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تاريخ ظهورالحق
بخش ششم

تأليف
جناب ميرزا أسدالّله (فاضل) مازندراني

باهتمام و باز نويسي:
  عادل شفيع پور

 
در باره مؤلف کتاب

جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللِّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخي بارفروشي, زبان دان, خّطاط و نويسنده بود. در
 ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران توّلد يافت. مادر فاضل, فاطمه خانم دختر1880 هجري قمري (١٢۹۸تاريخ 

اب کال در بابل منسوب به اوســت. و پــدر فاضــل مــيزرا ارشد ميرزا آقا بزرگ عارف و شاعر متخّلص به قّصاب بود که محّله قصِّ
ميرزا محمود بـا بهائيـان شـهر بابـل معاشـرتمحمود که مردي متدّين و عارف روشن ضمير بود و از پيروان شيخ احسائي بود. 

ا فاضل را در دوران خردسالي نزد دائي محّمد صـادق بـرادر مّال محّمـد عليزيرداشت, و شايد قلبًا به آئين بهائي مؤمن بود.  
1 به تحصيل گماشته بود.   قهرمان جاودانه تاريخ امر بابي و بهائيقّدوس

تحصيالت مقّدماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجسته اي چون شــيخ اســمعيل ابن
ه شـمار رفت. در اوان الحّداد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمـان خـويش ـب

.بر گرفته از نطق  راديوی پيام بهائی, جناب نصرت اهللا محمد حسينی - 1
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جواني در شهر بابل با برخي از بهائيان که با پدرش آشنائي و مراودت داشتند, مصاحبت آغاز کرد و در خصــوص آيين بهــايي
اطالعاتي بدست آورد, سپس راهي طهران شد و در مدرسه سپهساالر به تحصـيل و تکميـل اطالغـات خـويش پـرداخت و سـر
انجام در همان مدرسه به تدريس پرداخت. در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کالم, ، فلسفه, ، تـاريخ ، ادبيـات  فارسـي و

فاضل که مردي روشنفکر و آزاده بود با هر طبقه ازهر عقيدتي معاشرت مي نمود, مصاحبت با سرانعربي و منطق تبّحر يافت. 
  بر اثرمعاشرت و مذاکره با بــرخي از أحبــاي طهــران ومشروطه و برخي از صوفيان معروف و برجستگان جامعه بهايي طهران و

مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهٰي, از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و
 از طرف حضرت عبــدالبهاء  مــأمور مــذاکره و ابالغ1910مؤقن به أمر أعّز ابهٰي گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود.در سال 

" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همــراه مــيرزا عبدالحســين رفيعي اردســتاني عــازممّال محّمد کاظم خراسانيامر به آخوند  
نجف و کربال گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق

11 بدستور حضرت عبدالبهاء به مصر سفر نمود و از آنجا مامور تبليغ به هندوستان شد و در 1910نيافت. سپس در همان سال 
 در1918 با ضيائيه خانم از خاندان باقر اوف ازدواج نمود و از ايشان دو فرزنـد بـه نـام هوشـنگ [متولـد 2 1917اکتبر سال 

 مشرف شدند1919 در آمريکا] , جناب فاضل براي بار دوم به حضور حضرت عبدالبهاء در سال 1920ايران] و فرهنگ [متولد 
 مامور تبليغ در امريکا گشتند و ايشــان را بــه1920و شش ماه در حضور مبارک در حيفا بودند  از جانب آن حضرت در سال  

عنوان هديهٴ عبدالبهاء به احباي آمريکا اهدا فرمودند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند و تا به نيابــه
«  از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشـت, ايشـان را

 خواندنـد. در آمريکـا بـه»4 تألي ابوالفضائل« دانش و حکمت نيز  ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ  »3 مبلغ کامل
د اختر بودـن اسفار تبليغي و تشويقي پرداختند و در کانونشن ملي آمريکا شرکت و سخنراني نمودند و مدير بخش فارسي نجم ـب

