ية غافالً عن مفهوم قوله عزّ ذکره من قتل مؤمناً فکانّما قتل النّاس جمية المرضيت نفوس الراضيافن

صـب   انّله السالم انّما ايقال عل هن سئل  عنيحق النّاصب ح يائه فيمن اوص يقول وص اهللا و يمؤمناً فقد آذ يه و آله من آذيعل

دله و ان ربک لبالمرصاد و ال تحسبن اهللا غافالً عتنا فراقب نفسک و انتظر امر ربک فان اجل اهللا آلت و ال مريشلمن نصب العداوة  

ـ ينقلبون و سبحان اهللا ربک رب العزّة عما يمنقلب  ين ظلموا ايعلم الّذيعما عمل الظّالمون و س ن و يالمرسـل  يصفون و سالم عل

.نيالحمداهللا رب العالم

قيمظلوم در چهرآنحبساميادرامرنياانيجروياولطهٴنقحضرتاحوالصهٴخال

ت توقّـف آن حضـرت   ق و در تمامت مديام حبس آن مظلوم در چهرين امر در ايان ايو جر يخالصه احوال حضرت نقطه اول

ـ      ينزد و يزدين يد حسيق جناب آقا سيدر قلعه چهر  يحضور داشت و چنانچه مذکور شد با همه ممانعـت کـه علمـا و فقهـا م

 يگر مراجعت ميد يده و جمعيرس يارت ويبز يوم جمعيشتافت چنانچه هر  يارت ميتوانست بز ين هر که  مينمودند از مؤمن

ـ    ياز اصحاب شه يخاندان نبو يشاعر و ذاکر مراث ۀل مراغين و دخيکردند و ملّا حس  ير در کهنه شهر سلماس بـه خانـه ملّـا عل

م  دوسـت  يجمعه احرام حر يالياز تالمذه خود به موجب امر آن بزرگوار سکونت و استقرار گرفت و هر هفته در ل يکهنه شهر

ـ در ب يند و اندکديرسيق مياده براه افتاده دو ساعت به غروب آفتاب مانده به چهريبسته پ ـ   ي ل اذن يرون راحـت کـرده و تحص

ـ فرمود و در سرپا تک يام ميحاالً  ق اعلٰي افتند و رب ييحضور نموده با مراعات آداب الزمه به قلعه وفود م ـ ه بـه د ي ـ وار مي داد و ي
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اذکـار   ياز ابتدا تا انتهاام چشمها بر هم گذاشته ينمودند و آن حضرت در قياطهار م مهٴذکر مصائب وارده بر ائ يل با ملّا عليدخ

وآنـان  نشستند يخت و پس از ختم رثا ميرين ميعبا و زم يبوده از محاسن برو ينقطع از چشمش جاريو اشعار قطرات اشک ال 

شـان مـرخص شـده و بکهنـه شـهر مراجعـت       ينمودند  آنگاه ايطلب فرموده تناول م يدادند و چايز اذن جلوس مين)251(را

غ عموم  مشغول يبه تبل ياط از احديم و احتيوک اقا بدون بيس) با برادرش بي(انيزنوز يرزا محمد عليم اميکردند و در آن ايم

در  يه احتجاج و استدالل داشتند و گاهيران با علما و فقها اثناء عشريه در اغلب بالد و معمورات ايسندگان بابيبودند و علما و نو

ـ نمودند و بـا دالئـل عقل  يف ميتأل ف وين ظهور کتب و رسائل تصنيقت اياثبات حق ـ ه و نقلي ـ ه و وجداني ه و استشـهاد از قـرآن و   ي

ـ عد يده و قتـل و غارتهـا  يقات شدييتض طهٴبه واس يکردند وليقت آن امر را ثابت و روشن ميث و کلمات بزرگان حقياحاد ده ي

در دسـت   يآنهمه کتب و رسائل قدر مهم ام و بعداً استمرار گرفت ازين طائفه در آن ايا يده برايدت جديده که به نام عقيمد

ا به دسـت دشـمنان احـراق و    يان رفت يز در اثر واقعات مذکوره بانواع مختلفه از مياز آثار آن حضرت ن يارينماند چنانچه بس

نـد  ع و مفقود شـد آورده ا يره گذاشته پنهان کردند وضاينها و غير زميا خود دوستان از خوف تعرض اعدا در زياتالف گشت و 

ـ   يه که در السن وافواه حـاج يخيش ين علمايو از معتبر  يد رشتيواعظ از تالمذه س يمال عل يز حاجيکه در تبر زنـد   يمـالّ عل

بنـا   يمسـجد  يو يز بـرا يمان خان افشار صائن قلعه سابق  الوصف در تبريسل يبود و حاج يق اللّسانياشتهار داشت و واعظ طل

 يم " کتـاب يمان و انّـه بسـم اهللا الـرحمن الـرح    يکرد " انّه من سـل  يه قرآن را حجاريآ نينمود و بدرب مسجد بر سنگ رخام ا

ف نمود و ملّا محمد يموعود تأل يو انکه اوست قائم منتظر و مهد اعلٰي قت ظهور جضرت رب يموسوم بباب الرحمة در اثبات حق

ه را گـرد  يخياز عالم و جاهل ش يآتش انداخته سوزاند و جمع ت گرفت و دريمطالعه و رسم  عار نهٴکتاب را از او به بها يممقان

اسـت و مسـجد و منبـر و    يز مرعـوب گشـت و از ر  ير نمودند و او نيد به قتل و تدميرا تهد يمالّ عل يش انجمن کرد و حاجيخو

ش ياست خـو ير و ين مذاکرات را متروک داشت و به شغل مالّئيد لذا به حسب ظاهر ايامامت جماعت نتوانست صرف نظر نما

ـ کتاب آورد مهٴرا در مقد ينيملّا جعفر واعظ قزو لهٴو رسا يف هشتروديتأل يو شرح کتاب ابواب الهد  )252(د يمشغول گرد م ي

ام مذکوره نوشته شده اکنون موجود است و تمامت ظواهر و بواطن يه که در حدود ايه و فارسياز آن رسالت عرب يو نسخ برخ

از آنها را در بخـش سـوم ثبـت     يباشد و لختيم ينيقت و خلوص و معرفت و انشراح صدر و ديو حق مانيآنها مشحون از روح ا

ف نفوس از هر طبقه بدان ياد  بود و معاريه روز بروز در اشتداد و ازدين احوال مذکوره عدت و قوت بابيم داشت و درعيخواه

حضـرت   يـهٴ از ناح رهٴعات صـاد يدر توق يرفت و گاهيشان ميان آنان و اعديب بيمه  يدند و احتمال مقاومت هايع گرويامر بد

استعداد خـود   ۀاز اصحاب بانداز يبعض يکه نوبت يشد بدرجه ايجهاد م دهٴقتال بود و استنباط ارا ين و فحوايمضام ينقطه اول
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ام آثـار  يد پس در آن ان نبوده و مراجعت کردنيق رفتند و در آنجا ملتفت شدند که چنينقود و آالت حرب نموده به چهر يهٴته

قات علمـا  ييجات و تضييته طهٴرها در شرف ظهور و وقوع بود و به واسيز و زنجان و غيريمه مازندران و نيقرب وقوع حوادث عظ

ـ د يکه آن امر برايمه ئياز فوائد و آثار عظ يرزا آقاسيم يو غفلت دولت محمد شاه و حاج ـ ن و دني ـ ا ياي ران داشـت آثـار و   ي

توانستند مدافعت کرده در مقابل  يداشتند و مقاومت يه قوت و عدتيان گشت و هر جا جماعت بابيز هر سو نمامقدمات آشوب ا

غ حکّام و فرمانگذاران مملکت گذشتند اموال به يدريغ بينداشتند از ت يفشردند و آنجا که قوت و قدرتيثبات ب يلطمات اعدا پا

ق بـود کـه ابتـدا فتنـه مازنـدران      يگانگان شد و آن حضرت در حبس چهريبيال دستخوش ظلم و تعديغارت رفت و اهل و ع

خراسـان) و   يل فتنه خراسان  و حرکت جناب باب الباب شروع شد (احتجاج باب البـاب بـه علمـا   ين واقعه در ذيبرخاست و ا

)253(نست: يشرح آن ا

احتجاج باب الباب با علماء خراسان

اصـحاب   قـهٴ قدوس از آن بلـد و منجـر بـه تفر    يرزا محمد عليم يحرکت جناب حاجبه  يل فتنه مشهد که مؤديچنانچه در ذ

ـ  يمشهد بمعسکر حمزه م يت از علمايعرض شکا يبرا ينيرزا محمد باقر قائيم ميد نگاشتيگرد خراسـان   يرزا حشمت الدولـه وال

ش در جنـاح حرکـت بـه مشـهد     يا اردوکه شاهزاده مذکور بيد و از آنجائيداد و داد و امداد طلب يرا بو يشتافت و شرح ماجر

ـ و احقاق حق را موکول بورود خود در شهر نمود و پس از انقضـاء ا               يسيبودند غورر ـ چنـد اردو برچ  يامي ده شـد و  ي

ـ يمتمکن گشت و بانتقام  و ک يشاهزاده به شهر اندر شده بروساوة حکمران ان شـهر و حفـظ قـدرت و حکومـت خـود      يفر شورش

ـ ن شهر اتفاق کردند و به خصومت و مقاومت بـا باب ين و مفسدياز متنفذ يمشهد با جمع يو از آنسو علمائد يمشغول گرد ـ ه قي ام ي

ـ  يره داد خـواه ين مجتهد و غيرزا حسيم يات حاجياز تعد  يز در تب شکوينمودند و جماعت اصحاب ن عنـان السـماء    يرا ال

شناسـاندن مقـام    يوست و جنـاب بـاب بـرا   يبتکرار پ يحاب و آنان همن اصيما بيه فيمرتفع ساختند و گفتگو و مذاکرات مذهب

ـ يق حق از باطـل دسـتور داد   يزه شان در تفريف مقدار مميتعر  يه به عامه مردم و براينيمعرفت آنرؤساء د ـ از خطـب غ  يک ر ي

ـ  طـهٴ نق ياز خطب حضرت اعل يکين را با رنگ سرخ نوشتند و يرالمؤمنيام يمشهور حضرت عل ـ  ٰياول بنگاشـتند و بـه    ياهيرا بس

شـهر فرسـتاد و    يافته بود نزد علماياشتهار ن يمشهد از صنف تُجار که هنوز باسم باب )254(ر معروف  ين غياز مؤمن يکيصحابت 

حضرت  بهٴرفت برد و خطايخراسان بشمار م يرزا هاشم مجتهد بزرگ که در آن زمان شخص  اول علمايم ياو نخست نزد حاج

ـ ين کالم سيقرمز نوشته شده بود نشان داد و گفت ا  را که به خطّ يعل ـ دارم ع يد باب است تمنّ ـ   ي ه يب و نقصـان آنـرا در حاش
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ـ م يقه و سند  باشد پـس حـاج  يه در دست من وثين احتجاج با جماعت بابيد تا در حيف مهمور فرمائيمرقوم و به خاتم شر رزا ي

نش را بر خالف معتقـدات  يآنرا الحاد و مضام ياعتراض نمود و معان از عبارات يهاشم قلم بر گرفت و در کنار خطبه بر چند جا

ش مهمور کـرده بدسـت آن شـخص    يق بر شمرد و با خاتم خويت عصمت و طهارت و قائل آنرا کافر و معتقد به آنرا زندياهل ب

ـ  ن داشتند که يه بموجب سنّت خود عادت چنيم بابين از آن رو بود که چنانچه قبالً نگاشتيداد و ا را  يکلمات حضرت نقطـه اول

ن اعتراضات بنوشـت سـپس شـخص    يرالمؤمنيب رنگ را خورد و بر کلمات حضرت  امينوشتند و آنعالم مشهور فريبرنگ قرمز م

رزا هاشـم  يم يو درخواست را بنمود تا مانند حاج يرزا حسن سابق الذکر برد و همان تمنّيم يمذکور ورقه مزبوره را نزد حاج

ش ين خطبه را زندقه  و قائل آنرا مشرک و متقد به آنـرا کـافر نوشـت و بـا مهـر خـو      يفزود و مضاميچند ب يترادايعمل کرد و ا

رزا حسن يم يرزا هاشم و حاجيم يز به حاجيگر برد آنان نيد يو او ورقه را نزد علما )255(مهمور داشت و بدست حامل داد. 

يا بهٴرادات نوشتند آنگاه خطيک موضع آن ايست و يفتند چنانچه بر بره بر عبارات خطبه گريه کثيرادات نحويکردند و ا يتأس 

ـ   يج نزد علماياه نوشته شده بود بتدريرا که برنگ س اعلٰي انات حضرت ياز ب ـ  يمذکور برد و نسبت به حضـرت عل  يداد و همگ

بالغت و عظمت و صحت الفاظ و  به خط خود اعتراف نوشتند  که از  کلمات امام همام است و در يهٴن ها کردند و بر حاشيتحس

د آنهـا را در دسـت   يمشهور خاص و عام و مهمور داشته بدست حامل دادند و چون دو سند مهمور بدست جناب باب رس يمعان

ـ ن کتاب نهج البالغه و ايهاالناس ايد که أَياد برکشيگرفته در محضر ارباب علم و فضل ارائه داده فر ـ ين خُطبـه  ي از خُطـب   يک

 طـهٴ نگاشته اند در باب قائل علما چه نوشته اند و در بـاب خطبـه نق    ؟)فجرتکه با شتيختص اي(د که ينيد ببيابين است بآ جهٴمندر

اسـت  يه و حـب ر ياز اغراض شخص ينش ناشيو مؤمن اعلٰي د که انکار و عناد علما در حق حضرت يچه نگاشته اند پس بدان ياول

نـه و  يدند آتـش ک ينگونه ديت نمود و چون علما حال را بديافت و بسائر بالد سرايغ يدر خراسان شهرت بل 107ه ين قضياست و ا

ج عوام و شورش و انقالب پرداختند و شاهزاده حکمران چون اوضاع يبته)256(ت تام ينه شان بشدت مشتعل شد و با جديضغ

ـ فرو شد و افکار گوناگون و شهيرا مشاهده کرد از وخامت عاقبت به اختالف و مشاجره هراسناک شده سخت در اند را احاطـه  ي

ـ گر اخبار قرب اختتام حيد يوندد و از طرفيه بدان پيباب نهٴد فتيترس يان بود و ميساالر در م نهٴفت ينمود چه از طرف ات محمـد  ي

از مشهد خارج شـده بـه جهـات     يگشت الجرم از جناب باب خواست که چند يد و امور مملکت متزلزل مشاهده ميرسيشاه م

ـ مـت ز يسـتم و عز ين بلد نيل باقامت ايز قبول کرده بدو گفت که من خود مايد و او نيسفر فرما يخراُ ارت کـربال دارم و بـه   ي

صورت گرفت نظير آن در بالد اخري بدست  سائر علماي نيز  اب الباب است)(منظور جناب باين قضيه مذکوره که در مشهد به دست جناب باب-107

(فاضل مازندراني) تکرار پذيرفت.
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م و يت متأثّر شده متفق القول باو عرض کردند که ما هرگـز از شـما منفـک  نشـو    يز اظهار داشت و آنان بغاياصحاب و احباب ن

همه آماده شدند و  يه لوازم سفر فرمود و در اندک زمانيشان امر تهيآن جناب به ام بود پس يهمراه خواه يمت کنيبهرجا عز

ن بـود کـه آن   يد و دستور چنيرس يو يق باعمانه حضرتشان براياز چهر ياول طهٴغام از طرف حضرت نقيام پيدر خالل همان ا

( بار فـروش مازنـدران    خضراء رهٴيجزاب بسمت ات سود بسته با اصحيگردد و را  يمسم يد عليعمامه را بر سر گذاشته و بنام س

ـ نصـرت حب  يبرا يگشت ) رهسپار شوند و با شجاعت علو يافته و بنام بابل مسميياريرات بسيتعم يکه در عصر پهلو ـ يب ي  يعن

ـ   عهٴاصحاب مانند  وق )257(يند و عده ايام نمايع در آن جا قيحضرت قدوس و اعالء امر بد  گردنـد  يبدرحولشان مجتمع م

مت حرکت کردند و تمام مدت توقّف آن جنـاب در مشـهد   يا شدند از شهر عزيآن سفر پر خطر مه يبرا ينکه همگيالجرم هم

ک هفته بود.يحشمت الدوله  يپس از عودت از اردو

ره خضراءيات سود به نصرت امر قائم در جزينهضت جناب باب و اصحاب با را

ست و دو تن از اصحاب از مشـهد  يآن جناب با دو يقمر يست و شصت و چهار هجريکهزار و دويوم نوزدهم شعبان سال يدر  

فرسخ از مشهد نزول و توقـف نمودنـد و در آن جـا حسـب     کيارت کربال رهسپار گشتند و در مسافت يرون زده بنام زيمه بيخ

 ه سبز بر سر گذاشته و را اعلٰي دستور مذکور حضرت ربود برايعمامـ آنانرا ق اصحاب بسته و يات س ادت نمـوده ماننـد نجـم    ي

ـ  يد و سوار بر اسبيبشمس طالع مبعوث گرد يطالع از افق شرق و دال و هاد ـ   ياص ـ آبـدار حما  يريل و رهـوار بـود و شمش ل ي

م يادگار باو تقديه و ين وداع با او در مشهد برسم هديخان سابق الذّکر در ح ير را سرهنگ عبدالعليداشت که آن اسب و شمش

ت ناس و نشر و اعالن يق عازم مقصد شدند و در نقاط راه بهداين طرياسلحه همراه داشتند و بد يز همگير اصحاب ننمود و سائ

ن و تجار محترم صاحب ثروت ساکن بلد طالب مرافقـت و  يد از مؤمنيعبدالمج يدند  حاجيشابور رسيامر بپرداخت و چون به ن

در آن جا توقّف نمودند تا از تدارک لوازم سفر فراغت حاصل  ياطر وبپاس خ  )258(با آن جناب گشت و دو روز  يهمراه

از مـردم  مـراوده کـرده سـئوال و جـواب       يق اعالن و اشاعه امر فرمودند و جمعيليوست  در آن دو روز کمايشان پيکرده با

د را مرتفـع  يامر جد يندا دند وياقامت گز  يدند و دو روز در باغيشابور حرکت کردند و چون به سبزوار رسينمودند پس از ن

دانشـمند و صـاحب    ير که مرديشه ينيجو يرزا تقيوستند از آن جمله مين سابق و الحق بموکبش  پياز مؤمن ينمودند و جمع

تـان  يمز يحوال يعنييهمراه گشت آنگاه از آن بلد حرکت و چون بشش فرسنگ ير بود  با وير و مالک  فکر و تدبير و تحريتقر

اصغر نام که در خدمت قدوس از خراسان بمازندران رفته بود از آنجا مراجعت نمـوده در آن منـزل بـه     يعل يدند کربالئيرس
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ـ ع شـهادة االزل ي" توقبود که بنام  يو ياز آن حضرت برا يعيد و حامل نامه و توقيمحضرش  رس مشـهور اسـت و در آن   108ه" ي

را بنام  يکرد وير از قرب شهادت آن حضرت با هفتاد  نفس از اصحاب مت و اخبايع که حکاير مملو از اسرار منيد التأثيع شديتوق

ـ ام بر نصرت مبعوث و مأمور داشته و باصحاب و احباب عموماً امر به استقالل  در ظلّ رايستوده و بق يعل فرمـود  پـس آن   تشي

را بجماعت پرداخت و اصـحاب   الحال غسل نموده و البسه نو در بر کرده باصحاب امامت نموده و صلوة ظهر و عصر يجناب ف

ـ نـد و منظـور کـربال را عشـق و فـدا در جز     يده و مقصد از سفر را کربال گوينام يد عليد فرمود که او را بنام سيرا أمر و تأک ره ي

نصـرت   يام و طلوع آشکار شود و نهضت برايوم قيمازندران بود تا اسرار رجوع در آن  )259(بار فروش (بابل)  يعنيخضراء 

و بار فروش مستخلص سازند و اگر ممکن باشد از آنجـا   يسار يعلما يق و جفاييدار گردد و آن حضرت را از تضيع پديامر بد

جان گردنـد و  يالن رهسپار آذربايق مازندران و گيق طهران مأمون نبود و ناچار بودند که از طريق روانه شوند چه طريبه چهر

م و بالجمله جناب بـاب پـس از انجـام امـور     ينمائيحوال آن حضرت ثبت مع مذکور را در بخش سوم ضمن شرح ايصورت توق

التحاق بموکبش  يه که از مواطن متفرقه برايت همرهان از آن منزل بصوب مازندران حرکت نمود و گروه بابيمذکوره با جمع

کـه  يوستند چنانچه روزيپ يد بدو مآوردن يمان ميداً بدان امر ايا جديداشتند و  يق  سکنين طريا در  معمورات بيدند و يرسيم

ـ يانشاء کرد و احاد يغيبل بهٴوارد شدند جمعه بود و در مسجد اداء صلوة جمعه فرمود پس بر منبر برآمده خط ياميبم ار در يث بس

از  يان نمود و چنان در حق خود آنها را مطابق و مدلّل داشت که اکثـر يات سود در قرب ظهور موعود و بيخصوص طلوع را

 ير و عـالم يروشـن ضـم   يرين نام پين العابديخ زياز آنان ش يکيشان ملحق گشتند که يتن به ا ين منجذب  شدند و سيعمستم

خواند و پسـر  يات و مناجات ميات و آيد و ابيدوياده در رکابش ميمان پيبود که از شدت ا يخ احسائير از تالمذه شيپارسا و نحر

گفـت  يخطبه کرده بـود مکـرراً بـدو م    ۀزيپسر دوش يبرا )260(ياشت و چون بتازگمرافقت د يز با ويجوان نوزده ساله او ن

ل اهللا بود و يسب يتو در نظر دارم و منظورش  شهادت ف يبرا يار مبارکيبس يا که حال عروسين سفر آخرت است بيجان پدر ا

صال آن نموده بمازندران يور  را مأمور ااصغر مزب يعل ين جواب نامه حضرت قدوس را نگاشتند و کربالئين منزل مال حسيدر ا

ز بدان جمع ملحق شدند و پـس از آنجـا حرکـت    ين يگر از اهاليل داشت و دو روز در آن منزل توقّف نمود و چند تن ديگس

ـ مانخان نام مالـک آن قر يدند سلياراميمنزل نموده ب يدرختان يهٴدند و در سايان رسينمودند و چون بقرب ازم ه بـه اتفـاق مـال    ي

ـ يدل مهٴن امر و اقاييمذکور تب يمال يامدند و او برايدن آن جناب و اصحاب بيآنجا به  د يکاظم نام مال  يل و برهان بنمود ول

اعتراض نموده گفت با عدم انتساب به خاندان رسالت  چرا دستار سـبز بـر سـر بسـته و      يمال اعراض کرد و بر لباس وبر لباس و

به ظهور الحق جلد سوم صفحه ....مراجعه گردد. -108
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ق اطناب سخن داده مسـئله را  ين طريبد يآن جناب در جواب و دهٴهاشم دارد تصرف کر يرا که اختصاص بخاندان بن يلباس

ده کـه  يث  و اخبار بما رسيق احاديست چه از طريبه ن يمهم و معتن يواضح و روشن ساخت که اوالً عمامه سبز بر سر نهادن امر

ـ نهاد و ائمه بزرگوار از سالله اطهـار او ن يم د بر سريا سفياه و يه صلوات اهللا و سالمه عمامه سيعل يحضرت رسول عرب ـ ز هـر  ي ک ي

نهٴباشد و در حدود س ين ميص عمامه خضرا از مخترعات  متأخّريگذاشتند و تخص يمختلفه االلوان بر سر م يدستار و عصابه ها

ـ يو همچن 109)261(.د يافتن سادات ابداع گردياز يبه حکم ملک اشرف بجهة امت يهجر 900 ن بـدو جهـت   ن بدو فرمودند م

گـر آنکـه   يسـبز برسـر بگـذارد و د    مهٴادت کرده، فرموده است عمايزمان مرا حکم به س يعمامه خضراء بر سر نهادم، اول آنکه ول

ن بـر او ثابـت و مبـرهن    يمحکم و مت يتواند عمامه سبز بر سر بگذارد. بدالئليد است و ميس يفيثابت است هر شر يل قرآنيبدال

ز گشت و يک و تميد و حق از باطل تفکيمعارضه را گذاشت تا امر به مباهله انجام يبنا يگرياز راه د نمودند  و او خاموش شده

ن ينفر )262(110ن نمودهيرا برافراشته و عذابش را بر طرف باطل خواستار شدند. نفر ين نموده و خدايرا نفر يگريک ديهر

مانخان بـا مـال کـاظم    يق سخن کوتاه شد و سـل ينطريشدند  و بدرا  بر افراشته، عذابش را بر طرف باطل خواستار  يخدا نموده

کتاب تاريخ ميميه مراجعه گرديد)  ١١و  ١٠مکن نبود لهذا براي تکميل اين صفحه به صفحات م ٢۶١  هٴصفحدسترسي به (-109

از شهر مشهد رايت سفر برافروخته حرکت فرمودند و روانه به سمت عراق شدند تا انکه وارد نيشابور  1264... و در نوزدهم شهر شعبان المعظم در سنه (

نيشابور در خدمت آن حضرت روانه گرديد از  ]و[شده به جهت جناب حاج عبدالمجيد دو روز توقف فرمودند تا انکه حاجي هم تدارک خود را ديد 

مزينان مي  حرکت تا ـنکه وارد سبزوار شدند دو روز هم در باغات سبزوار توقف فرمودند و بعد از انجا حرکت فرموده روانه شدند تا به منزلي مه آنرا

( گيالني منظور حضرت ناميدند رسيدند در انجا نزول اجالل فرمودند و در آن منزل کربالئي علي اصغر بناي قائينئ که در خدمت حضرت قائم جيالني 

قائم جيالني از براي قائم خراساني آورد و  حضرت مبارکاز مشهد رفته بود به خدمت قائم خراساني مشرف شد و توقيع به خط قدوس مي باشد) 

ه بودند که عمامه سبز بر احکامات چند در آنجا مرقوم کلک عنبرين شميم فرموده بودند از جمله يکي آن بود که حضرت قائم خراساني را مأمور فرمود

در همان منزل آن بزرگوار غسلي فرمودند و عمامه سبزي پيچيده بر سر مبارک بگذارند در همان منزل آن بزرگوار غسلي فرمودند سر مبارک بگذارند 

فرموده و روانه ارض (با) نمودند يعني و عمامه سبزي پيچيده بر سر مبارک نهادند و اسم مبارک خود را هم آقا سيد علي مکي ناميدند و از آنجا حرکت 

ا نزول اجالل بارفروش و چند نفر مياميي به اصحاب ملحق شدند و از انجا حرکت فرموده روانه شدند تا آنکه به منزليکه آنرا ارميان مي ناميدند در انج

فرمودند.

باالي اصحاب افتاد از برکـت آن بزرگـوار هـيچ آسـيبي بـه       در زير درخت بزرگي نزديک به صبحي بود که يک شاخه بزرگي از ان درخت شکست و به

در  اصحاب حق نرسيد پس از آنجا حرکت نموده و روانه شدند تا رسيدند به شاهرود در بيرون شهر در زير درحتي نزول اجالل فرمودنـد و اصـحاب هـم   

)١٠و ١١.صص–( وقايع ميميه زير درختان ديگر منزل کردند.

د که سليمان خان حاکم شاهرود با مال کاظم نام شاهرودي به خدمت آن بزرگوار آمدند مال کاظم بناي مجادله و معارضه و ... بعد از ظهري بو ١١٠

ولي زمان مکابره گذاشت و اول اعتراضي که کرد اين بود که چرا عمامه سبز بر سر گذاشته ايد فرمودند بدو جهت اول آنکه ولي زمان مرا اول آنکه 

سربرسبزعمامهميتواندواستسيدشريفيهراستثابتقرآنيبداليلآنکهديگروبگذاردبرسرسبزۀادت کرده، فرموده است عماممرا حکم به سي

و حضرت  ارد. بدالئلي محکم و متين بر او ثابت و مبرهن نمودند  و او خاموش شده از راه ديگري بناي معارضه را گذاشت تا امر به مباهله انجاميدبگذ

وانه راه قائم خراساني در حق آن ملعون نفرين نمودند. و بعد سليمان خان  با مالّ کاظم حرکت کرده رفتند و آن بزرگوار هم با اصحاب حرکت کرده ر

)١١ص.–( وقايع ميميه .شدند
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بـه مجـازات    يت کردند که مالکاظم پس از چند سـاعت يخود اندر شدند و او با اصحاب از آن منزل حرکت نمودند حکا يهٴبقر

ـ    ينفع الندم را بگوش هوش بشنياالن قد ندمت و ما  يو ندا 111ديش رسيخو ـ طر يد و جنـاب بـاب و اصـحاب ط نـازل  ق و مي

دند.يکردند تا به شاهرود رس

اطات الزمه تا بار فروشيرا و مراعات احتع اصحابيم جناب باب جميب و تعظيترت

ن ساکن يرزا که از شاهزادگان و محترميم يدر شاهرود فرمود و در آن جا به لطفعل يو آن جناب اصحاب را امر به اقامت روز

بودنـد تـوأم و    يکـه در موکـب و   يرازين شيود از آن لباس درآمده و با مؤمندر برداشت امر نم يشيراز بود و کسوت درويش

ـ  يدند و پيشان رسيه زنجان و نه نفر از اصفهان بايد و پس ازکوچ کردن از شاهرود چهار تن از بابيهمقدم گرد  يوسـتند و لطفعل

ـ از اصحاب بد يت هر شب عده ايحراست جمع يمذکور معروض داشت که برا يرزايم مـأمور گردنـد و آنجنـاب     يده بـان ي

ـ يبر ا يرفت و دستوريمستحق را پذ بـر افراشـتند و    يو يمـه بـرا  يدند خينمقصد مقرر نمود   و چون به منزل مهماندوست رس

دو  )263(باشـد  يدر قرب مهماندوسـت م  دهٴم آباد که دهکياسودند در آن اثنا از سمت ابراهيجدار و اشجار ب يهٴن در سايسائر

 يمـه او وارد شـدند و چـون مقـدار    يشاوندان مال کاظم سابق الذّکر بودند بـه خ يم خان و مال احمد که از خوياهتن به نام ابر

رزا محمد حسن برادر آن ينشان گذشت مال احمد لب باعتراضات گشود و آغاز سوء ادب نمود ميما بيمکالمه و سئوال و جواب ف

 يد کـرده گفـت اگـر بـرا    ياورد و به مال احمد خطـاب عتـاب شـد   ينجناب از مالحظه و استماع احوال و اقوال طاقت تحمل 

ـ   يد در نهايباشد و با ين شرط مراعات پاس ادب ميپس نخست ياستفاده و استعالم آمد و  يت سکون و سکوت مقـاالترا اصـغا کن

باز پس رفتنـد و  ش يده به محلّ خويرا سخت نکوهش کردند الجرم آنان دم در کشيبر آشفتند و و يز از هر سويسائر اصحاب ن

ـ ياصحاب روز را بسر بردند و شبانه از راه طاقه به طرف آستانه عز مودنـد و پـس از انـدک    يپ يمت کردند و تمامت شب راه م

رزا محمد حسن مـذکور را بـا مـال    ين از آنجا برادرش ميدند و مال حسياستراحت در وقت صبح براه روانه شدند تا به آستانه رس

در  يغام کرد کـه چنـد روز  يداد و پ يل داشت و از حال خود و اصحاب آگهينزد حضرت قُدوس گس ياميعباس نام از اهل م

م کرد تا خبر و دستور از آن حضرت برسد يخواه يط يليش گرفته روزانه مسافت قليآنجا توقف نموده سپس راه بارفروش را پ

ـ    يدستور فرمود که اسام ينيرزا محمد باقرقائيز در آن منزل به ميو ن و  )264(م نمـوده  ياصحابرا رقم کـرده آنـانرا ده ده تقس

ـ ش هـدئ علمـدار را  يرزا محمد باقر مذکور در    جيا ساخت و ميع را منظّم و مهيمقرر داشت و جم يسيهر ده تن رئ يبرا ت ي

فتاده رخت به وادي نيسـتي کشـيده در درکـات جحـيم     ... تا آنکه به منزليکه او را ده مالّ مئناميدند در آنجا خبر رسيد که پسر مالّ کاظم از درخت ا -١١١

)١١ص.–( وقايع ميميه -ماوي نمود...
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زل موسـوم بچشـمه   دند و در منيوستند سپس از آن جا کوچيباردو پ يمانقليرزا سليز در آن منزل رضاخان و ميد و نيسود  گرد

ـ م يتوقّف کردند و جناب باب به لطفعل يک دامغان فرود آمدند و چندينزد يعل  يرزا امـر فرمـود کـه هـر شـب بـا عـده ا       ي

تخلـف نکنـد و در آنجـا چـون      ياز دسـتور و  يفه باو مقرر باشد و احدياست آن وظيو حراست اصحاب پردازد و ر يدبانيبد

ب بـه  ين هزار جريک صد تن از محبيب يز در آن منزل قريست و پنجاه تن بالغ بود و نيدند عده شان بر دويار رسياصحاب بس

ات هموطنان خود که بر اصحاب بدشـت وارد نمـوده بودنـد عفـو و اغمـاض      يارتش نائل گشتند و از تعديده بزيحضور باب رس

اقع شد  تَنبأء آن جناب از فـوت محمـد   که در آن منزل و يش مراجعت کردند و از جمله اُموريدند و سپس به محال خويطلب

ـ د ريمه بر پا بـود بـه هبـوب شـد    يخ يو يه اش برايکه در سا يدرخت نهٴازت ۀن اتفاق افتاد که  شاخيشاه بود و چن اح قَبحاتـاً      ي

ن جهان بگذشت. ين ساعت محمد شاه از ايفتاد پس آن جناب فرمودند در ايکرده جدا شده ب  يصدائ

بار فروشمت جناب باب الباب و اصحاب بهيو عز يرزا آقاسيم يفرار حاج وفات محمد شاه و

ران قبـل  يست و شصت و چهار واقع شد و چون در مواقع فوت شاه  ايو وفات شاه در طهران در ششم شوال هزار و دو)265(

حتـاج وقـوع   يدرت وجود مـا  ارزاق ون  يم و گرانيمختلف و انقالب عظ يوسته دواعيسلطنت پ يد بر کرسياز استقرار شاه جد

المکان فـوت شـاه را    ين بود که حتيشدند لذا عادت چن ينرو مردم از استماع  آن خبر در وحشت و هراس ميافت و از اييم

ف و مهزول بود و رنگ در چهـره  يت ضعيالء مرض نقرس بغايام از شدت استينمودند و محمد شاه در اواخر ايمستور و مکتوم م

ـ   يانام م يرا سوار کرده بمالء عام و مرآير مشرف بهالکت شد و در چنان حال ون باينداشت و چند  يبردند و به مـردم نشـان م

ر که رخت از ين بار اخيرند و دراينان خاطر مردم شده و آشوب طلبان سکون و قرار  گيداشتند تا موجب اطميدادند و متکلّم م

م فرار کرده به آن بقعه پناه بـرده متحصّـن گشـت چـه کـه      يعبدالعظ ٴبهالفور به قص يف يرزا آقاسيم ين جهان بر بست حاجيا

عهد سخت از او انزجار خاطر و تنفّر داشـت  يرزا ولين مياز ارکان دولت از او خوشدل نبودند و ناصرالد يام وزارتش احديدرا

بارکان محارم سـلطنت   يچند د مکتوب تشد و اسلوبيرس يمذکوره به سمع و عهٴنکه خبر فرار و استحصاتش در بقيچنانچه هم

را به حال خـود گذاشـتند تـا     يخ نمود و سخت در افسوس بود که چرا وينوشت و توب )266(نوشت  112و دولت در طهران 

ح اعمـالش آنکـه تمامـت بسـتگان و و ارادتمنـدان و      يقبـا  لهٴامامزاده برد و دست تعرض از او کوتاه گشت و از جم عهٴپناه به بق

لدوله فرهاد ميرزا در جام جم تاريخ وفات محمد شاه را چنين به نظم آورد:امعتمد112

به سال شصت و چهار از پي هزار و دويست **** شب سه شنبه ششم از مه شوال 

****** اجل  پياله عمرش نمود مااللمال   به قصر توسه ايران زمين محمد شاه 
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ـ      يديت و اختالف شديگماشت و عصب يدولت يا به کارهاخود ر يدوستان وطن ن ملـت   يبه آن واسـطه بنـام فـارس و تُـرک ب

ـ يعبدالعظ عهٴوم وفات محمد شاه و تحصّن او به بقيجاد نمود چندانکه در يران ايواحد ا  يم محتمل بود حمالت و هجوم بر ترک

 نهٴحرکت فرمودند و در دام ين و اصحاب از چشمه علي، مال حسزبانها در طهران واقع شود و بالجمله در آنروز وفات محمد شاه 

و  يآن جا بـه اسـتقبال شـتافتند و از مهمـان نـواز      يدند و اهاليده و به فوالد محلّه رسيفرود آمدند آنگاه از آنجا کوچ يکوه

زندران است فرود آمدنـد  اوردند و سپس از آن منزل چاشتگاه که اول خاک مايقه نيچوجه مضايره به هيدادن علف اسبان و غ

رزا(احتشـام االدولـه ) بـه    يرزا حاکم مازندران معزول شد و شـاهزاده خـانلر م  ير ميافتند که شاهزاده اردشيو در آن جا اطّالع 

ـ يحکومت آن سامان منصوب گشت و به سواد کوه که اول خاک مازندران است وارد گرد  يد و پس از آن منزل به دهکده ئ

ش را يق ناگهان عنـان اسـب خـو   يدر اثناء طر يدند و آن جناب در آغاز ورود به خاک مازندران وقتيرس موسوم به امام زاده

دن سخنانش گوش شدند پـس  يشن يجمع شدند و سراپا برا يرامون ويپ يز امر بتوقّف فرموده همگيستاد و اصحابرا نيده بايکش

د در جـواب  يش از شما پرسش کند کـه عـازم کجـا هسـت    ق تا بار فرويگفت هرکس در اثناء طر )266(به آنان خطاب کرده 

ـ باشند و عبور از اياده ميپ يرند و برخيق مأمون و معمورتر است و همراهان فقين طريم و چون ايد که زوار کربال هستيگوئ ن ي

زاده دو تن سـوار نـزد   ن منزل امام يرا با دل و زبان سمعاً و طاعةً گفتند و در ا يأَوامر و يم و همگيخط را سهل و أنسب دانست

دند و بازپرس احوال نمودند و آنان به طبق دستور آن جناب جواب دادند پـس آن دو اسـب راندنـد و    يادگان اصحاب رسيپ

ن احوال مأمورند و چـون اصـحاب از آن منـزل    يتحس يد مازندران برايرفتند و بر اصحاب معلوم شد که از جانب حاکم جد

است رحـل   يکه دو چشمه آب خوشگوار و زالل جار يدند و در محلّياه راه مازندران رسو ش يحرکت کردند به جاده عموم

ک فرسـخ مسـافت بـود و او آن    يرزا توقّف داشت يرزا مياقامت انداختند و از آن مکان تا محل موسوم به ده سرخ که  خانلر م

ـ   يهنگام که اخبار موحشه در خصوص قدرت و کثرت و استعدادات اصحاب به سمعش رس از مراکـز   يد و آنـانرا از جانـب بعض

ـ دند و پـاس احت يخواب يد با همراهانش از شدت خوف و هراس تمام شب را نميان بقصد هجوم مازندران شنيشورش و طغ اط ي

ـ   يسوار و پ يتيفرستاد و جمع يداشتند و کس به اطراف هميرا نگه م را در معـابر و   ياده مسلّح گرد  خود فـراهم آورد و عـده ئ

 يبـرا  يسنگر و استعداد مقاومت بداشـت و در آن منـزل دو سـوار از جانـب و     يهٴق طرق به محافظت بر گماشت و به تهيمضا

احوال گشتند و او به نوع مذکور درسابق جواب گفـت و   )268(يايدند و از جانب باب جويت اصحاب رسياستفسار نزد جمع

خواهند  يمازندران دارند و م يدر خور اهال يبارزگانند و کاالئ يتادگان و قسمين جماعت پياز ا ياظهار داشت که معدوده 

ـ م و خبر ورود شاهزاده حکمران جديدين محلّ رسيند و چون بديه نمايادگان زوار زاد و راحله تهيپ يبه فروش رسانده برا د ي
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ن محافظـت نمـوده از   يا از خطر سـارق م تا زوار ريسوار و مأمور بخواه يمالقات کرده عده ئ يم که با ويم در نظر داشتيديبشن

منسوبه  رهٴات مشهوياظهار شگفت نمودند و از مفتر يدند لختيرا بشن يخاک مازندران عبور دهند و آن دو سوار چون سخنان و

ن اسـت کـه   يا يرفع اشتباه و انجام مقصد خود اول يرت و تعجب بر زبان راندند و اظهار داشتند که برايبه اصحاب کلمات ح

د لذا آن جناب مال صادق يش را واضح و روشن سازيد و مطالب و مآرب خويل داريش را نزد شاهزاده گسيان خويتن از دانادو

را  يد عبداهللا کنيو آقا س ينيجو يرزا محمد تقيو م يرازين شين العابديد زيو آقا س ينيرزا محمد باقر قائيو م يمقدس خراسان

خود را پنهان نموده عمامه ها را که در مسافرت مبدل بکاله  حهٴز دستور داد که اسليحاب نت اصينزد شاهزاده بفرستاد و به جمع

دند و مالقات و مکالمـه کـرده   ينکه رسوالن مذکور نزد حکمران رسيکردند باز بر سر گذاشتند و معمم و      متحنّک شدند و هم

ـ نايدر آمده و اطم يسئواالتش را جواب گفتند او از خوف و نگران و   )269(ن) ين حاصل نموده و سوار شده نزد باب (مالّ حس

بگستردند و از اسب  يفرش يدرخت يهٴد فرمانداد تا در ساين بديعلماء سادات معم يد و جمعيکشان رسياصحاب براند و چون نزد

ـ   يخواب يد جرم بيبه اصحاب نموده گفت شما با يگرفت و رو يش فرود آمده برآن جايخو ـ بدهن مـرا  يشـب  دوش د چـه  ي

نقـود   يمبالغ يشابوريد نيو حاج عبدالحم ينيقائ يرزا محمد تقيدم لذا جناب باب فرمود تا ميت نخوابيشب از ترس آن جمعيد

ت حکومت يک و تهنيه و تبريش گذاردند و گفتند که به رسم هديپ يدر حضور و يريکث يروزه و دستمالهاين فيمک يو مقدار

ـ به مرافقشان بفرستاد که آنـان مأمونـاً بـه ف    يد و سواريشادمان گرد يم و او بسيداريم مينه به عنوان اداء جرم تقد روزه کـوه  ي

ـ مودند سـوار اظهـار نمـود کـه ا    يراه به پ ينکه قدريق آن جناب و اصحاب از آن منزل رهسپار شدند و همينطريرسانده بد ن ي

نمودنـد و    يرا انعاميد جناب باب بفرمود تا ويطلبباشد و اجازت عودت  يمحفوظ م ياست و از هر گونه خطرات يجاده عموم

ـ يک ياده از يز ينزد شاهزاده مراجعت کرد و بالجمله جناب باب از آغاز ورود به خاک مازندران روز مسـافت   يا دو فرسخ ط

م فرود آمدند يموسوم به أِر  يداشت تا چون بدامنه کوه ينمودند و حالت انتظاريدو روز توقف م يکيکرد و در منزلگاهها ينم

مـه را بـاال   يمه قرار گرفتـه و دامـن خ  يدر اثناء آنکه پس از استحمام و غسل در خ يو چند روز در آن مکان اقامت داشتند روز

افت و آن جنـاب بـه اصـحاب    يد و انتشار يخبر فوت محمد شاه در آنجا رس)270(.نموديزده و با اصحاب  مصاحبه و معارضه م

ـ اسـودند و در آن جـا قر  يام نموده بينزول کرده مرکز خ يچند فرسخ به محلّ يل داد و پس از طيحکم رح ب صـد سـوار از   ي

 يم نمودند واظهار داشتند که چون طُرق بـرا يموو نارنج تقديک رفتند و پورتقال(پرتقال) و لين مازندران نزديبزرگان و خوان

ـ يدر  يد بهتـر آنکـه چنـد   يماها هستهمان وارد بر ير مأمون است و شما زوار و مياختالل امور سلطنت غ ـ از بـالد و نزد  يک ک ي

ن يم و تـأم يابد و اوضاع  مملکت تنظيش قرار و تسلّط يخو عهٴد در مقر خود بر امور مرجويد تا پادشاه جديمازندران درنگ نمائ
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از مـا ماننـد دعـوت و    و دعـوت شـما    يا مهمـان يد جناب باب به آنان رو کرده فرمود آيد رهسپار شويرد آنگاه بهر جا خواهيپذ

شـود سـپس از آن    يب معلوم ميکردند فرمود عنقر ياست و چون آنان تحاش ين ابن عليد حسياهل کوفه از امام شه يزبانيم

ـ  ۀدند و هر دهيمنزل گز يدند در رباطيدند و به عزم سواد کوه رهسپار گشتند بدانجا رسيمنزل کوچ س خـود  ياز اصحاب با رئ

مه و مخاطر يمقاصد عظ ين منزل پرده از روياستقرار جست و چند روز توقّف داشتند و آن جناب در از منازل رباط يدر منزل

ـ ام و ليساخت و در ا يتحمل شدائد و فداکار يا برايمه يت همراهانرا امتحان نموده و هميه برداشت و جمعيآت نمـاز بـه    يالي

 يمانينمود و شعله عشق ايه ميه سقاياران را به آب معارف الهيده دوبار برمنبر بر آم يکرد و در روزيجماعت راه در مسجد ادا م

ن رسم آن جناب و اصحاب يو ا )271(داد يحت مينص يل الهيدر سب يافروخت و به صبر و استقامت و جانفشانيرا در قلوبشان م

از چهار سـمت بانـگ    ينمازسفر وقت هر  ينمودند و در تمامت منازل در طيبدو اقتداء م يبود که نماز به جماعت کرده همگ

مان و انقطاع و عبادت و معرفت و احوال و اقوالشان چنان جذّاب بـود کـه هـر کـس     ياذان از حزب اهللا مرتفع بود و حالت ا

ـ نشر مفتر لهٴيگشت لذا ملّاها در همه جا به وس ينمود هرگز بر نميل ميشان تمايبسو ـ ات و تخوي ـ ف و تهدي د مـردم را از رفـتن   ي

ـ  بـهٴ از روزها پس از اداء  صلوة عصر به منبر بر آمـد و خط  يکيکردند و بالجمله جناب باب درآنجا در ينزدشان منع م در  يغرائ

ن عبـارات و  يبـاً بـد  ياء قرائت کرده آنگاه اصحابرا تقرياء و اوليانب يو شناسائ يتعاليبار يت فصاحت و بالغت در حمد و ثنايغا

کجـا اجتمـاع نکننـد و    يد که چون دو ضد با هـم در  يد و آگاه باشيان من بداناران و همرهيين مخاطب داشته گفت ايمضام

ـ ر ثابت و معلوم است همواره طالبان دنيخ و سيگر نسازند و چنانکه در تواريکديا و کار آخرت با يابند الجرم امر دنيام نيالت ا بـا  ي

انت يق ديطر يد در طيز بايهذا ما ن ينبوده  بناء علنشان يما بينمودند و سازش و مرافقت فيمعارضت و مخالفت م يعاشقان عقب

است و اصـحاب ثـروت   ياء در چنگ ارباب رياء و اوليع انبين بود که جميا نه چنيم آيان نمائينيشيم و اقتدا به پيباسالف کن يتاس

ات و قبول قتل يانواع بل از تحمل )272(قه ازيه مضاينفسان يت و نجات بشر از شرک و هواهايهدا ير شدند و براير و دستگياس

را دشمنان از يم زيکتا کنيم اقتدا بخاصان درگاه خالق ين امر عظيج ايز در ترويد ما نيال و اطفال ننمودند بايو غارت و همسروع

نـک  يان مسجون نموده اند و ايان و طاغياز عاص يکيارند چنانچه محبوب ما را مانند ينسبت بما قصور ن يچ نوع فجائعيه يتعد

ما نخواهـد بـود بلکـه     يبرا يل نجات در زاه فراريم سبينکه در جلگه مازندران وارد شويم و هميدينجا رسيه بدير رب الهيتقدب

ـ اکنون راه فرارع يهمه ما ها را به قتل رسانند ول ين وجهيتر يات را بر ما وارد کرده بقاسين بليسخت تر ان و اسـتخالص از  ي

ـ خود برخاسته با من مصافحه نما يل اهللا دارد از جايسب ياق شهادت فيبات قدم و اشتمخاطر آسان است هر که تحمل و ث د و ي

چنان  يند اوليب يکند و طاقت شدائد را در خود نميگر ميالش خطور ديدر خ رهٴعت بندد و هر آنکو بقدر مثقال ذيعقد عهد و ب
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ـ  يوسعها و الحال با همه مراسم وداع به جاکلف اهللا نفسا االيش مراجعت کند چه که الينجا بوطن خوياست که از ا آورم و  يم

ـ ز انجـذاب انگ يم پس اصحاب از استماع آن خطابه رقّت خينمائير ميکلّ را در  رفتن و ماندن متح ز حالشـان دگرگـون شـده    ي

عت يو بشتافتند و مصافحه کرده عقد عهد  يش بلند شدند و نزد ويخو يست تن از جاينمودند و دو يدگان جاريسرشک از د

ش مراجعـت نمودنـد و در صـباح روز بعـد     يده باوطان خويکه داشتند اجازت طلب يموانع و علل يبرخ يگر برايبستند و عده د

رگاه گذشـته  ينکه از آب شيست تن از اصحاب با وفا از سواد کوه به صوب بار فروش روانه شدند و هميآن جناب با دو )273(

ات ين ابواب مشقّات و بليشد و پس از ا يام استراحت ما سپريگر ايدند و باصحاب فرمود داسويب يفرود آمدند و قدر يدر محلّ

ن را از آن جنـاب اسـتماع کردنـد از    ين مضاميرسد چون اصحاب ايم يدر پ يشما باز خواهد بود و مصائب گوناگون پ يبرو

عت و استقامت بود و در آنجا باران يعهد بد يت از تجدين کنايشده بر دستش بوسه زدند و ا يک ويش برخاسته بنزديخو يجا

بار فروش(بابـل) رهسـپار گشـته و     ينکه قطع شد آن جناب با اصحاب  به سويشروع شد و تا چهار شبانه روز امتداد داشت و هم

بود. 1264قعده يورودشان در آن بلد در روز جمعه دهم ذ

فتنه هائلهن مقاتله و يبار فروش و شروع اوله ورود جناب باب و اصحاب ب

 قـهٴ دالعلما از طبيد نام ملقّب بـه سـع  يمال سع يه مهمه بار فروش آخوندينياست د ين قضاوت و فقاهت و ريام مسند نشيو در آن ا

ر و يت تقريقدوس اوالً از جهة قوت و جذاب يم با حضرت حاج مالّ محمد علين بود و چنانچه قبال اشاره کردين و مجتهديياصول

دت يعق يو باالخره برا يد رشتيو س يخ احسائيقت شيبه طر ياً از جهة اعتقاد ويد و ثانيش حسادت ورزيذاق عملعلو ولطافت م

دچار تعرضات عوام و ارازل بار  يات ويمود و آن حضرت از شرور و تعديق عناد و خصومت پيه طريو تعلّقش به امر باب )274(

ـ يقبل از آن اوقات به تحر ين گشت و چنديخانه نش يفروش بود چندانکه مدت ـ ر ميکات او فراشان حکومت شاهزاده اردش رزا ي

بردند چنانچـه   ير کرده به ساريتخت جکومت است به بار فروش رفته آن حضرت را دستگيکه پا يحاکم مازندران از شهر سار

اب از آن حضرت و محاجه و عتـاب  ت جناب بيز حمايمجتهد محبوس داشتند و ن يرزا محمد تقيم نهٴم و باالخره در خايقبالً گفت

از ماکو به بار فروش مراجعت کرده  و بر آن حضرت وارد شده بود قـبال   اعلٰي که از محضر رب  يد در موقعيخطابش با مال سع

ـ ين هنگام خبر قُرب ورود جناب باب با جمعيد مذکور در ايم و بالجمله مال سعيآورد ـ  ياز اصـحاب بشـن   يت م و يد و سـخت در ب

د استقرار ين موقع که پادشاه مملکت محمد شاه وداع جهان گفته و پادشاه جديشه فرو رفت که در چنين انديشد و بدوحشت 

ر با اعداد واسباب و التحاق بقدوس و اصحاب که در بار فروش و سائر نقاط مازندران ين شهيافته ورود مال حسين يکه سلطانيبر ار
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 قهٴرزا که سابيد مازندران خانلر ميمالقات حکمران جد يام حضرت قدوس برايد در آن ام  دارد و هر چنيوخ  يباشند  مأل يم

ـ  ين مين مبييقيد به يمال سع يرفته بود ول يداشت به سار يدوست  يدانست که جناب باب و اصحاب بامر او در آن شهر ورود م

ـ يمار از روزگار أعدا در مو د )275(وست . يند و به آن حضرت و اصحابش خواهند پيکنند تا نصرتش نما هـذا   يآورند بناء عل

ن و اصحاب نمود و به يد از ورود مال حسيف و تهديبلد را مجتمع کرده تخو يالحال اهال يو مقاومت شد ف يبصدد چاره جوئ

شـما  ره مسلّحه بـه شـهر   يت کثيه است که با جمعير بشروين شهين مال حسيخبر ايمردم ب ين  گفت هان ايآنان خطاب کرده چن

م و هراس نکرده با من اجتجاج ياست که چون تنها در محضرم آمد از همه طلّاب و ارباب عمائم ب يشود و او همان کسيوارد م

ن شهر را يد که ايتو خواهم آمد و اکنون بر حذر باش ير آبدار بسويگر با شمشيد يد گفت که باريد و تهدينمود و باالخره بتوع

رت آورد و بـر آن واداشـت   يجان و غيرا به تعصّب و ه ير کرد که اهاليد و تغينگونه تحديان بدر و زبر خواهند کرد و چنديز

از ارازل مسلّح گشتند و در مدخل  ياريند لذا گروه بسيکه مسلّح شدند و حکم داد که آن جناب و اصحابرا از ورود ممانعت نما

اد يد کردند و فريص و تشديتحر يدم را بر ممانعت و مقاومت هممر يستادند و کسان ويشهر اجتماح نموده بانتظار ورودشان با

ـ    يريه داخل بلد نشوند و انبوه کثياز باب ين است که احديدالعلما چنيسع يدند که حکم آقايبر کش  ياز شهر خـارج شـدند و پ

ز بـر نگاشـت کـه    يرهم نيو غن اطراف بار فروش ياز خوان يدالعلماء بعده ئيمخالفت و ممانعت . مقابلت با اصحاب شتافتند و سع

کـه آثـار وحشـت و انقـالب و      ين حاليند و در چنيه ممانعت نمايت خود را مسلّح به بار فروش حاضر سازند و از جمع بابيجمع

ـ  يشـاپ يپ يکه همواره با معـدود  يجناب باب حسب الرسم و )276(ان بود يدر آن شهر نما يزيخونر ـ طر يش اصـحاب ط ق ي

ـ  يشهر که محلّ سبزه م يرب ابتدال به قينمود به جمع قليم دند و منتظـر بماندنـد تـا    يدان و عمارت و باغ معروف بارم بـود رس

ـ ن جمـع کث يالح يدند و فيشان رسياز اشرار پر شرار با يرين جمع کثيالح يند و فياياصحاب از عقب ب بـا اسـلحه آختـه     يري

ست او جواب داد که مـا زوّار  ين شهر چيع ورود شما بادند  که علت اجتمايدورشان را احاطه کردند و با غلظت و خشونت پرس

 ين بدو گفتند کـه بـرا  ين مهلت اتمام کالم ندارند و چنيم پس مهاجميق ندارين طريجز عبور از يم و قصديکربال  و رهگذر

 يادند که آقاد جواب ديد و چون از علّت پرسيورود را هم ندار ۀست بلکه اذن و اجازين ين بلد محل سکون و قراريشما در ا

ـ ما مباح قرار داد هم اکنون باز گرد ين شهر حرام فرمود بلکه قبض جان و مال شما را هم برايدالعلما دخول شما را دريسع د ي

د رفت و آن جناب از اصغاء و مشـاهده آن اقـوال و احـوال متفکّـر و محـزون گشـت و       يز خواهير تيوگرنه وگرنه کار به شمش
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ـ يف و تحمياً وارد بر شما و ثالثاً تکليو ثان )277(اً يو ثان 113م يفرمود که  ما اوالً  زوار متيمسترحمانه با کمال مال  يبـر اهـال   يل

ـ م تا در ايتوقّف کن يم داد فقط چند روزيکرده بها خواه يداريم خريم آن چه محتاج شويندار ـ ن اي ـ ام تجدي د سـلطنت و  ي

ق مهر يست که با ما خبر به طرين روا نيچ آئيم رفت و در هيد خواهاوضاع مملکت طُرق مأمون گردد آن گاه براه خو يشانيپر

ـ م گذاشـت شـما در  يهوده است و هرگز نخـواه ين سخنان بيد آنان گفتند ايو محبت سلوک نمائ ـ ين شـهر وارد شـو  ي  يد و دم

ـ يم اظهار داشت که فيکه قبالً از او اشاره کرد يامين از اهل مين العابدين وقت مال زيد در اياسائيب دالعلما در يو سـع  ين ويما ب

التشان در کربال صداقت و حفاوت بوده و از آن جناب به اجازت گرفت تا نزد او رفته از آن اعمـال ناسـتوده پنـد و    يام تحصيا

چون با او روبرو شد و آنچه از موعظت و اندرز توانست  يند وليچند توقّف نما يد و رخصت طلبد تا اصحاب روزيحت گوينص

و ارازل کـم کـم    ياساً نزد اصحاب مراجعت نمـود و اهـال  يفزود و او ناچار يد بر شدت و خشونت بيداد و مال سعن يگفت سود

ح مشفقانه شان ننمودنـد الجـرم جنـاب بـاب عنـان مرکـب بگردانـد و        يبه نصا يا اصحاب گشودند و اعتنائيدست به اموال و اش

ـ    يبرا يايمهدر آن حال گروه  يد وليز بفرمود مراجعت نمائيباصحاب ن بـه   يتـان  يغارت و قتال چنگ باموالشان بـاز کـرده ب

ـ يپس   )278(د پس ين گرديم احمال و اثقال کرد هدف ضرب و طياء پرداختند و هرآنکو ابا از تسليتاراج اش از اصـحاب   يک

ـ ارد دست از مال و جان ما بـاز د يگروه مسلمانان  اکنون که ما ره به شهر خود راه نداديد اياد برکشيفر ـ د تـا از طر ي ق خـود  ي

ـ  يشان نواختند چنانکه کربالئين سخنان گوش نداده دست به آالت حرب و ضرب برده بر ايآنان بد يم وليعودت کن  يقنبر عل

عـالم و   يزد را که مـرد ييد رضا نام از اهاليخادم باب را سر بشکستند و چند تن را مجروح و مقتول نمودند از آن جمله آقا س

درآوردند و جسارت را بدرجه رساندند  يمود به اصابت گلوله از پايپ يرکاب باب راه م ياده پايشدت اخالص پعابد بود و از 

بر کتفش کوفته مجروح نمودند الجرم با  يرا از اسب دراندازند و سنگيدند تا ويعنان مرکب آن جناب را گرفته بکش يکه جمع

اعـالم عقـب    يد جز آن که امر به دفـاع داد و بـرا  يتلت نمود چاره ندعدم وقوع مقا يکه برا يعيمت و مسالمت وسيهمه مال

ز خود را بامداد رسانند امر به بانـگ اذان فرمـود و خـود    ير اعدا نشوند و نيا دستگيماندگان اصحاب تا مجتمع گردند و در خفا

شتويه شاه عباس و فتحعلي شاهي بوده که در آخر ميدان معروف به سبزه ميدان  شهر بـار فـروش ميباشـد و سـبزه      ۀعمارت و باغ ارم از ابنيه تفريح-113

روج ساخته بودند از آب  رود بابل  جـاري در جـوار شـهر     ميدان در جنوب شهر ميدان و چمن بسيار  بود و  استخر بسيار وسيع عميقي را که از سنگ وسا

و دخـول و  مملو       مينمودند که در زمستان مرغابي بسيار  با آن نشسته و در موقع تفرج صيد ميشدند  و عمارت و بـاغ مـذکور در وسـط اصـطخر بـوده      

يدات پهلويه تغييرات کلّيه در امـور مـذکوره راه يافتـه بکلـي آن     خروج در باغ و عمارت فقط بواسطه يک پل چوبي حاصل ميشد و اکنون در عصر تجد

(فاضل مازندراني)کيفيت موضع از ميان رفت شهر بار فروش نيز به نام بابل مسمئ گرديد.
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ـ ر گروه اعدا حملـه بردنـد و ب  ا صاحب الزمان بييو رسا يوف مسلوله و ندايع همرهانش با سيد و جميام برکشير از نيشمش ک ي

زان شدند ين متفرق و گريمهاجم يريار عدم فرستادند و جم غفيخواستند اسب از آن جناب بستانند بد يهجوم سه تن را که م

ن مقاتله در بار فروش شعله در گشت و انبوه مـردم  يق نائره اولين طريو آن جناب و اصحاب عنان برتافته مراجعت نمودند و بد

شان بار دوم حمله بردند و جمع اشـرار را متفـرق   يک لحظه از هر سو گرد آمدند و به اصحاب حمله و تعاقب نمودند پس ايبه 

ـ افـت و در هـر نوبـت آن انبـوه غف    ين  کر و فر چند بار تکرار يا)279(ن يساختند و ا ـ ير تـاب آن اصـحاب   ي ـ ر را نيس اورده ي

ز بپرداختند تا يه دنبالشان افتاده و با اصابت سنگ و تفنگ به سب و لعن و دشنام نکردند باز ب ينکه مراجعت ميختند و هميگريم

گر مال يمزبور و د يد محمد رضاياز آنان آس يکيدند که يآن که در آن مقاتلها مجموعاً هفت تن از اصحاب شربت شهادت نوش

و  يو آقا محمد بن استاد آقـا بـزرگ اصـفهان    يمال احمد محلّات ين ابن جاحيرزا محمد حسيز ميه و نياز اهل بشرو يمحمد عل

 ين جناب بـاب بـا چهـار پسـرش در رکـاب و     ين امر و از مخلصين جان فشان ايرهم بودند و استاد آقا بزرگ مزبور از مؤمنيغ

ر مسـلح  يگر از اصحاب که غيک تن ديرا گرفت و بيالحال اسلحه و يحاضر بود و چون پسرش آقا محمد مزبور مقتول گشت ف

 يشان در مالزمـت و ياز ا يکيست که يشان بهتر از آن نيبر ا يه جناب باب عرضه داشتند که سعادتيود داد و با سه تن پسرش ب

ر انبوه مـردم  يآوردند و چون در کرت اخ يبه جا يتشان باداء آن قربانيموفق يرا برا يد و شکر و سپاس درگاه الهيکشته گرد

سخت بردنـد و  آنـان    لهٴه حميئت اجتماعيدند باب الباب و اصحاب به هيا از حد گذرانر يآزرم هجوم و تعاقب و درشتگوئ يب

ـ   يرهٴختنتد و آن جناب در تعاقبشان به شهر اندر شده و با نعياورده به شهر گريتاب مقاومت  ن بتاخـت و   يا صـاحب الزمـان هم

ـ   يردم تفنگ خواز م )280(يکيز گرم شد  آورده اند که در آن معرکه يهنگامه رزم و ست  يش را به باب البـاب گشـاد داد ول

آن نا  يرا دل بسوخت و در گذشت ول ياصابت نکرد چون آن جناب بر او حمله برد چنان عجز و البه و توبه و انابه کرد که و

ـ  ينباشت و بر آن جناب رها کرد و در ايش را با سرب و باروت بيگر تفنگ خويد يسپاس بار  يو هٴرن کرت چند ساچمه بـر چه

سابق الذکر را به قتل رسانده بود الجرم جناب باب سخت به غضب  يد محمد رضايد و او همانکس بود که سيبگذشت و بخراش

ـ  يتوبت و انابت نداشت خـو  يگر بار رويله گر حمله ور گشت و چون ديل حيشده و بر آن مح پنهـان   يش را در خلـف درخت

ـ  ضـهٴ د پس قبير باو نخواهد رسيرد که با دست راست شمشکرده  تفنگ را سپرنمود و آن جناب مالحظه ک ر را بـه دسـت   يشمش

چپ گرفته چنانش بنواخت که تفنگ و صاحبش و درخت را شش قطعه سـاخت و آن ضـرب دسـت رعـب و رعشـه بـر اعـدا        

نداشـت  فـرار   يدند اگـر پـا  يانداخت و از شهرت شجاعت آن جناب ارکان مردم در زلزله افتاد چندانکه اصحاب بهر کس رس

نکـه  يد و با ايدالعلماء رسيسع نهٴا صاحب الزّمان بدرب خايرهٴزه با نعين در آنحالت جنگ و ستيمقتول و مجروح بنمودند مالّ حس
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د در خانه را از درون محکم يتوانست داخل خانه شده جزاء اعمالش را بر کنارش نهد اغماض نمود صرف نظر فرمود و مال سعيم

ده بدو نمـوده و  يشد يرون خانه با صوت بلند خطابهايده بود و جنا ب باب در بيم و لرز خزيبا کمال ب يزيه و دهليبسته در زاو

ـ بزرگان د يختيبرانگ نهٴن فتيو چن يجهاد داد ين که ناروا فتويجاهل )281(يو مقتدا يمفت يعتاب کرده گفت ا ن هرگـاه  ي

ش از کلّ در معـرض خطـر بودنـد    يگرفتند و بيمقدم همه قرار مش آهنگ مردم شده در ينمودند خود پيم يام بر غزوه و قتاليق

اختفا جسـته مـردم    رهٴن جنگ و جدال شده چرا در خلف حجاب قرار گرفته و در حفياکنون تو که سبب اختالل و مورث چن

ـ و نهچند امثال ذالک با شدت  يو عبارات يغ رو نهان کرده ئيجاهل را به مقام خطر در آورده و خود از مقابل ت  يب و صـدا ي

ـ  يدند و او را با کربالئيب بگفت و با فتّوت از آن جا بگذشت و مراجعت فرمود و در آن وقت اصحاب از عقب رسيمه  يقنبر عل

ـ   يرخ نداده ول يميان بود ناماليدند و به جز خراش که در چهره اش نمايدر حالت سالمت د شـده   يمردم در خانه هـا مختف

دادند و سپس به خانه اندر شـده در  ياصحاب کشاد م يتفنگها را پر کرده از خانه سر در آورده به سو درها را از درون ببستند و

و از پـس کوچـه    يفرار ياز مردان و زنان و اطفال و اهل بلد مقتول و مجروح شدند و ما بق يبستند و در آن هنگامه جمع يم

ـ نمودنـد و پـس از ا  ياهو و عربـده م يها برآمدند ه واقعه در داخل کوچه يدر پشت بامها يگشتند و برخ يها متوار ن واقعـه  ي

ـ     يرحميد و نسبت بيچيدر مازندران بپ يان شهرتيباب يزيدرباره شجاعت و خونر از  يدر حق آنان مشـعور گشـت و چنـان رعب

ن يند ايف نمايور و تخيتحذ ياز عداوت به عل يخواستند اطفال را در مقام نهيشان در قلوب مردم بنشست که بعداً هر وقت ميا

دان بلـد  يران و محاسن سفياز پ ين موقع جمعيد و بالجمله در ايآيم يکه باب  )282(راندند  يب را بر زبان ميسخن مهول مه

االمان االمان به سمت آن جناب رفتند و  يبرهنه در جلو انداختند و با صدا يرهايقرآن بر سر دست گرفتند و اطفال را با شمش

شانرا امـان داد  يه و ناله استرحام و استعالف نمودند الجرم ايبش انداختند و قبول توبه و انابت خواستند و با گرخود را بر سم اس

م و تعـرض  يو ائمه اطهار تام بردار يمان به حضرت رسول عربين مردم ما در اعتقاد و در ايح و مواعظ فرمود که اينصا يو لخت

عت و بـر اصـول چـه    يکدام قـانون و شـر   يد از رويباشد و آنجه بر ما وارد کرديار ميخمه ابرار و ايرون از شين بيو آزار مسلم

ن مـا  ين و معانديد وگوش دل را از شأن مغرضيد و تنبه حاصل کنيبه حال خود آئ يآنکه اندک ينک اوليبود ا يقياساس و طر

ـ يکه آنچه فرمود ن گفتنديد و آنان بدو چنيد و در درگاه حق توبه و انابه نمائيپاک ومطهر ساز قـت  ين صـواب و حق يد تماماً ع

رو او هستند و ناچار از او يدالعلما روشن نموده و همه مقلّد و پياست سع ين آتشيرا ايست زين يرين بلد را تقصياست و   مردم ا

ـ ر را به غالف کردند و به اتّفاق اصحاب رو بـه سـبزه م  ياطاعت نمودندو بالجمله آن جناب شمش ـ ودنـد و ا دان مراجعـت نم ي ن ي

که آن واقعات را   يحوال يو قرا يتحفّظ از اشرار بلد و از تعرض اهال يد و ناچار برايوم مزبور واقع گرديواقعات بعد از ظهر 
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خواستند نزول کنند در آمـده مـتمکّن و متحصّـن گشـتند و      يدند در همان رباط و کاروانسرا که در آغاز ورود ميا شنيدند يد

از  ينشسـتند و انـدک   يانت خود و در حال مراقبـت و نگهبـان  يبام به ص يمحکم نمودند و در عقب در و باالدروازه را از داخل 

ـ    ياز بدن و لباس و ن )283(دند و خونها را يارميرنج و الم ب از جهـة   يز گرد و غبار را بشستند و جراح و شـجاج را بـه بسـتند ول

ر شده  يست متغين حال نگرينمود چون ايم يقراريب يدمش قنبر علکردند خصوصاً خا يم يه و زاريخراش وجه جناب باب گر

ـ   يه راضيرات الهيد به تقدير خود برده قسم فرمودند ما همه بايدست به شمش م و بـه آن چـه واقـع شـود     يو مسرور و شـاکر باش

احوال ما  يهٴحزنون در ناصيهم و ال همياء اله ال خوف علياز خوف و حزن به مصداق اال ان اول يم و آثاريمنبسط و شادمان گرد

نالـه   ين اگر نفسيد و بعد از ايد در گوش داشته کار بنديح مرا بايماست و نصا يمشهود نباشد و اکنون آغاز امتحانات و فداکار

اجساد شهداء  را جمع کرده در  يساکت و ساکن ماندند و بامر و يزنم لذا همگير مين شمشيد گردنش را با ايا اظهار حزن نماي

ن ين آستانه اند و سپس مقتـول يقرب چاه آب کاروانسرا دفن نمودند و آن جناب در حق آن هفت فرمودند که اصحاب کهف ا

ـ يه که دسـتگ يرزا محمد نام از اهل بشرويکتن مجروح  از احباب ميم دادند و ين تسلياعدا او را به مخالف ر شـده بـود در   ير و اس

ـ شـان چ يبا ياهـال  يحتاج بداخل بلد و به بازار رفتند وليل ما يتحص ياب برااز اصح ين وقت  بعضيعوض بگرفتند و در ا  يزي

دان يساً برباط  مراجعت کردند و واقعات مذکوره بار فروش و تمرکز اصحاب در رباط سبزه ميآ ينفروختند و نا چار با دست ته

ـ دنشـان ت يدر يمدند و چنگهـا را بـرا  جان آيشه شدند و به هيد سخت در رعب و انديچون به سمع سائر مردم آن حدود رس ز ي

ت از هر سو باطراف  رباط ينگذشت که جمع  ۀاعدا افزون شد و آتش فساد مشتعل تر گشت و بره )284(دهٴکردند و کم کم ع

ـ رون شتافتند و بـه  يک شدند طاعت کرده و شروع به هجوم و حمله نمودند  ال جرم اصحاب بينزد ک حملـه آنـان را متفـرق    ي

افت و جناب باب که در آن هنگـام  ين اوضاع و احوال تا وقت مغرب امتداد يو برباط  بازگشتند و دروازه را بستند و اساختند  

 يمغرب را به جـا  ضهٴيش کرده بود امر باعالء  بانک اذان فرمود تا فريآسا يک فراغت جسته و اندکيش نياز بستن جراحت خو

ه قامـت همـت و   ينـام از اهـل بشـرو    يد پس آقا رجبعليام نماياداء آن ق يبرا يکيآوردند و ندا در داد که از جمع اصحاب  

د را بر زبـان رانـد کـه ناگهـان     ير و دو شهادت توحيشجاعت بر افروخت و بفراز بام رباط برآمده شروع باذان نمود و چهار تکب

ر ييشهادت رساندند و آن جناب بدون تغ را بدان ضربت و اصابت بهيرون رباط گلوله بر دهانش نواختند و ويت اعداء از بيجمع

گـر از  يستاد و چند جمله ديبا يرجبعل يبر جا ياز اصحاب خراسان يحال امر فرمود اذان را تمام کنند پس مال محمد حسن نام

تمام کنند و درآوردند و باب بفرمود اذان را از همانجا که ناقص مانده ا يز به ضرب گلوله از پايرا نياذان ادا نداء داد و اعدا و

ـ د و بيز بال درنگ شربت شهادت بنوشيستاد و اذان را تمام کرد و او نيد سابق باياز اهل اصفهان در مقام دو شه يحسن نام اران ي
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ـ انجام آن مقتول گشتند و ن يق مذکور سه تن از اصحاب برايوست و منظور آن جناب از امر به اداء اذان که  بطريش به پيپ ز ي

اصحاب و تعلّّق  يقيحق يو مسلمان يو خدا پرست ينداريد جهٴا صاحب الزّمان اعالن دريز امر به اعالء نداء ا (285)منظورشان 

دالعلما بر ضد اصـحاب منبعـث از   يات سعيات و مفتريآنان در امر حضرت صاحب الزّمان بوده تا مردم بدانند که نشر يو جانفشان

ـ     يه مردم گروه گـروه کـه سـع   ن موقع انبويده و در ايه خود او گرياغراض شخص دند و يدالعلما  از هـر سـو  طلـب داشـته برس

ـ     يحتاج بر ايگرداگرد رباط را به محاصره بگرفتند و از وصول ما  از احبـاب را بـه نظـر     يشان ممانعـت نمودنـد و هـر گـاه نفس

نداختنـد و آن  يب ير کرده در چاهيگاز آنان را دست يکيرساندند چنانچه  يتوانستند به قتل  ميکه م يق قساوتيآوردند بهر طريم

ـ    ينباشتند که چاه پر شد و جمعيقدر سنگ و خاک ب  ياز علمـا  يهـرو  يخود را بر بام رباط رسانده آتش انداختنـد و مـال عل

فتاد و جـان  يالحال ب يرون رباط گلوله بر دهنش نواختند که فين از بيد معاندياصحاب به فراز بام برآمد تا آتش را خاموش نما

داشتند اعدا آنرا با سنگ و خاک و  خاشاک پر کردند و اصـحاب  يبود که اصحاب آب بر م يز در جوار رباط چاه آبيپرد و نبس

 يافتند ناچار لب تشنه برباط برگشتند و چون ساعتيل آب خود را به کنار چاه رساندند و حال را بدانمنوال يتحص ينکه برايهم

ت نزد جناب باب بردند و يامد پس شکايآب در ن يدر رباط نمودند ول يبه حفر چاه شان غلبه کرد شروعيبگذشت و عطش بر ا

مجتمـع   ياز اصحاب گـرد و  يشد جمعيکه سوار ميدند و او سخت متأثر شده فوراً مرکب خواست و در حالياز فرط عطش بنال

بـه اصـحاب    ياط متفکّـراً بنشسـت و رو  اس ربيرا از عزمش باز داشتند الجرم در کريشدند و چندان التماس و البه کردند که و

شوم و قصدش از خواستن مرکب آن بود که تنها بـدون   يز با شما برابر ميد من نينشد يکرده گفت اکنون که بر فتن من راض

شـدت ممانعـت اعـدا آب و     يد پس متدرجاً برايقه رباط خارج نماياران را از مضياز اصحاب بر صف اعدا زده  يمرافقت دور

ـ د و انـدک انـدک جمع  يرس يت مشقّت و سختيحتاج کار بر اصحاب بغايت و سائر ما ماکوال ـ ن نيت مهـاجم ي ـ ز زي اد شـدند و  ي

ربـاط را   ۀهجوم نمودند و چون درواز يدر پ يو جنگ انداختند و پ)286(ق کردند  يين رباط را سخت گرفته تضيمحصور

ا صاحب الـزّ مـان  حملـه    يرهٴرون آمدند و با نعيصحاب از رباط باصحاب بسته داشتند آتش افروختند که آنرا بسوزانند الجرم ا

در سبزه  يت کسيکه از آن همه جمع يکردند بنوع يو متوار يشانرا مقتول و مجروح ساختند و فرارياز ا يريکث دهٴبردند و ع

شب در آن حال که اصـحاب   هٴمينماند آن گاه به رباط مراجعت نمودند و شب  را بسر بردند آورده اند که در ن يدان بر جايم

عتمدار مالمحمـد حمـزه   يشانرا نـدا داده گفـت شـر   يک شد و ايدان نزدياز سبزه م يده بودند ناگهان کسيدر رباط مذکور آرم

ـ م پس ديم که به شما بدهينک آورده ايشما فرستاده است ا يره برايحتاج از مأکول و غيما  يمقدار ده بانـان درب ربـاط را   ي

مـت بدهنـد و   يدستور داد کـه ق  ير نمود  وليخ يعتمدار مذکور دعايناب باب معروض داشتند و او در حق شرماجرئ را به ج



208

نبود منظور اخذ بهـا   يميعتمدار جز اهداء تقدين دل شب مقصود شرياء را قبول کنند فرستاده هر چند اصرار کرد که در اياش

ـ    يرزا محمد باقر قائنيرا قبول کردند و ماء يمت اشيرفتند  و باالخره با اداء قينداشت اصحاب نپذ ا را يحسب االمـر بهـاء آن اش

از کسبه و فروشندگان أمتعه و اجنـاس   يدند گروهيدان انداختند دينکه اصحاب نظر به ميز هميوم بعد نيبپرداخت و در صباح 

مذکور بود و اصحاب از  114عتمداريشر ن به دستوريع گذاشتند و ايه را به معرض بيحتاج اليدر اطراف رباط انواع مأکوالت و ما

ز آورده اند که در آن شب چون نائره قتال و جـدال روز فـرو   يدند و نيخود و اسبانشان بخر يلزم برايرون آمدند و ما يرباط ب

)287(ن خـود را  يم تا جنـازه مقتـول  يد آمديها ما را نزن يباب ياد برآوردند که اياز مردم به سمت رباط رفته فر ينشست جمع

ستاده يرباط افتاده بود و جناب باب که در آن جا ا ۀنزد درواز ياصحاب راه دادند تا نعشها را بردند و در آن جمله نعشوم يببر

ـ ت است بگرين ميجنائر فرمود فالن مبلغ نقود در بغل ا لهٴکرد به حم يو به حاالت مردم نظاره م د و چـون  يد بـوارثش برسـان  ي

ـ ب اند که از ايعج يان مردمين بابيافتند بنوع تعجب با هم گفتند ايمبلغ را  يحاو هٴسيآنان جستجو کردند و ک ن مبلـغ نقـود   ي

ـ بردند سر ت يشب که اصحاب در رباط مذکور بسر م مهٴيداشتند و بر نگرفتند و بالجمله در ن يآگه خـان از اهـل    يب عباسـقل ي

ـ از عده اش و ن يات بود با جمعيجان مازندران که از سرداران بزرگ افواج سپاه آن واليالر ـ ي ن و صـاحب  ياز خـوان  يز جمع

ب مذکور چـون از  يره به عده شان به بار فروش وارد شدند و سرتيب و غيخان از اهل هزار جر يمصطف يمنصبان امثال حاج

 يگفت با جمع خ و مالمت کردهيرا توبيدالعلما سخت برآشفت و ويف واقعات مزبوره کامالً مستحضر گشت از اعمال سعيکم و ک

نمودنـد و  يف و لو کان کافراً " رفتار مي"اکرموا تضع يث نبويسته و در خور چنان بود که به موجب جديزائر عابروافد بر بلد شا

کردنـد و آنگـاه دامـاد خـود      يگشودند و فتنه نمينم يد سلطنت و انقالب اوضاع است  دست تعديام تجدين موقع مهم ايدر ا

ه با ينياز رؤساء د يج بعضييبار فروش باغواء و ته يام داد که هر چند اهاليرسالت نزد جناب باب برستاد و پ ک را بهيب يسعادتقل

ـ   ين عده ايه شد و از طرفين تهيخون يست بکنند و معرکه هايشما کردند آن چه را که نبا چـون   يمجروح و مقتول شـدند ول

افت و امور مملکت متزلزل و منقلب يدر مقر خود کمال استقالل ند هنوز ياست پادشاه مملکت وفات کرد و سلطان جد يچند

گردد و با آن چه واقع شده مسـالمت  يو آشوب م ينظم يد بيت و اوضاع انتظام و استحکام ندارد و حوادث واقعه موجب مزيا

داشتند و به زهد و تقـوي و  او از علمأ معظم و صاحب رياست دينيه در بار فروش بود و نيمي از اهالي به او و نيمي ديگر به سعيدالعلما مذکور ارادت -114

سـيد رشـتي و   وفور علم در فنون عقليه و نقليه و غيرها آراسته بود و معتقدين به او در حقّش کرامات و مقامات عظيمه قائـل بودنـد و بـا شـيخ احسـائي و      

دت بـا يـاران مينمـود و بـه تفصـيل      حضرت رب اعلي و اصحاب عقيدت محبت داشت و مردم بار فروش را تحذير از ايذاء به اصحاب مـي کـرد و مسـاع   

مراجعه شود ) 434-445و صص.  430-449صص -( به ظهور الحق جلد سوماحوالش را در بخش سوم مينگاريم. 
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ـ اررا به حال خود گذ ين شهر و اهالين است که ايبلد نخواهد شد لذا  صالح چن يو موافقت شما و اهال کـه   يد و بهـر سـمت  ي

ارت و قصـد توقّـف در بلـد    يبه عزم ز)288(از حرکت خود و اصحاب يد و آن جناب در جواب شرحيد رهسپار شويخواه

ـ دالعلماء بيسـع  يبـار فـروش از جهـت  فتـو     ياز اهال رهٴات صادياختالل اوضاع مملکت  و از منع و ظلم و تعد يبرا يامن ان ي

م ين جا خارج شده رهسپار مقصد گرديم البته از ايمن شوينان حاصل شود و از خطر تعرض ايطمفرموده اظهار داشت که اگر ا

دالعلما و ين و دشنام نسبت بـه سـع  يلعن و نفر  يپ برد و او پس از مقداريسرت يرا براين مطالب و سخنان ويک عيب يو سعادتقل

ن به رباط رفتند و به آن جناب مالقات نمودند و او از يانر صاحبمنصبان و خويخان مزبور و سا يمصطف يمردمش در اتّفاق حاج

ـ  ير آن چه مـذکور شـد ف  يو مأکول نمودند و مذاکرات نظ يآورد و صرف چا يبه جا يرائيشان احترام و پذيا ن مبادلـه  يمـا ب

ـ د و قرار بر آن گذاشتند که در صبح فردا آن جناب و اصحاب از رباط بيگرد ـ  و حراسـت  يرون آمـده بـا راهنمـائ   ي از  يجمع

بار فروش واقع در کنـار راه   يباً در پنج فرسخيتقر يرگاه که محلّيق معمول چنان عازم شوند که مقارن ظهر بشيسواران از طر

کال يخان خسرو نام از اهل قـادئ  يپ) عباسقليب(سرتيق گردند و سرتيده روانه طريابان مازندران به طهران است رسيخ يعموم

ـ  يجنگ آور و صاحب عشرت و تفنگچ يالت و مرديف آن ايو معار نيآباد را که از خوان يعل ار بـود نـزد آن   يان و سـواران بس

ـ يف و توصيجناب تعر  يرگاه باشـند و از خطـر و تعـرض اهـال    يف نمود که او با سوارانش در مالزمت آن جناب و اصحاب تا ش

ر خواهـد  يد به جزاء خيه در خور ماست رفتار نماز قبول نموده فرمودند که اگر او چنانچيند و آن جناب نيق محافظت نمايطر

ن به محال خود رفتند و آن جناب و اصحاب را در آن جا بسر ين قرار داد و مذاکرات صاحب منصبان و خوانيد و پس از ايرس

بردند.