ه اسـفار تبليغي، در1921 ماه به سال 15پس از مدت  اژ ـب ه ايـران بازگشـتند و ـب  به محضر حضرت عبدالبهاء به حيفا  و سپس ـب
نواحي ترکستان و عشق آباد و روسيه و ايران پرداختند و در همين زمان بود که همسر ايشـان بـه بيمـاري سـل مبتال بودنـد و
عريضه به حضور مبارک نوشته و از فاضل جويا شدند که هيکل مبارک در لوحي به ايشان مي فرماينـد کـه " حـق بـه جـانب
شماست ما فاضل را زياد نگاه داشتيم و چون فاضل به بندر انزلي رسيد, همسر ايشـان صـعود نمــود, و چـون در اين زمــان در
ساري, مازندران اقامت داشت که خبر صعود مبارک رسيد و فاضل را نيز در اندوهي بزرگ فرو برد و لي با انتصــاب حضــرت
شوقي رباني به واليت امر از اندوه عظيم کاست و باعث شوق و شعف و تشـويق خـدمت احبـاء گرديـد. جنـاب فاضـل شـرح
خدمات و اسفار تبليغي شان را در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا  و کانادا است که خود کتابي مفصل است بطور جداگانه در

و از اين خــانم دارايکتابي نوشته اند. جناب فاضل براي بار دّوم در ساري با حانمي مسلمان به نام هما خانم ازدواج نمودنــد 
 ميالدي در هيوستون تگزاس وفات ياقت. و دو پسر ديگرشان يکي در ايران و2011پسري به نام اورنگ گرديدند که در سال 

ات د و فقـط دز زمـان حـي ديگري در کاليفرنيا آمريکا وفات يافتند. متاسفانه هيچ يک از فرزندان فاضل در ظّل امرباقي نماندـن
پدر در ظل امر بودند.

ـــــــاب و حضــــــــرت ـــــــار حضــــــــرت ـب ـــــــات آـث ـــــــه مطالـع ـــــــاب فاضــــــــل در زميـن  جـن
ــاريخ ــاب فاضـــل: تـ بهاءاللَّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بودند. از آثار مطبـــوع و ُمهّم جنـ
ظهورالحّق،, اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دههــا مقــاالت منتشــره در مجّالت بهــائي در ايــران و

ميالدي واقع گشــت. و مرقــد ايشــان درگلســتان١۹۵۷آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خّرمشهر به سال 
جاويد  شهر اهواز است. 

 با كالسكه روانه رشت شد روز جمعه ششم برشت وارد شد و محل اقامت در مسافرخانه١۹١۶  اکتبر ٣١  مطابق ۱۳۳۵ محرم ۴در روز چهار شنبه  - 2
١١ ذيحجه سال مذكور مطابق ۲۴شب جمعه جديد التأسيس معين گرديو  روزان و شبان به ادارهٴ امور امری و نطق و مصاحبه عقيده،ای پرداخت تا در 

  در خانه آقا علی ارباب نصيراف قزوينی با حضور كل اعضاء محفل عقد ازدواج بهائی با ضيائيه خانم خواهر زاده ارباب مذكور بست و١۹١۷اکتبر 
 )۸۵۹ – ص. ۸در روز به خانه آقا سّيد احمد باقراف عقد اسالمی نيز بسته گرديد.             ( طهور الحق- جلد 

 به افتخار خانم [همسر] جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا١٩١٩حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر   - 3
 است و موفق به خدمت جمال مبارك است. جز نشر نفحات ارزوئي نــدارد و بــه غــير از ترتيــل ايــات بينــات مقصــديمبلغ کاملرا كه حضرت فاضل 

 )١۶- صفحه م ١نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني به كاخ مالاعلي رساند ...( امرو خلق جلد 

) نجم باخترStar of the West) مندرج درنشرّيه  (Roy Wilhelm - لوح حضرت عبدالبهاء به اعزاز ايادي امراللُّـه جناب ري ويلهلم ( 4
. ٢۵۷ ميالدی- صفحه 1921- 1922مجّلد يازدهم ، 
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کتاب ظهورالحّق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجّلد تأليف يافته است. مجّلدات اّول, ،دّوم، و سّوم را به تاريخ
عهد اعلٰي اختصاص دادند. جلد سّوم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين

شرح در که متّمم دو جّلد ديگر است ظهورالحق. جلد سّوم  5  به طبع رسيده است 1942-1940کتاب در حدود سال 
ين ازمخالفين واعداء وتفصيل اوضاعاحوال حروف حي و اصحاب اولّيه حضرت باب و  شرح مشاهير مؤِمنين وشهداِء و ُمِهمِّ

كه متعلق بدورهٴ اشراق شمس آثار وغيرها متبّرکه امر و امكنه تاريخيه و محّل و موقعيت قطعات دنيا و بيان اين طائفه در
 که تاکنون بهاما جلد اوُّل و دّوم. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهّمه تاريخيه است.  مي باشددر عهد اعليحضرت اعلي 

زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط ُنَسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در ِأچ- بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک
به زيور طبع [عادل شفيع پور] وسيله اين جانب  بهH-Baha’i فايل در Pdfنسخه خطي و نسخه تايپي آن به صورت 

. آراسته گشته است
ــه و مجّلدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهٰي تخصيص دادند. مجّلدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءالّل
حوادث مهّمه در امر در زمان حيات مبارک در عالم  امر تخصيص داده شده است.و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء

ين ازمخالفين واعداءشـرح احـوال پـيروان اولّيـه و  درو احباب عصر حضرت بهاءالّله  شـرح مشـاهير مؤِمـنين وشـهداِء و ُمِهمِّ
كــه متعلــق بــدورهٴ آثــار وغيرها متبّرکه امر و امكنه تاريخيه و محّل و موقعيت قطعات دنيا و بيان وتفصيل اوضاع اين طائفه در

مؤّسسـه ميالدي در آلمـان بـه وسـيله ٢٠١١ابهٰي  است تخصيص داده شده است. جلـد چهـارم در سـال اشراق شمس جمال 
 کـه تـاکنون بـهلجنه نشر آثار امري به لسان فارسي و عربي چاپ و منتشر شد. امـا جلـد پنجم و ششم مطبوعات بهائي آلمان -

زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در ِاچ- بهائي مطبــوع گشــت. کــه اکنــون يــک
ه زيـور طبـع آراسـته [عادل شفيع پور] وسيله اين جانب  بهH-Baha’i فايل در Pdfنسخه خطي و نسخه تايپي آن به صورت  ـب

گشته است. 

ــاق مجّلدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان ميث
به زيور طبــع آراســته [عادل شفيع پور] وسيله اين جانب   بهH-Baha’iاست که اکنون يک نسخه خطي و نسخه تايپي آن در 

گشته است. مجّلد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اّول
  به طبع رسيده است. ايران در طهران  مؤّسسه  مطبوعات امرئي به وسيله ١۹۷۵ و ١۹۷۴ ,و دّوم در سال 

١٠٠مجّلد نهم و خاتمه نيز در مورد حوادث مهّمه در عهد واليت حضرت ولي امرالّله و واقعات مربوط به آن است که تــا سـنه 
 بــه[عادل شفيع پــور] وسيله اين جانب  بهH-Baha’iبديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطي و نسخه تايپي آن در 

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

 پس از وصول يکي از مجّلدات تاريخ ظهورالحّق خطاب به جناب فاضل١٩٣٨ فوريه ٢٦حضرت ولي امرالّله در ابالغيه موّرخه 
آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمــال  أيهاالفاضل الجليل الّشهم الّنبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرهٴ« ميفرمايند :

احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و سکان فردوس ابهٰي تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را
 .انتهئ» 6 دائمًا ليًال و نهارًا از حضرت خّفي االلطاف متمّني و ملتمس