يطبرس عهٴاستخالص اصحاب از رباط بار فروش و وقوع دوم مقاتله هائله در جنگل و ورود به بق

ن و صاحب منصـبان نـزد ربـاط مجتمـع     يقعده به موجب قرار داد مذکور خوانيزدهم ذيس يعنير صبح روز بعد پس د)289(

ـ مه يش از طرف آن جناب امر داد تا اصحاب همگيرسا يبا صدا يقنبر عل يشدند و در ساعت دو بعد از طلوع آفتاب کربالئ ا ي

ـ رفـت و سـوارانش جمع  يتند و او خود با باب همـدوش م حرکت شدند و خسرو  مذکور با سوارنش رهسپار گش يو سوار برا ت ي

ق به ينطريز همراه شد و بديک دامادش نيخان سعادت بيب عباسقلين سرتيياصحاب را از هر طرف احاطه داشتند و به موجب تع

ـ  ير عباسقليتدب ار فـروش  خان مذکور آتش فتنه در بار فروش فرونشست و مردم متفرق شدند  و از آن طرف چون اصحاب از ب

نک يک نزد جناب باب اظهار داشت که ايب يمودند سعادت قليق را بپياز طر يرون شدند و لختيخارج و از محلّ تعرض مردم ب
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از خطر است به هر کجا  ين راه مأمون و خاليم و ايدالعلما دور شديبار فروش و همدستان سع ياز حدود تعرض و دسترس اهال

اذن مراجعت گرفته مراسم وداع به عمل آورده عودت نمود و آن جناب با اصـحاب رهسـپار    يد رفت و از ويد توانيکه خواه

مود و او را چون رؤسا سابق الـذّکر مازنـدران بـه خـروج     يپ يشان راه ميذکر شد با ا يق گشتند و خسرو با عده اش  بنوعيطر

از  يدالعلما او را احضار داشته شرحيمه شب سعيدر ن نمودند و ياصحاب از بار فروش همت گذاشتند و تعهد از دفع تعرض اهال

ـ  يشـانرا بقـاد  يص نموده دستور داده بـود کـه ا  يت اصحاب گفته و او را بر قتل و سلبشان تحريت و مطروديمردود ن يکال و مـا ب

ـ ين داشت که چون به قادئيت چنيبرد و نيق جنگل ميشانرا از طريت خود برده نابود سازد پس خسرو ايجمع ه از شـهر بـار   کال ک

راه در  مـهٴ يرا در آن جا هالک سـازد و همرهـان و همدسـتانش در ن    يواقع است رساند همگ يفروش در مسافت چهار فرسخ

ـ يد نمودند که يدرآوردند و شه يست و سه تن را از پايخالل اشجار جنگل بر آحاد اصحاب حمله بردند و غارت کردند و ب  يک

ـ يگر فتح اهللا  و فضل اهللا نام ملک کالتيو د)290(بود يلّا صادق مقدس خراساناز آن عده آقا محمد حسن برادر م ) ي( کالئ

نکه باب آن احوال را يد را نزد مادرش رساندند و هميراهن خون آلود فتح اهللا شهيدر جنگل قراخل کشته شدند و پ يمازندران

برد از او استفسار از مقصد و مقصـودش نمـود او در    يمقصد م نانرا را به خارج ازيد و مالحظه نمود که خسرو ايق دين طريدر ب

ند سپس ياسايرتم به سر برند و از رنج  و مشقّت بيکال با قوم و عشيدر قاد ين دانستم  اصحاب چند روزيچن يجواب گفت که اول

ـ   يکلمات خ يرگاه رهسپار گردند پس آن جناب در حق ويبه سمت ش سـئلتش را قبـول   م  ير گفت و اظهار مالطفـت نمـود ول

نفرمود و چون او اصرار را از حد گذراند به اصحاب فرمانداد تا همه در آن جـا فـرود آمدنـد و امـوال و اثقـال را از اسـبان       

 يشان در محلّيز با عده اش در جنب ايشان امر به نداء اذان نمود و خسرو نيجمع آور يبرداشتند و گردهم مجتمع گشتند و برا

زند اجازت عبور نخواهنـد  يش را در آن جا نرياء خويکرد  که تا تمامت اسلحه و اش يور ببست و تشدد همنزول نمود و راه عب

ات و اعمالش را در يت متنفّّر بود سوء نيپاک داشت و از خسرو به غا  ينورس از همرهان خسرو که قلب يافت آورده اند جواني

در حق او فرمود و در آن حال که بانگ اذان بلند بود بـه اصـحاب    ريخ يان کرد و باب دعاياصحاب ب يق برايطر  ياثناء ط

خسرو برده و از مرافقت و مراقبتش از بار فروش تا آنجا تشکر  يز از نقود براين و نيشمين ابريمهم از منسوبات ثم يامر نمود مبلغ

ا نزد او بردند بدان مقدار قـانع  يچون اش يند تا او با سوارانش  را ه خود گرفته بروند و اصحاب را به حال خود گذارند وليگو

آن حدود سپرد تـا بـر اصـحاب     ياهال يدالعلما بتمامياصرار و لجاج گذاشت و تکرار نمود که سع ينشد و نزد باب شتافت و بنا

وقّّّـع  را رد کرد پـس او ت يش خود بپردازند و باب مسئول  ويکال به حفظ و آسايدر قاد ين است که چنديبتازند لذا صالح در ا

مقدار يعال يادگار از شخصير ين اسب و شمشيد که اير آن جناب را نمود و در و در پاسخ شنيو شمش ياسب سوار)291(اسب
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نتوان داد و خسرو باصرار و شدت پرداخت و از احوالش واضح و  يگريباشد و بديرا محلّ ضرورت و اجتماع در کار نميز ويو ن

رزا محمـد  يو م يرازيش يرزا لطف عليباب م رهٴد الجرم به اشايخواست حمله بر اصحاب نما يکرده م يان بود که بهانه جوئيع

ـ ندارد با ضـرب خنجـر و   يريحت و داللت پرداختند و چون دانستند که در او تأثيبه نص ينيجو يتق نداختنـد و  يب يرا از پـا ي

جان اصحاب از هالکش با يو از ه ير ناله ويکه از زف ختند و دمار از روزگارش در آوردند و عده اشياز اصحاب  بر او ر يجمع

بـر اصـحاب حملـه ور شـدند و از آن      يرت ورزياز شدت تأثّر و غ يوافر آنانرا فرا گرفت ول يميخبر گشتند هر چند رعب و ب

ـ    يکيق جنگل و هنگام مغرب و تاريجهت که طر ه مقـدم و  بود و راه عبور معلوم و واضح نه و در خالل اشجار کسـان خسـرو ب

رسانند در  رهٴش را به پناه معمويداشتند که خو يکردند و سع يبردند و آنان از حمالتشان دفاع ميمؤخّر جمع اصحاب هجوم م

ن فرمـان داد تـا تمامـت احمـال و     يکه تنها افتاده و دچار اعدا شدند ناچار مالحس ياز اصحاب متفرق و بعض يآن واقعه  جمع

ختنـد و خـود را فـارغ و آزاد    يآباد واقع اسـت ر  ين شهربارفروش و بلوک عليما بير رود تاالر که فکجا ديش را به ياثقال خو

آن حدود در سـرآن امـوال بسـلب و نهـب پرداختنـد و       يش گرفتند و کسان خسرو و اهاليق را در پيطر يساختند و متّفقاً ط

رزا حسن يم يد حاجيه در آن واقعه دچار چنگ اعدا گرداحبا ک لهٴاسودند و از جميبگشتند و شرورشان ب ياصحاب از آنان هم

ا صاحب الزمان به آنان حملـه بردنـد ناچـار    يرهٴنکه اصحاب با نعيبود که لباسش را در آورده به صدد قتلش بودند و هم يرضو

دند و بـامر بـاب   را سالماً به دست آوريگشتند و اصحاب و يختند و در خالل اشجار جنگل متواريگذاشته بگر يرا بر جا يرضو

اصـحاب را کـه    ياز علمـا  )292(و پسرش مالّ احمد  يهرو ينقيز مال عليلباس در برش نمودند و به اتّفاق حرکت نمودند و ن

ـ ل و صـاحب قر يبزرگ آن ا يليخان گراير کرده و قصد قتلشان را داشتند نظر عليکسان خسرو دستگ ـ در  عـهٴ ه افـراء واق ي ک ي

 يمذکوره محفوظ بداشت الجرم بـاب در حـق او دعـا    يهٴداد و در قر ين شفاعت کرد و خالصاز آنا  يبقعه طبرس 115يفرسنگ

که قابل توقّف و سکونت اصـحاب باشـد   ير گفته و به اصحاب سفارش در حق او و کسانش فرمود و چون استفسار از معموره ئيخ

له در يح و اوصاف جليمد يد و بسين محل را بپسندز آيرا وصف کرده و نشان گفتند و او ن  يخ طبرسيش عهٴنمود مردم آنجا به بق

قعـده بـه اتّفـاق عمـوم     يذ 14با خود گرفته بدانسو روانه شدند و در فجـر روزچهـاردهم    يل راهيان کرد و دليحق آن محلّ ب

جعـت  ن پر از کـرب و بـال کـه محـلّ  ر    ين نزول در آن سرزمين در حياصحاب به آن بقعه ورود نمودند آورده اند که مال حس

ـ ن" فرو خواند و "انّاهللا و انّـا ال يرالمنزليمنزالً مبارکاً و انت خ ي" رب انزلن يهٴن کربال بود آيحوادث و مصائب ارض طف  و زم ه ي

ـ  ين اصحاب آن محلّ کلمات و اشاراتياز مهم يراجعون " بر زبان راند و او و بعض از واقعـات   يش گـوئ يکه دالّ بر احسـاس و پ

ر يک کيلو متري بقعه طبرسي است (محمد علي ملک خسروي)د-115
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افتند ييو دو برادرش  را در آن جا مختف ين خراسانين العابديد زيگفتند و در آن حال ناگهان آقا س يهم آن جا بود رهٴيخط

مسرور شدند با اصحاب همـه نقـاط آن بقعـه را تجسـس      يخته و پنهان گشتند و از مالقاتشان زهيکه از چنگ سواران خسرو گر

ا سـد  يافتند و با همان اشيره يبرنج و نارنج و سنجد و غ يمقدار عهٴقجنب ب رهٴنمود و در حج يدگيفرمود و اوضاع آن جا را رس

ـ  ياز اصحاب را برا ياسودند و جمعيز بيجوع نموده و بسر بردند و اسبان را راحت کردند و خود ن ا کـه  يتفحص از اثقال و اش

آن شـهر در   يدر جنوب   يافرا که بقعه طبرس يهٴن بارفروش تا قرياورند و مسافت بيابند ببقعه بيخته بفرستاد تا آنچه بيدر جنگل ر

 يله را از صبح که از بار فروش خارج شدند در مدت مذکوره طيباشد در آن مسافت قليباً چهارفرسنگ ميجنگل واقع است تقر

و سـرگردان   )293(جنگـل   116جيراه برده و در تعاريشان را در بيکردند و علّت مهم چنانچه مذکور گشت آن بود که خسرو ا

د و اصحاب باندازه از آن حمالت اعدا و يگشت که نگاشته گرد ينمود تا باالخره بدانجا منته يدر پ يحمالت و قتل و غارت پ

ـ      دهٴمصاعب و متاعب وار  ين در قـرب ورود ببقعـه از رفتـار مانـد و حـاج     يآن روز کوفته و خسته بودنـد کـه مرکـب مـال حس

از شهداء اصـحاب کـه    يکيداد تا سوار گشت و حاج مذکور خود بر اسب  يو ش را بهيخو ياسب سوار يشابوريد نيعبدالمج

شان بود سوار شد.يکتن از ايراکب  در دست  يب

و ورود حضرت قدوس و استقرار او و قدرت و عدت اصحاب يخ طبرسيش عهٴشرح قل

خ احمد يو در وسط بقعه و مزار شاحاطه داشت  يبود که گرداگردش حصار کوتاه ين سبز و خرميقطعه زم يخ طبرسيمقبره ش

مازندران  يهٴاز آجر و مسقّف با چوب و سفال به سبک وأبن يه مبنين اخبار اسالميمحدث ياز علما يخ طبرسيمعروف ش يطبرستان

و علف خشگ اتّصال داشت و دور بقعه و مسـجد از هـر     يبساختمان مذکور مسقّف باف يبود و به جنب آن بقعه مسجد مختصر

ـ   يگشت و اطراف و مقبره را از هر سو جنگل مشتمل بر اشجار انبوه ب يم يوان ممتد منتهيطرف با ار يشمار و مـزارع و مراتـع بس

ـ يافراء سابق الذکر بود که تعلّق به نظر عل يهٴبه آن جا قر ين آباديکترياحاطه کرده و نزد گـر  يار ديخان مزبور داشت و قراء بس

نکه ظلمت سحر و فجر ورود و توقّف اصحاب در بقعه زائل گشـت  يباشد و هميو حدود م ک در اطرافيز به فواصل دور و نزدين

ـ حتاج معاش به اطراف بفرستاد و آنان بـا تأد يل مايتحص يل را برايتحص ين عده از اصحاب  را برايو روز روشن شد مالّ حس ه ي

اجشان يراف از اجتماع اصحاب در آن جا و احتق مردم اطينطرياوردند و بديمت عادله آن چه خواستند حاصل کرده ببقعه بيق

)294(مقبـره نـزد بـاب     يمتـولّ  يبردنـد آورده انـد کـه روز   يبا خبر شدند و متدرجاً اجناس الزمه به مقبره م يبلوازم زندگان

.تعاريجتعاريج =  -116 [لغت نامه دهخدا-نوعي داالن پيچ در پيچ (تَ  ] (ع ا )(
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و نظارت ما  که کفالت يرزا محمد باقر قائنيغلّاتش را صرف کرده اند پس او به م رهٴياز ذخ يت از اصحاب نمود که مقداريشکا

ن نوشته اند کـه  يمذکور چن يمتولّ رهٴو شاکر داشتند و دربا يرا راضيف اصحاب با او بوده امر فرمود تا ويحتاج معاش و مصاري

وسـته در  يجستند و پ يبا جمع اصحاب به آن بقعه نزول کرده سکن يت بن عليد حسيا مشاهده کرد که امام شهيقبالً در عالم رؤ

اورد و به جمع اصحاب ملحق گشت و باالخره به مقام يمان بيد و بدانست ايبود تا چون احوال آن جناب بدر ير خواب متحيتعب

ا شده با انـواع اسـلحه   يمجتمع و مه يريکث دهٴز از تمرکز اصحاب در مقبره با خبر شدند و عيد و پس از آن اعداء نيشهادت رس

ـ بمدافعه از مقبره ب ينيجو يتق رزا محديم ياز اصحاب بسردار يهجوم بردند الجرم جمع رون تاختنـد و بـرآن گـروه حملـه     ي

ه پشـت بـه اصـحاب کـرده     يمقتول و مجروح و بق يه ئدهٴاورده عيز گرم  شد و اعدا تاب مقاومت نينمودند و هنگامه رزم و ست

مـه حـرب و ضـرب مـادر     ه در آمدنـد و در هنگا يه افراء مذکوره  داخل شدند و اصحاب در تعاقبشان بدان قريختند و بقريبگر

خان  قـرآن بـر دسـت    ينظرعل يکردند ول يکال تصور ميخان دچار قتل و هالکت گشت و در آغاز اصحاب آن جا را قادينطرعل

ـ ن عبارت گفت آن چـه خواه يشان شتاقت و سوگند داده ايد نزد ايگرفته با ترس و لرز و تضرع  شد د خـواهم داد دسـت از   ي

رها در غالف کرده دست از رزم باز داشتند يکال ندارد و شمشيبقاد يه تعلّقيد و اصحاب دانستند که آن قريزدن  و کشتن باز دار

اذن و اجازتش بود و چون اصحاب به مقبره بـاز گشـتند او    ين به آن جا بينمود که ورود مهاجم يخان  عذر خواهيپس نظرعل

آورد و او  يسـتاد و نمـاز بـه جـا    ياب بدان جناب اقتدا نمودند باد و در صف نماز که اصحيهم بدانجا رفت و به حضور باب رس

ـ راجـع بـه عقا    )295(مالقات او و اصحاب به مقبره در آمد و  يبود از آن حدود که ب ياول کس د و مقاصـد آنـان آن چـه    ي

جنگل بفرسـتاد   از کسان خود را همراه اصحاب به اطراف دهٴخواست سئوال نمود و نسبت به آن جناب محبت حاصل کرد و ع

نموده به مقبره بردند و  يتا آنچه از احمال اثقالشان از نظر جستجو کنندگان و نهب و غارتشان مستور و محفوظ ماند جمع آور

دا بود يمان و قصد خدمات به آن امر از خودشان داد و چون از قرائن اوضاع و احوال پيا انبار کردند و اظهار اياز زوا يکيدر 

سـت  يمتوقّف شده مقاتالت و مدافعات مستمره رخ خواهد داد معادل ب يه نخواه در بقعه استحصان جشته چندکه اصحاب خوا

اصـحاب   يبرا  ياريسرش بود مقدار بسيآنچه م يه و از قند و چاير موارد اغذيز از سايم داشت و نيخروار به رنج  بالعوض تقد

کـرد و آن  يبه حضورش تشرف جسته استفاضه م يز هميفرستاد و خود نين ميش نزد مالحسيخو صّهٴ از مطبوخات خا يبرد و گاه

نمود  يگوسفندان خود م يکه خود شبان يآن نواح ياز اهال يم ناميخ ابراهيز به شيد و نيک رأس اسب ممتاز بدو بخشيجناب 

ـ  يقنعـه بشـن  م يه و عالئم  ظهور موعود باز پرس کرد و جوابهاينيدر مقبره شتافت و از مسائل د يبه حضور و  يد و چـون شخص

مـان و  يه شد و اينيد گشت و قادر بر حل غوامض مسائل ديدر او تول ين بود شوق و ذوق شغليل علوم کرده و مطّلع از ديتحص
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ـ افته به اصحاب ملحق گشت و چهار صد رأس گوسفندان خـود را بـه اصـحاب هد   يقان يا ه داد و آن جنـاب دسـتور فرمـود    ي

خان طبخ کرده يز روغن گرفته با برنج ارمغان نظر عليدند و نيآشاميرشان ميچراندند از شياف مقبره مگوسفندان را در مراتع اطر

غ از چهار سمت مقبره اطراف روانه داشت تـا مـردم را بـه    يتبل يز آن جناب چهارتن از اصحاب را برايرساندند و نيبه مصرف م

م يد عبـدالرح ياز آنان آقا س يکيند و يند و به احباب ملحق نماده يقت امر آگهيمقاصد اصحاب از اجتماع در آن جا و از حق

)296(از نواقص  يها و برخيم آن گاه حسب االمر آن جناب خرابيآور يبود که شرح حالش را در بخش سوم م ير اصفهانيشه

ق ين  حقـا يـي را که درتبمجتمع شده مواعظش  يهر شب در محلّ يم نمودند و حسب االمر وير و ترميحصار و بناء مقبره را تعم

اصـحاب در   يشـان فرمـود ا  يکالم بـه ا  يبستند و تکراراً در ط يبود گوش داده کار م يض بر انقطاع و فداکاريامر و در تحر

 يخوانند و انتظار قائم آل محمد را م يد مينم اصحاب قائم  در کوفه مجتمع اند و کتاب جديبين است که ميث قبل چنياحاد

ز در کلمـاتش  يم اصحاب قائم و نيباشد و مائ يحلّ ظَهر بار فروش است که در صفات و خصال رجعت کوفه من مينک ايکشند ا

اطناب سخن داد که اصـحاب سـرتا پـا     يح  ويذکر قدوس را نموده و اشاره به قرب ورود او فرموده و چندان در وصف و مد

ـ شان تـا آن هنگـام بد  ياز ا ياريدر راه او دلخوش شده و بس يارت و فداکارياق زيباشت واصـل نگشـته بودنـد و او از     يدار وي

کنم که هر گاه يت ميياصحاب شما را وص يگفت ايشان خطاب کرده ميمقالش با يبمقامش بردند و در ط يفات آن جناب پيتعر

ـ ش حرکت کنم بايند و بالفرض من مخالف رأينجا ورود فرمايآن حضرت به ا ـ د دسـت از مـن بردار  ي سـل و  د و بـدامنش متو ي

مقرر و مسـتحکم نمـود و در آن اوقـات چنانچـه قـبالً       يت خود را نسبت به ويق مقام اطاعت و عبودينطريد و بديمتشبث گرد

117مـت نـور  يباقتداره الغالـب الظـاهر المسـتور از طهـران عز     ابهٰي ام جمال يز در آن ايبود و ن يم آن حضرت در سارينگاشت

خان مزبور ورود فرمودند و دسـتور دادنـد تـا     يه نظرعليرفتند و به قر يمقبره طبرس يبه سوه کامله يفرمودند و از آن جا با ته

 ياصحاب را که در مرافقتش بوده به مقبـره بـرا   ير علماياز مشاه يخ ابوتراب اشتهارويدند و شيهمه اصحاب د يه شام برايته

ف کرده يبقعه را تنظ يدان جلويبه اصحاب فرمان داد تا من امور با خبر شد ينکه جناب باب از اياطّالع اصحاب بفرستادند و هم

وارد مقبره شدند با آن جنـاب معانقـه    ابهٰي نکه جمال يم دادند و هميب و تنظيک ترتيتخت بستند و به اتّفاق اصحاب امور را ن

ن جلوس دادند آن ستاده بودند پس به همه اذيصف بسته ا )297(فرموده نشسته مشغول به صحبت گشتند و اصحاب صف بسته 

تهاردي جمال ابهئ در لوح ابن ذئب ميفرمايند از هزار جريب پس از آنکه قريه بقريه و شهربشهر تبليغ و سير فرمودند باتفاق اقا شيخ ابوتراب اش-117

ببقعه طبرسي ورود فرمودند. (محمد علي ملک خسروي ) به لوح ابن ذئب آقا نجفي رجوع شود.
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سـت و  ينجا خوبست االّ آنکه حضرت قـدوس حاضـر ن  ين فرمود همه امور اينه کرده به مالحسيگاه مقبره و اطرافش را کامالً معا

مجتهد  يرزا محمد تقيروند و او را از م يگر بساريبا شش تن د ياصخاب و حروف ح ياز علما يخوئ يدستور داد که مال مهد

پـس    ابهٰیضرت حبس نظر بوده بطلبند مجتهد را رعب فرا گرفته او را مستخلص خواهد ساخت. جمال که در خانه اش آن ح

داده مراجعـت بنـور    يشان دلگرميل اوضاع  آنجا ملزومات به اصحاب رسانده و به ايد و تکمياز فراغت از امور مذکوره و بازد

استخالص  يه به اصحاب رساند و پس از عودتشان اصحاب قلعه برايفامداد کامل پرداخته و خود را با اسباب کا يهٴفرمود تا به ته

 يبـرا  يعيک تـن وارد قلعـه شـد و تـوق    ييافت تا آن که روزييعمل کردند و چنانچه فرمود او خالص يقدوس به دستور و

ن يو چنـد  يازنـدران م يم تنه نمدياورد و در نامه اخبار و بشارت قرب ورودش مرقوم بود و چهارصد عدد نيب يجناب باب از و

ـ  ياصحاب بفرستاد و تقد يلزم را که آن حضرت براير ده و سائر مايرأس گاو ش ـ ن توقيم داشـت و مالحس اصـحاب   يع را بـرا ي

ـ است افتاده بود اصحاب از فهـم آن رمـز بـه ح    يکه به صورت عدد شش هندس ۀمه شکل همزيبرخواند و در هامش رق رت و ي

ـ ر فرمود که مدت محاصره در مقبـره شـش مـاه بطـول خواهـد انجام     يعبن تيتفکّر اندر شدند و آن جناب چن د و از آن پـس  ي

ن يرون شدند و در آن حين و اصحاب با مسرت و نشاط به عزم استقالل بيد و مالحسيخبرقرب  ورود آن حضرت و اصحابش رس

مان وانجذاب يبا قوت ا يگهان جوانتن بود نا ]312[صد و دوازدهيعموم اصحاب را شمار نمودند و عده شان س يبحسب امر و

کامل گشت و در آن هنگام چون شب و [313]زده يصد و سيوست و عده شان سيبا شتاب وارد شده به آنان بپ يو کمال شادمان

ـ و بـا دو صـف رد  )298(ک از اصحاب دو شمع روشن بر دست گرفته و با يک بود باب دستور داد و به نفسه با هر يتار ف بـه  ي

ل مدلهم و ظالل اشجار يره آن حضرت روان شد چنانچه درخشش انوار منظم و ابرار معظم در ظلمت ليف پذيف ولطيت نظيغا

ان شدند  عموم اصحاب رده بسـته  ينکه قدوس  با هفت تن از اصحابش از دور نمايرت و طهور بود و هميم بصر و بصيملتّف و عق

ش قد خم آوردند و بـاب بـا لحـن رسـا بانـگ "      يايم  و نيتعظ يفتاد پيب دار آن حضرتيده شان بديستادند و چون ديبا يبر جا

مقبره شـتافته   يکبار بدانجمله ندا در دادند و در موکبش رو به سويب يد و همگيسبوح قدوس ربنا و رب المالئکة و الروح" برکش

ـ ينتم مؤمنراً لکم ان کية اهللا خياز قرآن را بخواند "بق يهٴن آيو آن حضرت در جوابشان ا ـ ين و ما انا عل ظ " و نخسـت از  يکم بحف

ز از وعده قـرب التحـاق موکـب    يد امور و نيبنمود و از ورود مسعودش بدانجا و بازد ابهٰي جناب باب استفسار از احوال جمال 

ـ انقد و از آنگاه زمام تمامت امور و امر و دستور همه با آن حضرت بود و باب حلقـه اطاعـت و   يمبارکشان مطّلع گرد اد صـرف  ي

آمد يرون ميخود ب رهٴن او و اصحاب را داشت و هر هنگام که آن حضرت از حجيما بيز مقام وساطت فينسبت باو گوش کرده و ن

بستند و رنّه   يان مرصوص با خضوع و آداب مخصوص ميکل کرده دو صف متقابل کانّهم بنيبرهنه ه يرهايتمامت اصحاب شمش
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مـان  يت عرفان و ايل و تقويتکم يگذشتند و هر روز برايان در صف ميش و باب در عقبش از ميپشايسرودند و او در پيت ميعبود

گشـت و  يصادر شده در مجمع اصـحاب قرائـت م   ياز قلم قدوس يه فصحيبعرب يليه شان خيت روحيم و تربيتعل ياصحاب و برا

اصحاب  دهٴاکمال فرمود پس عم ير مقبره طبرسام توقّف دياخالص قرآن که در ا رهٴرا بر سو ير مفصّل معظّميآن حضرت تفس

 يکردند و از آنسو از ابتدايانقطاع و شجاعت پرواز م يدند و در اوج فضايوضات عالم پنهان رسيبه مقام شامخ عرفان و علوم و ف

 يآباد بصدد محافظت و محارست يشه فرا گرفت و هر گروهيو اطراف را وهم و اند )299(قراء  يورود اصحاب بمقبره اهال

ـ   يال هجوم و قتل و اغاره اصحاب در شب ها خواب نداشتند زيم و خيش پرداختند و از بيخو ن داده يرا که اعـداء شـهرت چن

رشته انتظام  يختگياست و سلطنت اند و در موقع وفات پادشاه مملکت و گسيغماگران و طالبان ريان و يبودند که آنان از شورش

را  ين و تقويچون مندرجاً مردم  آن حدود متواصالً بمقبره رفتند و آثار کمال د يواستند ولبر خ  يان و سرکشيامور ملّت بطغ

نمودنـد و  يق عقائدشان تـردد م ياز بار فروش  به مالقات و تحق ياب مفتوح شد و از هر سو حتّيق ذهاب و ايمشاهده کردند طر

متوجه انجا شدند و از آن جمله آقا رسـول   يدر پ يک پيکايد و را تنبه نمودن يرين که از مقبره به اطراف رفتند جمع کثيمبلّغ

ـ  ير به اتّفاق برادرش آقا طاهر و آقا محمد حسيه بهنميف مازندران از اهل قرينام از معار و پسـر عمـش آقـا     ين و عمش آقـا عل

وسف يو آقا  لُر آقا و آقا محمد  يلاحمد ع يآقا مشهد يعنيگر يم و عده دينش آقا نظام و آقا عظيمحمد جان و دو تن از منتسب

نورس بود شبانه  به مقبره شـتافت  و باصـحاب    يکه جوان يو دو پسرانش و آقا زمان و آقا عباس و آقا قاسم سلمان يو مالّحسنعل

به  يتيز جمعيرها نيجان و غين و قم و محلّات و اصفهان و پزد و خراسان و طهران و آذربايران از قزويوست و از سائر اقسام ايبپ

 يدند که قرئ و معمورات آن حـوال يباً پانصد نفر شدند و از قدرت و سلطه و نفوذ بدرجه رسيافتند و عده شان تقريمقبره ورود 

مقتـول و سـائر    يرت خسـرو يمازندران اقارب و عش يدالعلماء و سائر مالهايح سعييک و تهيع و مستقر گشتند و هر چند تحريمط

زدنـد  يدنـد م يديبردند و هر که را از اصحاب در خارج ميورش ميبمقبره  يگرد آوردند و گاه گاه يتين آن جهات جمعيخوان

ک مقبـره شـدند و   يان به نزدياز شورش يگروه يکردند آورده اند که نوبت يحضرت قدوس و اصحاب اعتناء و مقابلت نم يول

به حال خود بمانـد و هـر    ياعتنائ ياست در کمال ب د فرمود هر که از اصحاب در خارج قلعهين خبر به سمع آن حضرت رسيا

ـ  يبيآنان آس يکه از گلوله ها )300(ن بدانند که يقيننهد و به  ين توجهيز به مهاجميکه در داخل مقبره است ن ـ چ يبه ه ک ي

ز اطاعت يست و اصحاب نين يدست رس يرا بر جان و روان کسيد و مطمئن باشند که تا اجل محتوم فرا نرسد احدينخواهد رس

ـ د و از انتشـار ا ينرس يبيآس يشان گذشت و باحديکه گلوله ها از پس سرها و پشت گوشهايکرده چنان نمودند به نوع ن اخبـار  ي

د العلماء  و ين بود  سعيت مهاجميت مرعوبيز شاهد  نهايه قدوس و نيت روحيل بر کمال قوت قلب اصحاب به واسطه تربيکه دل
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نقاط مازنـدران نامـه    مهٴب شده با کمال عجلت و شتاب در فکر قلع و قمع اصحاب رفتند و به هامثاله سخت در رعب و اضطرا

م از رفتن به مقبره و مالقات اصحاب نمودنـد و منفـرداً مجتمعـاً عـرائض مفصّـله      ير و تحريمفصّله فرستادند و مردم را تحذ يها

ت و قوت اصحاب گزاف ها بر شمردند و يتحکامات مقبره و جمعه مشحون از اخبار مدهشه بدربار طهران فرستادند و از اسيمتوال

ن نمـوده و دولـت را بوخامـت عاقبـت و نـدامت در      يـي امور مملکـت تب  رهٴه و تصرف در ادايآنانرا به قصد ازاله سلطنت قاجار

ن هنگـام کـه انتظامـات    تجربه و تازه بر سلطنت قرار گرفته در آ ين شاه را که نورس و بيتذکّر دادند و ناصرالد يخاتمت هم

صـال  ير و استيز سپاه و تدبيشاء او را به فکر تجهيخان صدر اعظم فعال ما يرزا تقيده بود و پرشان خاطر کردند و ميپاش يمملکت

اصحاب انداختند. 

و وقوع  ياعدا به مقبره طبرس يو هجوم اردوخانيرزا تقين شاه وصدرات ميشرح آغاز سلطنت ناصرالد

م اصحابير قلعه و تنظيمه و شکست اردو و شرح بناء و تعميه عظن مقاتليسوم

ـ ) از ا1264سـت و سصـت و چهـار (   يمحمد شاه چنانچه قبالً مسطور شده در طهران در ششم شوال سـال هـزار و دو   ن جهـان  ي

گشت و از  يوارم متحصّن و متيو در بقعه عبداالعظ ياز طهران فرار يبال درنگ پس از فوت و يرزا آقاسيم يبگذشت و حاج

ـ شد و تمامت دست نشاندگان و برگز يو سخط سلطان )301(و مورد عتاب و سخط  يمقام و رتبه اش متساقط و متدائ دگانش ي

رزا کـه  ين ميناصرالد يعهد شاه  متوفُيپناه بردند و پسر ارشد ول يک به جاه و بارگاهياز منصب و مقام منفصل ومنعزل شده هر 

ـ يز بود به صوب طهران بتاخت و در منزل با سمج  ميقر در تبرجان و مستيآذربا يوال ـ وز يخـان فراهـان   يرزا تق ر نظـام سـپاه   ي

ـ م يحـاج  ير نظام که لقب مرحوم محمد خان زنگنه مشهور بود ملقّب نمود و بر جـا يجان را به لقب اميآذربا ـ ي 118يرزا آقاس

ارتقاء  جسته تـا در آن   يو سرور يد و متدرجاً به مقامات مهتراز خاندان پست بو يبرقرار داشت و او مرد يرانبانيبصدارت و ا

ـ ر اتابـک اعظـم متوال  ير و امير کبير نظام و امير نظام و اميگشت و بالقاب شامخه وز يهنگام بر مسند صدارت متّک اً نائـل شـد و   ي

خان   يرزا تقيت و استبداد ميکفا بود و امور مملکت را به کف يو مستفرق لذّت و شهوت ران يجده سالگين شاه در هيناصرالد

 يده مملکت برآمد و برايپاش ۀرازيب شيابقاء نام و وصول به مقام رجال عظام در صدد نظم و ترت يکامالً فرو گذاشت و او برا

ـ و مملکـت دار  ياسـت مـدار  يش گرفت و در بدو سيق شدت و غلظت و قساوت را پينار فتنه و انقالب طر ياخماد فور ش بـا  ي

اکبر محبعلي خان حاکم کرمانشاه و سرتيب محمد عليخان و ديگران بحمايت حاجي ميرزا آقاسي بلقب  عليخان ماکوئي ابن حسينخان برادر-118

روضة الصفاء–سرداري آذربايجان ملّقب و بشمشير مرصع مخلّع شده بود و چون از استيصال حاجي مطّلع شد به کوه ماکو مراجعت کرد 
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افراشـته و   يران اداء خود سـر يدر اقطاع ا يرزا آقاسيت ميام مرض محمد شاه و عدم کفايو بهادران بزرگ که در ا سرکشان

ار آصف الدوله که پسر خال محمد شـاه  يک طرف حسنخان ساالر الدوله و الهيگرفته بودند مقابل شد چنانچه از  يقوت و قدرت

سـلطنت   يـهٴ الت خراسـان بـا داع  يبودند با طوائف ترکمان متّفق و متحد گشته و در ا  ه استرآباديباش قاجار يوخاريلهٴيو از قب

ـ  يبرخاسته و مدت دو سال آن قطعه را تسخ ـ م يگـر حسـنعل  يد ير و تصرف نمـود و در طرف شـجاع السـلطنه و بـرادرش      يرزاي

ـ و صدر اعظـم جد  )302(ادشاه و شاه در کرمان و فارس علم استقالل بلند کردند و پ يرزا ار ابناء فتحعليم ينعليحس د را بـه  ي

عـراق را   ياشتهار داشـت نـواح   يباکيرزا نائب السلطنه به شدت  تهور و بيرزا از پسران عباس ميلدرم ميشمردند و ا ينم يزيچ

قمـع   ر و قلـع و ير متمرکز درتـدب ين جهت افکار وزينداشت و از ا يد و صدر اعظم ويبشاه جد يخاصّه خود بپنداشت و اعتنائ

ـ با انقالبات ادب ين موقعيبود و در چن يو سخت غضبناک و عصبان يو آدم کش ير و مستقرق لشکر کشين مفاسد خطيا ـ ه بابي ه و ي

زد مواجه گشت و آن همه اخبار يجات ملّاها و تعصّبات ملّت جاهل موج مين بابت در سرتاسر مملکت بواسطه تهيکه از ا يآشوب

ـ يد پس بدون ايرسيم يآنان به سمع و يريو قوت و شجاعت و مملکت گات در باب حدت و عدت يو نشر ـ  يف ينکه فرق ن يمـا ب

ـ عـه باب ياز عقائد و معـارف بد  يا در صدد تحريگذارد و  ياسيو س يان و اضطرابات مملکتيه و طغيانقالبات ادب ـ ه برآي د بصـدد  ي

ـ ع و قمع آن طائفه مصمم گشت و از ان اعتماد نموده به قليبرآمد و نظر بر ظاهر دوخته و بقول جمهور معاند  ين هنگـام قـوا  ي

و دستخوش تطاول  ياهال يران مورد تعدين شد که آن جماعت در سرتاسر ايجه چنيه مشغول ساخت و نتيدولت را به دفع باب

ـ  جـهٴ در در يان و حکّام جابره و منفور دولت و ملّت واقع شدند و چون مقدمه مقبره طبرسيمال ـ   ياول ل واقعـات  و مقـدم برک

ن و بزرگان مازندران صـادر و بـه   يده بسران سپاه و خوانيت فرمانداد و احکام اکيصال آن جمعيره آنطائفه بود ابتدا به استيخط

مـذکوره   عـهٴ گر چون اخبار عظمت و قدرت حضـرت قـدوس و اصـحابش در بق   يد يه جداً مأمور نمود و از طرفيقلع و قمع باب

ت يجمع يهٴت اندک فرصت بتهيدند و بدون تقويمازندران بر خود بلرز يدالعلماء و سائر علمايعافت سيک شهرت ياوضاع آنجا ن

ف مازندران را ين و معاريکردند و خوان يج همييک وتهيمقتول را تحر يرت و بستگان خسرويو اسباب مقاومت پرداختند و عش

ب را مجدداً نوشته و امضا کرده به اطراف فرسـتادند آورده  ختند و منشور کفر و الحاد اصحايصال اصحاب بر انگيبه مقاتله و است

ـ  يرزا تقين شاه و ميآورده اند در آن هنگام که ناصرالد )303(اند  خـائف و مضـطرب و بـه     يخان سخت از امر مقبره طبرس

 يکه در طهران بـرا دان بار فروش يرباط سبزه م عهٴسابق الذّکر در واق يبيخان هزار جر يمصطف يسپاه بودند حاج يهٴصدد ته

اخالد  يدم و براين جمع را در بار فروش ديان نمود که من خود اين بيحاضر شد و چن يد بود نزد ويوفود در محضر شاه جد

ـ يتمامت ا يدم و براينائره فتنه اقدام کردم و عدد و عدو آنانرا بدقت رس ـ بينم ين اشتهارات و اغراقات اساس  اعلـٰي  نم و اگـر  ي
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ن يت نموده ايره کفاين اقدامات خطياج به چنيند او خود بدون احتيمرشانرا محول به برادرم آقا عبداهللا نماا ياريحضرت شهر

آقا عبداهللا مذکور بفرستاد و  يبرا يفيرات او خوشدل شده منشور و تشريدارد پس شاه به تقريخار را از راه اقدام مسلمانان بر م

و  يجـان ياورالريو محمـد سـلطان    يسـارو  يرزا آقا مسـتوف يمله آقا عبداهللا مزبور و ماو را مأمور دفع اصحاب قلعه نمود و بالج

و  يو سواد کوه يجانيو از الر يکالئيمخصوصاً قاد يآباد يو عل يو سورت يبيان مردم هزار جريان و جنگجويرهم از تفنگچيغ

ـ يو سوار کوه و ترک آن حدود چند هزار سوار و پ يساکن سار نهٴافاغ ع نمـوده  رو بـه مقبـره رفتنـد و اطـراف آنـرا       اده تجم

)1265سـت و شصـت و پـنج(   ين در اوائل شهر محرم سال هزار و دويچ نمودند و ايگرفتند و شروع به ساختن سنگر و حفر مارپ

ـ ل عربها بود چون خواست به اتّفـاق  جمع يآقا رستم نام که سرگروه ا ياز سران مازندران يکيبود آورده اند  يقمر يهجر ت ي

 يو يدرک ثـواب خـود بـه جـا     يمتنفّذشان مـانع شـد و بـرا    ينام مالّ ياصحاب روانه شود مالّ عباسعل يخود به عزم سرکوب

ـ واقع گرد ين شروع شد و تقاوم و مقابلتين طرفيحرکت نمود و شرکت در مقاومت با اصحاب کرد و بالجمله مقاتلت ب د کـه  ي

د و چون شب شـد اعـدا از   ينرس يبيچگونه آسيمجروح گشتند و به اصحاب هشان ياز ا ين مقتول و گروهيهشت تن از مهاجم

نکه روز شد مجدداً بگرد مقبره رفتنـد و هجـوم بردنـد و    يآن محل اقامت جستند و هم يقرب مقبره عقب رفتند و در دو فرسخ

ـ   برهنه از مقبره خارج شده بـر آ  يرهايا صاحب الزّمان و شمشيرهٴبا نع )304(از اصحاب  يجمع سـخت   ينـان بتاختنـد و رزم

شان مقتـول و شـش نفـر از اصـحاب کشـته      يست تن از ايدند و باالخره اعدا منهزم شدند و بيدادند و از هر دو سو  مردانه بکوش

ـ    يهٴنکه شب شد بزرگان اعدا بقرين مجروح گشتند و همير از طرفيکث يشدند و جمع خـان رفتنـد در آن جـا     يافـراء  نظـر عل

آتـش   يحتاج نمودنـد و بـرا  يل مايدند و اصحاب را محاصره و منع از تحصيان در اطراف مقبره توقف گزيشگربماندند و سائر ل

 يمشـغولند و سـنگرها   يد که اعدا در شبها بسنگر بنـد يبر افراشتند و چون خبر به حضرت قدوس رس يافکندن در مقبره بروج

ـ م يو حاج ينيرزا محمد باقر قائير اصحاب امثال ميشاهکنند لذا فرمانداد که عده از ميک ميببقعه نزد يخود را هم رزا حسـن  ي

يرعد آسا يرون شدند و با صداياز مقبره ب ياده در رکاب ويرهم سواره و پيرزا محمد حسن برادر جناب باب و غيو م يرضو

ن يدر گرفـت و طـرف   يار سختين در ر وز پنجم شهر محرم مذکور بود و مقاتله بسيا صاحب الزّمان بر اعدا حمله ور گشتند و اي

مرطوب و نمناک  يباک در هوا يد جنگ آوران بيبار يکه باران کم کم م يدند و هنگاميانجام فوز و نجاح خود کوش يبرا

ـ  لهٴختند و اصحاب در حميگر ريختند و خون همديگر آويکديغ و تفنگ به يبا آالت جنگ از ت ـ ياول آن جمع عظ ش يم را از پ

فشرد يثبات ب يب اهللا خان افغان از سران سپاه در سنگر خود استقامت نمود و پايشانرا تصرف کردند مگر حبيبرداشتند و سنگرها

گرفت به جهت باران و رطوبـت هـوا    يره  آتش ميتفنگ سرپر که با سنگ آتش گ يد ولين بار خواست تفنگ رها نمايو چند
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ـ  حوالت يبو يريرزا محمد حسن اخ الباب شمشيدر نرفت پس م ر از کفـش  يکرد و چون دستش از اثر باران تر بود قبضه شمش

سـاخته نشـد    يفتاد و کـار يبود سنگش ب يکند طپانچه سنگ يکسو افتاد آنگاه دست به قبضه طپانچه برده خواست خاليد و بيبلغز

بکوفت تا او جان بداد نداخت و سرش را با کعب طپانچه چندان يب اهللا خان بيحب ين بر رويز  نهٴپس عقاب آسا خود را از خا

جنـاب   يوست و به مقاتله اعدا پرداخـت و از آن سـو  ياران پيسوار شده و به   )305(و بالدرنگ بر اسب خود سوار شده  119

ر و يبراست و چپ بتاخت و کار اعدا بساخت و در اثناء گ يد و او هميد و آتش کار زار زبانه کشيبرس يز از مقبره با جمعيباب ن

ست که آن جناب را نشانه قرار داده در شرف آتش دادن يان را نگريک تن از تفنگچييک هرويب يو دار حضرتقلر يدر اثناء گ

حامل سـاخت و   يو تفنگچ ين ويشتن را ما بيز قدرت مدافعت نداشت بال تأمل خويو ن يتفنگ بود و چون فرصت اعالن به و

او بس متأثّر شد  يروح ساخت آن جناب از مالحظه فتوت و فداکارنداخت و سخت مجيامد و او را از اسب بيگلوله بر کتفش ب

ـ  يش را بر او بپوشاند و امر به انصراف به مقبره داد تا جراحات خود را مرهم نهد و بـال تأمـل توسـن بسـو    يخو بهٴو ج  يتفنگچ

ش اصحاب رزم يشاپيوس و باب پگر فرستاد و در آن شب قديار ديرا بدير ويک ضرب شمشيمذکور دادند و خود را باو رساند و ب

گـر از  يدند که آقا عبـداهللا مـذکور بـا چنـد تـن د     يرس يمهم ظاهر ساختند تا به محلّ يشتافتند و کوششها يان به هر سو ميجو

شان بگرفتند و حمله ور شدند و ينکه چشمشان بر اصحاب افتاد سر راه بر ايج لشگر اشتغال داشتند و همييص و تهين به تحريخوان

د پس آقا عبداهللا يرسيا صاحب الزّمان از اصحاب باوج آسمان مييختند و زد و خورد رد و بدل گشت و صدايگر در آويکديبا 

ـ م خان را کـه ن يابراه يزدير يابن ملّا عبدالخالق عالم شه يخ عليا ز اصحاب مقتول شد و ش يکيبدست   يف امـرا يز از معـار ي

گر از سران را قدوس با دست خود شربت هالک چشاند و از قتـل سـروران معظّـم    يک تن ديمازندران بود به هالکت رساند و 

بود  يخيه در آن معرکه تاريز نهادند و منهزم و متفرق شدند و شجاعت بابيبگر ياس در قلب لشگر افتاد و رويقيرعب و هراس ب

ـ پاه چهل  سـه تـن ن  م خان و نوراهللا خان از سران سيب اهللا خان و ابراهيو بعالوه آقا عبداهللا و حب ز از اعـدا شـربت هالکـت    ي

ـ   )306(خته از معرکه بـدر بردنـد.   يل ريان آن را در زنبيد آقا عبداهللا چنان شرحه شرحه بود که فراريدند و سيچش د يپـس س

خود از طرف حضرت قدوس به اصحاب اعالن مراجعت داد و در آن جنـگ   يرسا يبا صدا يجانيم از اصحاب آذربايعبدالعظ

ـ اعـدا چ  يد و حسـب االمـر از اردو  ينام جلودار اسب آن حضرت مجروح گرد ياصحاب مقتول نشد و فقط قل از يتن بـر   يزي

ئي بوده و و جعفر قليخان بن محمد تقي خان باالرستاقي با برادرزاده اش طهماسب قليخان معاون و محاصره غربي قلعه با ميرزا عبداهللا خان نوا-119

–ياس بود کمک او بودند و بدستور جعفر قليخان که سردار رشيدي بود تفنگچيان هزارجريبي باستيان محکمي بنا کردند و قلعه گيانرا از او هراس بي ق

( روضة الصفاء ناصري)
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ـ ياج در محاربات برگرفتند چنانچه دوياحت ينداشتند الّا اسبان و اسلحه جنگ را برا ده نظـر   يست رأس اسب بدستشان آمد ول

گشـت چـه کـه او چنانکـه      يراب کرده آتش زدند که با صحرا مساوغما و خيخان را که محلّ توقّف سرکردگان بود چنان يعل

ه خود را محلّ سکونت يموده قريق خالف و نفاق پين موقع طرينمود و در ايمان ميم در آغاز با اصحاب اظهار محبت و اينگاشت

جست  يگال مرگ خالصق از چنينطريگر سکونت گرفت و بديد ياعدا قرار داد و هر چند او خود فرار کرد و در محلّ ياردو

ـ ه اش برنج و گندم و سـائر حـوائج غذائ  يد و از  قريباالخره بدست اصحاب شربت هالک چش يول ـ ه و ني ز ملبوسـات و درب و  ي

ـ ره کردنـد و ا يه خود را در انبار ذخيآجر و آهک را به مقبره بردند و حوائج مشهور متماد يخانه ها حتّ يپنجره ها ن واقعـه  ي

ان در بالد و ياط از بابيتحفّظ و احت يمردم مازندران بنشست چندانکه برا ياز اصحاب در دلها يميعظ ميسبب شد که خوف و ب

افـت و  يست  و دو روز امتداد يد شد و بيشد يمذکوره بارندگ عهٴدند و در بندها بساختند و پس از واقيمعمورات حصارها برکش

ـ نکه باران باستاد يآتش قتال در آن مدت خاموش بود و هم ـ م و تعميحضرت قدوس به اصحاب دستور داد تا ببناو تحک ر قلعـه  ي

از مواضع مخروب  يم ارتقاع نداشت و بعضيک زرع نييک زرع الياده از يوار گرداگرد محوطه مقبره زيرا که ديپرداختند ز

ـ   يک با صنعت و علمياصحاب هر  يشد پس همگيسر ميبود چنانچه دخول و خروج بسهولت م غول کـار گشـتند   که داشـتند مش

ـ    يد يو جمع )307(دند و يک بهنر و مهارت خود اشتغال ورزيرهم هر يچنانچه بنّا و نجار و حداد و غ  يگـر از اصـحاب کـه م

ن را از رشـحات  يز مأمور شـدند کـه سـائر   ين بودند آنان نيپرداختند و چون اغلب از طبقه علما و متعمم يدانستند باسلحه ساز

ات يق با کمال اتّحاد و تعاون و مساوات ظهور و بروز استعدادات و قابلينطريع و برخوردار دارند و بدمعارف و مواعظ خود منتف

وار گرداگرد را به ارتفاع دو زرع بلنـد و محکـم   يآن بناء منهدم مستحکم گشت و د يافت و در اندک زمانينشان تحقّق يما بيف

ـ معظم که در عرض وعمق هر  يسور و حصار مذکور خندقنمودند و دروازه ها و برج و باره ها برآوردند و دور  ک سـه زرع  ي

بسـاختند و در شـش موضـع از      يز چوب بستيخاک ر يوار را پس مرتفع نمودند و بر بااليز پشت ديبود حفر کردند و خاک ر

ـ دادند و بامر حضرت قـدوس عمـوم اصـحاب بقر   يک ميب کشيحصار برج برافراشتند که نگهبانان اصحاب بترت خروبـه نظـر   ه مي

ست عدد با خود حمل به قلعه کـرد و از آن  يز بيجناب باب ن يست عدد آجر با خود به قلعه بردند حتّيک بيخان رفتند و هر يعل

ـ  يکي120گر در سمت مغربيدر سمت مشرق و د يکيآجرها دو دروازه  بر قلعه بنا نهادند  واگـذار   يرازيبه جماعت اصحاب ش

قرار داشتند  يرياست آقا رسول بهنميان سپرده گشت که در تحت ريبه مازندران يگريا بود و درزيم ياست آن با لطفعليشد و ر

ستاد و هنگام غروب به اتّفاقشان بـه محـلّ خـود مراجعـت     يا يو جناب باب از صبح تا غروب با اصحاب که مشغول بکار بودند م

( محمد علي ملک خسروي) ه ديگر او به جنوب يعني بسمت شيراز بوده است.درواز-120
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ب دادنـد و در هـر   يامش را پوشانده بودند قسمت ها ترتو علف خشک ب يوان گرداگرد بقعه و مسجد را که از نيز اينمود و نيم

ف و يل مصاريکه در مقبره بود مرتب نموده به کار انداختند و کفيدند و حمام مخروبه ئياراميپنج و با ده تن از اصحاب م يقسمت

نمودنـد و  يخاطر صرف غذا مت مسرت ينشستند و با نها يگر ميکديا سحور و افطار را در جنب ين کردند و شام و نهار يطباخ مع

دادند و محلّ توقّف و سکونت حضرت قدوس و جناب باب در خود بنا بقعـه بـود و در مـدت    يمطبوخ م يبهر دو نفر ظرف غذا

ـ   يه اسباب و تنظيم سنگرو ابواب و تهيقلعه و تحک )308(اشتغال به ساختمان قلعه  از اشـرار مـردم    يم اصحاب بـه کـرات گروه

شانرا متفـرق کردنـد و غالبـاً    يرون رفته اياز اصحاب بمدافعت  از قلعه ب يمعدود يهجوم به قلعه بردند و گاهمازندران حمله و 

ـ ت از اصحاب بودنـد و ن يت مرعوبياط نبود و همه اعدا در غاين قابل مالحظه و احتيت مهاجميتوجه و اعتنا ننمودند چه جمع ز ي

ـ  سهٴاشرت امور قلعه باو سپرده بود و هندکه تکفّل و مب ينيرزا محمد باقر قائيقدوس بم ن ياحيقلعه را که بعد از خاتمه امر آنجا س

ـ يبح يخبر از فنون حربياز نفوس ب ين در صدور چنان بناء محکم جمگيو مهندس ر نمـود امـر   يس و تـدب يرت اندر شدند او تأس

ز در مدت چند روز يند و او نيفزايهبه کرده بر آن بحتاج و لوازم تيگر ما يد يکه در قلعه بود مقداريره ئيفرمود که عالوه بر ذخ

بفرستاد تا آنچـه از نقـود و مـا     ابهٰي بنور نزد جمال  يکرده در مخزن قلعه انبار نمود و کسان يداريره از اطراف خرير کثيمقاد

دولت از طهران بـد   ينظام يکه اردو يموقع يورود به مقبره طبرس يقلعه ارسال فرمودند و از ابتدا ينمود  برايحتاج الزم مي

م آورد تمامت مقاتالت يمحاصره گذاشت چنانچه بعداً خواه يمجتمع از نقاط مازندران آنانرا  بنا يآنجا رفت و سپاه مهم منظم

ـ ان مازندران بود و ابواب قلعه نيا و جنگجوين و رعاياو و با خوان يت کنندگان برايرت خسرو و حمياصحاب با قوم و عش ز بـه  ي

عاقل عـالم فاضـل از جـان     يمتّق يرف مفتوح و مراسله و مراوده با اصحاب سهولت داشت و مردم مازندران چون گروههر ط

تحمل هـر شـدت و    يه مجتمع شدند و برايقيانت حقيج ديارتفاع نداء صاحب الزّمان و ترو يگذشته را مشاهده کردند که برا

 يوسته شـفاهاً بـا مکاتبـه بـه عمـوم اهـال      يمراسله کردند و قدوس و اصحاب پاب نمودند و يا گشتند به قلعه ذهاب و ايمه يسخت

علـم آن حضـرت شـهرت گرفـت و      يـهٴ ن فرمودنـد و داع يدالعلماء اقامه دالئل و براهيماً با سعيمازندران و باالخص با علما و الس

ـ نمـود پـس و  )309(د و او إبا  نمـود  يدالعلما را به کرات به مناظره و محاجه با خود طلبيسع را بـه مباهلـه و رفـتن در آتـش     ي

ان اعتماد نمـود و  يت مازندرانيو جمع يدولت يج عوام و تشبث به قواييافروخته خواند و او از تمامت آن امور سرباز زد و به ته

تا عموم  حضرت قدوس به جناب باب امر فرمود يبالجمله در بحبوحه ارتفاع امر در مازندران و قوت و قدرت اصحاب قلعه شب

 ياست برا يش آمدين پياصحاب ا ين مضمون گفت که ايب بديانجمن نمود و به آنان خطاب کرده قر ياصحاب را در محلّ

قلعه مجبور نمود و مآل حال ما جـز کشـته    ين تنگناينه و حسد اعدا ما را به تحصّن در ايما اضطراراً رخ داده و دست قضا و ک
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م و اکنـون لشـگر اعـدا پـس از     يقت را گوش زد مردم نمائيت حقيختن خون خود صيکه با ر ميا شده ايز مهيست و ما نيشدن ن

مـان  يم و عهـد و پ يداشت يعتيرون شدن فراهم است و ما بيشکست از اطراف و جوانب قلعه پراکنده شدند و راهها باز و وسائل ب

ب ما را احاطـه خواهنـد کـرد    يعنقر يو ملت يفواج دولتد که عساکر و اين بدانيقيم به يگر برداشتيان بود از همديکه ما را در م

ـ ست هر کس مايان نيدر م يما مسدود خواهد شد  پس تا راه باز است و مانع و رادع يبرا يچنانکه شمل نجات به کل ل رفـتن  ي

اکراه و  ر است در شب برود چه کهيرا خجلت و انفصال  دامن گ ين ورطه نجات بخشد و اگر کسيشتن را از اياست زودتر خو

د يم و اصحاب پس از استماع آن کلمات به جوش و خـروش و تـأثّر شـد   يروا ندار يطاق بر کسيف شاق و اليست و تکلياجبار ن

ش برخواسـتند و دسـت   يخو ياز جا يبر زبان راندند و سپس همگ يل آلهيخود را در سب يشدند و مقامات استقامت و جانفشان

دانستند دادنـد  يم ين دست حضرت نقطه اوليحضرت قدوس و دست آن حضرت را عن دست يبه دست آن جناب که آن را ع

)310(د نمودند.يمان خود را تجديعت و عهد و پيو مصافحه کردند وبه ب

رزا به حکومت مازندران و دفع اصحاب قلعهيم يقليت مهديز سپاه و مأموريتجه

مازندران اوضاع  يدند و از طرف علمايلعه و انقالبات مازندران را بشنر نظام حوادث مذکوره قيخان ام يرزا تقينکه شاه و ميهم

دند و يتخت سخت مضطرب شده بر خود بلرزيد از جهت قرب جوار مازندران بپايدر باب اصحاب به سمعشان رس يزياغراق آم

بر قتل اصـحاب قلعـه    يو فتو ديطهران حکم شد يعلما يدند و نخست از بعضيع انجام امر قلعه و اطفأ نائره گرديمصمم بر تسر

بـا قـدوس در    يم و او از جهت سابقه معرفت و دوستيرزا عم شاه و حاکم مازندران را که سابقاً نام برديبگرفتند و سپس خانلر م

ـ م يقليگر شاه مهدينمود از حکومت مازندران معزول و عم ديامر قلعه مساهله م رزا را بـدان مقـام منصـوب داشـتند و او را بـا      ي

سـابق   يجـان يخان الريپ عباسقليد و سرتيت جد و سرعت اصحاب قلعه را قلع و قمع نمايظه مأمور کردند که با نهايدات غليتأک

ـ را مدد و کمک نما يز مأمور داشتند که ويد در طهران بوده نيحضور به محضر شاه جد يالذّکر را که آن هنگام  برا د و بـه  ي

ه بکوشند پـس  يوسته در دفع بابيد پيک با عده خود به حکمران جديده نوشتند که هر ياکن و سران لشگر مازندران اوامر يخوان

ـ  يان همرهان خود از طهران عزيرزا با چند هزار تن سپاهيم يقليمهد ـ     يمت قلعـه طبرس رگاه اول خـاک  يکـرد و چـون بـه ش
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ـ و يهـا ين گوئيشيد و اصحاب مصداق پيد خبر ورود سردار و سپاه را قدوس بشنيمازندران رس ـ را بدانسـتند و حاضـر و مه  ي  ياي

ـ ) در محـلّ قـرب قر  1265ست و شصـت و پـنج(  ي) شهر محرم هزار و دو23ست و سوم(يوم بيات گشتند و در يمصائب و بل ه ي

ام يک فرسنگ مسافت داشت رحل اقامت انداخت و مرکز خيآباد که مقر حکومت بود و از آنجا تا قلعه  يواسکس از بلوک عل

ـ ير بفرستاد و پيع السيش ساخت و بسران مازندرن احکام نافذه و مخبران سريخونموده معسگر  خـود دهٴام داد که بالدرنگ با ع

ـ با اصحاب قلعه گردند و خود در قر )311(اصحابباکارزاريايمهشدهحاضرمزبورمعسگردر ه واسـکس منـزل و سـکونت    ي

 يان مازندرانيانتظار ورود سپاه يد و هم برايدگر يپر از برف و السخت  ياضرده بود و اين که باريد و از جهت برف سنگيگز

ب امـداد و اسـتمداد   اوواباب و ذهاب قلعه يم امور لشگر بپردازد و طرق ايچند توقّف نموده به تنظ ياميمت شد که ايبرآن  عز

ـ يحتـاج م يما  ليق امور اصحاب قلعه بود و تحصييد و تضيغاز تشدآن هنگام ياصحاب را از هر سو ببست و ا ـ وس گشـت و   ير نم

ـ      يبرا يار که به موجب امر حضرت نقطه اوليالتحاق  عده انصار بس  ينصرت اصحاب از هر سو روان بودنـد و اگـر بـه آنـان م

شد چنانچه در يشان مقدور نميافت امکان نداشت و اخبار و استخبار از اوضاع و احوال براييم يميت عظيوستند امر قلعه اهميپ

ـ رب مازنـدران و ن قرزاد و سنگسر از توابع سمنان واقع در يه شهمردو معمو يرزا بواسکس اهاليم يقليمهد آغاز نزول  يز اهـال ي

کـه در علـم و    ير سمنانيد احمد عالم و واعظ شهيه و اصحاب قلعه بودند از آقا سياز سکنه آنجا از باب دهٴگر که عيد يقرا يبعض

اصحاب را احراز  يا بطالن دعاويقت يکه به قلعه رفته حقند ار بود در خواست نموديان شهره ديو طالقت لسان و بالغت ب يتقو

ـ  ياز ا يعده ا که ر بود چهيز در امر اصحاب قلعه متحيدهد و او خود ن يکرده خبر و آگه شـناخت و مراتـب علـم و     يشـانرا م

انـات قـدوس و بـاب از    ياب و درک بقـت عـزم قلعـه و مالقـات اصـح     يحق يدانست لذا به شوق تحريشانرا مست انت و فرايد

رزا طرق مسدود و سبل يم يقل يوم از توقّفش در قلعه به حکم مهديفته گان گشت و چون پس از انقضاء دو سه يدلدادگان و ش

سر و مقدور نشده در قلعـه بمانـد و   يم يگر و اخبار و اعالم اهاليد يرزاد و سنگسر و قرايمراجعت به شمهم يو يمقطوع بود برا

م يل احوال آن خاندان را در بخش سوم خواهيد و تفصير گشته به شهادت رسين اسراء از رؤسا اصحاب دستگيدر خاتمه امر ما ب

عازم قلعـه   يامينام از اهل م يدهد ممگر محيکتن ديبا  ياز حروف ح و )312(و علماءلهٴجاز ا يليوسف اردبيز مال يآورد و ن

ز رضا خـان سـردار   يدند و در اردو محبوس بداشتند و نير کشينجل و زَغُه دو را ب رو شدند و هر اهل ارديودند و دچار و دستگي

مـذکور و در قلعـه را    يام کـه اردو يدر آن ا هم اه شد وبد و در راه هالک و تيداماد سپهساالر عازم قلعه گشت و به مقصد نرس

نصـرت   يمهمـات بـرا   واز نور با حوائج  ابهٰي کب وکردند ميمحاصره نموده از ورود انصار و احباب و روابط اصحاب ممانعت م

ـ تبر يازده سوار به مالزمتشان رهسپار گشتند که از جمله ملّا باقر حرف حياران قلعه حرکت فرمودند  و ي ـ ميو حـاج  يزي رزا ي
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ـ  يک و محمـد تق يو عبدالوهاب ب يزين ترشيد  حسيو آقا س يابوتراب اشتهارد خيو ش يکاشان يجان ـ و ن يورخـان ن ـ ز مالزي ن ي

ـ ز مالزمت داشت و در طريبرادر کوچکشان ن ييحيرزا يشان بودند و ميا مع زمان دو ين و کربالئيالعابد بـه آمـل در   قـرب  ق ي

ـ  ينزول نموده شب را استراحت و ب يمحلّ از  يتوته کردند و عزم داشتند که هنگام سحر هجوم نموده داخل قلعه شـوند و جمع

ـ ر و ايرا دستگ يدند و همگوسلحه را تصرف نمختند و اير ةًاعدا غفل ـ ر کردنـد و چـون ج  يس ـ خطابـات تهد  ابهـٰي  ال م ـ د آمي ز ي

شانرا به صوب آمل بردنـد و در اثنـاء   يت عاقبت خاطر نشان نمودند عظمت مقامشانرا دانسته با مراعات احترام امخاوفرمودند و ب

خبـر   يکه با همرهان بود در آب انداختند  پب و آثار يمکاتدند بموجب اشاره شان آنچه يق چون برودخانه هزار رسيطر يط

ر يره عازم قلعه بودند دستگيه را که با اسلحه و مهمات خطين بابياز بزرگتر يدند که گروهيو شن ديآمل رس يشان به اهاليگرفتار

 يجانيخان الر يرزا تقيم ينعيقلعه  ان محاصريو جنگجو از صاحبمنصبانت آورند و حاکم آمل در آن وقينک به شهر ميکرده ا

شـهرت   يزه جـوئ يو سـت  يت و غلظـت خـو  يخان بود و علما و بزرگان و سادات آمل که در عصـب  يپ عباسقليسرت زادهبرادر

رزا يو مجتمع شوند و محاضر )313(121حاضر  ين در مسجديسئوال و جواب با محبوس ين قرار گذاشتند که برايداشتند چن

شانرا با همرهان در يد و ايم و خوف گشت و از عاقبت آن چه واقع شد ترسيرت و بيق حيشناخت غررا ب ابهٰي چون جمال  يتق

ـ  ياز جهت اصرار و شدت مطالبه علما و سـادات ناچـار ا   يعمارت خود وارد ساخت و به محافظت پرداخت ول مسـجد  ه شـانرا ب

که چند هزار نفر در داخل و خـارج و پشـت   يدر حالا در محضر جمع رکيکيمنزل و مقر دادند و  يمذکور بردند و در محلّ

ـ يغلمقابـل شـده خطابـات     ابهٰي از علما با جمال  يکيان يبام مسجد مجتمع بودند حاضر کردند و در آن م ه کـرد و کلمـات   ظ

ـ تعر ابهٰي شتن را مالزم جمال يدر جوابشان خو ينمودند و همگيک سئواالت ميک يل خواند و از ضّده گفت و ضالّ ميشد ف ي

ـ در مقابل ب ند و چويبه طول انجام ابهٰي ل عظمتو  جما  )314(ن علمايف کردند و باالخره مکالمه مابيو توص ان و برهـان  ي

ذاء و قتـل برخاسـتند و   يدند و فقدان علم و اطّالعاتشان بر عموم حضّار روشن و مبرهن گشت الجرم بايخود را مغلوب د يلهآ

شـان جمـال   ين و ارادت کيم و انتقام منتسبينائب الحکومه مزبور چون از عاقبت وخ يشتند ولاله حاضر داانواع آالت قتّ يجمع

ـ نيشانرا را از چنگ علما و سادات و طلّاب علوم ديله ايدادند تا به آن وس ريزد ناچار قرار بر ضرب و تعيترسين ميبم ه مسـتخلص  ي

سالحدوددري اولستنديزيممازندراندردرازانيسالنيالعابدنيمالزوزماني کربالئوديايمسومبخشدرمذکوراشخاصاحوالليتفص-121
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اندر سي و سه شاهنشه همچون کل شد ****عازم بطبرس آن امير کل شد

(نبيل زرندي)  در عرض ره در شب غيبتي نور***** بر اهل ستم دچار در آمل شد                 
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را  يرزا جانيم يمعذور داشتند چنانچه حاج يبه عذر راک ين رضا نداده و هريک از مالزميچيبه ضرب ه ابهٰي سازد و جمال 

زهـا را بـر   يرا مالزم خواندند و باالخره تمام ضـرب و تعر  ييحيرزا يرا مستخدم و م يزيهمان من است و ملّا باقر تبريفرمودند م

ـ به شـدت   يسق)315(که ظالمان يدند و در حاليواقع گرد بخود قبول فرمودند و مورد ضرب چو ـ زدنـد مـال ز   يم ن ي

مـان رفکند و خود را سپر چوبها قرار داد آنگاه نائب الحکومـه مـذکور ف  يشان بيش را بر پاهايار شده خوياخت ين مزبور بيالعابد

يريتدبسپسودينماشاهنزدطهراننهٴشانرا روايد اياينند تا حکمران خود به آمل بکمحبوسمسجدۀداد که همه را در گوش

و دارالحکومـه  وا منـزل  يشان را بـرا يوار عقب مسجد را سوراخ  کردند و اين خود امر نمود تا ديزممالبهوديرسخاطرشبه

سـت از چنـگ مـا    يو ممکـن ن  شان واجب اسـت يدند که قتل ايکشبراد  يافتند و فريکر خبر الحال سادات سابق الذّ يبردند و ف

ـ يشان تجاوز کرد و خواست با دست خود اذيز اا يکيمجتمع شدند و  ماز مرد يهانبوپسابند ييخالص  ابهـٰي  بـه جمـال    يت

شانرا بـا همرهـان بـه سـالمت     يکرده ا يرير از مخاطره قتل جلوگين تدبينائب الحکومه ممانعت نمود و بالجمله بد يبرساند ول

نائب الحکومـه بـر بـام و    دند و يکش يت مذکوره در پشت در انبوه شده عربده ميجمع يدربرد و درها از درون محکم بستند ول

ت يت وخصـمي مل واقع شود وضـد آدر  )316(يشان خطريا يگروه نادان اگر برا يحت داده گفت ايوار خانه رانده نصيد

مل نيز از آنوقت حكمران آخواهد شد ودر ما ت ونكبت ذلّسبب مل والريجانآيوغيره بااهال نور محترمين از مابين اقوامشان

 وتـوبيخ مفسـدين جـاهلين    ابهـٰي  وتاكيد در لزوم حفظ وحراست جمال  دشوگجمع بنصيحت نآان دراطراف قلعه رسيد وزب

وطـالب قصـد حمايـت    كه اگر علما وساداتجمله خاتمه داد از شجاعت اصحاب قلعه بيان كرد وكالم را بدين  يود وشرحمنب

نگـاه چـون   آاومت كنند الجرم مردم متفرق شـدند  مقمدافعت و انكه بقلعه روند واز تيغ بيدريغ اصحاب قلعه  يدين دارند اول

ت الهيه واقـع شـد   انا بمشيهمما   يكه خالص ندچنين گفت بدو اغاز كرد واظهار مسرت نمودمتكلّ ابهٰي نائب الحكومه د رمحضر 

ـ  ونور امثال ميـرزا ملآسر ومقدور نيست وباالخره خوانين مي ياحد يوغليظ برا يدست اينجمع قسنجات ازوگرنه خـان   يتق

باالتر  مهٴمع شده وهنگاتگرد ايشان مج ين خائف بودند كه جمعيتآوله از قا خان اعتمادالدآحسنخان برادر ميرزا  رزايممذكور و

دنـد  يلهذا مصلحت چنـان د شود مرتفع ون امر خطيرآاصحاب قلعه برسانند و هبرخيزد ويا اينكه ايشان خود را ب يطبرسعهٴاز قل

ـ بسالمت  عزم مل بدينآرا باهمرهان ومالزمين از  ابهٰي جمال پس کنندطهران  روانهرا كه ايشان  در واقعـه   يروانه کردند ول

زار آوردنـد وبـدر بردنـد وضـرب و    آبـود در  البسه ثمين كه براندامشان يونقود شان را غارت كردند حت ءاشيا مذکوره تمامت
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 يدست انـداز  يين قلعه بنارمحاص ونكشيد كه  سران مازندران  يطولاردو ورود وبانجمله پس از122بسيار برايشان وارد گشت

وسرا برسـالت نـزد حضـرت قـد     يال شخصمن احوال واعآميرزا در عين  يگذاشتند ومهديقل)317(.گذاشتندباصحاب را

برخي از بيانات تاريخي حضرت عبدالبهاء در باب واقعه مذکوره آمل چنين مسطور است: و در-122

سـنگر هفـت قلعـه اطـراف ولـي فرمايندحلّخوشيطوربهراقلعهلهٴقلعه فرمودند و مقصود مبارک آن بود که مسئ پس از آن  جمال مبارک عزم رفتن

دهي در سه فرسخي طبرسي است يازده سوار در معيت مبارک بود قرار بر اين شده بود که دم صبح هجوم نمايند و داخل قلعـه   بردندتشريفلهذابوده

رفته بودند و به جز يک شخصي، نگهبان نبود مغرب تشريف آوردند و در يک اطاق وجود مبارک منزل گرفتنـد و سـائرين در    شوند از آن ده جميع اهالي

ـ       رادر اطاق ديگر و چون اسلحه همراه بود براي اينکه مبادا آتش بخاري اثر کند و در اطاق ديگر که قدري دور بود جا دادنـد نصـف شـب ميـرزا تقـي ب

,اسـلحه در کجاسـت   ,گويد که جمـال مبـارک در چـه اطـاقي هسـتند     ،پرسد نگهبان مي،شود و از نگهبان مي،صد نفر تفنگچي وارد ميخان با هفت،عباسقلي

ميـرزا تقـي    ,بينند اسـلحه نيسـت  ،روند مي،کنند حضرات مي،روند از دور شليک مي،بعد مي ,برند،شند و اسلحه را ميک،خشت هاي ديوار اطاق اسلحه را مي

باري جمال مبارک را به آمل بردنـد و در   .آمده ام شما را برده حفظ نمايم !شنيدم شما آمديد و عازم قلعه ايد ,من براي محافظت آمده ام کند،فرياد مي

ـ     .خانه را قراول گذاشتند خانه ميرزا تقي حبس نمودند و درِ اب بـا  علماي آمل در شرارت مشهورند اعالن کردند که جميع اهالي مسـلّح بياينـد حتّـي قّصّ

در يـک  ساطور آمد و نجارها با تيشه و قس علي ذلک و مقصد آنکه بايد امروز جمال مبارک را به مسجد آورند و اين مسـجد طـاق نماهـا دارد از خشـت     

ش بفرمائيـد  طاق نما جمال مبارک نشستند دو تاجر شيرازي که ميهمان حاکم بودند آمدند و نشستند يکي از اين تجار گفت ديشـب خـوابي ديـدم تعبيـر    

فرمودند بگو گفت خواب ديدم که حضرت قائم آمدند در اين مسجد انگشتهاي مبارک را ميگزند يک آخوندي جواب داد از کفر اسـت جمـال مبـارک    

کاتـب خطبهۀفرمودند آخوند تحريف نفرمائيد گزيدن انگشت عالمت تأسف است بکار خود خالصه آن تجار هم مؤمن شدند در جيب ميرزا جاني رقع

مـال ايـن آمـد فرسـتادند ميخواندخوبراچيزهااينحکميعليجانمالگفتندبخوانندنتوانستندبودسريعخطچونودرآمدحسينميرزاآقاحضرت

نوشـته بـاب    را در حقّش جمال مبارک خيلي عنايت کرده بودند گرفت و نتوانست بخواند تا باالخره چشمش افتاد به کلمه صحو فرياد کرد ايـن  عليجان

است فضيلت آخوند صاحب معلوم شد چرا که کلمه صحو را اشتباه نوشته جمال مبارک فرمودند جناب آخوند شـما اشـتباه فرموديـد ايـن سـهو اخـت       

بـر  ت پس از بيهوشي و اين به صاد و حاي حطّي است فرمودند جناب مال عليجان نشنيدي حکايت حضرت را کـه وقتـي   سنسيان  نيست اين صحو هوش ا

شتر سوار شد عرض کردند ماالحقيقه  فرمودند مالک والحقيقه عرض کرد  الست صاحب سرک فرمودند يطرح بک مـا يترشـح منّـي يعنـي آنچـه از مـن       

د زدنـي  ض کـر ترشح ميکند بر تو ميريزد فرمودند الحقيقت کشف سبحان الجالل من غير االشاره عرض کرد زدني بياناً فرمودند هتک استر و غلبه السر عر

اين بصاد و حاي حطّي است جناب شما سهو فرموديد حاال جائي که بوده همه جمع شده اند اين واقعـه خيلـي    *بياناً فرمودند محوالموهوم و صحوالعلوم

ما حکم نمودنـد کـه   عجيب بود ملّا عليجان دست و پاچه شد به مازندراني سخني گفت و خالصه اين حديث را وسيله فرموده بيان مفصّلي فرمودند بعد عل

يـازده   جمال مبارک را بايد چوب زد باري واقع شد ولي خيلي بي احترامي شد بعد جمال مبارک را آوردند در طاق نما نشاندند و بر قتل مبـارک و آن 

لعـه چهـار سـاعت راه اسـت مـن      نفر حکم کردند ميرزا تقي واهمه کرد و به حضرات گفت ما بدون اجازه سردار هيچ کار نمي توانيم بکنيم از اينجا تـا ق 

چـون   تفصيل را نوشته ام صبر کنيد تا جواب بيايد حضرات گفتند اين بايد امروز جاري شود ميرزا تقي چون ديد چاره نمي توانـد بکنـد تـدبيري کـرد    

انگشت قطر داشت بغتـةً ديـوار را   ديوار مسجد از خشت بود و مردم در حياط  آورد و از پشت يواش يواش خشت ها را برداشت تا به خشت آخر که چهار 

سـتند  خراب کرده و جمال مبارک را در بردند خلق هجوم کردند ولي جمال مبارک را دست به دست به خانه ميرزا تقي خان برسـانيدند و در خانـه را ب  

نتظر جواب کاغذ از سردارم و جمـال مبـارک   و خلق با حربه دور خانه ميرزا تقي خان را بگرفتند ميرزا تقي خان باالي بام خانه رفته گفت حضرات من م

اي پيش من امانت آمد همينکه جواب آمد جمال مبارک را تسليم شما ميدهم و ممکن نيست جواب نيامده بدهم و آدمهاي خود را مسلح کرده حاضر بـر 

ي مختصر اين اسـت کـه اگـر يـک مـو از سـر       خان اين چه کاري بود که کردخان کاغد رسيد بدينمضمون که ميرزا تقيدفاع داشت فردا از عبِاسقلي

يـن  جمال مبارک کم  شود من آمل را آتش مي زنم ميرزا تقي اگر خداي نکرده چيزي واقع شود ميان خاندان ما و خاندان جمال مبارک الـي االبـد ا  

ب را پيش علما برد علما گفتند اين امـر امـر   خون نمي خوابد ميرزا تقي مبادا يک مواز سر جمال مبارک کم شود خيلي شديد نوشته بود ميرزا تقي مکتو

ـ       رادري شريعت است ما گوش به حرف خان نمي دهيم چرا که ديناً و شريعتاً مسئوليم اين کار را بکنيم ميرزا تقي تا فـردا مهلـت خواسـت ميـرزا حسـن ب

کرد نصف شب در خانه ميـرزا تقـي را ميزننـد نوکرهـا گفتنـد      داشت خونخوار که  در اردو بوده و هميشه نوکر آقا ميگفتند اگر در آمل ميبود فتنه برپا مي

نـد آيـا   خدا نکند برادر ميرزا تقي باشد در را باز کردند ديدند ميرزا حسن است ميرزا حسن به مجرد داخل شدن  پرسيد جمال مبارک کجـا تشـريف دار  

ه هم فرار کردند و معلوم نيسـت کجـا هسـتند چـرا کـه بابيهـا از قلعـه        کاغذ خان رسيد يا نه از او پرسيدند تو چرا آمدي گفت فرار کردم خان و شاهزاد

ـ        روع بيرون امده هفت سنگر را شكستند اردو را متفرق كردند تا رسيدند بخانه چوبي كه دران شاهزاده ها بودند وآنـرا هـم آتـش زدنـد ميـرزا حسـن ش
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ـ   غريب را سبب يوجناب باب بفرستاد وابالغ وانهاِء داشت كه اين هنگامه عجيب وخونريز رض از كيست ومقصـود چيسـت وغ

در طريقـت وشـريعت ويـا احـراز مقـام دولـت        نـوئ منظور رسـم  ات واتالف اموال واعدام نفوس كدام است اگرتحمل مشقّ

جمع  يريد بزودآو علماء رحماز سادات  يمعدودو  سلطنت بترسيد وبرجان خودسخط دولت و يوسلطنت است پس از قوا

اريـد بيـان نمائيـد    د ديگـر  يسايش شوند واگر منظور ومقصودآراحت و در يونائره را خواموش نمائيد تاهمگرا متفرق سازيد

ـ    يشرحيوتابدانيم وبصدد چاره برائيم پس انحضرت در جواب سئوال ومقال ورد آت مبسوط بيان نمود كه رسـول خـود رقّ

ـ    آاز بالغ متين  يامهٴگشت وشوبشدت بگريست وحال وخيالش دگرگون ت اينـرا  نحضرت تقريبا بدين مضـامين بـود كـه نخس

برخاستند ودولت را نيز اغـوا  ال بضديت ماچه كه علما ضالل وعوام جه يبود نه اختيار ياجتماع ما دراين مكان اجباربدانيد

مـا   يبـرا  يداشـتند ومـامن   يستم انچه خواسـتند مجـر  وتضييق كردند وحال متجاوز از چهار سال است همدست وهمقدم از

قليـل كـه   ديگر نبوده ونيسـت واينجماعـت   يلت بامر بديع حضرت صاحب االمر منظورمردم ودالنگذاشتند ومارا جز هدايت

بسـيار   يسوِء دچار مشقت وسـخت  ءعلمابار فروش بتحريكه در ورود بباشند يل ميبد يبيجليل و در دين وتقو ءاغلب از علما

در قلعه صبح اخوند هـا جمـع شـدند كـه از ميـرزا       جهاد کنند بياينداهند شده اگر ميخو فالن فالنخوند هاي پدر سوخته آكه اين  نمود كردن بفحاشي

كـرد ميـرزا تقـي وبـرادرش خيلـي عـذر        متفرقشانبفحش باخوند ها گذاشت و فحاشيتقي جواب بگيرند كه برادر ميرزا تقي در خانه بيرون امد وبناي 

ضي نشدند چرا كه فرمودنـد ايـن امـوال در سـبيل الهـي رفتـه از امـل        اك ررد نمايند جمال مبار هخواهي نمودند وخواستند اموال نهب شده را گرفت

دم خوبي بود في الحقيقه روح مجسم بـود  آميرزا مسيحي بود كه بساير  (گز)جز بهم خورد در بندرمبارك در انجا قدري  به بندر جز و حالتشريف بردند 

خصي بود كه بمجرد خواندن يك آيه از ايات حضرت نقطـه اولـي گفـت ايـن بـاب      خيلي  نقل داشت دراين اوقات او در بندر جز فوت شد اين ميرزا ش

چاپـار  مال من وسايرين مال شما جمال مبارك اسباب ختم مفصّلي تهيه كردند وحتي زيارتي از براي او نوشتند باري در  بنـدرجز تشـريف داشـتند كـه      

از روس دل مبارك را هر جا بيابند اسير نمايند ميـرزا عبدالمجيـدي بـود كـار پـر     ن اين بود كه جماوآن بود آكاغذي داشت كه  فرمان شاهي در رسيد

توانـد  نمـي فرمـان شـاهي   كه انجا تشريف ببريد هـيچ   هم هست همينقدرخدمت جمال مبارك عرض كرد كه كشتي روس حاضر است وخانه كار پرواز 

ـ    آن يكي از سردارهاي راجمال مبارك را اسير كند فردا صبح جمال مبارك  فـردا   دصفحات با بسياري از سردارهاي ديگر بده خود دعوت نمـوده بودن

 رسيد حامل بـود  چاپار بسرعتبود از عقب رفت در اين ضمن  موعودد ميرزا عبدالحميد هم نسواره حركت فرمود مفصّلي صبح  جمال مبارك با دستگاه

ـ سوارها پرسيدند چه واقعه ايست بمازنـدراني گفـت    ،اد كرددر  نهايت سرعت زياد فريو او  ميرزا عبدالمجيد گفت گوشچيزي در  و مـ ردي ب مردآن  ه =

).يعني محمد شاه که بيماري نقرس داشت و شديداً بيمار بود ، مرد(مرد مرد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ـ لقال عليـه ا  السالم او لست و صاحب سرک عليهعلي ما الحقيقه قال ارافه علي عليه السالم يومي علي ناقة فقال کميل يا موالي * بلـي ولکـن يرشـح    الم س

لي زدني بيانـاً قـال اميـر    او تفضلک نحيب سائال قال عليه السالم کشف سبحات الجالل من غير االشارة قال کميل يا ع الم سلقال عليه اعليک ما يطفح مني 

لسر قال کميل يا علـي  المومنين عليه السالم محو الموهوم مع صحو المعلوم  قال کميل بن زياد يا علي زدني بياناً قال امير المومنين هتک الستر عند غلبة ا

ياد يا علي زدني بياناً قال نور يشرق من صبح االزل فيلـوح علـي   زدني بياناً قال امير المومنين  جذب االحدية نصفة التّوحيد مع الغلبة السر قال کميل بن ز

.هيکل التّوحيد آثاره قال کميل زدني بياناً قال امير المومنين عليه السالم اطف السراج فقد طلع الصّبح
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سـلوك   ضـد، و از شـدت  يلـد بنـوع  زوار وافـدين بـر ب   يبا جمعوكسانش ءمقتول ومجروح گشتند وسعيد العلما يوجمع دشدن

پـس گـوش   را بـر  "يف ولو كان كـافراً عاكرم الضّ"ئين معامله ورفتار نكنند وحديث آخارج از دين وينمودند كه با هيچ دشمن

چه در بارفروش وچه در طريق جنگل بتحريك علما خواستند تمامـت جماعـت را هـالك سـازند    )318(انداختند وباالخره

ـ ن جستيم والوجود نبود لذا در اين مقبره تحصّما م يبرا يمنأوم ـ   و عـداوت   ال باهمـه خصـومت  ح سـوِء   أكـه در صـدور علم

هالك خواهند كرد نه علمـا  سـوِء از مـا     ياز زجر وسخت يدست يابند بنوعاز مارا ياعشان هست كجا توانيم رفت هر فردبوات

هستند كـه هميشـه در اعصـار    يا واتباعشان همان نفوسهبرميدارند ونه عوام گوش بسخن حق وحقيقت ميدهند واين مالّدست

ماننـد ايـن   مهٴكربال جز هنگا يصحرا عهٴروا ميداشتند مگر واقمقاومت ميكردند وانواع جور وعدوان شانيبا اواوليا  ءايظهور انب

واقامـه امـر   اثبـات  يدنيا بـرا  اينك چند صد تن از علما شهير منقطع ازر واقعه ماضيه ميباشدتكرواقعه حاضره همانا ؟بودنقلعه 

 يج ملت اند خـود بـرا  هيك دولت ومحرمالهائيكه ماند پس خوب استحضرت صاحب االمر بمقام تفديه مال وجان ايستاده

حضرت رسول اكرم وائمه اطهار بوده اثبات امر حضرت حجت نمـائيم واگـر   يكه برا يدالئلتحقيق امر حاضر شوند تا باهمان

تش سوزان ميرويم تاهركه باطـل اسـت   آداده بند اتش افروخته مباهله ميكنيم وخداوند عالم وعادل را حكم قراران را نميپذير

واگر بهيچيك از اين امور اقدام نميكنند پـس مـارا راه دهنـد وامنيـت واطمينـان     هالك شود وعوام نيز راحت واسوده باشند

بدان كه ما در قـدم اول از جـان خـود    شاهزاده اينرا يتو اكنيم و يانديگر رفته زندگ يشده وبمملكت جبخشند تااز اينجا خار

ـ     يرزو منديم ومارا بقواآ را با شوق ورضا يگذشتيم وشهادت در سبيل اله ر ومغـرور  وخونريز دولت مترسـان وفريـب دنيـا مخ

مـان شمشـير   احب الزّصكشتن اينمظلومان واصحاب حضرتب مباش وباعث ريختن خون سرباز بيچاره بيخبر مشو وخود يجوان

ينانند كه در صـحرا آب ورجعت معذّ يلهآاتش وانصارش در وااست و فاسق و)ربجاجائر( ين سلطانبرمكش وبدانكه ناصرالد 

ـ در اوهـوس   ينيسـت واتـش هـو    يوبر حق وحقيقت تاختند وچون دنيا را بقائختندنداشمشير وتير ا يكربال وبرائمه هد يامي

)319(وحكومت ورياست بردار وامر گذار وچشم از دنيا يلهآيدر طريق رضا ييا قدمبموش خواهد شد چند خوا يامدر اي

در سـلك    طـف  يصـحرا  يدر يحبن يزيد ريارحكامران شده ومانند دو جهان در دار باش تارعالم را مطيع وفرمان ب يموال

ـ قيقت بيز روهمينكه رسول اينكلمات ومضامين ح .الموالس يگرداخيار وابرار بر قرار ـ ت خقّ ر شـديد  تـاثّ حـال بـا   را بشـنيد  زي

وبار فروش وغيرهمـا را شـاهزاده حاضـر ومجتمـع     ينحضرت فرمود كه علما سارآمعروض داشت كه اكنون تكليف ما چيست 

ـ انفسيه حقانيو هيقآفاما دالئل قران واخبار صحيحه وبراهينسازد وخود در ميان با حكم گردد هرگاه  رديمت خود را ثابت ك

 ياله يويم وامور مملكت ودولت موافق با رضاش فقمتّ ينانرا امر باطاعت وانقياد نمايد وبسلطنت ودولت نيز اخبار كند تاهمگآ
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 يمات مقصد دو روزتهيه مقد يكر ومسرور گشت وبراگيرد پس شخص رسول بغايت متشّما در جهان است قرار يكه سبب ترق

ذخير خواهانه شـاهزاده ظـاهر   از اقدامات مصلحانه يديگر اثر يبعد از رفتن و يكرد ولطلبيد ونزد شاهزاده مراجعت مهلت

 يهر روزه سربازان د رمسـافت بـاال  وت را داشت وانتظار ورود جمعيوف بود كه عزم اغفال اصحابشنشد واز قرائن معلوم ومك

قات روزه بـر تضـيي  خود مراجعت مينمودند وهمهنگاه بمعسكر آقلعه گشاد ميدادند  يميكردند وتفنگ بسوقلعه بسمت كوه مشق

وس رسيد كه شاهزاده را قصد چنانست خبر بحضرت قدتش بقلعه انداختند پسآيافزودند ونوبت يبر اصحاب م يوسخت گير

.قلعه را بقتل وغارت انجام دهديخون بقلعه وارد سازد وامربش ةغفل

دوردرهم شكستن ان مقاتله عظيمه وزا وچهارميرمي يمهديقل يودباريخون بردن اصحاببش

از جوانـان   )320(سـت ودو تـن   ينمود وباصحاب دستور حمله باردو داد وامر نمـود كـه دو   يالجرم آنحضرت عزم پيش دست 

ـ   يه برايه مقدسه قدوسياز نام يعرب يواقويا منتخب شده ساخته كارزار گردند  آورده اند كه توقيع در  ياصحاب رسـيد و همگ

دفـاع باتفـاق اصـحاب بـه واسـکس       ياش ولع و شتاب داشتند ودست بدست ميگشت مضمون انكه شبانه برا -مراودهارت و يز

نازل وفتح با ما است واين مقاتله رجعت جنگ احد است واصحاب بايد پس از هزيمـت اعـدا بجـز اسـلحه      يميرويم ونصر آله

محـزون گشـتند خبـر     يگريمسرور و از د يکيع بود که از يع رفيرند و دو خبر در آن توقيمت نگيديگر بغن يوآالت حرب چيز

ـ  ءكه باشاره وايما ينخست بشارت نصر وفتح وخبر ثان بـت  يحبکـل بـه   يه بـه  يبيمكنون ومضمون بود آن که در آن هنگامه آس

ظلمـت درراآنوبسـتند سـر بريديسفبهٴاصار و عيک دسيد و بالجمله در ثلث آخر شب ساخته  کار شدند و هر يخواهد رس

ک عمامه سـبز بـر سـر داشـتند و تمامـت      يگر را بشناسند مگر آن حضرت و جناب باب که هر يکديقرار دادند تا  خودشعارشب

ـ    ين باال زده شمشياصحاب آست ـ   ير برهنـه بـر دسـت بعض ـ پ يسـواره و برخ و مکـروا و مکـراهللا و اهللا   "يـهٴ اده و آن حضـرت آ ي

کر رهسپار شدند و چون فصل زمستان و سک بر مرکب خود سوار به طرف معيهر  باب جناببر خواند و به اتّفاق "نياکرمراليخ

کـه در   ننچـه کـال)  ي(د ه کالپنجار رفتند تا نزد ده يشقّت بسمخ کرده بود با يل و ک و راه پر از گيتار يشب مار سرد و هيهوا بس

ـ ييشان رها کردند که بر بازويور تفنگ بسياز اهل ده چند ت يدند و جمعيک قلعه بود رسينزد يمسافت از اصـحاب اصـابت    يک

ـ يشان بشنيا صاحب الزّمان را از ايينکه صدايهم يکرد ول فـرار نمودنـد و اصـحاب از آنجـا در گذشـتند و چـون        يدند همگ

ق بودند راه را گم کردن و پس حضرت قدوس خـود اسـب   يل طريکه دل يمودند چند تن از اصحاب مازندرانيراه بپ يمقدار

کـه   يادگان مازندرانيهه اسبان و همهمه پيپا و ش يدند که صدايرس يروانه شدند تا به جائ ير جلو براند و اصحاب از عقب ود
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 يپ عباسـقل يد و چنان تصور کردند که سرتياردو رس يبودند به سمع اعضا يريست نفر در اتّفاق آقا رسول بهنميب صد و بيقر

دادنـد کـه  يگر ميکـد يبـه   يبشارت ورود جمـع امـداد   يو شاد عف د و با شيايدد اردو باست با سپاه خود به م يجانيخان الر

ـ ييرعد آسا يک حمله با ندايده بانان اردو برخوردند و بيناگاه آن جان ستانان از عدو بدکه  )321( رهٴا صاحب الزّمان و نع

 را شيش براندند و خوياشتند و پبردشيپازراآنانارآتشبيتفنگهاوآبداريرهايشمشباوالروحوالمالئکةربقدوسسبوح

کـه  يعمارت ير و زبر کرده همگروه داخل شـده بسـو  ير در قلعه را زبان با دو ضرب تيکتن از طبرستانيبه قلعه واسکس رساندند و 

شـان نشـان داد و از   ياافتند و او محل را بـه  يش خدمتش بود بيرا که پ يجوان و ناگهانند فتشاهزاده حکمران منزل داشت بشتا

رشـادت بااصحابونمودهالکرااوکردهاصابتمزبورجوانبهگلولهوديباريمارانيبهٴسحابهبارانبهٴآن جا گلوله به مثا

ونمودنـد احاطهوقبضهساختيممتزعزعرادشمنانارکانکهالزّمانصاحبايرهٴدند و با نعيرسحساب بعمارت  يوجسارت ب

بـام عمـارت در    يد عاقبت خود را از بااليد و چاره نديدو ينسو و آنسو هميم باين بود از بلرزاميبشدتازحکمرانشاهزاده

خت و جان يکال بگريافته سوار شد به سمت قادييپاالن يرفت تا اسب ين انداخت پنهان شد و با دست و پا هميطرف عقب به پائ

 يسـه هـا  يالودنـد و بک يکه در آن جا بـود ن يافتند دست به اشئائيرت برآمدند و او را نبسالمت بدر برد و چون اصحاب بتاالر عما

خت و آقا يبر و دارهم راد يم درهسه را از ير کيشمش تُک با يم ناميرزا ابراهيم يننمودند حت يمملو از نقود که افتاده بود اعتنائ

در فـهٴ  بغرعمارت رسـانده و  يفوقان چاالک بود خود را به چابک و يسابق الذکر که جوان يحسن ابن استاد آقا بزرگ اصفهان

پشـت چـهٴ ش را بـه کو يخـو  يت چسـت يالحال با نها يفکند وفيان کوزه بيتأمل آتش به م يافت بيآمده کوزه مملو از باروت 

وساختسرنگونومحترقراعمارتوگرفتآتشکوزهجوفباروتديرساصحابجمعبهنکهيهموانداختنيپائعمارت

ـ  يا داشته بودند بيمنهدم کردن قلعه و هالک اصحاب آماده و مه يبرا کهنفتظروفبهآتش شـعله ور گشـت و    يفتـاد و همگ

گر درفتادند يکديده به جان يام کشيرها از نيست از پا نشناختند و شمشدومه شدند يسابقه آس يب رهٴاردو از آن نائره صاعقه و  دائ

رف آوردنـد و آتـش در افکندنـد    اردو هجوم برده در تصّ نهٴران ساختند و اصحاب به قورخايش را ويات خويح )322(اديو بن

ان گـرم  يو سـپاه ارا نين يدان حرب و ضرب ما بيد و ميدا گرديراه هويو راه و ب دايپجنگل  يفضا يچندانکه از شدت روشنائ

جده تن از جوانـان نـورس از اصـحاب    يل انداخت وهجنگبردند غلغه دريار مکصادم اسلحه ها که بتنعره ها و  يگشت و صدا

گم کـرده   ه انتظامنگذشت که سپاه مرعوب رشت حهٴپس لمآن گردن زدند ر بريان را با شمشيچوپان حمله بردند و تيباست يبسو

درختـان جنگـل   غوله و مغاک صحرا و کوه و خالل يم گشتند و در بزاورده منهيدر مقابل اصحاب از جان گذشته تاب مقاومت ن

ـ   يگريشاه ظل السلطان و ذيرزا ابن عليداود م يکيمقام يشدند و دو تن از شاهزادگان عال يانبوه متفرق و متوار ن يسـلطان حس
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نـه  بردنـد  يرزا به سر ميم يقليکه سر رشته دار عساکر بود و در غرفه جوار مهد يمستوف يرزا عبدالباقيشاه با م يرزا ابن فتحعليم

سوخته و خاکستر شدند و اصحاب به مجلس اردو در آمدند و مـال   يافتند الجرم در همان مکانيتند و نه راه فرار ز داشيگر يپا

 يس در آوردند و بـه سـو  حبافتند و از ميسابق الذّکر را در سالسل و اغالل  يامياز اهل م يد مهدو محم يلياردب يوسف علي

قرار گرفت از خشم و خجلـت   ماًًالسکال يقاد ين اهاليرزا در ما بيم يقليه مهدخود روانه نمودند و از آن سو چون شاهزاد عهٴقل

مالقات هموطنـانش   يرا که برا ياحمد نام شکارچ يکربالئ 123ه چاشميک تن از اصحاب از اهل قريتاب بود و در آن حال يب

ـ    او ند واوردير کردند و نزد شاهزاده بيها دستگ يکالهيآباد رفته بود قاد يعل رزابابه سمت  ن يالحـال ببـدتر   يحکـم داد تـا ف

ـ  مذکوره مهيعذاب به قتل رساندند و بالجمله در واقعه عظ ـ کث يدر آن جمع اردو بعـالوه بزرگـان و شـاهزادگان     و ر از اعـدا ي

ست و دو يگشتند آورده اند که از اصحاب سه تن فقط مقتول شدند و آن سه زائد بر دو يمهزوم و متوار يمذکور مقتول و باق

ـ يبا آنکه آن حضرت اصحاب را نص يلن بودند که حضرت قدوس فرمان مقاتله داد وت از اخـذ غنـائم نمودنـد آقـا      يحت و نه

بردنـد بلکـه   ياء دست نميو اش بامتعه اء واموال پرداختند و به اصحاب گفتند کهيبه جمع اش )323(و همرهانش يريرسول بهنم

ش را باثقـال و  يرا از دست دادند و خو يشيزم و مآل اندحدارند وياست بر م اب و ضروريه که در قلعه کميآالت و مهمات حرب

ـ   ير کردند تا روشنيخأکردند و وقت عودت به قلعه را پس انداختند و ت رن بايمال سنگحا د و کـم کـم فضـا روشـن     يفجـر رس

و   .دنـد يتـه بودنـد اصـحاب را د   پناه گرف يخته و در معقل کوهيگر هکه از آن هنگام واردب هزار تن از اعدا ويد و قريگرد

ر تفنگ سـاختند الجـرم جنـاب    يو دور حضرت قدوس را گرفته هدف ت درانداختن نمودنيستند پس شروع بتيل و متفرق نگريقل

کبـار  يستند هزار گلوله بيرا نگريان چون شجاعت و قوت ويشان آورده حمالت سخت به کار برد و سپاهيباب بر آشفت و رو به ا

م يرزا بود و اصحاب گرفتـه بـه آن جنـاب تقـد    يم يقل ير مهديدستش که شمش غيک تيک گلوله بريشاد دادند و گشانيبه سو

گر بر لـب و  يانداخت اصابت و سوارخ کرده از کار انداخت و گلوله ديزد و مير از چپ و راست ميبا دو شمشبودند و او  داشته

ش بدر رفت و از مشاهده آن يو از سمت گلو برد از زبان  يمين قدوس اصابت کرد چنانچه هفت عدد دندان ودهان حضرت 

ان يرا بگرفت و بر سـپاه ير ويار گشت و شمشياخت ين بود جناب باب پژمان و بيحال که لب و دهان آن حضرت مجروح و خون

ـ نمود سپس اصحاب  ينداخت تا جمع را متفرق و فراريشت و ببتاخت و مجروح ساخت و بکُ يحمله برد و هم مجتمـع   يهمگ

ب اصحاب شد و ينص يانين واقعه هر چند فتح نمايشدند و در گرداگرد آن حضرت با جناب باب به قلعه مراجعت نمودند و در ا

 يشـان در قلـوب اهـال   ياز ا يديعـب شـد  رنمودند و  يميرها بردند و شهرت عظير و تفنگ و گلوله و باروت و غياز شمش يغنائ

چاشم يکي از قراء دودانگه هزار جريب مازندران است.-123
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خـتن دنـدان حضـرت    يد و آن جراحت زبان و دهـان و ر يشان رسيز به اين يار مؤثريب بسيآس يفتاد وليان بيمازندران و لشگر

ـ يت سخت و گران ميقدوس بود که بر عموم اصحاب و خصوصاً جناب باب به غا مشـغول شسـتن و    )324(الحـال  ينمود و ف

مـت  ير بسـت و عز يقام اعـدا را بـر ضـم   ت حزن و تأثّر همانگاه نقش مجازات و انتيشدند و جناب باب از نها يبستن جراحت و

افت و در آن طول مدت حضرت قدوس قـادر  ييد تا بهبوديآن جراحت سه ماه به طول انجام يانجامم رساندن کار نمود ول

نمود و با همه رنج و يصرف م يسرت و سختقه در کمال عيه رقيعات و اغذير و ماياز ش يليبه تتاول غذا و مکالمه نبود و مقدار قل

 ير رنـگ رخسـار در و  يياز ضعف و تحول و تغ يز اثريشه مسرور و شاکر بود و نيقّت هرگز اظهار تألم و انفجار نکرد بلکه هممش

 درصـا  نين مضاميمتضمن ا  يعيشان توقتيتسلّ يکردند برايوقوع آن سانحه چون اصحاب جزع و فزع م يده نشد و در ابتدايد

ـ  يرف باشند و بدانند که آن چه وارد مصم يو تسل يد راضد از آن چه واقع شويکه اصحاب بانمود  ر و يت و تقـد يگردد از مش

از سـنگ  أشد ن جنگ با سرب يب را با سنگ خستند دريحب يدندانها اُحدن در جنگ يد يه است و چنانچه اعدايمصلحت اله

 يکـه روز سـوم ورود اردو   )1265(سـت و شصـت و پـنج   يکهزار و دويست و پنجم محرم ين واقعه در صبح روز بيشکستند و اب

رزا بواسکس بود واقع شد.يم يقليمهد

مه و ين مقاتله عظيخان به قلعه و وقوع پنجميرزا و عباسقليم يقليت معظم اردو و هجوم مهدياجتماع جمع

جناب باب و درهم شکستن لشگر و شهادت آن جناب يشجاعتها

ش منهدم و متفرق گشتند ببار فروش يخت و اُردويکال گرياز واسکس بقادم يکه نگاشت يرزا چون بنوعيم يقليو شاهزاده مهد

شد و در  يان خود ببار فروش نزد ويافت و با سپاهياز واقعه شکست اردو و فرارش خبر  يجانيخان الريپ عباسقليشتافت و سرت

ک مجتمع و يان متفرق را نيپس او لشگر  قلعه نهادند )325(گر قرار برمحاصره و حمله به قلعه نهادند يکديمالقات و مصاحبه با 

آورده اند  يمعظم يانش افواج و اردويو لشگر ياريمان خان افشار شهريز با سليخان و سپاهش و نيا نمود و به اتّفاق عباسقليمه

د و در عقب ن بستنيام نمودند و هفت سنگرمتيل دادند و به سمت قلعه شتافتند و در جوار آن مرکز خيب هفت هزار نفر تشکيقر

عه بر افراختند و اُردو را در شبها به کثرت مشاعل چون روز روشن نمودند و يمن يداشتند و برج ها يهزار تن جا يهر سنگر

انداختند يوسته به سمت قلعه گلوله مياهل اردو غلغله افتاده بود و پ يان و نعره هايگچيدار باش کشيب يکوه و جنگل از صداها

بود و حضرت قدوس هر شب بر پاره  ين جاريما بين فيبردند و مقاتالت حزبيورش ميبه قلعه حمله و  يهاز شبها گرو يو گاه
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دفاع حاضر گردند و چون  يالمثل نوزده تن از اصحاب برا يف يليداد که عده قلينگاشت و دستور مي.... چند ميکاغذ

نمودند يو کوشش م يگشتند و در مقاتله سع يمقابل مبردند و با آن عده معدود يحون و حمله ور ميان شبياز سپاه يگروه

ا هزار بودند يشدند و جمعشان که به عده چند صد و  يشان مقتول و مجروح مياز ا يريافته و کثيعاقبت شکست فاحش 

 اطراف قلعه کامالً ينمنوال گذشت وليا هشت شبانه روز بايکردند و مدت هفت يمجروحاً و خائباً به لشکر گاه مراجعت م

اب گشت و اصحاب ناچار به حفر چاه ياجات انداختند چندانکه آب در قلعه کمياحت يبمحاصره گرفته اصحاب را در تنگنا

ز مساعدت و يکردند و جناب باب ن ين قلعه کار ميدر آوردن آب از زم يع االول بود که براين در روز هشتم ربيشدند و ا

ان داشت و يماء عزم بر شهادت و فداء بينمود و باشاره و ا يم يطاع و فداکارص برانقيق و تحريمرافقتشان اشتغال جسته تشو

 اعلٰي زه در بر کرد و عمامه سابق الذکر حضرت رب ير نمود و لباس نو و پاکيف و تطهيبعد از ظهر با آب همان چاه غسل و تنظ

ان يل او را به پايدر سب يبرده و جانفشانرا بر سر گذاشت  نزد حضرت قدوس رفت و اجازت گرفت که امشب بر اردو حمله 

: هر  )326(ن گفت يند و او باصحاب خطاب نموده چنينما يرساند و به اصحاب نبز امر شد که به نصرتش مرافقت و فداکار

اق يدر رکابش حاضر سازد و اصحاب در اشت يقربان يق خدمت به امر حضرت قائم است خود را برايکس شائق شهادت در طر

با حضرت قدوس بوده و مذاکرات و مصاحبه داشتند  يچند يب داشتند و آن جناب به تنهائيعج يو فدا سرور و شعفشهادت 

ر يرون آمد و در آن حال دو شمشيب يش از حضور وين وداع خود را با آن حضرت نمود و با توسل بدامن واليپس آخر

ستاد و اصحاب بدون ينش ايميبش را بدست گرفته در سمت زمام اس يل داشت و بر درب قلعه مربع بنشست و حضرتقليحما

از  يگريبعد د يکيا و مجتمع شوند پس به آنان رو کرده امر فرمود که يحاضر و مه يرامون ويخ از شاب پيک شيانتخاب و تفک

ا اهللا يآن گاه  گر بس استيد فرمود ديزده رسيصد و سينکه شماره سيدر قلعه خارج شوند و سان دادند و تعداد نمودند و هم

ر برهنه در ين باال کرده و شمشيع آستيکه جميگفته برخاست و سوار بر اسبش شد و آن عده از اصحاب در عقبش شتافتند در حال

از اصحاب در قلعه بماندند و چنانچه  يرون رفتند و حضرت قدوس با جمعيها از قلعه بيرازيش ۀدست در دل شب از درواز

ادگان يو پ ياران روان گشت و سواران در پشت سر ويش يشاپيش براند و پيوم حمالت بود اسب خوعادت باب الباب در عم

 ين ها تامرفق باال کرده و برايبرهنه و آست يبر سر و پا يک کاله نمديدند و هر يدويدر اطراف او  و در عقب سواران م

که غالباً خودشان در قلعه  يل داشتند و با کتاره هاينه بسته و حمايد چپ و راست بر گردن و سيسف يگر شالهايکديشناختن 

از اصحاب تفنگ هم داشتند و عادت  يان بردوش نهاده در گرداگرد آن جناب پره زده رهسپار اردو شدند و برخيساختند عر

ک يده و بر نمويکردند پس تفنگها را انداخته دست بکتّاره و شمشيک ميشل يکبارگيشدند  ين بود که چون مقابل اعدا ميچن
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فرمود يو وقار م يت آراميراند و در غاير ميدند و آن جناب از جلو شمشيکشيم يدر پ يا قدوس پيا صاحب الزّمان و يرهٴصدا نع

رفتند و ياو گذاشتند م يشد پا برويد ميشه )327(د ياز آنان شه يکيزدند و هر گاه  يد و اصحاب مياصحاب جهاد کن يا

ک مشتاق بود که خود کشته شود و يگرداند بلکه هر ياز اصحاب رو از صفوف دشمن بر نم يو احدستاد يايم يو يبر جا يگريد

نمودند يمجاهدت و مقاتلت م يريفاقد النّظ ين اتّحاد و شجاعت و فداکاريد و با چنيش زنده بماند و نصرت امر نمايمانيبرادر ا

 ياين داشتند و سنگر اول با زکريبودند و هفت سنگر متو در مقاتله آن شب چنانچه مذکور شد سپاه اعدا هفت هزار تن 

ا صاحب الزّمان و اهللا اکبر يرهٴشان نعيک کردند و ايکبار شليان يک شدند سپاهيبود و چون آن جناب و اصحاب نزد يکالهيقاد

ختند و يگر در آويکديو بختند ياميدان قتل و جرح گرم شد و دو گروه به هم بيدند و هجوم بردند و ميو اهللا اعظم از دل برکش

گر را کشتند و نشناختند پس آن جناب و اصحاب در يکدياز نفوس  ياريل بسيل و نزول باران چون سيدر حالت شدت ظلمت ل

ت ما از يفيز بدان کيسنگر دوم شتافتند و در آنجا ن يجماعت را منهزم و متفرق ساختند و بسو دهٴسنگر اول را گرفتند و ع حهٴلم

ک ساعت از مبارزه و مقاتله نگذشت که تمامت يدر تصرف آوردند و هنوز مقدار  يرا بعد سنگر يسنگر يند و همش برديپ

ان ناچار به فرار يم لشگريمعظم را گسالندند و از ب يانتظام اردو تهٴان را از دستشان گرفته مسخّر نمودند و رشيهفت سنگر لشگر

ک چون يختند و از اشتعال چوبها شب تاريان آتش گذاشته گرياصحاب را در م خود را آتش زده يموفّت يوت چوبيشدند و ب

و پنهان شدند  يروز روشن گشت و اعدا و سپاه منهزم در ورود جنگل متفرق و در خلف و خالل تالل و سنگها و درختان متوار

خود استفاده کرده اصحاب را  يمحلّها يکيان از تاريافتند و افراد لشگريمعسکر قرار  يخندق و در سنگرها يو اصحاب در گود

ل لباس کرده و يخان در آن هنگامه تبديختند و عباسقليشان تفنگ گشاد داده باران گلوله ريده به سويک دين يدر وسط روشنائ

ا ر و دار که باران به شدت هاطل و هويقرار گرفته بود و در آن گ يان خارج شده در پناه تل و درختيت سپاهيان جمعياز م

ار که اهل اردو گرد آورده بودند يزم و چوب خشک بسيو ه يچوب ياشتعال خانه ها )328(از  يک ولياه و تاريرسيچون ق

نمود و برد و مرد و يدر جوالن بود و به هر سو حمله م يا صاحب الزّمان همييچون روز روشن گشت و جناب باب با ندا

خان را يدن واماند و عباسقليبند شده از دو يسمندش به طناب يد از قضا پاکريص بر قتال ميانداخت و اصحاب را تحريمرکب م

گشاد داد  يراست کرده آنرا هدف ساخته و هر دو لوله را برتوال يو نهٴيش را به سينظر بر او افتاد و بالدرنگ تفنگ دولوله خو

ف اصحاب يةالسياز بق يد ابوطالب سمنانيآن جناب بنشست و کارگر گشت و در آن حال آقا س نهٴيو دو سرب قتال راست بر س

يم آورد خود زخم گلوله در دست داشت و برايکتاب گذشت و شرح حالش را خواه مهٴقلعه که ذکر او قبالً خصوصاً در مقد

حال بود در معرکه قتال ير سابق الذّکر که باصابت گلوله سخت مجروح و بيد احمد واعظ شهيافتن برادر مهترش آقا سي
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مرکب را از طناب در  يتأمل پا يسمند جناب باب افتاد ب يرا با خود به قلعه برساند و ناگهان نظرش بر بند پا يت تا وشتافيم

ک بود يکند نزد يد و خواست پا از رکاب خاليستاد و آن جناب آهسته بدو فرمود که ضربت گلوله به من رسيبا يآورده بر جا

 يگر کتفش را نگاه داشت وليکدست محکم بگرفت و با دست ديرا با يب زمام اسب ود ابوطالين غلطد پس آقا سين بر زمياز ز

را از اسب فرود آورد و سرش را بر زانو نهاد و دستمال يد ناچار وينما يکه بر دست داشت نتوانست نگهدار ياز جهت جرح

گذشت و هر دو خادم و رکاب  ل واقعه مهارشدنش در شرح فتنه مشهديو آقا حسن که تفص يجراحتش را ببست پس حضرتقل

 يکردند که به قلعه رساند ول ير بغلش را گرفتند و سعيدند و زيرس يدار حضرت قدوس و آن جناب بودند با اسکندر زنجان

ان باران گلوله يت از ميفين کيش را نگهداشتند و بايرا بر دوش گرفت و پاهايو يق تا قلعه نبود الجرم حضرتقليطر يقادر بر ط

کل مرصوص را ين خبر محنت اثر را به حضرت قدوس عرضه داشتند امر فرمود تا هيدند و به قلعه رساندند و چون ابدر بر

در او  ير حالتييفرمود بدون آن که آثار اندوه و تغيم يکه مشيحال )329(بداخل قلعه و در حجره منزلگهش وارد ساختند و در 

که محلّ خواب و استراحتش بود نهادند و  يجسد آغشته به خون را بر فراش دستش اشاره فرمود تا آن يان باشد با عصاينما

د و در فالن يع اصحاب  فاش نکنيد و واقعه را به جميرون رويد و بيبم را با من تنها گذارين مفاد بنگاشت که حبيبد يسطر

مقدار با جسد  يارعالين که شهريق آخريرون شدند و به حفر قبر پرداختند و در دقايشان از مقبره بيد لذا ايحفر کن يمحل قبر

داشت  ين آورده اند جناب باب سعيان رفت که مضمون آنرا چنين محب و محبوب در ميب يد فداکارش تنها بود مفاوضاتيشه

د و يشد يا از من راضيبدو عرضه داشت آ ياست و هم يش راضيا محبوب از خدمات و فداکارين بداند آيدر دم واپس

 يو بس ين مقامش به انجام رسانديمان را تا آخريب من تو وفا و عهد و پيحب يده بدو گفت ايرا بوسيو يشانيحضرت قدوس پ

وست و يبتو خواهم پ يام اندکيشاد و مسرور باش که من پس از ا يول ين دم از من مفارقت کرديشتاب و سرعت بود که در ا

د حسب امر آن حضرت جسد ينکه عمل حفر قبر به اتمام رسيود و همم بيکه انتها ندارد با هم خواه ياميدر جهان باال در ا

آمد و آن  يآغشته به خون را با همان لباس که در بر داشت نزد قبر بردند و در آن حال صورتش بشّاش و متبسم به نظر م

ر اصحاب که پس يب ساش به قبر اندر نهاد و امر فرمود که محلِّ دفنش را مکتوم دارند و در آنشيرا با دست خو يحضرت و

دان جنگ که چنان يو وسعت م يانطفاء نائره قتال و انهزام اعداء عازم مراجعت بقلعه بودند از جهت شدت باران و سخت

شدند از قلعه دور افتاد و پراکنده بودند و راه قلعه را يم يد و افراداً و احزاباً بهر سو متفرق و فراريان رسيم به لشگريشکست عظ

افتند و يدند و راه به قلعه نيدند و گرديبهر طرف دو يخبر بودند و مدتيد و از اصابت گلوله به جناب باب و شهادتش بگم کردن

ده و در ثلث آخر هر شب بدان يچيجنگل پ يات اصحاب قلعه که در فضايعاقبت از غلغله وبانگ اذان و مناجات و تالوت آ
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ا پشت شجاعت و يت احوال مطلع گشتند گويفيارد شدند و از شهادت آن جناب و کنکه به قلعه ويافتند و هميمعتاد بودند راه 

ن ين بلند نمودند و سخت در غم و اندوه رفتند و در ايدند و ناله و حنيو آه سرد از دل پر درد بر کش  )330(نانشان شکست ياطم

افتند و اغلب وفات يمهلکه متعدده  يضربتها شان جراح وي) تن از ا90دند و نود (ياز اصحاب شربت شهادت نوش يهنگامه جمع

مان استوار کردند که بال يگر عهد و پيکديطاقت و تحمل شدند و با  يدند بينمودند سائر اصحاب چون احوال بدانگونه د

خود  ايان بردارند و يند و حمله و هجوم برند تا تمامت عساکر را از ميند و در تعاقب اردو برآيدرنگ مراجعت بمعسکر نما

ن خبر ينمود و چون ايشان سخت دشوار ميبالتّمام شربت شهادت چشند چه که فراق شهداء اصحاب و مخصوصاً جناب باب برا

ست و اردو خود متفرق شده خواهند رفت پس يزات نين تجهيبه ا ياجيد مرقوم فرمود که احتيبه سمع حضرت قدوس رس

خان و سائر سران و افراد  يرا عباسقليون و فغان در معسکر بلند شد زيد شايکبار فرينکه صبح برآمد و روز روشن گشت بيهم

ان متجاوز از ين از لشگريمقتول دهٴرا عيشان برآمد زيرا مشاهده نمودند دود حسرت از دلها يقتل دهٴاردو چون به مقتل رفتند و ع

بود چه که در  يجانياز آنان محمد سلطان الريکيو پنج نفر از سران سپاه و  يب به چهارصد بود و از آنجمله سيصد و قريس

شان بودند يگر در کمک ايمان خان مذکور چهل و پنج صاحب منصب ديخان و سل ياسقليرزا و عيم يقلين جنگ بعالوه مهديا

ن و سرکردگان و ياجساد مقتول 124خان يب به هزار بشمار آمدند و در آن حال که عباسقلينشان قريمجروح دهٴز عيو ن

ن کاله دوز بار يد حسيداد وآقا سيمات و دستور العمل ميستاده بهمراهان خود تعليش را بر داشته و بپا ايندان خوشاويخو

نکه چشمش  به يانباشته از سرب و باروط در دست داشت  هم يکرد و تفنگيم يده بانيکه در برج قلعه به طرف معسکر د يفروش

ش را بدو راست کرده گشاد داد چنانکه گلوله بر کتف و پشتش يدرنگ تفنگ خورا شناخت و بال يشان افتاد از مسافت دور ويا

م ين افتاد و عده که با او بودند از شدت بيهالک وارد ساخت و او از صدمت گلوله بر زم يگذشت و جراحت ب يبخط سطح

رت را برداشته به آمل يل و عشين اين و مجروحيپس او با حال جراحت اجساد و مقتول )331(ز نهادند يدست از پا نشناخته رو بگر

اه در بر نمودند و در رعب و يبت زده شد و لباس سيباً مصينشستند و در آن واقعه مازندران تقر يو عزادار يرفته به سوگوار

ن يادت مجروحيه شدند و حضرت قدوس در قلعه پس از فراغت از دفن جناب باب به عيوحشت و غضب و نفرت نسبت بباب

رزا محمد حسن برادر باب و مالّ يو م ينيجو يرزا محمد تقيو م يرزامحمد باقر قائنيجراحتشان بپرداخت و م جهٴالاصحاب و مع

اردو آن حضرت امر فرمود تا اصحاب به قتلگاه رفتند و  قهٴافته گان بودند و پس از تفريز از جراحت ين ياصفهان يمحمد رضا

 دهٴن افتاده بودند بدوش گرفته به قلعه نقل دادند و عيمخالف ياز اطراف اردو يک در طرقياجساد شهدا را ازمصرعشان که هر 

ماه ربيع االول از سال هزار و دويست و نود ابن جهان رابا حسرت  و اسف  وداع گفت.عباسقلي خان خود نيز در -124
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از آنجمله بودند و اعدا  ياز حروف ح ينيقزو يرزا محمد عليه و ميل ارومي) تن بشمار آمد و مال عبدالجل36و شش ( يآنان بس

ار متأثر يد بسينکه حضرت قدوس آن حال را بديزه با خود بردند و همياز شهدا را از ابدانشان جدا کرده بر ن ياريرؤس بس

 يرا بر سر چوبها ين اعدا را از ابدانشان جدا کرده به قلعه بردند و همگيمقتول يز رفته و سرهايگشت وامر فرمود تا اصحاب ن

اصله داشت ک زرع فين هر دو يکه سر چوبها بر حلقوم ها بود و ما بيوار قلعه جدا جدا نصب کردند به نوعيچوب بست پشت د

شهادت جناب باب و جمع مذکور از اصحاب  طهٴدر قلعه بواس يب تمامت دورادور قلعه را از سرها احاطه کردند ولين ترتيو بد

بود و اما مدفن جناب  يو ناله و سوگوار ياد و زاريو فر يسر و سرنگون سرشک غم جار يو مشاهده اجساد غرقه به خون ب

 يوسته به مقبره ميز پيو ن يو متصّل به مقبره است و مدفن سائر شهدا کالً در سمت شمال يبقلعه طبرس يباب در سمت جنوب

که  يا شش زرع عرضاً و طوالً حفر نمودند و اجساد و شهدا را تماماً با لباسين را مقدار پنج يباشد و حسب االمر آن حضرت زم

ات متّحد بودند پس از يد که چنانچه آنان در ظاهر حن فرمودنيده مدفون ساختند و آن حضرت چنيدر تن داشتند بر هم چ

ارت شهدا امر نمود و فرمود در هر صبح و شام  به يو در آن روز اصحاب را به ز )332(ز با هم باشند يه نيويات دنين حيعروج ا

ود اصحاب در بار قعهده وريوم دوازدهم ذيمضجشان رفته به تالوت کلمات مقدسه اشتغال ورزند و تمامت عدد شهداء را از 

ن نهم ين الطّلوعيوم شهادت جناب باب هفتاد و دو تن بودند و موقع شهادت آن جناب بيشدند تا  ياهال لهٴفروش که محلّ حم

له يبه جز شهداء ل يطبرس عهٴست و شصت و پنج بود و از هنگام محصور شدن او و اصحاب در قليع االول سال هزار و دويرب

ن عالم گذشتند در آن يونقاهت از ا يماريا به واسطه بيز آنانکه از اثر ضرب و جراحت و ياصحاب و ن مذکوره آنچه از شهداء

ن و دوم از آن يده فرمود اول متعلّق بسابقيکش ين دور بقعه را سه خط دانره متوازيحدود دفن شدند و حضرت قدوس زم

ن است.يسائر ين و سوم برايالحق

نين مقاتله و فرار مهاجميبر اصحاب و هجومشان بر قلعه و شروع ششممازندران ياعالن جهاد علما

سعيد العلما برجان  وخصوصاًشدندشانيپرودرهمسختديرسنمازندرايمالّهابهمذکورهمهٴيعظ عهٴو چون اخبار واق

د ررا گ يل جنگجوذارايكيفر اعمالش  به بار فروش هجوم برند پس گروه ين بترسيد كه اصحاب براآاز خويش بلرزيد و

دور خانه اش مراقبت گرفتند و معذلک از  يشانرا در عهده گرفت تا به محارست وفيرخود مجتمع نموده استمالت کرد و مصا

 رزا مالقات و مذاکراتيم يقليش و شتاب هر چه تمام تر نخست با مهديش نداشت و باطيم و خوف شبها خواب و آسايشدت ب

ع کرد و وادار نمود که سپاه متفرق را گرد يو تشجض يتحريت به قلعه و خاتمه دادن امر اصحاب همنمود و به مراجع مکرر



239

را يخان نگاشت و ويبه عباسقل يمتوال صرم يز نامه هايبه عمل آورد و ن قلعه )333(ن اقدام را در قلع و قمع قلعهيکرده و آخر

 يرزا به صدد هجوم قلعه برايم يقليشما مقتول شدند و مهد يساعمقلعه به  ينک مردان کاريت گرفت که امحت و ماليبنص

ک يند و بمپسخواهد شد زنهار زنهار بر خود  يباشد و الجرم فتح قلعه به نام ويمانده م يباق يعفاران و ضُيدرهم کوفتن پ

د نمود ينوشت و تأکده يعد  مکاتبآمل  يز حکومت مازندران را بدست آر آنگاه به علمايگر نام و شهرت و نيرانه دينبش دلج

پس عباسقليخان درحالتيكه نعش سلطان محمد واجساد ند يختم غائله قلعه حاضر نما يخان را برايسر شود عباسقليکه به هر نوع م

شهر مجتمع و ماتم  يز مشغول گردند و اغلب اهاليو به تجهوتجهيز مشغول گردد غسلبمل برده تا  آين سپاه خود را بسائر مهم

به علما  يو بين از وصول مکاتيد و همچنيدالعلما بدو رسيسع يدر پ يپ پيز بر پا بود مکاتيدر استقبال و تجه يميعظ يارد

 يو برخ يپنهان و متوار يرت و تعجب ماند چه که عده سربازان بعضيکات او در حيد و از اقدامات و تحريمستخبر گرد

که شوهران و بستگانشان را به  يجانيناع و اسکات زنان الرقا يگر برايد يرفاز ط يو مرعوب بودند ول فخائ يمجروح و جمع

ن واقعه يهرگاه ان گفت يچنآمل  يد عاقبت به مالهايديکشتن داده و خود را مجبور به رفتن به قلعه و مقاتلت با اصحاب م

آمل به حرکت آمدند و در شهر  يعلما ز بشود لذايگران نيد تا آنکه سبب رغبت ديکنيمسئله جهاد است چرا خودتان حرکت نم

 ير بلدان و قريو بارفروش و سا يمازندران از سار يدالعلماء و سائر علمايدند که جنگ جهاد است و به حکم سعياد برکشيفر

و ن شرع الزم گشت يه واجب شد و قتل مخربين جهاد با بابيان در کوچه و بازار ندا در دادند که به حکم علما و مجتهديمناد

رها است پس وله يباشد و مالش مباح و جانش در معرض خطر و زنش ين اسالم خارج و مردود ميد از ديف نماهر کس تخلّ

ر و تفنگ  يطبقات مردم از خاص و عام هجوم عموم نمودند و خصوصاً ارازل و اوباش با چوب و سنگ و کلنگ و کارد و شمش

رزا يم يقليمهد يبه اردو يريگروه به سمت قلعه رهسپار گشتند و جمع کث قتل و غارت و جنگ ساخته کار شدند و گروه يبرا

 يدند و در آن حواليقلعه رس يک فرسنگيورش برند و چون فوج فوج به مسافت يحمله و  )334(وستند تا به اتّفاق سپاهيپ

حاصل نمود و  يقدوس آگه ش فراول به تقابل فرستادند و از آن طرف حضرتيرا به نوع پ يل اقامت افکندند نخست جمعحر

م باشد و نوزده تن  ند تا منظّّيگرداگرد قلعه مواظبت و مراقبت نما ين اعدا را بر سر چوبهايداد رؤس مقتولبه اصحاب فرمان

دند يکنه به قرب قلعه رسين اعالم همين و مهاجميب پانصد تن مجاهديمدافعت و مقاتله با اعداء حاضر باشند و قر ياصحاب برا

رزا محمد حسن يآقا م يقلوبشان را فرا گرفت و آن نوزده تن اصحاب بسردار يميعب عظستند ريرا نگر ر مأنوسيغسروؤ و

شان يا صاحب الزّمان بر آنان حمله بردند و ايب يمه يبرهنه و ندا يرهايبود با شمش يباً در نوزده سالگيبرادر جناب باب که تقر

غ ياز ت يز نهادند و به اطراف جنگل پراکنده شدند و جمعيبه گر يه برند رويالت حربم و فزع بدون آنکه دست به آياز شدت ب
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 يبردند هم و راه به اردو و معسکر دند و آنانکه جان به سالمت بدريش غلطيز اصحاب به خاک هالک افتادند و در خون خويت

دو فرسنگ از قلعه دور بودند شبها از  يکيمسافت  ن با آنکهيمجاهد يهاراندند و مالّيه ميباب يباکيسخن از شدت و شجاعت و ب

رزا يم يقليدالعلماء و مهديت کردند و بر سعيگر وصيکديدند و بيديه خواب در چشم نداشتند و مرگ را در برابر خود ميترس باب

ن مقاوالت يو امثال ا ش بودندير و بهانه ها متمسک شده در فکر مراجعت به اوطان خوين ها نمودند و به معاذيخان نفريو عباسقل

ده و يمان و شاهد کفرشان باشد نشنيل عدم ايکه دل ين نفوس مجتمعه در قلعه قول و عمليوست که ما از اينشان تکرار پيما بيف

 هد ن و اواليرالمؤمنيام اًيعلاناشهدواهللارسولمحمداناشهدواهللالّاالهالاناشهدهيقلبمهٴکه بکليم و در صورتيديند

ا يا امام يغمبر يار است آن هم بامر پرا جهاد با کفّيشان جهاد کرد زيا اتوان ب ين حجج اهللا ناطق و معترف اند چگونه ميالمعصوم

غمبر و اماميبت پيجهاد با کفّار در غ نکه حکماًيو با استين امور موجود نيچبک از ايالظّاهر ه يط و عليمجتهد جامع الشّرا اقالًّ

ن ظنون و شکوک که حکم حکم ين فخام حرام است تا چه رسد به اياسالم و مجتهد ءاکثر علما يبه فتوا امام ر وغمبيپ)335(

حرام  يباالجماع و بدون اختالف جهاد با و يبر لسان نفسبهٴيطان کلمه يجرمجرد  را بهيباشد زيعاً ساقط و مرتفع ميجهاد قط

جهاد به اهل قلعه را داد و حال آنکه ما  يفتوا يماء با کدام مجوز شرعدالعلين است که سعيرت از اياست و تعجب و ح

هستند و اگر  يو فتو يشان صاحب رأياز ا يم جمعيمذاکره و مصاحبه بلکه معاشرت کرد يم و با بعضيشناس ياغلبشان را م

ن يشدند و ايشناخته م ادتقو إ يبتأس ئو اورع و اول يما اعلم و افضل و اتق يبدون شک از علما شد يت داده نمينسبت باب

ستند يه اثناء عشر نت و مقامات ائميند از اهل سنّت و جماعت که اصالً معتقد بوصااعصر جتظهور حضرت ح يجماعت که مدع

ک مسئله اعتقاد ين يا يجهاد به آنانان نداد و برا يه فتويامام ياز علما يباشند و حال آنکه احد ينم و مذهبدت يبعد از عقأ

د اختالف و يست نبايبرآن مترتّب ن يعاً ضرريکه صحت و سقمش هنوز بر عموم ثابت نشده و قطجت ه به ظهور حضرت  حيباب

دند که آن اقوال و احوال در يخان ترسيرزا عباسقليم يقليان آورد و حکم به جهاد و قتال نمود از شاهزاده مهديانشقاق در م

رازه اردو را از هم بگسالند و چاره يان شيبه شهادت و مقاتلت باب يل و مجوز شرعيان دلت کند و فقدير و سرايآحاد لشگر تأث

شان سخن گفتند که يق با اينطرين را قبول معذرت خواستند به اوطانشان عودت دهند و الجرم بديدند که مجاهدين نديجز ا

د و ال شک يبه طول خواهد انجام يد است مدتکه موجو يست و موافق عالمات و قرائنير نيخاتمه پذ ين زوديعمل قلعه بد

ا ضرورت شموجوداگروديگردبازخودنهٴمکه أب د پس بهتر آنکه عجالةًيشويول و خسته و افسرده مملشما از امتداد زمان 

ء کند با عت اقتضايم که آنچه حکم شريده يه بسما اطّالع ميسر بابأَپس از حصول فتح قلعه و  يم وليفرست يحاصل کند خبر م
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خان يرزا و عباسقليم يقليمهد يت مسرور شدند و بر اسالم پرستين سخنان به غايدن ايشان از شنيو ا)336(ديسرا رفتار نمائاُ

ش شتافتند.يبحال خو يدعا و ثنا گفتند و سر از پا نشناخته بسرعت تمام همگ

خان،يمت عباسقليان و هزين مقاتله اصحاب قلعه و شکست سپاهيهشتم

م مقاتله بـا اردو واقـع نشـد چـه کـه      يکماه و نييع االول که سپاه اعدا شکست خورده متفرق شدند الياز محاربه شب نهم رب و

ـ توانسـتند و  يبود که بسهولت اجتمـاع و اقـدام نم   ياط و رعبشان از اصحاب بدرجه ايانهزام مذکور و تفرق امور و احت ا همـه  ي

د حاصل کرده بـه محاصـره و حملـه    ينمود تا استعداد جديالزم م يدالعلما طول مدتيسع ضاتيرزا و تحريم يقلياهتمامات مهد

ـ صـال اصـحاب بـود و در آن طـول ا    ياست يام و هجوم آخر بـرا يو ق يه قويند و شاهزاده شب و روز بصدد تهيمبادرت نما ام ي

ـ انبار حضرت قدوس تما يموجوده در قلعه صرف گشت و برنجها يره هايمتدرجاً  ذخ بـه جمـع آوردن از    يم شد و دست رس

راه خروج و دخول به قلعه مفتوح بود وفکر آن حضرت اصحاب قلعه را متـذکّر سـاخت کـه چـون هنـوز       يخارج نداشتند ول

آنکه فرصت را از دست ندهند و هر که خواهد به محلّ و خانواده خود تواند رفت چـه   يسر و سهل است اوليخروج از قلعه م

نماند و جـز تحمـل شـدت     يکنند و چنان کار را سخت خواهند گرفت که مفَر و مهرب ين محاصره ميه مخالفسپا يکه به زود

ان اصـحاب را چنانچـه   يخان که ضرب دست شجاعيام عباسقلينباشد و در خالل آن ا يغ اعدا عالجيدريغ بيجفا و گذشتن از ت

ـ يبود و از دل دهيده و مرارت مشقّات و خطرات را چشيم بپشم خود دينگاشت  يران راه حق و صواب خصوصاً از جناب باب و رعب

گذارند که قتح قلعه به نـام او  يآن را از خاطر م يآرزو يکرد ول يحساب در دل داشت جرآت و جسارت به هجوم بر قلعه نميب

ناگهـان   )337(خبـر بـود   يب دادش واقع شدير بيد و هنوز از شهادت آن جناب که  به تيفزايشود و مقام و اعتبارش نزد دولت ب

ـ ينکه ميح آن واقعه ايبر هدف نشست و توض يرون رفت و به مراد وياز ترکش نفاق ب يخدنگ ـ  ين متـولّ يرزا محمد حس از  يقم

طهـران   عهٴاز شهداء سب يل قميد اسمعيمشهور و صاحب فضل موفور و از خاندان نبالت نشان و داماد س ياصحاب قلعه که شخص

ل و با دو نوکرش کـه  يت جميل و صيکه به قلعه داخل شد با فر جليگردد و در موقعيلشان در محلّش مسطور مبود که شرح احوا

ن بودند ورود نمودند و در غالب واقعات و محاربات خالصانه مشـارکت نمودنـد در آن هنگـام کـه     ين مومنياز مخلص يمانند و

ن بود مکرر از حضرت قدوس خواست که به دعا عذاب بر اعـدا نـازل   ايو مصائب نما يامور قلعه رو به ضعف نهاد و عالئم سخت

م که حضـرت قُـدوس   ير حال در او حاصل شد و با آن که قبالً نگاشتييم و رضا و تحمل خواند الجرم تغيرا به تسليد و او ويفرما

و واقعـه شـهادت آن جنـاب را ذکـر     خان نوشت يبه عباسقل ياصحاب را امر به کتمان شهادت  جناب باب نمودند منأفقانه مکتوب
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ـ افت و جوانان و اقوياصحاب ضعف و فتور تمام راه  يق  به هجوم کرد و چون بر قوايق داللت و تشوينطرينمود و او را با ا و ي

ـ يو آن مکتوب را به س يقلعه را در تصرف آر يک هجوم توانيان کشته شدند اکنون بيجنگجو ن يزرگـر  از منـافق   ينـام  يد عل

ـ م مـهٴ خان رسـاند و نا يمه شب از قلعه خارج شده با شتاب تام خود را به عباسـقل ير جمع اصحاب قلعه داد تا در نداخل د  يرزاي

ـ افـت از  يخان از قرائت نامه و اطالع ار احوال مسـرت وافـره   يرا به دست او داد پس عباسقل يمتول ـ أس و حي رت و اختجـال             ي

هجوم به قلعه و  يبرا يبينرسد و رق        يو دان ياز عال يبر شهادت جناب باب به سمع احدآنکه خ يبرا  يتوان يبدر آمد و ب

هجوم بر قلعه گشتند و با عده اش به سمت قلعه  يايمذکور را بکُشتند و مه يد عليام نکند فرمان داد تا سيبردن نام فتح و غلبه ق

 يقليشـرکت مهـد   يب فتح را بيآنکه نص يام نمودند و به آرزويز خدر اطراف قلعه مرک125يع الثّانيشتافت و در چهاردهم رب

بـه سـمع    ينيرزا محمـد بـاقر قـائ   يم طهٴن خبر چون به واسيرزا ببرد قلعه را به محاصره گرفت و شروع به تعرضات نمودند و ايم

ن تصـور کردنـد   يچنن گروه يجناب باب را فاش نمود و ا )338(ن گفت که خائن خبر شهادت يد بدو چنيحضرت قدوس رس

رزا محمد باقر مذکور فرمـان  يست به ميد نيام بر مدافعت و محاربه نمايکه قدرت و ق يکه بعد از شهادت آن جناب در قلعه کس

ـ يجده تن از اصحاب آن سپاه را دفع دهند و بکمال قوت بفهمانند که اگر چه جناب باب در قلعه نيداد تا با ه ـ تأئ يست ول د و ي

ا ييعان اصحاب را انتخاب نمود و همگروه با ندايجده تن از شجيرزا محمد باقر هيباشد لهذا ميه شامل حال ميآلهه يبيت غيتقو

ده شـده چنانچـه   يرش کمتر ديدادند که نظ يان نهادند و چنان رزميغ آتشبار در ميصاحب الزّمان خود را بر آن سپاه زدند و ت

ـ ش بر رکاب و زيپا مهٴاز چک يکتايفتاد و يخان از اسبش بيعباسقل يحتّ باالخره انبوه لشگر شکست خورده منهزم شدند نِ اسـب  ي

ـ فرار نمود و اصحاب علَم سپاه را با خود به قلعه برده عالمـت فـتح و ف   يگر خاليد يچکمه و پا يک پايماند و با  قـرار   يروزي

د. يشان گرديادر  يديخاطر اصحاب و سبب اتّحاد و نهضت جد ين واقعه موجب تسلّيدادند و ا

نيمعظم و توپخانه و مقاتله هشتم اصحاب و شکست مخالف يتراکم اردو

خان و ياز طهران بود که خبـر شکسـت عباسـقل    يو منتظر ورود اعداء و سپاه و توپ و قو يرزا متوقّف در ساريم يقليهنوز مهد

توپ قلعه کوب و سـپاه پـر آشـوب از طهـران      يده هاز بماند تا عرايگر نيد يد و چند روزيأس و حرمان او را از فتح قلعه بشني

بـه   ي(سـرخِ کـوه   يهٴخان سرخ کويمذکور و جعفر قل يجانيخان الر يل دادند و به اتّفاق عباسقليتشک يمعظ يد پس اردويرس

با چهـل صـاحب    باًيمان خان افشار مزبور و تقريتو و سل دهٴخان برادر زايز طهماسب قليو ن يبي) هزار جريمازندران يمحل جهٴله

شهر ربيع الثّاني  بمبارکي تحويل شمس ببرج حمل شد و شرائط سالم خاص و عام و جشن نوروز در شب و روز بعمل آمد .  22شب چهار شنبه -125

کتاب منظم ناصري -199ۀصفح
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ـ ن واقعه در روز هفتم نوروز واقع شد و نوروز ايام نمودند و اياطراف قلعه را گرفته مرکز خ ياالول يمنصب در اوائل جماد ن ي

) و يمجاعـه ( جـوع = گرسـنگ    ي) بود و اصحاب قلعـه در تنگنـا  1265ست و شصت و پنج (يکهزار و دوييع الثانيرب 24سنه در 

داشتند و حضرت قدوس قبالً به اصحاب خبر  يم و رضا و شکرگذاريحال کمال تسل )339(ن حال يعبردند و در يبسر م يسخت

از اصحاب را فرمودند و چون در روز مزبور اردو وارد شـدند قلعـه را بـه     يمعظم و هجوم بر قلعه و شهادت جمع يورود اردو

قلعه راست کردنـد و   يتوپخانه را به سو نهٴدند و دهاسخت گرفتند و در روز سوم ورود شروع به حمله بر اصحاب نمو رهٴمحاص

ر يل ئ تکبيتهل ياوردند و جز اشباع صدايبدست ن ياثر و ثمر يد وليتوپ غلغله انداخت و بر قلعه آتش بار يرعد آسا يصدا

صـحاب نائـل نگشـتند الجـرم      از قبل ا يزي" سبوح و قدوس رب المالئکة والروح " بچ يجانفزا ير ندايو اذکار و أوراد         وف

رزا محمد باقر يزدند لذا حضرت قدوس به مين وسط قلعه را با گلوله ميمرتفع بنا کرد که از بامش زم يخان مذکور برجيجعفر قل

را مجازات کنند 126خان يفر دادند جعفر قليخان را ک يق که عباسقليجده تن به مدافعت بروند و به آن طريفرمان داد که با ه

ان همرهانش حمله بردند و بر برج برآمدنـد و  ي) تن از سپاه30(يببرج نهادند و به طرف س يشان به مثابه أَجل  ناگهان رويو ا

ـ يرون انداخته بگريم خود را از هر سو بين به شدت رعب و بيمخالف ن افکندنـد و برجهـا را   يختند پس اصحاب توپ ها را بر زم

ن حـال  يدر ع ياوردند وليعودت نمودند و از غارت فقط آنچه اسب به دست آوردند به قلعه ب ران و معدوم ساختند و به قلعهيو

رخ داد کـه سـبب    يام حادثـه ا يامور قلعه و فقدان مأکول کار را بر اصحاب سخت دشوار نموده بود و اتّفاقاً در همان ا يتنگ

اردو آتش گرفـت و   نهٴنکه            قورخايجمل حادثه ال حاصل گشت و ميف و تسهيتخف يسپاه و تفرقشان شد و اندک يشانيپر

ک ماه مقاتلـه  يب ين رو قريب آتش شدند و از ايب لهياز صاحب منصبان نص دهٴع ين افکند که حتّيبر جان مخالف رهٴچنان شرا

بخارج رفتـه علـف و    سر بود چنانچه اصحاب توانستند در آنمدتيخروج و دخول م يليواقع نشد و در اطراف قلعه تا مسافت قل

ره نمودند.يار از آنها را به قلعه برده ذخيبس يند و مقداريه نمايتحلل خود و ستُورانشان تهيأکل و بدل ما  يبرگ درخت برا

قلعهاصحابنيآخرونينهممقاتالتواردورهياخمهٴتراکم و مهاج

ده گرفتنـد و  يبه قلعه گشتند و اطراف را بـه محاصـره شـد   ن متوجه يمخالف يه شد اردويالثّان يو چون آغاز شهر جماد )340(

ـ يصاحبمنصبان امر به حمله و هجوم کردند الجرم حضرت قدوس به م و شـش تـن از    يرزا محمد باقر فرمان دفاع داد که با س

ـ  رون شتافين اصحاب انتخاب نمود از قلعه بين را عقب نشانند و او به عده مذکور که از بيران اصحاب مهاجميپ ـ رهٴتند و بـا نع ا ي

شهادت پنج تن از اصحاب را که شيخ موسي عرب و مالّ ولي اهللا آملي و آقا محمد رضـا شـيرازي    ۀعفر قلي خان سرخ کويبروايتي در اين واقعه ج-126

اي از آن پنج تن بودند و قتل سي تن از اعداء را تعداد کردند.ۀو کربالئي قنبر بشروي
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رقشانرا به دست گرفته و يسخت دادند و باالخره آنان را شکسته منهزم نمودند و ب يصاحب الزّمان بران گروه حمله بردند و رزم

ن يدند و اجساد شهداء را به قلعه برده دفن نمودند و چون در ايبه قلعه برگشتند و در آن واقعه پنچ تن از اصحاب به شهادت رس

[ بند پِه] و يجان  و سوادکوه و بندپيان الريره از سپاهيو غ يدوازده هزار نفر شدند و مختلط از نظام يب بده اليدو قرموقع ار

 يمازنـدران بودنـد و توپهـا    يرهم از کل نواحيو جماعت کُرد و ترک و غ يو سورت يو  دودانگه و باال رستاق يافاغنه و اشرف

ـ   متعدد داشتند و گرداگرد قلعه را قه انداختنـد لـذا امـور بـر     يبا قوئ و مهمات احاطه نمودند و از هر طرف در محاصـره و مض

ک از چهار طرف قلعـه  يه افراد اردو را به چهار قسمت منقسم داشتند و هر يد و صاحب منصبان کلّياصحاب سخت و صَعب گرد

ـ ان و منجنيک باستيبود و هر  يرا سردار بزرگ يض نمودند و هر قسمتيتفو يرا به قسمت ـ ق ترتي ب دادنـد و در شـبها بـه قلعـه     ي

د  از آغاز يزدند و حضرت قدوس چنانچه مذکور گرديدرون قلعه را با گلوله توپ و تفنگ م ينمودند حتّيکتر برده نصب مينزد

قت يحق حهيث صحيه و موافق قرآن و احاديرت باطنيبص يقلعه مکرراً به اصحاب فرمود که هر کس از رو يها يشروع به سخت

" و لنبلوئکم شان خواند، يقرآن را برا يهٴن آيمت دانسته برود و ايما را معلوم داشته در قلعه بماند و الّا تا راه باز است فرصت را غن

ـ ا البة قالوا انّاللّه و انّين اذا اصابتهم مصين الذّّيمن الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و الثّمرات و بشّر الصّابر يبشئ ه ي

شما مقدر و  ياضت و مشقّت برايه رين آيو فرمود به موجب ا هم صلوات من ربهم و اولئک هم المهتدون "يراجعون  اولئک عل

ـ من و اصحاب مـن اسـت و بالجملـه در ا    يلش برايوب بود و تأويا يه براين آيل ايو تنز )341(محتوم است و  ن موقـع از  ي

هجوم و حملـه   يدفاع از اعدا خواستند و او فرمان داد که عده هشتاد و دو نفر برا ۀزاصحاب از آن حضرت اجا ينوبت يسخت

ـ  يرهايکبار با شمشين بردند و آن عده به يمخالف يبه اردو ـ رهٴآخته و نع ـ قلعـه ب   ۀا صـاحب الزّمـان از درواز  ي رون تاختنـد و  ي

سـت و  يار بيواقع شد و پس از کشش  و کوشش بس يسخت لهٴد و مقاتيران جنگ شعله کشيکتر بود حمله بردند و نيکه نزد يبسنگر

وسـف نـام   يگر يه ديقنبر بشرو يکربالئ يکيه سه نفر مقتول شدند يه منهزم گشتند و از بابيدند و بقيان به قنل رسيپنج تن از لشگر

غفلةً به قلعه هجوم بردند و  از لشگر يرينشد آنگاه جم غف بهٴگر در چند روز محاريو د ياميم ين نام از اهاليراز سوم حسياهل ش

ران ساختند و سـنگرها را برانداختنـد و   يدرنگ برج را منهدم و ويان را نفت زده باروط انباشته آتش دادند و بير برج خراسانيز

خـراب   تل يرق در بااليطه تصرف آورده بيپور هجوم نمودند و برج را به حيانبوه سپاه غفلة وانبوه سپاه غفلةً و معاً با کوس و ش

ـ  ين قلعه بر سر اصحاب رسيمخالف ينصب نمودند و چون حضرت قدوس مشاهده احوال نمود که اردو رش يدند بالدرنـگ شمش

کنم و با همـان   ين گفت که با ده نفر اصحاب اعدا را از برج خارج ميخته بود برگرفت و چنيشه آويرا که بر جدار مسکنش هم

ـ رزا محمد بـاقر ن يت در عقبش هجوم نمودند و مياز اصحاب به تبع يد و جمعشان حمله بريکه بپا داشت بسو يکفش ساغر ز بـا  ي
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ا صاحب يرهٴبا حضرت قدوس دست از جان شسته با نع يميبا او و ن يميگر شتافت و تمامت اصحاب نيده رو به برج دير کشيشمش

د و دشمنان را احاطه کردنـد  يشان نرسيبد يبيآس يولد يباريشان از مخالفان ميالزّمان رو  به دشمنان رفتند و باران گلوله به سو

ـ ز نهادند پس آن حضرت و اصـحاب بـر بـرج برآمدنـد و هفـت ب     يبه گر يختند تا آنان رويخون ر يختند و هميو در آو رق ي

و سـوزاندند و در آن جنـگ    )342(کندنـد و خـورد و درهـم شکسـتند      يان را که بر فرازش نصب کرده بودند از جايلشگر

تفنگ را پر کرده باو  يم بروز داد آورده اند که نه تن از اصحاب همگيعظ يپسر محمدخان ترکمان شجاعت و رشادت رضاخان

رفـت و قـرب هفتـاد     يرش کمتر به خطا ميبود ت ير انداز ماهريکرد و چون ت ينقطع به طرف دشمن رها ميدادند و او ال  يم

شان بر برج برآمـد و خنجـر   يدر سن ده سال بود و با ا يه در جمع اصحاب  پسرز آورده اند کيان به قتل رساند و نيتن از سپاه

گشاد داد کـه   يو يسو يان تفنگياز  لشگر يکيفتاد و جان بداد پس يالحال ب يف ينداخت سپاهيب يش را بر مقتل سربازيخو

ستاده بود و بـه حـال   ينش ايپدرش ببالد و در آن حال يد و بسمل وار(بسم اهللا وار)  در خاک و خون بغلطيگلوله بر مقتلش رس

ـ  يزيرقّّت خ بالجملـه   يش را نثـار نمـود  يل اهللا جـان خـو  يسـب  ينظاره کرده گفت جان پدر حقوقم را بر تو بِهل کردم که ف

ان آن را بـه تـوپ بسـته منهـدم     يگر لشگريد يباً مانند اول بساختند پس باريحضرت قدوس امر نمود تا برج را مرمت کرده تقر

ا يمه يران را مأمور داشت که با تفنگ هايد و دو تن از دليگر بار نسازيند و اصحاب ماجرئ را با آن حضرت گفتند فرمود دکرد

 يم برج ننمودنـد جرئـت و جسـارت   ين کرت اصحاب مبادرت به ترميان دانستند که در اينکه سپاهيستاده مراقبت نمودند و هميا

ـ هم گروه حمله ور شدند تا قلعه را بر و تصرف بسته يگرفتند و طمع بر تسخ ـ ک ي ورش در تصـرف آوردنـد و کوچـه  سـالمت     ي

غ يعان اصحاب با تيخت الجرم به امر حضرت قدوس نوزده نفر از شجيساختند تا هر که از اهل قلعه خواهد تواند به سالمت گر

ر مجروح و مقثتول گشـتند و  يکث ياقع شد که جمعو يديا صاحب الزّمان به مقابله سپاه برآمدند و مقاتله شديرهٴبران و نع يها

شـدند و از   يز نهـاده متفـرق و متـوار   يبه گر يگران رويد پس ديمازندران به قتل رس ياز سرداران نام يکير و دار يدر آن گ

ـ   يوماً فين احوال ين ايدند و اجسادشانرا به قلعه برده دفن نمودند و در عياصحاب دو تن به شهادت رس ن ير محصـور ومـاً کـار ب

در چهار طرف قلعه داشتند که گرداگرد آن ها را بـا خـاک    )343(ان چهار برج مرتفع در چهار يشد و لشگريمظلوم سخت ترم

ـ ساختند و اصحاب ناچار شده زين قلعه و درون مساکن را هدف گلوله توپ و تفنگ ميب زميبرآوردند و از فراز بام برجها نش ر ي

بسـر   ين مازندران در گل و اليباران و رطوبت هوا و زم يب دادند و با وجود شدت و تواليتتر ين نقب زده مسکن و مأويزم

ـ فتاد و او با کمال استقالل و عـدم تغ ياز برجها  بر منزل حضرت قدوس ب يگلوله توپ يبردند آورده اند که نوبتيم ر حـال بـر   يي

ـ  ن به محضرشيکه در آن ح يخود بود و ملّا صادق مقدس خراسان يجا ـ مه و هراسـان ب يقرار داشت سراس ـ رون دوي ـ ي  يد و ب
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ـ مه مبـاش اگـر محبـوب عالم   يد و او در جواب فرمود آسين عبارت معروض داشت موالنا خود را بر کنار کشيار اياخت ان اراده ي

ـ  يم فنعم المطلوب چرا فرار کنين خمپاره کشته شويب ايکرده است ما به آس ـ تش بـه ا يم و هر گـاه مش اسـت  ن عالقـه نگرفتـه   ي

ـ   نا "يبنا االّ ما کتب اهللا عليصي" لن وارد نخواهد شد  مهٴمطمئن باش صد  بـهٴ رت ين برجسـته در فضـا  يو در آن حال گلولـه از زم

از منازل آمـد و آتـش در آن بگرفـت و     يکيبه سقف  يگر گلوله توپيد ينرساند و نوبت يبيگشت و آس يده متالشيترک يفوقان

گر از برج معسکر چنان بر فرقش گرفـت  يد گلوله ديخواست آتش خاموش نما يبرغان يالّ تقم يقاتل حاج يرازيرزا صالح شيم

ـ    يبچـابک  يزدين يد حسيبرادر آقا س يد محمد عليفتاد و جان داد و آقا سيالحال ب يکه ف ن بـردارد  يرفـت جسـدش را از زم

ـ    د احمد يفرود آمد که سرش را از تن ببرد و هم پدرش آقا س يبر و يگلوله توپ ان يد و سـپاه يدر آن هنگـام بـه شـهادت رس

ر طبل و شور و آشوب و عرش توپ قلعه کوب مرتفع بود و بـه  يوسته نفيک نمودند از دور و پينزد يمندرجاً خود را به قلعه هم

د کردن يوار قلعه را نشان ميد ينمودند و پايم يکار بردن  کثرت زنبورک و تفنگ و صرف خمپاره و فشنگ در قلعه آتش فشان

به قلعه انداختند که  يراالرتفاع چنان آتشيکث يزهاينها و خاک ريساختند و از باست يها با توپ وسط     قلعه را هدف ميو توپچ

ـ گـر در قـرب د  يد ياز نو طرح کرد و خندق يريرزا محمد باقر نقشه و تدبيع منازل اصحاب مشتعل گشت الجرم آقا ميجم وار ي

ق حضرت  قدوس و اصـحاب از بـاران گلولـه و تـوپ و     ينطريو به ا  )344(ت مرتفع ساختند يز را به غايدند و خاکريقلعه کش

ان در قلعه ياز تفنگچ يدند و آنان به گروهيان را طلبيحمله و دفع توپچ ۀتفنگ سالمت ماندند پس اصحاب از آن حضرت اجاز

ـ يض و عميعر يندقان در مقابل قلعه اصحاب ساختند و گرداگردش را خيرا سنگر داشتند که سپاه ـ  يق کش را  يدند و تنـه درخت

ـ  يختند و هميريپل قرار دادند و از آن جا متصلّا گلوله بر اصحاب م ـ از پ ينکه آن حضرت اجازه فرمـود جمع ـ يران بـا قل ي از  يل

ه حملـه  ش را رساندند و از پل گذشته داخل شدند و بر آن گرويشان خويجوانان شبانه به قصد قلعه مذکور رفتند و سه تن از ا

به  يبيشجاعت عج يمدد و ناصر ماندند ول يان اعدا بيدند و هر سه در ميمذکور را کش يان پل چوبين سپاهيبردند و در ان ح

م ساختند پس بر برج برآمده اصحاب را ير دونيرا با شمش يرا مجروح و برخ ينمودند جمع يظهور آوردند و مقاتله سخت صهٴعر

ـ ده مجتمع بودند و از جهت نبودن پـل دخـول نتوانسـتند و باب   يان رسيرون باستياب در باز اصح يندا دادند و جمع يهم ان و ي

ن مجروح و مقتول گشتند و باالخره هـر سـه جـوانمرد    ياز ط ف يسخت واقع شد و عده ا يان باستان با گلوله تفنگ رزميلشگر

در شـانزده   ياصـفهان  يجوان يگريبود و د يست سالگير بنام د يرزا عبدالعليشان مياز ا يکير کردند که ين دستگير را مخالفيدل

سران سپاه از مشـاهده چنـان تهـور و     يرزا بردند و ليم يقليدند و سرها را از بدن جدا کرده نزد مهديو هر سه را سر بر يسالگ

سـر  ين گروه چگونه مياکردند که غلبه بر  يشه مير و اضظراب تفکّر و انديد شدند و در حال و تحيم و رعب شديدر ب يجانفشان
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نمودند و اصحاب شجاعانه يم يورش تازه ترير قلعه جنبش و يتصرف و تدم يان برايق همه روزه از طرف لشگرينطريگردد و بد

ـ  يکردند و با تسليز ميرت انگيو متهورانه مدافعات ح فقـدان مـأکول و    يوسـخت  يم و رضا و انقطاع و اتّحاد کامل وصـبر در تنگ

ـ   يشان هدف گلوله مياز ا يکينکه يدند  و هميورزيل حمالت استقامت ممشروب در مقاب گـران در  ين شـهادتش د يگشـت در ح

و چون مدت مقاتالت قلعه به )345(گفتند و  يت ميک و تهنيبردند و بستگانش را تبرياظهار حزن و اسف بحالش غبطه م يجا

ـ عت و اقويشـر  يوفور مهمات و استعداد و با نصرت علمامعظم دولت با کثرت اعدا و  يد و اردويق مذکور بدرازا کشيطر  ياي

وماً اخبار موحشـه از آن  يوماً فينبستند و  يمت و شکست طرفير از هزينبردند و به غ يملّت جز اتالف نفوس و خسران نقود سود

ان سخت در يل بابيعده قل م مازندران بريعظ يت و نصرت اردويد و از عدم موفّقيرسير مير کبيواقعات مدهشه به سمع شاه و ام

مان خان افشار از امراء يگفتند پس سل يرزا هميم يقليد موهن نسبت به  صاحب منصبان اردو و مهديغضب بودند و سخنان شد

ل احوال و علّت ننـگ و وبـال را بـه دولـت     يد تا تفاصيقت گرديضاح و اخبار حقينانشان مأمور ايشان و مورد رکون و اطميعال

گشت بـا تمامـت فکـر و     يچاره و عالج کار هم يشه فرو رفت و پيم و اندير در بير کبيرزا از سخط اميم يقليمهدن دارد و يمب

ش مجتمع ساخت و از طول مدت يد و سران اردو را در سراپرده خوينما يکطرفير و مقدرت خواست امر قلعه را يهمت و تدب

جـه آراء  يخـت و در نت يقلع و قمع اصحاب طـرح مشـورت ر   يچگونگ خان سخن راند و دريرزا تقيم سخط شاه و ميمحاربه و ب

نـدا در داد   ياز سران سپاه سپرد و در لشـگرگاه منـاد   يکيک را به دست يب داد و هر ير متراکمه پنج علم ترتيمتصادمه و تداب

ـ د فالن مقدار وفيز قلعه رساند و نصب نمايوار خاکريت نخست را بر ديکه رايکه هر علمدار دولـت انعـام خواهـد     نـهٴ زار از خي

نه مـورد اکـرام و   يت خامس بنسبت معيکمتر از آن و هکذا حال علم ثالث تا رافع را يليرا برساند قل يگرفت و آن که علم ثان

ـ داد لذا تمامت سپاه به ترت يورش عموميج طمع نمود و فرمان ييق عموم آحاد لشگر را تهين طريانعام خواهند گشت و بد ب ي

کامل و بانـگ دهـل و    حهٴتمام  و اسل ياده با آراستگين هزار سواره و پيدند توپخانه را در جلو انداختند و چندنظام جنبش کر

ر يد ناگهان از قلعه تيز نصب نمايرق را بر خاکريو جسارت خواست ب يت چابکيپور به قلعه هجوم بردند و علمدار نخست با غايش

ر يد تيپس متهورانه برخاست که علم را نصب نما )346(تاد و علم واژگون گشت فيش خورد و بيگشاده شده گلوله بر پا يتفنگ

ـ گرسـنه   يبرهنـه و شـکمها   يرهايه با شمشيفسرد و آن گاه بابيفتاد و بيالحال ب يد و فينه اش رسيگر بر سيد ا صـاحب الزّمـان   ي

رد و مرکب به خاک هالک انداختنـد و هنگامـه   ان آختند و ميز بر تارک سپاهيغ خونريان از قلعه رو به لشگر تاختند و به تيگو

ـ نـادر النّظ  يو ستَرک نمودند و شجاعت و شهامت يخيتار يسخت و بزرگ شد و اصحاب رزم يبس ر نشـان دادنـد و خصوصـاً    ي

ـ يخان هزار جرير را به هالکت رساند چنانچه جعفر قليکث يرضاخان بن محمد خان ترکمان جمع سـابق الـذّکر وطهماسـب     يب
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ان بدر رفت و يران اصحاب هوش از سر سپاهيدند و از شجاعت او و دليشربت موت را چش يبرادر زاده اش به دست وخان يقل

مت و فرار يبه هز   يشان افتاده و رويمجروح گشتند و باالخره شکست در ا يريمقتول و کث يدل باختند و از اعداد لشگر جمع

افـت   ين محاربه و شکست اردو وقـوع  يب آخرين ترتيمراجعت کردند و بد نهادند و اصحاب بدون آن که تعاقب کنند به قلعه

ها نمود و تازه سبزه و خط نورسته بر رو و پشـت  يرير شجاعت و دلياز اهل بهنم ينورس آقا قاسم نام سلمان يآورده اند که جوان

ـ ر به عزم اليه بهنميبا همرهانش از قر يريکه آقا رسول بهنم يلَب داشت  و در موقع کردنـد آقـا قاسـم     يتحاق بقلعه حرکت م

بـين  رضـايت نميدادنـد وعاقبـت در    يوصغر سـن  يايشان برا يبقلعه پيوندند ول شانمرافقته برزو واصرار داشت كهمذکور آ

ـ ت  داده او را با خود به قلعه بردند و او در آن جـا داد غ يکرد که رضا يفکار نشسته چندان زار طريق ومعبرشان باحال رت و ي

د و او با سـرعت  يان گرديش خارج شده نمايد و احشاد و معايبر شکمش اصابت کرد و بدر لهٴام مذکور گلويداد تا در ا يدانمر

د و آن حضـرت چنـدان متـأثّر    يا شهادت مرا قبول فرموديدر چنان حالت خود را به صورت قدوس رسانده عرضه داشت که آ

)347(ار فرمودند. ير دعا و تلطّف بسيحق آن صغگشت و در  يدگانش سرشک اشک جاريشدند که از د

اصحاب قلعه و عسرت احوالشان دهٴيمحاصره شد

م و يخود را ترم يرزا و سائر سران سپاه اعدا در اُردو را مجتمع ساخته سنگرهايم يقليره مذکوره مهديو پس از واقعات خط

گر يکديشه عاقبت کار فرو رفتند و سه شبانه روز به يو اند ل نمودند و اطراف قلعه را سخت به محاصره گرفتند و در فکريتکم

ن رساندند که اصحاب شجاع از جان گذشته قلعه را با محاربه يقيأس نمودند و به يمتّفق القول اظهار  يمشورت نمودند و همگ

خود را  يتّحد شدند که سنگرهادت مين عقيشود نمود و برايان نتوان برد و باعمال قوه و زور قلعه را تصرف نميو مقاتله از م

درآرند و  يق در مأکول و مشروب اصحاب را از پاييد مدت محاصره و تضيند و به تمديد نمايم کرده محاصره را تشديتحک

بودند و  يت آراميق پرداختند و در ظاهر نهايياجراء منظور مصمم گشتند و به شدت محاصره و تض يند و برايم نمايناچار به تسل

ره يم آن چه در انبار قلعه ذخيد و چنانچه در مدت محاصره گذشته نوشتيرس ير و تفنگ و اسلحه جنگ به گوش نميت يصدا

م ين اصحاب تقسيز به موجب امرش بيج تمام شد و آنچه در مطبخ مخصوص حضرت قدوس بود نيره به تدريو غ ياعيبود از ابت

که در قلعه داشتند و حضرت يد و چون کار سختتر شد گاو ماده ئيرسيب ما برنج به اصحاير گندم يب دو سيقر يشد و در روز

قلّت علف الغر شد پس امر  يداد برايز قسمت ميکرد و به اصحاب ن يرش تناول ميقدوس از جهت جراحت دهان از ش

ند آن حضرت نبود يراض يشان به مالحظه جراحت دهان وين اصحاب قسمت کنند و ايفرمودند که آن را کشته گوشتش را ب
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م کردند ين اصحاب تقسيما بيم الجرم گاو را کشتند و فيکن يم و با مساوات و مواسات زندگيک رنگ باشيد يفرمود که ما همه با

از برنج خشک و مغز گردو ساختند تا آن ها تمام شد و منحصر گشت به اسبان که از جهت قلّت علف تلف  يليبا قل يو چند روز

ان دسترس نبود پس آن حضرت دستور داد که آن چه از يک سپاهياه جنگل از جهت شلين و گک درختايشدند و هر يم

ن يذبح کرده به مصرف  رساندند و بد )348(رون و رها کردند و آنچه فربه بود يقلعه ب ۀف شدند از دروايمراکب الغر و نح

چ نبود آورده يگر هياء ديخوردند و اشيعلف خشک م يگشت که با مقدار ياصحاب م يق هر روز دو سه رأس اسب غذايطر

رون آمدند در آن وقت يکامل جراحت دهان به حمام رفته شستشو کرده ب يحضرت قدوس پس از بهبود ياند که روز

نکه چنان يربودند هميگر ميکديبت از دست يخورند و با مزاح و ط ياصحاب را مشاهده نمود که گوشت اسب را کباب کرده م

بندگان خود مقدر  يکتا برايکه حضرت محبوب  ينم رزقيد ببياوريشان کرده فرمود بيبد يد رويشان دياز ا تيمسرت و روحان

د نموده گقت چقدر خوش مزه است و از آن پس يف و تمجيد و توصيبگرفت و بر دهان نهاده بمک يفرمود چگونه است و قدر

که  يد بار فروشيو ملّا سع يوسف خوئيملّا  يام شدت روزياکردند و در آن  يت التذاذ صرف مياصحاب گوشت اسب را به نها

ق امور يگر از مشاهده ضيگردد با چند تن د ياصحاب قلعه بودند و شرح احوالشان و امثالشان در بخش سوم نگاشته م ياز علما

ار از يال اختب يو يو قند برا يچا يل مقداريخود شدند که محض تحصيحضرت قدوس چنان از خود ب يبائيو صبر و شک

 يقلير نموده نزد مهديشانرا دستگيان اياران دور ماندند لشگريمودند و از يچند پ ينکه قدميرون شتافتند و هميقلعه ب ۀدرواز

بدست  يابد اطّالعيينمود از حدت و عدت اصحاب قلعه خبر يرزا بردند و او آنانرا در تحت استنطاق بگرفت و هر چند سعيم

که جمع فقها و يدان و ازدحام مردان و زنان در حالتيان مينزد مالها بفرستاد و در آن شهر در م يا به سارشانرياورد پس اين

حاضر بودند آنانرا که مجموعاً پنج نفر بودند در لباس مضحکه و مسخره در  ياز غرفات فوقان يکيرهم در ين و غيطلّاب و معمم

نمودند و  ي حاضر کردند و به امر علماء ...مطالبه و اصرار به سب و لعن و تبرداً و مغلوالًيمق  يت ذلّت و خواريآورده با نها

ز آورده اند که يرا به قتل آوردند و ن يان و رشادت و قوت جنانشان را مشاهده کردند همگياز طالقت لسان و استقامت جبلّيامت

مجروح و تباه شد پس در همان صحن به خاک ن يجناب باب در صحن قلعه بسته بود و از اصابت گلوله مخالف ياسب سوار

د ناچار حضرت قدوس فرمودند آن يت رسيمجاعه در قلعه به غا يش نگذشت که سختيب )349(ش يب يکردند و چند روز

ر خاک درآوردند و صرف نمودند و پس از آن به پوست اسبان پرداختند و پاره پاره و قسمت کردند و بر يز از زياسب را ن

ز تمام شد و در چنان شدت مجاعه اگر يخوردند تا آنها ن يدند و ميجائيده ميان نمودند مثل کباب بدندان کشيآتش بر يرو

 يگشت چه که انبوهيرفت هدف گلوله اعدا ميرون ميل علف و برگ درختان جنگل شبانه از قلعه بيتحص ياز اصحاب برا ينفس
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انداختند يز توپ و تفنگ ميان علفها و أُشجار خارج قلعه نيها و برجها در م قيمنجن يان مراقبت داشتند و تا صبح از باالياز لشگر

توانست شد الجرم اصحاب استخوان يخارج نم يک قلعه را داشتند که احديره شدت محاصره چنان گرداگرد نزديام أَخيو در ا

ز يره ريز با کارد و غياسبانرا ن ينهايرم زدند و چيآشاميآب گرم م يختند و با آن قدريريده در دهن مياسبانرا سوزانده و کوب

ان يکه از خارج بم ين در حدود مسافت پانصد قدم اطراف قلعه را احاطه داشتند و آب مشروبيکرده خوردند و در اواخر مخالف

ات ين مشقّات و بلياله آب گرم شد و در عيک پياصحاب در صبح و شام منحصر ب يبود سد کردند و غذا يخندق قلعه جار

م يو تسل يبائيشانرا به صبر و شکيفرمود و ايک ساعت بوعظ و اندرز اشتغال ميضه عصر يحضرت قدوس همه روزه پس از اداء فر

متّصف بودند که در کمال  يمان و انقطاعيا ۀنمود و اصحاب به قويص ميق و تحريل اهللا تشويسب يوارده ف يايببال يورضا

گشت  يشان محسوس نميرمق و حرکت  از ا يچنان ضعف و نحول داشتند که گوئ گذراندند و ياوقات را م يمسرت و خوش

از ضعفا که طاقت تحمل مشقّات  يها برخياز آغاز طلوع سخت ينمودند ولين عالم ميشهادت و انتقال از ا يک آرزويو هر 

 يل به آرزوهايمنظورشان بود از ن  ينت         مخالف عقائد و امايه کامله نداشتند و ذلّت و مغلوبيمانيز قوت ايده و نيشد

ستند  و سپس ينگر يمان ميم االيبا هم بودند و بر احوال مشتاقانه فداکارانه اصحاب مستق يوس گشتند و در طرفيش مأيخو

م تا ياصحاب مستق يعده ا يو به طرق مختلفه به حفظ جان خود پرداختند ول )350(دند يرون کشيش را از قلعه بيمتدرجاً خو

رزا محمد يرون رفت و ميکه در اثناء شدائد مذکوره از قلعه بيبود و از جمله اشخاص يست و دو تن بر جايخاتمه امر قلعه دو

م حال چگونه تحمل يخورد يگفت ما گوشت بره را بکراهت م يسابق الذّکر بود آورده اند که مکرراً م يقم ين متولّيحس

د و دو ياشد بعد از آنرا ند يهايس اجازه خروج از قلعه گرفته خارج شد و سختم و از حضرت قدويطعم گوشت اسب نمائ

م و يرزا رفتند و او پس از آنها از قلعه در آمده وارد اردو گشت و از او کمال تکريم يقليخته نزد مهديش قبل از او گرينوکرها

خواند  يقت ميحق يش را مجاهد و متحريوخ يکرد گه يم کردند و چون نزد شاهزاده و سران سپاه به اختالف سخن ميتعظ

 لهٴنمود و از جميرت در امرشان مياظهار ح يد و هنگامياز اصحاب قلعه ند يو واف يکاف يکرد که امرياظهار م يو گاه

نزد علماء فرستاد و  يبرد و بسار يمان در حق ويگشت شاهزاده ظن ايسخنانش روائح محبت نسبت به اصحاب استشمام م

از قلعه  يد آورده اند که در روز خروج ويرا به طهران روانه کردند و در آنجا مستخلص گرديپس از اختتام امر قلعه و باالخره

ا ين فرمود آيمذکور چن يمان امثال متولّينموده به نوع تأسف و تحسر از ضعف ا يرزا محمد باقر قائنيبه م يحضرت قدوس رو

مواقع امتحان و افتتان ببال بر چه استقرار و استحکام دارد و او در جوابش عرض کرد بر ام در ين ايمان مردم اين و ايه ديپا

شان و درهم بود و يسخت پر يافتن چاين يبرا ين کالم اشاره داشت که مزاج ناز پرورده متولّيو ا ياله چاياساس تناول چند پ
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رزا يم ياز برا ين فرمود که بليرزا محمد باقر چنيبه مد و لذا آن حضرت يپس از خروج از قلعه و دخول در اردو به مقصود رس

ه قدم در يآله دهٴيآنکه در فتن شد يباشد ولينک با شاهزاده حکمران هم غذا و هم کاسه ميو پلو فراوان است و ا يامروز چا

مذکور  يد و خروج متولّيدرآ نيابرار و مقرب لهٴن گردد و در ثيمان ثابت و استوار دارد و نلرزد و ظفر و مصداق و بشّرالصّابريا

زرگر از  ينام يسيد عل)351(يد عليز مانند سيگر نيد يد و برخين امر گردين ايمعاند يبرا يزيله و دست آوياز قلعه وس

 شامخه ل عوائد وعقائدعدم تحم يونيز برا يجوع وسختته قزوين وغيرهم از جهت شدله درحسن از اهل كُ گر ومالّساهل سن

يت واعتراضاتآافترا يشان احاطه داشت از قلعه بيرون رفتند وبعضرفاسده كه برضمياوهام ةس وباالخص از جهوحضرت قد

چندان ابراز رشادت بود در اغاز امر قلعه زرگر مزبوريد علمذكور سي نيو مارقدرحق اصحاب منتشر نمودند واز خارجين 

سنگسر  يهااز مالّ يبرخبه با چوب دست خود هالك نمود وامعاندين رتن از از محاربات چند يوايمان نمود كه گويند در يك

واجب است  سبا چوب دستم چندتن را بدرك فرستادم اينك بشما ميگويم كه هركدر ضمن مكتوبش اينعبارت نوشت كه

ر يدستگ فرارگشت ودر وقت چون عسرت وسختيها بروز كرد از قلعه خارج ومارق يبيايد ونصرت امر حق را نمايد ولبقلعه

راض برخواست تمستخلص شد وباعراض واعووباالخره خود را خريدست يز دولت شد ومدت پنجاه روز در غل وزنجيريقوا

، نآبيانات  يشد ول ن خبر به عکسياکنون اشويم ،هرگز معذب نميماوس فرمودندگفت كه حضرت قد،دم ميرمه وچنين ب

نبوده ونخواهد  يطتسلّين باهللانموقه از اهل ارض را ب ياحد ر اعظميبه ن قسم "،ورده اندآخصوص چنين ، اينحضرت را در

ض هياكل رعمت نمايند ابداً )ي(رالجمله تفكّ يونخواهند داشت واگر فنداشته يممالك روح تصرفدرو براجساد ظاهره  بود االّ

بدانند كه اگر ,نفوس مطمئنه بوده وخواهد بودت وهالكت شوند ذلّ،نچه مرتكب ميآمقصود معرضين در چه كه داحديه نشون

ض ننمايند عروج رر هرگز تعضمت مرحمن ملكوت عزّتشان در سبيلباقيه مستور است ودر ذلّ يسبيل اهللا حياتها يشهادت فد ر

سبيلكه د ر يالت حربيه پس خوشا حال نفوسآخواهد شد چه از امراض ظاهريه وچه ازارواح از اجساد در هر صورت واقع

مجتهدين سنگسر قرابت داشته پيوسته از يمذكور چون بابعض يد علجمله سيلوبا"شتابند اعلٰي رفيق ه دوست جان فشانند وب

بود كه در كربال بزيارت اثار  يوديگر از معرضين مال زين العابدين شهمير زادا قيام داشته السيف واحببربقي يدت وتعمبمزاح

هيچ )352(از حق نباشدامر  چنين ميگفت كه اگر اين يد وقيام بردعوت مردم باين امر كرد وحتّمومن ش ينقطه اولحضرت

در  يكه بقلعه برود ولگرفت ان خطّ امانياز دولتد التحاق باصحاب داشت وبطهران رفته صدر عالم حق نبوده ونيست وق يامر

 هردکغلبه بيم وترس اعراض  و از جهتزاد گرديد آنگاهآدستگير اردو گشت وتا خاتمه محاربه درحبس بود يقرب جنگل

محمد كول ومشروب ازمنزل ميرزاأقطع مو ةشد قعغنيمت گرفته ودر مو يلغامحاربات قلعه مبدر يگرسار سنبوديگر مير ج
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 داد يبيرجِخان هزار  يمصطف يرا بحاج ءواشيااز اشيا واموال دزديده از ميان اصحاب خارج ومارق شد يبعض يجوين يتق

روز قبل از تسليم شدن اصحاب از قلعه خارج چند د محمديو س يگر محمد مهديو دبوطنش عودت كرد نشدند و تا معترضش

 ياز وبخشيد وانان خود را  )ي(سرخه کُاله ياۀسرخاو ايشانرا بقاسم خان وميرزا شتافتنديقليمهد شدند ونزد شاهزاده

نآشرح  شليك كردن باصحاب داشتند كه قريباً قصدسربازها کهيموقعنام در يد علمحممير گر يد ودند و آزاد شدند يبخر

نكه از ميان بال آئولأُاظهار كرد مطلب را در ميان نهاد و يم سنگسرير ابراهيملتفت شده با ماصحاب را مياوريم شهادتواقعه و

بجهت   يميخواهبرتو يچنين بود وا يابراهيم در جواب وقا ميرزا آشويم وعين عبارت  يباقال مخفزراعت بدر رفته  در ميان

پنهان ق که گفته بود يبهمان طرخود را  يمحمد علمير ياين جان بقدر خاكستر ارزش ندارد ول ياز حق پشت كن جانحفظ 

و يعامنوع جواب ميگفت كه من گويند چون مردم از او در خصوص قلعه سئوالت ميكردند بدين د،يرس نموده و بهدفش

اصحاب در شب اول ورود نيزيسنگسر يو محمد رضكردم مشاهدهخود از حضرت قدوس خوارق عادات بچشم يلم وميعلب

محمد مالّمحمد ويشنماز و مالّ عليگر مالّ صالح پيرون رفت و دينشان خارج شده بيم از مابينگاريم يبزوددولت كه  يدوبا ر

چند يناريو دبستگانشان فروختند ودرهم به يخواستند اصحاب را قتل عام كنندم سنگسر را***ار از اهل رضا وعبدالجب 

ند ده از همرهانش بوعدسابق الوصف با  ييرهنمرسول بدر عين شدائد از قلعه خارج شدند اقا کهيو از جمله اشخاص اندوختند

مان است أَ دردورقلعه بيرونزا سکد كرد كه هررفتند واو بديشان اطمينان داده بقران سوگند ياميرزا يكه باردو نزد مهديقل

 يكه تعرض باحد)353(نان و أمان داده و گفت کهيخبر اطمبقلعه مراجعت كرد وباصحاب شده ***مسروراقا رسول 

ش و يم و منتظر ظهور گشايخود رو يقلعه خارج شده به خانه ها ين است که از تنگنايو اکنون صالح وقت چن نخواهند نمود

 يماو درنگ نيز بيرون نخواهيم رفت ودر هر حال باحضرت قدوس در قلعه است مااصحاب باو گفتند تايم وليرج گردف

بغل يات بديعه را از آرسول كلمات وقاآپس  م)يشماري؟ خود مقدم ميبا او را همت راه قرار داده و بر چشم فان رهٴمشاوم ( ينمائ

 ييات را حق ميدانم ولآجميع انبيا واوليا قسم است من صاحب اين ه بارواح  مقدسهوبحالت گريه قسم ياد كرد كدر آورد 

ه كه از نعدآمينمود وميرزا مراجعت ياختيار نمود واز قلعه خارج كرد وچون باردو نزد مهديقل يمرا بيوسخت يچكنم گرسنگ

قا رسول آميرزا در ظاهر با  يتير باران نمودند ومهديقل اردو از سنگررا ياو رفتند همگطائفه اش بودند نيز بابرادران وياران و

ه ب را يعده اكردند همرهانش را سه قسمته يو بقورد آدر  يخان اورا با گلوله از پا يودر اخر باشاره عباسقلكرد يميمهربان

يايهٴبه پااعه جممشقّتو جمله شدت مجاعه لباورا سربريدند يمل بردند وهمگه آرا ب يرا ببار فروش وبرخ يوبعض يسار

مجسمه حائل شد و مانند  ده و بدنيو شکم ها و امعاء به پشت چسبه خارج يعوصورت طبي يهٴعادقيافه از حالت رسيد كه شكل و
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قوت  جهٴدر خالل چنان احوال خارق العاده بدر يگشت ولزعفران  بهٴبمثالون چهره واندامنمايان و ء و أحشاءاعضات يتمام

شيپور از اردو  يصداوهروقت شتندگتوپ را پروانه وار پذيرفتار مي رهٴگلوله تفنگ را استقبال ميكردند وشراتند كهمان داشيا

مقابلت ومقاتلت بر ميخاستند  يبرا بال تاملورش مياوردند ياعدا نكهآبگمانبلند ميشد در حاليكه در منازل خود افتاده بودند 

يافته  يتا حالمكث مينمودند يبلند ميشدند وقدر يل  ميكردند وسپس از جاقيقه تامالجرم چند دچشمهايشان تاريك ميشد

از طهران ييكپيشديده مذكوره نوبتوتوانا بودند چنانچه در ايامشه مقتدر يمقاتله همو معذالک در انجامانگاه روانه ميگشتند  

و برادرش مالّ باقر  يکند يا مالّ مهدورد وچون بآميرزا  يقلمهدي يبرايباردو رسيد وامر ودستورخان  يرزا تقياز نزد شاه و م

 (را) مذكور يهدم حاصل كرد كه پشت ديوار قلعه رفته مالّ)354(حاصل  اجازتقلعه اشنا ودوست بود از شاهزادهاز أصحاب 

پيام مر وأ وابرامو مستخلص سازد وشاهزاده توسط او تاكيدخارج كرده در امان دولتنصيحت گويد شايد او را از قلعه