 ميالدی خطاب به1943 جوالي 1 بديع مطابق ١٠٠   شهرالرحمة۸ - بيان مبارک حضرت ولی امراهللا, استخراج از لوح مبارک مورخه 5
محفل روحانی مّلی ايران فرمودند:  بنويس،  طبع يک جلد از کتاب تاريخ جناب فاضل و استدالليه جناب ارجمند که مباشرت به آن

   از مجموعه  ۴۷۸  ( صفحه نمودنـد جائز, مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع, زيرا مخالف اوامر حکومت است. 
 چاپ جديد جلد سوم آمده است, عبارت (م –اشر و هم چنين در سخن نتواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل مّلی ايران)

 پيام بهائی شماره  = آزردگان ( جناب رحمت اهللا آزردگان ) و ط = طهران . در مجلهٴ284- ط ) به اين معنا می باشد م – مطبعه، 284
. ثبت نمودـه است1942- 1940 هجری شمسی مطابق سالهای ١٣٢٠-١٣١۹ طبع اين کتاب را در حدود سالهای ٢۴۵

 جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابالغيه مبارك٩هللا در ا- از جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر6
كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تـاريخ مـذكور صـادر شـده در پايـان ان بخـط مبـارك چـنين مرقـوم اسـت . قولـه عـز١٩٣٨ فوريـه ٢٦مورخه 

بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نــرود مالاعلي
 )٢٣- صفحه م ١( امرو خلق جلد   ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند.وسكان فردوس
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سخني چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامي مجّلداـت ظهورالحق
دوستان عزيز, همانطور که مالحظه مي،فرمائيد در اين سري مجّلدات حداکثر سعي شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب در
درجه اول تايپ صحيح گرديد و البته تمام مطالب حتي االمکان در موارد لزوم با حواشي و اضافات اصالح و اضافه گرديد. و در
اين کار تا آنجائي که مقدور بوده است سعي و اهتمام شده است. و البته بعضي از مجّلدات در شرف تکميل است و در بعضــي از
مجّلدات نيز بعضي از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امــر مهم بــه آينــده موکــول مي شــود. بايــد بــه اطالع آن

لجنه نشر آثار امري به لسـان مؤّسسه  مطبوعات بهائي آلمان -عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودي جلد پنجم و هفتم بوسيله 
لجنه نشــر آثــار امــري بــه مؤّسسه  مطبوعات بهائي آلمان -. جّلد سّوم و چهارم نيز به وسيله منتشر مي،شودچاپ و فارسي و عربي 

ــا اين امــر در طهران  مؤّسسه  مطبوعات امرئيبه وسيله  جلد هشتم نيز لسان فارسي و عربي چاپ و منتشر شد. منتشر شد. با توجه ب
مهم, سعي من در اين است که حتي االمکان در تکميــل مجّلــدات اول, دّوم,ششــم , و نهم کمــال ســعي و کوشــش را بنمــايم تــا
انشااهللا تمام مجّلدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز تايپ و تدوين کامپيوتري شده است. عزيزاني که مايل بــه تــذکر بعضــي

]ADEKSH09@GMAIL.COM[ مطالب و يا مکاتبه با اين جانب مي باشند مي توانند با آدرس ايميل   بــا اين جــانب تمــاس 
حاصل نمايند.

                                            با تقديم احترامات فائقه- ارادتمند : عادل شفيع پور

 ---۱--- صفحه 

بخش ششم

از بخشهاي نه گانه كتاب
شرح احوال مشاهير مؤِمنين درظهورالحق

وشهداِء و ُمِهمِّين ازمخالفين واعداء وتفصيل اوضاع
قطعات دنيا و بيان امكنه تاريخيه وآثار اين طائفه در

كه متعلق بدورهٴ اشراق شمس جمال ابهٰي ٰ   وغيرها
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مي باشد وآغازاين بخش نيز تيمنا به
آلهيه افتتاح ُنبذه از بيانات

مي گردد.