 نکهيپس همخارج ودر امان باشد خواهد تواند از محاصره همين دولت نمايد وهركأاصحاب قلعه را ابالغ ت يفرستاده همگ

بر سر و يسفيد بهٴدر بر وعصاپيراهن سفيد وبلند ب المنظر بايمه يناگهان مردرا طلبيد  يبپشت ديوار قلعه رسيد ومال مهد

نداشت بلكه  يمحبوب ومطلوب و يمهد مالّه بچگونه شباهت يکه هيافته تام ريحاضر شد وچهره واندام چنان تغيبركمر  رهٴاتّكّ

را بمحبت  يف نموده و از در مکالمه مالّ مهديو تعر شديد حاصل ميشد الجرم خود را وصفناظر را تاثرمش يعظ از قيافه

زناحوالءسوازو)355(ازو منصرف نمودنش از قلعه گفت ياچند بر يكلمات دوار و بحالش تأسف خورده و يش اميخو

ديشنمخلصانهورانهيدليسخنانپاسخدريطن نمود ولوعائله و يدر انصراف و انعطافش بسواصرارو  کردهنايبفرزندشو

رادولتنيتأمبالغاهکخواستاوازوگفتدعاحقّشدرناچاربوديلهآليسبدريرافداکوصرفيسترپخداشاهدکه

127کردباردومراجعتمذکورکيپآنگاهنمودقبولزيناوورساندقلعهاصحاببهرزايميقليمهدطرفاز

خـوش  وچـون  يک مالّ مهدي داشتيم که در خوش گذراني مشهور بودند و از صورت بيانات حضرت عبدالبها در اين خصوص ...چنين نقل شده : (   -10

لبـاس   .ز ومحتـرم بـود  باو محبت مينمودند بسيار معزّ خيليباو داشتندخُلق وبليغ بود شاهزادگان  و بزرگان طهران يک عشق مخصوصي صحبت وخوش 

يـك   ، بطـرف قلعـه   و رفـت اينحالت مومن شد جميـع اينهـا را ريخـت    بااش بسيار منظم بود وبا مردم معاشرت مينمود باري اين شخص ر داشت خانهيابس

يوسـف بيـك مـامور     .وبرتخـت نشـاند  وردآبسيار با او معاشر ومجالس بود پدر او بيجان بيك بـود كـه رفتـه فتحعلـي شـاه را      يوسف بيكي بود همسايه او

يك حكايـت كـرد چـون مـن    بايت قلعه شيخ طبرسي در ميان بود يوسف كرد يك وقتيكه حكرفت ماموريت خود را انجام داده مراجعت، بمازندران شد

مقصودم ايـن بـود    ،شاهزاده وعباسقليخان گرفته ورفتم در قلعهصفحات مساعده ازنآمهدي داشتم در وقت ورود ب نهايت دوستي واشنائي ومحبت را بمالّ

چون نزديك قلعه رسيدم يك شخصـي را از  ات نجات داده بطهران مراجعت كندبلياز اين زحمات و را نكه اوآال خيبيرون بياورم بمهدي را كه بروم مالّ



254

فيةالسيبقواصحابازيبعضاحوالشرحويطبرسقلعهامرمهٴخاتورزايميقليمهدريتزووريتدب

امراريبسمشقاتليتحموحصاروقييتضقيطربهکهدانستوديدراقلعهاصحاباستقامتوتحملرزايميقليمهدچونو

افشارخانمانيسلخصوصاًو)356(افتادتازهريتدبفکردرناچاراستداريناپدکارسرانجامو دشواريبسهبلو غفتحليتحص

موجبنياوبودخانيتقرزايموشاهنزدواقعاتاخبارندبروطهرانبهمراجعتصددبهشدهحاصليخستگوأسيرا

وکردمشورتطرحنمودهمجتمعمذکورخانمانيسلحضورباراسپاهسرانبازالجرمديگردشاهزادهاضطرابوشهياند

متشبثخدعهولتيحليبذنکهياآنوداشتمذکورمحرمانهديرسنظرشبهکهرايريتدبوزدندهايراقلعهامرعالجيبرا

و من داخل شـدم و بـا   نمود در قلعه را باز آمده،مهدي مرا باال از روي بارو ديده وپائين  مالقات كنم ولي مالّمهدي را پيش فرستاده كه من ميخواهم مالّ

يـك شمشـير    ، امـا ش برهنـه اهـاي پوه سفيد چرک بر سر دارد و يک پيراهن برهنـه کربـاس در بـر    هم نشسته صحبت کرديم ديدم مالّ مهدي يک شب کال

مهـدي چـرا   فتم جناب مالّگببينم از اين حال مال مهدي مرا گريه گرفت گفت هاي هاي گريستم بعد مهدي توئي دست بده وقالده بركمر بسته گفتم مالّ

نيست حكايت صحراي كربال است من گفتم اين چـه چيـز اسـت كـه     حكايت است او گفت حكايتي كاري كردي اين چه ديوانگي است واين چه همچه

 بـود بعـد صـحراي كـربال شـد     و ضاللت اهيمرگنوقت در نظر دشمنان هم صحراي كربال صحراي آگفت مشابهتي دارد باينجا،  ميگوئي صحراي كربال چه

تورا ببـرم  ايم وينمودند كه ب ه اعدسمداشته ام ومرا و سردار صحبتشاهزاده ا نكه من بآصد گفتم من كاري باين كارها ندارم مق حال هم همينطور است،

من ميخواهم جانم را فـدا  كـنم بيـا     ،خنديد گفت چه ميگوئي مردكهخودت ، بر سر خوش گذرانيهايت، ل اولم از براي تو پاره پاره شد بيا برويم برحالد

خـاك پـس تـو بيـا     ميروي در زير  ميميري ووعنقريب خودت ل منتهي ميشودكُسرورها اين فرح ها  شگذرانيرا اينام ميگذرد اين خومن بشنو اين اياز

گفـت رار كردمصرا ميگفتند هرچه اگفت مردم هم در كربال همين چيزها ،يئ ديوانه شدهمهدي مالّ اين ميدان جانفشاني کن. گفتم چه ميگوئي بامن در

ـ تعرقـدر نياتواستخبرچهنجاياآخرگفتمگردمفائزي عظمموهبتبهي جانفشانۀواسطبهتاامکردهدايپرانجايامنميآي منمناستغفراهللا وفي

وعقـل کهشدهچطوري بودداناتوي بودعاقلتواستفکرنياتاسعقلنياي مهدمالّگفتماستي جانفشانجز زيچچيهنجاياگفتي نمائيمنيتحس

شـدم نـا يبحـاال بودمکوراولشدماريهشحاالبودموانهيداولشدمعاقلحاالوبودمناداناولاستغفراهللامعاذاهللاريخگفتاوۀکردگمراحواست

بدوسـتان گذشـته اميادرنفوسبعضي  يکنيممنبهتوکهينظرنيهمکيبوسفي جنابي اشدمشنواحاالحاال زنده شدم اول کر بودم  بودممردهاول

همانهـا هـم نهايارفتندريشمشريزدردادهدستازراخوداموالکهبودندکردهگمراخودعقلاي بودندوانهيدآنهانميبببگوحاالدنمودنيمتيباهل

تـو کوچکفلطواليعآمدميممنکهي وقتکنسوزي  دلخوداطفالبهي ئايبي خواهي نمخودتخاطري برااگرفهممي نمميبگوچهگفتمدهستن

از،ميخـواه ي مراپدرمان ،ميخواهي مراپدرمانگفتنديموکردنديمهيگري هايهالتاطفادهمنجاتراتوتاکردندابتهالوتضرعومنشيپمدندآ

رحـم خـود کوچـک دختـر آنبهکنرحم چارهيباطفالنيبابدهاطفالتفزعوبجزعگوشي مهدمالّي ا.شدپارهپارهدلمآنهافغانونالهدنيشن

ـ عبـه تـو بـرو بـرو نمـودم واگذارخدابهراآنهاکنمفداراجانمخواهدي ممنبکنمچهخواهمي ماطفالواليعمنردکهمگفتکن اطفـال والي

.آمدمرونيب، قلعهبهگذاشتهرااونداردفائدهنياازشتريبدميدچونبپردازي گذرانخوشبهپردازب
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کارشانراوندينماخارجسنگرشانوقلعهازد يوعد و وع آنبهرااصحابوآرندانيمبهمسالمتومصالحتعنوانهبوشوند

بماندانتظاربهودينماتحملگريديروزچندکهخواستخانمانيسلازشاهزادهوشدواقعموافقريتزونياپسبسازند

نزدفروغيبيدهاينوودروغيامهايپوفرستادقلعهبهزبانچربيمأموريالثّانيجمادششمچهارشنبهصبحدرگاهآن

متارکهشروطخصوصدرآمدهلشگرناريأَمبمعسکر نزد کهخواستندهينماومنتخبنفردووداشتابالغقدوسحضرت

يتحرليمابرازويدارلدوشفقتاظهاراتبهختهيآمزينمهٴناوبردارنددستمحاربهازوندينماتمذاکرامصالحهوجنگ

خونتاشودقطعمحاربهکهنمودخواهشوبرنگاشتيفشارپاودولتبامقاومتعواقبازديتهدويگذارحقوقتيحق

آلقائمظهورمنتظرو احمدحضرتامتازيهمگچونکهشدمتذکّرزينرانکتهنياودنگردختهيرنياازشيبگناهانيب

قوکننداختالفمسلکومشربتفاوتجهتازدينشاودينبانددمحمبهمقتدريعلمازازيناردودروشوندمتشتّتومتفر

قرآنبهخاتمهدرو کردتيحکمجمعدرمداقهومناظرهبهتوانيموباشنديمحاضروموجودهينيدمعضلهليمساعقدوحلّ

درکهراهيبابازيکيپسستينانيمدرهخدعومکرتصوروندارديمنظوريئجوحقويگوئقتيحقجزکهخوردسوگند

ودرآوردندحبسازبودهمحبوسواردودروشدهانيسپاهآحادگرفتاروآمداصحاببهالتحاقعزمبهقلعهمحاصرهموقع

قدمابوافتييدانائمالآبردلناگهانعادتسآنازاووفرستادندقلعهبهمذکورمأموراتّفاقبهونهادنددستشبهرانامه

بدورانامهوالنّبوهتيباهلايکميعلالسالمدادسالمنگونهيبد)357(الورود  يو لد شتافتقلعهيبسويتابيبوجدانوجان

ونمودمجتمعرااصحابحضرتآنپسداشتمعروضاحوالشرحزينمأموروگذاشتقدوسحضرتحضورادبدست

ازتندوبهانهوعذرگونههررفعوگانهيبگانه وينزد  باطلازحقفصلارائهيبراگاهآنفرمودالغباوبخواندرااميپونامه

باشاهزادهوبفرستادباردوريسفرايخراساناصحابعلماازرضاديسآقاويلياردبوسفيمالجناباصحابيعلمانيترريشه

جتماعاازمقصودو.کردندتکلّميوباليتطووليتفضبهشانياوداشتيعامرريچابلوسواکرامومالطفتتيغارسوالن

دستازانتيداصالحيبراکهنمودندانيبقينطريبدراايبالوايرزاء و تحمل چنداناياتقعلماوصحابهنيقطعنمازيمعدود

طولدرللّه الحمد و المنّة وگشتهآشکارموعودوميطلوععالئموشدهبازيديجدشاهراهگسستههمازۀرازيش ميتنظورفته

اقبلمن"ميداشتمدلّلراديجدامرتيحقخوداعمالواقوالباوديرسرانياهمهبهصوتوتيصقلعهامورفاعترامدت

گفتنيچنجوابشاندرشاهزادهوميرساندنيقيحدبسررانيمبابالغما و"نيالعالمعنيغناهللاوهايفعلاعرضمنوفلنفسه

ومينداريقتالوجنگگريدماوم (امروز) به بعد  يد از آنچه شد در گذشت از اليها گذشت و با ينحو کان گذشتن يا يعل

يهتاوکجشحوائرفعدرباشدراحلهمو زادمحتاجکههروبروندخوداماکنوباوطانآمدهرونيبقلعهاهل  تمامت
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نيابهاصحابهرگاهستينصافگريکديازگذشتهواقعاتجهتازنيطرفقلوبچونگفتوباوسفيمالّکردمينخواه

اديسوگنداءياولواءيانبعيجمبهمناگرگفتاهزادهشدادديخواهشانيبااننيمطاقهيثوبا چهنگردندمطمئنديمواع

دينخواهمطمئنشمابازايآميکنعلسجمخوديامضاو رمهبهووخواندهقرآنبرراشيخومانيالشگرسرانهمهباوکرده

يبجاانآنبشاهزادهکهاريبسمحبتتظاهرازپسوکردخواهدنانياطمواعتمادصورتنيادرگفتيعلوسفيمالشد

وکردندانيه  شرح احوال بديرسقدوسحضرتدنزوندشدبازقلعهبهدرآمدهيوشيپازدادايعطاوايهداوآورد

شاهزادهاقوالازشمايبراايآديپرس)358(يعلوسفيمالازحضرتآنودنديبشنوبودندمجتمعهمهزيناصحاب

حضرتآنپساستنماندهبيفروشکهنچگويهيجادادپاسخاوندارنديکارشمابابعدمنکهگشتحاصلنانياطم

هبودندمجتمعحضورشدرکهاصحاببهحهٴلمازبعدوشدساکتکردهيمتبسورشهدرمنمقصودگفتنمودهتوج

 باسوار تک وسربازياردوومگنجساختهيعدونفرهزاردهننديببمردمکهبودنياايبالومصائبانواعتحملازهيمتماد

وهيلهآۀقوآثارازمگرستيننياوامدنديبرنقلعهيتنگنادرمحصوربرهنهوهگرسندهيعددهٴعدهٴعهازاعداد مهمه  ودعداا

عملبامطابقهرگزانداستکباروانکارمقامدرهيالهاءياولباکهيکساناقوالکهاستمشهودومعلومگرچهحالهيبيغداتيتأئ

پسنياازو استتمامحجتويکافيالهنداءعافارتدرمايقمقدارنيارامايولدينشاماد اعترامشانيکرعهدودياين

راخودمالوجانوالياعو اهلقدماولازکهگفتندالکلمهمتّحداصحابجمعوباشديميفانجهاننياازرفتنهنگام

وستينتشدوبعذادرشهادتز جماحالمآلوميشدحاضرفدامقامبهحقامرنصرتيبراوميگفتن يپسبازوداع

جوعشدتازناچاروندارديثباتودواميزندگاننيچنالبتهافتهيانحصارگرمآببهسحوروافطاردرمامعاشکهاکنون

بهبردهرونيبباليتنگنانياازراماقرآنريتمهومانيپونييبتباانيدولتکهنياازبهترچهوگفتميخواهاتيحترک

ودنديرسقلعهبدربرزايميقليمهدسوارانازتندوکهبودنگذشتهيساعتچندزوهنتمذاکرانياازورسانندشهادتمقام

مهمورقرآناحتراموهانامهوامهايپقطعيبراوسقدحضرتالجرماوردنديبرهيوفتلطّفاتيواحقبلنامهبمضمونيانامه

مهرسپاهسرانورزايميقليمهدوشدهمسطورالکتابفاتحهرهٴسوجنبدرحاباصتعرضترکومصالحهبهنيميوعهدکه

خارجقلعهازعصروقتکهدادغاميپنمودهوعدهبشاهزادهاصحابحالاز مالحظهجهتازز يو نندفرستادکردهامضاو

يحوالازنداشتظهوراصحاببهتنسبانيلشگرازيقييتضوتعرض)359(تعرضگونهچيهچونحالنيادروميشويم

فراخروجموعدنکهيهموشدندقلعهازخروجيايمهواسودنديبياندکوکردندتناولهوردآدستبهاتاتبنيقدرقلعه

ابالغواوردنديبقدوسحضرتيبرارااشخاصّهاسبانازيکيوآمدندقلعهبدرشاهزادهربقمسوارانازتنچندديرس
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امشبريتعرضاگرورفتديتوانسوبهرآزادانهلاجدوممانعتوقتالومحاربهبدوناکنونآنکهمضموندنمودنضهٴمعرو

يبراکردهذاکراتمومالقاتگريکديباتاديفرمائرنجهقدماردوبهابتداآنکهياولونمودميخواهردعومنعديآوارد

نمودهيتبسمحضرتآنپسديبروديخواهکجابهرآنگاهوميکنتدارکوهيتهشماسفرحتاجيمافيمصارومراکب

خودشاناموالازقلعهدرآنچهفرمودامرحابصاباوداشتشاهزادهقصدسوءبراشاراتوماياکهکرداداچنديکلمات

سربرسبزمهٴعمالعهقازآمدندرونيبهنگامدرحضرتآنوگذارنديجابراستمتيغنازآنچهوبرداشتهخودبااست

وادهيپيبقماوبودندسوارزينساداتوعلماازاصحابنيمهمازگريدتنچندوشدسوارشاهزادهخاصّهاسببروداشتند

هيلثّانايجمادششمچهارشنبهروزغروببهساعتکيباًيتقروقتآنوبودندتندووستيدومينگاشتچنانگهشانعده

امتدادروزهفتالّايقمرماههفت روزآنتاقلعهبهاصحابورودروزازوبود)يقمر۱۲۶۵(پنچوشصتوستيدووکهزاري

 انندربقلعهازخواستنديمکهحالآندررفتندعادو يبرابابجنابدفنمحلّبهابتداقلعهازخروجنيحدرچونوافتي

وشدينمجداقبراز،بودماندهيباقيودريرمقيناتوانوجوعشدتازکهاش-دهٴخالوزاباقردمحمرزايم(خارج گردند)

وکنمينممفارقتشانياازمنگفتيموبوداودريبيغرتأثّروهيگرتلاحونکردقبولدهندرکتحرايوکردنديسعآنچه

ودياوريبوديکنسواررايوفرمودوستاديبادهيکشرااسبامزمداشتندمعروضقدوسحضرتبهراواقعهليتفصنکهيهم

دياوريبفرمودکردهمکثبازحضرتآنافتادنيزمبرکردهغشفغانويتابيبشدتازکردندسواررااو)360(چون

وفتاديباسبازهکردغشبازقيطريطياندکازپسوکردندسواريلياردبيعلوسفيمالفيردآوردهبهوشرايوالجرم

يقدرکهدنديرسحمام دزرابهچونتاوبراندودياوريبعقبازگفتونفرمودمکثوسدقحضرتگريدنمودميتسلجان

قهجواصحابريساوفرمودنزولاصحابوجوهازعدهبابودندکردهنصبيچادردر آنجا  يو يبراوبودردواازکنار

ازحهٴلمچونکردنددفنخواندهنمازدادهغسلراباقرمحمدرزايمدسجامحم نآسردروفتندگريجاچادردروجوقه

وکردندوضوديتحداصحابديرسمغربوقتچونتناولازپسوآوردنديچاشاهزادهخدامگذشتولشان نزوورود

آوردنموقعبهبيقروآوردنديجابهکردهاقتداءحضرتآنبارانمازوبستندجماعتفصهمگروهوددادناذانانگب

به نزع روان به آب و نان مشرِففقدانباماهچندکهدگانرايستمدوفرموداندرزوحتينصرااصحابجمعحضرتنآشام

مدتطولدرايگوکهديکنسلوکينوعديبا، "فرموداداعبارتنيبدباًيتقرونمودديتأکوامراستغناووقاربهبردندسر 

"ديکرديمتناولرااشربهوهياغذنيبهترمحاصره کيدرحضرتآنيبراوکردندحاضرشامبگذشتيپاسنکهيهمو.

باًيتقرنبودهيچراغاصحابريسايبرا يکاسه ماست دادند ول وبرنجمطبوخازيمس)ي(مجومعه= ظرف بزرگ مسمجموعه
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شدتشانياازيبرخدرونشدشيبمهلق چندنفرکيهزقسمتچندانکهگذاشتندشيپدرغذامجموعهکيرانفريسهر

نانالرسمبسحچونکهجهٴبدرگشتواقعمؤثّرسختمنصبانصاحبوانيسپاهيبرامتنوعههياغذمشاهدهبايگرسنگ

شمابهراآنيبهاتاديدهنانگفتندکردهنانمطالبهوشداستماعشانيادريگفتگوئبفروشندانيسپاهبه کهآوردندباردو

يبعض، "کهکرداداعبارتنيابيقرداشتهعتابخطابشدتويسختبهشانياوآمدناگوارحضرتآنبرنياوميده

ازتاگذاشتم128مقاليبراشمامن ششماه )361(منيولدنديرسهيعالمقاماتبهودنديکشاضتيرنياربعکينيمرتاض

ديشوانساننهادهفراترقدمباالخرهوديشوواصللکمبهٴبرتگذشتهدرآنجاازوديرسمافوقبدرجهوديبرآئيوانيحبهٴنج

ازراارياختعنانکهگشتندمتعدزجوعتشدبهونمودندالتماسوتضرعاصحابپس"استانسانشاناحوالنياايآحال

خودچادربهراينيقائباقرمحمدرزايمشاهزادهشامازبعديساعتچندودرگذشتشانياياخطازحضرتآنوبربوددست

وعبارتنيعونمودمراجعتقدوسحضرتقامتگاهومهيخبهصحبتختمازپساووکردگفتگوهاومذاکراتدهيطلب

وکردندپابريميعظهنگامهخراساندرخانيقلجعفروساالرکهکردتيحکانيچنراخانمانيسلورزايميقليمهداقوال

خلعتوبدومنصبوگذشتدرخانيقلجعفريخطاازپادشاهمعذلکنمودندتباهرادولتسپاهواعداازيريکثتيجمع

وحدودزينصلحهنگامدرميکنيمعملآنراکمالوحققتالوجنگموقعدرچنانچهوديباشمطمئنزينشماپسداد

خوداليخيآسودگوبالفراغتباورفتهمامحبهيحاجحضرتاتّفاقدرالصّباحاعلٰي فردوميداريميمجرآنراظائفو

جمعهروزکهفرداپسوميکنيمصرفاردودرراناهارويوچادردرزينرايچاوميآوريمرونيبمحاربهاميايخستگازرا

هرديشومتفرقآنجاازوميرسانيمگرسسنتادادهراقلعهاصحابيهمگشمافيمصاروکردههيکرااريبسيسواراسباست

کهدميشنگرسسننيمحترمازيکييدائمحمداز آقاطهراندرمنکهداشتاظهارخانمانيسليولبرودخود محلّبهکس

رزايميقليمهدبروندينيمعقلعمچنانبهجماعتنياکهدانمينمصالحلذااستيمهوموجوديمحکمهقلعرهٴبدهصبقآندر

آنکردانيبباقرمحمدرزايمراتهايحکانيانکهيهموشوندمتفرقآنجادرو ندوبرکوهروزيفگردونهتاپسگفتبدو

ا يد پس آه فرمويأُم يبنفهيطاازکردعرضديدانيميقومچهازشانراياشماايآفرمودنمودهخطابو توجهبدوحضرت

وساکند معهذا دلمکردن)362(کردند  رمهقرآنوخوردندقسمچندرهنمودعرضکردخواهدرفتارگفتکههمچنان

منوشوندمتفرقنجايادراصحابآنکهياوللذانمودنخواهندوفاهمقرآنبرهرمومسقَوجودبايبلفرمودستينمطمئن

.مَ  ] (ص مرکب ) (از:بي + مقال ) گنگ و خاموش.]قالبي م-128 و  فرهنگ(-. الل . بي گفتار و ساکت و خاموش . (ناظم االطباء)آنندراج))

)دهخدا ۀلغت نام
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ازماگفتندکردهاديمؤکدسوگندونددشتابيبندنديشنضرتحآنازکلماتنياچوناصحابيولروميمفروشباربه

مقامکيدربازديروجارهديکنمجزعفرمودنيچنشانيابهاوومي) با تو باشي(برويو هر جا رو ميشوينمجداحضرتت

وگذراندندنمودهاستراحتراشبباالخرهوگفتيچنداشاراتوعباراتليقبنياازودينمائصبريکاندميشويمجمع

اشتغالاتيآوداوراتالوتوصلوةبهآفتابطلوعتاوکردندوضوديتجدبرخاستهخوابازلومالمعحسبسحرکينزد

ابالغسالموبفرستادحضرتآننزدراينيقزوکيبباقرمحمدخودفراشانسيرئشاهزادهشدروشنروزنکهيهمدنديورز

گاههرميطلبيممعذرتقبولورسانمبحضورنتوانستمشدعارضيلتکساحالچونکهکرداظهارونموديپرساحوالاشتهد

زينحضرتآنوميبگذاريقراروميکنمذاکرهارانيوشماحرکتدربارهتاديفرمائرنجهقدممننزدستينيمانعشمايارب

آگاهراسوئشانقصدکهفهمانديمر لبيزمهٴزمزواشارهوءماياوتبسمبهکهيتحالدروبرخواستيجاازفرمودهقبول

بر بستر وکردهارضمتاوورفتندشاهزادهاقامتگاهبهکردهمرافقتبودندمصاحبکهاحباببزرگانازچندتنواست

قلعهمهيعظهنگامهبرخواستنتيفيکرهٴادربدادهقرارخواستبازطرفراآنحضرت  يچند مهٴمکال ازپسوبوددهيآرم

اکنونگفتيبوشاهزادهباالخرهوفرمودبرهانوحکمتمقرونيجوابراانيبنيبسئواالتازکيرهاووکردپرسشها

کهچهکننددورخودازراجنگحهٴاسلاصحابتاد يأمر ده ميسالکسالموصلحراهدرومنصرفجدالوقتالقيطرازکه

راهخودمحلّبهنبودهمطمئنشانياازمردمروند جاهراسبابوآالتبرالماشتبازينواستانيلشگروحشتسبب

مافرمودنيچنباوحضرتآنودادميخواهپسبازرااسلحه وميرسانرگاهيبشرا  يهمگ چونديبداننيقيبهودادنخواهند

صورتنيادرميستينمدافعهمقامدرگريدوشمامانياومانيپمالحظههور ومم)363(هورمماهللاکالممشاهدهازپسزين

نانياطمبدوحضرتآنوکردتکراروديتجدراخوديتمنّاشاهزادهيولباشديمعلّتوجهتازي...عارانيلشگروحشت

درشدنخواهديحدبه أتعرضواستيساومنباشندايوباشندمسلّحچهاصحابميندارقتالومحاربهاليخچونکهداد

آنالجرمشوندالسالحخلعاصحابمهٴهتاديدهامرکهخواستاوازتمامديتشدوديتأکوابراموباصرارشاهزادهبارنيا

خوردهرايوبيوفرافتهيکاملنانياطمشاهزادهمانيپوعهدبهکهيلياردبوسفيملّاوينيقائباقرمحمدرزايمبهحضرت

وکردهاکمالراحجتللمحبوبحمداًيولدميديمراانجامآغازازمنوتاسمعلوممقصودکهفرمودنيچننمودهور

باشاهزادهکسانوباشندايمهويراضهيالهراتيتقدبهودينمائاسلحهخلعناچاراصحابحالنمودمعملبودموظّفمآنچه

خودبه ابالغ مبادرتازکهبودمتألّميماجرازچندانيوسفعليملّايولشدندروانهاصحاببااميپابالغيبراتندوآن

يفکردهاطاعتشدندمطّلعحضرتآناميپازاصحابنکهيهمورساندندقتلبهرايودادگريبمانيدژخلذاونموديدار
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ياکهدردادندندامعسگر  ازلمحهازپسوبردندبدرانيمازودنديبرچفوراًانيلشکروختنديردورراشيخواسلحهالحال

شاهزادههمانيمکهديگردمجتمعغذا خوانسردروديشوحاضرلشگرگاهازمحلّبفالنقلعهاصحابوهيبابجماعت

نزدالذّکرسابقکيبباقرمحمدورفترونيبارانشيوقدوسحضرتمجلسازنهٴبهابهشاهزادهوقتنيدراوديحکمران

ازتاديايبينزد و منباخواهدکههرکهفرستادمرا)قدوسحضرت(يحاجهيبابجماعت  ياگفتنيچنآمدهاصحاب

دنديکشصفشدهحاضرسفرهسردرنيسائرورفتندمذکوريباشفراشبااصحابازتنچندلذاندوراوطانشانبهنجايا

درکهراکباراصحابوقدوسحضرتوختنديرچادرريجمعطرفکيازنمودندانهيقاساعمالبهشروعاعداآنگاه

)264(مقامدروبستندسختبازوانشانراوآوردنددرتنازالبسهيبعضنمودندتياذّوآزاروکردندريدستگبودندمرافقتش

بهانيسپاهگر يد يطرف و ازکردندحبسبردهيچادرردوگفتنددشنامولعنوسبوداشتندبازنيتوهوريتحقوپرسباز

گلولههدفتفنگکيشلباراشانياجانبهرازوکردنداحاطهبودندنبردهنينخستمهٴقلبهدستکهرااصحابنيطرفةالع

هاغضبريمابصاحبمنصبانسرانسپسوانداختندهالکنيزمبرخزانبرگمانندودنديدرشکمغيتوزهينباونمودند

ونمودندهحشرهحشررااحشاواعضاءوبودندمشغولساعتکيباًيتقرورفتندگانکشتهانيمدردستبهبرهنهيرهايشمش

برالزّمانصاحبايذکرآخرنفستاراشهداءونمانديباقيجانمينرايتنتانمودندتجسسوگشتنداجسادنيبمايفيمدت

هرگاهآنساختندمنهدمبستهتوپبهراقلعهوبردندتاراجوغارتبهافتنديچههروختنديرقلعهبهانيپاهسسپسبودلسان

سرانکهرزايميقليمهددهٴبسراپرکيکيداشتندمحصورومحبوساردواميخدروورماسوريدستگکهرااصحابازتن

اردوبهافتهيخبرراقلعههيقضکههينيدعلومطلّابازيجمعباندرانمازيمالهاازيبرخوشدندمجتمعجاآندرسپاه

کشتندينوعبهراکيهرکشاندهقتلگاهبهاريبسآزاروشتموسبومکالمهازپسوبردهداشتندحضورمهيخنآدروآمدند

خمپارهوتوپدمرايگروهونمودندبارانريتبستهدرختبررايبرخونددکرقطعهقطعهريشمشبانمودهانيعررايبعض

 ابنرضاخانکشتنددهيشدقساوتبهکهقلعهاصحابنيمهمجملهازوکردندجدابندازبندرغضبانيمرايبعضوگذاشتند

دلردکبروزقلعهمحارباتدرجوانآنازکهيهائمهارتورشادتجهةازکهبودشاهمحمدآخورريمترکمانمحمد خان

نيکمدروپراکندهسوهرازقلعهباطرافعوانانوانيسپاهازيئعدهاصحابو اسر  قتلازپسچونوداشتندازاويخونپر

مهيخدرباالخرهونمودندتالشويسعمخصوصاًيوآوردندستيبراگماشتنداصحابهيبقطلبدرجاسوسانوشدند

افتند و يداشت  يسابقه دوست ياز صاحب منصبان بزرگ اردو بود و با و يکيکه ينورخانيهاد)365(ينور خانيهاد

 يشفاعت کرد سود يرزا ضراعت  و از ويم يقليثار نقود نامحدود نزد مهديل و اام مال و منيخان مذکور هر چند با تقديهاد



261

مان سفّاک بند از بند آن جوان يو دژخدان معسگر در قتلگاه حاضر کردند يد و شاهزاده فرمان داد تا رضاخان را در مينبخش

را بند بند برکندند و او در آن حال با  يز ملّا محمد معلّم نوريختند و نين ريباک جدا نمودند و جسدش را قطعه قطعه بر زميب

او ن شد که شاهزاده به يد در حقّش اين قساوت شدين امر ناطق بود و علّت اعمال چنيف و ثنا بر اينش به توصيسپنفس و 

که با خود به طهران برده در خانه اش به مقام اد ديد و خالص گردد و وعده مينما يرتبکرد که او  يداشت و سع يمهربان

ب نخورد و استقامت و ثبات نمود و ياو بدان سخنان فر يد وليمنصوب دارد به شرط آن که حضرت قدوس را سب نما يمعلّم

 يرو يب ملک ريه سب نکنم و به فريام يرا به خواهش بن يکلّا هرگز قدوس اله ن گفت حاشا ويد چنيبه شاهزاده با لحن شد

د ابوطالب را که از يسابق الذّکر و برادرش آقا س يد احمد سنگسريد شد و آقا سيد شهيشد يسلطان شهدأ برنتابم لذا بنوع از

کردند  ير مخفيال بدست آرند درنمد و حصان بقصد آنکه ببستگان و مخلصانشان فروخته مال و منياز سپاه ياسرا بودند بعض

گر بسته به قتلگاه اصحاب حاضر ساختند يکديشان را سر و پا برهنه و بازوان بيافت و عوانانرا بفرستاد تا ايرزا خبر يم يقليمهد يول

 يحمد با قلبا ديس دتشان درباب اصحاب قلعه کرد سپس آقايراجع به عق يق احوال سئواالتيتحق يو به محضرش آوردند و برا

خلوص و  يشهادت از رو يت اصحاب را واضح نمود و اظهار آرزويت و مظومياسرار حقانّ يايگو يو انوار و ساف يمملو از قو

ل خان يخلن حال آست و در يد و قتل شما روا نيباشيح النّسب ميصح يديدت کرد و شاهزاده بدو گفت که شما سيکمال عق

د و او را از نزد شاهزاده يکن يآقا چرا اصرار در هالک خود م ينموده گفت ا يوب ودو راز صاحبمنصبان ار ينام سوادکوه

طنشان سالماً بفرستد لذا آن دو برادر در ؤمو مر نمود به محلّ أک سپرد و يب باقر شانرا به محمديا )366(بدر برد و شاهزاده

که محمد باقر يه و تضرع و مناجات بود و روز بعد در حالتيبه حالت گر يد احمد شب هميس فراشان بسر بردند و آقا سيمحل رئ

باردو و  يه سارينياز علما و طال ب مدارس د يرزاد و سنگسر بود جمعيو ارسالشان به شهم يسوار ياسب برا هيک به صدد تهيب

شت و حضرت مت حرکت به بار فروش دايعز يبا تمام جالل و شادمان ين که موکب ويحنآدند و در يمحضر شاهزاده رس

شانرا خواستند يا يبرادر نمودند و از ون به آن بلد کردند آخوند ها اصرار و ابرام در قتل دودبر يايمه يقدوس را باسائر اسر

 يرزاد و سنگسر برگردد همه اهاليد احمد را نموده گفتند اگر به شهميتا با دست خود قطعه قطعه کنند و خصوصاً ذکر نام آقا س

از او و حبس آن حضرت  يخواند و ذکريستون کفر مرايوکه حضرت قدوس  يمجتهد سارو يرزا تقيآنگاه مد ينما يرا باب

د يد احمد را طلب نمود و او سيس فراشان رفت و بدو گفت که شاهزاده آقا سيت شتاب نزد رئيدر خانه اش قبالً گذشت با نها

ن گشت و يمؤمنعداء ن و در آخر از ايبق الوصف که در ابتدا از محبسا يرزادين نام شهمين العابديمظلوم را به اتّفاق ملّا ز

آخوندها  منکه چشيروانه هم يمحضر و ينمود و برايدر قتل آن دو برادر داشت و شاهزاده با او کمال مالطفت اظهار م يسع
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بتاختند و  يفتاد بالدرنگ بر ويب کدستش در قلعه به اثر ضربت گلوله از کار وامانده بود،يو مجروح که  د حق پرست مظلوميبس

نواختند و بدنش را چاک چاک کرده به خاک  يغ و حربه ها بر ويکه هفت نفر بودند با ت يجمعمزبور با يرزا محمد تقيم

نه اش زد و کارش را تمام نمود و يبا طپانچه گلوله بر س يبيخان هزار جو يمصطف يهالک انداختند و در آن حال حاج

ران و پژمان بود با خود همهمه يح ن سختيد يعلما يس فراشان مزبور که از درندگيست و رئينگريوال مشاهزاده به آن اح

غمبر تو يا فرزند پياز رحم و عاطفه اند خدا يراعو دل تر  سخت يرغضبان بسين آخوند ها از مين گفت سبحان اهللا ايکرد چن

ست پس حکم ين باب نيدر ا يريکه مرا تقص يم کشتند تو شاهدن قساوت و زجر و ستيله حاضر کردند و بدير و حيرا به تزو

معروف را  يز مرشدير خاک دفن نمودن و نيلباس غرقه به خونش در ز)367(داد تا فراشان جسد پاره پاره را با همان لباس 

 يرا ميزا ويم يقليمهد ان معاشرت داشت ويبا علم و تجربت بود و در طهران با اکابر و اعن ياحيس قت ويکه ز بزرگان اهل طر

اکتفا هياز جماعت باب يغ کرد او را مستخلص سازد و از لعن و سب به تبريبل يشناخت در قتلگاه حاضر کردند و شاهزاده سع

در قتلگاه  يليازدب يوسفعليو مال  يريز بکشتند و ذکر کشته شدن آقا رسول بهنميرا ن ينشد لذا و يز راضياو بدان ن ينمود ول

ن حضرت قدوس که به اتّفاقش به يرزا حسن نام از خاندان مالک و مشمول مازندران و از مخلصيم يرده اند جوانگذشت آو

ازيمالدهٴرا شناختند و به طمع استفايو ياز عساکر مازندران يز به آن حضرت بود جمعيقلعه رفت و در روز شهادت اصحاب ن

ت تامه از واسکس ببار فروش يکه آن حضرت را با مظلوميماهنگاشتند و در ش پنهان ديگاه خويجا دربردهبدررايوشانشيخو

رد و کيقراريبونالهويزاروهيگرزدهشيخوصورتوسربرچندمهٴلط انهارياخت يد بيدادند چون آن حال بديحرکت م

در و دند يکشراد فرمانداد آن جوانيرزا رسيم يقليسر نشد تا خبر به سمع مهديرا ساکن و ساکت کنند ميخواستند ويمهر چند 

رها محو و ياثر آفتاب و باد و خاک و غ زدر صحرا افتاده بود کم کم ا يقتلگاه به قتل رساندند و اجساد شهداء اصحاب قلعه مدت

و  اده به سمت بار فروش حرکت نموديت سوار و پيرزا پس ازانجام امور مذکوره به جمعيم يقلينابود شدند و بالجمله مهد

رزا يم يس فراشان حکومتيشانرا تحت مراقبت رئيحضرت قدوس با چند تن از اکابر اصحاب همرهانش را به اتّفاق خود برد و ا

از بزرگان شهداء و اصحاب قلعه را سر از تن جدا کرده سرها  را با خود نقل  يز بعضيمذکور گذاشت و ن ينيباقر خان قزو

ن شاه يگرداندد و سطوت و قوت ناصرالد يبود تا در کوچه و بازار بار فروش هم يريبهنمآقا رسول  سر دادند که از آن جمله

ند.نرا در اذهان مردم بگنجا ء ام علماقعظمت مو 

ف از اصحابيةالسيشهادت حضرت قدوس و شرح احوال همه شهداء و بق
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اختتام امر قلعه  يه بود مردم  بلد برايالثّانيجماد )18(جدهميفروش که روز جمعه هباره وم ورود شاهزاده بيدر و  )368(

از علما و بزرگان خصوصاً  يرين گرفتند و جمع کثشن بسته جيداشتند و شهر را آئ يش و کامرانيو ع يمسرت و شادمان

اده و يان پيل و خوار محدود و محاط بسپاهيسرا را ذلأُدالعلما و بستگانش شاهزاده را استقبال نمودند و در چنان اوضاع يسع

رم که أ بحر يوفور وارد شهر کردند و حکمران به عمارت جهان نمام يروزيح و فتپور و کوس فيسواره با ساز و نقاره و ش

د و علماء و اشراف در محضرش يتوقّف گز بود ام با افتدارکّحشاه قاجار و محلّ نزول  يسات فتحعليم از تأسيچنانچه شرح داد

از ت جشن و حضور مردم نزد حکمران گذشت و او در ظاهر محافظع شدند و سه روز به مراسمت مجتميک و تهنيرسم تبره ب

ش در حق آن حضرت يال و عزم واقعيشود و هر چند خ ينسبت به و  يحضرت قدوس نمود و نگذاشت از طرف مردم تعرض

ز يخود ن وخان داشت و ا يرزا تقيشاه و مرا به طهران نزد يمت ارسال ويرفت که عز،ير موبه ظاهر چنان تص يمعلوم نبود ول

يدارد ول يآنچه خواهد در حقّش مجرة و مداقة تا شاه پس از مکالم  ,ديقّع کرد که او را به طهران اعزام نمااز شاهزاده تو 

گفت من با ،ير مأثّه به تينداء بلند و با حال شبه باً به شورش وا داشت و بيک کرد و تقريرا تحر يو اهال ءسائر علماء دالعلمايسع

غام کرد مبادا يرزا مکرراً پيم يقل ينخورم و ننوشم تا آن دشمن اسالم را با دست خود به قتل آرم و به مهد ,خدا عهد کردم

ود قُر از نُيخط يبد و از راه بگرداند پس مبلغيشاه را هم بفرترسم  شيرهان دلرباان و بيبرا بايز يرا به طهران فرست يمبادا حاج

ز ير را نشهد و خطرشورش ين ديرزا اوضاع و احوال چنيم يقليرد و چون مهديم گيزد شاهزاده گذراند تا آن حضرت را تسلن

ملّا محمد  يحاج يبلد را در محضر خود بخواست و آنان به استثنا ير علمايدالعلما و سايسع يداد لذا روزيتمال محا

نکه ورود فرمودند مراسم يس فراشان خواست هميز از رئيآن حضرت را نمجتمع شدند پس  يعتمدار سابق الذّکر نزد ويشر

 د آنگاهياحترام و انصاف را بنما)369(در مکالمات مراعات احترام  يدالعلما اقتضاء کرد که با ويآورد و از سع ياحترام به جا

ن  عالمت يد مگر نه ايار سبز بر سر نهادز گفت چرا دستادر شروع به سئواالت و اعتراضات برآن حضرت نمود و در آغد يمالّ سع

د يد که سيستنگران حرام است و آن حضرت در جواب فرمود مگر ندايبه د يو تعد يهاشم دارد و تخطّ يبن به اختصاص

هاشم نداشت مال  يبست و حال آنکه محقّق است از طرف پدر نسبت به بن يز عمامه سبز بر سر مين يدم الهلَع يمرتض

نست که يه بوده و حقّم اينيده حسيز مادرم سين من هاشم بود آن حضرت فرمود يا گفت لکن او از طرف مادر از بندالعلميسع

د و عمامه خود را از يبرکش عتأ)يأ (وا شرنيادو دالعلما که در سخن مغلوب شد بانگين وقت سعيدستار و منطقه خضرا بندم در ا

سن ثابت کرده حال ممکن است حد چگونه نسبت خود را بامام ينين گفت ببيچند يخشن شد ين زد و با صدايسر بر داشته بزم

رون رود يش برخاست که بيد از جايت شديحال عصبو نگ افروخته ر د و بايوساطت خود را هم از طرف صاحب امر ثابت نما
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ت يم و مسئوليکنيا ممم شيتسل را يد و بدو گفت من اکنون حاجيکردند  الجرم شاهزاده بترس يز بدو تأسين نيو علما و سائر

ن وقت حضرت يشتافت و در ا يسار يبسو د و سوار شدهيطلب يالحال مرکب سوار ينهم و فيد برگردن شما ميآنچه کن

ل الن و ذلّت فراوان در محضر جاشيئت پريش  قرار گرفت و چون آن مظلوم را با هيدالعلماء الّد اعدايقدوس  در چنگال سع

را يان به لعن و دشنام گشود آن گاه با غضب و سدمت تمام بدست خود وبنمود و ز ياحترام يت بيت نهاد نخسدنرکوارد  يو

ت بر فرقش نواختند که سريمه يقنل و ين که براين آهنيثله کرد و حکم داد تا با تبر زمشکافته گشت و ا داشت چنان به قو

داندند و از رو برزن گ يسوار کرده بکو يبرهنه بر استر يا سر و پادند و بيرون کشيش را از تنش بيفوران نمود و لباسها نخو

خنجر بر بدنش  سپوختند و  و غيشتر و نوک تيان از رجال و نسوان و بزرگان انداختند و سوزن و نيت تماشاچيانبوه جمع

از محلّ عبور )370(يوضعن هنگام در ميمنافق سابق الوصف را که ا يد متولّيآورده اند در آن حال س، ,ضربت وارد ساختند

 يت ميربوب يکه دعو ين گفت تو آنيچن ,ارش زدهخسبر ر يش رفته لطمه ايدرنگ پيستاده بود نظر بر آن حضرت افتاد بيا

ا بدهد و رتو  يخدا جزا :گفت ,دهيکش يو آن مظلوم را دل بسوخت و آه ؟نجات داد ياکنون چرا خود را نتوان ؟يکرد

حت و يان شفقت نصلسه رفت و ب يمظالمان دند و او تبسم کنان با انبوه يدان کشيسبزه مه را بيو بالجمله با اوضاع مذکوره

دند و يرش را بديختند و اعضايد آن گاه مردم ريربه سرش را بِينيمدارس د طالّباز  يکيدان يگفت  و در آن م يموعظت م

قطعات   يرا بفرستاد تا بعضعتمدار مذکور کسانشيد شرمال محم يقطعه قطعه کرده درآتش سوزان  انداختند و در شب حاج

در  يخراُطلعتآنشهادتعهٴک محلّ او بود دفن نمودند و واقيکه نزدبهٴخراسهٴجسد را بدست آورده جمع کردند و به مدر

بل از شهادت ماه و چند روز ق دهواقع گشت که چهار)1265ست و شصت و پنج (يکهزار و دوييالثّان يست و سوم جماديب

,افتنديکارش فراغت فدان رااياعدا و اشرار از شهادت آن حضرت و  و است شعاريبود و چون حساد  ر اعلٰي رب  ,ٰيطلعت اول

م يعظو آقا ين و آقا عليو آقا محمد حسطاهر  ر خانه آقا رسول و آقايمبهنچنانچه در  .شان پرداختنديهابه غارت و تاراج خانه

م در وسط مردابها ياز خوف و ب يبعضکه جهٴدره به اطراف گشتند ب يمتوار أًريو کب أًريتش زدند و عائالتشان صغع را آيو آقا شف

ان مرداب يلدوست خود را در مگُه ب مسماةاز زنان  يپنهان نمودند و از آن جمله تن ظالمان رفته خود را از چشم دشمنان

ر شهدا از يرا هالک نمودند و اما سا هآن مظلوم تادند يگرفته مک هازالو پنهان کرد و تمامت اندامش را يبرنج کار يزالو

ر را يل آن شهارت نادر النّظيقتل به آمل فرستادند و تفص يخ نعمت اهللا را برايبا ش يرزا محمد باقر قائنياصحاب پس م ياسرا

تمام در مجمع  يکمال آراسته بود با خوارفضل و  ظهوربه وفور علم و  يخ نعمت اهللا را که مردين آورده اند که نخشت شيچن

و  است و صنعتيسر ويا که به عالوه علم و فضل صاحب تدبرد باقر رزا محميد کردند و سپس ميشه خاص وعامان يتماشائ
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را يسب و لعن و درشتگوئ يخواست به شهادت رساند بنا رم ستمگينمود چون دژخ ير قلعه را او ميدابتشجاعت بود و اغلب 

خود را بگسالند و  يبازو يت نموده بندهارا نام برده قويرتش به فوران آمد و خداينسبت به او گذاشت لذا آتش غ)371(

مردم  يدان افتاد پس به سويبه م يود و چنان بر گردنش نواخت که سرش چون گوئبم ريحربه را از دست دژخ يبه جست

د تن را مجروح ساخت الجرم انبوه مردم او را از دور نشانه گلوله نمودند حمله برد و چن،يم يو زشت يکه درشت يتماشائ

گوشت اسب  يند اندکينه بربايب و بغلش بردند که محموالت ثميو چون دست به ج در باران کرده به شهادت رساندنيت ,نموده

بش بماند و همه از يو در جفرو دهد حل نشد  دن) ويد (جويبجاخواست  يمعلوم بود که از شدت گرسنگ ,افتنديان کرده يبر

رزا محمد يقا مآ سرسرش را از بدن جدا کردند و بارت فرو شدند نوکران جفا گستريرتش در حيو شجاعت و ثبات و غصبر

مان سرش را جدا نمودند يد و دژخيکشته گرد ,که مذکور شد،يعنوه ه بيوس بود و شبهمرهان قد ياسرا زز ايکه ن ينيوِج يتق

آقا  يشاه با جوان يه قلعه اند و مال رضاينها سرداران بابيدر دادند که اگرداندند و ندا يبه کوچه و بازار همدر بار فروش 

محمد  مالّ يدند و حاجيرا در پنجشنبه بازار بارفروش سربر يريع بهنميز آقا شفيم نام سابق الذّکر از بستگان آقا رسول و نيعظ

فن داست   معروفکيبکاظميحاجسهٴسادشانرا نزد مسجد خود که به نام مسجد و مدرعتمدار کسان خود را بفرستاد تا اجيشر

ديشهراالذّکرسابقدوزکالهنيحسديسآقازينودادتوبهيقيحقنيمسلمچنانقتلرهٴيبا از ارتکاب کرنمودند و قاتلشان 

مذکوره از آغاز ورود   عهٴواق ءا شهداماورداندنگيهمفروشباربازاردرنمودهنصبزهينبرکردهجداراسرشوکردند

ان نه تن از اصحاب ين امر کشته شدند که در آن ميران ايزده تن از پيصد و سيباً سياصحاب به بار فروش تا انجام امر قلعه تقر

رزا ياده اش و مرزا محمد باقر خالوزيرزا محمد حسن برادرش و ميحضرت قدوس و جناب باب و م يعنييوف حره و حياول

ز يو مال احمد ابدال مراغه  و ن )372(يمحمود خوئ و مالّ يلياردب يوسفعليه و مال يل اروميو مال عبدالجل ينيقزو يمحمد عل

 يتوانستند و باکيه که ميهمه بابو کرد  يدولت قلعه را محاصره نم ين اصحاب بودند و اگر اردويف و مهمير از معاريکث يجمع

 يعل نتوانند ورود نموده و محفوظ بمانند از آن جمله جناب مالّ يرين اقتضا کرد که کثيه چنيبيح غلمصا يستند ولويپمنداشتند 

 يجانفشان يگر برايد يدانياحباب زنجان از التحاق به قلعه باز ماندند و خود هنگامه و منرو جامعه يبود از ا يحجت زنجان

از جهت محاصره قلعه  يالتحاق به قلعه رساند ول يخود را به طهران برا يدارابد يوح ييحيد يز جناب آقا سياراستند و نيب

م پرداخت و از يب خواهيع عنقريز را بر پاداشت چنانچه به شرح آن وقاير يزد  و نييدان فدايممنوع ماند و هنگامه و م

 مالّ يکيه آرانده ياهل قر يکوهه نفر بودند چهارتن سوادسو  يس يمازندران ءمذکور از اصحاب قلعه شهدا دهٴع هجمل

عهٴبقيمتولّ يرزا بابا نام داشت و سوم آقا برار و چهارم مال نادعليم مالّ يگرين بودند و ديز از مؤمنيعبدالصّمد نام که برادرش ن
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و  يريبهنم آقا رسول  يمازندران   شهداء ريپسرش در قلعه کشته شدند و از مشاهبا زينکهالذّکرسابقچوپانوعبدالحق

ز آقا يم و آقا نظام و نيشانش آقا عظيو پسرش آقا محمد جان و از خو يشان آقا علين و آقا ناصر و عمويبرادرانش آقا محمد حس

فضالقهٴمحلّه از طب کالگريهٴز مال ابوتراب و پسرش از اهل قريو ن يو دو پسرانش و آقا قاسم سلمان يوسف و مال حسنعليمحمد 

 يبار فروش يد از  کنار آباديسابق الذّکر و مال سع يت ملک کالاهللافضلواهللافتحزينوشدندديشهقلعهقاتالتمدردوهرکه

برده و به أمر علماء کُشتند  يکه او را سار محمد يعل يز مشهديسابق الذّکر و ن ياحمد چاشم يو کربالئ يو مال نعمت اهللا آمل

او او  يکرده مستخلص سازند ول يداريداشتند که او را خر يو برادران و بستگانش سعبردند زن يشهادت م يکه برايو هنگام

مال  زيکنند و ن يو سر پرست يال بگذرند و فقط اوالد او را بعد از وئ نگهداريمصّر در شهادت بود و التماس نمود که از آن خ

له يل ۀمزبور در غزو ير با آقا برار سوادکوهيتن اخن دويبودند و ا يآباد يو ابوتراب عل ياهللا و مال رمضان حکاک آمل يول

 يک و از شهدا خراسانيشاه را ذکر نمود يو مال رضا زن کاله دويد حسيدند و شهادت آقا سيست و پنجم محرم به شهادت رسيب

د رضا و مال يحسن و آقا س و آقا ينيوِج يرزا محمد تقيو م ينيرزا محمد باقر قائيرشان مياز مشاه يکيباً نود و دو نفر بودند يتقر

ن و دو برادرانش آقا محمد حسن برادر مال صادق ين العابديد زيو پسرش مال احمد و آقا س يورهينق يو مال عل يورهيعل

و دو تن از  يبا س يامياهل ماز  )373(از يربت و مال مردانعلمقدس و آقا احمد با دو برادرانش از اهل عبداهللا آباد از توابع تُ

گر مال احمد يو د يد فروغرزا محمين پسر مال احمد برادر بزرگ مال ميا محمد حسزريگر ميم و ديه که قبالً نام بردياهل آن قر

وبابجنابعالوهبههيبشروبهٴت بودند و از قصبرتُهنه از توابع ميهٴشنماز قريمحمد پ گرشان پسران مالّين و برادر ديحسو مالّ

محمد  يگر کربالئيو د يعلرجبآقاگريدوخواهرشانشوهريکيکهدنديرسشهادتبهنفرششويساشخالوزادهوبرادر

د محمد نام داشت ير سيمگر يگرش و ديعم د يمحمد مهد يز کربالئيو ن ين پسران مال ابوالحسن عم ويو مالّ محمد حس يعل

ن گفت از ينمود در پاسخ چنيم يخود را از ودختر نيبکابهٴکه هنگام حرکتش در موکب جناب باب چون پدر زنش مطال

گر استاد يض نمود و ديملک خود را به او تفويم پس همه ماينمايم ميم و تقديتمامت آنچه دارم تسل تن سفر آخرتسيکه ايآنجائ

قنبر  يند و ذکر کربالئل بودياسمع ديد حسن پسران ملک محمد و دو پسر سو مال محم يد علمحم قاسم و مالّ ياحمد و  کربالئ

جان به عالوه سه تن از يم و از آذربايوس و آن جناب بودند نمودکه در قلعه خادم و رکابدار حضرت قد يو حضرتقل يعل

به شهادت  زين نام داشت يو مال محمود مذکور برادر مال محمود که مال مهد يوسفعليل و مال يمال عبدالجل يعنييحروف ح

ست يگشتند ب ير از اهل آنجا مهتديکث ين امر جمعياوائل ظهور ا دررزاد و سنگسر از توابع سمنان که يشهمه يد و از دو قريرس

د احمد سابق الوصف و ين است آقا سيرشان چنيمشاه يد شدند و اساميدر قلعه شه درزايو سه تن از سنگسر و سه تن از شهم
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ن با يز صفرعليم و نير ابراهيو دامادشان م ير مهديز عمشان ميو ن ريشه ير محمد عليد ابوالقاسم پسران آقا ميبرادرش آقا س

ر يو پد مذکور و دابو محم يبا کربالئ يعل يابو محمد و کربالئو يناء کربالئبو آقا ابوالقاسم ا يد علگر محميو د يعل يکربالئ

روز 1260نهٴس ادند و به انتظارديه را بشارت به قرب ظهور ميقر يفاء باطن اهالصق يکه از طر دبودن يريروشن ضم

ق به مازندران خواهد يت سوداء از خراسان برخاسته از آن طريا رابيد عليس دخبر دادن يگذراندند و آورده اند که حتيم

و جناب باب و اصحاب به مازندران وارد شدند و و چون  )374(وستيپ مذکور به تحقّق رفت و چون در آغاز ظهور بشارت

    ابناء نتوانستند و بيحب اب واحبالتحاق با  بيمش ضعف و يبرايلروشن گشتند و ر ويمن مان و عشقيبه انوار ا ديجد129محماة

خان و يو عل ياصغر عارف و عباسعل يعل اکبر مقدس و مالّ يعل د محمد و مالّيگر آقا سيخود را به قلعه فرستادند و دمذکور

احمد و  يم و مال عليابراه يو کربالئ ير محمد عليم و مين و ابراهيف الديسو م يهل مقدس و ابراياسمع يمحمد رضا و کربالئ

ه سنگسر به قلعه رفت و يس صاحب مقامات معنومقد يمالّ يولّنام بود که به اتّفاق برادرش مال ينعليگر حسيم و ديمالعبدالعظ

در آنجا بودند تا به شهادت  ين قليلعه برد و هر دو حسرا با خود به ق يگر که برادر اصغرش محمد عسگريد ينام ينعليز حسين

اهل سنگسر بودند و اما از  ن عده همهيدر قلعه نماندند و مراجعت به سنگر نمودند و اياهللا و محمد عسگر يمالّ ول يدند وليرس

و شش تن در قلعه به شهادت ياحمد نام داشتند و از اهل اصفهان س يکاظم و کربالئ يم و کربالئيمالابورح يرزاديسه تن شهم

آقا  ،نيآقا محمد حس ،محمد يرزا عليم ،رزا محمديم ،رزا عبدالواسعين بود ميشان چنيو اسام دبودن يدند که شش نفر اردستانيرس

ز ذکر مال جعفر يبارض الخاء در واقعه فتنه خراسان گذشت و ن يدر عليرزا حيو ذکر سفرشان به اتّفاق آقا م يآقا مهد  ،احمد

دند در ياستاد آقا بزرگ و پسرانش را که باالخره به شهادت رس يمان و عشق و جانفشانياز ا يندم پاک کن را قبالً اجمالگ

جده يبود که در واقعه هجوم ه عمو نقش چهارده ساله به نام آقا يجوان يم و از جمله شهداء اصفهانيضمن واقعات قلعه آورد

راز يد و از اهل شيدند شربت شهادت چشيکه جناب باب به شهادت رس ينمود و درشب هايريتن از اصحاب    اعدا شجاعت و دل

راز يش يصالح را که از اهال رزايت شهادت مالعبداهللا معروف به ميفينام داشت و کآقا محمد رضا  يکيسه تن به شمار آمدند که 

اده در يکه از مشهد پ رد احرايگر سيد رضا ديس يکيزد چهار تن نام برده شدند يگذشت و از اهل  قلعهواقعات  بود، در متن

شان يبود و ذکر ا شهدمجماعت  علماء معروف و ساکن مهٴخ عبدالخالق که از ائيابن اقا ش يعلخ يگر شيمرکب جناب باب بود د

ازوتشذگقبلازکاتبنيحسديسآقا)375(نيحسديسآقاپدر و برادر يرزا محمد عليد احمد و ميت شهادت آقا سيفيو ک

نبايهادمحمدآقادومگذشتز ينذکرشکهيححروفازيعلمحمدرزايماولشدندديشهتنپنجزيننيقزواهل

.)مرحوم دهخدا ۀلغت نامآهني سرخ کرده در آتش . (تفته. آهن محماة،◌ٔ حديده   || .̍محمينيث◌ٔ مُ  ] (ع ص ) تا.]محماة-129
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شهداوزرگراحمدديسآقاپنجمعبداهللايکربالئچهارميهاردلَيعلمحمدمالّيحاجسوميباغبانباشميعبدالکريحاج

ويزنجاناسکندرملّاذکرورازيشدرياولنقطهامياواقعاتشرحضمندريزنجانکاظمديسرذکوبودندنفرهشتيزنجان

مالّگريدوباقرمالّبرادرشويکنديمهدمالّقلعهريشهشهداءازگريدوگذشتقلعهواقعاتانيبيطدريزنجاناسکندرزين

اکبريعلاستادبرادرشونيالعابدنيزاستادگريدويمازندرانيليقراخيتقمحمدمالوياجمنديبحسنمالّويرشتنيحس

اعرابازورفتندازندرانمبهبابجناباتّفاقبهوبودندنيقائساکنوبناءوکرماناهلازسههرکهقاسماستادپسرشو

محمدمالوترکماننخامحمدپسررضاخانشهادتذکروبودنديکربالئيموسخيشويرجباديسعويکرادمحمديحاج

صادقمالرشانيمشاهازدومواولبردندبدرجانيعظمحهٴمذبآنازکهينفوسوعهلقفيةالسيبقاماوگذشتزينينورمعلم

پسرزايميقليمهدکهشدواقعنيچناستخالصشانتيفيکودبودنالوصفسابقيرازيشرزايميلطفعلويخراسانمقدس

نظرنباخاننيحسميتسلراقلعهاصحابنيمعظمازتندوآنکندحرکتفروشبارسمتبهآنکهازقبلوقلعهرامانجاماز

بازشهدمومنظردرمغلوالًشانراياتانمودگذشتقلعهواقعاتضمندراشهيقرواواحوالتيفيککهمقتوليليگراخانيعل

جراحاتکهيحالتدرشانرايامذکورنخانيحسورساندقتلبههيقرخسارتوهدجوپدرنخوتقاصبهبردهپدرماندگان

برهنهپاوسرداشتنديبيغرۀوجهوختهيآويرووسريموهاوبدندرنيخونودهيدرهمازلباسوتنوسردردهيعد

وداشتبازنيدامردرمحاورهومناظرهبهوساختمجتمعراحدودآنيآخوندهاوبردشيخومسکنيحوالبهمکبوالً

جوابمشکالتشانراوسئواالتتمامتهيقلّعوهينقلنيبراهولهأَدوهياماممأثورهثياحادوهنيرآقاتيآبامقدسجنابچون

بالتهاوبسوختمظلومانآنبردلراخاننيحسکردانيبراقلعهاصحابيتهايمظلومو)376(نمودمعضالتقبلوگفت

يآگهشانهيعلممقاماتوتيمظلوموانتيدويتقوودتيعقصحتبرونمودحاصلسکونومتيمالونشستفروغضبش

نزدرادوآنپسنمودندقتلشانوآزارازمنعرانخانيحسوکردندمبالغهشانياشأنديتمجوميتعظدرزينهاآخوندوافتي

پدرنخوانتقامبهاردونياتا گرفتيمالسندوالتزاممنازرزايميقليمهدشاهزادههکبگفتياماجرشرحبردهخودعائله

بردميپاطّالعشانوعلممقاماتويخداجوئوانتيبدمنيولآرمقتلبهشمامشهدو  محضردرعائلهقلوبيتشفّمحضو

واقراراش-هيعالمقاماتبهزينآخوندهاچهچنانيگرامومحترمبسيوجودواستيناميعلماازشخصنياهمانا

شانراياسپردمشاهزادهبهکهيالتزامموجببهمجبورممناکنونوکردندهيتوصشانميتکرونيتأميبراونمودنداعتراف

سخناننياوگرددخودشريدامنگشاناعمال فريکوجزاءودارديمجرحقّشاندرداندخودآنچهتاسپارمبازاوبه

روانهنيمأموربارارزايميلطفعلوصادقمالّآخوندکهشدمصمممذکورنوعبهالجرمرفتنديپذاشعائلهاعضاءرانخانيحس
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حالميستينرياسدونيايجفاوآزاربهيراضوميگذشتپدرخونازماکهنگاشتطهرانبهنوممضنيبدودينماطهران

جناببرهانوانيببهوداشتمراودهنزدشانمظلومدوآنحبسروزچنددرنامعوضيبانشجوانيولديدانخودشما

بهراشمانکياکهکرداظهاررفتهشانيانزدشبانهشدمطلعاحوالازنکهيهموديگردديجدمانياوعرفانبهفائزمقدس

بهجانودينمائفرارجنگلدريمعلومناقيطرازمنردستوبهآنکهياولذالديشويملومقتآنجادروفرستنديمطهران

شدخواهدهمانجهينتوکشنديمطهرانبهکهاستنياحالمآلندينماريدستگراشمابالفرضهماگروديبربدرسالمت

افکارازوشديراضنباطدرزيننخانيحسودادنجاتقتلازوزانديبگرنامعلوميقيطرازرامظلومدوآنمهربانيشبانپس

سربرهنهيپاوسروبيغر)377(منظرهوديشدتحولوضغفوريکثجراحاتباوبدرآمدپادشاهازشهياندوخداازترس

ودنديرسياميمبهيچندازپسوراندندرونيبجنگلازاريبسمشقّاتبهوگشادندزيگردريپروبالونهادنجنگلدر

مشهدرهسپارهآوردفراهميفيخفلباسوکردندانيبرااصحابشهادتوقلعهاخباروبردندبسرشهداندگانمابازباياميا

پيسرتچادردرشانياوداشتادارهراشهراطرافدولتياردووانارهمعروفساالرنائرههنوزوقتآنوگشتند

مشهدشهربهبعداًوگشتنديمنزواطرافيقراازيهٴقردرزينيچندوجستنداقامتيامياالذّکرسابقمراغهخانيعبدالعل

وسوموآوردميخواههيآتيبخشهادردورهآنريمشاهسائراحوالمانندرااحوالشانشرحوگرفتنداقامتونمودندورود

سائرباشانراياوبودندالوثفقسابينيقزورينصيحاجويشابورينديعبدالمجيحاجيطبرسقلعهاصحابفيةالسيبقازچهارم

ه زينوکيشلبهمبادرتانيسپاهآنکهازقبلچندحهٴلمکردندحاضرومجتمعکرسمعازيمحلدرمذکورشرحچوناصحاب

نمودشفاعترزايميقليمهدنزدوبردبدرشانراياورسانداصحاببهراخودفراشانسيرئينيقزوکيبباقرمحمدندينماچيپ

فروشباردرزينشانراياوبودندهمراهبردندفروشباربهرارانياسووسقدحضرتکهيسپاهوشاهزادهموکبدردوهرو

دروشدندمستخلصچندينقودتفرصطهٴواسبهدوهروداشتندارسالهرانطبهسپسگرداندندبازاروکوچهدرسوراًمأ

رزايممالپنجمميآوريمهيآتيبخشهادرزيناتشانرايحامياتتمهواحوالليتفصچنانچهمدندآدرشهدارهٴزمدرالعمرآخر

چونکهاندوردهآنيچنرايوبيغراستخالصتيفيکوخراسانتربتلامحازآباددوغهيقراهلازيفروغمحمد

سرداشتيجانمينراکههروختنديرئقتلنيبوشدندفارغاصحابعامقتلوکيشاکارازاردوصاحبمنصبانوانياهپس

سالمحلقوموحنجرهوشدهقطعيرگچنديولکردندذبحبودافتادهمصروعومجروحکهزينرااودنديدرشکمودنديبر

راولُگَزخمخوداز لباس)378(ازچهٴپارباوآمدهوشبهوشيخوحالبهيقدرنيمخالفونيقاتلرفتنازپسوماند

بهشهادتواعترافچونهيقريخداکدورساندقلعهاطرافءقراازيکيبهراشيخوزانيخوافتانفراوانمشقّتباگرفته
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يوازبودگرفتهشهرتوافتراءقلعهاصحاببهنسبتچهآنخالفبروداشتنداوازاءياولواءيانبقتيحقوخداتيوحدان

ويبهبودتاکرديپرستاروينگاهداروبدوختشيگلوزخمآوردهجراحوبسوختيوبرلدديفهمونمودهاستماع

آباددوغوطنشبهخودراسبزواروشاهرودقيطرازباالخرهتاکرديطراهيهمادهيپپسشددايپاودرحرکتقوت

يسمنانابوطالبديسآقاقلعهاصحابفيالسةيبقريمشاهازششمميآوريميآتبخشدرزيراناحوالشليتفصورساندمذکور

الًيقبرااحمدديسآقاماجدشاخشهادتتيفيکوقلعهشهداءياسامضمندرراابوالقاسمريمدشيشهبرادرنامکهبود

يتقدمحمزاريمنزدفراشانسيرئچادرازيرزاديشهمنيالعابدنيزملّاومذکوراحمدديسآقاکههنگامآندراووميآورد

ودينپسندشاهزادهنزدرايوحضوراحمدديسآقاوبودبرهنهسرشچونيولشدهمراهمهتربرادربابرديميسارومجتهد

بايباشفراشگذشتکهينوعبهاحمدديسآقاشهادتوقوعازپسوبمانديفراشباشچادردرالجرمديگردرفتنشازمانع

برادرمانندزيناوباونشوندمطلعهامالتانمودفراهمراحرکتشوسائلتمامسرعتبهوبرگشتيوزدنمتأثّروريمتغحال

يبشارتصدقوخوديآرزوبهاحمدديسآقاکهبدانستيفراشباشحالمشاهدهازابوطالبديسآقاونديننمااملهعممهترش

بهرااومذکوريفراشباشيمساعومساعدتبهبالجملهوديرسبودگفتهيوحقدريعلمحمدريمآقاجدشباوالدکه

چوناووبودياردستانيعلدريحرزايمآقايطبرسقلعهفيةالسيبقريمشاهازهفتمماندسالمتورساندندسنگسرورزاديشهم

ريشمشوتفنگزهينسروگلولهبارايهمگتاديانجامطولبهساعتدوباًيتقروکردندچيزپيک و نيرا شل قلعهاصحابانيسپاه

ومدهوشداشتيکارجراحتششکهيحالتدريقتلانيمدررفتند،نمودهکلهالکتبهنيقيوآوردندقتلبهرهيغو

لذادندينبرسربودعالمتنياراکههروداشتهاشميبنعالمتسبزکمر شالو بر )379(کمربروبودافتادهمصروع

همدرشياستخوانهاتمامتيگوئکهزدنداندامشبهقمهپشتوزهينسروچوبولگدوسنگباچندانيولنشدحمذبو

خوديکارهااعداتيجمعورزايميقليمهدنکهيهمونداشتيتوانائرفتهجراحاتشازکهخونکثرتيبراوگشتشکسته

وگشوددهيدآمدهخودحالبهبدماءهخملطّمقطّعهاجسادنيبدردکاناندکشبمهينظلمتدررفتندرساندهانجامبهرا

يبراتادادهباواصفهاندرتوقّفاميادرشيخوخطبهياولنقطهحضرتکهرايدعائبردهخوديلباسهاريبزدستنخست

ترمهلفّافهيبرازينآنراانيسپاهستبداننکهيهموکردجستجوداشتيمخودباترمهفهٴ لفّادرداد همارهدينماحرزخودحفظ

:بودنياآندعاصورتوديگرداندوهناکيبسنددبرنيمقتولسهٴالبومحموالتماننداش
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ميالرحالرحمناهللابسم

يفدخلتموتيالونامياليالّذيالحيعلتوکّلتوالجبروتوالعزّةيبذاعتصمتوالملکوتوالملکيبذتحصّنت

اعوذميالعلعيالسمهوواهللامهکيفيکيسفقسعحم بحقوصعايهکبحقنياجمعهيشرالبرمنحرزاهللايفواهللاظحف

.طارقکلشرمنالصّادقباهللا

قلعهبهراخودتتوانسسومشبدرونداشتخروجوحرکتيتوانائوبردبسرکشتگانانيمدرروزسهودوشببالجملهو

اعداازکهدانستوديرسگوششبهنفرچندمهٴمکالصوتنيادريولگردديوانيحويانساندرندگانازمأمونتاندکشا

شبانهسهوگشتيمخفيمحلّدروافکندقخندبه بهراخودالجرمگردنديماءياشواموالافتنيوتجسسيبراوهستند

حاصل شد و خود  يقُوتبرد تا اندک يکرد و روزها بسر م يم عجمعلف)380(لفعيگرسنگرفعيبراشبهاوبودپنهانروز

مطبوخ برنج مبذول  ياز اهل ده را دل بدو سوخت و مقدار يرساند  تن، ال نام داشتن کيکه حس يکيدر آن نزد يهٴرا به قر

چه بدن ، از اصحاب قلعه است د و از حال و وضعش دانست کهيرس يداشت و او هنوز مشغول به صرف غذا بود که ظالم

 يو اهوال مدت طوالن يو تشنگ يافه از شدت مصائب و گرسنگيسر و صورت پنهان و ق يان و    مويمجروح و مکسور و عر

ا ير کرده نزد فرمانگذار يرا دستگيذا وهنعالم آمده ليام کرده و دوباره به ايان مردگان قياز م يو به منظره بود که گوئبحالت 

رحم آورده و  يبر و يزنديرسگريديهٴبرد و سه ماه در حبس بداشتند آنگاه رها کردند پس از آنجا شتافت و به قر کدخدا

مخصوص حسب االمر  يکم سفّايبسترد و او را خبر کرد که دژخ ضشش را با مقرايو رسر يبلند داد تا در بر نمود و مو يراهنيپ

ان قلعه در گردشند الجرم يش از فراريه در آن حدود به تجسس و تفتيقر ياز اهالنام  يک تن هاديوسته به اتّفاق يحکومت پ

ش را به وطنش اردستان يخت و باالخره پس از هفت ماه با مشقّات و مصائب جانکاه خويکه توانست بگر ياط نمود و به نوعياحت

الباب کرد و مادرش از پشت بام ج.اب داد  نکه در ظلمت شب دقيرساند موسم گرما بود و مادرش بر پشت بام خانه غنوده هم

مؤمنه آن زن  يمادر در را باز کن ول يهستم ا يدرعلين عبارت شناساند که حيبه ا ادر خواست و خود ربه پشت مادر را     

رزند ن گفت فيد چنيو با لحن شد د رکش باز نيخته در برويه گرعاربات قلحنکه فرزند از ترس جان خود در ميفداکار به ظن ا

 ين خانه نخواهد بود و رويش اجازه دخول در ايست و برايت حق فرار نکند و آنکه فرار کرد فرزندم نير راياز ز کس من هر

ل ينان داد که از نصرت اصحاب و از شهادت در سبياد کرد و به مادر اطميبرتافت پس او پشت در سوگندها  يدر علياز ح

ات خود را اظهار نمود ياحات و مشقّات و بلرش باز کرد و بدرون خانه راه داد و او جيوصواب رو برنگرداند آن گاه مادر در بر

و آنگاه  خاء ارض يو به اتّفاق برا دشانش بودنيخواز  )381(شانش ياز خو يو از شهادت شش تن از اصحاب اردستان که برخ
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 يز در بخش آتيل احوالش را نيست و تفصيزباز دشمنان طايه و احتيا مادر در اردستان با تقبان داشت و يمازندران رفته ب يبرا

ت يفيم و کياز او قبالً نمود يجان بود که ذکريم از اهل آذربايد عبدالعظيه آقا سعلقف يةالسير بقيم و هشتم از مشاهيآور يم

فتار بودن بار وس گراصحاب را خصوصاً آنانکه با حضرت قد ياسرا هن آوردند که چون سران سپايب استخالصش را چنيغر

ف و اجبار نمودند که آب دهن به چهره يم مذکور تکليد عبدالعظيان باقا سيکردند در آن م يف سخت ميخواست و زجر و تکل

 يدر دهن جمع کرد و نظر و)يخ -تُف-ق(بزاق=آب دهنصاب يتأمل نموده مقدار يو محاسن آن حضرت اندازد و او لمحه ا

ستاده بود انداخت يکش ايکه نزد يجانيخان الريپ عباسقليسرت نبزرگ بر صورت و محاسيبه چپ و راست افکند آنگاه لخت

ا ريز امر داد که ويش نيد و بکسان خوير از غالف برکشيبدرشد و بالدرنگ شمش يعيپ سخت برآشفت و از حال طبيالجرم سرت

م برخاستند و به حراست و يد عبدالعظيت سيحما که با توپخانه حاضر لشگرگاه  بودند به يزيان تبريتوپچ يند وليپاره پاره نما

جهٴد بدريربه و مقاتله کشو محاله    واز محاوره و مقا ارخان و کسانش ک ين آنان و عباسقليما بيمحافظتش پرداختند و ف

و بهردندآوحرکتبهونباشتنديبباروتوسربباراتوپهازينانيتوپچوبردندحربآالتبهدستسپاهشوخانيعباسقل

م يفر رسانين خود به کيرسد که در عوض مقتوليک نفر بما نمير و کشته شدند مگر يگفتند از همه اسرا که دستگ نينک صدا چي

مشاهده و رزا اوضاع و احوال بدانستيم يقلينکه شاهزاده مهديده با خود بردند و هميم را کشيد عبدالعظين بگفتند و آقا سيا

ن را با کلمات فرزانه و يان لشگرگاه شتافت و طرفيبرپا شود فوراً به م يميان مقاتله عظين لشگريب مايک است فينزد که کرد

از سران  يکيم مذکور از کشته شدن محفوظ ماند پس يد عبدالعظين واقعه سبب شد که آقا سيمانه اسکات نمود و ايمواعظ حک

دهٴيدما محاربات يد آين پرسيکرده چن يبه و يوخته رواز حرمان مطلب س يب افروخته و دلضران غياز ن يخسپاه با ر 

ن يدر آخريخواست)382(ينفوس به دولت وارد آورد بس نبود که خواستإئتالف  و ياصحاب قلعه که آن همه خسارات مال

ف و اجبار يکلن پاسخ گفت که مرا چون تيم باو چنيد عبدالعظيو آقا س يان اندازين لشگريا بمز يز آشوب و فتنه خونريمرحله ن

نکه نظر بر آن مظلوم انداختم نور يکه مشغول جمع کردن بزاق در دهن شدم هم ينيحو اندازم در يکردند بر چهره حضرت خ

همهتحملازبعدکهدميشياندوکنمادباسائهيالهنوربرکهآوردمشرمودميددايهوشيبايزرهٴه در رخسايخدا را بالمعان

بدار  يو قدم يان بردم و جز دميده در معرض قتل و هالک اکنون که کار به پايناک و وقوع مراتب عدخطراتيبلومشقّات

ه يو نفس زکّ يد حسنيو س يالنيکه از لسان ائمه اطهار قائم ج يندارم چگونه به صورت نفس مقدس و عالم آخرت مجازات

 يسقر نما يمايم بر سا دهين حال ناگهان دآازم در و اندازم و اجر طاعات و اعمال شاقه ام را هدر سيخوانده اند خ

ش يفه خويز وظين راست انداختم و دردم آخر نآن برهدب ان بود الجرم لخت آيان عيکفر و طغ يگرهيخان افتاد و تيعباسقل
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و  ينائشاه با او سابقه آاز سران سپ ياصحاب بود و بعض يز از اسراين يامياز اهل م يسيعه مال علف قيةالسيم از بقهنُ ،را ادا ساختم

ازدهم ودو هم زدايو هم دستند يزيع ميه او را مستخلص ساختند و او و اخالفش سالها در ظلّ امر بددداشتند شفاعت کر يدوست

 ماجدش دربه اتّفاق والد يد مقدم الذّکر که در سن چهارده سالگيشه يرزا محمد باقر قائنيرزا کاظم ابن ميف قلعه ميةالسياز بق

د يقا احمد شهآو آقا محمد حسن پسر  يد اصفهانياء استاد آقا بزرگ شهناب اصغر رزا محمد جعفريامور قلعه مشارکت داشت و م

نمود و هر يش در امور قلعه شرکت و مساعدت منز چهارده ساله بود و با والد و اخوايسابق الذّکر از اهل عبداهللا آباد تربت  که ن

 يانيشان ساليبدست آوردند و ا يم معدودهشانرا رها کرده درايان ايلشگر ندته شدن  مصون ماندصغر سنّشان از کش يسه برا

د جعفر مذکور را چون پس از رزا محميادگار گذاشتند و ميب يبوده اعقاب ابهٰي دراز در اصفهان و خراسان در ظلّ انوار

صدمات دچار)383(دچار  130دند.يگر خريکدياز  اً)يلاً(متوايمتتالان ياهپسمان قلعه چند نفر از ياستخالصش از چنگ دژخ

ن يزدهم و چهاردهم و پانزدهم از مستخلصيبود س يل و بستريده و باالخره مبتال به فلج گشته تا آخر العمر عليره گرديکث

ر کرده يان اسيز سپاهيمذکور را ن يبودند. مال محمد رضا يسنگسر يو محمد مهد ياصحاب قعه مال محمد رضا جبار باب

عائله و   يمهد و محمد ن امر معروف داشتند و از        و محمد جبارينام ابد حمو مال ا يبفروختند و سالها پسرانش ماللطفعل

ن يشدند و شانزدهم و هفدهم از مستخلص هريات کثين امر دچار صدمات و بليبعداً در راه ا يهمگماند و  يبر جا ياخالف

بودند که در موکب جناب باب به مازندران  يرزا عبدالقادر گوناباديرزا حسن ابن ميو م يهٴن بشرويد حساصحاب قلعه مالمحم

 يمتماد يعداً سالهابتخلص گشتند و سم ير شدند و به شفاعت بعضيام اشتراک داشتند و در خاتمه اسيرفته در امور قلعه تا آخر ا

ل يبود که نامش در مواقع متعدده گذشت و تفص يخراسانيرزا حسن رضويم يجدهم حاجيستند هيزين امر ميدر ظلّ ا

ف قلعه چهارتن اهل يةالسين و بقيدوم از مستخلص ستيبکم ويست و يستم و بيم و نوزدهم و بيآور ياحوالش را در بخش سوم م

ن در مازندران ين مؤمنيبرزا آقا که اعقابش در يخ ميمعروف به ش يخ مهديه کفشگر کال از توابع بار فروش بودند. اول آقا شيقر

با پسرش آقا عبداهللا به  يخ مهديمذکور و آقا ش ءگر کالشه کفيک ساکن قريب يپسران آقاس يدرخشانند دوم برادرش محمد عل

ش به اثر تصادف ينشايش از چهارده سال نداشت و در موقع حفر خندق پيته با اصحاب بودند و آقا عبداهللا بفاتش يقلعه طبرس

در امور قلعه مشارکت با اصحاب  يد علرزا آقا با برادرش محميرا مرخص فرمود پس ميح شد و حضرت قدوس ولنگ مجروکُ

بازطرفومسئولآندوکهاستمسطورنيچنخانيعباسقلپيسرتوالدولهنظامنخانيحسنيآخراميااحوالشرحي صرانة الصّفايروضدر130-

رونيبهيالحماتحتازچهارهفتادووستيدووهزارسالدرتاشدندپناهندهدولسفراءبهطهراندرميبوخوفازناچارشدهواقعتلدوخواست

.آمدند
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 يخ مهديز نامشان بفروختند و آزاد ساختند و آقا شيده ناه شان مراجعت ديشانرا به قرير اعدا شدند و اينمودند تا در خاتمه اس

در آن حدود به سر برد آن  ير وطن نبود ناچار به صوب عراق شتافت و چندد فمذکور بعداً از شدت تعرض اعدا قادر توقّ

ن ياعدا خانه اش راتاراج کردند و او با يد سپس نوبتيم اطفال گرديد و مشغول به تعليگاه مراجعت به وطن کرده توقّف گز

ست و هشتاد و يه هزار و دود تا در سنيورز يم)384(ديورز يفالحت اشتغال م به امرست و يزيه کوره مياحوال در قر

ن آقا برزا حسن ايشان آقا ميمأُماند چهارم برادر  ين بر جايدر ا يعيدر گذشت و از آن دو برادر خاندان وس )1284(چهار

که شانزده سال داشت با برادران مذکور مرافقت کرده يات والد هنگاميام حيشان پسر عم بود و در ايد که از طرف پدر با ايجمش

گرداندند و چون نزد  يآباد هم يمجاور عل ير کرده در قرايرا اسيدا وعد و در خاتمه ايده شتافتند منضّم باصحاب گربه قلع

 يه کوچک سرا که قرب عليدر قر و رافتد پس ايد تا چشم بدونياريد که نزد من مير و تشدد نموده بانگ برکشيپدرش بردند تغ

تا آنکه از حبس مستخلص گشت و بعداً به جاه و  درساندنيمأکول و مشروب م يو يارش بيآباد است محبوس نمودند و عمه ها

ش يشانيد و در پيدرخشيت مين بود چنانچه مانند ستاره در آن والير مؤمنيد و از مشاهيمازندران گرد يد و مستوفيرس يمقام عال

مشهور  يو باب يرزا حسن مستوفيست و به نام ميزيات به آن احوال ميساچمه داشت و تا آخر الح ياز اثر محاربات قلعه نشان جا

گر بود آقا محسن نام که با يد ياده در مازندران مشهور و معروفند و آنانرا برادخانون يماند و ا يبر جا ياز و يبود و اعقاب

ست و سوم از ينماند ب ينام دانشعرض شد و از او و خانخارج و م يام شدت و سختيدر ا يشان در قلعه مشارکت داشت وليا

ه ياز اهل قر ند)يگويش ميخ يشوهر خواهر را به مازندران -ش= داماديش(خيخو ياهللا معروف به ول يول ن قلعهيمستخلص

م باصحاب گشت و برادر ضّمحمد سابق الوصف به قلعه رقته من يعل يآباد بود که به اتّفاق برادرش مشهد يساروق کال قرب عل

ش مذکور پس از يخويولو رساند يحتاج باصحاب مينمود و ما ياب ميخارج قلعه بود و ذهاب و ا باباگل دره گرشان موسوم بيد

ابوالقاسم از اهال  يست و چهارم مشهدين عالم رحلت نمود بيه مذکور مشغول به فالحت بود تا از ايمراجعت از قلعه در قر

ه مشارکت داشت و يام قلعه با اصحاب در امور دفاعيتا آخرام بود و ز عاليمالک و ن ين از توابع بار فروش مرديه چاله زميقر

ات از اعدا بدو يات و تعديبعد از آن چندان بل يو مستخلص شد ول يدارياز نقود خر يد و به مبلغيردگر ير و دستگيدر خانه اس

 و ست و پنجم يب)385(ست و پنجم يبر جا است ب يز خاندانين جهان را بدرود گفت و از او نيک سال ايد که پس از يرس

ف يةالسيست و هفتم از بقيشده مستلخص گشتند ب يداريز خريبودند که ن يد علحسن  و محم ست و ششم دو برادرش مالّيب

بهقدوسحضرتمسافرتدرکهليخعربيهٴرزا ساکن قريمشهور به داش م يبار فروش ينايام اصحاب قلعه مازندران مالّ

ام داشت و در يام به نصرت حضرت قدوس قيتا آخر ا قلعهدروگذشتخراساننهٴفتدرذکرشوبوديومالزمخراسانمشهد
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 ينا که مال رمضان نام داشت نقوديام پور وارد بار فروش کردند پدر مالّيبل و شطَرا باکه آن حضرت و همراهانيخاتمه موقع

وسته محلّ تعرض و آزار  ظالمان بود ناچار يافت و پين بلد نآدر ش ينا بعداً راحت و آسايام مالّ يد وليمعدود داده پسر را بخر

ن امر مأنوس و مسرور بود و به يد و به نشر ايمشغول گرد يو آبادان يزراعت  و باغبان و بهجستاقامترفتهليخعربيهٴبه قر

عده  ينها مقدور نگشت آورده اند نوبتآاخراج ش مانده بود که يشهرت داشت و از آثار محاربات قلعه سه گلوله در پا ينام باب

 يبرا يايو خود حاضر و مهاش کردند و قَتلَق يع و تشويتطمراکالرياميهٴر از اهل قريشر يل ناميد خلين سياز معاند يا

که نيده در خانه بماند و منتظر ورود قاتل بنشست و همحاب کرده در روز موعود وشهادت بود و به گرمابه رفته محاسن را خضّ

 يد وليام نمايابد به قتلش قييآگه يالحال و قبل از آن که کس ينا بدو افتاد التماس کرد که فيام قاتل وارد شد و چشم مالّ

 غ گشود قاتلينا لسان به اندرز و تبليام ش خواست و مالّزکه داشت از گفتار و رفتارش خجل گشت و پو يآن مرد با همه قساوت

 يوفات نمود و از او پسران و دختران و خاندان مشهور هکورمذيهٴباً در سن هفتاد در قرينا تقريالامد و بالجمله منمومنقلب  را

بار فروش بود که  ش،يپچهارشنبهلهٴساکن مح يآباد يوز علدالهن کُيحس يست و هفتم کربالئيماند ب ين امر بر جايدر ا

وس بود و با قدحضرتخدمتدرخراساننهٴفتعهٴدر واق ن مذکوريحس ين امر درخشانند کربالئيکنون در ااخالف او ا

)386(ر شد ير و اسيام با آن حضرت بود و در خاتمه دستگيندران تا آخر امازعهٴقلعهٴاصحاب به نصرت پرداخت و سپس در واق

را يو يعتمدار برايشر د حمزهمحم مالّ يرا  به بار فروش بردند و خواهرش به مساعدت حاجير شد و به اتّفاق آن حضرت وياس

سر يمسور)ي(من اقامتش در بلد مذکور يبعد از آن واقعات از جهت شدت تعرض معاند يکرده مستخلص ساخت ول  يداريخر

ت نمودند و مدت هفت سال مانده اشتغال به کسب و کار داشتند و آنگاه به بار ربه رشت هج ينبود و ناچار با پسرش  آقا عل

از  يکيماند و  يرجابن امر يدر ا يوفات نمود و از او خاندان مشهور ين پس از چنديحس يو کربالئ دفروش مراجعت کردن

وجد و  وجذبهاحوالوداشتاقامتسالستيبباًيتقررفتهنيزمچالهيهٴبوده به قر يمذکور که همراه و يپسرانش آقا عل

)387(ست و هشتميب 131درخشند ين امر ميست و اعقابش در ان آن حدودات اين مؤمنيما بيمقامات و کراماتش ضرب المثل ف