 ---۲--- صفحه 

بسم اهللا االبهٰي ٰ  
ســبب راحت خــود و مقصود از كتابهاي آسماني وآيات آلهي آنكه مردمان براستي ودانائي تربيت شوند كه

و نـاس را راضــي  دارد مقبــول بندگان شود هر امري كه قلب را راحت نمايد و بــر بـزرگي انســان بيفزايد
پسـت تر از جميع مخلوق مشاهده مي،شود. بگــو خواهد بود. مقام انسان بلند است اگر به انسانيت مزين, و االّٰ

از فيوضات بحر تعالي محروم ننمائيد, از حــق مي،طلبم جميــع اي دوستان, امروز را غنيمت شمريد وخود را
)۱( درياي دانش- ص.درين يوم مبارك  مزين فرمايد. انه هو المختار.  را بطراز عمل پاك وخالص

 ---۳--- صفحه 
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مقدمه
ونيز اعمال برخي از معارضين ومخالفين به نوعي كه در مقدمه بخش سوم نگاشتيم بااينكه قسمتي مهم از احوال اصحاب ومومنين

ــتراز از وكثيري از آثار مقدسه در مطاوي بخش هاي سابق خصوصًا در دو بخش پيش حسب  اقتضاي مقام بيان شد چون براي اح
وتسلسل واقعات مسطوره در متن تاريخ بسط مقال وتفصيل اجمال نگرديــد, اين بخش بــراـي اكمــال مقصــد مــذكور قطع تواصل

تخصيص يافت وحتي االمكان از تكرار احوالي كـه در طي بخش،هـاي پيش مـذكور شـد اجتنـاب نمــوديم واز انجائيكــه مطـالب
ر دارد, ناچار در بسياري از مواضع بايد از بخش،هاي سابق  با الحق استمداد نمــودگُمندرجه اين بخش نيز ارتباط به بخش،هاي دي

واين امور معدوده را نيز در نظر داشت:
طي مندرجات سابقه نگاشتيم درين بخش تكرار نكـرديم وبــرخي ديگـر كـه  اوًال- چون تفصيل احوال بعضي را به حد معلوم در

ايامشان متعلق به دوره هاي بعد است, شرح واحوالشان، را در قسمتهاي بعد مسطور مي،داريم. عمده واقعات
واخالفشان ُممتد بــه دوره آتيــه گرديــد ثانيًا - چون ايام حيات جمعي از اصحاب واحباب ومخالفين ومعاندين خصوصا خانواده 

درين بخش آورديم وقارئين براي مراجعه وتحصيل موارد واقعات ناچار تمامت سرگذشت،شان را محض احتراز از فصل وانقطاع
الحقه مي،باشند. از مطالعه بخش،هاي

دوره نــيز بــه علت شــدت تضــييقات وفقــدان وســائل  ثالثًا- تفصيل احوال بســياري از مؤمــنين وشــهدا وســائر امــور متعلــق بــه اين
ّل  ومقتضيات مفقود گرديد ودر عدم ذكر و بسط    واطنــاب7كالم معذور بوديم ونيز براي مراعات اعتدال همه جــا از ايجــاز ُمِخــ

احتراز كرديم.  8ُمِحل

  ---۴--- صفحه 
 رابعًا- در بعضي از مواقع آثار مقدسه كه در بخشهاـي پيش واين بخش ثبت نموديم ممكن است با برخي از نسخ تفــاوت مشــهود

همان است كه نسخه اصل و يا خطوط كاتبين موثقين بدست نيامد.  شود وعلت
بــه نـوع واياالت و واليات را به مالحظه حرف اول كلمه طبق الفباي فارسي مرتبـًا درج كـرديم تاهريك خامسًا - اسامي ممالك

اشخاص و ترجمه حيــات جمعي از مشــاهير را سهولت يافت شود ولي چون در طي شرح  اوضاع آنها بيان احوال بالد وهم اسماِء
كليه براي سهولت پيدا كردن محل ذكر امور مذكوره به فهرستي كه نيز بر حسـب حسب تناسب موارد مسكنشان نيز آورديم بايد