:آوردهنيچنمازندرانبهسفرششرحدررضامحمدديسآقا131-

اوۀريهمشبهفروختندآوردنددکردنريدستگرااو،اصحابشهادتوي طبرسخيشازآمدنرونيبازبعدبودفيةالسيبقپسري جوانبهايعجاجملهاز

فحشاريبسبالکشنياهندرخادرآمدي مصبحروزهري ملعونکي هاهيهمساازوشهراهلشماتتومالمتازگريدي تنگواليعي شانيپروي تنگاما

کسبنيبدرانجاندينماکسبديشاالنيگبهرفتندواگذاشتندرااليعشانياو نداردچارهفرارجز انسانديکنتفکرر،بازارفتيموکرديملعنوداديم

شدمدردنيابهمبتالکهشدباعثخلقمالمتوشماتتازکردمفرارايآگفتمشدغالبحسنبرخوفتگفي مشدعارضي ديشداريبسچشمدرد

عرضبهاجنابخدمتطهرانبهرفتمومينماوطنبهرجوعکهشدامرهظقيونومعالمدرآنکهتاي اعلرببهکردمتوجهونمودماريبساليخوفکر
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و  يکه شرح  واقعه گرفتار يريبهنم لُر ام آقا غالمرضا و آقا يست و نهم و سيب ين بار فروشيمحمد حسيست و هشتم حاجيب

قا عباس و و آ ياحمد عل يسوم مشهد يو دوم و س يکم،سيو يم آورد سيرا در طهران در ضمن بخش چهارم خواهشانحبس

ن امر يده مستخلص ساختند و سالها در ظلّ ايان خريآنانرا از سپاهن يمنتسب که دبودن يريآقا زمان از همرهان آقا رسول بهنم

از  يريات داشتند و کثيرهم را که غالباً سالها حير و غيک از آن مشاهيگذاشتند وما شرح احوال هر  يبر جا يستند واعقابيزيم

باشد در يشان ميه انقولات ميستند به آثار مکتوبه و حکامعه غالباً قليهٴخياخبار تارو محاربات  در بدن بود  يتهاشانرا آثار جراحيا

شان بوده قبل از يد و امانيعقا يا آن واقعات منافياورده و يقه قلعه تاب تحمل نيز مضاز از آغين يم آورد و جمعيبعد خواهبخش

بودند و  يمان باقيآخر العمر به حال ثبوت بر ا يان اصحاب خارج شدند و اليا محاربا ت از مانقضاء امر قلعه و غالباً در اثن

م مانند مال ياشارت نمود يشدند چنانچه در خالل شرح واقعات قلعه ببعض ئفرعرض و مم يمتزلزل مشاهده گشتند و جمع يبرخ

گر مال صالح يد ،يرزادين شهمين العابديو مال ز يماز سنگسرشنيپ يد عليو آقا س يقم يلّن متويد محمد حسيه و سله درحسن کُ

ن نام و يکردند بد يتم امر قلعه محاربه مخَن که با سپاه و اتباعشان تايرهم  و اما سرداران مخالفيد و غمحميشنماز و مال عليپ

 يم حاجيس ياريمان خان افشار شهريم سلين دوان شاه حکمران مازندريرزا عم ناصرالديم يقلينشان بودند نخست شاهزاده مهد

ز يو ن ياشرف مخانيرزا کريگر ميو د يجانيخان الريگر عباسقليد يبيهزارجر يسورت )يجي(سورت خان و محسن خان يمصطف

و  ۀاصغرخان دودانگ يو عل يليو ذوالفقارخان گرا يباالرستاقو محمد صالح خان  يو نصراهللا خان بند پئ يعبداللّه خان نوائ

اعمام  ياز بن يکالئيقاد يايلباد و زکرپ فوج کُيسرت يرخکوهخان سُيو جعفرقل يل خان سوادکوهيرد و خلد خان کُخدامرا

در مقاتله با اصحاب  يز بودند که برخين يگريمتعدد د يرؤسانان ياجز نصبش را بدو دادند و بهميکه پس از قتل و ورسخ

)388(132قلعه مقتول شدند

پروردگارامتحاناتوبالموارددراکرشوصابروخلقباسلوکوامردراستقامتورضاو  ميتسلفرمودندستيچريحقنيافيتکلکهراارادتوکردم

درزهرواندنعمتنيامشتاقدلو جانبهحقليسبسالکونيمخلصونيمقرببندگاني براازبودخواهدوبودهاونعمتاکبرواعظمکهعالم

ي بلماندبينصي بودينماحق مظاهرازاعراضکهردادکسآنشقاوتوداردبربينصکهسعادت کسي راست استترنيريشي هدشهرازکامشان

ودهفرممقدرکهي متعالمقاماتوي عالبدرجاتتاباشندذاکربذکراهللاومتّصفاهللاصفاتبهديباوندأمر غلّمباواتيآبهو باومؤمنانودوستانوأاحب

انهخکهشيپچهارشنبهمحلّهوفروشبارشهردرشدممازندرانروانهي باراندکردهوصفکهآالءونعمتبهشوندنعمتموجنّتدرشانياي براازاند

مشاهدهخودچشمبهراحتينصوپندآنۀثمرآنکهتادادممنزلخوددلدرشانراياۀفرمودآنوشدمساکنخودخانهبهوباشدقدوسجناب

وانشجپسراز رضامحمدديسآقاسپسونيمجذوبونيمحبازي بعضاحواالتازکردنريتقراستعاجزلسانآوردمجابهراشکرشوحمدنمودم

.ميکردنظرصرفليتفصآننقلازماکهنوشتهي ئهيغربۀيروحاني قدرتهاوکراماتومقامات

)يناصرمنتظم(.کردندقتلوقلعراطائفهآنگرفتهراقلعهشدهمازندرانمأموردربارازلوقاسمافشارخانمانيسلعاقبت132-
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يشمس يهجر ۹١٢٢         يالديم٠۸۵١ع            يسال هفتم ظهور بد         يرهج ۶۶١٢واقعات سال 

بزرگوارآنسمعبهقلعهامرمهٴخاتوصولازپسياولنقطهحضرتاحوالشرح

باتيصمخبهدولتيقواامضراوقاديادرهينيدأسؤروعلماازاعداتيموفق جهٴينتکهيطبرسقلعهآورتأسفواقعاتاخبار

کيصالياستوينهوفضلاصحابويقتُوعلماربابازيجمعقمعوقلعبرتوقساوشدتتينهابهريکبرياممايقوامرآن

واقعاتازپسيچندنموديمحزبآنهيآتاوضاعبرداللتيخوببهوبودياولنقطهحضرتانصاردهٴزبازعمدهازقسمت

يحتومراسلتومعاشرتبهاقبالاهمپنجتاکهگشتديشدحزنوتفکّروتأثّرموجبچندانوديرسيوسمعبهمذکوره

ارتيزيبرارهيغورهيکثاراتيزورتصوصحائفششووشصتستيدوهزارومحرملياوادرسپسنداشتاستراحت

وديگردصادراعلٰي قلمازنشانيخالفمشقاوتومقامشانعظمتشأندروشهداواصحابسائروبابجنابووسقدحضرت

انيبانهاءواطراءاوبااصحابوبابجنابنصرتووفاوحضرتآنميعظاميقومقامفيتوصدرمؤثّرهقهٴيرقالواحآندر

يبراراشيوخصادقنيمؤمناز)احيس(يعلملّانامبهمشهورمراغهگزليآدملّاونموداظهارراخودشهادتاءبانوفرمود

درآنکهجملهآنازودادمفصّلدستورميعظمقتلومشهدنآارتيزآدابدروفرستادخودازابتينبهيطبرسقلعهارتيز

وداردبربزرگوارآنيبراخودبارا دقمرترابازضهٴقبوشتابدارتيزبهنمودهنيعلنَلعخَقلعه)miles=يلي(مايليمپنج

بهمذکورمحرمدومروزدرمسطوراحيسلذاگرددحاضرحضرتآننزدقيچهربهنوروزروزدرکهکندمسافتيطچنان

شهادتروزکهماهآننهموميدروپرداختمقررهوظائفبهيطبرسعهٴقلدراالولعيربدروديگردرهسپارمزبورعزم

طهرانبهمراجعتقيطردروکردعودتجانيآذرباعزمبهمالاعاکمالازسپسونمودارتيزرااومرقدبودبابجناب

زينيدارابديوحييحيديسآقاورودشهنگاموافتيولثموحضورابهٰي دارالسعاده)389(ابهٰي دارالسعادهدروشدوارد

ليسبوارتيزقيطردرلگه بملطّخ  يپاهاباادهيپکهمذکوراحيسبهديوحچشماننکهيهموبودعظمتمحضرآندر

گلاقدامبرراخودتابانهيبوعاشقانهبدانستحالواديق يبکردهمراجعتهموديپرامازندرانيهالگاطاعتوطاعت
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پنجمدرفرمودهياولنقطهحضرتچنانچهمذکوراحيسپسنمودليتقبدهيمالبدانراشيخومحاسنوافکنديوآلود

.استنيامذکوراراتيزواناتيبازيکيصورتورسانديومحضربهراخودبودنوروزوميکهئولااليجماد

االقدساالمنعاهللابسم

مامنيفقدازالًکنتقدياننفاعبدونياميايخلقايانقليخلقيدونماانويبامريکلشئخلقتقدانااالّ الهالاهللانايانّ

ويعبدوننيخلقيلکنيلموذکرينفسيعلخطريشأنمنهلويخلقيعلحجةيلکانوالّاشأنمنماوبعدمنوقبل

ويشئکلفوقوعدهبهويشئکلقبلکانقديو ان امر يبامرخلقيکلّذلکعناهللاسبحانهميعليدنعمنحجةال

العوالميانتهانيالونعيطتتسانتمفيفکيريغاحدهبحطيلمثيحخلقتماخلقتقدونظرونيافالبهشاءيماخلقيدونه

نزلتويرسولمحمدظهورعندالخلقانتهتقدوصونحلتکتبکميفانتممايقضقدنئذيحيالآدمومييالالکتابيف

لظهوراً باباظهرتقدوتعلمونالانتمفيکأًفاذيظهوروميمانکمياثمرةعنکمثمر يللتوقنوناهللااتيبآلعلّکمالفرقانهيعل

مةيالقومياولمنيقضلماوفانظرونانتمفاذابهؤمنيلممنالنّاريفدخليلوبالقرآنآمنمنيجزيلمةيالقوميينفس

قداولئکمخلصونمانهميايفهمنيالددونهميفتنظرون و)390(تنظرون133الصّاءوعددالرآءيفانتمفاذانئذيحيال

النّاردخليکذلکيبشئهمينجزالوماناًياهميعلنشهدلمنيمبعداتنايآعنکانواقدمادونهمانوالفرقانيفاهللاواعبد

ومحتجبوناتنايآعننهميالدماوسمعتمقدؤمئذيفيفکالفرقانيفقبلمنياتيآبهالّاکنيلمهيفثبتيماکلّونکميدان

اعمالکميمحيوانفسکمينفيکونيفنکقولناعندانوالنّاريعلالّاصبرکمنفعکميهلنيصابرکمنيديفکنتمواستشعرتم

يلتسجدونلونعقّالتتکملکنّوانفسکمبمثلهمانوعملمنالوذکرعنداهللامناالسالميفادخلويلمنيالّذمنتجدونهل

بمنفيفکيتعبدوننانتمانوتسجدونالياتيآسمعتماذافيفکيلسجدتمقدمانتاننيالعالممنکنتمماوالنّهاروليباللّ

يبآمنوانيالّذنئذيحيالالقرآنمناثمرمايعلشهدنالتخضعونالهنالکانوتؤمنوناللدنّامنناتيالبواتياآلناهيآت

ريالعزقدوس) ي(محمدعلينفساسمذکرمثلثمرةيعلشهدتماوموقنوناتهيآبههموهمربالقواقدهوالءنيمخلصکانواو

ورنطّفتيانکادالسمواتيمانهمايبماواآلخرواالولمنالحکمةوالعزّذلکنيسنجعلتقدمايعلشهدتقدوميالحک

منقلتنوکميديااکتسبتبمابکمعذّيالنّارولکنالرضوانيفهمترفاغخلواد قدانّهموداًهالجبالرخستواالرضتنشّق

قداتياآلثمراتاعلٰي انيعلنيشاهدکنّاانّافاذاًؤمئذيلالّاباالسالمامرتماوالقرآننزلتماتبصرونالوعنکمةالمالئک

= اصحاب مهم قلعه طبرسي)290(-133
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ثماهللاتعبدونبهانتممننيالعالميفمنثمنهمايبماواالرضوالسمواتيفمنهيعلنيبکيالانرنتقيلنانبشأنعرجت

قبلمن)391(مننزّلناقدماعدداهللاوجهالّاهيفيرياليالّذهوجهکليهيعلاهللا ربهيالاعرجبعد مايقضقدتکبرون

الوکتبيانالقلمالويحصيانوحالّلّقدريالمابعداحدسبقهمايالّذفقايالعرجناهقدکذلکبسلطانالّاالفرقانيف

افقاعلٰي لکهنااهللايالاحديقسترياننمکيلماالبداعيفذلکفوقانوهيعليقضقدمايعليجريانالمداد

تيصلّقديبنفسيانّوالمخلصونعبادهاهللايالنقطعنيفلذلکمثلانيعلالسماءبمالئکةبهبهتناقدنيناظرکنّاانّاالرضوان

هلهيعلشهدتقدماعدديعلنيالعالمرب االشهداالشهداناالهالاهللانّايانّنالصّلوةيفقرئتواحدهيعلصلّيلملماهيعل

کنّاانّاونشأمنيعلفلنمننذلکمثلبهانونيموقناهللاحبيفکانوهيعلالخلقصلّيلممنيبلاحديعلاهللايصلّي

کلّمنالنّاريفقنزلتموالتدرکنوتعلّمنالولکنتتوجهونلکهناالنّهاروليباللّانتموبهکبراهللاييشئکلّفاذانيشاهد

هيعلاستکبرواقدنيالّذذکرتيافنوبذلکذکرهارفعتقدنيمقتدريشئکلّيعلکنّاانّاوريعزباخذاهللاأخذکميسوزقمم

شهداءهمنيالّذيفيقضماذکرتمأقرکمالفرقانيفمانياالياولاياننيقاهرخلقاليعلالّاکنّاماوهميدياتاکتسببما

تصلحونوونتزکّوونتحجوتصومونوتقتلونالنّهاروليباللّومنهماحداًتکونواانتميتمنّواهللارسولمحمدبعدمن

منشهداهمنيالّذمصائبتذکرونتقرئونالفيکلکمفماتبکيانالقلمييتستحماتکسبونواهللايالتتقربونبماانفسکم

يفاکتسبتمقدفاذاايالدنوةيالحيالارجعوااذالکنّهموهميالمساکنکممنتخرجونولهميسبيفاموالکمتصرفونوقبل

االرضيعلمنيعلحجتهاتلّکمقداهظهورنيحاهللاحجةانوصابرونانتمفيکواهللايالاقبلتمفمايشاهدکنّاماحقّهم

القرآناثماراعلٰي هوالءلمعذّبونالنّاريفاهللااتيآصدقوايلمامبهوالءو)392(دخلونيالرضوانيفاهللااتيبآهؤآلکلّها

باننهمايبماواالرضولسمواتامالئکةامرناوهميعلنا يصلّقدانّاوتبصرونالوعذّبونتلاهيفانتموالنّاراثماراشدالءؤهو

نئذيحانتمولعنهميالواسمهمذکرياوهم يتح مننبلنعذوهميالنسبيماوهؤالءعذّبناونيخاشعلناکانواوهمميلواعلنزي

فلترتقبنايالدنةويالحيفقدرعماالشداآلخرةيفاهللاعذابانوهؤالءمنالشدانتموقبلمنباسمائهمانفسهملتلعنون

نيالّذيعلتلعنونواهللاليسبيفاستشهدوانيالّذيعلتصلّونوالکتابيفنزّلناماتذکرونمبتلونانتمفانّکمظهوراهللا

بمثلتحتجبوناته ثمرعنولکنانيالبيفنزّلماکلّتتّبعونالحقوميلکنّکمونيالعالمقلوببهحرقيماحقريغبهاکتسبوا

فسوفنيالمتّقوجوهيعلموعالديجريماحقّهمتکسبونانتموحولهميفطوفن يلاالسالمانوهوالءعنتمباحتجما

اممهذاانوتخلصونانتماذاونخبرستوبابهمعندلهمبالسجودتفتخرونوتدخلونلکهناکلّکمانتمومقاعدهمترفعون

نفسمنننتحزلوالنيلباککنّاانّافاذاًانيالنسبيريتغيماوکليالهذلکعندکنيامولکنشأنيفريتغيلموعنداهللاکنيلکم
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الولکنونبمحتجبهامرواعماانّهموذلکعقلونيالهمهميعلتشهدونالانتمنيالّذانوريخکلّتکسبنانمنرلکميخ

ماانونفعکميلنيصادقکنتمماالنّهاروليبالّلاهللاعبدونيماولکننفسمننحزنّيانرضونيالماهمعنفيوهذانهميدضرني

وعاملونانّااهللاقلتمانتموبذلکاهللاهلکنّهم يفيکنتظرنيفلاذاوکمنّنصريلخلقکلّمناعزّعنداهللاهمنيالديفتکسبون

وولکمقمثلقالوانيالّدةائمقتلوانيالّذانکميعلانرمااشداهللايلناهللاکتابيفلهمقدمناسمائهو)393(اسمائهوضر

وارواحکموافئدتکمعلئ عظمتاماذامقتدرونهيعلانتمماهميعلنيفلتبکتعبدونالنّهاروليبالّلاسمائهبهکلّانتميشئ

نيمخلصذلکيفکنتماناهللاکتابيفذلکاثوابهذابکمحعندبنتنککنّاانّافبقلوبکمفلتحزننالّاواجسادکموانفسکم

رالجسدهاياايکيعلالسلمنانتممايامرخزائنمنکمنيطّعالويرضائيفتيابتلقدمابمثلابتلوقدهمنيالّذيعلوالمطه

جذبيفيکعنداهللانمهذالثممعنستلوالنّکمافئدتکمبهيرضيامفوقهبتکموماانوترضونبهانتممافوقثمترضونبه

بهئرضيمافوقهذاکميفاهللاحبمنبونحتلماعنکمالروحنقطعيانترضونلواجسادکموانفسکموارواحکموافئدتکم

وبفضلهالرضوانيفاهللادخلکميکذلکنيصابرکنّافانّااهللايفلتصبرنونيمنتقمکنّافانّامقاعدکميفتحزننفالنفوسکم

قدنيالّذنيالمخلصيعلاهللامنيونيالمحتجباهللايجزيکذلکهميديااکتسبتبماالنّاريفونکمفرعنالنيالّذدخلي

يلقوانّهونهمايبماواالرضيفمنوالسمواتيفمنسجديوهللاعيمنفضّالانّهفضلهمنسئلوااهللاقدبمادعائهماهللاستجاب

وميالعظالقهرذولهوالبطّاشانّهوديالشّدذوالبطشالقهارولهانّهونهمايبماواالرضوالسمواتيفمنقنتيوهللاديشدتدرمق

انّهحزنمنخردلقدرمناتهيآوباهللاآمنوانيالّذحقيفاکتسبواواتهيآوباهللاؤمنوايلمنيالّذعنقمنتينلالجبارلهوانّه

.نيلمحزوناهللااميايفلتکوننوهيفلتحزّننومثلاالرضفوقلهکنيلمننيفلتبکيکلّشئايانأً ديشدأًقدارنکا

طهرانسبعهشهداءشهادتتيفيک

رايزدادرخطهرانسبعهشهداءشهادتمفجعهکهبودنگذشتهمازندرانيطبرسقلعهمذکورهواقعاتازشيبيماهچندهنوز

دانهمستبصدراتواهشنيناصرالدۀشيريبسلطنتنيو بامرآنشجاعاصحابنيبمانيباصطکاکومنيمهعيوقاثرادر

فراواناستعداداتوئقووانيلشگرازيريکثواقتدارواشتهارباسرانوقاجارشاهزادگانازعدهکهريکبريامخانيتقرزايم

وخاصقلوبوجذبوجلبرااناممهٴعاارنظاهيبابجماعتاستقامتويجانفشانوشجاعتاخبارطرفکيازشدندتلف

 ضهٴيو خود را حافظ ب برخاستندحزبآنبامقاومتبهخصومتوادعنکمالبهفقهاوعلماسوکيازونمودمرعوبراعام

ن و ينسأل ين و ناجيقت مجتهديطر يو حامن يعت و احکام خواندند و شاه نورس نارس را ناصر ديمه شرياسالم و عماد خ
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نشروريوتکفريتحقدرواست تامه خواستند يت عامه و ريه مقام محبوبيله مدافعت بابين أشتهار نمودند و هر دو بوسين آئيريمغ

و دفعشان  ندندخوادشمنراانيبابريوزوشاهخصوضاًنکردنديکوتاهومسامحهريمتدوقتلبرعوامج ييتهوريتزوواتيرفتم

افتندييمدستشناختهراکيهروبستندکمرروانشيپوامرآنقمعوقلعبرغضبالتهابشدتدرورا واجب و الزم گفتند 

وشجاعتبانيمؤمناحوالواوضاعو در چنان  بودوقوعشرفدرياولنقطهحضرتشهادتمقدماتوکردنديماعدام

يمامرنشربهتيتماموکمالتيغابهيعشقوانجذابباوانتيديعلماودولتاسرؤازجارانزوتأثّرکمالواستقامت

ومانيادريضعفااززينيجمعوشدندخودتيمظلومارزدفاعهيتهبهزيانگرتيحيرتهوواستقامتبايبرخوپرداختند

طالقبدونزنرايبابوبودفراهماشجهدراعلٰي درخطرعانواچهگرفتندقرارکتمانوهيتقبدامنچنانقلبقوتفاقد

وشديماعداريشمشوريتهدفوجفاويتعدتعرضهگونهمهموردخودشوغمايوتاراجدستخوشمالشورهاو لهي

بودندمقداريعالفاءعروعلماوتجارسلکازکهراحزبنيابزرگانازتنهفتطهراندراوضاعواحوالچناندربالجمله

محمدرزايمامياآندرکهشدقينطريبدمذکورهفاجعهوعقوو دنديبرسرحضار انيائشتماانبوهجمعمدرارگوسفندو

سهٴمدردرگردديممذکورسومبخشدراحوالششرحکهطهرانيعلمااولصفازيکرمان)395(يکرمانميحک نيحس

درشدخواهدنگاشتهششمبخشدراحوالششرحزينکهياصفهانمحمدديسونموديمهيو نقل هيعقلعلومسيتدردارالشّفاء

اهلازيديسوداشتتيمحرموتقربيونزدامربدانمانشياجهتازونوديمذتلمِمذکورميحکنزدوساکنمدرسهآن

مانيااظهارشدهمطّلعديجدامرازاو طهٴواسبهودبوافقرمومصاحبمذکورمحمدديسباهينيدعلومطلّابازکاشان

ديسشدهمطّلعفراستبهديسآنفطرتخباثتازمزبورميحکوافتيراهشانيانجمنهادرشناختهراهيبابفيمعاروداشت

درتاندادکفازرامؤانستشومؤالفتداشتديبسکهيخلقحسنجهتازاويولکرديرسمريتخطوريمتدرامحمد

ورفتمشهورازعلماءيکاشنامنيحسديسنزدمنافقديسآن)1266(ششوشصتوستيدووکهزاريساليالثّانعيربلائاو

بهراياسامصورتنيحسديسوبرشمردو رسم باسمشانراياازتنپنهجاهبيقروگفتافتراهاوکردتيسعاوتيشکاهيباباز

بههيبابازيريغفجمکهديرسقيطرنيبدريکبرياممعسبهربخوندينماريدستگآنانراتادادشهررکالنتينورخانمحمود

تابگماشتکارنيابرشدادوغالظنيمأمورازيريکثدهٴعخانمحمودوافتيصدوريگرفتاربهامرلذااندخروجصدد

وديمقومحبوسدهيکشمزبورکالنترخانهبهکردهريدستگراتن)14(دهچهارباًيتقروختنديرهيبابمحافلومنازلدرغفلة

رانيمحبوسسپسبودمحبوسةمنفردخانهآنازيفوقانهحديعلرهٴدرحجزيننيالعقرةجنابهنگامآندرونمودندمغلول

مذکورشهرستميبتاوداشتندرواستموجورانواعوکردندبنددرسختريو زنجندبکُوبردنديدولتانبارمحبسبه
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وااعلٰي ربحضرتازيتبرولعنبهوآرنددراستنطاقتحتدرشانراياکهفرماندادريامپسبودندحبسدرقيبدانطر

آندروآوردندپرسبازمقامبهکيکيرانيمظلوملذارسدقتلبهاالوابدينجاتکندعملواطاعتکسهرتادارند

قوهنداشتنجهتازوکردندکتمانيبقماونمودندمانيابهاعترافوگفتنديبابراشتنيخومهٴتااستقامتبهتنهفتانيم

يحاجميتسلزاتنهفتريامحکمبهوگشتندمستخلصوداشتندمحفوظراشنيخوشهادتوتياذّتحمل)396(تحمل

وانطباعاتريوزوالدولهع يبعداً صنحسنخانمحمدپسرشکهشاهنيناصرالدالقلبيسقَيباشفراش)الدولهحاجب(خانيعل

سبزهمحلّبهرابناازيوامرتحتدرراکلّونمودند،ديگردمشهورفاتيتألصاحبيشاهنيناصرالدمهٴدارالتّرجسيرئ

و قوت وصفدرودنديسربرراکيکايوندديکشداشتقراريسلطنتارکمقابلومذکورمحبسقربدرکهمعروفدانيم

تانمودنداريبسشکنجهوآزارراياۀغمرانيحسمحمدشه يمان جفا پين آوردند که چون دژخيمان و استقامت شهداء چنيا

واستاللبردندگماننيظالمچندانکهنشداوازيصدائوکردتحملراتمسوجرزَوورجهمه،آرندبدستراهيبابازگريد

لکنداردنيريشوحيفصيطقنبلکهستيناللگفتيحاجزدينمحرفهرگزاوايآکهدنديپرسيقملياسمعملّايحاجاز

وميدهيمانجامفوراًيخواهچههرگفته،  دادجوابالحاليفکرد  ندارااوچونوماندساکتشمايجفاهامقابلدر

خودنظامريامرايقربانعلرزايمويعلديسريميحاجينعيبودنددومواولديشهکهشانياازتندوکهاندآوردهزين

دوهريولشوندراحتومستخلصونديگودهيجددهيعقازيتبردرمهٴکلکهنموداصراروگفتديوعو وعدوکردمکالمه

ودادبقتلحکمرايگريدبعديکينظامريامگاهآنآوردندخودمانياصدقبريچنددالئلشهامتواستقامتتينهادر

ديشهتنهفتازتسنخبالجملهوشودکشتهالّاوابديتانجکنديتبرکههرتاسپردالدولهحاجببهرانيسائرپسآناز

صغردرراحضرتآنبودالقدرليجلورعو وتاجروتوانگريديسکهرا ياولنقطهحضرتاعظمخاليعلديسريميحاج

دنديکشفدامشهدو134دانيمبهيناتوانونقاهتحالويريپسندرداشتباومانياومحبتوتيحماونمودکفالتسن

کهنمودمتقبلويراضراالدولهحاجبنقوديمبلغصرفبهداشتيگانگيوصداقتکمال يوباکهيتاجروقتآندرو

خنجرباخواستميبورحميبميدژخنکهيهمونکرديتبريولباشدمعفوقتلازدينمايتبربودنيبابازمظلومآنگاههر

يمپروردگاراگفتافراشتهباالبهسروبرداشتسرازراخضرأَ دستاردينماذبحا رش يلوگداديبخنجرباخواست )397(

نجرشحرغضبيمکهبودگفتار نيدرورساننديمقتلبهاويقيحقفرزندابيدوستجرمبهرااکرمترسوللهٴسالازيکيينيب

 و چند سالي در تاريخ روضة الٌصفاء ناصري شرحي آورده که آن محل بنام تخته پل معروف و مکثف و مزبله شهر بود و گاو در آنجا سر ميبريدند-134

بعد ناصرالدين در آنجا بنا کرد و غرفات بساخت و تفضيل واقعات آن و انبار شاهي را در بخش سوم مياوريم.
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وتيوالسندمصاحبوقتيطرورشادإِايولأُورؤساازاوومشهورومعروفيبسطهراندرکهيقربانعلرزايمدوموديربرا

محفوظشدنکشتهازودورهيبابطائفهازرااوکهداشتغيبليسعوديورزيمارادتيوبهشاهنيناصرالدمادروبوداستير

کهيحالدررايوالجرمنکرداموربدانياعتنائدارندوادتيعقازيتبربهرايوخواستنديدولتبهٴراتاعطاءديبنويحتودارد

اوبرارخودفتادايعلديسريميحاجخونبهعرقهجسدبرنظرشنکهيهمودنديکشقتلمبهبودندانودعقبشازيجمع

برکهيشيدروتهٴرشوتاجوآوردفرودگردنشبرعقبازيريشمشرغضبيمحالآندرگرفتبغلدرتنگراجسدوافکند

ستاردورس****بيحبيپادرکهسرمستعاشقآنخوشيا(:نمودترنّمتيبنيبدنيحآندرنديگوفتاديببودسرش

يمردکهيمقُبهمشهوريفراهانلياسمعملّايحاجسوم.ساختراکارشدومضرببهاديبنبدجلّادو)اندازدکدامکهنداد

بهاوواستيبابمهنياعجباگفتندکردهاشارهوستهيگرنبدوانيتماشائبردنديمدانيمبهانبارازرايوچونبودفاضلوعالم

کهآوردندکنميمنثارراخودنيريشجانشماشيآساونجاتيبراوهستميبابنميبلگفتکنانتبسمکردهتوجهشانيا

تاآوردهخودبانقوديمهممبلغواستحاضرنجايادرفالنکهداشتابالغآمدهيونزديتنديرسشهادتشنوبتچون

تيبنيابلنديبنداتأمليبديبشناميپنآنکهيهموبرهاندشدنکشتهازراتووگذارندشکشيپيکنيتبرتيبابازچون

بيجازينقودآنگاه)ستينعشقرسمدوستيزکوبرگشتنزنده****بگويقربانليباسمعمنازصبايا(:خواندفرو

ميدژخدهاندريقدروخوددهانبهيقدرپساورديبدهيخرينيريشنراآکردخواهشدادهميدژخبهوآوردرونيب

بهو)398(برداشتهسرازراعمامهنکردهتاملگريدوميباشکامنيريشدوهرنيواپسدمدرکهاستآنيبراگفتگذاشته

ازيزيترشنيحسديسآقاچهارمنوشاندندشهادتجامزينرااومرالجِشودمشغولشيخوفهٴ يوظبهکهزدبانگجلّاد

تاکردنديربتَبهاصرارو مرأَرااواق عرب داشت و در نوبت شهادتشخ عرياز فَحول مشاۀاجازکهبزرگنيمجتهد

وشمرديعلبننيحسچونشهادتجامقبولدرراشيخوونمودمفصّلهاناتيبودالالتجوابشاندريولابدياستخالص

ديشهرااو نواختهشبرگردنريشمشوبرآشفتنمودهبصّعتسختيوکلماتازحاضر بود و يمنصبصاحبوقتآندر

خوداووزنجانمعتبرتجارازيزنجانيمرتضديسششم،بودکرمانمحترمومعتبرتجارازناميتقمحمديحاجنجمپ،ساخت

جامقبول  درسههروافکندمذکوريحاجبرراخودزينکهۀمراغنيحسمحمدهفتم،نداختيبيتقمحمديحاجبررا

رعبموجبشيپازشيبسبعهشهداءشهادتنياورساندندشهادتبهراسههرمانيدژخ باالخرهودنديلبطمسابقتشهادت

درروزشبانهسهخودبهغرقهاجسادديگردامرآننفوذوتأثّرمقداردروهيباباستقامتومانياقوتازملّتودولتتإثّرو

وشناعتوگفتنديم طقَسوشنامدوختنديريمخاشاکوخاکگذشتنديمچونزنومردوبودافتادهدانيمسبزهمحلّ
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درکهقبرستانازخارجدرنوۀودروازميعبدالعظشاهزادهۀدروازنيبودنديکشجاآنازرااجسادسپسوکردنديموقاحت

بهمذکورهواقعهخبرچونونباشتنديبخاکباوختنديرآندررااجسادکردهحفررايمحلّخندقکنارراهسربودجاآن

ازشهداءحقدريمفصّلارتيزصورتوگشتديمزبزرگواربرآنديشدياحزانوتأثّرشدمعروضقيچهردراعلٰي حضرت

کهديگردواقع)1266(ششوشصتوستيدووکهزاريسالازيالثّانعيرباواخردرحهٴمذبنياوشدصادراعلٰي قلم

ازقبلچهارماهباًيتقروزديدريدارابديوحجناباميقازقبليوميچندومازندرانعهٴقلامرانجامازپسماهدهباًيتقر

.بودياولنقطهحضرتشهادت

مقاتالتوقوعوزديعهٴقلدراصحابشاجتماعويداراب)ديوح(ييحيديسآقاجناباميق

قلعهآنامرمهٴخاتو

ـ مه،علـٰي  االالـرب واءيلالعهتکلمواالکرمذکرهواالعظماهللابابحضرتسالهششدعوتاميادرکهجاآناز )399( نيم

ـ قياولجهٴدردرنمودنداميقتماميجانفشانبهعيبدامرنشريبرااوازيتأسوءباقتدابزرگوارآناصحاب ـ امي حضـرت ميعظ

ـ محمـد ملّـا جنـاب اميقآنازپسوبوديطبرسعهٴقلوازندرانمدرخراساناصحابوبابجنابوقدوس و)حجـت (يعل

ـ قزاياجمـال وزيرينوزديدريداراب)ديوح(ييحيديسآقاجناباميقزينوآوردميخواهبيعنقرکهزنجاندراصحابش امي

ـ هراحوالليتفصوگذشتطهراندراصحابازيجمعاميقاززينونيقزووعربعراقدراصحابشونيقرةالعجناب کي

دوبـاً يتقروطهـران درسبعهشهداءعهٴواقازپسديوحجناباميقوآمدخواهداصحابمنيمهاحوالسومبخشدرآناناز

ـ ثيحازچهگرحجتجنابوديوحجنابوبودزنجانرانينَاشتعالازقبلماه وبقتسـ حـروف ازيمـان يابـت نقَم ويح

وعرفـان وعلمقاماتمثيحازيولنبودنديرشتديسوياحسائخيشمعروفاصحابزازينوئولأُ نقطهحضرتهياولاباصح

مانيامقامدراعتجشوادتشروانيبوريتحرۀقوـ ومـاهر يفاضلوعالمديوحجنابونداشتندآناناکثرازيستپ يواعظ

وقتدرمصاحبونورخَسودسجِموحرابمـ رينازيگريدوزديدريکي،زندووبودرنبم ـ يممنـزل وداشـت فـارس زي يراث

خصوصـاً مـذکور محالجهتن يابهودنديرسرشدوبلوغحدبهرپسچهارشيزديزنازوبوددارابدراجدادشويپدر

ـ نتموهامالّازنيهمموبودندرايبسنيمخلصمحلّدوهردررااووشديمشمردهيومسکنومقرزيرينوزدي ورقابـت نيذفّ

نيسائروخودادتمندانراوانيآشناوستهيپ شدداخلانيباهللکسدروآوردمانياعيبدامربهنکهيهموبردنديمحسادت
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وقلعهبهحاقتالعزمبهبودايهممازندرانقعهواکهيهنگامونمودتيهداويرهبرامرنيبارضَحايسفردرريتقرايريتحربهرا

ـ مقصودبهالجرمبودروسيمريغوصولشومحصورقلعهموقعآندرچونوشدواردطهرانبهاصحابنصرت ـ اودينرس يامي

ـ معنوقـوت کسـب ووضاتيفدرکنموده)400(نمودهابياوذهابابهٰي جمالعظمتمحضردرچند تـام مـت يعزوهي

وافـرازد بـر غيتبلملَعجاآندرتانمودحرکتزديصوببهوبرخاستامراعالءواميقعزمبهنفسهبهخودوکرديجانفشان

دراردکـان واردسـتان واصـفهان وکاشـان وقـم ونيقـزو ازقيطرطولمعموراتوبالددروبسازدقتيحقنشردريکار

ـ يجمادتيبدادرتابخشوديهميداريبويآگاهوپرداختنفوس تيهدابهخاصوعامامعمج وهـزار سـال ازياالول

ذوقوعرفـان وانيبازوبودنامأَازمملوروزوشبمحضرشودادامع بارنمودورودزديبه)1266(ششوشصتوستيدو

ـ امرنياشاءافوابالغحيتصروصينصتبهاواخردروحيتلووحکمتبهاوائلدروبردنديمبهرهانشيتبو ـ وکـرد يم يجمع

ودمنشـا واردکانازوکردنديهمطوافحولشوارپروازشدهمجتمعرامونشيپقالحارادتمندانوسابقنيمخلصازريکث

وروزدر غالب ساعات چنانچهگشتندمرامشوکالممنجذبودنديرسيپدريپوگروهگروهودارالعبادتابعهمعموراترئاس

ذهابمرکزاشخانهوبودعمومازدحاممنزلشدرروزچهلباًيتقروفرمودنديمحلّوانيبرانيطالبمسائلتمعضالشب

ومالأفدمقامتاونمودندعتيباوباقتيحقتيراارتفاعوحقتيآنصرتيبرايريکثدهٴعوديگرداحبابوارياغابياو

ورقابـت وصـدور درمکنونـه رانينبوشُنُموجبامورنياوکردندمعاهدهوعدهمواوشدندايمهخودروانوجانواليع

واسـت يرحـب يبـرا کهيرضونواببهمعروفيقونفوذاربابازيکيمأًيالسديگردمشهورءعلماورؤساازيبعضحسادت

خـود پسرکهنموديمانجذابومانياظهاراچندانشدهمطّلعامرنياازيوطهٴواسبهوداشتحسادتورقابتاوبااستيس

ـ ابـرام واصراريمهمرامافشاءواعالندروکرديمسم دمحميعلاولئ نقطهحضرتنامبهرا وبسـتگان ودخـو وکـرد يم

دروگشـت اعدامهٴهروشيپموقعنيادرداشتيمانيبدشمنانشمقاوتواونصرتيبرايايمهراشيخواعوانانيتفنگچ

ـ يجمـاد پنجمباسالآندروديرسروزيفنوروز)401(نوروزاحوالواوضاعچنانءاثنا ـ کـه ياالول افشـاء واعـالن ومي

ـ وحجنـاب وشـد يمشمردهديسعاريبسيروزوديعو دهيبابيبراالجرمبودمطابقاستياولنقطهحضرتدعوت يجشـن دي

راشيخـو العادهفوقسروروسورعلّترفتنددارشيبدکهرؤساوعلماءوارکانوانياعوديچرکتَسيبساطگرفتهبزرگ

يبـرا اسـت نيقيراريالنظنادرملوکانهجشننياشماگفتنيچننمودهيوبهخطابتعرضوتعنّتنوعبهوساختآشکار

کـرده تمثّلتيبنيابهپاسخشدربجناآنوداردشمادهيعقبهتعلّقکهاستيديعليتجليبرابلکهديدنکرفراهمنوروز

بودمشهورطبعتلئاموتبخاسمذکورنوابچونو)کنندديقدمگسعنکبوتان****کنندديدوعيدمهرعاشقان(:برخواند
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وگريکـد يبحهٴلمازپسوشدنداندررتيحبهبودمقاموحالبامناسبالعادهفوقکهيالمعنقيدقتيبنيااستماعازحضّار

وتيضـد بـر اميقبهوفزوديببغضشوحسدبروکرداثراودرسختحالنياودنديخندلبريزوستندينگريهمنواببه

عت يو شرر مذهبيمغيبابرااوورفتبلدارکانوعلمانزدخاستهبرالحاليفوشدجهتکيوکدليجنابآنبامقاومت

موجـب راارادتـش ومرافقـت دروعو ولخدمتشدرمردمعامازدحامونمودتهاياعسوتيشکاوگفتملتودولتريو مغ

نائـب بـا سـپس وسـاخت متّفـق خـود بارايجمعتاکرديره را تذکر داد و سعيغومازندرانواقعاتوخواندميعظرهٴمخاط

راهنماونمودمتّفقوموافقزينرااوونهادانيمدرراخودرازوکردمالقاتبودروانيااهلازوخانآقانامبهکهالحکومه

کـه چهبرخواستفتنهگردآورديميمستقمهمتيجمعزديدرنکهياازقبلديوحجنابيبراقيطرنيبدوديگردمحرکو

ـ حـروف ازيبرخسفروريسطهٴواسبهگرچهشينواحوبلدآندر )402صـفحه ()402(135چنانچـه اصـحاب علمـاء ويح

ـ يمطلّع ومنجذب با ين بخش و بخش سوم مسطور است جمعيچنانچه در ا ـ  ين امر بودند ول هنـوز   يمه جانفشـان يمسـتق  ينفوس

از اعـراف و   يد حاصـل شـد وبالجملـه حـاکم مزبـور عـده ا      يت امر بواسطه جناب وحين طلوع صيام نداشتند واوليظهور و ق

ن مقاومت کردند وپس ازمقاولـت  يشان با گروه مأموريحبابش بفرستاد و اواحضار آنجناب وا يريدستگ يگماشتگان خود را برا

ه استعداد و جمع افراد برآمد تا بخانه حملـه  ياً خائباً نزد حکمران شتافتند و او بصدد تهيفراشان جوشان و خروشان آت يومقا بلت

ـ ساخت و آنجناب چون حال را به ان منظور فراهم يا يبرا يريند وجم غفير نمايشان را دستگيبرده خراب کنند وا ن منـوال  ي

 يطان خانه را برآورده محکـم نمودنـد وبـرا   يم بعمارت خانه خود قرار گرفته تحصّن جستند وحياز اصحاب مستق يد با جمعيد

ند شانرا به محاصره گرفتيامان حکمران با تفنگ و آالت جنگ ، هجوم بدان قلعه برده ا يت اعوان بيا شدند پس جمعيمدافعه مه

ـ ن برافروخت و در اثناء مهاجمه و مدافعه محمد عبداهللا نام از دلين طرفيقتال ماب رهٴو نائ ـ ران و جنگجوي ـ ان ي زد کـه پـس از   ي

رون جستند يد و اصحاب از خفا بيت جناب وحيگشت ناگهان بعزم حما يبود با اتباع وعوانش مختف يش با حاکم چنديمقاومتها

ن ينار عهٴز فرار نموده بقليختند وحکمران نيگذاشته گر يه آنان مجبور گشتند اسلحه را بر جان بردند کيبر مهاجم لهٴوچنان حم

ـ ب دادند و محمدعبـداهللا بعمـارت وح  يتش در آنجا مجتمع گشته سنگرها ترتيپناه برد و جمع د آمـده بمحضـرش وارد گشـت    ي

امت اعوان خودکمر بسته حاضرند واجازه خواسـت کـه   نشر امر ونصرتش با تم يمان بر زبان آورده اظهار نمود که برايا مهٴوکل

ن گفت که ما هنـوز سـر   يد باو اجازه نداد وچنيجناب وح يان بردارند ولين وحاکم وانصارش حمله برده همه را از مينار عهٴبقل

تحويل نير اعظم به حمل در اين سال هشت ساعت يک دقيقه از شب پنج شنبه ششم جمادي االولئ گذشته بود مراسم جشن تحويل و سالم عيد به -135

منتظم ناصريوجهي شايان به عمل آمد.    
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)403صفحه(محمد  م و يان وارد سازين را در ظلّ امر بيان مخالفيائ نحوکان بقوت ب يم عليخواه يم وميقتال و محاربه ندار

ـ يرون رفت آتش غينکه از حضرتش بيهم يالظّاهر بسخنانش قانع و ساکن گشت ول يمحمد عبداهللا عل ـ يرتش شعله کش ن يد وچن

کـربال بدسـت    يدالشّهداء اسـت در صـحرا  ير واگذاردن حضرت سيد که واگذاردن آنجناب را در چنگ اعداء نظيبفکرش رس

محصـور سـاخت    يرين هجوم برد و حکمران را در محل حقينار عهٴد لذا بصوب قليد نپسنددشمنان پرجور و جفاء وآنرا بر خو

ن محمد عبداهللا وحکمران را بدانست عمارت جنـاب  يانرا سد کرد پس نواب مذکور چون مقابلت بيت امداديوراه وصول جمع

خت تـا  يبلد را بر انگ يان اعوان خود و اهاليچان  وتفنگياز اشرار و جنگجو يده گمان کرد وانبوهيب ، عقياز رق يد را خاليوح

ـ يهجوم بعمارت و قلعه بردند وشروع به مقاومت و محاصره نمودند الجرم وح ـ   يجـان يم آذربايد عبـدالعظ يد بآقا س د يملقّـب بس

 يخـدمت و  ام بنصرت ويب ورسا داشت ودر آن ايمه ير بود صوتيدل يکه فارِس يطبرس عهٴف سابق الذّکر قليةالسيخالدار از بق

ز در معابر واسواق مردم را ين مقابل گشته ونيست دستور داد که چهارتن از شجاعان اصحاب را انتخاب کرده با انبوه مهاجميزيم

آنجناب سـوار وبـا    ياران  منصرف و متفرق شوند واو بدان دستور بر اسب سواريد تا از مهاجمه و تعرض بيحت و اندرز گوينص

مرغّب نـدا در   يمرهب وفصاحت يمهرب و صدائ يت برابر شد وبا شجاعتيرون رانده با جمعيقلعه ب ب وفسون ازير يهمرهان ب

ـ ت بـامر د يم بلکه هدايندار يانيان و عصيست وبا دولت و ملّت طغيسر نزاع وقتال ن يهاالنّاس ما را باکسيداد که ا مـان  ين و اي

شهادت  يد وآرزويخواند يفرج م يد ودعايه بانتظار بوديتمادوبشارت ظهور موفور السرور صاحب الزَّمان است که در قرون م

شـتر از همـه أَنـام    ير که تمامت شما از علما و عوام بير و عالم نادرالنّظيقدر شهيد عالين سيد اکنون ايدر رکاب آنحضرت را داشت

نجا حاضـر شـد وشـما را بـه آن     يع دراينصرت امر بد يان انقطاع جسته برايد از جهان و جهانيشناخت يمه اش را ميمقامات عظ

ن قلعـه  يدر نظر نگرفته و ا )404صفحه(ر وسعادت شمايجز خ يخواهد و قصد قتال و جهاد ندارد ومنظور يمرکز سعادت رهبر

کربال  ين صحراين و مخالفيباشد چرا شما مانند غافل يدفاع و حفظ و حراست خود وعائله و همرهانش م يو محاربت برا يبند

انات حضـرت  يد و بر خالف احکام خدا وبيا را خورده وبجفا وقتل فرزند رسول اهللا کمربسته اياست طلبان دنير از يب برخيفر

ـ الآله الّا هو اگر دسـت از ا  يد فواهللا الّذيآخت ين وتقوياز اهل د يجمع يغ بر رويت يرسول و ائمه هد ـ  ي د ين شـرارت نکش

ـ يدريغ بيدهند تا بر شما تير را امر ميان دليد هفت تن از فدائيومتفرق نشو از شـما از چنگـال اجـل     يغ نهند چنانچه اگر برخ

ن چهار، دمار از روزگار شـما خـواهم در   يزند ومن خود بااياوياالبد بدامن شرارت ن يزند واليغوله ها ومغاره ها بريزند در بيبگر

د شرم آوردند وبآن يز از آزار بجناب وحيدند ونيگفت پس مردم ترس يد را در معابر وبازارها هميد و تهدين وعيآورد وامثال ا

گر کرد ومردم مذکور را بقلع و يد يرينحال بدانست تدبينکه نواب ايسخنان قانع شدند واز گذشته نادم گشته متفرق شدند وهم
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کمـران بقـوت   که ح ين شتافتند ودر موقعيان خونخوار رو بقلعه ناريخت لذا اشرار و جنگجويقمع محمدعبداهللا واتباعش برانگ

ـ   يدند قوايجنگيارانش ميان واعوان خود از محاصره در آمده با محمدعبداهللا و يامداد دند ومتّحـد شـده   يمذکوره نـواب رس

ـ   يمحمدعبداهللا اصابت کـرده او ب  يبپا يجنگ سخت درانداختند ودر اثناء مقاتله گلوله تفنگ الحـال او را   يفتـاد وبـرادرش ف

ـ عمـارت وح  يدرنگ بموجب امر و خواهشش بسويد ببدر بر يبرداشته بمحلّ امن ـ د روانـه شـدند همرهـانش ن   ي ز از محاصـره  ي

ـ  يد ميوح نهٴکه او را بخايدند ودر اثنائيحکومت دست کش دند پـس تمامـت   يرساندند ودشمنان متهاجم تعاقب کردند وبدو نرس

مودند وبا آالت قتاله سواره و رجالّه شروع بـه  د را محاصره نيوح عهٴک نواب دور قليخ و شاب به امر حاکم و تحريت از شيجمع

ـ   ي(رض يمنشاد يتعرض و هجوم نهادند الجِرم حسب االمر آنجناب ملّا محمد رضا  يالروح) که شرح احوالش را در بخـش آت

ومکـرراً بعنـان   رعـد آسـا متفقـاً     يرون رفته با نعره اهللا اکبرکه بنـدا يران اصحاب از قلعه بيگر از دليم آورد با شش تن ديخواه

ن مقتـول  يسخت در گرفت که هفـت تـن از مخـالف    يت بردند و جنگيبر آن جمع)405صفحه(رساندند حمله بر آن يآسمان م

ن واقعه در يد مراجعت نمودند و ايد فرحاًفاتحاً نزد وحيعه شکست خورده منهزم گشتند واصحاب رشيمجروح شدند وبق يريوکث

ـ د و در آنروز محمد عبداهللا مذکور که مجروح بود در نزد وحيه سال مذکور واقع گرديانالثّ ي)جماد27ست و هفتم (يروز ب د ي

ـ ست تا جـراحتش الت يبز يمخف يبردند که چند ياسود و بعداً او را بمحل امنيتناول طعام کرده ب  يافـت و پـس از چنـد   يام ي

ن کسان حکمران واتباع نواب از يمابين فيالت خونبدست مالزمان دولت افتاد ودر خالل واقعات مذکوره که سه شبانه روز مقات

از  ين و عـده ا يتـن از مهـاجم   يب سيان داشت قريگر جريد يد ومحمدعبداهللا وهمرهانش از طرفين اصحاب وحيوب يطرف

و ير کرده، دم توپ گذاشتند هالک نمودند پس برأياز اشرار دستگ ياز انصار را گروه يدند وبرخين بقتل رسياصحاب و مؤمن

ن منوال بود تـا کـار   يبر ا يمحاصره نمودند وچند روز يد و اصحاب را بسختيفزود ووحين بيمهاجم دهٴحاکم ونواب برع يسع

شان مصمم شدند که متـدرجاً از قلعـه خـارج و    ياز ا ياوردند وبعضيره را نيد کثيل اصحاب تاب شدايار دشوار شد وجمع قليبس

ز يريست ناچار عزم خروج از قلعه ومهاجرت به نيبشدت نگر يز اوضاع را رويشان ونيباتثُ يمتفرق شوند وآنجناب چون ضعف و ب

ـ  ينـد آنگـاه بـا حل   ينمود پس همه اصحاب را امر بتفرق کرد تا خود را محافظه نما ـ از بل ين نمـود وشـرح  يلـه اش وداع پس ات ي

ـ که اين گفت که من هنگاميود چنانات خيان داشت ودر ضمن بياء واصحابشان بياء واوليانب يومصائب ومهاجرت ها ن عمـارت  ي

 يه در راه حق تاراج وتاالن گردد وبـه و يران واثاثيمنهدم و و يل الهيدر سب يد بودم که روزين آرزو و اميساختم بهم يرا م

مثالها را ه خود وايوآثار قلم اعلٰي پدر رفت سپس در همانشب آثار حضرت رب  نهٴاء خودش شبانه بخايدستور داد با اطفال و اش

ر معروف بخارج شـهر و  ياز راه غ )406صفحه(گر از اصحاب يک تن ديش باتّفاق يم داد که با اسب سواريبحسن نام نوکرش تسل
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نکه از قلعـه خـارج شـد    يحسن نوکر مذکور هم يشان رساند وليبانتظارش باشند تا خود را به ا ينيز رفته در محلّ معيطرف مهر

گشتند بگوشش  ياصحاب روز و شب م يريانتظام بلد ودستگ ينگهدار ين که براين و مسلّحيمخالفمود همهمه يراه بپ يومقدار

ـ يد يقيمت طريرند الجرم عزياء مذکوره را بگيرا گرفتار کنند و آثار و اش يد که ويد و از آن ترسيرس کـه   يگر نمود و از راه

 يه افتاد وبشتافتند و مرکب را هدف گلولـه کـرده از پـا   ت را از دور نظر برايعطف عنان کرد پس آنجمعآنجناب دستور داده

د بالفاصله بعـد از رفـتن حسـن مـذکور از قلعـه      يدرآوردند و راکب را گرفتار کرده نزد حکومت بردند و از آنطرف جناب وح

 يمرضـا بـزرگ و غال  يخارج شد و از همرهانش دو تن از اصحاب بودند که هر دو غالمرضا نام داشتند و معروف بـه غالمرضـا  

ـ  يز دو پسر خود سياصحاب بود و ن يک تن از علمايگر يرانداز بودند وديکوچک و هر دو شجاع و ت را  يد مهـد يد احمـد و س

م بمادرشـان سـپرد وبـا  همرهـان مـذکور از همـان       يمحمد را چنانکه گفت يد عليل رسيد اسمعيگرش سيهمراه کرد ودوپسر د

ن يدند دانستند که آن خادم با وفـا را مخـالف  يدند حسن را نديعاد گاه رسينکه بميمکه بحسن دستور داده بود رفتند و ه يقيطر

ـ دند چندانکه در آنشب هفـت فرسـخ راه را پ  يز دويمهر يگرفتار نمودند لذا بسرعت تمام از آنجا بسو دنـد و دو  ياده در نَوردي

و پنهان نمودند و از  يود را در کوهها مخفکردند تا چون روز شد خ يق مساعدت ميطر يمذکور پسرانش را در ط يغالمرضا

را ير سوار و مسلح از عقبش شتافتند تا ويکث يالحال فرمان داد جمع يد باخبر شد فيه مهاجرت وحياز قض يآنشهر چون حکمران

افتند گرفتند يقه يتنه و عيه ثمير و تصرف کردند و هر چه از اثاثيز فرمان داد عمارت و قلعه اش را تسخيند و نير نمايا اسيمقتول 

کسان کردند و در همان صبح روز بعد حاکم فرمان داد حسن مذکور را بدهن تـوپ بسـته و   يران و با خاک يو بردند وبناء را و

را به توپ ببندند درخواست و اصرار يخواستند و نيمأمور)407صفحه(نينکه مأموريرا هالک سازند وهميتوپ را آتش داده و

خـواهم بـا    يدند گفت مير شدند و از علّت پرسيدر تعجب و تح يآن بندند و او را بقتل رسانند پس همگ کرد که شکمش را بر

را به همان نـوع کـه گفـت بقتـل رسـاندند واز قـوت قلـب و        يدهند لذا وينم و تماشا کنم که توپ را چگونه آتش ميچشمم بب

 يرا بقتل آوردند وعده ئ ير اعدا گشتند برخيه بودند دستگاز اصحاب که در آن قلع ياستقامتش در شگفت بودند وبالجمله بعض

 يرزا حسن نام از ائمه جماعت و مقتداياز آنان م يکينقود گرفتند ومستخلص نمودند  يرا بشکنجه وعذاب گوناگون نهاده مبالغ

افـت  يزد خاتمه يلعه ب امر قين ترتيکساعت بعد از کشته شدن حسن مقتول گشت وبه ايدر صلوة وطاعت بود که در همان روز 

ه وارد شدند که ين فرسخ بقريچند يد اسب تاختند تا پس از طين مذکور بسرعت تمام از عقب جناب وحيو اما سواران ومسلّح

ورود نمودند و چون گمان بودن آنجناب را داشتند تجسس  ياست داشت وسواران در منزل ويو ر يبرادرش در آنجا ملکدار

ـ يه به ياء واثاثيه را غارت کردندو أشيافتند الجرم قريد و او را نار نمودنيبس يو کنجکاو آنجنـاب قبـل از    يغما بردند وبرفتند ول
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ه لوازمات نمود تا از آنجا يشانرا حفظ و حراست کرده اسب وزاد سفر داده تهيده و برادرش ايه مذکوره رسين بقريورود مأمور

د در آن حـدود از طبقـه علمـاء و    يخود را ببوانات فارس رساندند و وحمودند ويراه پ يق کوهها هميبسرعت گذشتند واز طر

ـ يد آوردند و يمان بامر جدياناتش ايار بود که بمالقاتش مسرور گشتند و از بيرهم دوستان بسين وغيمالک رشـان آقـا   ياز مشاه يک

شد ياده مينکه از اسبش پيق هميمعمورات طرخ االسالم بوانات بود و او را از آنجا تا فساء احترام و بدرقه نمودند و در تمامت يش

کـرد و   يان ميد بيگفت و مژده وشرح ظهور جديحت ميساخت و بر منبر برآمده وعظ و نصيرا مجتمع م يو به مسجد رفته اهال

لـوب  اقامت کرد و ق يزفساء چند روزيرون بهٴگذشت و در قص ينمود و الّا از آنجا م يتوقّف م يد شبيد يرا مقبل م ياگر برخ

)408صفحه(136.را منجذب ساخت يريکث

آنجا عهٴزوارتفاع امر قليريبن يد دارابيد وحيورود جناب آقا س

و معمورات بوانات فسا واصطهبانات همه جا مـردم   يز درقريل و تعزيز با کمال تجليريزد تا نيد در عبور از يوبالجمله جناب وح

ق کـرده  يگرد آمدند وکلماتش را تصـد  ير دور ويکث ير و رهنمون گشت و جمعالمنابر والمجامع بامر مبرم جامع مبشّ يرا عل

طـول   ين و علمـا ياز ملّـاک  ياز همرهان سابق الذّکر و برخ يتيمنجذب شدند و بمرافقت و نصرتش برخواستند و چون با جمع

ـ ين خبر بشنيا يز شد اهالير يست تن از اهل اصطهبانات بودند بقرب نيق که بيطر سـابقه ارادت داشـتند و    يه بـو دند و آنانک

ن يرزا زينمودند بصدد استقبال و التحاق بموکبش برآمدند و حاکم قصبه م يبش از امر مطلّع شده اظهار محبت ميبواسطه مکات

لـه ونواب واال بهرام ميرزا معزالدولة از شيراز بدارالخالفهٴ   طهران مسافرت نمود و ايالت فارس به نواب واال فيـروز ميـرزا نصـرت الد    1266در اوائل  -136

جعفر دارابي االصل مشهور باصـطهباناتي کـه از جانـب ميـرزا     برقرار گرديد و در اوائل محرم اين سال سيد يحيي ولد جناب مستطاب علّام محام آقا سيد 

ـ           ام عليمحمد باب مردم را دعوت به دين تازه اختراعي او مينمود چون پدري ماننـد آقـا سـيد جعفـر داشـت در هـر بلـدي وارد ميشـد او را مکـانتي تم

رام دين سيدکائنات جناب خاتم انبيـاء محمـد ابـن عبـداهللا و در     ميگذاشتند در اواخر سال گذشته بظاهر براي نصحيت و موعظه و بيان مسائل حالل و ح

يزد وارد به قصبه فَساء گرديد و آقا ميرزا محمد حاکم فَساء اورا مکـانتي نهـاد و منزلـي اليـق      ۀباطن براي دعوت مردم بدين ميرزا علي محمد باب از بلد

روز را بمواعظه ميگذرانيد تا آنکه مردمي را با خود رام نمود و دعـوت خـود را آشـکارا    بداد و انواع تعقدات را معمول آورد و هر شب را بمسامرت و هر 

او اطالع يافت او را بخواست و بفرمود که اهل آن بلوک در مذهب حنيفي راسخ قدم و ثابت العقيده انـد اگـر    ۀداشت و چون آقا ميرزا محمد بر عقيد

خون شما شما بيااليند بهتر آن است که رخت از آن بلد بربنديـد و بجانـب ديگـر برويـد و واقعـه را بـه       عائد شما را بدانند دور نيست که دست خود را به 

ملک بـود ، جـواب   شيراز نوشت و چون نواب معزّالدوله از شيراز رفته بود و نواب  نصرت الدوله هنوز وارد نگشته امورات در دست ميرزا فضل اهللا نصير ال

(حاکم فَسأ ) نرسيد، البد گشته وجه گزافي براي سيد يحيئ برسم نياز فرستاد و جمعي را گماشت که در اواخـر شـب درب خانـه    درستي به آقا ميرزا محمد 

اصطهبانات برفت بـاز اهـالي آن بلـد عـذر او را بخواسـتند و       ۀاز قصبه فَسأ به قَصَب 66او رفته او را تهديد به قتل نمودند و سيد يحيئ در اواخر ماه صفر 

ر گشت در بلده ني ريز که اشرار آن بر حاجي زين العابدين خان حاکم خود شوريده بودند رحل اقامـت افکندنـد و اشـرار را بـا خـود يـار کـرده        ناچا

مطلب را بي پرده گفت و تمامي اشرار که نزديک به پانصد تن بودند در دعوت او در آمدند.                       

( پارس نامه ناصري)
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ـ  يقبالً اظهار محبت م يآنجا بود. با و يرت  و بومين قوم و صاحب قدرت وعشين ومتنفذّين خان که از متموليالعابد  ينمـود ول

ـ ريچنـار سـوخته ن   لـهٴ مح ياز اهـال  يرياو به جمع کث يبامر عداوت و خصومت داشت وبا عدم موافقت و رضا نسبت ز کـه از  ي

استش يه که در تحت رينيقصّبه با قرب صد نفر طلّاب علوم د يد از اعظم علمايپدر زن جناب وح يخ عبدالعليش يآنجمله حاج

گـر بـا چهـار    يد ينـام  يکاتب و ملّا عل ير هشتاد ساله و ملّا علين عالم وزاهد شهيز مال باقر امام جماعت ومال عبدالحسيبودند و ن

ـ ز ملحق شـدند چنانچـه م  يگر نيد يمحله ها ين بودند باستقبال شتافتند واهاليرهم از علما و بزرگان و محترميبرادرش و غ رزا ي

بنام  رهٴوب که سوي(ا يمحمد تق ينش حاکم و حاجرزا ابوالقاسم از بستگايبستگانش وم مهٴمحلّه بازار با ه ين قطب کدخدايحس

 لـهٴ رضا و آقـا نـام از مح  يرزا عليرزا نورأ و ميز ولد مين و نيرزا حسيد.) ودامادش مينازل گرد يدر شان و ابهٰي وب از جمال يا

کرد از عاقبـت  در شب باستقبال رفتند و حاکم مذکور چون اوضاع را مشاهده  يدر روز و برخ يان بودند بعضيسادات در آنم

 يعاً مـأمور يو سـر  )409صـفحه (عاًيد بسخط  و مجازات نمـود و سـر  يکرد وتهد يو درشت يسخت يد و برآشفت و باهاليشينديب

نکردنـد و در آنحـال    يآنان بسـخنانش اعتنـائ   يد ملحق نشوند وليد کرد تا بجناب وحيغام و تهدين پيت مستقبليفرستاد و بجمع

دهکـده جنـبش و ممانعـت     يد و هر چند ملّاهـا يرمراد که خارج از اصطهبانات است رسيپ رهٴرف مقبز به طيد از رونيجناب وح

ز قبل از ظهر روز پـنجم  يريز استقبال کردند و ورودش بنيريرون آمدند و تا نياستقبالش ب يست نفر براينمودند معذلک از آنجا ب

رکاب آنجناب  ين مذکور پايف فراوان چندانکه ملّا عبدالحست همراهان وارد شدند و با شور و شعيرجب واقع شد که با جمع

معروف بنام محلّه چنار سوخته که خانه و عائله اش آنجا بود در آمدند و قبل از دخول بخانه با همـان لبـاس    لهٴشتافت بمح يم

ـ ينش بـر  ينه در طـرف ر برهيشمشکه دو تن از اصحاب و همرهانش با يت بمسجد وارد و بر منبر برآمد ودر حالتيسفر و جمع ن و يم

ـ کهزار و پانصد نفر حاضر و مجتمع بودند ابالغ امر نمـود و ذکـر و ب  يسار منبر قرار داشتند و متجاوز از ي ان داشـت کـه ناچـار    ي

ـ ت خواهد کرد و منجر بجنگ و اجتماع سرباز و سرهنگ و بکار بردن توپ و تفنگ خواهد شد و موجـب بل يحکومت ضد ات ي

دند ين چـون آنسـخنان بشـن   يحاضر يان کرد وليز بيريش را برحلت از نيذلک عزم خو يگردد و نباء عل يبات دوستان ميومص

جـان آمدنـد و   يت نسوان بشورش و هيجمع يدند حتّيرها از غالف کشيکفنها برگردن افکندند و تفنگها بر دوش انداختند وشمش

عت کردنـد  يباً چهارصدتن با او بيد و تقريز توقف نمايرين کهفته دريب يشدند الجرم قرار بر آن گذاشت که قرمانع از حرکتش

ت خاص و عام بود و بر منبر برآمده مردم يش ورود فرمود و محضرش همواره مملو از جمعيخو نهٴمذکوره بخا لهٴو سپس در مح

ـ يم بديلگذراند و تعا يشتر اوقات را در آن چند روز در مسجد مينمود و بيم يت رهبريرا بشاهراه معرفت و هدا  يعه را اشاعه م

امش در آنجا هر چنـد  ير با اوهمراه و همراز گشتند و قبل از ورود و قيکث يشد و جمعيادت ميکرد و دم بدم اجتماع مردم بر ز
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کامالً از مقام و مـرام   يول )410صفحه(ده بود يشان رسيبر ا يز از حضرت نقطه اولين يعين امر بودند و توقيبه ا يمهتد يجمع

ـ يجان نمايز آثار هيرياو اطّالع حاصل نمودند و بالجمله از ورودش در ن طهٴاشتند وبواسخبر ند از مـردم   يان گشت چنانچه برخ

نواقعـات  ين خان حاکم از اين العابديرزا زيت و عناد بر آمدند وميانبوه مکذّب شدند وبخصم ير و تردد ماندند و گروهيدر تح

ز خـارج  يريد از نيد الجرم بانجناب ابالغ داشت که بايطهران و مآل کار خود بترس م و هراس شده از سخط  درباريسخت در ب

در سفر و دور از عائله و مقر بودم اکنـون   ين اظهار نمود که چون مدتيباشد و او در پاسخش چن ين ميشود وصالح وقت در ا

ـ   صداقت سابقه، نصرت و م يبستگان بمفارقت رضا ندهند و اگر شخص حاکم باقتضا انه يساعدتم نکند اقالً براخـراج از النـه و آش

ـ ام در قهر و غضب تمام شد و نائره فتنه و فساد شروع بالتهاب و اشتداد گذاشت و جمعيد و حکمران از استماع پيننما ت مـردم  ي

اوضـاع و  نـد و او چـون   ينما يج کرد تا باجتماع وشورش و هجوم او را طرد و نفييک وتهيرا بمقاومت و مدافعت آنجناب تحر

ش يقت خويت خود را اظهار و حقيکه حاضر و مجتمع شدند مظلوم يرياحوال بدانست بمسجد رفته بر منبر برآمد و بر انبوه کث

ت ورودش به قرب کوفه و ظلم وعداون حاکم و يفيها السالم و کيعل ين بن عليت حضرت حسيرا آشکار ساخت و تمثّل بمظلوم

برخاسته با او عهد بستند که در نصـرتش و در خـدمت بمطائـب و     ياز جا ياندر شدند و جمع هيکه حضّار بگرينمود بنوع ياهال

اسـود  ين يافت دمين خان چون از عدت و حدت و شدتشان خبر ين العابديرزا زيند و ميقه ننمايمآربش از بذل مال و جان مضا

ـ ش بـود ودر قـرب قر  ياصلقصبه که موطن  يشرق يه قطرد(؟) واقعه در هشت فرسنگيو با شتاب به قر ـ  ي داشـت   يه قلعـه محکم

ـ ت واسلحه برآمد و در چنـد روز قر يجمع يه و جمع آوريخت و بصدد تهيماهر بودند گر يراندازيدالور در ت يش بسياهال ب ي

ـ وح يک هجوم ناگهـان يجنگ ساخت و بصدد وقت مناسب بود که به  يايهزارتن را با اسلحه و تفنگ مه ـ يد را دسـتگ ي ر ير واس

نـام ابـن    يخ هـاد يآقا ش يز آمدند بسرداريريبن يکه با و ياز اصحاب اصطهبانات )411صفحه(ست تن يالجرم آنجناب ب دينما

چنار سوخته مذکور بود هجوم برده تصرف نمودند و در آنجا مقـر   لهٴمحسن فرمان داد تا بقلعه خواجه که در قرب مح يکربالئ

ز که خانه آنجناب و اصحاب يمزبور ن لهٴته ملجأ ومأمن اصحاب قرار دادند و در محدند برج و بارو و استحکامات ساخيو مرکز گز

 يبودند دروازه و برج و باروهـا را سـنگر کـرده مسـتعد بـرا     اران ياز  بالعمومباً يکه تقر لهٴبود سنگرها فراهم کردند و اهل مح

 يبازار که مرکـزش بـود و اهـال    لهٴوارد بلد شد و در مح ت مسلّحين خان شبانه با جمعيدين العايرزا زيمدافعه شدند و از آنسو م

ز بود سنگر کـرد ودر  يريوت نيع بين و مشرف بر جميع و رزيد بودند داخل گشت و خانه خود را که رفيغالباً از اعداء جناب وح

ـ ه چنـار سـوخته و   با تفنگ بسمت محلّ يراندازيدند و بناء تيمقر گز  يمرتض نهٴن در خاياردو زدند ومسلّح يکيهمان نزد اران ي

که در آنخانـه سـنگر    دهٴعسيد ابوطالب نام کدخدا را که در خارج محلّه بود قبضه و سنگر نمودند و رئيد نهادند و خانه سيوح
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 ين سابق الذّکر که بـه بـاال  يآخوند مال عبدالحس ياول بر پا لهٴخان نام شوهر خواهر زن حکمران بود وگلو يداشتند محمدعل

ـ باو فرسـتاد و م  يت و دلداريتسل مهٴد مرقويد و سخت مجروح نمود و جناب وحيه بود رسبام برآمد ـ رزا زي ن خـان  ين العابـد ي

د و بعـث دسـائس و   يد و نشر اخبار شـد يع و تهديز بتطمين يک بمحلّه و خانه اصحاب گذاشت ازطرفيشل يبنا يچنانچه از طرف

د خورده از يب وعده و وعيفر يعيت آنجناب گشت و جميدر جمعن امور سبب وقوع تزلزل يبعث وساوس پرداخت چندانکه ا

از اصحاب بقلعه خواجه مزبوره رفت و در آنجا دهٴاران خارج شده بدامنش شتافتند. الجرم آنجناب درپاس آخر شب با عيحلقه 

اصـغر   يفاق برادر مهتَرش علن خان باتّين العابديرزا زيباً هفتاد تن بودند و ميت اصحاب قلعه تقريافتند و جمعيتحصّن و تمرکز 

ن بـار  ين شـروع شـد و چنـد   ين طـرف يما بيب هزار نفر مسلّح اطراف قلعه را احاطه کرده، محاصره نمودند و مقاتله فيخان و قر

ـ ودر هر نوبت بر حسب دسـتور جنـاب وح  )412صفحه(اصحاب حمله بردند  يرين بعزم تصرف قلعه و دستگيمهاجر  يد نفـر ي

ساختند و از اصحاب که يرا مجروح و مقتول م يشدند و عده ا يز مقابل ميز بجمع خونرير تيرون آمده با شمشيده از قلعه بيعد

نل ابن اسکندر که يکرد و دوم ز يم يران بود و زراعت و کاله نمد مالين از جمله دليد شدند اول تاج الديدرآن محاربات شه

ن و فـتح و نصـرت   يوسته شکست با مهاجميد گشت و پيوم شهيدارشده بعد از چند رزا ابو القاسم هم زخم يز زارع بود و آقا مين

ـ ياران قلعه پيز به يگر نياز مردم د ياصحاب ازقصبه و جمع يشد و متدرجاً بعضين اصحاب ميقر ت اشـتهار اصـحاب   يوستند و ص

ارتفاع گرفت.

ديز و خاتمه امر آن و شهادت جناب وحيرين عهٴقل عهٴواقعات فاج

ـ راز بـود و م يش يعنيد فارس از طهران عازم مرکز حکومتش يجد يرزا نصرت الدوله واليروز ميگام فو آنهن ـ رزا زي ن ين العابـد ي

کـرد   ير و مدارا سلوک هميد تدبيالت اطالع داد و او با جناب وحيل ايرالملک کفيرزا فضل اللّه نصيل واقعات را بميخان تفض

مراسـله و مخـابره بـا     يقلعه را بمحاصره سخت گرفتند و آب را بر اصحاب بستند و بنـا  ن خان امر داد تاين العابديرزا زيم يول

ـ ابالغ حکم بقلعه فرستاده پ يآورده بود و برا يالتيراز را که فرمان ايدالورود از شيد گذاشت ومأمور جديجناب وح ام امـان  ي

ز متفرق سازد و او جواب داد رفـتن بـا دو پسـر و دو    ين داده مطالبه کرد که از قلعه در آمده به هر جا خواهد رود و اصحاب را

چـرا آب را بـر مـن و آل و     يش و امان و حامل شفقت و مهربان بوده و هسـت يتو اگر عامل آسا يسهل است ول يمستخدم امر

عـه بـاز   اصـحاب قل  يمطالبه کرد که نخست آب را بر رو يوبالجمله از و يبست ين بن عليد حسياصحابم مانند حضرت امام شه

د گفته اظهار داشت که هرگـاه  يغامش سخنان شدين خان در جواب پين العابديز يدست بردارد و حاج يکند و از ظلم و تعد
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دا بـود  يحاصل نشد و هو يستم و بالجمله از مراسالت اثر و ثمريالجوشن کمتر ن يمن هم از شمربن ذ يهست ين بن عليتو حس

فرمانداد تا دو هفت تـن از اصـحاب بـر گـروه      يد شبيقاتلَت صورت نبندد و جناب وحجز به م )413صفحه(که انجام کار جز

وستند و آتش کارزار در شب تار مشتعل يز بپير بران بر آنان نهادند و سائر اصحاب نيخون بردند و شمشين شبين و مهاجميمحاصر

ن ياصغر خان برادر مهتر ز يکنده شدند و عل يجا افته ازيران هالک شدند عاقبت جمع أعدا شکست يطُعمه نَ يگشت و عده ا

ر گشتند و اموال و خَرگاهش بباد غارت رفت الجرم حکمـران  يو دو پسرش دستگ 137ن خان به چنگال هالک دچار شد يالعابد

ار خـت، تحصّـن و قـر   يه موطن سـابق الـذّکر خـود گر   يشده بقلعه و قر يکه سوار بر اسب پاالنيبا سپاه مغلوب و مجروح در حال

ب و يشان به ترتيت شان را دانستند و ايدات و غالبييوستند و تآيباصحاب پ يريت کثين فتح و ظفر سبب شد که جمعيگرفت و ا

ن نمودند و انبار آب بساختند يع و تَرصيم کردند و برجها را تَرفير و تَحکيد قلعه را تَعميم امور پرداختند و بدستور جناب وحيتنظ

فـه را  يق نموده و هـر کـار و وظ  يرون قلعه برافراختند و اصحاب را تنسين گرفتند در بيز حکمران و مخالفام و خرگاه که ايو خ

ـ يد چنانچه غالمرضاين گرديره معيرغضب و غيباهلش سپردند و سردار و خزانه دار و دربان و زندان بان و محاسب و م  يزدي

ـ   يرزا محمد دروازه بـان قلعـه و حـاج   يم يکربالئو )414صفحه(وسف خزانه داريخ يسابق الوصف سردار قُوئ ش  يمحمـد تق

بقال زندانبان  يتق يع و مشهديوقا دهٴرزا فضل اهللا خان خواننيع نگار جنگ و ميرزا محمد جعفر ابن عم حاکم وقايدفتردار و م

رزا احمد ير غضب بودند و ميوه کش مينام ش ياطراف و نب ين پاسبان و سردار باغات و سنگرهايمحمد بن شمس الد يو کربالئ

بود کـه مـأمور محافظـت بـرج و      يد صاحب منصب قوائيآيز در بخش چهارم ميرين يهٴسردار که ذکرش در واقعات ثان يعم عل

ـ در خود قلعـه بجـز همـان هفتـاد و دو تـن اصـحاب اول       يچنار واقع در جوار قلعه گشتند ول يايآس ه اش کـه اکثـر از اهـل    ي

در همان شب اول ورودش در خـدمتش   يشاوندان و بستگان ويز از خويريزد و چند تن از اهل نياهل از  ياصطهبانات و برخ

بـي  آمجـراي  در  قلعه بـرده و  درنفر را بكشتند از جمله علي اصغر خان برادر بزرگ حاجي زين العابدين خان بود كه جسد او را  هنزديك صد وپنجا-137

ل نمـد دار سـوار   حمت براسب جزنيمه شب با هزار آن ن او را اسير كرده در قلعه زنجير كردند وحاجي زين العابدين خان در نفر پسرا )3(انداختند وسه

سـامان بعـداز   نآاشت واهالي ني ريز ودهـات  گلك نمفرسخ شرقي بلده ني ريز است بتاخت وصورت واقعه را بجناب نصيرال )9(هكه نُشده تا قريه قطرو

ي  زين العابدين خان وعلي اصغر خان واتباع انها كه دست از جـان  جاحدل برعقيدت او نهادند واموال خانه  كرهاًاو مده طوعاًآسيد يحيي قا آفتح نزد 

وشت كـه مهـر   رالملك نصينبشيراز رسيد واز چهار منزلي شيراز بهواورود  زوله پيش ااب واال نصرت الداز سه هزار نفر بگذشت واين اخبار بنو دشسته بودن

قـره گـوز لـو از شـيراز      فوج  سر بازدوسرتيپ لطنه قره گوز لو قليخان اعتماد السازي باتفاق مصطفييرسواران شسركرده عليخان شجاع الملك نوري 

)یپارس نامه ناصر(.حركت كنند
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در قلعه سکنئ ندادنـد و   ير از آن عده که مستعد کارزار و با وفا و استوار بودند کسيبغرفت ويرا نپذ يا نموده احديحاضر و مه

ـ ن در منـازل و ب يا چندتن را قبول کردند و سائراز علم يخ عبدالعليد جعفر و شيفقط بحسب اصرار آقا س وت قصـبه ماندنـد و   ي

 قـهٴ يفه بگماشت که، هر که خواهد در جرگه اصـحاب داخـل شـود بـه او سـند و وث     ين وظياز اصحاب را بر ا يمحمد تق يحاج

 لهٴمح يعنيسابق الذّکر  لهٴ، و در مح خود بِسپارد يال، در راه ذوالجالل، ممهور و مختوم به مهر و امضايگُذَشت از جان و مال و ع

ـ ران بمحافظـت و مراقبـت ق  ياز دل يز استحکامات ساخته و جمعيز که مرکز اصحاب بود نيريچنار سوخته ن ـ يام داشـتند  ي را  يک

ـ  يرا دروازه بـان  يگـر يچنار سـوخته بـود نمـوده و د    لهٴقُالع محکمه در مح لهٴبام مسجد جامع که از جمسردار ت داده و تمام

ن عدالت از مال و جان گذشتند و پشت پا بـر  يقت و بسط قوانينشر معرفت و حق يآنجناب برايهٴت روحانياصحاب در تحت ترب

 يت ميت و روايم داشتند و ظهور و بروز امور خارق العاده از او حکايعظ يو اخالص با او مقام يزدند و در دوستا و اهلشيدن

ـ  ۀر قلعه و قصبه چهارصد تن از اصحاب مستعد قتال مجتمع بودند و آوازنمودند و آورده اند که باالخره د انـدازه بـاطراف    يب

ـ ام عديا در اياز اعداء و اشق)415(يريکث دهٴم در دلها افتاده عيعظ يد و رعب و هراسيچيپ ـ ده متوالي ه حسـب امـر آنجنـاب    ي

ـ     يها آب م دن نام او و اصحابش زَهرِهيدند چندانکه از شنياست و مجازات رسيبس م و خـوف  يگشـت و حکمـران در شـبها از ب

شـکش  يمهمـه پ  يفارس نگاشت و مبـالغ  يمطول به والمفصّل با إطناب و إسهاب مهٴش نداشت ونايکرد و راحت و آسايخواب نم

ـ   يقلع و قمع اصحاب بفرستند ول ياده و مهمات آماده برايگذراند تا سوار و پ بـود در   يو يدماحامل نامه که ملّا باقر نـام از نُ

ـ ن جنـاب وح يخ االسالم سابق الذّکر بوانات از احباب و مخلصيل شيخ اسمعير در دست حاج شيز گرفتار و اسيرين يک منزلي د ي

خ مذکور از آنجناب اجازه گرفته بود که بمحل خود رفته و بانجام مهم خود پرداختـه آنگـاه بحضـورش    يش يشد چه که حاج

ـ ريد و دانست که سوار از نيبنظرش رس يام اسبيرون خيگذشت و بيزبور من هنگام در منزل ميرسد و ا ـ ز از طـرف م ي ـ رزا زي ن ي

را طلب کـرده بگرفـت و فرمانـداد    يام ويد و از رؤساء خير برکشيتأمل بر آن اسب سوار شده شمش ين مأمور است پس بيالعابد

ز شتافت و ملّا يريبه ن ير دست گرفته سوار بر اسب روش را از عقب بستند و خود سر طناب را بيطناب بر گردنش انداخته دستها

ـ اکبر نام کدخدا سپرده مأمور داشت که به نفسـه و  يعل يز کشاند و بدست حاجيريه نياده با خود تا به قريباقر را بآن حال پ را ي

لباسش ؟يايفهنماکه از د و بهمان حال با نامه حکمرانيز کشير يز آخوند را تا نيمذکور ن يد برساند و کدخداينزد جناب وح

نـار متعـده اش را کـامالً واضـح و      يه عليت سئيد رساند و آنجناب چون از ملّا باقر باز پرس کرد و نِينزد جناب وحدر آوردند

د و او قبول نکرد الجـرم بفرمـود تـا ا و را گـردن     يع آورده در عداد اصحاب درآيمان بامر بديروشن نمود از او خواست که ا

ـ  يشکشها نزد واليگر بار نامه و پيد دين بشنين خان اين العابديرزا زين مزدند و چو ن خـود را  ياز معتمـد   يروان داشت و بعض
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ـ د شاهزاده فيجد ين وقت والينگاشته استمداد و استغاثه کرد و ارازيش يبفرستاد و نامه ها به مالّها ـ روز مي رزا نصـرت الدولـه  ي

رزا فـاتح مازنـدران و   يم يقل يبه مهد يراز مقر گرفت و با عزم تام تأسيهت نسب و جاه بشعم شاه با غرور و افتخار از ج)416(

ـ د و مالّها نينکه نامه بدو رسيخان را در نظر داشت وهم يرزا تقيشاه و م يجلب رضا ـ فر ز بـر ورودش ي ـ  ي دند و ياد و فغـان کش

سر  ينور 138خان شجاع الملک  يمحمد عل ياز بسرداربا برگ و سو سربازدند الجرم فرمانداد دو فوج سواريع طلبياقدام سر

ز شوند و صاحب منصبان مذکور با سه ير ينخان اعتماد السلطنه قَراگُوزلُو عازم صوبيقل يپ مصطفيراز و سرتيکرده سواران ش

ـ بن هـدم  يرهم بسرعت باد برايد همدان و غيم و جديسرباز وسوار قدان و دو فوجيعراده توپ و آتشخانه و توپچ اد اصـحاب  ي

آنچـه توانـد نفـر و     يان کوهستان و قريان و جنگجوين خان نوشت که از تفنگچين العابديرزا زيز شاهزاده بميو نروانه شدند.