فارسي مرتب گشته, رجوع شود. الفباي

رجات بخش ششم كتاب تاريخ ظهور الحقدفهرست من

کتاب صفحه|   اسامي اشخاص و امکنه
اوضاع آباده  

5اوضاع آذربايجان 
شرح احوال ميرزا آقا کاشاني

شرح احوال ميرزا آقا رکاب ساز 

[ م ُ خِ ل ل ] (ع ص ) خلل اندازندـه . (آنندراـج ).فاسدکننده . ويران کننده . (ناظم االطباء). اخالل کننده . اطناب مخل . - 76
ممل چنانکه ايجاز مخل نه از فصاحت باشد. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا

) [ ع . ] (ا.) جا، مکانمحل =   - 8 فرهنگ فارسی معين  (َم َح لِّ
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شرح احوال حکيم آقا جان همداني 
شرح احوال مال آقا فاضل دربندي

درويش حاجي آقا
ميرزا آقابزرگ بديع شهيد 

مال آقا بزرگ طهراني  

آقا سيد آقا طبيب 

ميرزا آقاجان کاشاني خادم اهللا 
ميرزا آقاجان تربتي 

حاجي آقا جان نراقي
ميرزا آقاخان نوري صدر اعظم 

ميرزا آقاجان الهيجي 
ميرزا آقا خان کرماني 

ميرزا آقاخان بشير الهي 
ميرزا حاجي آقا ابن الدخيل 

حاجي آقا تبريزي 
ميرزا اسحق نيريزي 
مال آقا بابا سر چاهي 
ميرزا آقاسي خوئي 

کربالئي اصغر رئيس نيريزي 
محّمد اسمعيل نيريزي 

حاجي ميرزا ابراهيم سبزواري شريعتمدار 
حاجي آقا ابراهيم توني 

حاجي محّمد ابراهيم يزدي حاجي مّبلغ 
آقا ابوتراب قزويني 

مال ابراهيم شهميرزادي خليل الّرحمن 
ميرزا ابراهيم خان کرماني ابتهاج الملک 

آقا محّمد ابراهيم خادم قصر بهجي 
ميرزا ابراهيم تبريزي 

آقا محّمد ابراهيم نشاط 
مال ابراهيم مال باشي سلطان آبادي 

قشه ابراهيم اروميه 
مال ابراهيم حصاري 

ساالر ابراهيم 
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حاجي مال ابراهيم مسئله گو يزدي شهيد 
شيخ احمد روحي کرماني 
حاجي ميرزا احمد يزدي 

حاجي احمد يزدي 
حاجي احمد ميالني 

احمد يزدي 
مال احمد ميالني 

احمد منشادي 
ميرزا احمد خان سرتيپ رئيس تلگرافخانه 

ميرزا احمد اصفهاني 
استاد احمد کالهدوز سبزواري 

کربالئي احمد درخشي 
ميرزا احمدبن ميرزا محّمد علي قايني 

مال احمد حصاري 
کربالئي ميرزا احمد طبسي 

حاجي احمد نيريزي 
شرح اوضاع اردستان 

ميرزا احمد ابواالحباب 
آقا سيد احمد نراقي 

حاجي احمد مازندراني
آقا اسداهللا نامدار 

ميرزا اسداهللا اصفهاني 
حاجي سيد اسداهللا سدهي 

ميرزا اسداهللا خان وزير اصفهاني 
آقا سيد اسداهللا قمي ( حيرت )

آقا اسداهللا قّصاب دولت آبادي اصفهاني 
اسداهللا اردکاني 

 ۀاسداهللا زوار
ميرزا اسداهللا تفريشي ( شهيد ) 

اسفنديار خان بختياري 
مال اسداهللا حصاري 
 ذبيح ۀآقا سيد اسمعيل زوار

کربالئي اسحق حصاري 
دهباشي اسحق نامقي

شيخ اسحق نامقي 
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آقا سيد اسمعيل سينا 
استاد اسمعيل نّداف اردکاني 