ر ير و تيالت و عشايمذکورملحق شوند و مجتمع گشته باصحاب قلعه و محلّه هجوم و حمله برند و با يد تا باردويفراهم نما يقُو

باً پنج هزار نفر گـرد آمدنـد و پـس از ورود در    يتقر يريمحکم صادر شد که بکمک افواج بروند لذا انبوه کث اندازان ماهرحکم

اصحاب را احاطـه و محاصـره    لهٴجوانب دهکدهي اردو زدند و خندق و استحکامات  در اطراف و مقامات ساختند و قلعه و مح

توپ راست بردر  لهٴک توپ و تفنگ نمودند و گلويز اول شروع بشلّو بناء هجوم وحمالت نهادند و در همان رو )417(وکردند

از اصـحاب بـا گلولـه     يکيالحال  يده او را ببرد و فيکه دربان قلعه بود رسيگر بر اسب سواريد لهٴقلعه آمده سوراخ کرد و گلو

باصحاب بردند و مقاتالت  ن بار هجوم سختيرا هدف ساخته بهالکت رساند الجرم انبوه لشگر جنبش کرده چند يتفنگ توپچ

اصـال اهـل بلـده      خان بابا خـان،  بنإشكر نويس باشي لخان سداهللاأخان ابن ميرزا  هللاكراحاجي شُمراءاُأل ميرحاجي مهر عليخان شجاع الملك ابن ا-138

ذكُنور بودند اقا بابا خان مآغدولت هدور درعخـان مـذكور لشـكر نـويس باشـي      پسرش ميرزا اسـداهللا  د خان قاجار از معتبرين اندولت بوده وبعداًامحم

نعلي ميـرزا شـد وهشتصـد نفـر     يدولت فتحعلي شاه حكمراني ايالت فارس با حسدر عهد ق) -ه 1213(ن در سال هزار ودويست سيزدهوچايران گرديد و

وخان ومحمد زكيخان ونيز پسرش حاجي شكراهللا خـان ي نصراهللانمذكور يعخان  سد اهللاأودو برادر ميرزا نوري بهمراه وي بشيراز فرستادند قوه دولتي

گشـت   امـر ميراُألأَاعتبار شايان يافته وكن شيراز گشتند وحاجي شكر اهللا خان بعدا سافوج بودند وبداينطريق نآصاحبمنصبان دودمان ازنآاز  يجماعت

ـ     در شـيراز متولـد گرديـد و    ق) -ه 1232(سـي ودو سال هزار و دويسـت  وپسرش حاجي محمد عليخان در رازي بـود  يمـدتي سـرهنگ فـوج سـرباز ش

ماليات ونظم امور را داشته تـا در  اقساط ليمحصموري فارس وأي افواج سپاه مرچندين سال سرداو شد بن  ايالت منصوآو حدود وبحكمراني اطراف

)فارس نامه ناصري (يافتدر طهران وفات)1287(سال هزار ودويست هشتاد وهفت

وله فيروز ميـرزا حكمـران فـارس    الدة بحكم جناب نصر پراگوزلو سرتيقشكر اهللا خان نوري ومصطفي عليخان علي خان بيگي محمد عليخان ابن حاجي 

ه بابيان جنگي سـه هـزار وبعـد از قـرار     بود وعد (نفر)و هزارريز جمع كرده نيز دن كه حاكم نياتفنگچي عده نظاميان دو هزار و عدهريز شدند مامور ني

)ناصري مهفارس نا(.يخون زدندبيان شبنشد ودرشب ششم با و محاربهدو در مقابل قلعه  بابيان تا  پنج روز مقاتله راگرفتن 
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ش نبردند و در تمامت روز اردو در اطـراف قلعـه پرسـه زده آنـرا     ياز پ يباالخره شکست خوردند و کار ينمودند ول يدرپ يپ

ـ     يمابيده فيبردند و مقاتالت شد يهجوم م يمحاصره داشتند و هم ـ ين واقع شـد و چـون روز بـه شـب رس بگذشـت   يد و پاس

اهللا  يرعـد آسـا   يران و هم از خوردساالن اصحاب با ندايباتفاق دوهفت تن ارپ يزدييغالمرضا ديبموجب فرمان جناب وح

ن شتافتند و آتش قتال مشتعل يخون بر اردو زدند و جنگ سخت در گرفت و متدرجاً اصحاب از اطراف بکمک مجاهدياکبر شب

دند و بکشـتند و بـاران گلولـه تـوپ و     يفشرده بکوشثبات  ين پايدادند وطرف يار صعبيبرپا شد و رزم بس يميگشت و معرکه عظ

ـ خت و هشت ساعت مدت مقاتله بطول انجاميريتفنگ از طرف اردو م  يکـتن از اصـحاب کـه کفـش دوز بـود شـجاعتها      يد و ي

ـ  يريزنان احباب از پشت بامها در ن ياز خود بروز و ظهور داد و صدا يخيتار ص يق و تحـر يتشـو  يز بلند بود که رجـال را هم

غرش تـوپ گوشـها    ياهللا اکبر از رجال و نساء احباب از هر طرف مرتفع بود و از طرف اردو صدا يز صدايکردند و نيل مبرقتا

شهدا را با خود بقلعه بردنـد   يد و باالخره اردو شکست خوردند و عقب نشستند و اصحاب بقلعه مراجعت کردند و نعشهايدريرا م

ن بر اردو يد را بانتها رساند و تلفات و خسارات سنگيم امر جناب وحينگاريز و چنانکه ميرين و در آنهنگامه  هائله که محاربات  قلعه

ـ افت و از اصحاب قريخان زحمت فراوان يقل يپ مصطفيار بود و سرتينشان بسين و مجروحيمقتول دهٴوارد شده و ع ب شصـت  ي

کوچـک   يغالمرضا -1نصورت است يشهداء بداست وهفت تن از يب يافتند واساميجراحت  يريدند و عده کثيتن بشهادت رس

ـ -4راهللا،يبن خ يعل -3)وبرادرش 2(يزدي ـ   يخواجه حس ـ  ياصـغربن ملّامهـد  -5،ين قنّـادبن خواجـه غن ـ -6پـز ،  يکاش  يکربالئ

ـ -9باقر صباغ،  ين ابن مشهدين العابديز -8محمد،  ين بن مشهديحس-7،)418(م يعبدالکر محمـد بـن    -10،يعبداهللا بن ملّا موس

ـ  -14رزا محمد زارع،يم يکربالئ -13دوز  ين ملکيشمس الد -12، يحسن بن کربالئ -11،يرجب حداد کربالئ يمشهد  يکربالئ

ابوطالب بن -18محمد ، يحاج يمشهد -17ملّا حسن بن ملّا عبداهللا، -16ساز ، ين کاشيرزا حسيرزا احمد بن ميم -15باقر کفّاش،

ـ  يملّا عل -21، يزدييتق -20عاشور ، اکبر بن محمد  -19ز، ير احمد نخود بريم ـ م -22،يبن ملّا  کربالئ ـ ي -23ن مـؤذّن ، يرزا حس

ن يرزا نورالديم -26از اشراف بلد ، يعل ياقابن حاج -25، يخواجه کاظم بن خواجه عل-24قربان، يف کربالئينخان بن شريحس

دوز بـود کـه پـنج سـاچمه تـوپ       يل ملکياسمع يدملّا جعفرمذهب واز جمله اصحاب که زخم دار  شدند مشه -27نا ،يرزا سيم

قتـال بـا    جـهٴ يدانسـتند کـه نت   ين محاربه سران سپاه بتمـام يد شد و پس از ايگر ملّا محمد نام که بعداً در طهران شهيخورد و د

و 139هـد شـد   ل و ننگ و وبال نخوايه بسته جز خُسران جان و مال و تحصيا گسسته و دل به عقائد و آمال روحانيآنشجعان از دن

وو نعره بـه اردو زدنـد    مهاجمين سيصد نفر وبا شمشير برهنهۀلطنه زدند در شيخون اول عداد السميخون كه اصحاب سيد يحي باردوي اعتبدر دو ش-139
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ـ  يشان سخت و دشوار بود لذا با ايز برايستوران ن فهٴ ان و علويحتاج و اکل و شرب سپاهيه مايته  ينکه شاهزاده نصرت الدولـه وال

ش بودند بکمک اردو روانه داشت معذلک چـاره  يالخور که در تحت فرماندهيرا با فوج س يالخوريخان س يپ وليفارس سرت

ـ ر و تزوي(الحرب خدعه) بدامن تـدب  يدند و بمقتضايند يب کاريجز مداهنه و فر (الصّـلح   ير تمسـک (جسـتند)کردند ونـدا   ي

اط و محافظه خود را از دست ندادنـد پـس حکمـران و    ياصحاب احت يالصّلح) بلند نمودند و لذا چند روز متارکه جنگ شد ول

آوردنـد.    يره انباشتند و پـوزش از مضـئ  يد کثيعد نگاشته و باظهار شفقت و موايعطوفت ختامه بجناب وح مهٴصاحب منصبان نا

مان و احـالف و  ياد نمودند و بر هامش قرآن عهد و پيقت کردند و سوگندها يو طلب کشف حق ير در امر ويو اظهار تح )419(

ـ يداشتند و از آنجناب خواستند که با قل يخود مختوم و ممض يمان نوشتند وبمهر و امضايا ـ    يل وند و از اصـحاب بـاردو وارد ش

ام کنند و آنجناب چـون نامـه را مطالعـه کـرد وقـرآن ممهـور را       يق يت ويت خود را بفهمانند تا کل بحمايقت امر و حقانيحق

مـت  يد عابد نام داشتند بمرافقـت خـود گرفتـه عز   يس يحاج يگريمذهب و د يملّا عل يکيست پنج تن از اصحاب را که  ينگر

ـ ينان و اعتماد کردند نپـذ ياط و عدم اطميو احتهر چند اصحاب اظهار خوف  140اردو نمود  ه کـرد کـه دسـت از    يرفت و توص

ر و ينکه وارد شد سران سپاه توقيبرسد پس با همرهان روانه اردو گشت و هم ياز و يمحاربه باز دارند و در انتظار باشند تا خبر

 ين بود که از ويم منزل دادند و منظورشان ابرپا داشتند باحترام تما يکه مخصوص و يديمجلّل سف مهٴيم نمودند و در خيتکر

 يرائيرون آرند و مقتول و متفرق سازند لذا در آنشب کمـال پـذ  يشانرا از پناه سنگر بيله اين وسياصحاب گرفته بد يبرا يمکتوب

د و پنـد  داشتنيک گوش فرا ميش گذاشتند و بسخنانش نيوعظ و خطابه برا يرامونش مجتمع گشته کرسيآوردند و پ ياز او بجا

ـ نفـر  و پنجـاه نزمان شهرت يافت كه صدآشته گشت وتا صبح در اردو جنگ ميكردند ودر کُسرباز فنگتنها با سر نيزه وگلوله وآچند تن از  سيصـد  ابي وب

اول واقع شد وعده مهاجمين نيز سيصد نفر ديگر بودند ونزديك پنجاه نفـر از ايشـان  از سه روز از شيخونيخون دوم بعدبشته شدند وشنفر از اهل اردو كُ

ـ وبعداز اين دو واقعه عده ئي از همرهـان سـيد يح  شتندداخل سنگر شدند ونزديك صد نفر را بكُ ي وقدل شدند ولي باهدف گلوله توپ وتفنگ  ي اورا ي

)فارس نامه ناصري(ي كار خود رفتندپه،گذاشت

چـادر اعتمـاد السـلطنه نـزول نمـود شـبي را بـاحترام        در مده باحترامي تمام وارد اردو گشتهآاصحاب از قلعه در  خلّصنفر از  با دوازده سيد يحيي-140

روانـه  با قيد  نفر از اصحاب اوراي وسييد يحودو نفر پسران سي داث علي اصغر خان انهارا بكشيدنرا باخود داشتند وراصحابشگذرانيد وروز ديگر او را و

( سـيد  قا سـيد جعفـر  عالّمه آ بروجرد داشتند بجناب ۀروانرشد نبودند  سنه نوز بي را كه هيسيد يحشيراز نمودند  وان سي نفر را بكشتند ودو نفر پسران

.انها بود ببردند كه جدجعفر کشفي) 

ناصري) فارس نامه (
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ـ ان متأثر شدند و ميمن و مؤثر بود و چنانکه سپاهيار مهيد در آنشب بسيو اندرز و دالئل جناب وح ـ رزا زي ن خـان در  ين العابـد ي

در  ابهـٰي  را جمـال   يانـات و يرات بياز تـأث  يتش عارف و معترف گردند ( و شمه ايت و مظلوميم بود که مبادا بحقّانيشه و بياند

ودند) وباالخره حکمران و سران قرار انجام کار را به روز بعد محول کردند و چون روز برآمد و آنجنـاب  ان فرميسورة الصّبر ب

ف کردند يل و توقيرا بنام لزوم مطالعه در امور وقرار داد صلح و مسالمت تعطيد ممانعت نمودند و تا سه ويخواست از اردو درآ

دنـد  يدادند و از آن طرف چون اصحاب ديک گوش ميح و سخنانش نيبه نصاکردند و  يو درآن سه روز در نمازها بدو اقتدا م

ام درآورده بـه اُردو حملـه ور شـدند و    ياز ن )420(رها يالجرم شمش يد اثرياست و نه از مراجعت وح يکه نه از مصالحت خبر

متشـبث   يريشان به معاذيو اان فرمود يش بيف خويت و گله کردند و او علّت حمالت را توقيحکمران و سران نزد آنجناب شکا

ـ    يجنگ دادند که جمع ۀگشتند و باالخره قرار بر متارک گر نداشـته باشـند و از   يکـد يب يت هر دوطـرف متفـرق شـوند و تعرض

گذارنـد و قلعـه را    يرا بـر جـا   يغمائيزند و اموال يباصحاب بنگارد و مأمور دارد که اسلحه را بر يآنجناب خواستند که نامه ا

ـ خود متفرق شوند تا رؤساء اردو و حکمران و هـم جمع  يه بخانه هاه نموديتخل ت بلـد و اطـراف از آنغائلـه مطمـئن گردنـد      ي

انه و يگر مخفيد مهٴنا يخطاب باصحاب نگاشت ول مهٴز بهمان مضمون نايز هر کجا که خواهند بروند واو نيوآنجناب و همرهانش ن

خون زنند و اردو ياز شجعان اصحاب شب يداء را برشمرد و امر نمود که جمعر و اختالق اعيمحرمانه نوشت و کذب و نفاق و تزو

قـت  يم نمـود تـا باصـحاب برسـاند و حق    ينانش بود تسـل يد عابد مذکور که محلّ اطميس يرا در هم شکنند و هر دو نامه را بحاج

که احاطه نمود مکتوب  يو طمع را فرا گرفتيکه و يک مزبور نفاق کرد و از جهت خوفيپ يد وليشان کشف نماياحوال را برا

قت امر آگاه يقت حال را باز گفت و آنان مکتوب را باز کرده مطالعه کردند و چون از حقيمحرمانه را نزد سران سپاه نهاد و حق

مـهٴ دوار گشـتند و نا يار مسرور و اميوصول بمقاصد خود قرار دادند و از آن تصادف بس لهٴيد عابد مذکوره را وسيس يشدند حاج

شـان  يرا که امر بتفرقه اصحاب بود بدستش دادند و نزد اصحاب بقلعه روانه داشتند تا نامه را با يمحرمانه را از او گرفتند و نامه ا

ن خاتمت بخـروج  يحت و داللت و تأميان کرد و بنصياغفالشان ب يدرلسان و مقدرات خود داشت برا )421(داده آنچه درلسان 

خود و از قلعه خارج  يخته از سنگرهايافته شبانه اسلحه را رينان يالعه نامه و استماع گفتارش اطمو تفرق واداشت چنانچه از مط

از اعوان حکمـران کـه    يسنگرها و قلعه را تصرف کردند و چون عده ا  يان جنگيورهسپار بلد شدند و بمجرد خروجشان سپاه

شان حمله برده احاطـه نمودنـد ناچـار بمدافعـه     ياعدا وارد و برااز  يز سد کردند و جمعيرين بودند راه را بنيبدستورش در کم

شانرا فرا گرفته بود محاربـه  يکه ايأس و حزنيان با حالت يبا سنگ و چوب اهللا اکبر گو يبا اسلحه که داشتند و برخ يگشتند بعض

ـ يمسجد جامع کـه   يند و بسوشترشان مجروح گشتند خود را به بلد رسانديکه بيه در حاليمقتول شدند و بق يرينمودند و کث  يک
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محمد يان حکمران مال حسن نام بن مال عليت تفنقگچياز رؤساء جمع يکيينشان بود شتافتند ولين و حصن حصيمت ياز سنگرها

از اصحاب  ين ناميرفتند نشانه گلوله کرد درآنحال مالحسيخود را با همرهانش بمناره مسجد رساند و اصحاب را که بدان سو م

ان مناره را با گلوله نشان کرد و مال حسن مـذکور را هـدف گلولـه سـاخت و اصـحاب بمسـجد درآمدنـد ولکـن         ياکبر گواهللا 

گر بردند و بعداً ملّا حسن مذکور در تحت توجه خان حکمـران معالجـه شـده    يد يهمرهان مال حسن جسدش را برداشتند بجائ

رون رفته ناچار متفرق و يام داشت و بالجمله اصحاب از مسجد بيز قيرين انيذا بابيافت و با شدت و همت تمام بتعرض و ايصحت 

 يشان رسد و در جستجو بودند از ويبرا يد خبريگشتند و منتظر شدند که از جناب وح يو متوار يدر خانه ها وباغاتشان مختف

 يت از آحـاد اردو و گـروه اهـال   يعن خان و سران سپاه انبوه جمين العابديبدست آرند که در آن وقت حسب االمر ز ياطّالع

ـ يختند و آنچه از رجالشان بدست آورده گرفتار کردند و بزنجيز بخانه ها و باغاتشان ريرين ـ دند و آنچـه از اثاث ير کش ه و امـوال  ي

ان و پنه يمخفخود را در خانه ها يشدند و برخ يو متوار يفرار يه به جبال وصحاريغالب باب يول )422(افتند تاراج نمودندي

اصحاب هجـوم بردنـد و    يزنان و کودکان بخانه ها يريدستگ يدادگر امر داده شد برايگر به غارتگران  بيد ينمودند پس بار

ع را بستند و هجوم و اسارت و ظلم و شرارت چندان بغلظت و قسـاوت شـد کـه    ير کرده جمير را اسير و کبينسوان و اطفال صغ

ن طفـل  يدند و چنديند چند زن را پستان بريخود را بچاه انداخته هالک نمودند گوش پرداختند و ياز زنان باعدام خو يبرخ

مغاره انـدر کـرده    د انداختند و چهل تن از زنان را دريبع ين بلند کرده بمسافتيزه تفنگ از زميع ملفوف در مهد را باسر نيرض

برکنـده بردنـد و    يدرب هـا را از جـا   يتخته ها چوب ها و يتاراج کردند که حتّ يآتش زدند و سوزاندند و خانه ها را بنوع

افتند بردند و قلعه يختند آنچه ير مسکون بود آنگاه بقلعه خواجه ريران نمودند چنانچه سالها بائر و غياصحاب را خراب و و لهٴمح

ـ  ـ را بآتش برافروختند سوزاندند و خراب کردند و خاک و غبارش را بباد فنا دادند و تمامت مرد و زن و اطف ر را مغلـوالً  يال اس

کشب در اردو نگهداشتند و در روز بعد اعالن دادند که هر که در مقاتالت مذکور يد را با اسرئ يداً باردو بردند و جناب وحيمق

مال رضـا  لذادياجرأ قصاص و انتقام در اردو حاضر شود و هر چه خواهد با آنجناب رفتار نما ياز بستگانش مقتول شد برا يکس

ـ خ االسالم گرفتار و بامر آنجناب کشته شد و نيمحمد سابق الذّکر که بدست ش ير مالّ باقر بن مشهدنام براد ز آقـا جـان بـرادر    ي

گر صفر نام که برادرش شعبان مقتول شده باتفـاق بعـزم انتقـام بـه چـادر      يک نفر دياصغر خان مقتول با  يزاده حکمران بن عل

ـ يد و او را بر زميچيآخوند مذکور عمامه را از سرش گرفت بر گردنش بپآنمظلوم درآمدند و دست بکار زدند ونخست  د ين کش

آنچـه از   نيفتاد و مدهوش گشت و پـس انبـوه ظـالم   يالحال ب يش نواخت که فيشانيچنان بر پ يو با کمال غضب و قوت مشت
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ـ  يوقيطرنيو بد)423(قينطريآالت و اسباب ضرب و حرب بدست داشتند برآنمظلوم وارد آوردند و بد دند و در يرا بصـحرا کش

خواند   يات مين ابيمحبوب خود بوده ا يکرد و متوجه بموال يش حرکت ميآنحال لبها

اراکاً يال لکيتمت العيهواکاً             وا يترکت الخلق طراً ف

سواکاً يالحب ارباً                لما حن الفواد ال يف يفلو قطعتن

کردند تا آنـروح بـا صـفا از    يمدند و شناعت و وقاحتيشنيدور جسدش کف زنان و پا کوبان سخنانش را م اريو زنان و مردان بس

ـ ريداد سرش را از بدن جـدا نمـود پـس اشـرار و ارازل ن    يغ بير غضب با تين جهان پر عنا در گذشت و ميا جسـد را   يکپـا يز ي

دند و پس از گرداندن در کوچه و بازار درب مسـجد  يز رسيرين تا به دنديکش ين هميارتباط داده بر زم يوانيبسته بح يسمانيبر

زبالـه  ونخالـه   دنديکوب يان با سنگ و چوب جسد را هميانداختند و مرد و زن هلهله کنان و سب و لعن گو يکينظربمشهور به

ـ امالک را نر سنگ و گل و خاک مستور ماند و اموال و يختند تا زياء ناپاک بيختند و خاک و خاشاک و گل و اشير تـاراج   زي

گذاشتند و مرد و زن و يتعدتطاول و يبنا يرحميت بيپرداختند و با نها يشدند بسائر أُسرفارغديوحکردند و چون از  کار

ان گرفتنـد  يچند از تماشائ يگرداندند و نقود يز هميريت و آزار نمودند، نخست در کوچه و بازار نير را همه قسم اذياطفال أس

انتقام بکـار بردنـد    يمهار کردند و درب دکان و بازار گردش دادند و انواع شکنجه و عذاب برا ينياز رجال را در ب يبرخپس

ـ چارگـان اذ يان بـآن ب يرا بر دست و پا نعل زده در معابر گرداندند و تماشـائ  يانه زدند و برخيخ کوب کرده تازيرا م يبعض ت ي

راز يفارس نگاشتند و روز ورود اسرا را بش يرزا، نصرت الدوله واليروز ميف ينامه برارا بقتل آوردند و سپس فتح يرساندند و جمع

ـ ز از بدن جدا نمودند آنگاه اغنيگر را نيد يشهدا  يو سرها 141انباشتند يد را پوست کنده کاه بين داشتند و سر جناب وحيمع ا ي

ـ کُـؤس و دهـل در م  ر و غُل وين را با زنجيد و سائرن خان حکمران گذاشتنين العابديرزا زين أُسرا را در حبس ميو محترم ان ي

)424(يو برادنديافواج سپاه گرفته کوچ

و نيز آوردند که مدفن رأس  ------دند که مالّ رضاي مذکور با دست خود به تيغ جفا سر آن مظلوم را از بدن جدا کردند بعضي چنين آور-141

(فاضل مازندراني)پوست کنده آن مظلوم شهيد در مقام مشهور به سيد در زير شالوده مي باشد.          
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در روز ورود   يبه أَمر و اقدامات وال يدند و اهاليدند تا بآن بلد رسيراز بردند و منازل را با شتاب تمام در نورديش يو برا)425(

ـ فين  پرداختنـد و ک يوارد يش و عشرت و تماشايرون رفته بعيد و از شهر بگرفتن يشهدا جشن و شادمان يأُسرا و سرها ت ورود ي

تن  يرجال اصحاب که متجاوز از س يق بود که سران سپاه در جلو و آحاد لشگر در عقبشان و اسراين طريراز بايان در شيسپاه

ـ بن باعداد سـپاه  و رؤس شُـهدا نصـب     ب پنجاه زن سوار بر شتران برهنه در وسط  و محاطيداً مغلوالً با قريبودند مق زه هـا در  ي

ـ  يالورود بامر شاهزاده همه أُسرا را در جلو يکنان وارد شهر شدند و لد ياطرافشان و تمامت اردو خندان و شاد ن يعمارت ف

آنگـاه بحکـم   سـتند  ير را بدقّّت نگرين مردان و زنان اسيع حاضريتا جمج از نظرش گذراندنديو تدر يگان بتأنّيگان ييحکومت

 يد کردند و باقيت مشقّت و عذاب شهيالحال بنها يسابق الذّکر را ف يخايو ش يزديين  أُسرا مانند غالمرضاياز مهمّ يبعض يو

سردار در محبس هالک شـدند و   يعل ينام، خالو يمانند مهد يرا در محبس انداختند و چندان قساوت و جفا نمودند که برخ

د مستخلص شـدند  يل از حبس آزاد و رها کردند و از آنجمله دو پسران سابق الذّکر جناب وحيت طوگر را پس از مديد يجمع

شان که مالّ يگر متفرق شدند و چهارتن از ايبه محالّ د دهٴز عودت کردند و عيريبن ين و جماعت نسوان بعضيو از جمع مستخلص

 يهٴعموم حهٴران رفتند و ذکر سه نفر اول را در ضمن واقعات مذبو مالّ احمد بودند بطه ينقين بن عليقاسم و حس يمحمد و حاج

ان يز سـپاه يريکه در ن يز در شبيمذکوره ن دهٴع ۀم آورد  و بعالوي) درطهران خواه1268ست وشصت و هشت (يسال هزار و دو

شان به عـزم تظلّـم   يه تن از اگشتند دوازد يو متوار يکردند و مظلومان فراريختند و أَسر و نَهب ميبخانه ها و باغات اصحاب ر

ر شـدند بجـز   ير و اسيبچنگ اعدأ و دستگ يآن بلد همگ يختند  و در چند منزليبدولت و طلب مجازات حکمران به طهران گر
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ار خود را به طهران رسـاند و سـالها در آنجـا بمانـد     يو مشقت بس ين نام داشت و با سعين العابديز يشان که کربالئيک تن از اي

ـ   ين را أعدا بفارس بر گرداندند و بشيافت و سائريآنجا بماند تا وفات در  )426(  يراز رساندند و آنمظلومان بحکـم شـاهزاده وال

ابوالحسـن    يکربالئ -1ن است: يراز چنيدر ش رهٴمذکو ياز شهدا يبعض يدند و اساميت مشقّت و عذاب بقتل رسيمذکور در غا

-5اکبر ابـن عابـد،  -4ن ،ين العابديز يابوالقاسم ابن حاج يرزا عليم -3د،يب وحجنا جهٴ، زو يخالو يخ هاديآقا ش-2ساز، يکاش

راز حاضر کرده ضـرب و  يدان سرباز خانه شيرا در م يق بود که همگين طريت شهادتشان بايفيبرادرش بابا  و ک -6رزا حسن،ويم

أُسـراء   يرا به شهادت رساندند و باق يلذا همگت ثبات و استقامت نشان دادند يشان نهاينمودند و ا يزجر و اصرار در لعن و تبر

خان حکمران برگرداندند. اما روؤس شـهدا همـه را    يز برايرير به نيراز با کُند و زَنجيوسف بود از شيخ يرا که از آنجمله آقا ش

ـ يد يبا بعض يازده تن مذکور که بحکم شاهزاده واليبخاک سپردند االّ روؤس  تادند و چـون  گر از رؤوس اصحاب بطهران فرس

و مستور بداشتند  وامـا   يانباشتند و مخفيختند و با خاک بير رهٴرؤوس را به آباده وارد کردند بحسب حکم واصل از شاه در حف

ـ   يرياز اسرِئ که در حبس حاکم ن دهٴت احوال عيفيک ـ  يران و رؤوس بـرا يز بودند پس از حرکـت اردو بـا اس از  يراز نـوع يش

چنانچه باالخره )427(اب است چنانچهيان کميخ واقعات اديرش در توارين رفتار نمود  که نظيوسقساوت و شدت و ظلم با محب

گرداندنـد و در رهگـذرها چـوب وافـر     يبه جمع اشـرار م  ط حاده در کوچه و بازار ماد يک را به دست مأموريهمه روزه هر 

مهار کرده درب خانه ها گرداندنـد و در کوچـه و    ينيا در بشانريام ايآوردند و پس از آن ايگوناگون وارد م يتهايزدند و  اذّيم

دادنـد و  يض تماشا در آوردنـد و آب و نـان نم  عرچند گرفتند و در مجامع به م يريو دنانِ مرد و زن نشان داده و دراهمه بازار ب

ـ الً غابن خان قين العابديرزا زيبود و م ءر علمايرا که از مشاه يزديد جعفر يکردند و آقا سيداغ و شکنجه م ت احتـرام را بـا او   ي

بخس  ل نقود    يرا به درب خانه ها گرداندند و تحص يش وسرسوزانده و در حال اشتعال دستار برر سرمه بماداشت عيم يمرع

زمسـتان برهنـه در    يوب) را در فصل سـرما ي(ا يمحمد تق يکردند و حاجيد محترم سخره و استهزاء مينمودند و مردم با آن س

 يبدو چوب زدند چندانکه مشرف به هالکـت گشـت و حـاج    يب انداختند و اطراف حوض را گرفته از هر طرف همحوض آ

ز بودند روزها جمعاً يرياً از علما و اعاظم نلّکن را که يد حسيو آقا س يخ عبد العليش يد جعفر مذکور و حاجيو آقا س  يمحمد تق

انداختند و بهر کس که آن عمل بـه  يشان ميقه جوقه نزدشان رفته آب دهن بروکردند که جويرا اجبار م يکجا نشانده و اهاليبر 

ـ رين و بزرگان نيمحلّه که از متمول يد ابوطالب کدخدايدادند و آقا سيا ارزن ميآورد ربع من از ذرت  يم يجا ز و معـروف  ي

ـ ميحـاج وبفرسـتاد اسـت زيرينتوابعازيهٴر کرده به معدن که قرين خان در زنجين العابديرزا زينزد دولت و ملّت بود م رزاي

امـام ابوترابخيشنزدوبودحاضررازيشنهٴفتدراعلٰي ربحضرتامرطلوعآغازدرکهاردوياعداازخوانروضهنصراهللا
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عـهٴ ست آقا را ببوس در واقدز ويبرخگفتگشودهنيتوهلساننمودهحضرتآنبهخطابجسارتوادبسوءبارازيشعهٴجم

اصرارواورديبزيريبنگرفتهعلماازرااصحابقتليفتوورفترازيبشآنجاازوبودفسادعواملوعنادارکاناززيرينمذکوره

ـ يمعاقبتازخاننيالعابدنيزرزايموداشتقتلشاندر ـ   )428(نداشـت  راکدخـدا قتـل ارادهوديترس او  يرا نداشـت ول

 يت احوال اُسراييفي. و آن که مذکوره مسموم نموده هالک ساخت يد ابوطالب کدخدا را در قريباالخره کس فرستاد و آقا س

ـ ير يراز به نيمظلوم که از ش سـت مسـرور   ير خـود  نگر ير و دسـتگ يز نزد خان حکمران برگرداندند  پس او چون مظلومان را اس

ـ  شايشمار که بر ايب يار و زجر و مشقّتهايد و پس از سب و لعن بسيگرد را مهـار کـرده در    ين روا داشت نخست  امر نمـود همگ

وسـف مزبـور   يخ يشان هالک شدند و شيانه بزدند که چند تن از ايکوچه و بازار گرداندند آنگاه فرمانداد چندان با چوب و تاز

ب چـوب بشـهادت   رزا محمد دروازه بان سابق الـذّکر قلعـه را در همـان روز اول ورود بـا ضـر     يم يدند و کربالئيرا گوشها ببر

د سـاختند و  يخواجه را شب در انبـار محـبس شـه    عهٴد اصحاب قلين شهين سابق الذّکر اوليتاج الد ير عسکر عمويرساندند و ش

ـ وحجنابامروزيرينقلعهعهٴق واقين طريو بالجمله بدانداختند.  يجسدش را در چاه ـ وافـت يخاتمـه اصـحابش ودي ليتفض

ف در بخش چهارم يةالسياز شهداء بق يان احوال بعضيز واقع شد با بيريور در نکا که بعد از واقعه مذگر ريلوع واقعات مهمتر دط

وم قبـل از  يبود که ده  )1266(ست و شصت و ششيبان از سال هزار و دوشعهجدهمدرديوحجنابشهادتعهٴم و واقيآوريم

آنشـهادت والـذّکر سـابق سـبعه شهداءواقعهنيانيبماٴلهد و فاصيواقع گرد يشهادت حضرت نقطه اولعظمئ عهٴوقوع فاج

ـ ريتهـب بـود و پـس از حـوادث ن    لشتعل و مران مقاتالت زنجان ميم نهنگاآندروگذشتماهچهارباًيتقراصحابشوجناب ز ي

دند.ام کريقلع و قمع اصحاب زنجان و انجام واقعات آنجا باهتمام تام ق ير براير کبين شاه و اميناصرالد

ره زنجانيو واقعه خط يزنجان(حجت) يام جناب ملّا محمد عليق

در  يدان شهادت و جانفشـان يملتهب گشت و م يد دارابيوح ييحيد يجناب آقا س يز برايريران ظلم و عدوان در نيکه نياميدر ا

ـ مـان جد يدان عشـق و ا ياست مدار از خـون شـه  يفکار رأَأل يباليو هوس و تعصّب جمع يو سعادت بمراد هو يق ترقيطر د ي

قتـدا بارکـان اجتهـاد و    إِ شروع به اشتعال نمود و عوامل ارتجاع زنجـان گر يد يهٴاز ناح يتريقورهٴن شد  ناگهان شراره فوايرنگ

ـ ) که سالها در کمي(حجت زنجان يمحمد عل است مازندران جسته بقصد جناب مالّير افنـاء او و   ينش بودنـد برخاسـتند و بـرا   ي

ر يشـه  يم آورد عـالم يل احوالش خواهياراستند و آن جناب چنانچه قبالً اشاره شد و در بخش سوم در تفصيشتن بياصحابش خو

ـ  يه بود به فرط ورع و تقوينياست ديت و رياز ائمه جماعت و از ارباب مسند و افادت و مرجع در اسـتنباط   يو اسلوب مخصوص
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ان نثـار  جاعتماد و اعتقاد و اخالص باو سر بر کف نهاده  يزنجان در پ يلاز اها يريغف فروع احکام و افتاء شهرت داشت و جم

ـ مودنـد و از شـدت نفـوذ احکـامش و مز    يپيق رقابـت و حسـادت م  يطر يه با وينيعلما و رؤساء د)429(کردند يم د خلـوص  ي

شـدند و  يرب شـمرده م دتش هارب بوده نسبت به او خصم محايقت و عقيبر بغض و عداوت افزودند و از طر يارادتمندانش هم

ـ شاه و وز يل و اقتضايتها کردند و به موجب ميت و شکايسعا يرزا آقاسيم يباالخره نزد محمد شاه و حاج ـ ر وي را متوقّـف در  ي

ـ ن ينطاح و کفاح اعدا مضرت ينه انداختند وليائمه در آن مددطهران شاختند و بگمان خود او را در حبس واقامت  اورد بلکـه  ي

وفـزود يبنشيمعتمـد اخـالص واونفـوذ بـر ونمودندحاصلهيقلبقهٴعال ير بويو فالحش شد و شاه و وزد شهرت يموجب مز

اصحابشواتباعوجنابآنوستيبزقدرتونفوذوتيجمعوثروتباوکردعودتفرمانولقبونشانوخلعتبابزنجان

ـ گر سـخت  يکديت و موافقتشان با و حکّام جهول ظلوم و مرافق السوءعلمااحوالواعمالاز ـ اره و متنفّـر بودنـد  ک پـروا   يو ب

احوال  يازمخن و ين مبيق مستوره ديکه مخصوص او بوده حقا يريت ضميت فکر و نورانيشمرد و با حرياوضاع را بر م يمساو

ـ   ن بر اوينمود و هر دو دسته از متنفّذيواضح و روشن م يمهن رايان و زمانداران ملّت و آئيشوايپ ـ يسخت پژمـان و غم  ين و پ

ن واقـع شـد   يراز چنياز افق ش اعلٰي حضرت رب  ءندا تيصاء و ارتفاع يام اشراق نور و ضيتا آنکه در ا دن بودنيد او در کميص

بزرگوار بفرستاد و  آننزدضهٴراز رفت و آن جناب بصحابتش معرويبود بش يف از اهل زنجان که از اتباع وارصيکه احمد نام

د و محلّ قرار آن حضرت را يت را ديده صبح هدايه را استشمام نمود و سپيعه روحانيبه گلزار معارف بديط روائح ذکوراحمد م

ـ  يعاتيتوق ه را امر به عودت زنجان فرموديد پس ويچند به سرور موفور نائل گرد يد و روزيد و به محضرش رسيشن  يبنام برخ

ش گرفت تـا ورود نمـود و   يو او به شتاب تمام راه زنجان پ تا به آنان برساند )430(ددادند تا بآنان برسان ير علماء بوياز مشاه

خ االسـالم و  يش يرزا ابوالقاسم و هم برايم يبرا يگريد مجتهد ديبه نام س يعيصال داشت و از آنجمله توقيعات را به علما ايتوق

حسودان و دشـمنان جنـاب حجـت قـرار      دأل و يزنجان ياهاد عبدالواسع بود که از طراز اول ملّيو س يروانيش يآخوند مال عل

چند در  يرزا ابوالقاسم مزبور اوراقيو گفته اند م دات بروز نکريعات آثار نشاط و حيشان از مطالعه توقيک از ايچيداشتند و در ه

ه تمسـخر کنـان   الباب گفت و در مجامع و مجـالس در محضـر اتبـاع خـود قرائـت کـرد      رد آن حضرت نوشت و نام آنرا دق

بـه جمـع    يکه از اداء نمار فارغ شده پشت بر محراب و رويدر مسجدش هنگام يع به دست مال علينکه توقيهم يدند وليخنديم

د و نظرش بر خط معجز نمـط آن  يب چهارصد تن از زن و مرد در محضرش حضور داشتند رسياصحاب مشغول بدرس بود و قر

ـ بانـگ تکب  هبرخواسـت  يبار از جاست و چنديره بر آن رقم نگريرت گشته خيح يايحضرت افتاد دل از دست داد و غرقه در ر ي

شه فـرو رفتنـد   ير و مضطرب شدند و در انديعه تفکّر نمود چندانکه حضّارمتحين بديعه و مضاميده باز بنشست و در کلمات منيکش
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بـر گرفـت و خطـاب بـه      يده غباريوار کشيگشت بر دپس ناگهان سر بر افراشت و ان افتاداتّفاقالعادهخارقهثهٴا چه حاديکه آ

م و اگر  مرا بقدر يده دل را بدانسو باز کنيد ديکل ظاهر شد و اکنون با يو مقتدا يرا بشارت باد مول يجمع نموده گفت همگ

علـم او  نزد من م باشد که مانندش را در تصور ندارم و همانا علميبرا يد شرف و منقبتيکه بر انگشت است قبول نما ين غباريا

د و بکالم بالغت نظـام  يرا برچس دربساط هاآنگساطع االنوار  نسبت اشراقات به آفتابف اآلثار است يضع يشمعيمانند روشنائ

ـ   يح و طلب العلم بعد الوصول اليقبالمدلول  يل بعد الوصول اليطلب الدل در وصـف و   يالمعلوم مذموم تمثّل جسـت و لخت

 ظرحه منيباب )431(در سلک يشان بخواند پس تمامت آن چهار صد تن بداللت ويعه بر ايانات بديب مدح آن بزرگوار گفت و

دند ين امر را بر گوش جان کشيمان ايحلقه ا ين از اصحابش اخبار کردند و همگين به غائبيگشتند و بعد از تفرق مجلس شاهد

و گفتگـو و  ديگردهيبابمهٴاز مراکز مه يکيزنجانوآمدنددرنيمنمؤرهٴباً سه هزار تن ازاهل بلد در زميکروز و شب تقريو در 

ازيحـاک حهٴد آن گاه جناب حجت مشرويرسيالبشارةالبشارة به گوش اهل هوش م يم افتاد و نداأَناطبقات ن يب يبيغر مهٴهمه

رت آن بزرگوار فائز شـده معروضـه را   ايراز فرستاد تا بشرف زيبه ش ناماسکندرملّاتوسطاصحابشوخوداقبالوعيتوقوصول

ـ مـان جد يد  و روز بـه روز در عرفـان و ا  يه اش به جناب حجت رسيعات و منزالت قلميم نمود و از آن پس متدرجاً توقيتقد د ي

 مجمع و عه را درمسجد و منبريه بديکه خطب و مناجات و شئون علميئهافتند بدرجيوافر  ياق و انجذابيکردند و اشت يمهيترق

ـ غلودخانشربازچندانوپرداختسبعهشعائرجيتروبهحجتجنابوخواندنديمپسنددلمهٴو محضر ببانگ بلند و نغ اني

ازيونيمخالفواعدابدستنهٴهابد که شسببامورنياونداشتنددخاناستعمالجرئتبازارهادرمردمکهکردينهومنع

ـ رايت آن جناب و اصحابش را با پيج مردم نمودند و بابييک و تهيشده به تحرگر متّفق يکديء افتاد  و با علما ـ  يه هـا ي ار نشـر  يبس

ش نمودند و بشاه رممتاز بودند و شو همگنانرزا ابوالقاسم مجتهد در معاندت و معارضت از يد مجتهد و مينشان سيدادند و در ما ب

ـ يه و احکـام و قـوان  دتقر کرسرا در زنجان م تيدت بابيت فرستادند که عقياز او شکا يرزا آقاسيم يو حاج ن را بلنـد  ين آن آئ

نمانـد و   يبر جـا  يک است آثارين نزديبمن ين و رسوم دينموده چندانکه از علماء مجتهدساخته و قدرت و قوت فائقه فراهم

ز به طهران شتافتند تا بـا  ين ءاداعاز علما  يدند و برخيتخت طلبير او را به پايشاه و وزنسبت دادند لذا ياريات بسيات و جعليافک

ـ  ـ پد ياو معارضت و مقاومت نموده محبِّت شاه را از او باز دارند و چنان کردند که در خاطر شاه از او  مالل )432(د آمـد و ي

ـ چـون بـا شـاه و وز    يد وليموجب اختالل احوال زنجان گرد يعلدم اظهار نمود که ملّا محميحک يرزا نظر عليآمد و به م ر ي

ـ اراستند صحت عقير بيطهران با حضور شاه و وز ياز علما يکه از علما زنجان و برخ ير مجلسدالقات و مکالمات نمود و م دت ي

سـت و قبـل   يدر طهران بز يمسرور شدند و با عزّت و احترام تمام چند يات علما سوء را مدلّل نمود از ويش و بطالن مفتريخو



307

ـ اورد که ويب يعيتوق اعلٰي الذّکر از نزد حضرت رب  متش به زنجان احمد صراف سابقياز عز را بلقـب حجـت مفتخـر سـاخته     ي

نکه از طهران به زنجان مراجعت نمود اصحاب زنجـان  ية جمعه بپردازد و هميمخاطب نموده مأمور داشتند در زنجان باداء صلو

 يگشـت و اعـدا   ينفوذ و قـدرت و عظمـت و   ديل بر مزيآوردند که دل يبه جا مهٴيت و احترامات عظاليمراسم استقبال و تجل

و  ش قـرار بگرفـت  يجالل و اقتدار زائد بر سابق در مقر خود و او باينه مشتعل گرديمذکوره را آتش حسد و بغضاء در کانون س

بـور خواسـت بـه صـلوة جمعـه      زم رمز أاطاعت ا يبرا رساند، الجرم يع موصوف را به وين هنگام أحمد مذکور توقيچون در ا

حت و داللت کرد و خواست به نوع مسالمت به اطاعـت  يمام جمعه ممانعت و مقاومت نمود و هر چند آن جناب  نصإدازد و بپر

فزود و الجرم اصحاب به يستاد بلکه بر مدافعت و غلظمت بيسر نگشت و امام از اصرار و ابرام باز نايآن حضرت موفق گردد م مرا

و آن جنـاب   دلبه کردنغان امام واقع شد اصحاب يشان و حامين ايما بيکه ف يو مدافعتاعمال قوت پرداختند و پس از مقاومت 

د بـر خاسـت و بـه    يشت و بـا عنـاد و غضـب شـد    گر يمنصب امامت جمعه را تصرف نمود و امام مذکور محروم و محزون و متغ

الظّـاهر خواسـت اصـالح     يود و علت را بدار الحکومه دعوت و حاضر نمججناب ح يت و تظلّم برد و حاکم شبيحکومت شکا

را ممانعـت کردنـد و در دار الحکومـه    يرود و خود ان مجلس چون آن جناب برخاست که به خانهيدر پا يد ولين نمايذات الب

ـ حمافتند از رفتار حاکم برآشفتند و از شـدت  يورش خبر ينکه اصحاب غينگهداشتند و هم و از آن  )433(ت برافروختنـد و از ي

ش فـراهم گـردد  الجـرم    يرا تحت الحفظ به طهران فرستد و موجبات مشقّت و خطر بـرا يک علما ويحاکم به تحر دند کهيترس

ـ ک علما ممانعت نمود و اصـحاب ق يدند و او حسب تحريش را از حاکم طلبيبدار الحکومه شتافتند و خالص يجمع ام کردنـد و  ي

ت او را درت و قُت به اعمال قُزَبارِپس از منازعت و مرون برده بخانه اش با کمال اجالل رساندند و بـه  يبا خود از نزد حاکم بو

ر نگاشتند و معروض داشتند کـه اداء صـلوة   يتها بشاه و وزيبا امام جمعه متّفقاً شکا ءعلما ياشتند ولمستش همت گرمراقبت و محا

ر حـق بصـرف قـدرت و قـوت     يبه غ يلمحمد عت و مالّسمعه اجراث حق طلق امام يو به حکم م يجمعه به موجب فرمان شاه

ـ خواهد شد پـس   يزين احوال را نتوانند تحمل کرد و موجب خونريا نت مسلمانايرف نموده و علما و جمعصت ا دولـت ملّـا   ي

ـ رون روند و حـاکم ن ين و علما از بلد خود بيا فرمان دهد تا همه مسلميد و يم طهران نمايرا از زنجان خارج و مق يد علمحم ز ي

ـ ات شاه و وزين اخبار و شکايت از جناب حجت و اصحابش نمود و اياز ماوقع بدولت فرستاد و شکا يشرح ـ ر را سـخت متغ ي ر ي

را از اصـفهان بعنـوان طهـران بقصـد      اعلـٰي  حضـرت رب  يشـاه  ام حسـب الحکـم  يذلک چون در آن ا يساخت و مضافاً عل

در موقع عبور آن حضرت از حدود زنجان جناب حجـت در   ن صالح دانست کهيچن يرزا آقاسيم يآوردند حاجيجان ميآذربا

آن  رد را مـأمور داشـتند کـه غفلـةً    ج خان نام کُيمن شوند لذا قليمله اتطهران تحت الحفظ باشد تا از انقالبات و مخاطرات مح
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ـ يم يزد حاجاز خدامش با او بودند و نق فقط  دو تنيند و در طررور کرده به شتاب تمام به طهران بيجناب را دستگ  يرزا آقاس

ـ  يازنجان و ماجر يت علمايدر مالقات  و مکالماتش ذکر شکا يوارد کردند و حاج تأسـف خـورد کـه     يآن جا را نمود و هم

از علما گرد آورد  يآن داشت که مجمعرا بر يو او حاجعه نشر کنددبتم يد و دعاوينما يأُم يديچرا متابعت س يمالعن يچن

و مطابقت اعمال خود را با اساس احکـام مبـرهن نمـود چندانکـه کـل      قت عقائديدند و حقيده حجت طلبمناظره نمو يتا با و

ـ   يخود در ظاهر با او مالطفـت و مال  يحاج )434(يستادند و حاجيمتقاعد شدند و از مقابلتش باز ا ـ  يمـت نمـوده و پ  يدر پ

نه و عداوتش را در دل داشت يف سفر سابق معامله کرده کبر خالدر باطن شد  يچون دانست که باب يکرد وليمالقاات و تفقّد م

ـ اغواحبـاب ودادقرارمراقبتتحتطهرانکالنترينورخانمحمودنهٴو در خا ـ احت ياز حـاج  اري اط نمـوده از مالقـات و   ي

کـه  ينگامت جوش و خروش حجت و اصحاب و روابطشان را با حضرت مبشّر اعظـم در ه يفيجستند و ک ياش احتراز م دهٴمراور

صادر  يو يکه از ماکو برا يعيم و در توقيان بود قبالً آورديبردند و آن جناب در تحت نظر دولتيجان مين مظلوم را به آذرباآ

ضـل اسـت از عبـادت    فا ينمـود ف خوديکه در زنجان از من در باب تکل يالسؤن مضمون مندرج بود سوگند به خدا يشده ا

گشت  يفائز م ابهٰي ارت مقام عظمت جمال يکه فراهم بود بشرف ز يطهران به اسباب و وسائل فش درام شداد توقّّين و در ايثقل

 يرياصحاب زنجـان سـف   يکرد و نوبت يحاصل م يه در استقامت و جانفشانيت روحيافت و تقوييخاطر م يف قلب و تسلّيو تلط

م و احکـام  يد کاظم سابق الذّکر تعـال يسکندر و آقا سنزدش فرستادند و دستور و احکام خواستند و او توسط احمد صراف و مال ا

ـ ب يق قرين طريند و بديشان فرستاد که اطاعت و اجرا نمايعه را برايبد ـ ک ي ـ ال در طهـران توق س ـ ف بـود و در ا ي ام واقعـات  ي

ـ يمقدور ن يو يخورد که رفتن به آن جا و نصرت اصحاب برا يد و افسوس ميشن يحوادث را م يطبرس ه ست و چون احباب ب

ـ فهماند که عنقر يح و اشاره به آنان ميگذشتند بتلويقلعه از طهران م به اصحاب عزم التحاق ـ ب نظي ر آن واقعـه در زنجـان بپـا    ي

فدا شدند  يايبرآمده مه يام گرفتاريباب مدافعه و حوائج اسه ايبه صدد وته ياز اصحاب زنجان نهان يخواهد شد و الجرم برخ

ـ ين جهان فروماند و تخـت و د يا يگفته دستش از کارها يه بدرود زندگاند شاو او در طهران بود که محم  يگـر يد يم بـرا يه

يکشـور ويلشـکر امـور انتظـام وافتـاد ابـد يبـرا )435(ياز مسند صدارت برا يرزا آقاسيم يگذاشت و بگذشت و حاج

شـمرده مـت يغنرافرصتوموقعپساوستءافناويريدستگصددوعزمبهنظامريامکهبدانستدهيرسخبرباووختيبگس

ـ يکربالئخادمشديرسدرهخرممنزلبهچونوتاختزنجانبهطهرانازخادمشدوباسوارهتأملبال يبـرا راعطّـار يول

وميعظيوصافأُهبراجنابانوافکندندندابازاردرشدهيمناداحبابازگريديبعضبااووبفرستادنيحبمونيمؤمناطّالع

هريپذمراسماحبابوبربندندبازارودکّهورنديگيشادوجشنمردمتادادندراورودشقرببشارتکردهاديميکريمقام
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ـ امزنجـان حـاکم وشـتافتند اسـتقبال بهمذکورمنزلتايجمعوآوردنديجابهکمالاتيبغارااستقبالو خـان اصـالن ري

حجـت جنـاب بـه نسـبت احتـرام ومحبـت اظهارظاهردرچندهروبودسفّاکوجباريمرد شاهمحمديخالومجدالدوله

الـذّکر سابقمعانديعلماوآمدغضبوجانيبهاحبابياهويهازوداشتعداوتوميبوخوفاوازباطندريولنموديم

سـاخته سـاخته عـذاب وشـکنجه موردنمودهرفتارگرامذکوريوليکربالئمانيدژخکهدادامرلذاکردندکيرحترايوزين

ـ طرنيبدروشدندشهرنهٴروارهيکثتيجمعباتحججنابهنگامآندردنديبررازبانش حاضـر قـدومش يبـرا هـا يقربانقي

ـ يقربـان وشدندرهيپذرااوبلدۀدروازخارجتاارغصُونسوانورجالازاحبابتيجمعتماموکردند درتـا ازهدروازاريبس

يبنـدا چنانچـه بـود ابحسيباصحابشعفورشووگرفتقرارخوديجابرتماماجاللواعزازبااوودنمودنايمهاشخانه

ـ بازنـان نعرهصفتوبقعي***آمدگلستانيسوصبابادآن***آمدکنعانيسويمصروسفيآن«گفتنديمبلند گفـت دي

نشـان يبمـا يفالعادهخارقاتّحادومحبتوداشتندتيپرجمعهيمتوالافاتيضواحتفاالتو»آمدزنجانبهبازماشهيبشر***

وقـدام درسـواره اصـحاب تندص چهاريالصديسرفتيمجمعهصلوةاداءيبرامسجدبهکهجمعهروزهردروبودانينما

وبردنديممسجدبهاحتراموليتجلبابودندرهواره يهابر اسب سوارکهيحالتدرنامنيحسمحمدرشپسبارااووبودندخلفش

وعـداوت وخـون وبودبرقراريچندجاللوعزحالنياوکردندينممقاومتجرئتاعدا )436(اعداسائروجمعهاميا

ـ آوردندسـت بـه انتظـار وکردمساعدتزينهمزمانحوادثواوضاعوآمدجوشبههامالّعروقدرحسادت قـاظ ياوهبهان

ـ ودسـتور اصـحاب بـه وسـته يپمذکوراحوالنهاءادرتب حجانجوبردنديمکرانههرازرارانين ـ مميتعل ـ ودادي وحتينص

ـ تحقونيتـوه ايضربياحدبهنسبتشماازمبادانشوديجفائوجوربهمبادرتشمااززنهارزنهارکهکرديمموعظت يري

وبرادروفرزندوپدرمانندوديباشمهربانهمهباديباشودخارجيکسبهراجعديشدوسوءتکلماشمالسانازايودهدرخ

وسـته يپء و أعـداء رقبـا يولبودندسالمتوسکوتوسکونکمالدراحبابتمامتلذاودينمائمعاشرتگريکديباشاونديخو

ـ انقـاط همهدرحکّاموعلمامازندرانهٴعقلعهٴواقازپسچونودنديکوشيمايبالومخاطريهٴتهيبرا ـ بابمکافحـت بـه راني اني

ـ کـه يمـوقع درمخصوصـاً وداشـتند روافسادختنيانگويجوئبهانهيبناامحکّوعلماخصوصاًزنجاندرپرداختند ازيبرخ

ـ اوبرآمدنـد خودحفظدفاعآالتواسبابيهٴتهصدددريبعضورفتندمازندرانقلعهاصحابکمکبهاصحاب ازمقـال ني

ـ هاناجلاديص***ينکنيانفهرفازومشهم***ينکنيجاودانعمرکهشتاببه«ديرسيمهوشسمعبهشانيا ـ نخجيپ ري

حـاکم شرورائمهبودانينماشانيمايسازشهادتونصرتحبورتيغوتيحماآثارو»ينکنيزندگانغفلهبهزنهار***ديآ

کـه دادرخيهٴقضاوقاتهماندروکردندروشنراهائلهنائرهتانمودنداحباببايريسختگبهشروعکردهکيتحررامغرور
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شدواقعمنازعهنيمعاندابناءازيتنبااصحابابناءازتندون يبمايفيروزکهبودنيچنآنوبرافروختتمامهارافتنهنائره

وبرخاسـتند انتقـام بـه شـده مجتمـع پسـر دوآنرامونيپنيمعاندازيگروهيپديرسيبيآساندکضربشاناثرازيوبرو

نـزد رااوشـد گرفتـار بودضاربيحامکهگريدآنوختيگرضاربچونوکشندالحکومهداربهگرفتهرادوهرخواستند

رااووشـتافتند ضـارب يريگدسـت يبـرا حکومـت نيمأمورازيعجمو)437(انداختندمحبسبهاالمرحسببردهحکمران

مسـتخلص گرفتهنقوديمبلغجبروبعنفودافکندنمحبسبهبردهالحکومهداربهکردهگرفتارراپدرشيويجابروافتندين

ـ متغومتأثّروشهيانددريوبابتازاصحابوبداشتندحبسدرکماهيبيقررامذکورجوانيلونمودند عاقبـت وبودنـد ري

ـ ومصرحونگاشتمحبوسنآاستخالصيبراحاکمبهمهٴنانمودنداصراروخواهشحجتنابجنزد آنکـه داشـت نيمب

يمنـاف وعتيشـر احکـام مخـالف داردشيلوه بتعلقامرواستنابالغآنکهباداشتنمحبسدرحيوقيمردمباراح يصبغالم

 التذرمفادودادقرارمجازاتموردنتواناويجابهرايگريددهامينبدستضاربکهيحالتدرواستعدالتومروتروش

يمعـدود بـا بـود قهـر وقوتپراصحابازوشهرريشهرانيدلازکهنامليجلريمتوسطوگذاشتمهلرائاخرو ازرة وزر 

ـ مونـداد خالصۀازاجرامحبوسوگرفتاسلوبتعرضوريتغيجوابمکتوبعهٴمطالازپسحاکموبفرستادگريد ـ جلري لي

اسـترخاص درديتأکوتيشکاوگلهوموعظتوپنديحاومهٴنامجدداًاووداشتانيباحوالکردهمراجعتجنابآننزد

داشتروانهمذکوروعدهمزبورليجلريمتوسطوکردندحاضراويدلخوشيبرازيننقوديمبلغونمودمحبوسناميعبدالعل

نمودنـد اداگستاخانهيکلماتحجتجناببهنسبتحکومتفراشانوندادباررانيمأموروفزوديبشدتبرتکرنيادراوو

بعوانـان   ورودشـدن محـبس بـدرب شـتابان وآشفتهغضبانثيلمانندورفتدستازتحملطاقتراليجلريمکهيحدبه

وجـرأت يپـا وانـان عازکـه هـر ون دارد قدم نزد محبس گذاردكشته شد يرزوآبركشيد كه هركس نموده فريادحكومت

بودندکههررانيمحبوسريسازينومحبوسيعبدالعلورفتمحبسبهخودوبراندندحربوضربباگذاشتشيپجسارت

وگذشـت مـان يدژخوانعوانتيجمعودارالحکومهمقابلازوبردرونيبمحبسازخودباوآوردبدربندوديقازو طراً کالً

ر اصالن خان از يد و امياز عتاب و خطاب گو مهٴقدرت و جسارت نداشت که کل يو احد)438(بودنداوبازيننيمحبوسکلّ

را نزد جناب حجـت رسـاند    يل عبدالعلير جليمحبوس تن در داد و م ينکرد و اجباراً به آزاد ينداد و نه يم جان خود امريب

م کلّ علماء و رؤساء بلد را در دارالحکومه مجتمع سـاخت و شـرح مـا وقـع و احـوال جنـاب حجـت و        در آن شب حاک يول

ل واقعات مذکوره با ينوشتند و تفاص يمتّفق شدند و طومار يو هو نخست همگ يان کرد و پس از گفتگو و إبراز هاياصحاب راب

ن شـاه و  يتند و مهر و امضاء نهادند به طهران نزد ناصرالدصال حجت و اصحابش را در آن انباشيگر و در خواست استيد ينسبتها
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ق و عنوان به إِصرار خواستند که آن دشمنان علماء و رؤساء ينطريشان بداير نظام فرستادند و خالصة القول از ايخان اميرزا تقيم

ر از شصت ير تدبين از دست و تين مبيمال کنند وگرنه دين را گوشمال دهند و پاييعت خاتم النّبين و بدعت گذاران در شريد

د مجتهـد کـه عامـل مهـم     ياالصل معروف بنام س يروانيد محمد شين خصوصاً سين از علماء و مجتهدياً معانديخواهد رفت و ثان

ص نمـود  ياد کرد حاکم را تحـر يعت غراء يئت علماء و وهن شريمذکوره را ننگ بر حکومت و دولت و ذلّ ه عهٴمفاسد بود واق

ر کـرده بـدار الحکومـه    ياز رؤساء اصحاب را دسـتگ  يل و جمعير جليرا بفرستند و هجوم ببرند تا جناب حجت و م يکه گروه

جنگ در بر کرده حاضر شدند و پهلوان اسـداهللا   حهٴاز أَرازل  و پهلوانان خونخوار شهر را أَسل يجمع يبکشند لذا حسب األمر و

ـ ر و سپر آراستند و يده کالهخود بر سر نهاده شمشيه پوشکه سر دسته اشرار بودند زر يو پهلوان صفر عل کـه  يوم جمعـه در حالت ي

جناب حجت در مسجد مشغول به إذاء صلوة جمعه بود و اصحاب صفوف جماعت آراسته إقتداء به او نمودنـد انبـوه جوانـان و    

دند هشت تـن از أصـحاب   يه قرب آن رسمسجد شتافتند و چون ب يرو بسو يپهلوانان و أشرار مسلّح با فراشان و عوانان حکومت

دند و بدون آنکه خبـر بـه حجـت و    ياط از أعداء نزد درب مسجد بودند گروه مهاجم را ديو مراقبت و إحت يدبانيکه به رسم د

ـ مه يرصالح نام از شَجعان اصحاب بود کـه صـوت  يشروشان ميق حال به آن جمع مقابل شدند و پيتحق ياصحاب رسانند برا ب ي

)439(ـ رويمقصـد چـه بهوکجابهکهديپرسمزبورسداهللاأَپهلوانازرفتهجلوداشتبيهم ـ مگفـت جـواب دراودي ميروي

مسـجد طرفبهپر شَرر جمعنکهيهموآشفتبرشدهارياختيبصالحريمپسميببرعلماوانيآقاخدمتگرفتهراشماحجت

ـ غفجمچنانوکردندحملهامانيبگروهآنبهالزّمانصاحباييندابانمودههرتّاکبهدستهمرهانشباشدندآورزور ري

بابرگشتهستندينشيبتنچندشانياکهدانستندحهٴلمازپسيولهادندنفراربهيروگرفتهفرارعبريدلمهٴشرذشجاعتازرا

ـ بداشتدهيکشسربردفاعيبرارپسآنکهباوشدمقابلصالحريمبامزبوراسداهللاپهلوانوآوردندحملهجسارت بهٴضـر کي

وگشتندمتفرقافتهيمتيهزآتشبارشانريشمشضربازاشراروپهلوانانيباقوافتادذلّتمخاکبهو درآمديپاازيوغيت

حائـل راخودبوددهٴيرشيهٴاببکهصالحريمعمهستادهيامقابلشدرکتّارهباصالحريموافتادمذکوراسدپهلوانکهدرآنحال

پـرور مهـر مـادر ماننـد بردهخودخانهبهرااسدپهلوانمهربانزنآنونمودغالفبهريشمشصالحريموکردشفاعتساخته

تنهاکهاصحابانيفدائازيتوپچناممحمدخيشبهفرارحالدراشرارطرفآنازونمودمعالجهرازخمانشوکرديپرستار

ـ جوحوشکافتهرافرقشريشمشضرببهوکردندتصادفرفتيميسوئهب ـ الحکومـه بـدار رااوآوردنـد وارداريبس ودنديکش

حاضـر جـا آندرکهمالهاوديدشُمزمنهنيچنيبابليقلعدهازچگونهگفتکردهنکوهشراتيجمعيلختابتدادرحاکم

ـ ويشـو خالصتاکنلعنوبگوبدگفتکردهمحمدخيشبهيرومجتهدديسوگشتندريمتغودژمسختبودند ـ خيش ديبس
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ـ پـس ميبگـو بـد چراوبکهمنيکردپابررافتنهنهمهياکهالزمانآخرفقهاءرأَشوزنجانالجدياگفت نمودهتشدد ديس

دهنبرچنانوديبرکشريشمشخودحکمرانودادقتلحکموکردفروخيششکمبرتمامقوتابدرآوردهقلمتراشبالدرنگ

دروبکشتندرايوحربهانواعبهنيطرفةالعدروختنديرباجتماعمردمتافرماندادوديببرگوشتاگوشازکهنواختخيش

تـنش کاراتمامازپسوکشدرونيبنتوانستونشست )440(نشستمغزشبرکهکوفتسرشبرچنانشهيتينجارانيمآن

يروزکـه )1266(شـش وشصـت وستيدووهزاررجبچهارمدرواقعهنياوافکندندوقاپآالدانيمدروکردندانيرعرا

بودزنجانعهٴواقاصحابازديشهنينخستمذکورخيشوشدواقعبودزيرينبهيدارابديوحييحيديسآقاجنابورودازقبل

مـذکوره عـهٴ واقازچـون نمـاز ازفراغازپساصحابوحجتجنابطرفآنازوديگردشروعيظمعفتنهاوشهادتبهو

اسـتحکامات بـه تـا بفرمودامرونداداجازتبودندانتقاموحملهدريساعتمامشدتورتيغوتيجمعباشانياوافتنديخبر

گرفـت قرارشدتکمالبهزنجاندرانمقابلشطرفوهيبابنيبتيخصموعداوتواقعاتنياازپسوپرداختندخودمواقع

صـالحه يزنريپکهاندآوردهرسانندقتلبههتامقساوتباآوردهدستبهراهايبابکهبودندتفحصبهروزوشبدراعداو

رآمـد بمادرقتلبصددوبودمقابلدرطرفيورنهيکدخترشديمحاضرحجتجنابوعظيپادرروزههمهکهرااتيباباز

چنـدان گرفتـه قـرار آنيروبـر خـود وگذاشـت يودهانوگردنوسربررابالشبودخوابدرنناتوانآنکهيشبتا

ديائيبکشتمرايريپسگگفتنيچندادهخبررانيمسلمزنانبعدوميصباحدروکردهالکوخفهرامادرتافشرديبيبسخت

ـ وبخورندراجسدشجانورانتاميندازيبخرابهبهميببرکردهشيبپامانيسو ـ خصوصـاً علمـاء بالجملـه وکردنـد نيچن ديس

ـ باببـر تعـرض نـوع هـر واستجهادکهگفتنديموکردنديهمهيبابنهبوقتلبرصيتحروقيتشوراياهالمجتهد شـود هي

ـ نحاکمونگاشتندهموحشاخباريپدريپوگردديمليجموليجلبهشتدردخولسببوليجزاجرموجب هـا تيشـکا زي

.نوشتبدولت

ورود عساکر از طهران يمقاومت  و مقاتلت دولت با اصحاب زنجان و توال

ـ و)441(اخبار اغراق و مبالغه در خصوص عدت وعـدت   يزنجان که حاو يحاکم و علما ينکه نامه هايو هم تعاصـحاب د

منـاظر وگرفتفراشانراياشهياندوميب، ديرسريکبرياموشاهنيبناصرالدبودومتحکباشانيهٴلأتتَميمقاومتهاوحجتجناب

ـ فرمـان خانصالنأَريباموافتيصدورسپاهزيتجهبهامرحاالًوگشتمصورنظرشاندريطبرسقلعهواقعات يـهٴ تهکـه ديرس

يپدريپسربازوئقوباوپردازدهيبابمقاومتبهاطرافازدهٴورادهٴعويشهرانيجنگجوانبوهباونديباستعدادوتيجمع
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يشـاد زنجـان يعلماخبرنياموجببهوندينماسرکوبوريدستگحملهوهجومکيا به راصحابوحجتجنابورسندب

حکـم سـلمون هاالمياکـه ديبرکشنداقينطريبدوانداختندبازاهادررايجارچناماکبريعليحاجوگرفتنديمنادوکردند

محـل شـهر مغربطرفدرورودرونيبانيبابجانبازباشداماندرالشيعومالخواهدکههرکهشدنيابرعلماودولت

کننديمغارتوقتلراانيبابونديآيميپدريپجاهمهازوزنديريمطهرانازمسلمانسپاهروزهچند نيهمکهچهرديگ

ـ موحـاکم حکـم سـلمون هاالمياشـد خواهدرياسوغارتالشيعومالوهدرخونشباشدانيبابجانبدرکههرپس ورزاي

ت(آخوندپسرطرفازکهاستجتهدمق)حجوديگردمجتهدديسوابوالقاسمرزايمبهپناهندهوديجوئيزاريبوديشومتفر

انينماکرانههراززيرستاخآثارکهدادرخمهيعظواقعهزنجاندرزروآنلذاالسالمو شدخواهدتلفوهدفمالوجانالّا

وفرزندوگشتانيعارضعتعماةمرضعکلذهلتوميونهيبوتهصاحبرضاهيبأَومهأَوهيخأَمنءفرالمريوميمصداقوبود

ـ حمـل وقتکهکردندسرعتينوعبهوشدندجداگريکديازمردمسائروشوهروزنوخواهروبرادرومادروپدر واءياش

خودالمرسومحسبهيبابگروهوافتيتحقّقنيقيالفرنيبفصلوميومانديجابرهياثاثباهاخانهازياريبسونداشتندهياثاث

ـ حـاکم وعلماطرفازپسنمودندلعنوسبشانيپريهممقابلتيجمعوکردندمرتفعليتهلوريتکببه صدا ـ اکيحکم دي

ـ کثانبـوه ومتفرقمردمازوکردندجمعانيبابباجهاديبراگروهگروهورفتزنجاناطرافوراتممعوئبقر فـراهم يري

ونهـب وقتـل بـر کـه حاکمعلماء وريساو)442(مجتهدديسآنگاهدنديرسزينيجانيآذرباسواروسربازفوجدووآوردند

انـات يبتلـو دربرآمدهمنبربروداداحبابواصحابماعتاجواحضاربهامرحجتجنابهنگامنآدربستندانيبابصالياست

هستندخوداليعومالوجانفکردرآنانکهگفتنيچندادهحتينصشانيباانيتلدووعلماقساوتازيشرحمانياوعرفان

قتـل جزيمنظورراعداأَکهچهگذارنديجابرتنهامراوباشندآسودهومنيادهشمتفرقاطرافويقروبالدبهآنکهياول

درومينشـو داجتوازومينکنرهادامنتازدستهرگزکهداشتنداظهاروستنديگرشدهرمتأثّسختاصحابيولستينمن

ـ بـا صالحريموختندپرداخودموانعباستحکامکردهحکمماستقامتيپاوئمينمافدااليعومالوجانيالهليسب ازيجمع

عـه يرفونهيحصعمارتشاملوشهرداخلدرکهخانمردانيعلعهٴقلبهمئ سمقلعهبهکهخواستنداجازهجنابآنازاصحاب

ومقـر آنجـا دراطفالوزنانمخصوصاًودهندقرارخودپناهگاهوحصنوآرندتصرفبهکردهورودبودعهيمناستحکاماتو

ـ ودادنـد عـوض قلعهنيساکنبهراخودنهٴمسکويهاخانهونمودندچناناصحابوداداجازهجنابآنورنديگيسکن دهٴع

مـا واتيضـرور وآوردنـد گردو حربضربآالتوتوادأَوبودندتنهزارسهجستنداستقرار،گرفتهبه دژ پناه کهاصحاب

ـ د انبوهباحکمرانقلعه ناگهان گماشتگان  اشغالومذکورهاموربهاشتغالناءاثدرونمودندرهيذخوجمعاريبسحتاجي نانمش
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يآقـا ازاحبـاب ازيمسـتخدم نامرضاديسوشدندريمتغومتأثّرسختشانياوسوزاندندانداختهاصحابيهاخانهبهآتش

دهيرسحجتجناببسمعخبرنياواورديبقلعهبهکردهريدستگراحاکمبردهحملهبدارالحکومهتنهاکهگرفتاجازتخود

ـ چنـان وديبلرزاحبابيريدلوقدرتازوديبشنحاکمراهيقضنياوفرمودممانعتو ـ کـه ديبترس از زنجـان  خواسـت يم

وشودهيبابنانياطموقوتديمزسببيکننيچناگرگفتندنمودندحتينصويدلداروکردندممانعترايوعلمايولزديبگر

اظهـار کـرده همـراه خـود بـا رايجمعنيمسلمازيديسوبماندخوديجادرالجرمگردندشيپرتهٴدلشکسمسلمانتيجمع

 دسـت در)442(دسـت دربرهنهريشمشباکهاصحابازدوتنبهقيطرنيبدريولهرفتعهلقتصرفوعزمبهونموديريدل

يجـائ دروهادنزيگربهيروارياختيبکهديترسنچنابتشانيهوئتيهدهٴمشاهازوکردندتصادفرفتنديميبه قصد و سمت

ـ جمععلمـا فتـوئ وحـاکم حکـم بهپسافتيحاصلنانياطموببسترادردرآمدهاشخانهبهتانکرددرنگ ـ جنگتي اني

جنـاب بدستورطرفنآازيولافکندندحملهاصحاببرغلبهوقلعهتصرفقصدبهبارنيچندمذکورانيسپاهدور  وکينزد

ـ ومنکسـر افتـه يغلبهعداأَ بروبردنديممدافعتومقاومتودنديرسيممقاتلتومقابلتبهحابصاازدهٴعحجت ـ مزمنه -يم

حفـظ بـر مـا منظـور هکدادنديمدستوروپندباصحابوستهيپحجتجنابوداشتدوامقينطريبديچنداحوالوساختند

وکـرد احتـراز وتنابجايزيخونرازاالمکانيحتديباپسميندارجهادوقتالقصدوستينخودازعهٴمدافواطفالولايع

روزيفخانيعلديسپيسرتودنديرسطهرانازيدولتياردويچندازپسبالجملهنگرددواقعيقتلکهشودينحوبهمدافعه

بـه وبـود اصـفهان فـوج پيسـرت اووديرسياصفهانصدرالدولهپيسرتگريدوشدزنجانواردتوپباوفوجچهاربايکوه

قمـع وقلـع وموجـوده يقـوا کمـک يبـرا بزنجـان نمودهنظرصرفخودتيمأمورازرنظامياميعدهاووهمناامرموجب

وبودمحاربهيپدريپروزنهشباسهونمودندمحاربهومهاجمهبهشروعشدهمتّحدمزبورهيقواتمامتوشدحاضراصحاب

سختراابحاصقلعهومحلهخونخوارانوانيلشگرانبوهونمودندمدافعتولتبمقارانهيدلالزّمانصاحبايرهٴنعبااصحاب

ـ د،هـالک معرضاريبسنفوسطرفدوازوبودتعالشاشدتبهقتالرانينوگنجهنگامهروزههمهوداشتندمحصور وواري

جناباحوالواوضاعچنانخاللدروگردنديدمارمونارمهٴطعشهرسواقأَووتيبقيطرونگاشتريوزوشاهبهمهٴناتحج

ـ نيدمسائلجزيمنظورراماکهداشتانيعوانيبرافالحوصالح طـرف ومينـدار ياحـد بـا نـزاع وسـرجنگ وسـت ينهي

بر پا کردند و شاه مـرا بـه طهـران خواسـت و در      فتنهبارچندشاهمحمداتيحاميادرچنانچههستندينيدعلماما باتيخصم

مـا قصـد بـر ونمودنـد اغفـال راحـاکم )444(علمـاء أعـدا حـاکم     يدت برد وليبه صدق عق يمجالس مناظره ام با مالّ ها پ

ـ ئاولحالآرندشماربهرمقصّومفسدراماکهآنمقصدشانوختنديبرانگ وزنـد يبرخجـان يهازاردوهمـه کـه اسـت نيچن
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قحوعدالتونديفرمانصرترياموشاهباشدطرفهرباحقوميکنمحاجهومناظرههمباتاننديبنشعلماازيمجمعشيبرجا

شـتند کُرابرنامهوبگرداندندزنجانبهوگرفتندقيطرنيبدرحکمراناعوانراتجحمهناوکيپلکنشازندشهيپرايجوئ

ووحشـت بـه شـانرا ياکهبستندياتيمفترونوشتندريوزوشاهبهاوقولازمهولوموحشمطالببرمشتملمجهوليبيمکاتو

خاتمـه رااصـحاب کـار سرعتبهکهنمودندديشدامروداشتندزنجانليگستوپباگريدفوجدوالجرمانداختنداضطراب

طـرف ازونمـود تظلّـم فرستادهطهراندردوليسفرابهنامهشدوسيمأريوزوشاهازجنابآنچونکهاندآوردهدهند

کـه داشـت نيمبشانيبااوونمودندنزاعوجنگختميبرامکالمهواوضاعمالحظهرفتهزنجانبهندگانينماسفراءازيبعض

برهـان اخبـار شواهدقرآناتيآباونمودظهورالماسموعودقائمحضرتکهميديفهمودانستهماواستهينيدمسائلمنظور

برکههرتاميرويمآندرافروختهيآتشکهقينطريبدميکنيممباهلهالّاوسعادتيزهکنندقبولاگرميداريممدلّلوثبت

ـ امبـر فراءسازيبرخاصحابوجنابآنشهادتوزنجانواقعهختمازپسکهنديگووگرددهالکوسوختهاستباطل ري

واحبـاب همـه تاداددستوربازحجتجناباحوالآناثناءدربالجملهواختندساعتراضوخيتوبهدفرايووتاختندريکب

دريشـرح يتقووبروصالحوصلحدريچنداناتيبومواعظذکرازپسبرآمدهيکرسبروشدندمجتمعکجايدراصحاب

ـ دهٴوارمشـقّات دراستقامتوثباتورضاوصبرفضائلدرويعظميايبالومصائبحلولقربواعدادتعودتعباب يف

ـ  کردانيبرايطبرسعهٴواقوکربالارضواقعاتازيشطرواهللاليسب ـ ريالتـأث ديشـد يسپس با لحن اصـحاب ياگفـت نيچن

شمامبادااکنوننمودواجبارواکراهنيدامردررايد کسينبا )445(يکسدينبا"نيالديفاکراهال"استقرآندرچنانچه

ـ درگاهمقبولشودواقعارياختورضاخالفبرواجبارنوعبهکوششها  نيااگرچهديباشمنباتوقّفبهمجبور وسـت ينياله

غلبهعالماهلکلّبرريبشمشديقائماصحابازچونکهديکنگمانمبادازينوگرددفائدهيبودرهمشقّاتوزحماتتمامت

بهراشمايسرهادنخواهاگروبرنديمغارتبهراشمااموالوکشنديمراشمااعداگروهبلکهستيننيچنواهللاالکردديخواه

اسـت نيانهمگرکردندچهاصحاببامازندراندرکهديافتينخبرمگرکننديمرياسراشمااطفالواليعوفرستنديمشهرها

ـ يبهرانياوباشديمرياسومحبوسوريدستگظالمانظلمپنجهدرمامحبوبيموالکه ـ نيق ـ بداننيمب دررانيمـؤمن کـه دي

عقبدرراشماوبوديرونيبکههرزديتاگروکردندممحصوپاکشدهغربالتااستياريبسامتحانوافتتانومانياليسب

واسـت بـاز خـروج راهنکيابماننديجابرتوانندينممانيادرقدمثابتنفوسجزکهاستيصعباريبسامتحاناتواتيبل

ـ گذارتنهااعداجنودنيابامراديندارتحملطاقتاگرباشديمسهولتتيغادراطياحتوظتخف ـ هـز ودي شيخـو راهکي

کـرده تمامرااناتيبنياوالسالمونشودسريميقضوقدربمايخورسندورضاومانيباامورنياخاتمهتحمّلکهچهديريگ
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ـ قرکـه اندآوردهکشانديرونيبهالکورطهازراشيخويشرمساروخجلتبدونتواندخواهدکههرتاديسرکشبرعبا بي

آندسـت نمودندگوناگوناتيبلوقوعبهنيقيودانستندرااياولذلّتوضعفواعدايپدريپافتنيقوتچونتنکهزاري

بودندمجتمعکهرهيوفدهٴعازورونديميوامرودستورموجببهکهداشتنديماظهارچنانورفتندودنديبوسيهمراجناب

نخواهنـد اوازدسـت اطفـال واليعوجانثاريامقامتاکهداشتنداظهاروماندنديجابروفاواستقامتبانفرهزاردوباًيتقر

ـ درشـهادت تـا نمودموعظتوتکلّماصحاببامذکورقيبطرکرتنيچندجنابنآوديکش ـ مانچن ومصـائب دان پـر از  ي

ـ داد که محاربات مـا دفاع  دستورمجدداًنمودهخطابرامذکورهدهٴعپسگرددواقعخاطربيطَومسرتواضبرمخاطره ه ي

ـ االيبيمسـلمان خـون بـه )446(قت دفاع دست به خون يطر رياز اصحاب به غ يکيمقاتله و جهاد و اگر  ياست نه برا درودي

محاربـه ومدافعتبهمشغولجنابآنبايقووحالتمامالجرمخواندنخواهمنمازاشجنازهبرشودکشتههمخودمعرکه

بـا قتـال حکموجهادلتيفضزدهآتشبردامنيهممجتهدديسوافروختشعلهاعدانهيکوحسدنارهنگامنيادروشدند

ـ باببـه متعلّقدکانشصتوصديسبيقروانداختندبازاربهآتشاشرارکهرسانديمقامبهتاگفتراهيباب فقـط وسـوخت هي

نـو لباسخودمجتهدديسورفتغارتبهايوگشتآتشمهٴطعتماماًاءياشسائروکردندرهيذختوانستنداصحابرامأکوالت

اشخانـه دربيوسـکّ بـر نهادهزانويروبرريشمشنمودهليحماراستوچپراقرآندهيکشچشمانشبهمهسربرکردهدر

انيبابازرااوتانمودندمحارستومراقبتدورشسربازانازيانبوهوانيتوپچازدهٴعوحکومتفراشانازيجمعونشست

کهاندآوردهشدندجهادذوقسرشارهمهسخنانشازونموديمجهادبهبيترغيهمرامردمانيمآندراوو کنندمحافظت

صـدا چنـان نکهيهممذکورعدهودنديرسدستبهبرهنهريشمشانيگوالزّمانصاحبايانيبابازتندوحالچناندرينوبت

شديفمختخانهندرون بازينديسودنديدووختنديگريسمتبهکيهرهکچناندنديترسسختدنديدودنديشنوريغصولت و

وسـتاد يبايجـا بـر جسـارت وجرئتباکههياروماهلازيتوپچيناميفتحعلالّانمانديجابريکسنيمجاهدهمهآنازو

ـ وبردنـد خـود طرفبهدادهنجاترااوورفتنديبابدوعده بودماندهمقابلطرفدرهيبابنسوانازيکيکهدانست يفتحعل

هکـرد نگـاه درخلـف وخانهدرونازديسوتسنشفروخوفياندکچونتابماندمجتهدديسخانهدرشته پبکورمذکيب

بـاب از جـدار   گفـت نيچن کالمخشونتولهجهغلظتبانکردبازرادرخوفشدتازودشمناييدوستايآيستيکديپرس

ـ د،افتـاد اشچهـره بـه کيبيفتحعلمچشوکردبازراخانهدرديسپسهستميتوپچکيبيفتحعلمنمترسومگوسخن دي

د که سـربازها چـه شـدند    يگذاشت و از او پرس يسخن پران يبنشست بنا يبر جانکهيهموشدهزعفرانمانندوباختهرا رنگش

ـ ودومـرد فقطگفتاوينکردفرارکهتوبرنيآفرگفتديس)447(د يک گفت همه فرار کردند سيب يفتحعل يبـاب زنکي
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ـ کدامندنيعمالديپرسشدهگستاخوطاقتيبکيبيفتحعلوقتنيادررفتندنيعمالآنايآکهديپرسديسنبودندشيب ديس

ـ بابدشـمن مـن ماننديکسمردمنياهمهانيمدربدانديسآقاياگفتکيبيفتحعلانيبابگفت بتـو االنلکـن نبـوده اني

حکـم خـود کهيصـورت درشـما نکندمطابقتخدادستورواحکامدررفتارشباگفتارشکهنديگويمرايکسملعونميگويم

خـواهران ومـادران دلبـر اقفروداعوديکردجداراپسرازپدروبرادرازبرادرديزدهمبهرازنجانشهروديدادجهاد

اسـت جهاديگفتخودتوديزدآتشرانيدکاکورهابازاوديکردمتنفّرومنزجرتشيرعازراحکومتودولتوديگذاشت

کـه شدهخودگالکموردموردپسيگفتاعتمادعدمودروغقيطرازراکلماتنيااگراستکافرکندمخالفتکههرو

مگـر گفـت بدوديسيکافرخودتيفتووحکممطابقپسيگفتدتيعقراهازوراستاگرونيالکاذبالقوميعللعنةاهللاال

امنخوانـده مـن رامالهامزورانهمجادالتومغالطاتگفتبدوکيبيفتحعل"التهلکهيالکميديباتلقواال"نخواندهقرآندر

ـ نو"حزنونيالهموهميعلالخوفاهللااءياولاناال"فرمودقرآندرخداوندکهدانميمرانيايول ـ "فرمـوده زي نيهاالّـذ يااي

دهيبداصحابشويعلمحمدملّادرراآثارنکياو"نيصادقکنتمانوالموتمنفتالنّاسدوناللّه اءياولانّکممزعمتانهادوا

ـ نادريهـو وکذبچوايروتزلزلعالئمودايهوشانيادرنيمبمانياونيقيونانياطمشواهدچنانچهنميبيمقيتحق يهٴص

ـ يمکهاستسخنانچهنياملعونياگفتآشفتهبروداستيپوظاهرشمااحوال ـ دن ايشـن ازيوئگ ـ ن سـخنان تزو ي ـ ر آمي ز ي

انداختـه خانهبهراخوددرنگيباويولرساندمقرشبهرااوتاديبرکشريشمشاوردهيننياازشيبتحملطاقتکيبيفتحعل

ـ بـه وشتافتاصحابيسوبهروکيبيفتحعلوشدپنهاناندروندروببستدر ـ حجـت جنـاب رمحض وميتسـل سـر دهيرس

شـهادت جـام تـا ديورزاستقامتاعدابامدافعهبمحاربه و ماهسهو مدت متّفق گشتنيمؤمنباوگذاشتدامنشبريفداکار

وحجتجناباصحابيعنيزنجانيأَهالنيطرفشدگرممذکورشرحبهمحاربههنگامهچونبالجملهودينوش )448(دينوش

ـ وگشـت مقطوعآمدورفتوبستندگريکديبرراعبوريههاارو هاکوچهگريديماعلدانيمر طـرف شـده قسـمت دورهش

قسمتدوبه راشهرزيتبرۀدروازتاطهران ۀدروازازکهرادار يو راسته بابوداعداتصرفدريغربوحابصافرّتصدريشرق

ـ بابوننـد يببتوانسـتند يمراگريکدينيطرفکهبوديمنفذآنبرودنديبرکشيواريدوسطازداشتهمنقسميشمالويجنوب هي

ـ وکردنـد موقوفرابازارشغلوکسباصحابوداشتنداقامتگريدطرفبهنيسائرورانطهۀدروازطرف يدکانهـا اءياش

وفروختنـد ينمحتاجيماومأکوالتباصحابهو بودبستهيبرخوبازيبعضاعدايدکانهااامونمودندرهيذخوانبارراخود

 وبودنديمساوخادمهوبانوخادمويمولجاهلوعالمريفقويغنشدندعائلهکيماننداصحابتمامتحجتجناببدستور

وسـنگرها بيترتبصدداصحابکهاتيبلآغازدرورساندنديممصرفبهگذاردهانيمدررهايغوملبوساتومأکوالتاء از ياش
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بـاز  مـآل بهتوجهازشانرايامالبهتعلّقازوند افتادامتحاندرنيمحترمواياغنازيبرخشدندداخلهامورواتيضرورميتنظ

ـ خاکوسنگبهگرفتهشانراياازيبعضاصحابوشدندخارجاصحابرفطَازچنانکهداشت وابکـار سـنگرها يبـرا دنيکش

مختلفـه يهـا بهانـه بـه زنـان شدديمزيگرسنگشدتوحتاجيمالّتقوديشدمحاربهواصرهمحکارمتدرجاًچونوداشتند

دروداشـتند آمـد ورفـت کـرده بازگريکديبدرخوديهاخانهعيجمدراصحابونمودنديمحتاجيمايهٴتهوشدنديمخارج

کـه يئلهيحمراودت ثناأدرکهآنتانمودنديمابيو ا ابذهيگاهندداشتيشاونديخواصحابباآنانکهنيبماازواقعاتاوائل

از آن  ياجمـال ود يمقطوع گرديبکلّارياغباآمدورفتکهشدسببوگشتمکشوفکردندهيتهحجتجنابتهالکيبرا

ـ را کـه از طفول  يداداش نـام  ين است که حـاج يحادثه ا بـه وبـود )449(ت پـرورده خـوان نعمـت جنـاب حجـت بـود       ي

راشيخووشداوقتلعزمبهکهداشتندبرآنوفتنديبفرمقامومالاعطاءواکراموعزّتديبنوگذارنديمامياشيتگذارخدم

محاربـه اميامدتکهجنابآنوعظمجلسدرزناننيبماونمودحاضريتفنگطپانچهچادرريزدرآوردهدرنسوانيزدر

دهـد گشـاد شبجـان بـه راطپانچـه خواستيمکردهکاربهدستنکهيهموعظاثناءردونشستافتييمانعقاداشخانهبه

ـ جنابآننزدوزدنداريبسبحدختهيرسرشبرمردوزنودنديکشدستشازتفنگشدهملتفتنسوانازيبعض درودنديکش

وکـرده شيبخشاوعفوخواستدراسترحاموتضرعبازدهانابتووبتتُازدمنمودهندامتوخجلتاظهارافههشمومقابله

ـ مازيچنـد ازبعداووديببخشرايوجنابآنوگفتبازنمودنداغفالرايوکهيقيطروکنندگانرياساز بـدر اصـحاب اني

شهرانبجودردوهيعموممعابردرومرتفعمحلّهردرنيطرفوشدينميتردداعداواصحابنيبماواقعهنياازبعدورفت

فرمـانش تحـت درراتـن نوزدهسپردهشانياازيريدلبدسترااصحابيسنگرهاازکيهرحجتجنابوساختندسنگرها

کـه هـر تـن نـوزده سـه ۀبعـالو هـا آنازکيهر دروبوداصحابجانبدرتيفيکنيبدسنگرکيويسبيقروگذاشت

ـ مـا ونمودنـد يممحارسـت ومراقبـت کهبودندمعاونهمگريدنفردهنوزداشتنداقامتاصحابشجعانازيکياستيبر يبق

تحتزانيخونروسربازانازيريوفکهبوديصاحب منصبدستدريسنگررهگريدجانبدروگشتنديماطرافدراصحاب

غالـب توجـه    يعداء ....سـتون موقع اثيحازکهبودمهماريبسسنگرنوزدهاصحابيسنگرهانيبمادروداشتند قرارفرمانش

اصـحاب کلبرسيرئتنيسوشدکاملديبازدوهيتههايبندسنگرواتميتنظتمامتدرون را بدان چه معطوف نمودي...زم

ومـأکول تـدارک مـأمور تـن نوزدهوديگردمنصوبناممحمدنيدحجتجنابريوزوکلبرسيرئوگشتنيمعومقرر

فـه يوظدسـتور واوامـر صـال يا وسـنگرها ديبازوشيتتفبهنيمعتمدونيمؤثقازنفرنوزدهوبودندنگرهاساهليبرامشروب

افتند و يران اصحاب بنام رجعت شجاعان ادوار قبل افتخار يدلونيمهمازعدهوخواندنديمرسوالنعنوانبهآنانراوداشتند
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وفـرض رارؤسـا ازاطاعـت وگشتهحاضرحقراهدريقربانيبراوذشتهگمالجان و )450(اعضاء سنگرها نفوس ازجان و 

هـر ونمودنديمعهيبداتيآتالوتومناجاتنوبتپنجباباسميابجدبعددشبهرسنگرهاتمامتدروبودندانگاشتهتمح

و کردنـد يمادابلنـد يبنـدا التّفاقباگريدهعدوگفتيمباردوونوددمحماسمدعده بکتنيکهبودمخصوصيذکرراسنگر

 اهللا-3، اعظـم اهللا  -2، اکبـر اهللا-1ذکـر پـنج سنگرهادرشبکهکردابالغوديرسشانيبرااعلٰي حضرتنزدازيريسفينوبت

اصـحاب تمامتکباريبوسابقهيبهمانشبدرونديبگوبارنوزدهلحنکيبتيجمعتمامترا،رهأَطاهللا-4، ابهٰي اهللا-4،جملأَ

بستروخوابازووحشتحالباکهگرفتفراترسدشمنانراچنانناگهانبيمهغرشازودنديبرکشآسارعدرااذکاررهٴنع

ـ يجمعودنديرسالکهقربميبشدتازيبرخبردندالتجاختهيگرالحکومهدارجواردرواقعهيهابخانهبالدرنگجسته ه ب

علماوحکومتطرفازاحبابساختنمتفرقيبراروزههمهاحوالآننيعدروشدنديمتوارويرارفزنجاناطرافءآرقُ

ـ بمعرکهازتواندخواهداصحابازکههرتانمودنديمديوعووعدودادنديمنيتأموهيترفنداءانيمنادمعبروسنگردر روني

وسـت يبدرنگذشتهفتنهآغازازماهدوهنوزکهيموقعمذکورهارباتحمرانيناشتعالاثناءدروپردازدشيخوحفظبهرفته

ـ آقـا وشدواقعزيبرتدرياولطهٴنقحضرتشهادتيعظماعهٴفاجآوردميخواهبيعنقرکهيشرحبهشعبان)28(هشتم ديس

بـا مـذکوره فاجعـه ازردوااهلورفتيمنيقزوقيطربهزنجانازعابراًحضرتآنکاتبنيحسديسآقابرادريزدينسح

رااصحابقلوبوکردنداعالنانداختهيادنمرهگذرهاوسنگرهادريشادمانوشيعاظهارهبافتهياطّالععلماوشدندخبر

ـ مدرشدتبجنگماهسهازمتجاورقيطرنيه بدبالجملونمودندشکستهومحزوناعالناتشانوکلماتبه حمـالت وبـود اني

ـ يه قلدعخت و از اصحاب يريم سنگرها عهٴلقچون باران به )451(چوناردوطرفازگلولهوداشتدوامنيمهاجم از يل ول

ر مقتول و مجروح شدند و از قوت و قدرت و شجاعت اصحاب خائف و هراسـان بودنـد الجـرم    يکث يان جمعين و سپاهيمخالف

شـه  يشان در انديالغ داشتند و اببالغه ا يالتيعظمت اصحاب تفصاستعداد ورت کثازونوشتندريوزوشاهبهضهٴيحاکم و علما عر

ن عراده توپ و خمپاره و سه هـزار تـن   يو چند ياز صاحبمنصبان شجاع نام دهٴالحال ع ين شدند و فير و خشمگيفرو رفته متغ