 ۀحاجي سيد اسمعيل زّوار
حاجي اسمعيل 

 اصفهاني ۀشرح احوال مال ابراهيم کوهپاي
آقا محّمد ابراهيم اصفهاني 

داش ابراهيم اصفهاني 
آقا محّمد ابراهيم تبريزي 
آقا سيد ابراهيم بجستاني 

حاجي محّمد ابراهيم همداني 
حاجي ابوالحسن اردکاني امين الهي 

مال ابوالحسن اردکاني 
 ميرزا ابوالحسن بشرويهٴ

ابوالحسن ميرزا حاجي شيخ الرئيس 
ميرزا ابوالحسنخان مشيرالملک وزير فارس 

حاجي ابوالحسن سرچاهي 
ميرزا ابوالحسن مستشار دفتر گرگاني 

حاجي ابوالحسن منشادي 
حاجي ابوالقاسم شيرازي 

ميرزا ابوالفضل گاپايگاني ابوالفضائل 
حاجي ابوطالب همداني 

آقا ابوالقاسم باغبان رضوان 
شيخ ابوالقاسم مازگاني شهيد 

ميرزا ابوالقاسم مستوفي گراپلي 
آقا ابوالقاسم يزدي 

آقا سيد ابوالقاسم گيوه فروش يزدي 
آقا ابوالقاسم سلطان آبادي 

ميرزا ابوالقاسم درخشي 
آقا ابوالقاسم سلطان آبادي 

ميرزا ابوالقاسم سر چاهي 
آقا سيد ابوالمحّمد اهل تربت 

آقا ابوالقاسم همداني 
آقا سيد ابوالقاسم مرشد صّباغ 

مال ابوالقاسم دولت آبادي زّواره 
ميرزا ابوتراب اصفهاني 
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شيخ ابوتراب مازگاني شهيد 
ميرزا ابوتراب مازگاني 

 نشابوري شيخ فاني ۀشيخ احمد معمور
حاجي آقا احمد سرچاهي 

آقا سيد ابوطالب نيريزي 
استاد ابوطالب گنابادي 

حاجي ميرزا احمد کرماني ناعق 
ميرزا اسمعيل دولت آبادي 

آقا محّمد اسمعيل کنده شکن اصفهاني 
ميرزا اسمعيل اصفهاني 
حاجي اسماعيل تربتي 

حاجي محّمد اسمعيل سبزواري 
آقا سيد اشرف زنجاني 

حاجي محّمد ابراهيم خليل قزويني 
شرح اوضاع اصطهبانات 

 شهيد ۀميرزا اشرف آباد
مال احمد علي نيريزي 

حاجي ابوالقاسم کالهدوز 
حاجي ابول زرقاني 

مشهدي ابوالقاسم طّراز 
شرح اوضاع اصفهان 

مشهدي ابوالقاسم خياط شيرازي 
الکساندر تومانسکي 

آقا محّمد اسمعيل کاشي 
آقا ابوالقاسم 

مال ابوالحسن جهرمي 
ميرزا حاجي آقا 

آقا محّمد اسمعيل حرير فروش ترک 
اشرف خان 

حاجي ابوالقاسم دّباغ 
ميرزا ايوب حکيم 

حاجي الياهو کاشاني 
الياس سلماني دولت آبادي 

اّم الذبيح بشرويهٴ 
اّم المهاجر بشرويهٴ
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مال امام ويردي 
دکتر امين فريد 