اده با آتشـخانه  يواره و پسه افواج يء علبنا دورش به قلعه و قلع و قمع اصحاب دادنيسپاه مأمور زنجان نمودند و فرمان سخت بر 

صـبان  منان و صاحبيو توپچ يو افشار و مازندران يجانيو آذربا يان زنجانيدند و از سپاهيفوج بزنجان رس يپ يمفصّل فوج يها

رسول افت و يل يمنظّم و مجلّل تشک يشدند اردوئيهزار تن بشمار مر که قرب هفتيکث ير زنجان و نواحيان شريگجونر و جيدل

ـ نشان و ارتقاء مقام و خلعت و لقـب و نـام م   يد گهيرسيم يدر پ ير نظام پيام از طرف اميو دستور و پ ـ تهد يداد و گـاه ي د و ي

ـ ورش بـه  يم توپخانه شان مذکور با مقدار مه ينمود و بالجمله اردويد به مجازات و انتقام ميتوع ـ   س ده رنگرها و قلعـه اصـحاب ب
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لها سـوزان  دو پرتو مظلمه جنگ ق شهريک تفنگ و از طريغرش ثوپ و شل ياز صدا يمتوال يزم نمودند و چند رويعظ يقتال

مـذکور شـب و روز    يباً دو هزار نفر بودنـد بـا اردو  ين اصحاب که تقريما بيان بود و آتش محاربه فين در جريمقتول يو خونها

ـ ن صنعتگران يمهاجم ياشتعال داشت و در مقابل توپ و بمب و مهمات جنگ و تفنـگ و   رياصحاب ادوات و آالت جنگ از شمش

اصـحاب   يخون بسـنگرها يان شـب يبردند و اغلـب شـبها سـپاه   يبه کار م هز ساختيچند توپ ن يه کردند و حتّيباروت و فشنگ ته

خود  يکردند و در تمامت طول مدت جنگ اصحاب زنجان حالت مدافعه از سنگرهاياً شکست خورده مراجعت مببردند و غاليم

ـ ين خصوصاً از مهاجميتند و هرگز مبادرت به حمله ننمودند و هر چند مقتول و مجروح  از طرفداش ـ  ين بس  آن جـم  يار بـود ول

 يشانرا فرا گرفـت و مـدت  يم ايأس و بير نتوانستند و به تصرف قلعه و سنگرها نائل نگشتند بلکه يسيه غلبه  بر عدر يغف )452(ريغف

ذشت.اوضاع و احوال بر آن منوال بگ

اصحاب و شهادت جناب حجت يمعظّم در زنجان و شجاعتها و مشقّتها ياجتماع اردو

افت خسارات و تلفات باهظه و يه امتداد و اتّصال ياشتعال و در شهور متماد اشتعداد  وت ويران فتنه زنجان غايو چون فوران ن

که در تحت اوامر صدر الدوله  ينکه از دو فوجياردو اعات ير سخت گران آمد و نمونه از ضاير کبينفس و اموال بر شاه و امأ

اب و رز از جهت خوف و اضطيکشته و هالک شدند و حاکم و علما ن يماند و باق يتن زنده بر جا يس مأمور شدند فقط

ت ازبطؤ حرکات و اقدامات يگران در صدد بودند و بدولت شکايشتر از ديشان بياحتمال وقوع تعرضات و خطر بر ا

ت دادند  چه که يرا نسبت به باب يو صدرالدوله اصفهان يروز کوهيخان فيد عليپ معظم سيبمنصبان عرضه داشتند و دو سرتصاح

نغمات مناجات و دعوات و اذان و صلوات اصحاب  نرهم چويخان قاجار و غ يپ مذکور و مصطفيل دو سرتيبزرگان سپاه از قب

و  يت و صوت مقام علميدند و خصوصاً صيديه شان را مياحوال و اطوار روحاندند و يشنيرا در دل شبها و اسحار و بکور م

نمودند ياجبار حرکت م يکردند بلکه از رو يب خاطر مقاتله نميل و طيده بود لذا با ميچيجناب حجت همه جا پ ينيعظمت د

به طرف محلّه  ،نيتنه و فساد معاندران فيدر اخماد ن يعس و نيعتفحص از مقاصد واحوال مداف يپ خود برايخان سرتيد عليو س

م و هراس شد و چون با جناب حجت يتشان سخت در بمقاماوصفاتوانتظاماتواستحکاماتدهٴاصحاب رفت و از مشاه

ر بود چندانکه در باره اش يمتغ )453(انيو دالالتش متأثّر و از ظلم و عدوان اهل طغالت و مواعظامالقات کرد از حکم و ح

ن فرستاده به يشانرا معزول از مقام کرده مأمورير اير کبيذا شاه و امهيعلاءنل به سمت اصحاب است بيمتماکه افت يرت هشُ

و شدت نسبت به جناب حجت گفت و مستخلص از  يار شد که تبرچخان  نايد عليچنانچه س دطهران بردند و باز خواست نمودن
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 طرف از يتيسردار کل به مأمور يکرمزخان يره مقابلتشان با اصحاب عزياخام ير گشت آورده اند که در ايعقاب شاه و وز

خان مذکور دانست که او با جناب حجت مراوده يد عليپ سيرفت و در مالقاتش با سرتياعاظم دولت روس م نزد هيدولت بقفقاز

نچه ابن پر يام يکيگلربيبع محمد خان ن موقير اخبار کرد و بالجمله در ايقتش برد و به شاه و اميت و حقيبه مظلوم ينموده پ

ز که بعداً در ازاء فتح قلعه زنجان منصب يپ فوج ششم تبريسرت يگيگلربيب يالنيت اهللا خان گيبن هدا يگيگلربيخان ب يفتحعل

تادند و سرف ياده با ويد و پنج فوج سوار و پيزنجان و مقاتله با اصحاب مأمور گرد ياست کلّ اردويافت به مقام ريير تومانيام

ند و بابا يکردند که عندالّزوم مشارکت در محاربه به قلعه و قلع و قمع اصحاب نما نييکمک و نصرتش تع يره برايپنج فوج ذخ

ل داشتند يگس يم و مهمات جنگيقلعه کوب عظ يار از توپهايان و عده بسياز صاحبمنصبان و توپچ يقياور توپخانه را با فريک يب

 يورش بر قلعه و سنگرهاييکبارگيدادند که با عزم تام به صدد ختم امر قلعه بر آمده اردو به ور فرمانو به محمد خان مذک

 يلد مذکوره همهم يان رسانند و قوايران کنند و به سرعت تمام کار را به پاياصحاب نموده محلّه و خانه ها را منهدم و و

در  و ندبرد اصحاب يو سنگرها ورش به قلعهيپور زده حمالت و ين شالورود به زنجان در همانشب اول حسب االمر محمد خا

 يمتجاوز از چهارده توپ داشتند و با توپ آتشبار و تفنگهار علَم محمد خان بود و ياده در زين موقع هفده فوج سوار و پيا

 نهادند )454(ن مرگ و هالگ نهادندانه بارايشانرا در شدت محاصره هولناک ميخته اياً آتش و گلوله بر اصحاب ريشرار متوال

داشت و يد و شعله آتش دم به دم هوا را روشن ميخراشيک را ميک اسماع دور و نزديتار يتوپها در فضا يعدآسار يو صدا

سوار کردند که مسلّط بر  يرا به محلّ يکيدشمن را جواب دادند و  يجناب حجت امر کرد که اصحاب با دو توپشان توپها

د بالجمله در شب مذکور معرکه يرس يبيانداختند چنانچه دستش را اندک آس يهم يخان بوده و گلوله بر و مه محمديخ

گ تا روز امتداد داشت و محمد خان نن کشته شدند و جياز مخالف ياز اصحاب و انبوه يريکث دهٴت اشتعال بود و عيقتال به غا

ب فرخ خان که در آن شب واقع شد با خبر گشت و يواقعه مه زز ايدانست که به سرعت و سهولت تصرف قلعه نتوان نمود و ن

ان به طهران يباب ياردو از مقاومتها يشانيو پر يام محاربه زنجان چون خبر ناتوانين است که در شهور اوائل ايل واقعه چنيتفص

د و يشد يکامل و سران يمد که اردوئر و متوحش گشت و سران سپاه مورد تنفر و اکراه شدند و به صدد برآير متغير کبيد اميرس

انت اقدام يگشت از جهت شهرت جناب حجت به کمال علم و دين خدمت ميهر کس نامزد ا يتد ولسجاهل به زنجان فر

ار و توپ يه بسيربحات اده و سواره و مهميبا چند فوج پ يزير مقرر شد که فرخ خان تبرير کبيکردند و عاقبت بامر شاه و امينم

ند يونتش نماعار به حال و مآل بودند ميگر که از ارباب معرفت و کمال و بصيشبار وارد زنجان شوند و صاحب منصبان دآت يها

ان يه زنجان را از مياصحاب برده و باب يورش به سنگرهايرت و شتاب يغت گرفته با سدو را به درا ياست و زمامداريو او ر
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 يو از ارکان دولت و جوان يزيخان تبر ييحيتوام نمودند و او پسر  يز با ويرا نر مغرور ياز صاحبمنصبان دل يبردارند و برخ

 يعهد نمود که مالمحمد علتت زنجان گشت و ير خواهان و ملتزم مأموريد شاه و وززموصوف به غرور و شجاعت بود و خود ن

ر و يرا تحذيو مان خانيبرادرش سلر چند ان را به عهده گرفت و هيا سرش را به طهران برساند و قلع و قمع بابيرا زنده و 

اهو و يز و زرند با عربده و هيافواج گروس و تبر و )455(از صاحبمنصبان و يد پس با جمعينبخش يحت کرد سودينص

مسرور و  يجشنها گرفتند و بس، افتها دادهيضروز ورودش در بلد  يعداأَو  ءقعده وارد زنجان شد و علمايخنداخند در ماه ذ

ران جنگ ياصحاب برد و ن يبه قلعه و سنگرها تد حمالت سخيم شديعظ يد و اردويش جديش و جيطَر بودند و او بادوايام

بر  ياميدن گرفت ايدن و بريدن و تن و اندام دريش از آن چه در چهارماه حرب نمود زبانه کشيتوپ و تفنگ ب ياز دهانه ها

را از يد ويرس يبدو م يدر پ ير نظام که پيات امفنرفت و اظهار مالط شياز پ يز کاريرا نن منوال گذشت و فرخ خانيهم

 يريل تدبيان رساند و بذين بپا بود خواست کار را به پايخود ساخت الجرم در شب محاربه مذکور که هنگامه خونيخود ب

ق ياصحاب و طر شان در بابياخت و پس از نوش و جوش با اسزنجان را مجتمع  ياعدا ءاز علما يمتشبث گشت و جمع

ه واقف بودند يباب يران بلد را که از سنگرها و محلهاياز جوانان و دل يريصالشان مذاکره و مشورتها نمود باالخره جم غفياست

ه با استعداد تمام و با ين گاه خفآمشغول بودند  يش و شادمانيبعشبمهٴيمجتمع ساخته عزم تصرف مراکزشان نمود و تا ن

انان ومکث کرد و با ج حهٴشان بود و فرخ خان لمزاز مراک يکيه شدند که يرام مغرورانه رفتند تا وارد تکصدا و آيت و بيجمع

شانرا ير اصحاب در پشت سنگر ايده بانان دليکتن از جوانان دينمود که در آن حال يحمله مشورت م وق هجوم يدر طر ينجانز

رون آمده و همچون يصدا بيتنها و بد و ناگها نيشان با خبر گرديستد و از حال ميد و فهميد و کلمات و مطالبشان را شنيد

د و ين کشين اسب بر زميخود را به فرخ خان رسانده او را بغل کرده از ز يد و بچابکيک رسيشان شتافت تا نزديپرنده بسو

م و وحشت فرخ خان و يت بدند از جهت احتمال ان که اصحاب از عقب برسند و از شديچون حال را چنان د يجوانان زنجان

وانه وار طپانچه چند لوله يخته بدر رفتند و فرخ خان ديدانستند گريکه م يقيگذاشتند و از طر يبر جارا  )456(سوارانش را 

تفنگ  ينکه صدايت اصحاب هميمحفوظ داشت و جمع يرا بچست خود  او يکرد ول يخال يدر پ يجوان پ آن يوخود را بر

محضر جناب حجت  ير کرده برايمام دستگک هجوم فرخ خان و سواران را بالتّيدند و بيشان رسيده به ايودند ديدر سنگر شن

به  يار گفته و اصحاب از ويسته بسيها نموده کلمات ناشايام حمالتش در زنجان اشتلم ها کرده گستاخيدند و چون در ايکش

الورود به  يد و لديچندان جرح رساندند که عضالتش مقطوع گردبردند  يکه او را ميت محزون و دلخون بودند  در اثنائيغا

از مردم  ين جمعين عده مقتوليز کالً به قتل آوردند و در ما بين افتاد و جان بداد و همرهانش را نيحضور آن جناب بر زم
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خانه  يبر بامها زده ه هازيجاه و منصب و صاحب نام و لقب بودند و بدستور جناب حجت سرها را از بدن جدا کرده بر سر نيذ

شانيف شده دلهاأَسنکه صبح روشن شد و نظر اعدا بر رؤس افتاد سخت در اندوه و يفراشتند و هميخود و بر فراز سنگرها ب يها

نشست و کس نزد اصحاب فرستاده در خواست کرد که سر  يو عزادار ير اصالنخان بسوگواريم و رعب فرا گرفت و اميرا ب

ر و در بند حاکم بودند يدهند و باالخره به موجب دستور جناب حجت ده تن از جوانان اصحاب را که دستگ يفرخ خان را بو

د ير نظام رسيامبهمذکورهبهٴار محاربحجه اتّفاق افتاد و بالجمله چون اخيمه ذين واقعه در نيم گرفتند و سر را بفرستادند و ايتسل

 يريمعروف شد و روح دل ين محاربه نام سپاه دولت بپستين نوشت که از ايو چن به محمد خان فرستاد يديد شديمکتوب تهد

د و گرنه تمامت يگر عائله را خاتمه دهيکديزنجان مشورت کن و به اتّفاق  يدرنگ با اکابر اهاليگشت اکنون ب فهاعدا و اردو خ

ده مجلس يکان زنجان را طلبرد علما و ايسد خان رنکه نامه به محميان مشمول غضب دولت خواهد بود و هميزنجان و زنجان

 افراهم آوردند که ب يو اطراف يان زنجانيم از جنگجويعظ يو خبر مقرر کردند که انبوه )457(اراستنديب يمشورت معظم

داوطلبانه  ياز شهر و قُرئ و نواح يريت کثين نمودند چنانچه جمعيو چن متفق شده و متحد القوئ به قلعه حمله بردنداردو

ش و انبوه خونخواران در عقب به سمت يان شهر در مقدمشان قرار گرفتند و چهار فوج سپاه در پيا شدند و کدخدايمسلح ومه

ار يا صاحب الزّمان در پشت سنگرها اسلحه آراسته مقابل شدند و در آن روز مقاتله بسييقلعه هجوم بردند و اصحاب با ندا

ده بروز يد گشتند و از اعدا قساوت شديصد تن از سائر آحادشان شهياب با متجاوز از سن اصحياز مهم ياريداد و بس يرو يسخت

باالخره  يو منظر مادران بکشتند ول ياز اطفال را که در مرأ يريافته کثيضُعافوصغار کرد چه که به قلعه در آمدند و دست بر 

ن را بهيق و مهاجميمردانشانرا به ثبات و شهامت تشو زنان اصحاب که ياهوين مقاتله ضجه و هيختند و در ايمغلوب شده بگر

 يشان بلباس مردان در آمده مشارکت در اعمال جنگياز ا يرا انجام داد جمع ينمودند خدمت بزرگيد ميانتقام و عذاب تهد

ان يون سپاهنمودند و چين ميمجروح يخم بندزو  يز پرستارينوشاندند و نيمشگ آب بر دوش گرفته تشنگان را م يخرداشتند ب

دند چناان به آتش غضب بر افروختند که به قتل محسن نام مؤذّن جناب ين مقاتله هم به قتح نرسين و اعدا از ايو علما و مخالف

ق در قلوب يمعيريگشت تأث يذان که از محلّه اصحاب مرتفع مأَح او در مواقع يرسا و مل يحجت برخواستند چه که صدا

نکه رنّه جذّاب يد نمود و همين توليوارکان معاندسران ت به بان نسيان و جنگجويدر قلوب سپاهين داشت و حس نفرتيمعسا

ن مقابلت و قساوت توان نمود يزگار چنيار پرهعخداپرست عبادت ش يگفتند چگونه با جمعيگر ميکديدند بيشن يش را ميروحان

که چند يرا مأمور کرد تا مرد خداگو را در حال يبازرا باصرار و بخشش نقود برآن داشت که سرد مجتهد محمد خانيلذا س

نکه خبر به سمع جناب حجت يدرآورد و هم يفصول بود هدف گلوله کرده از پا يباق ءفصل اذان را گفته و مشغول به ادا
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د و يد گردياذان را تمام نمود و او هم به ضرب گلوله دشمنان شه )458(گر از اصحاب اذانيکتن ديد امر فرمود تا يرس

اً يد تا کار قلعه و اصحاب را تمام کند و متواليکوشير روزان و شبان مير کبيدات و اصرار اميبالجمله محمد خان به موجب تأک

کردند و يار گشت و اصحاب با کمال رشادت و استقامت دفاع مين بسيمقتول و مجروح از طرف دهٴد و دشوار و عيکار زار شد

وغذاهيتهونمودنديمخدمتونصرتشدمذکورچنانچهزينزنانوديرسظهورصهٴشان به عرير از اينادر النّظ يشجاعتها

ها که از طرف گلوله کردنجمعزينوسنگرهاوجهادبرميترمونيمجروحيپرستارونظافتمواظبتوملبوساتبيترت

ج رجال بر ثبات در مصائب و حمالت از ييو تهص يز تحريخت تا در مدافعات به کار برند و نيرياصحاب م ياردو به محلها

ت در طول مديا زنجان ت واقعاتوظائفشان بود و از جمله غرائب اعمال جناب حجگر يکديذکور و اناث را ب 142ابزَّنکه ع

يام محاربه و محاصره در مدت سه ماه واقع شد آورده اند کربالئيدر ا يست عروسيج نمودند چناچه متجاوز از دويتزو

نکه همهمه قرب ورود دشمن يکردند و در همان حاال هم يشان عروسينام از اصحاب را هفت پسر بود و پنج تن از ا يعبدالباق

ر کرده به محضر يور بود دستگيبا جوش و غ يدند و بزرگترشان را که جوانيمقابلت و مقاتلت شتافته به شهادت رس يدند برايشن

دت به يه محلّ مهر و عقکنه اش يخ کرده آتش بر شکم و سين چهار ميرا به پشت بر زميمحمد خان بردند و او فرمان داد و

يت بود رجناب حجت و محبوب يمضمون منيال بدح ابد و او در چنانيو سب نموده  نجات  يختند تا تبرگفت که آتش محب

ن يت و امثال اسين يمن است افسرده شدنن آتش که در يباشد و ايبه آتش م ياجيگر چه احتيدنه او مشتعل است يدر کانون س

ره نصرت يز با فالخن و غيار نصغيد و در محاربات مذکوره حتيحال به شهادت رسنآد تا بديکلمات گفت و استقامت ورز

ه در يهقاندۀزياست و او دوش يخياز امور خارق العاده و تار يکردند و از جمله واقعات زنجان شجاعتها و شهادت رستمعليم

ره ياز قراء صغ يکيتش در يت به مقام کمال بود و تولد و تربيمعحو شجاعتو در)459(ت حسن و جمال و در شجاعتيغا

ه خود را به لباس مردانه درآورده ينيرت ديت و غيت حميد با نهاين محاربات قلعه به ارتفاع رسارياطراف زنجان شد و چون ن

ن يبر دست در ما ب يل کرده تفنگيحما يريبر پشت افکنده شمش يسپرده يده کاله و جامه رجال پوشيسوانش را تراشيگ

 يا صدابجوانان و شجعان اصحاب درآمد و در پشت سنگرها قرار گرفت و در مدافعات و محاربات شرکت جسته در مقاتالت 

درنيناظرقدرتشوقوتزاچنانچهداديمشهامتويريدلدادوديکشيمبرالزّمانصاحبايرهٴشجاعانه که مختصّ او بود نع

ر از ينادرالنّظ يمهارت تامه داشت و شجاعتها ير اندازيو ت يرزنيست که او زن است و در شمشدانينمکسوشدنديمرتيح

ار و امرش گذاشت و از جمله يجده جوانرا در تحت اختينگرها را بدو سپرده هساز  يکياو مشاهده گشت و جناب حجت 

)666صفحه –( مآخذ رياض اللغات جلد ششم -مجرد ها ( چه مرد چه زن) –رده ها مفرد عزَب به معني ازدواج نک –عزَّاب و عزَّاب -142
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اصحاب برند و او از جناب  يکبار حمله به سوياز او را در صدد بودند که ب يانبوه يم شبيت کنند در نيااعمال نادره اش حک

برکند آن جناب اجازت نداده فرمود فقط در مواقع ضرورت که  يحجت اجازت مقابلت خواست تا حمله برده آنانرا از جا

ک کردند الجرم عنان صبر طاقت تحمل از دستش يگر نزدد پس آن گروه خود را به سنيک شدند دفاع کنياعدا به شما نزد

به  يگشته رو يم و هراس مستوليت را بيعجمچنانکهبردحملهالزّمانصاحبايشکافدلرهٴده با نعيام برکشير از نيبرفت شمش

گرفته برانان بتاخت و  ر بر علمدار انداخته او را هالک ساخت و علم را بدستيو شمش ه مت نهادند و او خود را به قلب زديهز

علم نزد جناب حجت بردند و آن جناب  با را رايت و اصحاب وشمتفرق شدند به سنگر خود برگ يرا زخم زد و چون همگ دهٴع

 ياصحاب را در تحت نظر گرفته مالحظه م يسنگرها يبلند يکه جناب حجت از باال يدر حقش دعا و مدح و ثنا فرمود و نوبت

سنگربهشدندمزمنهيهمگچوننمودبيتعقراتيجمعوجست  )460(بر دشمنان حمله برده غلبه جست  د کهيکرد او را د

ومؤمناننصرتدريمردگفت نمودهخطابمالطفتوشفقتباوکردندحاضررااوفرستادکسجنابآنپسبرگشت

محارباتدراصحاببامشارکتازايآويانخواهرايپاداشچه بگوبمنحاليکردتوکهنکرديريدلنيچندشمنانبيتعق

نمودعرضشدهآلوداشکچشمانشحالنيادريگرفتريضمدررايمنظورويآرزوئچهثباتوشجاعتوقدرتابرازو

نصرتقتيحقانيحامازوکنمتيحماشانميکهمازکهبودهمنهيوجدانتيمأمورنيابلکهنداشتميجزائچگونهيهمن

ازرايوکهدادسوگندگاهآندميپوشمردانهلباسندهندمشارکتسنگرهادرورندينپذمراکهدميشياندچونوميمان

مراعاتراانصافودفاعقانونهامقاتلهدرکهدادحتينصنمودهموعظتجنابآنپسديننمامنعمحارباتدرمشارکت

درروزهااغلبنمودهتحملراهايگرسنگومشقّاتتمامتوکرديمجهادماهپنجاومدتوکردناميرستمعلرااوودينما

يهنگاماست تا در  زنکهدانستنددشمناناميااواخردروکرديمخوابسرگذاشتهريزسپروريشمشفراغتوتيامنمواقع

ازجنابآنوديطلبدفاعوقتالۀاجازرفتهحجتجنابنزدحالتأثّروبالرستکباشدنداعدامحصوراحبابازيجمعکه

دينماتکلّمنتوانستکهداشتتأثّرورقّتچنانزنآن يفداکارومانياومحبتحالتمشاهدهواحبابتيمظلومجهت

الصاستخعزمبهالزّمانصاحبايهيمتعالرهٴنعهفتباوشتافترونيبلذادانستاجازهورضاعالمتيرستمعلوماندساکت

سنگردروگرفترا از آنان سنگرسهنمودهظاهربهيغرقوتوشجاعتوبردحملهنيمخالفازسنگرهااستردادونيمحصور

دانستند که نيمسلمزنانچونشهادتشازپسوکردپروازيالهانيآشبهروحشمرغوفتاديبگشتهگلولهباراندچارچهارم

ديجدبامريمهتديريکثيجمعنمود)461(نمود  ين شجاعت و جانفشانيت چنيمان بابيا ر زن بود و با قوتيشه يرستمعل

ايومختصرخبراستماعازونشستنيمخالفقلوبدرميعظميبوخوفاصحابرشادتوشجاعتنوعنياامثالازوگشته
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ازمحاصرهشدتومحاربهرانينشبوباثناءدرکمکميولنداشتنداستقراروشيآساوختنديگريمشانيهٴناحازرحقّميصدا

وگشتندريدستگايومقتولتوپوتفنگگلولهباريکثدهٴعوشدندخارجبودندالجنانفيضعکهينفوساصحابتيجمع

ازليلقدهٴعهمانونبودشيبياندوصديسشاندعداميااواخردرماندنديباقعزموثباتاصحابورزماهلازآنانگه

گمانوپنداشتنداريبسنرااشاعدادچنانچهنداشتنموداعدانظردرقلّتشانوذلّتشجاعتشدتومدافعتکثرتجهت

ظفروغلبهازأسيلذاورسدشانيبرايامدادتايرروضويقوويدادعايهاکمکوستهيپگريداالتياانيبابازکهبردند

واردهيهايخرابکهبودنيادرروزوشباصحاباهتمامازدهٴعمقسمتکيودنديطلبيممددطهرانازيپدريپافتهي

ونمودنديممناجاتودعاصرفرافراغتشاناوقاتوکردنديميفداکاراعداازقلعهمحافظتيبراوکنندمرمتراقلعهبر

يطرفازخانمحمدوشدندطاقتيبمحاربهئدشداومحاصرهمدتطولازآحاد لشکرهموعسکرسرانعاقبتبالجمله

طهرانازواصليمتوالخيتوبوديتهديبراگريديطرفازوداشتمحاربهقيطربهيروزيفوفتحازأسيميگفتچنانچه

رايرومتالسوصلحوکردشهيپريتزووهيحل راهوديشيانديريتدبالجرمديديمقلعهآنبامردادنخاتمهازناچارراخود

بهزينزيرينومازندرانواقعاتدروکردنظرصرفگذشتهواقعاتازشاهکهساختعيشاوگفتترکرامحاربهدادهنشان

چهاستمنصرفهيبابصالياستومقاومتازنکياوداشتندواآنبررايويجمعولکننبوديکشآدمويباردوکشليمانفسه

ن عامه نفوذ يعات مذکوره چنان در بينخواهند و شا ينظر و دخالت ياست و در امور سلطنت يذهبميمقصدشانرايادانستکه

دولت و جناب حجت کار به مصالحه شده محاربه  ين اردوين حاصل کردند که بيقيزنجان و اطراف )462(يافت که اهالي

اد ين يقرآن نوشتند و سوگند بر کتاب مب يهٴرا بر حاش نان دادند و مصالحهيز اطميافته است و آن جناب را نيو مقاتله خاتمه 

ند و يد. لذا آزادنه هر کجا خواهند اقامت نمايان را بخشينان دادند که شاه بابيفرستادند و اطم يمهر و امضا نموده نزد وکرده

ن يد تبسم کرده چنياب رسام قرآن ممهور بدست آن جنينکه نامه و پيان آسوده و در امان باشند و هميبه حفظ و حراست دولت

ام و کلمات يان نمود و نامه و پيگفت جواب را از بعد خواهم داد و در همان شب سران اصحاب را مجتمع ساخته ما وقع را ب

ز به اصحاب با يريان را که در مازندران و نيد دولتيد و وعد و وعيام و نوياز پ يح داد آنگاه لختيمکتوبه بر هامش قرآن را توض

پاس احترام قرآن  يبرا يست ولين ينانيمانشان اطميمان و ايز اظهار داشته بودند به خاطر آورده مدلّل داشت که به ايعز يوفا

جه افکارشان روشن يشده نت ياز احباب را باردو فرستم تا مذاکرات يچنان است که جمع يتجربت و امتحان اول يز برايو ن

، آقا داداش و يمال قل يران هشتاد ساله را که از آن جمله کربالئياز پ ينه با جمعگردد لذا نه تن از پسران کوچکتر از سن 

اردو شتافتند و مقدمشان  يم و آقا محمد نام بودند بسفارت نزد حکمران و سران سپاه فرستاد تا بسويش صالح و محمد رحيدرو
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ان بس محترم و معزّز بود و با کبر سن ين زنجانيدر ما ب که يالغر و موقّّر و منظر نوران يد و انداميش مذکور با محاسن سفيدرو

مه محمدخان يد تا به خيخراميسران را بغل داشت م مهٴکه قرآن ممهور بدست و نايد در حاليورز يدر قلعه بمدافعه اشتغال م

آوردند و او جواب  يجارون آمد سالم گفتند و لوازم احترام بيستادند چون بيکه بانتظار مالقاتش با يدند و پس از ساعتيرس

شان اجازت ين اياز معمرتر يکين نمود در آن حال ير و توهيستاده نگهداشت و شدت و غلظت کرده تکفيشانرا ايسالم نگفت و ا

وينداريدمقامريهااالمياگفت)463(ن گفت ين آورده چنيدلنش يح و داللتيفص يريده آغاز سخن کرد و تقريطلب

قتيحقبرشهادتشيپراطفالواليعوشيخوخونبامدافعهاميايفرسائطاقتمصائبدرکهارجماعتنيايزکاريپره

نيمعرضنيمفسدونهمملکتونيدمصالحجزيمقصدراماوستينمنکرکينزدودورازياحددهنديمودادهعيبدامر

ونکردندحقاحقاقاندعدالتوحقاجراءه بفموظّکهانيدولتودولتوشمردندمفسدراماوختنديانگبررافتنهنيا

محاصرهراماوبرآمدندماالواحواليعونفوسدصدبهاعداونيمخالفآنکهتاننمودندياعتنائمينگاشتريوزوشاهبهآنچه

ديپرسخودمعاونشازنخامحمدوقتنيادرديکشنجايابهماکارتاميپرداختبمدافعهتيحمورتيغيبراناچارکردند

هدرآوردشانرامکتوبزينومهمورقرآنصالحشيدروپسستينريشمشمدجزيجوابگفتميگوئچهراسخناننياجواب

اطفالوانداختندحبسبهگرانيدبارااوودنديبرراشيدروشيردادحکمتمامغضبحالتباخانمحمدودادارائه

راشانياکردهتعاقبانيسپاهودنديدوقلعهجانببهدهيبرکشالزّمانصاحباييندازبانکيبدندشفزع جزع وبامزبور

بهافتهينجات)زنجانقلعهفيةالسيبقازحداديعلمحمداستاد(يعلمحمدبناماطفالازتنکيفقطودنمودنحبسگرفته

ازناميقلامامبودجنگ متارکهکههمانروزدرزينواشتدمعروضاصحابوحجتجنابيبرارائماجردهيرسقلعه

خودهمدستانطرفبهاصحابنزدازدينماهيمذهبقاتيتحقوسئواالتواازآنکهبهانهودادبيفرمسلمانشبرادررااصحاب

بردوشابرايبعضرساندندشهادتبهزينرامذکورنيمحبوسونمودندقطعهقطعهودنديدرتماميسختبهرامظلومآنبرده

قساوتبهراهمهکردهعذابگريدينوعرا به  يعضبنشستباندامشاناريبسمگسوزنبورتابداشتندآفتابدرودنديمالتن

سعادتبهکههيالهنعمتتشکّرو خطبهاداءازپسنمودهجمعرااصحابحجتجنابوقتنيادرودنمودنهالک

که  يات و عذابهاياز بل ياز اصحاب شرح يت منديو پس از اظهار رضا ديرسالزمانصاحبحضرتامريبرايجانفشان

آنکهياولستنديناهللاليسبيفشهادتبهيراضاگرکهداشتاظهارکردهنايب)464(نايبدينما يشان توجه ميب به ايعنقر

استقامتيپاوکردندهيگروتضرعشانيايولواگذارندحالشبهتنهاراجنابآنوشوندمتفرقوکنندمحافظتراخود

انيسپاهوحاکمطرفازبارچندمحاربهلهيطوتمددرمزبورهمصالحهاظهاروريتزورينظبالجمله  وددنفشريبيجانفشاندر
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حجتجنابنزدواستموقوفجنگکهکردندموکدهابسوگندودنمودنامضاومهرونگاشتندعهدنامهيهمگشدصادر

اووگذاشتنديممصالحهبرقرارکردهگفتگورفتهيونزدنيمصلحوبزرگانازيجمعيگاهوفرموديمقبولزيناووفرستادند

هينيددتيعقوعتيشرمخالفتونکردممملکتاموردرمداخلهمنوميدارن ونداشتهجنگسرهرگزماگفتيمنيچنشهيهم

وجبمکهمياکردهچهايآميهستائمهامامتويپناهرسالتحضرتوِتنبوهيالهتيوحدانبهمعتقدهمهنزدسرزمااززين

بهگرفتهراخوداطفالواليعدستتاديدهراهگفتمچههرديگردبارآتش ياهتوپيشانفآتشوجرارلشکرنهمهياهجوم

اعدابرصدمههررادياخواستميماگرمذکورهاحوالنيعدرمن ونمودههمحاصرراماونگذاشتندميروخارجهممالک

شدندمالهايزيخونرومفاسدهمهنياموجبونداشتمناموسورضعانتيصونفوسحفظودفاعبه جزامريولتوانستميم

نيطرفنيبمراودهمقدماتکردهمراجعتنزدشازخاطرمسرتبانفرچندآنپسميهستوبودهاصالحطالبشهيهمماو

وظهورومذکورهعيوقاازبودکهچهگشتنديمحائلومانعگرفتهبهانهمالهابازگذشتيميروزدوچونولکنشديمشروع

زنجاندربهٴرتومقامخوديبراشانيا، نهاصحابوحجتجنابازقدرتونفوذچنانوسارتجوشجاعتز چندانروب

يعمومهجومفرمانخانمحمدبالجملهودادنديماحتمالشيخويبرايتيامنويآزاداصحابميبازنهوداشتندگمان

ازالورودديجددهٴعودهرکمهيضمراافواجونمودهحاضررااطرافوزنجانانيجنگجوتمامتودادقلعهبهديشد

ده عراده توپ حاضر داشتند و محمدخان حکم داد که هشت فوج از ن وقت شانزده فوج ويو در ا شدندملحقزينانيسپاه

وعيتطموصيتحروقيتشوراشانياوستهيپزينخودوغروبتاظهرازگريدفوجهشتوبردندحملهظهرتاصبحاز)465(

بهکردهنصبتوپياهعرادهيجلودرآهنميضخيهاتختهمذکورانيجنگجوانبوهوانيسپاهافواجوکرديمديتهد

همهمعذلکنمودنديمهدفکردهنشانراانشانيتوپچوعرادهقلعهانيتوپچنکهياباورفتنداصحابيسنگرهاوقلعهيسو

ازروزبهروزوداشتدوامکماهيدهيشدحمالتواردوهجوموقلعهرهٴمحاصحالتنياوگماشتندريتسخبرهمتروزه

يپنيخالفم استعدادواعدادبرطرفآنازوافتيادتيزوشدتشانيهايسختويگرسنگوشدکاستهباصحاقوتوعدت

دستقلعهبراردومتدرجاًکهنآتاشدشتريباصحابعماراتانهداموافتييهمشدتتوپغرشوديرسکمکيپدر

مقتولنيمدافعومانده اصحابسنفوازيخالکهيسنگرهامامتتزينوآوردندتصرفبه  بودجانآدرکهيهائرهيذخافتهي

مانديباقاصحاببدستيسنگرچندکهآنتاشدندداخليسنگربعديسنگردرونمودندتصرفرفتهانيمازومجروحو

نآوزنديبرجاآنردبالاتّفاقکهبودندصدددروکردندمحاصرهراآندهيرسحجتجنابخانهقرببهنيمخالفانبوهو

ازاصحابوافتادجلودردادهجهادحکمباصحابوگرفتبدستريشمشخودناچارديدمنوالندآبراحالچونجناب
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کرداصابتيويبازوبرگلولهجنگحهٴبحبودريولنشاندندعقبخانهچندآنانراوبردندهجوموحملهنيمخالفبهعقب

ازوافتادحرکتوکارازجنابآنکهبودسختچنانالموجراحتوساختيمتالششکستههمدررااستخوانچنانکه

شکريهمواونمودنداحزانويسوگواراظهاروگشتندمجتمعرامونشيپدروافتنديخبراصحابتيجمعوزنشحادثهنيا

هنگامنيادرونموديجانفشانبرصيتحروقيشوتکردهيدلداراصحاببهوآوردهيبجامقامنآبهوصوليبرارايخدا

واعدا وقت را غنيمت شمرده هجوماصحاب غالبا از سنگرها خارج شده نزد انجناب  دلشكسته ومحزون بودند اصحابکه

وريقتحوبردندکردهرياسرااحباباطفالوزنانازتنصدازمتجاوزوکردندغارتها  خانهورفتندجلو  وبردند)466(

درکهقهيرقلبسهأَبا راماتولمظآنوندشدانبوهنأشدور  ستپطبقاتوانسنچندانکهآوردندواردئاسربرشماريبآزار

اطرافشانستپزنانوبودندانيمدردهيچيپچادربهراخودمحفظهومهيخبدونصحرادرتشنهوگرسنهوسرمادربرداشتند

اعدايابيدستازپساصحابطرفآنازوکردنديهميشادکنانرقصوزنانکفانداختهدهنآبگفتنددشناموسب

دروبودندنفر)361(نوزدهنوزدهيقسمتهرکهشدندمنقسمقسمتپنجبهوداشتندسنگرحجتخانهمجاورهنخادرقلعهبر

واستقامتونمودنديممقابلهنيمهاجمباگشتهملحقگريدکيبشدهجداتننوزدهيقسمتهرازاعداحمالتازمدافعههنگام

يجمععداأازورساندندورداُه باديزخسارتوبودالعادهخارقشدندديشهشانياازريکثيجمعنکهيابااصحابشجاعت

شهرحدودازلشکرسرانازهعدورفتندگذاشتهجابرراتوپهاتوپخانهصاحبمنصبانکهديرسيمقامبهکاروشدندتلفريغف

يشرحکردهمجتمعرابلدارکانوسپاهبزرگانناچارگشتدينوموخستههمخاندمحموشدابرخودراُيقواوندگذشت

يجنگسپاهافرادودولتاتاستعدادوقوئهمهباکهداشتاظهارکردهانيباصحابمانياقوتوشجاعتواستقامتاز

 يم و امريجنگ يمان خارق العاده ميعشق و ا ۀداست که با قوي، پمياشدهزبونوخوارليقلگروهنيامقابلردآزمودهکار

حجتجنابنهٴخاتانقبهاکهشدندمصممکردهاتّفاقنيچنرهخباَألواده الزم است يبر ز يست همت و جانفشانيسهل و ساده ن

خاکباباروتوتوپبزورراسنگرهاوسازندمنهدماستحائلانهيمدرمارتهاعوهاخانهچهآنوزننداصحابيسنگرهاو

فاصلهيهاه خانتمامتمذکوردستوربهگاهنآ کردندهيتعبمنفجرهمواددادهبيترتنقبهاکماهيمدتدرسپندينماکساني

ست و ينگر يواقعه را م حجتجنابوکردندخرابزينراخانهآنازيمقداروشدندکينزدساختهمنهدمراحجتخانهتا

يبراديباشماوشدکينزدشهادتمامياگفت)467(ن گفت يستاده بود روئ نمود چنينامش ا يبه زنش که با طفل هاد

رااودهيرساعداطرفازگلولهناگهانوداشتاسارتقبولازياتيبلزنآنوديشوحاضرنيديبياعداچنگدراسارت

وگشتمتأثّرسختمذکورهمنظرمالحظهازجنابآنوبسوختافکندهمجمرآتشبهراطفلوانداختهالکخاکبه
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متعلّقآنچهباراخودشدمعيبدمانيابهفائزکهدمآنازهمتايبمحبوبيا"،داشتاظهارنمودهتاجاالحعالمبامناجات

حال و  دنيشنودنيدازاصحابو."ائکلقضطوعاًورضائکرضاءنمودمدوستراهقربانگذاشتهفدامعرضدربودهبمن

ازدستگفتنمودهمنعشان آنها راي، اشدندورداُبريعمومهجوموحملهبصددگشتهريمتغومتأثّرسختمذکورمقال

وداشتدوامانيبابمساکنووتيبتغارودمهروزههمهقينطريبابالجملهوکنندرفتاردفاعشرائطبهوبکشندانتقام

داشتندسنگروسکونتاصحابکهيمنزلبهتازدنديمنقبرانيزميهمسنگرهاوهاخانهبيتخريبراانيسپاهازماهران

مردانوافتندييمدستچونونمودنديمهالکرانيساکنوخرابراخانهدادهآتشگذاشتهباروتجاآندرودنديرسيم

نيبمايفاءياشوبردنديمراهاتختهوچوبهايحتّکردهغارتراءاياشواموالتمامتورياسرااطفالوزنانوريگدسترا

رابالغدخترانودادنديممحلعلماخانهاصطبلدرداشتهرواکودکانوزنانبريتعدوستمگونههروشديمميتقسسربازان

تمددررامردانازچهآنورساندنديمبفروشفرستادهاطرافيراقُه بايوفروختنديم144سبخ143نمثََبهخارجوشهردر

ايودنديبرسرايرساندندقتلبهنمودهگرفتاروريدستگاطرافبهفرارشانازپسچهوگاهبرحازچهکردندرياسمحاربه

شانراياازيگروهددادنرارشادتوقلبتقودادشهادتواسارتموقعدرمظلومانازيريکثوکردندچيپزهينسربازان

 يبه قتل آوردند و مردم زنجان غالباً براآزاروضربازپسونمودندحاضراصالنخانريامدارالحکومهنزدعيوسدانيمدر

ديقبهمحبسدرمودهنانيعرزمستانيسرماشدتدررا )468(را  يه در محل مذکور مجتمع بودند و برخيقتل باب يتماشا

 جمعبردهمذکورخفراانديه مبحکمرانحکمبهدنديدهالکبهمشرفآنانراچونتاند و برهنه نگهداشتندديکشريزنجو

قوتوشجاعتوحرکترمقمردگانمينآنازچونوزدندياريبسچوببابستههبفلکشانرايايحکومتمانيدژخوانمالغ

وشدنديفرارومتفرقيضارضرغامدههمشاازگوسفندلهٴگچونانيتماشاچانبوهوظالمانگروهردکبروزتيحموحمله

ديشهاصحابسائربامحاربهختمازسپتاگاهداشتندنحبسدررايبرخونمودندگلولههدفشانرايادهيکشصفدوراز

وساخترتيحوتعجبقيغررانيمطّلعوانيانادنمودبروزاصحابازکهيشجاعتهائزنجانحربمدتطولدروکردند

يههااچوختهيرهاکشتهمعابردرچنانچهشدواقعخارجاحصاحدازدنديرسقتلبهاصحابدستبهکهاعداازيليقلعده

بهرااصحابيسنگرهاوهاخانهکهزدنديمنقبرانيزمانيسپاهکهيموقعو بالجمله در  گشتانباشتهن ياز مقتول هاخانه

رياض اللّغات  -أَثمنَة )–مبلغ يا عوض يا پولي که براي خريد و فروش کاالئي بايد پرداخت يا دريافت گردد ( جمع أثمان -ارزش –ثَمن = قيمت  -143

1240ص. –جلد دوم 

يوسف ميفرمايند ک و شَروةُ بِثَمنٍ بخسٍ ( يعني حضرت يوسف را به قيمت  ۀسور 20قص اندک و ناچيز ، چنانکه در آيه نا –بخس =  کم و کاسته -144

48ص. –رياض اللّغات جلد دوم -ناچيزي فروختند. )
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دنديشنيمرانگلکيصدانهادهنيزمبر سرچنانچهکردندحاصلياتيتجرب اصحابکنندخرابوبسوزاننددادهباروتآتش

حرکتبهيپزنراحرکتازونهادنديمنهيمعمواضعدرختهير)ي(مجمعه= ظرف بزرگ مس يمس عهٴمجمودرزنرايشئايو

ه براخوديگهوآوردنديمقتلبهدهيرساعداه بتادنمودنيمسمتبدانزدننقببهشروعوبردنديمنيبنقّاعملونيزم

رااشلهيفتگرفتهآنرايچابکبهاصحابانداختنديميبمبانيسپاهچونوبردنديمبدرگرفتهآنرارساندهباروتکيد

روزبهروزاصحابيهايسختووتيبهدمومذکورهلهٴيطوهٴديشدبهٴمحارومحاصرهرخاللدمعذلکوکردنديمخاموش

پنجمروزصبحدرباالخرهتاگشتيمناتوانترساعتبهساعتزخماثرازحجتجنابوافتييمنقشانوضعفشانيقوا

ن ياازپاکروحآنت تاميبا مظلوم عبادتحال  درسحروقتدر)1267(هفتوت شصوستيدووهزارسالالولعيرب

يولداشتدهيشدراتيتأث)269(رات ياصحاب تأث يهٴجهان خاک به عالم افالک شتافت و فاجعه مذکوره بر حالت و روح

بارامطهرجسدانهيمخفشبمهيندرردندگمطّلعنيسائرکهآنازقبلتشيوصموجببهسرداررضاديسوريزونمحمديد

رانيزموکردنددفنستيزيمدنمحميدکهاشخانهحجراتازرهٴحجدرونهادهيدوقصندرداشتبردرکهلباسهمان

متجاوززنجاناصحابرهٴيکثتيجمعازوقتآندروافتيناطّالعدفنمحلبرعلماازيکسکهکردنديومساومسطّحچنان

محاربهودفاعکهداشتنداتيحرجالازتنستيدوباًيتقروبودندمجتمعحجتخانهدرکهاندبودهيباقزنپانصداز

.نمودنديم

نجان و شهادت و اسارت اصحابزعهٴواق مهٴخات

نيدمحيائورمحکتشيوصموجببهبودممتازشجاعتومانيادرواصحابکلّحربسيرئوجنابآنريوزکهدم

قيغررانيمخالفچنانچهپرداختندمدافعتومحاربتبهاستقامتورشادتکمالبامعدودعدهآنونمودادتيقو

حمـالت ازدفـاع داشـته سـنگر اطرافوجااندرساختهمجتمعحجتنهٴخادرراکودکانوزنانوساختندرتيح

وعفّتوعصمتدراطياحتبودمعلوموقّنيمتزناناسارتومردانشهادتکهحالآندراندآوردهنمودنديماعدا

ـ تـا بگذراننـد خـود غيتازرازنانتمامتکهشدندبدانسووگرفتفرامردانراتيحمورتيغشدت هـالک ازسپ

چنگـال  ازجـان وختنـد يبگرجمعنيبازاطفالشانبازنانازدوتنوچهللذاگردندندشمنانريدستگورياسمردان

دادهپنـاه شانراياشبانوگشتندگرفتاروتحصّنمگلّهشباننزدبلد رونيبدريولشدندخارجشهرازبردهبدرهالک

الجملـه بورسـاند کينزديقرابهشانراياوگرفتشانراياوريزوزرسپسدادمنزلسفندانوگيجادرروزشبانهسه
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نمودنـد اصحابيسنگرهاوحجتنهٴخاطرفبهيعمومحملهرياخکبارييبراخانمحمدبه امرنيمخالفانبوهاردو

وبا عزتش طبل وشيپور وبابشاشت وشدت موفور د رحاليـه مـردان   )۴۷۰صفحه (طبلعزّتشباودهندخاتمهراکارات

كردنـد ودعـا وصـلوات  ميخواندنـد  هجـوم بردنـد وعـده         يوزنان بلد بر پشت بامها و در معابر تشويق وتحريص هم

ق بودن كه تااخرين نفس بكوشند يا كشته شوند ويا صاحب الزمان مدافعه نمودند ومتف اييمذكوره از اصحاب با صدا

ـ اسير ودستگير گردند وانبوه مهاجمين در همانحال كه مامور قتل واسر وهدم بودند وفرمان غـارت ويغمـا   شـتند  اد زني

تهيج بر غارت  زنجان مخصوصاً أت واقربايش دست نگهدارند ولكن علممحمد خان منع كرد كه از غارت خانه حج يول

ت بسنگرها داخل نداشت وباالخره جمعي يوترتيب وتنظيم دوغيرهم بسيار بودن  يه نمودند ومردم مختلط شهرآن خان

كه يافتند  هرمده آشدند وتمامت اصحاب كه محافظت خانه حجت ميكردند گرفتار شدند پس انبوه مخالفين بخانه در

غـالم نـام جمـع     يرا در خانه حاج ئمامت اسرغارت نمودند انگاه بدستور حاكم ت داسير كردند وهرچه بدست اوردن

ـ    ئسراُ رهٴتكليف در بابطهران نگاشتند ومنتظر ماندند تا را سرنمودند وخبر فتح واُ را گرسـنه وتشـنه در    يبرسـد وهمگ

احبـاب وارد   ينگهداشتند وسـپاهيان در خانـه هـا    ياثاثيه چند روزيسقف وب  يب يبسيار سرد زمستان در محل يهوا

را كـه قريـب   برفتند وچون دستور از طهران رسيد زنان واطفال اسيرو نديافتند وبرگرفت ءاموال واشياه ازشدند وانچ

جواهر وزيورشانرا بدست گرفته بودند محصور از اطفال  رضيع در بغل وبسته يدو هزار بشمار بودند  در حالتيكه كثير

اندن از بغل مادران جدا شدند وهالك گشتند ونيز چادرال راندن ودوحيع در ضراز كودكان ابسبسپاهيان نمودند و

رساندند وسر بـازان در بـين   وگوشواره از سر وگوش زنان ودختران كشيده بردند تابكمال ذلت  واذيت نزد حكمران

ـ   آوارد كردند واز  در محضر علماءبدار الحكومه طريق زيور واشيائشانرا بيغما بردند وهمينكه ايشانرا ه نـان خواسـتند ك

چنـدان   يكرده نگفتند بحكم و يابراز خود دار وكتمان كردند واز اظهار يوچون همگت را نشان دهندمدفن حج

 زار برايشان وارد كردند كه از حس وحركت افتادند وحكمران با بشاعت وشـناعت تامـه  آو)۴۷۱صفحه (زارآضرب و

رسنه گغمزدگان درهم كوفته نآاب پرتاب نمود نچه عبارات قبيحه برزبان ومطالب وقيحه در دل داشت خطاب وعتآ

زاد شوند وجمعيت تماشـائيان كـه در معـابر انبـوه     آكرده  يرتا تبوتشنه وبرهنه را بخانه ميرزا ابوالقاسم مجتهد فرستاد

ـ يبر ا وپلديهاآب دهن ها خواستند از جور وجفا وگفتن دشنام وشماتت وناسزا وانداختن نچهآدند وب داشـتند  ان رواش

ت سقط وسب گفت وحكـم داد تـا   بجناب حجاو نيز شماتتها نمود ونسبتچون بخانه ميرزا ابوالقاسم داخل شدند وو

ن آوسائر زنان وكودكان اصحاب در ئمام اسردر تتا چند شب وروز نگهآدادند واز  يهمه را در اصطبل خانه اش جا
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ـ يخـود بـاق   نـهٴ ط زنان خاجتهد مذكور بتوسبسر بردند وم يوبيمقدار يوسخت يوخوارتصطبل بنهايت ذلّا از  دهٴمان

شرط انكـه اقربـا مسـئول    ه روانه داشت بخانه خويشاوندانشانه را برائت داده بشانرا گرفت وسپس ايشان سهٴوالب ءاشيا

خويشان را بدهات ومعمـورات اطـراف زنجـان فرسـتادند وعائلـه جنـاب       اقربا يتيه شان باشند وزنان بآعقائد واعمال 

جستند مخالفان چون از اسارت وغارت فراغت و شان برسد ولشكريان رهٴتا دستور مخصوص در باحجت را نگهداشتند

ن آ از نـهٴ ثـار ويرا آ نمودند كـه ه اصحاب  را هدف توپ نمودند وچنان خراب ومنهدملّحمتخانه ها وسنگر ها وتمام

نجـا بشـيراز گسـيل    آور واصل از مركـز بطهـران واز   دستت را حسبماند وسپس زنان واطفال خانه جناب حج يجارب

 يولشان از طهران برسد رهٴاشتند تا دستور در باهدنمودند ومجروحين از رجال اسير را نگن بلدآ ف درتوقّّم و دداشتن

زمستان و از قساوت و غلظت و سـوء سـلوک و آزار وارده در همـان چنـد روز      يت سرمان بيچارگان از شدآتمامت 

ـ    ء قتلشـانرا از علمـا   يفتوا ( از آنکه)  اصحاب پس يسراا سائر اُوام ندتلف شد ـ  يگرفتـه تسـليم افـواج گروس  يوخمس

ذكر حاضر نمودنـد  دار الحكومه سابق الّ يوسيع جلو)۴۷۲صفحه (طبل وشيپور در ميدانهمه را بانمودند تا ياقروع

عمارت دار الحكومـه نشسـته   يتاالر رفيع فوقان در ساؤرو أاز علم يوحكمران با جمعتن بودند )۷۵(وايشان هفتاد وپنج

ف صما عريان كرده رستشدنآامت اصحاب را در مواطراف انبوه گشتند وحسب الحكم ت هطوحاشائيان شهر در مموت

از سرباز سپردند وسه تن از احبـاب را بنـام    يفوجهمه را دست بسته در ميان ميدان نشاندند وهر صف را بيك به صف

ت جنگ ساختند نزد او بردند وايشانرا چـون  در مد که اصحاب را يوتوپها دبودنكاظم يد رمضان وحاجليمان وسيس

فرمانداد كـه هرسـه را دم تـوپ    وسوال واستفسار كرد اقرار واعتراف نمودند كه توپها بدستشان تهيه شد پساستنطاق

ـ ا يبراگذارند وهالك سازند ودر حالتيكه ايشان را عوانان رسـيده اظهـار    ياز نـزد و  يمورأجراِء فرمان ميكشيدند م

ـ آبرد امير بدو گفت اينك  يسليمان نام در گذشت واو را با خود بمحضر وداشت كه امير از قتل ـ يزاد ومرخص  يول

شهيد را باز گفت نآدفن  محلّوورد را خ يساده دل فريب و برو، را نشان ده وراه خود گير و يد علمدفن مال محم

او را فريب داده مدفن ساخت واصرار ونوازش بسيار نمود وت را اسير نموده حاضريز حسين نام پسر هفت ساله حجون

وردنـد وبـدار  آت فرسـتاد تـا صـندوق جسـدش را از مـدفن در     حج نهٴرا بخا يبدانست ولذا جمعنجناب را از او نيزآ

نچه حت آقاو شماتت و زاجسدنه آباز نمود ونسبت بدر صندوق را  يبردند واو بانهايت غضب وزشت يالحكومه نزد و

ونزد دو تن رفقايش بردنـد  تـا هرسـه را دم تـوپ     خواست گفت وكرد سپس فرمانداد وتا سليمان مذكور را كشيدند

ـ  يميان دو تن كه عباسعلنآدر بقتل جميع اصحاب اسير داد ورند انگاه فرمانآگذارند وبقتل  نـام داشـتند   يونجفقل
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 يمستخلص نمودنـد وعباسـعل  شفاعت كرده يه نبودند نزد حاكم از وچون پدر وبرادرش از بابي يدند ونجفقلكشته نش

صـفحه  (محكومين بقتل قرار داشت بشفاعت يكتن ازمحمد حسين نام از اصحاب بود ودر صفوف يباانكه پدرش حاج

وتمام اصحاب را كور دست بكار شدنمد وسپاهيان مذآش ره غباز محترمين مستخلص گشت پس طبل وشيپور )۴۷۳

را با شليك تفنگ وسـر نيـزه    يهالك كردند جمعميان بود بانواع قساوت واقسام قتلنآد مشهور نيز در محمكه دين

ـ  دكرده با ضرب تازيانـه بكشـتن   هرا برهن دهٴرساندند وعك وسوراخ سوراخ كرده بشهادتشبم ب يـخ  آرا د ر  يوگروه

از سـرما سـياه   تـا   را برهنه در برف گذاشـتند  ين مظلومان هالك شدند وبرخآ تازيانه زدند تا يوهم دبردنكرده فرو

ـ  يمشـغول باعمـال قاسـيه بودنـد وحـاج     ورده اند در حاليكهآنكردند  يوهالك گشتند وهيچيك از ايشان تبر د محم

د وبجميـع شـنوندگان عقيـدت    توحيد خدا ورسالت رسول وامامت ائمه داشهادت برحسين نام صدا باذان بلند كرده

ولعنـت بـر   بـر كشـيدند   ير شدند وبانگ يا علن احوال متاثّآحاد سپاه از مالحظه آنمود وهرچند خودشانرا گوش زد

وصاحبمنصـبان وعلمـا وبزرگـان حيـات مظلومـان      باالخره مطابق ميل ايشان يد خان وامير اصالنخان نمودند ولمحم

وردنـد  آتش داده ايشانرا بقتـل  آسه تن مذكور را دم توپ گذاشتند وتوپ را نگاهآبانواع قاسيه مذكوره خاتمه يافت 

تله زنجـان را كـه از زيـر    امقدر مدت ءنچه از اجساد شهداآونيز  نافتاد واجساد كشتگا يئهر تكه از بدنشان بجاچنانكه

از فراغ از ايـن  كردند وبعدر خاکيخته زير يدر آوردند آتش زده بسوزاندند و تمامت استخوانها را در گودال خاك

كـه   يكر محمـد شـاه  وردن انگشـتر ثمـين سـابق الـذّ    آدر  يابروردند كه آصندوق درامور جسد جناب حجت را از

 يكردنـد وطنـاب  اش باريسـمان مربـوط  سـينه  يرووبر گردن را يگه سچدرانگشت داشت انگشتش را جدا كردند وب

سه روز بنوع مذكور اندند وتادشيدند وگرک يدر كوچه وبازار شهر هم زمين يجسد بستند وبا طبل وشيپور بررو يبرپا

ن آ معـدود از ايـن و   يد مظلـوم را دور دادنـد ونقـود   جسان نوسخره كزنجان باهمهمه وغلغله يدرب خانه ها يحت

ه انـد وردآد،كنار خندق كهنه انداختند ومحافظ گماشتنسمت تبريز در ۀدر بيرون درواز)۴۷۴صفحه (گرفتند وسپس

ن انباشتند وچنين گفته آ يگذاشتند وخاك برو رهٴنجا در حفآ چند اعضاِء متالشيه جسد را د ر يكه پس از شب وروز

ديگر كه در خارج  يذاشته بمحلّگيوردند ودر تابوتآن محل درآرفتند وجسد را از  يم دفن جمعاند كه در شب سو

مقـام   ين شهيد عالآت جسد كيفيدفن و حوكان اكنون محلّن يا ينمودند وعلزنجان در خط راه قزوين است دفن

ـ تقربا يغرور فتح وفيروز و يوس شادكُجام اين امور باانوسپس محمد خان وسپاهيان بعداز نامعلوم است ب چهـل  ي

ر ورهسپار طهران شدند ومير جليل سابق الذكرا سخت در كند وبند كشيدندنانآاصحاب كه  يسرااُ يهٴوچهار تن از بق
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 كـاظم مـذكور از شـش پـاره     يكه حاج يواقعه زنجان با روز نامه اش ونيز توپواستاد صائن كاله دوز روز نامه نويس

ند وهـالك كردنـد   ديدرارهرا بامر امير نظام با نيزه وكتّ ئسرن اُآاز  يطهران  جمعايشان بود ودربود باهن ساختهآ

خـر ربيـع   آطريق امر واقعه خطيره زنجان در ن يدوبجا از ميان بردندنان را نيز متدرآ وسائرين را در حبس بداشتند و

بود  ياول طهٴهفت ماه پس از شهادت حضرت نق كه تقريباً )1267(شصت وهفتاالول سال مذكور يكهزار و دويست

 را عه زنجانواقينرا  در اين بخش نگاشتيم وعده شهداآخر آنكه تسلسل واقعه گسيخته نشود تا آ يابراماختتام يافت و

احباب كـه    ينواقعه يعنآيف ه الساند واز بقيدهروآتن انتها بانواع مختلفه شهيد شدند يكهزار وهشتصد يكه از ابتدا ال

.بودند دهٴعمذكور نيز  يونجفقل يبطرق متفاويه نجات يافته وكشته نشدند وبجز عباسعليدر محاربات شركت داشتند ول

تش واتمام نعمتشواكمال حج ياول طهٴنق ام حضرتخرين ايآكيفيات

نيريـز  يـزد و وطهـران و كه وقـايع عظيمـه مـذكوره مازنـدران     يامدراي يودر خالل ايام واقعات مسطوره يعن) ۴۷۵( صفحه  

سـرت بـار بـدو   حچهريق در حبس وتضييق بود اخبـار   عهٴقلدر ئولاُطهٴحضرت نقبست و يصورت م اًومتراكم اًوزنجان مترادف

افـزود  راتابـك يين شـاه وام التهاب غضب ناصرالد رميگرديد ونيز از جريان امور خطيره بر شديدشيرسيد وموجب حزن وتاثّم

نچـه را  آام اي ياو در طنزديك ونمايان گشت وشهادت يالمات واقعه عظماعر واثآعزيمت برقتلش گرفتند ودم بدم  درجاًومتّ

مين استقبال الزم مينمود صادر ونـازل فرمـود ومـا در اينجـا    أال وتحنعمت وتثبيت ت واتمامكه د رابالغ دعوت واكمال حج

لـه وبـراهين   تهم بادلعام فاًيخويش را تعرتصادر شده  ودعوت قائمي ءلعلمال خطاباً اعلٰي از توقيعات  كه از قلم  ينمونه يك يبرا

نمـائيم وهـذه صـورته هـوالعزيز     توضـيح نمـود ثبـت مـي    قيام را  بتصريح نآ كه مقام يد داشت مع توقيع ديگريؤد ومكّؤم

المحبوب

بسم اهللا االمنع االقدس

 يالسموات ومن ف ييسبح  له من ف ياالرض وانّا كلّ له ساجدون سبحان الذ يالسموات ومن ف ييسجد له من ف يسبحان الّذ

قبضته  يال يموت وف يه حنّإِو ييمييت ثم يمييت ويحيو يه ال اله االّ هو يحينّإِاالرض وما بينهما وانّا كل له قانتون شهداهللا 

كنتم به  يالمهيمن القيوم وان هذا هوالقائم الحق الّذ ويخلق ما يشاِء بامره كن فيكون شهداهللا انه ال اله االّ ه  يملكوت كلشيئ

يعجز عنها  يآيات اهللا الت منوجدنا ذلك من سبيل بما قد  يتوعدون و بعد الريب انا واياكم نريد الحق ولكنّا قد وجدنا ال
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( صفحه الكتاب يماحقّق بيننا وبينكم ان لم يعدل حديث بما نّزل اهللا ف يالعالمون وان هذا ما يثبت به ديننا من قبل و ان عل

 يمهد رهوظان والريب  (ص) محمدظهور يف يا قد سمعنا ماقد قضوانّ اهللا سبيالً يخذ اللم يعمل به من اراد ان يتّ فاذاً) ۴۷۶

ون قاهللا يخلبامر اذ كلّ يما قد بعث اهللا من نب بل ذلك عين كلّاالمر ينظرون ةنقط يذين هم الد عند الّّذلك عين ظهور محم

يذالّ ء االمرذلك مبد وانخر له وكلّآال  يذخر الّآيل له الال او مسلك كمثل الشّذمثل  به قائمون وانما دونها من وان

مس من الشّ ها فاذا كلّعليها من عند رب و فيها ينفسها بما ه يفمس لها بهاالشّ يسد فيها ما يتجلّبحت اذا تقابلها آذات مرنفس  كلّ

 به ليموتون وكلّبه يرزقون وكلّ به يخلقون وكلّ ماقد بعث ذلك امر اهللا خلق واحد كلّ يبعث لم يكن االّن واذا كل منؤيبد

الكتاب  يك فقد اراد اهللا ربما ه ولم يرد االّقد شاِء اهللا ربما  ايشاِء وينزل ما يريد لم يشاِء االّمرفع ر يوظه كلّ ييون وفحبه لي

 ه فاذاّالقائم باذن ربكم تذكرون اذا ظهرانتم كلّ ثيحديهذا معن منون وانؤكم تعقلون ثم تيات لعلّاآلل اهللا مايشاِءذلك يفصّ

جر ويرجعن قد بدِء من ذلك الشّ حان كالً يال لتنظرن فاذاًينب يون ان تنظرون الماتحب كلّد انتم محم يدم الآليذكرن من 

ولكن دين اهللا وهم قد خرجوا كما دخلوا فيه يهم فون انّاس اموات ال يعلمون ويظنّما النّوانّاليه ذلك امراهللا كل به قائمون

ه اهللا رب يال ذلك ليتوجهن ل له فاناوالام يدم الآدم وقبل آدين  من ئن بقحد ممأاليشهدون ولو عرفوه لم يحتجب عنه من 

 يه فانّ ينفسه عل يياته يرآمن باهللا وؤالفرقان ولم ي يصبر فيمن وان بمثل ذلك منينؤا احتجب لم يكن يومئذ من الملمولكن

 إِن تعمل اهللا ولکن تريدان و نفس االّتعلمن منما قد شهد اهللا عليه كذلك يومئذ كل مثله اذ مابه ملكن لم يحط علواهللا رضاِء

 يخالدون ومن يريد اهللا ان يظهره عل)۴۷۷(صفحه رضاءاهللا خالدون يمن به كذلك يومئذ هم فآبمن  لم يشهد اهللا عليما االّ

هون ماانتم تظنّ يدون هذا وما قضلم يكن ةيه الف سنلع يثلثين  بعد ما قد قض سناهر والباطن ذلك شمس ظّخر والل واآلواالو

تفال تح ةشمس واحد يا همطلعت باذن اهللا او غربت انّما كلّ ةالمشيجبجهدونت انتم بها يالئل التّن بالدهذا ثبت بقول من  فان

 فلتحفظن لك انتم تنظرونيات هنايه من اآللوالكتاب بما نزل ع ةبوالنّمن  ه يثبت ماقد اتاه اهللارسول شهيدا بعده فانّجعله اهللا للّ

يفبونمن انفسكم ما انتم تحس ياهللا لغنّ دين اهللا فان عميان تزيدوا عل وااالرض لن تقدريا علا انتم تعلمون لو تنفذون عم 

حرف و من ين الدآيشمن حرف ولكن اهللا يفعل ما ال تنقصنِء ولتعرفن قدر ايالشّ ام اهللا بينكم فاناليها  مس اذا غربت لن تجدن

اهللا ذلك مبدِء االمر فكيف انتم ق بقولالحق قد تحقّ ييل لتسلكون كل ماانتم تنسبون الاللّ ييوم القيمه وانتم ف يالسبيل  من

احد منكم  يمنون هل يرضؤمنون اوال تؤبالبيان ان عليه سواِء ان ت تومننوان ن بالقران االّون فال سبيل اليكم ان تومنّال تتقّ

ين من من الد (ع) يشرع عيسون مالتدينماانتم  من بعد ان يقولن ئفاذا ال يرض يدين عيس يعل يانّبقدر ان يقول حينئذ

ظهوره يظهوره وذلك دين قائمكم ف يد فعنداهللا ذلك دين محميعنكم دينكم فتشكرن اهللا ف يريد اهللا ان يخفف ايكم ام رب
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آو اتاكم اهللا حيث قد اظهر عبداً ما الفرح ماقدالموقنين  وانّدين اهللا من يف ولتكوننيمثل ماقد اتنات من عندهتاه البي داًمحم 

لم يكفهم وأكتاب عظيم  يمثل ما قد نزل اهللا من قبل فمنينؤيومئذ ولتكفين ذلك عند الم ةولم يكن دون ذلك حج لقبمن

ت يا علم بقران وشئونر فرح تملك وعزّگوا .منونؤلقوم ي ئذكر ةذلك لرحم يعليهم ان فيا انزلنا عليك الكتاب يتلانّ

وچه ازشيعه بوده وهست بل فرج  يسنّمنين چه از ؤاينها نزد م كلّ)۴۷۸(صفحه تا امروز (ص) مختلفه بود از بعد رسول اهللا

يتانست كه خداوند حجيترا مبعوث فرمايد وحج ه عطا كردد رسول اهللاباو بدهد كه كل از او عاجز باشند چنانچه بمحم

نكه آه يا غريبه وحال ه ياملكيه يا عمليعلميت چرا محتجب شويد بشئونمل اُن در نزد كّآر ت اوست نه غين حجآوامروز قر

برنفس خود مشتبه كرده ايد امر را چنانچه در ظهور حق  يحق عمل ميكنيد ول يرونيست كه شب وروز در نزد خود از ۀشبه

نكه فرج ظاهر است چرا امروز اين آوحال ه مانده اند وحال انكه د رنار ماندندلّلل عم خودزوب قبل بهمين اشتباه مانده اندتماٌ

دادند واز  ياال نهايه باين اسم فتومياسالم سلطنت كنند در روم وعجم وعلمانوع در اسالم واقع شود كه دوسلطان باسم

اگر و ت قرار نداده حجرا ئييات شيآاست غير از  ت او ظاهراسالم باو ثابت است محتجب گردند وحال انكه حجكسيكه

 ينچه در قران ديده لو اجتمع من علآبوده ب لغافر كند ميداند كه اين اعظم معجزات بوده وهست كلامروز تصو يكس

ت وشصتظهور كه هزار ودويساول اين تا اهللا نازل كرده بود ممتنع چنانچه از بعثتر غيرگااالرض الخ استجاب نمودند بلي

است  يعنداهللا است بديهنيست كه من يامده  شكّ ينيامده كه در مقابل قران ايتان كند وحال كه كس يگذشت كس)1260(

وجه كان دفعش نمايد چنانچه در كالم مجيد  يبصير را كه بامرخداوند مقتدر عليماكه اگر من غير عنداهللا ميشد الزم بود 

درانگيزاند كهاز جانب خود ييا اينكه حجت لقطعنا عنه الوتينو قاويل الخذناه باليمينكه ولو تقول عينا بعض اال ميفرمايد

اين از تواتر وغير ر از ينه بغقدير شد  مهلت از جانب ربت پنجسالان كند چون در اينمديتن اآمثل ن ياآر از هتو بامقابل 

حال روز بروز در انتشار وشيوع است بهيچوجه من الوجوههور تااهل الكتاب واز اول ظالتواتر الينفع المنكر مثل ذلك الن

در اين وارد م نوره ولو كره المشركون وهرچه اعتراضاهللا متّ در اين بهم نرسيده ونخواهد رسيد الن)۴۷۹صفحه (نقص در

بتواند  ير كسگكنيد وحال انكه ااينكه اين امر را قبول د ازديوارد خواهد امد پس الب يوت نبيد بعينه همان اعتراض در نبآ

كه اين نيست ۀنچه در بيست وچهار سال نازل شد وشبهآدر عوض چهار روز نازل ميشود  ونهاراًتحرير نمايد در محضر او ليالً

ظاهر  ياسم يونيست چنانچه در هر ظهوريات اهللا نبودهآن مقتدر برآريغحقيقت باشد زيرا كه  مسشان منتظر است كه هم

ن غير از اين آخر آن تا آدر يوم قيامت بظهور اهللا ظاهر شده چنانچه از اول قرد رسول اهللا است كهبعينه همان محمواين 

لقاِء اهللا شده مراد لقاِء  کردر قران ذنچهآلقاِء اوست كه لقاء اهللا است زيرا كه لقاِء ذات ازل ممتنع است ونيست و يعظيمذكر
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ا بيت خود خوانده اوست كه منتظر ربلقاِء خود نسبت داده چنانچه كعبه تشريف خداند ان حقيقت است  كه از جهت نسبت

وسيزده نفر كافر اوست كه حضرت صادق عليه السالم در حق او ميفرمايد كه سيصدكند فرائض وسنن را واست كه تجديد

 ينكه از براآم زعل نكرده وشب وروز بن تامآباشد چرا دريردند بعداز انكه امر بدين صعبگردند وفرار مينمايند وراجع ميگمي

السموات  يف صعق منشمرده شده از عظمت و يباطل شود چنانچه ظهور حضرت قيامت صغرخدا عمل ميشود كرد يكدفعه

ذربايجان آر حديث گنميكنند مما بينهما ظاهر كه چگونه كل در صقع دون ايمان رفتند چرا تفكر دراحاديث و االرضيومن ف

ِء فاذا كان كذلك فكونوا احالس بيوتكم  يذربايجان اليقوم لهاشيآلنا من دديده اند در جلد سيزدهم بحار االنوار كه البرا ن

عنهم اال بان  ليبايعونه وهو اليقباسالنّ كن والمقام بانانظر بين الر يكانّ ك فاسعوا اليه حبواًك متحرواذا تحرما البدنا والبدوا 

ن بودن اين كه در خصوص متسج يد ركتاب مذبور احاديث نيو همچنيبامنهم باالحكام الجديد الحديث نقليعمل ويحكم بين

ل ظهور اواين امر و يحديث مفصل كه سئوال كرد چگونه ميشود ابتداوهمچنين )۴۸۰صفحه (وهمچنينامر وارد شده

نام ونسب وكنيه در ميان ان باردد بعدازگان مردم بلند ميباشتباه حال ظهور ميكند تاانكه امرش ظاهر وذكرش در ميفرمود كه

ا ا بخراسان واذا قام قائم منّميشود وهمچنين حديث اذا قام قائم منّت برهمه عالم تمامن حجآمردم ندا ميشود كه بشنيدن 

و اهل المصر اميرهم قتلداده اند مثل انشقاق الفرات وانهدام جدار الكوفه و خبريهمچنين گذشت عالماتوالن الحديثيبج

 يفداه وقتل الحسن يعلم ربيما ف و ييه روحذكّود من جانب الخراسان وقتل نفسرايات السجال واعونين والدوالطّ الجرار

:فداه ميفرمايد در ديوان خود يعلم رب يما فو يامير روحکه جناب يتوالكسوف والخسوف وهكذا بوقوع  رسيد عالما

يقوم ويعدل يرك فانتظر        واليه مهدشت التّاجاذا ما  ينب

ذ ويهزللّيل هاشم           وبويع منهم من آملوك االرض منا  وذلّ

هو ذوعنده            وال  يأربيان الالصّمن يصب هو يعقلوال جد

يقوم القائم الحق منكم             وبالحق يعطيكم وبالحق يعمل فثُم

فديفساهللا ن ينب يسميائه             فال تخذلوه يا نب لواوعج

ان دوزخ نخاز دواز روزيكه بپرسناقاق بالسالسيلتف  انصاف برخود وتوابع خود رحم نمايد بترسيد از روزيكه  يين بمقدس يا

بينيد يمبكنيد و مالحظه ر يضالل كب يف ان انتم االّ  يئل اهللا من شينزّوقلنا مابناقد جائنا نذير فكذّبلئ كم نذير ويقولون أتالم ي

ومنظور يشخص را مرعنآچقدر حرمت دم  يصاحب را داز شماها ادعا كند كه امشب در خواب حضرت يكه اگر كس

نميدانم چه واقع شده است كه مينمائيد وحرمتش را مالحظه ميكنيد اماارتگاه يه زميداريد اگر بگويم ديدم در فالنجا ايستاد
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علم  يوما ف يحضرت منتظر روح دهند که خوديهم نمه وبراهين ناطقه احتمال ضححجج وا)۴۸۱صفحه (حجج ن يبه ااالن 

ومينمايند كه خود در حبس واصحابش ن بزرگوار واصحابش نمودهآفداه بوده باشد واطاعت سهل است چگونه رفتار با اهللا

بانحضرت ميرساند بجهت ه يكه برسول اهللا رسيدئيت هارمودند اذّفاز جمله الّاهل بيت كُث ياحاددر بدر هستند صادق شد  الّكُ

من پرستان وماه پرستان ميباشند عزيزآفتاب  دهٴيجنگند و داخل جريکرده با او مباعتقاد باطله خود توجيه انكه كالم خدا را بنا

كه در طريق غير حق بوده بمظنه  يعملبسانست وآحق در  ينكه رضاآنكه باصدق اينحديث بوده باشيد بگمان آبپرهيزيد از 

ين حمعلوم نميشود وحال انكه در همان  يغير رضاِء اهللا است هيچ حقّدر حين عمل گمان كند كه  ياگر كس يت بلحقي

يدر حق او صدق ميكرده ولقنتها انفسهم يو جحدوا بها و است ه دبوت براو بالغحج ت خود بوده هالكچون مغرور بحقي

ن مومنين اگر چه اين زمان غير از ودبرشوند حجتمنين رسول اهللا را در اسالم بودند كه ؤنميشده چنانكه م ميگشتند مستشعر

ثار ديدم كه اگر غير از سيصد وسيزده نفر آگشته بل در  يكه د رهرجا هست بابيظرن خداوند ظاهر فرموده كه هر دقيق النّآ

بر قلب هيچكس از ايشان دون الم هستندد عليه السل محمآيتظر بر مهدنكل من آمنين  بقرؤبودند جمع ميشدند وحال مقباِءنُ

 نيست که اينوحال انكه شنيده شده وظاهراست امر بشك وشبهه وايمان نياورندو ظاهر شود ايد يايمان باو خلود نميكند كه ب

 االّ ئال يبق ين حتيدق الشعر بشعرتيرج من خيياحاديث نااليقه در او ذكر شده تا اينكه حتّموعود است كههمان ظهور  ظهور

ايشان  يدنيا حال از برانچه كه مالحظه نفع ميكردند ودرآاند وكل ظاهر شد واگر اتباع حق كرده بودند فرمودهنحن وشيعتنا

منين تا ؤمكرده بود ودرنصرت حق وكلّ)۴۸۲صفحه (اسالمسلطان گرض نگشته بود چنانچه ارچيز از ايشان منق چ يو هشده 

مافات را ميتوان كرد وتجربه ميتوان  يهم تالفنآلأَ بودند وقصد نموده اند ونچه در دنيا قصد كردهآحال مضاعف گشته بود 

نجا كه آنگرد تا اينكه رسيد بف مقام خودحرمضاعف نشد عود كنند وحكم دين ايشانهم باطل نميشد حال هركس از كرد اگر

نچه در حق ايشان آاهل بيت ومن محض االيمان شد و ظهور رجعت كلّنكه درنزدآذكر شود حال رسيد كه قلم حيا ميكند كه 

امروز هم اصالح مافات را ميتوان نمود زيرا كه در نزد  يلميفهمد ومتفرس چنانچه خود است ده شده ظاهريددراحاديث 

اهللا فادخلوا مع  ةمن رحموانطلقيمه ال تقيوم ا ينيست بهمين معفو ميگردند ال يحكم غير از يك عفوت ديگر چيزصاحب

الداآل يف علٰي وقوله االلطف اال يانته.العالمين اخلين وكونوا من المومنين والحمدهللا ربيه آلتفسير  ةادرنات والصّيات والبي

ل يتوكّلفعليك وان لتعليك توكّ يك انت حسباك وانّاي االّ تدما ار يفانّ يهم فاشهد علسبحانك اللّ.ور من القرانالنّ

هم كل حين بامر بديع سبحانك اللّ يبما يبدع فاالرض يين ينصرون دين الحق واغلبهم علهم الذّلون فانصر اللّعبادك المتوكّ

اهللا ِء ولتنصرنيا اتاكم اهللا من فضله ورحمته من شيموا منقصيكتاب عظيم ان البلغت  عندك ما حملت من يفاشهد فانّ
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ما ولتملكنيخلقن يذوالّفسئل عنه  يذللّ قوله خطاباً يون الانتم تحب بعينه سمع من قد بعثه اهللا من قبل ويسمع وخلقك ان

 يوعظام ؟يو محنّيوشعر يدم يف ةبعينه ذلك البصر فاجر القاعد يبصر وانهو انا وما انا االّ االّهو ن وما آنزل عليه القر

ها كلّ ةوالساع ةالقيامالقران من يفاذا شهدت ذلك فاعلم بان ما نزل اهللا ف .......عظم واعظماالمر ال ذلك فانوال تستعظم يوعروق

خلق بديع   يف الكلّ وان يقد قض) ۴۸۳صفحه (ين قديوم الدك وانعند رب ةين وهو خمسين الف سنتّه السذه يقد قضت ف

ولكن  ةسمطالع مقد يالمظاهر قد ظهرت ف ولو ان .......هانيا كلّقضت الدخره قدنيا واآلبرزخ بين الد يوه ة الرجع آةهذه  نش

ها قد فانّ يوحيد فانظر الاركان التّوعشر من ةتسع هو واحد وهو انا لو تريد يومئذ ان تشاهد كلّ ايرامتلك ال يفاهرالظّ ان

 يا يمقام روح يوال ف يوخالق يه من اهللا ربته ظهور ربوبياهللا وحده فانّد االّآمقام الفو يف  يف يالير يلورجعت ا يبدئت من

ظهرت من قبل وشرعت لك قد يذد رسول اهللا هنا لك فاعلم انا الّمحم االّ يطيف االلهاللّ يوالعنصر يالجوهرطيعقل البس

يعلمون ولكن ال يعرفون يين وكل يومئذ باحكامالد.

ئاكمال حضرت نقطه اول

شهادت يتمامت وظائفش را ومهيا شدنش برا

 مظلوم در اينعالم بسرعت ميگذشـت وسـاعات فـوزش بمقـام شـهادت      نآحيات رهٴام اخيونيز در خالل احوال مذكوره كه اي

ـ  مـهٴ رقي  ابهٰي مقصد ومقصود خويش نزديك ميگشت از مقام عظمت جمال در طريق ئعظم يافـت صـدور لـه  خطابـاً  ئعظم

ـ سمطالعه نمود وچندان محبس بدستش رسدنآه دررديد وهمينكگبحضرتش در چهريق ارسال  طهٴوبواس رديـد  گكر رور ومتشّ

يم نمـوده ارسـال بمحضـر    قتكريم تـر وشكر وسپاس گفت وپاسخ بغايت تواضع ووردهآيبجا  يلهآكه چند بار سجده درگاه 

  ابهـٰي  تفـا شـد وجمـال    اكواختصـار ورد در اينمقام باين اشارهآتيه خواهيم آييل وتوضيح را دربخشهاضوچون تفنمود ابهٰي 

ما قرت به عيون كتب اهللا المهيمن القيوم وارسلنا اليه فلّما حضر وقـرء   يانا انزلنا لمبشر"، راجع بان چنين فرمود يخود در لوح

ـ زَّقد ه يوقصد الحضور امام وجه يهوائ يه فطار بكلّ)۴۸۴صفحه (شأن يعل يانجذب من نفحات الوح الكلمـات بحيـث ال    هتَ

من عنـدنا وانـا العزيـز     ةفظه حكملح ا سترنا اصل االمرب انّآالم يالكتاب ف سان يشهد بذلك امبالقلم والمداد وال باللّذكره يهينت

بطريـق مـذكور در طـول     يوچون حضرت نقطه اول"145.امهو المقتدر العزير العلّوءآا شوال يسئل عمه يفعل ما يشاءالمختار انّ

انا انزلنا لمبشري ما قرت به عيون عين بيانات مباركه چنين است: "، كاظم سمندر ميفرمايند لوح مبارك در يكي از الواح خطاب بجناب شيخ-145

من نفحات الوحي علي شان طار بكله في هوائي و قصد الحضور امام وجهي. قد هزته اهللا المهيمن القيوم و ارسلنا اليه. فلما حضر و قر انجذب كتب
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تعاليم وكتاب وتربيت اصحاب واحباب وتبشير وتبيـين  ق و اظهار امر يآرا طر امر ونچه د رابالغآيق ت حبس در ماكو وچهرمد

ووظـائف خـويش را   م بود فـرو گـذار ننمـود   من يظهره اهللا الزم ومه ،خود يكتب ومحمود ابها لّاعظم كوترفيع مقام موعود

تبريـز بـود   بـه  مظلـوم  نآبـردن   ياورين دولت بچهريق برمأمخرين بار كه قريب چهل روز قبل از وصولآبانجام رساند در 

بواسطه  ه اش رايمنزالت قلمكتاب   ء مهمه و اسباب و آالت وشياأاوراق ون اينكه تمامت آورد وآيبجاخود را نيز ياقدام نهائ

م وخـاتَ هـر از قبيـل قلمـدان وم  نوزده عدد بود  ءشياأفرستاد وان  ابهٰیبه محضر اعزّ )ميزا احمد كاتب(يقزوينعبدالكريم مالّ

نهـاده مقفـول نمـوده كليـدش  را در      چهٴصـندوق نها را درآه وتمامت  مهم صهٴثار مخصوآاز  يبرخبا ،عقيق وغيرها يشتر هاگان

ـ  بستهفهٴ مذكور نگاشت وتوقيع  وكليد را در لفاعبدالكريم مالّ به گذاشت كه يتوقيع فهٴ جوف لفا هٴصـندوقچ كـرد وبـا     يمخف

ـ يد احديباه است مهم ياكيده كرده بيان فرمود كه در اين صندوقچه امانات يهٴباقر نمود وتوصمزبور تسليم مالّ ع نشـود تـا   مطلّ

ـ  بال توقّفباقر  ارض كان برسد پس مالّ يا يعبدالكريم ف بدست مالّ گرديـد ودر هيجـدهم روز حـركتش از چهريـق     ارپرهس

و در اواسـط  ف دارد لذا بدانسو شـتافت  عبدالكريم در قم توقّ يافت كه مالّاز احباب خبريبعض بواسطه نجا آبقزوين رسيد در 

ه از اعاظم بابي يوبمالقات او وجمع)۴۸۵صفحه (و بمالقات بود يافت  پنبهباغ  لهٴاش را كه در محخانه مسكونه شعبان وارد شده

ردار گشت وصندوقچه وتوقيع مذكور را در حضور شان تسـليم  بودن بر خويامثال شيخ عظيم واقا سيد اسمعيل وغيرها كه باو

صـندوقچه را بـاز   عبدالكريم ناچار گشودن صندوق نمود كه مالّ در صرارإِو حلحاإِت عشق چندان عظيم از شدنمود وشيخ يو

قيم يافتـه بـود   نحضرت ترسيم وترآبسيارظريف وطريف بخط يورد كه هيكلآبيرون  يرنگ يبآثار ورق بزرگ آنمود واز مابين 

ـ  ينگاشته گشت كه عن بعيد شكل هيكلريزو يوخط وكتابت چندان خف  يزيبـائ نزديـك از در يبلون سوداِء درنظر ميامد ول

ولطافـت وخـط وكتابـت در     يدرنهايـت تـازگ  ورقه و دل از كف خواننده مير بودوكمال خط چشم بيننده را خيره مينمود و

گنجانـده شـده    ء از كلمـه بهـا   يئد كلشـي عداشتقاقات عديده ب يكثيره حاويات بديعهآغايت سالمت ومالحت بود ودر هيكل 

عبـدالكريم نمودنـد واو در   ت وحيرت گشتند پس ورقـه را تسـليم مـالّ   لذّ يوسائرين چند دقيقه نگريسته غرقه درياوشيخ عظيم

ان گفت من از مضامين توقيع جز ايـن  شد ودر حين حركت بايشصندوقچه گذارده كما كان مقفول نمود واز قم عازم طهران

ـ  يچيز زين از ايشان يمورم صندوقچه را تسليم حضرت بهاِءهللا نمايم واحدأكرد كه مرا بشما نتوانم اظهار واصـرار نكـرد   د ينپرس

_ براي ۲۶۰: صفحه ٤جلد  - آسمانيئده مافرمايند به ). رجوع٢٢١الكلمات بحيث ال ينتهي ذكر بالقلم و المداد و الباللسان ..." (مجموعه اشراقات، صفحه 

.٣٦مبين (خط جناب زين المقربين) صفحه زيارت عين بيان مبارك جمال ابهي رجوع فرمايند به كتاب
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 ابهٰي وصندوقچه را تسليم مقام عظمت عبدالكريم  بطهران رفت مطالب مستور ومكتوم ومحرمانه است سپس مالّ را که دانستند يز

.نمود

اصدار امير كبير فرمان

واحضار ان بزرگوار ازسجن چهريق بتبريز يبرقتل حضرت نقطه اول

که  يهٴبا مأثر وقضقبل ت مشروحهتالمقاو  واقعات يگذاشته ومسطور داشته ايم ميرزا تقيخان اتابك اعظم در طن چنانچه مستور 

را در ضمير گرفت ومتدرجا  ينقطه اولض حضرتها وغيرهم  يافته تعرين مالّذاز متنفّ لهٴواصوشكايات متواليه  ات يسعا طهٴبواس

ئ مظلوم نمايد آورده اند كه مجلس شوررا بوسيله قتل آنراسخ گشت كه رفع انقالباتوثابت)۴۸۶(صفحهبراينعزم ثابت

صدر  الدوله بود وبعداًاعتماد(ينورفقط ميرزا آقا خان نشان يدر مابنمودند ومشورت  يورهٴاعضاِء دولت ترتيب داده در با

مخالف نموده  ياظهار را ارتباط داشت صريحاً ابهٰي بود وبمحضر عظمت جمال وزارتكه در آن ايام مترصد  )اعظم شد

معصوم وپرهيزكار يدچنين گفت كه سيشورش درب والنسبت ايجاب انقه ببمفتريات دشمنان ون وعبادت شعار راومتدي

سعادت وو يکناميو ن م وسالمتحزن مخالف تريخخونو ختن يو به دار آو وارد آوردن و تعصب و جفانمودن  ضتعرايران

مين أتقيخان بنام تميرزا ياست  و يه واليت وامامت ومورث شقاوت وانتقام الهحضرت رسالت وائم ءرضاموجب حرمان از

مورين أرا از اصفهان بعنوان طهران م يحضرت نقطه اولكه ياماي نمود وميرزا آقا خان مذكورنسخنان آنه ب يمملكت اعتنائ

با او مالقات وصحبت  يكاشان يميرزا جان يحال حاجدرآنبود و يدولت محمد شاهمغضوب و يمنف ين كاشانفميبردند در 

د كه با نفرماي شحقّشده دعا در اعلٰي د رمحضر ت شنيده اقتضا كرد كه ذكرشاين امر نمود واو بسمع محبدر خصوص

بطهران  يبزرگوار معروض گشت وعده مراجعتش بزودآنبمحضر ئبطهران عودت كند همينكه ماجر يت وميل شاهحبم

بود  ابهٰي باختيار جمال دهٴاشاره كرديم كه عماراتش در طهران سپرقبالً ماو ددولتيان دادناز مناصب يووصولش بماقم منيع

 پس ازاقامت داشت وميرزا آقا خان عمارتدر آن کُنجورش در طهران بموجب دستور حكمت العين د رايام توقفّ ةوجناب قر

ايگشت وميزا تقيخان در غالب امور معضله  يوپسرش ميرزا كاظم خان مستوفوله شدام مذكوره عودت بطهران يافته اعتماد الد

حسن خان وزير نظام در ط برادر خود ميرزاتوس يرماندر اينمقام نصيحتش را نپذيرفت وف يلاستمداد ميجست واز او يمملكت

ثقيل را  يآذربايجان داشت صادر نمود وانجام آن امريوله كه اين هنگام حكمرانميرزا حشمت الدحمزه تبريز بشاهزاده 

بود شاه ناصر الدين ل ايران وعماو گذارد واو از شاهزادگان بزرگ ورجال صف او دهٴبرعه)۴۸۷صفحه (دهٴخواست برعه
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مرام اين امر بديع تا درجه داشت از مقام وصحبتدر ضمن شرح فتنه خراسان نگاشتيم كه چندين بار با جناب باب الباب وقبالً

راجع  يداللتصادر شد چون در متن فرمان شهادت و يو ياميركبير برااز يفرماندر اين موقع كه چنيناستحضار يافت و

 نآسواران خود داشت كه بامورأقب بصاحب اختيار را ممضايقه سليمانخان افشار شاهسون ملّ يد بنبو اعلٰي ض ربتعربقصد

خان تسليم گرفته بصوب  ييمظلوم را از يحوآن هبچهريق رفتسوار يسضرت را از سجن چهريق بتبريز حاضر نمايد واو باح

يآقا سيد حسن بودند كه در خدمتش گهبرادرش وكاتب  يسفر آقا سيد حسين يزددر آنتبريز برد وهمرهان از اصحاب

بنوع  يشهر نههكَ يعل ومالّ يمدائنسيد خليل يوحاج ۀخيل مراغن ديالّ حسده تا تبريز شتافتند ونيز ماپي يگه سواره و

فائز ميگشتند جداگانه اقامت گرفته بزيارتش  يمنازل طول راه د رمحلّطريق مينمودند ودر يط الحقاًه سابقا ومالحظه وتقي

ميهمان برد  شيخو نهٴبخاحضرت راكر آنسابق الذّ يشهر سلماس ميرزا لطفعل نههف ميكردند ودر كَخود توقّزلاآنگاه در من

پرداخت وبا وجود كثرت  يرا داد وسيزده شبانه روز بپذيرائعلوفه اسبانشان يوسليمانخان وسواران را نيز ضيافت نمود وحت

 ياهالازستهايش مينمود ودستن بادرت بشُمحضرت وآن رحضوغيره درم يبردن شام وناهار وچامباشرت ام ونوكران خوددخُ

شجاعت ه شهر معروف وب نههواحباب در كَمنينؤت مزيارتش رفتند وجمعي يبمالقاتش فائز گشتند گروه گروه پ آنانكه قبالً

از دعوت وعقيدت  ءدراين سفر ويرا بتبريز ميبرند تا در مجمع علماداشتند كه وهمينكه مسموع ومفهوم در موصوف بودنوتهو

وسوارانش مقاومت كنند وآنمظلوم را از خانسليماندد برآمدند كه باصتوبه و استفسار نمايد ورنه ويرا بقتل آورند در خود

مشهور  يمحمد سلماس مالّ يجحا) ۴۸۸صفحه (محمد مالّ يبسيار در مسجد حاجدست شان بگيرند ولذا اسلحه وادوات قتال

مذكور اعالن داد  حمدم مالّ يوقت عصر آنروز حاجدر يبرسواران بتازند ول دهع شتفراهم آوردند كه ناگهان د رآنجا مجم

أبعنوان ممنبر برآمده موعظت كرد وه را د رمسجد جمع نمود وبروهمه بابيابالغ داشت كه دست  ياول طهٴت از حضرت نقموري

ه گردند سپس سليمانخان وسواران غيبيه ومصالحآلهياو را در دست سواران باز گذارند وتسليم تقديراتمه بر دارند ومهاجاز

الورود ايشان را  يلدوارد شهر شدند و ۱۲۶۶بردند ودر روز پنجم شعبان سال حضرت را از كهنه شهر بصوب تبريز باخودآن

ورودشان بتبريز فرمان جديد از ميرزا وسه روز بعداز ددادن ين داشت سكنران معيكه حكم نهٴمراعات تكريم واحترام بخابا

از همرهانش نيز آن بزرگوار را بقتل آرد ويد كهسنظام ر ريسنخان وزحتوسط ميرزا تقيخان اتابك اعظم بشاهزاده حكمران

سامخان بودند مامور انجام وظيفه شوند يماندهاقرار بايمان بديع نمايد بقتل رسد وفوج ارامنه كه در تحت فراعتراف وهركه

كه در محعهٴباران كنند وشاهزاده پس از مطالسرباز خانه شهر آنحضرت را تير طهٴو باز رفرمان برخود بلرزيد واز انجام حكم س

ن ومقام من نيست ومن شاسزاوارومظلوم يعالم وعابد ومتقّ يدر جست كه مباشرت بقتل سيبدين نوع از وزير نظام تعذّوزد
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مرا رسول اهللا آلوده نمايم و ينيستم كه دست بخون فرزند دلبند حقيقوعنيد يقوش دنياب ليد وابن زياد بدپبيشك مانند يزيد 

خود مملكت ودولت را از  يذاتشجاعت وكفايتمور دارند تا باأه ومحاربه باقوام ودول عاديه وطاعيه ام معبمدافدر خور آنكه

مظلوم وهمراهانش را بهمان عمارت الجرم وزير نظام آن إنها داشتكبير جات بخشم واز او خواست اينمراتب را باميرن ياعاد

بانتظارنگاشت و بود محبوس نمودند وتفصيل ما وقع را بامير نظام  نموده بتبريز منزل ومحبسشسابقش  ارك كه در دو سفر

يميرزا محمد عل)۴۸۹صفحه (يزنوز يميرزا محمد عل د ور در ارك بودنباهمرهان مذكو اعلٰي ورود دستور نشست وحضرت 

من ؤه از نفوس ممينمود وعدمراوده يحين شهادت نزد وحضرت بتبريز بمحضرش شتافت وتاانيس از آغاز ورود آن يزنوز

از  يوآورده اند يك دبودناحمد ابدال  آنجمله مال حسين دخيل ومالّذهاب واياب ميكردند واز يام نزد وومنكر در آن اي

اعاظم از بود واو برمسند رياست طريقت جلوس واغلب يوره گتياقا  مالّ يرفت حاج يكه بمحضر وتبريز يمشاهير اهال

نسبش بشيخ مقتول  لهٴارادت داشتند وسلساوه بكالنتر تبريز وامثالهما يرزا مهديم يوحاج هولقبيل ميرزا جعفر خان مشير الد

ين شهاب الدسمالّ يحاجنشين يميرسد وجا يردهرو كه او پيوسته ميگفت اوليا مسندمشهور بود حكايت كنند يبناب ياس علعب

وايشان اين است كه چراغ من بنور قائمام بسيارند وفرق بين منطريقت در اين ايال خواهد يافت وحضرت د اتصّآل محم

بخشيد واو تا قرب زمان شهادت خويش را از انگشت بيرون كرده بدويرت ومالطفت ميفرمود وانگشتبدو محب ينقطه اول

شان بزيور ايمان اين  لهٴوسلسوقتيكه مامورين دولت مردم را از مراوده ممنوع نداشتند بزيارت آنحضرت ميرفتتا ييعن يعظم

 يتبريز ۀباغميش يمصطف ور مالّمذك يآقا مالّ يونائب حاجمعرفت بديعه واصل گرديدبه هجرين گشت نهر عرفانشان امر مزّ

ميكرد ف خوش نويس كه در غالب اوقات كتابت واستناح الوح وآياترعا يونيز ميرزا محمد تقاز مومنين نامور اين امر بود

نام بود كه بين الناس ب يعمفرج اهللا نام اُند مالّا مالقات آنحضرت رفت آوردهبتبريز كه  ريهانيابت از او داشت ونيز از جمله مش

عصاكش  يكه يكميكرداب و ذهاب يدو نوکر اوعلما بوده همواره سوار براسب باتفاق ينعماز طبقه مجناب شهرت داشت و

مالقات آنحضرتا تشويق كرد كه بار حكمران رفت شاهزاده وي شاهزادهاسبش بودند واو درآنروز بمالقات نگهدار يوديگر

از )۴۹۰صفحه (جواب يت وتلقالقاِء تحيحضرت بود ورود يافت وبعدازآن كه محلّ  رهٴرك رفته بحجه أومفاوضه نمايد لذا ب

ر وغرور نمود وچون دعوت بطريق تكبغاز مكالمهآبنشست و يد علقا ميرزا محمآلسان ان بزرگوار بداللت آقا سيد حسين و

سئوال كرد كه بگو ببينم ضرب چه صيغه است گفتگو و يوحضرت شنيد بانآه ازه وعلوم لدنييات فطريآقائميت واحتجاج ب

ورده در آعبا درستينآبر سرودستها از  هامكه در غايت ادب وخضوع عم يدعلمحمميرزانداد و يباو جوابحضرتنآالجرم 
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نشد كه  يكنفر بصير وبينا يافت ياين سواد اعظم اسالمشده اينعبارت برزبان راند سبحان اهللا در تايستاده بود بيطاق ۀگوش

و يعمدد ازموننتوان يكه از كودك يرا فرستادند وچنين سئوال  ئبزرگوار بفرستند واين اعمتميز حق از باطل نزد اين يارب

حهٴومال فرج اهللا مذكور پس از لم ئاعم ةخراآليفهو ف ينيا اعمهذه الد يعظيم مينمايد من كان فس چنين مقام واميرسؤم

حكمران وسوار براسبش  بدار الحكومه رفته بشاهزاده دتا زير بغلش را گرفته خارج شدنخود را ندا كردر مستخدم تفكّسكوت و

.را پرسيدم واو در جواب فرو ماند ينفهميدم امر بسيار سهل يگفت من چيز

ياول طهٴشهادت حضرت نق ييعن يعظم عهٴشرح مفج

فرمـان اميرنظـام بـرادرش ميـرزا حسـنخان      تاف ومحصور بودتوقّارك م عهٴچند در قل يامبشرح مذكور اي يوحضرت نقطه اول

گرفتـه  را مظلوم نآقتل يين تبريز فتوذين معممس مجتهدين ومتنفّؤكه از رل گرديدوحاو م دهٴوظيفه شريره بعهنآرسيد و

را كه نيـز   يونخست فراشباشنمودن بزرگوار آمات قتل ه مقدشهر صيام فرا رسد ويرا بشهادت رساند واو شروع بتهينكهآقبل از 

ادت را از او دور كردنـد باحسـنين مـذكورين از    يامه وشال سحاليكه عمنحضرت را درآداد تا م داشت فرماناميرزا حسنخان ن

صـفحه  (موقعيكه ايشانرا بقربحالاز حجرات حبس توقيف كنند ودر چنان يدر شهر برده در يك عهٴبسرباز خانه واققلعه ارك

 يواحوالش انوار انقطـاع وفـداكار  كه از تمام شئونشعف وانجذابيبا يزنوز يد علقا ميرزا محمآندسرباز خانه رساند)۴۹۱

مرافقت دهد واز خـويش   ۀاو اجازه را گرفته التماس نمود كه بحضرت نزديك كرده دامنشنه آميدرخشيد رسيد وخود را ب

ـ    نچه خداوند مقدآد كه از را اطمينان داوي  ن بزرگوارآ منفك نسازد و را نيـز  اومورينأر فرموده نصيب خواهـد بـرد ولـذا م

ـ بابيان متوقّديگر از ينحضرت بسرباز خانه بعضآهمراه كردند و هم در بين طريق ايصال   نآهد االيمان خود را بنوع مذكور ب

ن مظلـوم بـا   آحين ونظاميان وغيـرهم  ن ومسلّبا جمعيت ماموري يپيوستند وفراشباشاصرار بايشانبالتماس وحضرت رساندند و

 يبازان مسـيح سـر چهل تن از بستند ون را از بيرونآرداخل كرده د رهٴمذكورش را بسرباز خانه وارد ساخته در حجهمرهان

 بمحارست ومراقبت سرباز خانه ومحبوسين موظـف  يدمر بابود جديد اسالم  يخان مسيحسام يتحت فرماندهكه در يهٴومراُ

 يايشان در جلوده تن ازو داطراف حجره در ساعات روز وشب بيدار بوده مواظبت ومحافظت مينمودنوگشتند ودر پشت بام

 يالل بود گهر مراقش در اينجهان پشت ااساعيتهوصال ومنخرين اوقات لقا وآ شب كهنآدرب حجره مزيستند واصحاب در 

ـ ايبانباز ديدند و يمحبوب بگداز باوزرسونياز پراز وورا در حال مناجات  يو ـ   يكلمـات ات ون اب از او جـذّ ثر وؤبغايـت م
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بيات واشعار ه أن حال بآ دراحزان مشاهده مينمودند كه 146جِجلُعميق ومنغمر در  يرا مستغرق در افكاروي  يوهنگامشنيدند

درحالت شعف وسرور از عـروج ايـن   يدمل مينمود ومردم نابكار تمثيروزگار وقدر ناشناسائ يدر باب بيوفائ يثارآ وكلمات و

ارجمنـد  ع و يبـد يئر وسودمند ودستورهاثّؤار ميبسيشب مواعظنآور ديده شد ونيز در بجهان بقاِء ون147ُرثُودعالم ظلمت و

ن مسـائل را  آكه باو امر داد ي تاكيد نمود وآله نشر امر يابر يخدمات وجانفشاندرقا سيد حسين فرموده وآب ان خصوصاًمرهبه

بايشان نموده فرمود فردا روز شهادت من است واعدا بـا  يرو ين شب نوبتآكه ) ۴۹۲صفحه (ورده اندآمنين ابالغ نمايد ؤمه ب

اين دل شب مرا بـا دراز دوستان من يت  خواهند نمود ايكاش يكورد ومسرآخواهند  يبجا هرزويشان بودآنچه آدست خود

حش شدند كه قادر متو و بشنيدند چنان مرتعش يسخنان از وچنگ دشمنان نيفتم وچون ايندا درميكشت تا فر يدست دوست

كـه  ن حالآدرست وآاطاعت بياربرخاست وخويش را بهر يزنوز ين ميان ميرزا محمد علآدر  يم وحركت نبودند ولبرتكلّ

كرده فرمود حاال خوب واضـح شـده    ب يشان خطان حضرت باآاو را ممانعت مينمودند و دسائرين غرقه حيرت واضطراب بودن

فراق طلوع هجر و ين شب را تا صباح بپايان بردند وصبح  غم فزاآ جملهلوبامن استدر روز عظيم فردا با يد علمحمقاآكه 

ا بگيـرد  ن مظلوم رآقتل امر داد كه از مجتهدان ومفتيان حكم يبفراشباش امظفرا رسيد پس وزير ن ئمصيبت كبروقتنمود و

ير بود كه انجمنوچنين مقر ميشيخ يف از مالهالَّؤ آ تبريز تشكيل دهند ويعومتشره ومباحثه ن حضرت را حاضر كرده  محاج

ن سـربازخانه  آه دولت واقـع د رجـوار  از ابني ينگاه حكم قتل دهند لذا در يكآرا كشف وعيان دارند نمايند وعقائد ودعاويش

مجمع من بدين طريق يهممعقميرزا ابو القاسم پسـر بـرادر   و اصغر شيخ االسالم يا علرزومي يد ممقاند شد كه از شيخيه مال محم

ـ  يعه حاجرشَتاز همرهانشان بودند واز م يم وجمعلَع ير بحاجهوشميقل يمرتضكه ميرزا كاظم نام داشت وديگر مالّ يو ا رزمي

شـريف واعـظ   مـالّ  يتهد وامام جمعه وديگـر حـاج  هد وامام جمعه پسر ميرزا احمد مججتَباقرم ـ م ـ   لقّ از دهٴب بشـريف العلمـا وع

يا آسئوال كرد كه  يد حسين از وقا سيآكور برند ذسربازخانه بمجمع مرهٴاز حج ان حضرت رآنكه آهمرهانشان بودند وقبل از 

يا بابيت كند وه اقرار بوذ نمايد اعترافخارا اتّ ين حضرت چه طريقآ هالت از او در خصوص عقيدت وايمانش باسئوهنگامدر

ـ پاسخ طريق تقن حضرت بدو فرمود كه درآ ود يه را پيش گرفته خود را خارج از ان فئه گوحكمت  وتقي ـ بيشـه نما  را ه ي و دي

387ص. -رياض اللّغات جلد هشتم –ميان دريا  –قسمت اصلي و عميق دريا  –ژرفاي دريا  -= جمع لجة ( از: ل ج ج )معظم آب  لُجج  -146

147-  ثَرثُور = (داز بين رفتن و محو شدن  –د ( رياض اللّغات جلد چهارم –کهنگي و خرابي  –کهنه شدن  –يدثُر) 47-48ص.  -انهدام(
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۴۹۳صفحه (يتبر(در  امـر كـه  بـواطن نچه از حقـائق و آ روس ماند وحمصون وماز كشته شدناز اين عقيدت كند تا يوتبر

ـ   دنمايد وهنوز مشغول بمكالمه بودنفهميده بمومنين اخبار وابالغن بزرگوار ديده وآت مصاحبتش با دمطول   يكه فراش باش

كرده فرمـود از  يبفراشباش ين حضرت روآد كرد وكشيد وتوبيخ وتشد يدستش را بطرفقا سيد حسين دادهآ هب ينهيبرسيد و

ح شـوند نخواهنـد   بمقاومـت ومضـادت مـن مسـلّ    العالم ياند مرا باز دارد واگر جميع من فنچه بايد باو گويم هيچ كس نميتوآ

 يئمـهٴ بقدرت عظي ين اقوال واحوال پآاز استماع ومشاهده  يممنوع سازند وفراشباشايايمؤتوانست كه مرا از ابالغ واكمال ن

ـ ن حضرت را با ميرزاآد وذاشتنگياجره برحجهان را در همان اماند سپس همر يجاساكت بربرده بـردن   يبـرا  يعلدمحم

ن انجمـن پـس از مكالمـات    آوارد كردند واعضـاِء  ن حضرت را تنها در مجمع مذكورآ وردند وآن حجره بيرون آنزد علما از 

ـ  ين دو جماعت شـيخ آند چه كه دق شبرخواسته متفرما بين خوديف يمذاكراتو يوبا يچند بـا يكـديگر اخـتالف    يعرومتشّ

خـود  ميخواست تـا رهطوهريك ديگريرا پيش قدم درامور مخ داز همديگر مطمئن نبودنومت داشتندووخصرقابتوعقيدت 

وزيرنظام  د ولوم ندادنظن مآبقتل  يفتواتفاق نيافتند وه باشد لذا دراين بارمتوج ين ديگرآ هسايش وامان بوده اخطار بآدر 

ـ  آود تامور نمأرا مياشباشپس فرنشد  را مقصود حاصل كـرده   يمالقـات انفـراد   يومنـازل ببـرد وهريـك بـا    ه ن مظلـوم را ب

ـ   يدهند واو جمعئ فتوجداگالنه ـ ن مظلـوم آوغيـرهم را انبـوه كـرده   ح مورين مسـلّ أاز نظاميان ودژ خيمـان وم  رهٴرا از حج

 يمسافتش تابوانِن او در جودبر وه هجوم بابيض خوف ازحومد را احاطه نمودنمورين اوأورده امر داد وتا مآسربازخانه بيرون 

در مقام پرسـش  بردند د واو چون يد ممقاناحتياط نمودند وبدين نوع نخست اورا بمنزل مال محمكمالو دراه ندادن ار يكس

سـال بـود    )۱۲۶۰( يكهزار ودويست وشصـت كهن كسيآالسابق فرمود منم  ين حضرت در پاسخ كما فآاست ورا خاويمدعا

مقـام  رديانقمد ممحپس مال م)۴۹۴صفحه (مان ميگوئيدالعجل يا صاحب الزّظهورش العجل ياطار ظهورش داشتيد وبركه انت

پيغمبر را از ميـان گوشـت ونـاخن انگشـت ابهـام      صالح قهٴناه چون قائم موعود طهور نمايدد گفت موافق اخبار مروياايررد و 

خطاب فرمود جناب اخوند ميان گوشت وناخن شـتر خانـه نيسـت كـه از      چنينجواب اون حضرت درآو آردخويش بيرون 

ـ يت سند بايد دانست كه معنه را در صورت صحنجا شتر بيرون بيايد واخبار مرويآ معقولـه مـراد   غيـراز ظـواهر غيـر    يوحقيقت

ـ  يراند پس مالّ مرتض بر زبان يو در حق يتكفير وتحقير مهٴشفت وكلآبرد از شنيدن اين سخنمحم باشد ومالّ يومقصود  يقُل

ور است وهيچيك أثمظهور موعود يابر يه عالمات بسيارمرويمظلوم نموده گفت در اخبار  نآجا حضور داشت رو به نآ که در
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ن حضـرت  آ فتاب از مغرب طلوع نمود وكه ديد  يا شنيد وآيكياآميباشد نجمله طلوع شمس از مغربآشكار نشد واز آنها آاز 

ن آ نها ظاهر شـدند و آجميع بينيد يب وبا نظر انصاف بنگريد ماز غرض وتعصّ يبينا وبا عقل خال دهٴاگر با ديموددر پاسخش فر

فتاب مشـهور از مغـرب خـود   آا طلوع كردن طلوع كرده ام وامهاز سالله طاهره نبوي ين يعنآشمس حقيقت منم كه از مغرب 

حاضـر بودنـد   ن خانـه آه كـه در  ئم از شيخيماوسائر ارباب  ع يقل يرتضم وقت مال محمد ومالّدراينال وغير معقول استحم

ـ ااز امور غيرمعقوله ه از انبيا واولياويك گفت همه معجزات مروي دشروع بخنده وسخره نمودن اين بايـد همـه را   رست پس بنا ب

ـ نجاميـد وفـر  مط صحبت داشتند وسخنانشان بطول انَ نيبد  يختليكديگر ويل نمود وباأار كرد وتکان ـ رو بمـالّ  ياش باش د محم

واجـب القتـل   ومرتـد و  رميگويم اين شخص كافپرسيديمچه شد او گفت اگر از من اين گفتگو وتكليف ما جهٴنموده پرسيد نتي

له وخطاب خـود سـاخته   به وطرف قتوج د را محلّمحم مالّور شد ين سخن سخت محزون و متأثّر و متغيو آن مظلوم از ا است

نيسـتم  مـن  شما لهٴال اعراض قاسيانه گفت قبح بقتله من ميدهيد  واو در جواب با ييا فتوآ منلهٴفرمود قب يت انگيزقّن روباط

ـ  جار وتالّزان ين حضرت از اين سخن وآ)۴۹۵صفحه (ن حضرتآ شيطان است پس او سـخن  فرمـود مـنهم بـا    هم شـديد يافت

مات رفـتن بمسـجد   تهيـه مقـد  يد براقبل از ظهر بود مال محم يكه چند ساعتبرخواست ودر اينحال  يتامل از جاالّبميگويم و

ميرزا باقر مجتهد بردند وچون بدر نهٴخا ين مظلوم را براآمامورين ويباندرون خانه رفت وديگران نيز متفرق شدند وفراشباش

ن حضرت را بحجره آينرمامومجرناع ورزيد الخبر بشنيد از اندورن خانه بيرون نيامد واز مالقات امتواو اينن خانه رسيدندآ

گسيل داشت وپيام نمـود كـه در    يمحمد ممقان را نزد مالّخود يومنش يسرباز خانه عودت  دادند ووزير نظام بيدرنگ فراشباش

ـ وتعاصل نشد وهمانـا ايـن تسـامح   ح د باب نتيجهشما در باب سي يونه از مكالمات خصوصمجلس علمااين اقدامات نه از ل در لّ

از شـما   امضـا كرديـد فبهـا واالّ   مهـر و  نوشته و يو رهٴبال در انجام امر امير كبير ميباشد حال اگر عقيدت خود را درهاتسيمعن

ن آتامل قلم برگرفت وحكم قتـل  يانديشه كرد وب يد از استماع ابالغ نهائمحمالجرم مالّشكايت باتابك اعظم خواهم نگاشت

ـ مالقات ومكالمه نمـايم در تـرد  اونكه باآد باب قبل از وشت كه من در امر سيمضمون نمظلوم را بدين ر بـودم وچـون   د وتحي

نميفهميدم ودر نزد خود چنين ميدانستم كه دچار خباط اسـت ويـا دراشـتباه     يميديدم چيزراش ه اثار علميآيات وآكلمات و

را در كمال عقـل  وفراسـت   او دموجواب كر يسئوالة شافهضر وليعهد محهمينكه درم يش مشتبه شده ولدافتاده وامرش برخو

اساس را نآدانستم شعور سالم وعقل كامل دارد ودر امر خود باشتباه نيفتاد بلكه شد وبرمن ثابت وروشن هشيافتم وعدم اشتبا

ميگويد واز اينـرو   صاحب االمر افترابرحضرتوسلطنت گردد و يورده ميخواهد صاحب فرمانروائآفراهم  استيل به رينيبرا
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بمهـر  نمـود و  ين حضرت لعـن نوشـته تبـر   آتصديق نمايد مرتد ودر خاتمه بر كافر محض است وقتل او واجب وهركس اورا

از )۴۹۶صـفحه  (هعلمـا شـيخي  را نزد سائر ئايشان ورقه فتوتسليم داشت و يباشو به فراشكرد  يضممختوم ومخويش يوامضا

ـ وغيرهم بردند تااصغر شيخ االسالم وميرزا ابو القاسم يوميرزا عل يدالهعلم  يقل يقبيل مال مرتض ـ  ت از مـالّ تبعي د كـرده  محم

 يعلمـا  يامضـا مهر ود ومحم مالّ يرا نزد ميرزا باقر مجتهد بردند واو چون فتويورقه را مهر وامضا نمودند وپس صورت فتاو

ومضمون بر ورقه رقم كرد كه منه بداينقلم برداشتمسرور گشت ورا نگريست مطمئن وهشيخيپدرم همانا از او  د ل امـر سـي

كفـر او وتـابعيننش   وسيله مالك سلطنت شود وبود كه ميخواهد بدينق وواضحقّمحبر ماباب را بكمال عقل وشعور ميدانستم و

خـاتم  كرده با يتبروپيراوانش نوشته ن حضرتآ رار بيشتراست وواجب القتل ميباشد ودر خاتمه لعنت بكفّنزد من از كفر سائر

 ين ورقـه را نـزد سـائر علمـا    آنشد پـس  يباحضرت نقطه اول مجددش احتياج بمالقاتداشت و يخود مختوم وممض يوامضا

ـ از علما گرفـت بفر  يمهر وامضا نهادند وچون وزير نظام فتاوشريف وغيره بردند وايشان نيز مالّل يرعه از قبمتشّ دسـتور   ياشباش

ميـرزا محمـد   ن حضرت وآ وكر را احضار نموده سابق الذّارومي  ين مظلوم داد واو سامخان سرتيب فوج مسيحآقتل رمانوف

 يمحترم  تبريز بود وسـع  ياز علما يزنوز يقا سيد علآشوهر مادرش نكهآيرا برا يد علقا ميرزا محمآداد و يرا تسليم و يعل

ودلداده و عاشقاو چنان مجذوب يكه خالص نمايند ولداشتند يمسامحه ميكردن وسعمينمود علما نيز واستخالصش يردر تب 

ـ  هشفتآسخت بر يد ممقانمحمنبخشيد چنانچه در محضر مالّ ينحضرت بود كه اقدامات مذكوره ثمرآبا  شهادت يده دكلمات ش

خواسـت او  ياشباشفر از محضر علما دهٴئعاااز  سباالخره پوتوبيخ كرد ونحضرت مالمتآفتايش بقتل إرا از جهت  و اوگفت 

لـذا اورا نيـز بـا   نحضرت  ونيل بفدا نمودآخواهش موافقت با  رواصراه يو گرع تضربااو باحسنين نگهدارد ورا درهمان حجره

ودر محاربـات واقعـه بـين ايـران وروس بدسـت سـپاه ايـران        بـود  يمنصبان روساز صاحب يكور يكمذوسامخان  دبردن يو

روس  سالدات ) ۴۹۷صفحه (سالدات يه و از اسراياروم ن ساكنب از مسيحيمركّ يوفوجرا سامخان گفتنداو تاد و بعداًافاسير

معروف بارمنستان در تبريز بنا كـرد كـه بنـام    در محله يتشكيل كرده در تحت فرماندهيش قرار دادند وسامخان مذكور مسجد

ا نسبت باصحاب خراسان نگاشتيم ودر اينموقـع بحضـرت   رسن سلوك ويراسان حخنهٴفتمسجد سامخان مشهور شد وما قبال شرح

مظلوم بدو چنين فرمود آن نگردد واين فاجعه واقعشود كه بدست يمعروض داشت كه اگر اين امر حق است نوع ياولنقطه

عمل را واقـع نسـازد   نخدا قادر است كه بدست تو اي يخود صادقتاگر در نيعمل كن و يكه دار يستوردكه تو بموجب 

فرمانراخانسام ياشباشپس فرا كرده تفنگداد كه فوج خود را مهيبايسـتادند وبـر   رنموده در سرباز خانـه منتظـر  هايشانرا پ
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ـ     ياره ببابيكه اگر دبا اسلحه بگماشتنراسرباز خانه وپشت بام ديده بانان يدرها ـ و داسـتخالص هجـوم كننـد نگذارن ت جمعي

ـ محوپشت بامها و ينظامو ياز چاكران دربارقه وجمع كثيرين از مردم متفرتماشائيا  وبـود  يطه را مملو كرده ازدحام عظيم

ـ  يکه  يقمر يشت و شصت وشش هجريدو نواقعه در ظهر يوم يكشنيه بيست وهشتم شعبان يكهزاريا ن روز از يکصـد و دوازدهم

دو ساعت قبـل از ظهـر   و148بود واقع شد ينه ميالدوهشتصد وچهل و رهزا يازدهم جوالير ماه و مطابق ينوروز و نوزدهم ت

عمامـه وشـال كمـر   )۴۹۸صـفحه  (را درحاليكـه اوباز كرده و دبودنن مسجونآحضرت وهمرهانش در آن يكه ئ رهٴدرب حج

ـ    در بـاب يسئواالتيدين حسن وحسين يزدوردند وپس از سيآنداشت باهمرهان بيرون  ان در جـواب  عقيدتشـان نمودنـد ايش

اش دولت وعقيدت مملكـت نداشـتند از فـر   مضادت باو مخالفتزگومستخدم ميباشند وهرن بزرگوار كاتبآگفتند كه در نزد 

باز  داًمجد يدعلنگاه از ميرزا محمآ ن حضرت تكليف معلوم نمايدآپس از شهادت ان حجره توقيف نمود تامهايشانرا دريباش

ن بزرگـوار  آ شـهادت در راه امـر   يانموده گفت بـر  دهيجدتصريح بايمان كمال عشق وانجذابسبق باكماواو دپرس كردن

بـين  برديـوار مـا  هنـين آمـيخ  دو سرطناب را گره زدند وورده دوال كردند وآميباشد پس دو ريسمان محكم رزومندآماده وآ

ـ وم ولظمنآ را نهٴوسط ريسمانها برسيمجاورش كوبيدند و رهٴحبس وحج محلّ رهٴحج ـ ميرزا محم انداختنـد ودو طـرف    يد عل

مـذکور   يجرآ و يديوار سنگ يپهنااندوختند و يهنآميخ به از طرف پشت سر گره زده ووردهآريسمانها را از زير بغلشان در

ضـرت  حنبه آياويزند كه رويبينيز از سامخان چنين خواهش نمود كه اورا نوع يد علميرزا محمربع زرع نبود وبيش از سه

فداكار صادق من عاشق وؤمآن مظلوم شود ولذا آن وارده بر يهاگلولهن بزرگوار وهيكلش سپرآسينه  يسرش محاذوبوده

خبر من ارسال دار همينكه اين بهحضرت را معلوم نما ونوشته پادشاه روس فرستاده بود بنزد ايليچي تبريز كه شرح احواالتني جاحاجي ميرزا -148

نحضرت آ خود واز احواالتر حضرت را كه در تبريز حبس بود خواستند بمجلسبودند جناب اقا سيد محمد حسين محرنحضرت را شهيد نمودهآرسيد 

نمودند ولي بر سبيل ناحت رحضرت بنحو صنآت بذكر احواالت أمسلمانان جرۀستفسر بودن جناب اقا سيد محمد حسين بواسطوعالمات ايشان م

خالصه اقا سيد محمد چند چيز بود.................  ص  ايشان د رامر حضرتسبب تفح دمطالب را القا فرمودند وبعضي نوشتجات هم دادني اشارات بعض

ص .           ) –. ( تاريخ حاجي ميرزا جاني ورده وحبس شديد نمودندآ ص ايلچي ها از تبريز بطهرانهمين واقعه تفححسين را بواسطه 

اولي از چهريق به تبريز و از هم حبسان آن مظلوم تا يوم شهادتش درويش مؤمن هندي سابق الذکر  ۀحاجي معين السلطنة از همرهان حضرت نقط

سربازخانه خارج کرده و سئواالت نموده و او نيز به نوع حکمت پاسخ داده گفت که من  ۀا نيز با سيدين حسنين از حجرآورده چنين نگاشت که وير

ان درويش و سالک و مجاهدم و در هر جادر طلب حق جويا و پويا هستم پس گمان دانستند که درويش هندي است و سوار کرده مامور به خروج از اير

ص.     ) –جي معين السلطنة نمودند. ( تاريخ خطي حا
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ـ لآروح اعظـم  آن ه ت قدسـي قوسينه اش نهاده باساخته سر برمخزن حضرت آن خود را حائل دم واپسين بدن در هنـگ آي ه

كه هفتصد وپنجاه نفربود سه قسـمت  ا ديوار قرار گرفته فوج سامخان روسط وجهان باال نمود وچون دوهيكل بنوع مذكور در

همينكـه  شصت قدم بـود و  ندو مصلوب تقريباًآ ل وصف او يبين تفنگهامالهٴرا پشت يكديگر قرار دادند وفاصهانموده قسمت

بيكبـار شـليك   ل بفرمان سامخانوخود را كنار كشيدند پس صف ا دنوع فراهم نمودنن يبدحكومت امورا دژخيمان وچاكران

واز  ددو هيكل را هدف ساختنآن م وباالخره صف سو)۴۹۹صفحه (گشاد دادند ارخود ينگاه صف دوم تفنگهاآكردند نشستند 

وگشت يچون دود متالششد كه در مسافت نزديك يكديگر را نميديدند وتارتيره ونانچسربازخانه  يدود غليظ باروت فضا

پايه ايستاده بمردم  آنيدر پا يدعلميرزا محمينديدند ولويزان بودآجا كه آنرا بر اعلٰي ه شدند حضرت ربمتوج دوه آن ب

ـ   در سربازان و يدر انبوه تماشائيان حتّ يغريبمهٴنگران بود ازمشاهده اينحال همه گفـت غائـب شـد    يدژخيمان بلنـد شـد يك

حضـرت پرسـيدند    آن از حال رفته يد علمورين نزد ميرزا محمأت پس مميگف ينسمان عروج كرد هركس سخآگفت ب يديگر

ـ آنمديمآما برزمين لوله ريسمانها را گسيخت وگگفت همينكه  حجـره فـرار   ه حضرت باندرون حجره رفت وايشان گفتند مگر ب

ـ تا يفرار نه بلكه برا يميكند در جواب باكمال رشادت وقدرت گفت براكردن اورا از چنگ ماخالص نصـيحت ام وصـيت و م

آن ت بود در واكمال حجشان رفتند وديدند عقبه وديگران نيز بسلطان نام باندرون حجره شتافتند يوقوچعل ياشباشميان فر

افتاد بدو خطاب نموده فرمود حـال نوايـايم    يباشاشاست وهمينكه نظرش بفرقا سيد حسين مشغول بمكالمهآمظلوم با آن كه 

كر در تـذّ استماع اينمقال واز ياشباشهيد وفردموقع است كه مقصود خود را انجام را تمام گفتم وها يتنرساندم گفرا انجام

حضـرت  آنچه از آناًداست وبعوورده استعفا خآرامر شهادت عذر ر شديد يافت واز مباشرت دثّأتبلرزيد و دسوابق احوال برخو

مباشرت بقتل ه اش ازسامخان نيز باعدو دبمنقبت ايمان فائز شدن يرخباو  مقاالت طهٴسانيز گفت وبورگديده وشنيده بمردم دي

ـ   هم گفت كه اگراو بصراحتورزيدند وهمان هنگام از سربازخانه بيرون رفتند و فكاناست خـان جـانم در    ياز طرف ميـرزا تق

تمظلوم را گرفتـه بشـد  بان آنيگر سلطان مذكور يقوچعل يمظلوم نخواهم پرداخت ولاينتاذيه معرض خطر بيفتد هرگز ب

ـ ميرزا محمحضرت وآنبنوع مذكور داًمجدصورت همايونش زده از حجره برون كشيد ووغلظت لطمه برسر و  ريسـمان  يد عل

كه سرهنگ فوج خاصه خمسه زنجان بود قـدم پـيش   149ک خمسه ئي يآقا جان بپس )۵۰۰صفحه (ويزان كردندآانداخته  را

فوج خود را حال كه سربازانآن اند در وردهآ را بانجام رساند ئعظم عهٴفاجآن اوطلب انجام كار شده دنهاده نزد وزير نظام 

هجري قمري در واقعه  1272آقا جان بيک خمسه ئي در مقابل انجام قتل آن حضرت از طرف دولت رتبه سرتيپ يافت و او باالخره در سال -149

حمالت کشتيهاي جنگي انگليس محمره و شط العرب از اثر توپ کشتي متالشي و منعدم گرديد.
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ميفرمود كـه نزديكـان    يكلمات اعلٰي وحضرت ربدمشغول انباشتن تفنگها بسرب وباروت بودنو ها كردشليك حاضر ومهيِّ يبرا

و دشـنيدن نمييازدحام تماشائيان چيز ير مسافت بعيده واقع از هياهوانكه دآنوميفهميدند وميشنيدند يشنايان بزبان فارسآو

من  ياجداد ومقتدا يائمه هدوخاتم انبيا ومن يمردم جاهل وغافل خدا خدامظلوم چنين بود كه ايآن مضمون خطابات 

ونـه رفتـار  گخودم اين با يد ولقيام كني أًاست كه هرجا نام من مذكور گردد واحتراميا سزاوارآاند ومن قائم موعود شما هستم 

قا جـان بيـك   آخر وچون آيال د يد و بر خود و اخالف خود رحم نمائيب النّزول است بترسيهمانا از سخط  خدا که قر نمائيد

ـ بشَدادند در اين بار گلوله ها اصابت نموده جسدها متشبار را گشادآيتفنگهاکبار يبداد وهمه سربازان فرمان ه  ك شدند بنوعيك

ـ المت دو جسـد نظاميان وچاكران حكومت جمله دژخيمان ولباو ددرهم كوبيده مخلوط  گرديدنعظام ولحوم را از ديـوار  يش

ـ مردم گروه گروه بتماشـا ميرفتنـد و  و دبودنتا بعداز ظهر روز مذكور مطروحو ند همان نزديك افكنده دردورآپايين   يبعض

دو جسـد را   هردر وقت عصر بحكم وزير نظام لوله بمظلومان بودند وگهمه آنصابت اسف ازتأم يجمعپژمان و يشادمان وبرخ

بربايند وبدر برند لذا  چهار دسـته از  ها راآنه ق انداختند وچون ميترسيدند كه جماعت بابيندشهر كشيده بكنار خَۀدروازبيرون

وند ير نمايا دستگيبکُشند و  يندآها آنه در اطراف ه اگر بابيك دگماشته فرمان دادن يبنگهبانتن بودنده دسته دسربازان را كه هر

خندق مذكور حاضر كسان خويش در كنار ز بايم تبريروس مقدولت گذشت ودر صبح روز بعد قونسول ثهٴل بدون حاداوشب

ـ )۵۰۱صفحه (ه داشت واخود همرابيرشد ومصو رسـيم نمـوده بـا   ت دوصورت دو جسد مطروح را بهمان حال كه افتاده بودن

ـ هويك سال وهفت ماه وبيست وهفت روز از سنين قمري يحضرت درحين شهادت سآن عمر خود برد واز سـال ونـيم از    يوس

ـ غاز ظهورش شش سال وسه ماه وبيست ودو روز ازآ ازو هيسنين  شمس ه وشـش سـال وچهـل وچهـار روز از سـنين     سنين  قمري

ه گذشته بودشمسي.

طَنقل جسد مدركوه كرمل حيفا اعلٰي از تبريز بطهران وذكر مقام  ياول طهٴقضرت نُر حه

 ابهـٰي  مقـام عظمـت   ه بوله نسبت باين امر ونسبتاعتماد الد يقا خان نورآدر وصف احوال وارتباط ميرزا اًجزكه مو يشرحه ب

از وقـوع  داشت وبعـد ،ابالغ مي ابهٰي محضر ه ميرزا تقيخان را بو يين شاهات دولت ناصرالداحكام ونظري ورديم او غالباًآقبالً

 يبـرا واقعـه ديگـر  محضر رساند واظهار داشت كه بعـد از ايـن  نه آنخست خبر را ب ٰياول طهٴنقشهادت حضرت يعظما عهٴفاج

انقطـاع   شـهادت  از واقعهعقيدت بعدنآ از طرف دولت ايران نخواهد شد وگمان داشت كه حركت ونشر يسخت ابهٰي جمال 

اسـت كـه    يمه ظهور واقعات معظمترمقدن واقعه يبلکه بالعکس اچنين نيست كه دبدو فرمودن  ابهٰي جمال  يمه پذيرد ولوخات
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ـ همه جهان  منتشر خواهد ساخت ودر موقعيكه ميرزا تقيخان فرمان برقتل حضرت نقطـه اين امر را در ايران  بلكه صـادر   ياول

ـ   يخان تبريز ييمانخان پسر يحبتبريز برسد سليفرمان نكه آ قبل ازكرد و رجـال دولـت واز فـدائيان    در  محتـرم يكـه شخص

ذربايجان گشت تا آه را باخود همراه نموده از طهران رهسپار بابيتن ازتمام چند 150يشنحضرت بود مطلع شده باحرارت وطَآ

 شد كه شـهادت  (واقع) يدر روز ورود بتبريز يمستخلص سازد ولچنگالشان نحضرت را از آومستحفظين زده مورينأخود را بم

ذربايجان آمشاهير بابيان از يبرخف باسأر وتثّألذا سليمان خان درغايت ت)۵۰۲صفحه (ن واقع گشتآيوم قبل ودن مظلوم آ

از كنـار خنـدق واز   ن حضـرت را آجسـد يـد  آپيش  يهر نوع ق شدند كه الاقلّباالخره متعهد ومتفّصحبت داشت وومالقات

فت أوف وبا نظر رفس ومتصّسليم النّ يكر تبريز كه مردالذّكالنتر سابق يميرزا مهد يحاجن باوچربازان بربايند وتحت نظر س

كـرد  از را درميان نهادند وخواهش مساعدت نمودند مالطفت ومرافقتر ات كرده قداشتند ماليدوست قهٴنسبت باين امربود ساب

ه همـراه  نعدآار نموده از او خواست كه شبانه با ضاحاك تبريز بودوپهلوانان بيباك سفّاهللا يار نام را كه از سر دسته ها  يوحاج

ـ      دوم شهادت پـس از يكشـب وروز كـه    نشب دوآدر شده مقصود را بانجام رساند لذا 151ريعجسـد برهنـه در كنـار خنـدق صَ

ـ  ييمانخان وحاجلساهللا يار خان و يحاج ييعنمذکور  ه از شب بگذشت عد يبود همينكه نيم152ريحطَو ـ دمحم ـ  يتق  يميالن

ريختـه بـدوش كشـيده بـدر      يعبائمطروحه را گرفته درمشروحه داجسبكنار خندق رفتند وا حاًسلَّر مگدي يوبعض يوحسين ميالن

وسـلميانخان  نجـا بـود پنهـان نمودنـد    آمذكور در  يد تقمحم يحاج يكارخانه حرير بافكه يمحل امن به بشتاب تمامبردند و

 يروز بعـد صـندوق  نودنـد و غوشب را براحـت   ندداداهللا يارخان يبحاج ةنقود بعنوان حق الخدم يمبلغ يمحمد تق يوحاج

يـه كـردن وبدسـتور    تعبپيچيـده در صـندوق    يمشـروح را بحريـر سـفيد   دو جسـد  ترتيب دادند  يتجارت عهٴأمتبشكل صندوق 

د نشست و يمنتظر وصول دستور جدكرده  بالغرا اخبار وا يجرما ابهٰي گذاشتند واو بطهران بمحضر يامن سليمانخان در محلّ

لـوده  آيوعبـا رفـت  النيبه مبسرعت تمام مذبور گذاشتند   ير بافيمذکور همانشب که اجساد را به کارخانه حر يالنين ميحس

سليمان خـان   153ريدنسو چون بآداشتند واز چشمان اشكبار يتا مدت شستند وبابيان يد تقمحم يحاج نهٴبخون را در حوض خا

مور أكفايت وامين وشجاع را مبا يمور فرمودند تا شخصأكليم را م يميرزا موسقاآدر طهران رسيد جناب   ابهٰي بمحضر جمال 

)272ص.  -کم عقلي. (رياض الّلغات جلد ششم –بي فکري و بي مالحظگي  –عدم وقار و بي تمکيني  –کي خفّت و سب –سبکسري -150
)1037ص-(رياض اللغات جلد پنجم –صَريع ( از : ص ر ع) بر زمين افتاده يا افکنده شده -151
)236ص -اللغات جلد ششم رياض(-افتاده –انداخته شده  -افکنده شده بر زمين -طَريح = ( از : ط ر ح) مطروح-152
اسب يا هر حيواني که براي حمل وسائل و نامه هاي پستي بود (  –مسافتي که هر مأمور پست طي ميکرد  -نامه رسان –پست  ۀادار –بريِد = پست  -153

)106ص-رياض اللغات جلد دوم(-جمع : برد)
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ـ )۵۰۳صفحه (اينكار ـ    يرزوآاينكار بتبريز فرستاد ونظر ب حـدود  مسـتحفظين از بـا حـين ذهـابش  كـه در  ئحضـرت نقطـه اول

عبـدالعظيم  صـادر    يبـار  يصورت زيـارت كه بطهران داش يذربايجان جهت كمال تعلقآيبسو قصبه عبدالعظيم 154محاذاتب

ـ    يجوار اظهار داشته صندوق را برانآ استقرار خويش را در يرزوآفرموده وبصراحت  ـ ارسـال بطهـران مهي وحسـن   دا نمودن

ـ  آرك گمكه از مومنين مخلصين بود ودر  يتفريشيقاآ ـ قصـندوق ومت ت حامـل ذربايجان سمت نيابت رئـيس داش ل ايصـال  ب

بطهران گشت وبا همه حد داخكه در طرق  يلمشاكد وو سجـاره بـود و  التِّنقل مـالُ حمل و يمملكت براد دات بالرحسه ولي

اجسـاد  حامل يهمه اخطاريكه براميشد وبا يدولت سخت گير ءاز طرف اوليا يمركگيسرقتهاواتساز تدلي يجلوگير يابر

اخبار نمود پس بـال درنـگ    ابهٰي ساخته بمحضر صندوق را بقرب طهران در امام زاده حسن وارد ميفهميد بود سالماًاگر دولت 

نهايـت احتيـاط  مور شدند تا صندوق را تسليم گرفته درأم )ميرزا احمد كاتب(عبدالكريم  قا مالآ كليم و يقا ميرزا موسآجناب 

ـ  الع نبود ون اطّآرا از  ياحدوبامانت گذاشتند مكتوباً عبدالعظيم محفوظاًرهٴيه قرب مقبابوواستتار در بقعه ابن ب ام سـپس در اي

قا ميرزا آ)1283(ورد درحدود سال هزار ودويست وهشتاد وسهآچهارم خواهيم يكه در بخشحدرنه بشرأدر  هيآلهارواشراق ان

وانسـت محـل اسـتقرار    تنكـرد  ينچه سعآويه شتافتابوبن با رهٴكليم بمقب يقا ميرزا موسآبموجب تعليم جناب  يكاشانقا منيرآ

ـ    ه آب ابهٰي بحسب دستور  يقا جمال بروجردآ نآبعداز  ياندك ير را پيدا كند ولجسد مطه ر را يافـت  نجـا رفـت وجسـد مطه

ـ مدنآتمامت درداخل طهران نقل مكان دادند وو به محلّ در خارج ياز محلّ يچند  اطياحت ياوبر نهايـت  دريت طوال ن

ـ     يقمر يهجر )1317(بوده تاباالخره در سال يكهزار وسيصد وهفدهستر وكتمان ـ مقديازايـران بخـاك  فلسـطين واراض   هس

مقـام   مقـر و شـنا وبيگانـه اسـت    آهتوج) ۵۰۴صفحه (هتوج كه محلّ يسپس در جبل كرمل در مقام عظيم وجليلانتقال يافته و

در جبـل كرمـل در بخـش هفـتم      اعلـٰي  مقام  بنأءوحواليش ونيز بيان سد مظلوم در طهرانجنآ گرفت وبيان مقامات استقرار

.مدآخواهد 

نحضرتآصفات داب وآودر صورت وسيرت

خط روبرويي . مقابل . برابر. روبرو. مقابله . (زوزني ). روياروي . روبرو. (يادداشت به.ييمُ  ] (ع امص ) محاذاة. موازات . رويارو.]محاذات-154

.(صيمينيتاريخ◌ٔ کرد. (ترجمه ايلک باحشر خويش به محاذات او نزول(:مرحوم دهخدا اصطالح حکما و متکلمين موازات نيز گفته در298||

کشاف که نسبت به شخص ثالث در وضع با يکديگر متساوي باشند. و آن از اقسام وحدت است . (ازشود و آن اتحاد در وضع است مانند دو انسان

( فرهنگ و لغت نامه دهخدا).شود. (از کشاف اصطالحات الفنون)اصطالحات الفنون ). || در اصطالح محاسبان بر طريقه اي ازطرق عمل ضرب اطالق
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در بيست ونه سالگيش ترسـيم شـده   ظيرش كه تقريباًق در تصوير نادرالنّاز تعم آنحضرتجمال وكمال وجذابيت چهر همايون 

ـ سـيه   يچشـمان  ،پيوسـته  و155مقَـوّس  يروانبواگشاده  ينيجببود ينوران يرا سيمائ يوحانر طلعتآنواضح وعيان است و ام ف

در  يف خوانده ميشود وخالناأل 156يأقنيدر قسمت باال  كه بعرب يمدگآبر يبرقدرنازك كشيده مشتمل ياب وگيرا وبينوجذّ

نه بلند نه سمين ونه مهزول ام ورسانه كوتاهمقامتش توجهش بس جميل ودلربا واندامش معتدل وزيبا و ،چهره نايانجانب يمين

وخلقـت تـام    ءور وتمامت تركيـب اعضـا  نَّه مبريق ولمعان چون مر ودرودر ومر پبدن سفيد مائل بگندم گون وچهر مطه نگر

ـ  يشيشـوان  يقا باالبيك نقاشباشآنوشتيم  قبالً الًمچنانچه مجا رسم همايونشوكامل بود وام اروميـه  نحضـرت در آتوقـف  ام دراي

ن آينيـز از رو  يتكميل وتتميم كرد ورسـم ديگـر  يچند يرسم ناتمام را پس از سالهاآن از او نموده و يطرح رسم )رضائيه(

نجا محفوظ مانـد آدر مخزن  وا فرستاده ونيز حضرت عبدالبها بعكّ ابهٰي بمحضر جمال ين هر دو رسم پس از چندآ برداشت و

وقار وعظمت داب وآا حالت مايافت ور وانتشارد وتكرتعد يم صوررسم دو يرو بعد مياوريم وسپس از يشهابخ نرا درآوشرح 

حاضـرين را جـذب    ن ويقلوب منـاظر پنهان بود كه مانند مغناطيس رفتار چنان در او و ومالحت در گفتار عذوبتت ووشخصي

ـ آانگشتان از حد  ودستها تا)۵۰۵صفحه (و نشستيمزانو دوهميشه برنكهآجلوسش دابآمينمود واز  ورد آستين عبا بيرون مي

عصا ميگرفت ودر نظافت ولطافت يمشدردست داشت ودر حال قيام و 157ةبحس وغالباًران چپ مينهاد يودست چپ را بررو

 يو يبـرا  ييفرمود واگر غذائبسياراندك تناول مرب اينكه غذاشُكل وأَداب آباس واندام مشاربالبنان بود واز لدر  يپاكيزگو

ينكه محمد بيك سعآ طريق از اصفهان با ين فراهم ميگشت ميل نميكرد چنانچه در طآ حاضر مينمودند كه از طريق ظلم وشبه

سـواريش بجبـر    ياكه بر يميفرمود واسبنحضرت از ظلم وعدوان نباشد معذلك احتياطآياه شده برتهي يبليغ داشت كه غذا

مكروهه در اسالم ماننـد   غذيهأَ را مينمود ونيز از يل مشقت پياده روتحمود يشنم معمورات راه ميگرفتند سوارو ئوعنف از قر

 سر نـزد از او  يمكروهبدرجه بود كه هرگز عمل ئرب دخان لب نزد ودر مقام عصمت كبروغيره اجتناب داشت وبشُسير وپياز

ميگشـت   ننـدگان يبنـدهاش  و إِكه موجب حيرت بود جهٴمور بدردر أُف تصرحسن اداره و ۀوت عقل وادراك وقُدر مقام قوو

و دوودر ج ـ غاز شَآدر ورده اندآبين مردم شهرت داشت خا ماس در   يدعلميرسـي  يشـراكت خـال اعظمـش حـاج    ه باب كه ب

155- س = ( از: قَوِسقَوساً –مقَو َ(سو إِستَقو سس -و در باب ثالثي مزيد: قَوقَوس و اسم مفعول : مقَوهر  –کماني شده  –به شکل کمان  -اسم فاعل : م

)462ص  –منجد الطالب (چيز نيم دايره اي کمان شکل.
156-  بر آمده بودن باال –ی)  –قَنَا) ( ق ن و  –يقنَئ  –أَقنی األنف = ( از : قَنِی : ب بودن ميان آن و تنگ بودن منخرين يا اَألنفدحی بيني  و م

)1044ص. –(رياض اللغات جلد هفتم سوراخهای بينی. 
157- سبار  33بار تسبيح و  33مهره تا  33فاصله هر  متفاوت در هٴک مهريمهره دارند با  99ح ها يح ( بعضی تسبيمهره های تسب –= ( از : س ب ح) دعا  ةبح

)62ص..جلد پنجماض اللغات (ري.ند تکبير گوي
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ـ  يو برخخطير از نقود بذل فرمود وازاينر يمبلغ ير العائله متعضفير کثيبه فق يروزابوشهر تجارت داشت ار بخـال اعظـم  از تج

از دست خواهد داد ودر مقـام   يزمانمايه را د راندكرامت سماين حال بذل وبخشش تخبر دادند كه با ينوشتند واز حال و

جاره ابوالحسن نام از اهل يزد چون عازم سفر حج بود مال التّ يبوشهر تاجرام اقامتش دربود كه نوشته اند در اي جهٴامانت بدر

از مراجعـت شيراز رفت وبعـد ه بيسفرش آن حضرت به جهت امر الزمروانه مقصد گشت وپس ازگذاشت واو ديدرراخود

همينكـه  ودانست امانت  ينرا منافآضرر است و يمهمل كرده مبلغ تنزّ که مالکش رفت يمال از موقعمالحظه فرمود كه قيمت 

)۵۰۶صـفحه  (يمقـدار  ين ايـام تـاجر  آاند در وردهآنمود ونيز  يليم ومزبور را تسبه بوشهر مراجعت کرد مبلغ حاج مذكور

ن حضرت اشتغال بخوانـدن  آ مد چونآريد خيبار يمشتر يپس از چندنهاد و يد وزش برسم امانت نورفينيل برا يمقدار

ن حضـرت از  آهمينكه  يولدرابتدا بپذيرفت يمشترفارغ شوم وتا از زيارت نماصبر يزيارت داشت باشاره امر فرمود كه ساعت

ـ ينرا بقيمت نازله بفروخت ومبلغآل كرد الجرم ن قيمت نيل تنزّآپس از نمانده برفت ويزيارت فارغ گشت برجا زرگ كـه  ب

مـهٴ بود كـه عا  جهٴبدر يجوانام صغر سن وايقش بجهان باال ازل بود خود بصاحب مال بپرداخت وحالت عبادت وتعلّتفاوت تنزّ

مارك زدن ببار تجارت خم  يبيانش مشهور است كه هرگز براالتّلوحبيان از لسان شگفت بودند واينو در حيرت وشنايان از اآ

ام واسحار ابوشهر در بزرگوار در اينآحكايات طول  عبادات واذكار را سجده كردم و ينكه در همان حال حق تعالآاالّنشدم

معرض حمالقـات   صّـهٴ  شهير كه ق يسيد جواد كربالئ يجارتش معروف ومشهور ميباشد وحاجترهٴفتاب بر پشت بام حجآشديد  ر

كه با خال  يشنائآقهٴسابيمد چون از ايران بهند سفر نمود براآام صغر سن در شيراز قبال نگاشته ن حضرت در ايآ ابش ازذوانج

ر بهم صحبتان خـود حكايـت   ل گشت ومكرير نان بزرگواآديدار نجا نيز بفيضآ اعظم داشت در ابوشهر بمالقاتش رفت پس در

ـ  ينجوان الهآ كرده  گفت در هربار برگزيـدگان  داب وخصـال آاخـالق و وباخضـوع وخشـوع و   يار واطـوار رحمـان  ورا با ان

زمان شـهادتش هميشـه   ن حضرت تاآ و د نگردمحو وفراموشن ثير چنان احوال در نفس مأبان ديدم كه هرگز توعبادات مقر

دار بـود  يشه بيکرد و ثلث آخر شب را هميوضو ماز خواب بال فاصله تجديد پس از بيدار شدنوضو داشت و ييداردر اوقات ب

فكر او خـالي نميگذاشـت واز    و ذكر توجه بحق و از وازيداريباز اوقات ينآ حضرت پروردگار صرف ميفرمود و يوذكر وثنا

 تالوت ميكردند و ينزد و يروزه مقدارق همه يام حبس در چهريا وچنانچه  افتييمسرت م ن د ر محضرش نهايتآتالوت قر

گرديـد  يش نازل وجـار من از لسان وقلآبيان ميفرمود چندانكه تفسيرات متعدده برقر يريفطرتَاً تفس )۵۰۷صفحه (بِدعاً و فطرتَاً 

ين واصحابشان انس تمام داشت ودر حين ظاهرهار واهل بيتطه اوسائر ائم (ع) يونيز باستماع مصائب امام شهيد حسين بن عل

در موسم سرما كه برودت حد سورت  يف  در ماكو حتام توقّبود ودر اي يجارقطرات مرواريد سمات اشك از چشمانش ءاصغا
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ب يـخ بسـته   آبـا  هر نماز يحضرت براآندر چنان موسم حلول نمود  )1264(چهارم هزار ودويست وشصت وحروشهر مداشت

كه در شرح مصائب امام حسين اسـت در حضـورش   يك صفحه از كتاب محرق القلوب را اةغ از صلوااز فروبعد وضو ميگرفت

فـالفرار  ء اين جمله بود  بعد ماكـان االمـور بالقضـا    دتكرار ميفرمودن حضرت غالباًآنكلماتيكه ورده اند كه از جملهآميخواندند 

حضـرت نقـل كردنـد ونيـز از     آنيوم شهادت صغر سن تاامدر اي عهٴبيشمار واق كراماته خوارق عادات بسيار وبابي يا وقدماذلما

وس وجناب باب الباب وجنابحضرت قدايات كثيره نوشته اندورت وامثالهم حكايات  وحج.

افنان----حضرتنآتسبين ننسب وم

 دهٴاو ابن مير فتح اهللا ونام والن ميرابراهيم واو ابدرضا ونحضرت ميرسيد محمآبخش گفتيم نام والد دراول اين چنانچه اجماالً

سلسـله  هـر دو و قا ميرزا سيد محمد بود آقا ميرزا زين العابدين او ابن آحسين واو ابن قا ميرزامحمدآاش فاطمه بيگم واو بنت 

ـ ترمين واخيـار ت نجباِء محش ازميأُب وأَسالف أَتمامت پيوسته و(ع) يعلم شهيد حسين ابن مانحضرت باآيأُمو يأَب ار فـارس  ج

شيراز وفات يافت وجسدش را نقل بكربال كرده بخاك سـپردند واز او  نحضرت درآام صغر سند رضا در ايد محمسي واالّ دبودن

والـده اش  ام واميل اين بخش ذكر نموددر او احمد نام رايعش ضفوت فرزند وحيد ر صّهٴ وق داننم يابرجيسلننحضرت آواز 

ان تـاب نيـاورده از شـيراز   أَحـز ثر وأت تاز شددر شيراز در بيت مبارك اقامت داشت وسپس ئانتشار خبر شهادت كبر حينتا

ـ سـي ميـرزا  يحاج،د محمدميرزا سي يخوان ثالثه اش بترتيب سن حاجأَشيراز مهاجرت بعراق عرب نمود و)۵۰۸صفحه (  يد عل

ن بزرگوار جام لبريـز شـهادت را بسـر    آت حبم كه درسبيل يد علزا سيمير يبودند وتفصيل احوال حاج يميرزاحسنعل يوحاج

نحضـرت خديجـه   آا حرم محترمـه  نماند وام يبر جا يلسنور است واز او نيز طمسدر بخش سوم كشيد در اين بخش ومخصوصاً

يـوم وقـوع   والده اش بـود تـا   مبنت عد كهد محمقا ميرزا سيآقا ميرزا زين العابدين ابن آابن  يقا ميرزا علآبيگم بنت سلطان

ـ  ةًقَرِتَحوم ةًشيراز ميزيست ومنفردة عاددر بيت الس عهٴآن واق ونيز سالها بعداز ئفاجعه عظم ل احـزان ومصـائب نمـود تـا از    تحم

ـ ينيـز خـواهر  ميرزا حسـن و  يميرزا ابوالقاسم وحاج يبنام حاجرداررا دو بگذشت واواينجهان در لـهٴ در حبابـود كـه  يأُم 

داشت بنام زهرا سلطان بيگم ولذا منتسبين  ينير ابوگميكرد وهم خواهر دي يشهيد مذكور زندان يد علميرزا سي يزوجيت حاج

 يحـاج از دو برادر حرم محترمـه  يميرزا حسن عل يد محمد وحاجميرزا سي يين حاجمظِّعخالين ماز ياول طهٴحضرت نق يهٴباق

 ابهـیٰ عظيمه جمال خطاباتن واز خواهر ابوينش زهرا سلطان مذكور بودند كه در الواح وحسميرزا يحاجابوالقاسم و  ميرزا

 در يـزد اقامـت مينمودنـد وتفصـيل احوالشـانرا كـامالً       يوبرخاز ايشان در شيراز يافتخار يافتند وبعض يهٴآلهرهٴبلقب افنان شج
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وراجـع باسـالف   ئمه از قلم حضرت نقطه اولعظّت مر احسن القصص بيانات وخطابايكتاب تفسورد ودرآدربخش ششم خواهيم 

:هذه يقربايشان مذكور است وهأُ والده وحرم و

ال اله اال  يذانااهللا الّ ييناِء انّور السذلك الطّيِء فآالبيض ةجرتلك الشّ يالحمراِء عل ةتلك الورق يف يئفاستمعوا ندا يامالِء االنوار 

يحبيبين من عبد يعل ينفسمن  نيمساال يكر فيت هذا الذّانا قد سم مـن  إسـماً  العرش جـده ابـراهيم وابـاه     يت فولقد سمي

هـو   ال الـه االّ  يذار الّغفّ لدن عزيزٍاالنوار منمطلع االخيار سر ييشهد اولو االلباب ف ياهره حتّالطّ ةه فاطممأُلين واالوالحبيبين

ـ   يِء فاستمعوا ندائآيا اهل العم)۵۰۹صفحه (يا  قديراً  يشيلّك ي كان علاهللاوان ـ  يمن لسان الباب هـذا الفت ـ  يالعرب ـ النّ  ياطق ف

ـ  يكيه الاهره الزّطّالاالصالب يف اهللا قد اخزنك من نقطه البدءِِ هو ان ناِء اهللا ال اله االّالثّ ةلحن نقط يعلالسيناِء  ةهذا اليوم نقط

ِء بالحق االكبر وانيشي يحد في امره الحق علااليشق يجباِء االطهار حتّطائفه من النّيا اهللا قد اظهر هذا الغالم فودالختم معه

 يقد انبتت عل ةهن العبوديبالد ةرالمحم ةالمباركجرهكر االكبر هذه الشّمن الذّ ةيا ذالقراب وعليماً حكيماً الحق ياهللا قد كان عل

ـ  ةته القدسيمنها ال ن صفا ئيتستشعرون بشاراضيكم وانتم ال يار فالنّ ةنقط ـ  ةالمحضه والمن احواله الملكي مـن حركاتـه   وال ةالحق

الكتاب  مأُيبالحق االكبر وقد كان ف ةجاالكبر وهو عنداهللا نفس الح غير الحق يانفسكم عل وانتم تحسبونه بظن هالمتقن ةالمحكم

كتبنـا علـيكم   ا قد غفرنا خطيئاتكم وقدفانّ امره ننصرواه ومنوا بؤالعظيمه ان ت ةكلمللك اذ من ةالقرابذايا ار مسئوالًالنّ ةنقط يعل

 اكتابنا الحق هذان تكفروا بذكرنا وو الباب مسكوناًحول يالقدس عنداهللا الحق فرة حظي ياعمالكم وكنتم ف يواب فضعف الثّ

قرابتك حكم  ينساِء ذويال يغالعين بلّ ةريا ق ظهيراً يمن دون اهللا العل ةخرآلا يتين ومالكم فار مرالنّكم حولنبعذّنتاهللا الحق ل

العالمين  من اهللا حول القدس وان اهللا رب ضوان خالداًالر ةبالجنّبعد العهد االكبر رهنره وبشّيار الكببالنّ رهناالكبر وحذّ ةالكلم

.قديراًيئكلش يقد كان عل

ـ  االكبر فانّکلمة فاعرف قدر ولدك  يالعل نفس اهللا يب عليك قد صبرت فالم من الرالس كر انالذّ مأٌيا  قبـرك   يه المسـئول ف

مکتوباً.كرالذّيايد يعل الحفيظً لوحِ يم حشرك وانت قد كنت فووي

االرض  تلـك  يعل)۵۱۰صفحه (تلك يِء علآِء البيضآمن المهذا البحر المحيط يار فالنّ ةمن نقط  يفاستمعوا ندائ نوارِاَأل الُءيا م

االكبر هـذا ولقـد    الذّکرل من الحبيب  االو158ةيه االسم الحبيبالعرش سر يو قد عقدت عله له االّآال  يذنا هللا الّا يالحمراِء انّ

جعلت مالئكه السـ  كر شـهيداً كر بالذّالذّ يالحق االكبر علبيوم العهد يضوان فماِء واهل الر تهـا  ياايكراالكبرفضـل الـذّ   ياعظم

ـ    يالحق بالحق االكبر اعرفبعت امرساِء ان اتّمن النّ حدأَما انت ك يبيبالمحبوب عند حيلدالحبيبه من   ةحق العظـيم مـن كلم

جهيخد -158
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ـ  يواصـبر  الحيكيم حميـداً  يالحبيب  محبوب اهللا االكبر ويكفيك الفخر بهذا من لدبالجلوس مع يالقديم لنفسك وافخر يعل

حق بالعلم ي القد كان فالحق بالحق يدس  علالقُ ةجنّاليالجليله ف ةفاطميولدک احمد لدشان الباب واهله وان يالقضاِء ف

.مربوباً

نحضرتآيات آ ثار وآ

قلـم  رقم وعمـل خـط و  و  روش كتابت مظهر ذو الجالل مانند سائر شئونش در غايت كمال وجمال بود ودرنآه واما اثار قلمي

كـامال   يبـاال وخطـوط  ه بج ردب ومروم يليق سطورريز وشكسته نستعوراق لطيف رقيق بخطاٌبر مخصوص داشت وغالباً ۀشيو

ال يوصف جـوالن ميكـرد كـه خوشنويسـان عصـر از رشـحاتش       ينگارش نامه بسرعتن يخامهاش ح  بغايت زيبا مينگاشتو دمقر 

والواح ورسائل  استاز ان ارقام كريمه درخاندان قديمه اين فئه موجود  يواكنون بسيار دبودنفرِعتَمو به اعجازش  159متعرِف

 قـه  يو سـنَن عت  ت طويله كه پيـروان افكـار  دمه در مقيثارآاز  مهمهوكتب صادر ونازل از كلك سائلش بيشمار بود ويك قسمت 

اط در استنساخ و نشر آنهـا و از جهـت   يآورند از جهت خوف و احت يده جور و جفا وارد ميشروان معارف و آداب جديپ ن آبر

ت بغض وعـداوت اعـدا   وحرق وغيره كه از شديا از جهت اعدامنها گشته وآتالف إِموجب که يستر در محلهائ کتمان و حفظ و

ـ يو متداول است در کثرت عدت بدرجه ا يهمان مقدار که اکنون باق يان رفت وليم وقوع يافته از ـ م بـر ا يستکه چون تفه ام ي

ثار آ صدور چنان يسيره برايره از جهت عدم وسعت اوقات خطي 160لبابأَ حضرت شود عقول وآن دعوت )۵۱۱صفحه (دعوت 

ابداِء وانشاِء كالم وتنسيق وتنظيم مقصود ومرام ن بزرگوار را درآيات منيعه عميقه وفيره در حيرت وانزعال فرو خواهد شد وآو

نگفـت وننوشـت   از قبـل واز بعـد بـدان سـياق وروش سـخن      يبكر بوده كه احد يشورعيبد ياسلوب يويا عرب يچه در فارس

ر نمايد خواهـد ديـد   حتعمق وتبه اشه وقلميبيلشنا شود ودر واردات قآنوس وأطالب بسبك ولحن كالمش م يوهمينكه شخص

ـ كـالم وسـرعت تسل   يرجسهولت  يوعذوبت ميباشد وبرادر نهايت جزالت وبالغت وسالمت وسهولت يكه عبارات ل مقصـود  س

بـين اربـاب عمـائم بـود ننمودنـد      لهٴداجم و مفاخرهناطه را كه ميبعره يلغطرطه فه مثقيل دودوحات قوانينعومرام چندان مرا

ورسـا   ياش بغايت مساودقيقه يمعانتفهيم يال برمجمتواصلند وهردو مانند حلقات سالسل بيكديگر پيوسته و يمعانوالفاظ و

ومقاصد عزيزه در بيوت جوجيزه چون لمحـ ت قـرار گرفتـه انـد و   در قصور عالياباتور طي لعجـب در عبـارات ومضـامين    ل اي

159-فعتَم(از -االرب ) د چي زهاي ي  پنهاني  را و آن که تجسس از معرفت مي  کند. (ناظم االطباء) (از منتهي يجوآن که می خواهد و می=ر

نفحاتو ۸. ه صيمصباح الهداه تعرف شود. ||  رجوع بهو رجوع ب.(اقرب الموارد). کسی که اعتراف می کند. (ناظم االطباء) (از فرهنگ جانسون

( لغت نامه دهخدا).و فرهنگ فارسی معين شود ۶االنس جامی ص

)54( شش هزار لغت ص. –مغزها ( مفرد : لُب ) –عقل ها  –أَلباب = خردها -160
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ـ رايش وتزيينآف در تكلّف وتعستازه ميباشد و فهٴ لطي يبانفرادها حاو لهٴچنانكه هرجمهيچيك تكرار نيست هرگـز   ينشده حتّ

ـ و يف ساختگه از تكلّومنزّ يسانآوييت سادگهابنو ياصالح ننموده بلكه در غايت سالست وروان يمراجعه برا  ياصطناع از قلب

نحضرت را امتياز واختصاص ديگـر  آثار آذلك كلّالئ جريان وسيالن نموده است ومضافاًيلو از معانواقع در ساذج فطرت ومم

ـ   ومعارف متعلّن اينكه در فلسفه مبدِء ومعادآ المقام قرار گرفته و اعلٰي اينرو درهست كه ازنيز ئل اقه بموجد وايجـاد وسـائر مس

مو ه روحيت ودقّبديعه است كه در غايت رقّّ يمبتكر وعقائديئحضرت را مبادنآه باحث معنوييهـا ت نسبت بفلسهت وجامعي 

ـ  اصالح واكمال تهذيب االخالق وتدبير يراب واجتماعي ياخالق يميباشد وقوانين وتعاليمهيلقب ـ ةالمدن المنـزل وسياس مين أوت

اثبـات عظمـت مقـام تقنـين      ييافته كه هريـك بـرا  ن يم و تدويصادر گشته تنظمش يت از قلم الهام شوملّ تلكمم يهٴتآسعادت 

متفاوته مراحل ينكه مقتضاآ له بانزِثار مآاست وتمامت كلمات و يواف يوبرهان يكاف يتحج)۵۱۲صفحه (ن بزرگوارآيع روتش

اوقات بالحان متنوآرب درآع صادر گشت ومطالب ومثار سنين اوياره بليراعات حمستار حكمت ارائـه  أ جب واالت ناس در ح

ماالجمميدان وقال در اينهمان فلسفه بديعه واصول منيعه قرار گرفته اند وشرح وبسط مبراساس اًروطُ اًلَّداده شده معذلك كُ

اجمـال از قبـل   است كه بيانش برسـبيل  ين فارساحضرت بينآخرين كتاب آ متر وهِدور مينمايد وم يرا از وظيفه تاريخ نگار

نآت بع  كه د راثبات حقياست وديگر رساله دالئل الس يديگر كتاب بيان عربوگذشت ومشتمل بر هشتهزار بيت كتابت ميباشد

ثار كتـاب  آبزرگوار ميباشد وديگر از نآثار صادره در قسمت اخيره ايام حيات آه است واين كتب از لهيآوسائرمظاهر حضرت

ة نها سورآيازده سوره است اول يكصد و ييات ميباشد وداراآو بيست هزار وسيصدنُكه مشتمل بر متجاوز ازوم االسماِء است قي

ـ  رن ساويل و بيأن كرديم در صورت تابي ومنين وچنانچه قبالًالمالملک و آخر آنها سورة  ن آيوسـف از قـر   رهٴبـاطن سـو  يومعن

ـ    آمطالب وم يگشت وحاو ئسممنامن ديوم بقيابحروف يوسف  يميباشد وبتطبيق عدد ابجد ام رب عميقـه وتعـاليم بليغـه دراي

ـ     فر العدل و ةوديگر رساله صحيفحضرت استنآيهٴلاو اموع احكام است كه نيز مشـتمل براصـول وفـروع طبـق اينآيـهٴ لاو

سماِء والهياكل ورساله  اثبات است ونيز كتاب االيهآهفتهزار  يهفتصد سوره حاو يوح كه داراحضرت ميباشد وديگر كتاب الر

صّهٴ ت خانبو آاز ايات قر ييا برخاينها از تفاسير برسور ويوما سوا(ص) د حضرت محمثورهأاز ادعيه واحاديث م ييا بعضه وني

بسياراست  يتهازيارات ومناجاادعيه وكثيره  وه ونيز توقيعاتين معارف روحانييبتويا د رجواب  از سئواالت علميه وارده ويا در

ـ   عهٴمنقطّ تفسير حروف ،تفسير بسم اهللا ،والعصرتفسير سوره  ،كوثر رهٴسوتفسير ،مانند تفسير سوره بقره فـواتح السنـور  يـهٴ آ تفسـير  ،رو، 

ـ   تفسير حديث نحن وجه ،تفسير حديث كميل ، تفسير حديث جاريه ، صباح يتفسير دعا ام هفتـه وصـحيفه   اهللا وماننـد دعـوات اي

مسئله است ن وجواب المسائل كه چهل ويكأه وكتاب پنج شكتاب ذهبيهدا وشُّلزيارت الحروف واو)۵۱۳صفحه (ال سنه واعم
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بين الحرمين وغيرهـا   فهٴ بب وصحيسلسب او باكان بالنّتحريم المحارم سواِء ةان علّيبيالحكم الغناِء وف يالسلوك وف يف ةومقال

ا يعسرممأ ها وعدبِيل حثار مباركه كه در سفرش بمكه سارق عنود مآ از نچهآا  مسـبع  طبخمس عشر دعا وخُ ةود منها صحيفرب

البقره مـن الجـزِء    ةشرح سوريه وآاربعون رهٴسو اربعين سوره وكلّ يشرح قصيده الحيرعشرابواب و ةالحج اربع ةعشر وصحيف

ما ومجب والعرلعلماِء العليه واثنا عشر مكاتيب آسوره اثنا عشر  لّك ةين سورمأتيالكرسة يآخرها شرح مصباح شرح آيال يانالثّ

ـ نحضرت را نقالًآيات وكلمات عاليات وآرهٴمنتش ياز لئال لهٴقلي ۀبذدر اينجا نُ ـ ممـن كتبـه ورسـائله ال    ةعن المواضع المتفرق  ةركثّ

افتتاح كرديم بدان نيز اختتام ميكنـيم وهـم   سهٴقدبخش چنانچه بكلمات مسخن را اينو.للقارئين ثبت مينمائيم يوذكر ةتبصر

ذكـر   يبيانـات را در مطـاو  كلمات وكثير از يكه بحث از تفاصيل احوال مشاهير اصحاب واحباب ميشود مقدار يتآدر بخش 

،السبع الدالئل ةرسال يف علٰي اال وريم قوله االعزّآاحوال مي

ل اول الخلق فرموده بقدرت خود واز اووجلّ كه خداوند عزّ مثل شمس استبدانكه مثل ذكر اول كه مشيت اوليه بوده باشد 

بدانكـه مثـل او مثـل    خـود و  دهٴخر اورا ظاهر خواهد فرمود بـارا خر اآلآ يت خود والرا ظاهر فرموده بمشياو يدر هر ظهور

ـ اورسل ظاهر بوده لّبما النهايه طلوع نمايد يك شمس زياده نبوده ونيست اوست كه در كشمس است كه اگر او  ياز بـرا  يل

نبوده زيرا كه اواوست كه دراين دور بـديع  خر ميگردد وآخر باو آزيرا كه او نخواهد بود ياز برا يخرآردد وگل ميل باو او

يـوم او و اهللا در بمحمد رسـول در يوم او و سئيعدر يوم او وب يبموسبابراهيم در يوم او ويوم او ونوح درب ل در يوم او واو

.الخ ،معروف بودهيظهره من بعد من يظهره اهللا در يوم اوبمنو  )۵۱۴صفحه (بنقطه بيان دريوم او وبمن يظهره اهللا در يوم او و

يكه اگـر احـد  مال بودهکن بغايت آدر حق مومنين بقر  يآلهكه فضل  وعزّ جلّ يلهآس قسم بذات مقد  ـ تـد ت بر در حجي

يات بيان نمينمود چگونه اينكه شك كند يا اظهـار دون يقـين نمايـد    آ از يهٴآيمان در نزد ظهور يك فرقان مينمود خطور دون ا

 دهٴبيـان نمـو  كه نظر در يوقتت فرقان تاين شده بحجيبدين خود متدو تهٴكه خود را شناخ ياست از يومانصاف بده چه فرق

ـ   يبين ينمنآاز اين قرنيست كه پيغمبر را نديده ومعجزه غير  ۀشبه يين نشدومتد چـرا   دهٴاگر العن شعور داخل در ديـن ش

بدين رسول اهللا يين شدومتد يويقين بعجز كل نمود ين را ديدآكه قر يمابين وقتچه فرق است دهٴبصيرت ششده واگر بر

سئوال مينمايـد كـه بچـه     خداوند از توعنداهللا هست يتجتو ح ييا از براآدهٴومستيقن نش يكه بيان را  مشاهده نمود يوقتتا

يـت ميفرمايـد برتـو كـه     بهمين خداوند اثبات حج دهٴبفرقان هيچ دليل ديگر ندييوئگنكه بآغير از دهٴچيز داخل دين اسالم ش

، يشوين بدين حق متدانيب طهٴبرتو بود كه در نزد كتاب نق دهٴكه نزد كتب رسول اهللا متدين بدين او شهمين قسم

.الخ
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ـ جعفـر  بن ين وموساهللا مسجون شد ودر نبيي ييت شود يوسف نبل برعدم حجواگر حبس دلي نكـه هـردو   آوحـال   نييدر وص

ت نميشودحجت بودند وهمچنين شئون ديگر دليل بر غير حجيدهٴنرا شنيآصّهٴ ق ، اذكري  از نبيـي ـ ن وسـي ـ د الشّ ن ييهدا را از وص

.الخ ،اندت بودهنكه هردو حجآوحال 

ظهور قائم  يمنتظر برا و کلّ راظهور بيان گذشته لر كن ظهور رسول اهللا را كه هزار ودويست وهفتاد سال تا اووهمچنين نظ 

ـ آن است كه عود آن بوده وسزاوار آاهللا بدِء رسول)۵۱۵صفحه (اهللاعمال كل اسالم از رسولد فرموده ول محمآ ن ه آن ب

يه آاينكه ربن ظاهر فرمود كه غير اهللا قادر نيستآكه رسول اهللا را ب يتجرا ظاهر فرمود بحن حضرتآحضرت شود و خداوند 

ـ نيامـد كـه ات   ينمودند كه كسنازل كند وهزار ودويست وهفتاد سال كه اهل فرقان اين را  مشاهده بـاين  ان نمـوده باشـد و  ي

حجنميرفت مان علمگكه  ينميكرد واز نفسمان گيدحخداوند لم يزل ظاهر فرمود از جائيكه اراالمت موعود منتظر عليه الس

.الخ ،از مسلمين نبودهن مابين اولو االلبابآباينكه غير كه از خمسه وعشرين تجاوز ننموده ويوبسنّ

.الخ ،ميگردد يقلم او جاررفته شده كه ازگعيار مودر عرض شش ساعت هزار بيت از مناجات  

كه  يمقامدهد نها را نجات آ هکنآ د را د رحق مسلمين واسع فرموده تارحمت خومونظر كن در فضل حضرت منتظر كه چقدر 

انا اهللا چگونه خود ينيه انّآل خلق است ومظهر ظهور اوآت قائم را باسم بابين در كتـب  آباحكـام قـر  د ظاهر فرمود ول محم

ـ  باخود  ستبه اكه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديد وامر جديد وببينند اين مشاآنتا ل حكم فرموداو ل محتجـب  ايشـان لع

.الخ ،خلق شده اند غافل نمانندنآينچه از براآنشوند و

خلق اند كه در حق مثل رسول اهللا كـه  انماين خلق را ميدانستم ازاين جهت امر بكتمان اسم نموده بودم اين ه وچون  حد

.الخ ،ه لمجنونالمثل بوده وهست گفتند انّ

 ةه يوم القيمنظهرنّسجد له ياللمن  البيان االّيلنا ذكر خير فما نزّ سادس يف ثم يالبيان العرب من ياند الثّالواح يوقوله الكريم ف

قبـل  ن مـن  آلنا القرمثل ذلك نزّبو اناجدين ه من السلمن يسجد له لنجعلنّتنصرون وال من دون ذكر خير االّ اهيا كملعلّ يياتآب

كنتم دون وتتوح ةبادعال يوانتم ف)۵۱۶صفحه (واحد ةهار عليه ثمانييل والنّطاف اللّك مامحتجبين ذليدعن مراکنتم م کكنول

ذلـك مـن    ءحين ما تشرق شمس البهـا  يمنون الؤالبيان ان انتم به م يفئ ذلك ميزان الهدالمحتجبون و يقضه بعد ماعن سر

كون مـن  تـدر انـتم  ما يعل ةيوم القيمابعالس انتم فانيون ثم ضوان لخالدون واالّالر يمنون وانتم فؤتعملون به لميظهره اهللا ان

ليومئذ اذ كل  االّ يئخلق اهللا من شيل ان انتم تدركون مااللّ اهللا عن كلّكتاب يان يقرب خير ف يلا ءطلع شمس البهاتل ما او

وال هللا تعملون ولقـد قـرب الـزّ   كما منتظرين ولكنّنّکا فانّ فلتنظرن يدرك هذا ظاهراً ةيوم القيم يرضائه يعملون وف ثمللقاِء اهللا
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كم خر ثـم حـد  نفس لنفس فلتذكرن حرف اآل يله ماال ترض ال ترضن يلقائكم انتم ذلك اليوم التعرفون ومن يكن لقائه ذاتوانّ

.الخ ،تعلمون

يالبيان الفارسمن يانالباب التاسع والعشر من الواحد الثّ يفو

ومـا   يما اصغر ذكر يالهيا ماهللا لمن ليظهراهللا سبحانك اللهن البيان تحقه م يفما ان يانالواحد الثّن وماسع والعشرالباب التّ 

ثـار ظهـور   آنکـه آ بـاب  ص اينك انت خير الفاضلين ملخّبفضلك انّيما ينسب الو يناليك فلتقبلنّ سبهاذا اريد ان االّ يينسب ال

ـ  يهللا ازبرامن قبل است ياحقيقت  در هر ظهور تحفه  خداونـد  نچـه آاوسـت مـثالً   يخـرا أُأةاو در ظهور بعد او كه ظهور نش

وست ومايرجع ه ابنهٴمؤب او نفوس ماكتمراد ازكهارمحمد رسول اهللا زي يقبل اهللا از بارنازل فرموده تحفه بود من يبرعيس

 نآمنين بقرؤرسول اهللا نازل فرموده كه امروز در منچه خداوند بر آقسم ن ينو همياز طتسع عشرعشر لوكان من تسع ياليها حتّ

شود  يمتکون مان يبنچه درآقسم وهمين (ص) دل محمآقائم  ياهللا بسون بود م فهٴ افئده ايشان تحيايشود و مرا يمشاهده م

وفخر كل را  عزّوهمينباشد ان يب طهٴنق يظهره اهللا که ظهورأُخرآيمن  يبه سواز شئون محبوبه تحفه ايست از قبل نقطه البيان 

ـ  فـهٴ  را بذكر انتساب بخود چنانچـه امـروز تح  ) ۵۱۷صفحه (را  يما شئ يقبول کند نفسبس است كه او  ـ أه را انجيلي ـ ئ أدن ئدن

نكه داخـل شـود   آاالّو قبل رااو علّ يادنا ينميكند چگونه ومظهر حقيقت وهمين قسم بيان قبول نميكند ادننيه قبولآمظاهر قر

نكـه منسـوب   آ كه منسـوب ببيـان اسـت االّ    يئميفرمايد شين خل شده وهمچنين من يظهره اهللا قبولاكه او د يتحجدر ضالل 

اهللا اليه ن مة ل تحفهور االوالظّ ييرجع النهايه ظهور اهللا ظاهر است ودر هر ظهور شئونات ماماالئ بكتاب او شود وهمچنين ال

ورد چنانچـه  آبيرون  فهٴ نسبت باو مقطوع سازد واز تحكه خود را از  ياست نفوسيدوچه قدر بع ئاالخر أةالنش يليوم ظهوره ف

ـ  مقطوع نموده از من شوند ببيان واالّؤبخواهند تحفه رسول اهللا را برسانند بايد كل منآمنين بقرؤامروز اگر م و خود نسـبت علّ

كه در حين ما يقصد اليه افئـدتكم بـوده وهسـت    محبوب خود يايد چرا محتجب شده ايد از لقافرمدانه اين است كه شجره ب

ـ     يمالحظه رضاتائيدآنچه در طلب دنيا برميآزيرا كه  أ خداوند در او ننموده نميكنيد وامروز كه شجره حقيقـت كـه منبـع رض

واهللا  دينفس خودتان وارد ميابر ديآمينچه واردآنفسكم بوده وهست محتجب أول اليه ؤوجود خود كه ما ي رهٴاست ظاهر از ثم

لتوقنـون.   انفسكم وتشـهدن ثـم   لن تفنين االّ االّو فاذا انتم بذلك تبقون ثم تفتخروناهللا يعنكم وانتم ان تنسبن انفسكم ال يغن

.يانته
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الث منهمن كتاب ظهور الحق ويليه القسم الثّ يانالقسم الثّ قد تم

)ي( فاضل مازندران