شرح احوال اّم اشرف زنجانيه 
سيد اويس صدر العلما خلخالي 

آقا اسمعيل بيک حصاري 
آقا اسحق بيک حصاري 

کربالئي اسمعيل 
آقا اسمعيل اصل آقا محّمد اسمعيل ذبيح بشرويه 

کربالئي اسمعيل چارق دوز 
آقا سيد اسداهللا فالح منشادي 

استاد ابراهيم 
استاد اسمعيل حليمه پز 

آقا سيد اسداهللا باقر اوف رشتي 
آقا سيد اسداهللا صّراف 

آقا سيد ابوالفضل 
حاجي ابوالحسن 

حاجي ابوالحسن شوشتري 
سيد آقا خان 

آقا محّمد ابراهيم کاشاني 
آقا محّمد اسمعيل کاشاني    

اسمعيل  کاشي 
محّمد ابراهيم نّداف قمي 

ميرزا آقا بيگ شيرواني 
مال آقا سبزواري 

مشهدي اسمعيل شيرواني 
حاجي اسمعيل شيرواني 

آقا لراف شيرواني 
مال ابوطالب بادکوبه 

اسمعيل بيک 
مشهدي آقابيگ 

کربالئي آقا کشي 
مشهدي اسکندر 

ميرزا محّمد اسمعيل مشکوة تبريزي 
استاد محّمد اسمعيل 

دکتر ارسطو حکيم 
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حاجي ايمان زنجاني 
کربالئي بابا وکيل الهيجي 

ميرزا باقر شيرازي شهيد 
آقا سيد محّمد باقر نيريزي 
آقا محّمد باقر يزدي شهيد 

آقا محّمد باقر 
مال محّمد باقر ميرزا جوزاني 

عمو باقر 
آقا محّمد باقر دولت آبادي 

باقر کاشي 
شيخ محّمد باقر ذئب مجتهد اصفهاني 

داش باقر اصفهاني 
آقا محّمد باقر 

آقا محّمد باقر اصفهاني 
حاجي محّمد باقر قزويني 

حاجي باقر مير چاهي 
حاجي ميرزا باقر سرچاهي 

کربالئي باقر کاخکي 
آقا سيد باقر معين الّسادات 

حاجي محّمد باقر خان عماد الملک 
مال باقر جعفري 

مال محّمد باقر بشرويهٴ 
حاجي بابا بشرويهٴ 

شرح اوضاع بشرويه 
ميرزا بزرگ خان مستوفي گرايلي 

ميرزا باقر نيريزي 
ميرزا باقر تفريشي 

بابا سرايه دار 
مال بهرام اختر خاوري 

آقا سيد محّمد باقر 
شرح اوضاع بروجرد 

شرح اوضاع بسطام 
آقا محّمد باقر نراقي 

حاجي محّمد باقر همداني نبيل مسافر 
آقا محّمد باقر همداني کرباس فروش 
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آقا محّمد باقر قائيني 
ميرزا باقر خان شيرازي 

ميرزا محّمد باقر بّصار رشتي 
آقا کربالئي باقي قزويني 

1057آقا باال بيک 
بابا دائي 

مشهدي بابا صمدوف 
حاجي مال بابا کله دره 

بدري جهان 
بيگوم کوچک خانم 

بهبود خان حاکم کالت 
اوضاع بجستان خراسان 
آقا ميرزا بديع اصفهاني 

بيوک آقا 
حاجي ميرزا محّمد تقي ابن ابهر 

حاجي تقي تبريزي
شرح اوضاع تبريز 

آقا محّمد تقي سدهي 
شيخ محّمد تقي اصفهاني 

آقاي نجفي 
ابن الذئب 

حاجي محّمد تقي شوريده شيرازي 
آقا محّمد تقي اهل تربت 

آقا ميرزا تقي 
مال محّمد تقي طبسي 
مال محّمد تقي بشرويه 

شرح اوضاع تفريش 
آقا سيد تقي منشادي 

حاجي توانگر 
شرح اوضاع تون فاران 

شرح اوضاع تربت خراسان 
حاجي ميرزا جعفر تبريزي 

ميرزا جعفر هادبي اف شيرازي 
آقا محّمد جعفر خياط شيرازي شهيد 

آقا محّمد جعفر اصفهاني 
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آقا محّمد جعفر اسکوئي 
حاجي جعفر تبريزي 

حاجي جعفر قلي سيساني 
حاجي محّمد جعفر سبزواري 

ميرزا جعفر کفاّش کلشئ يزدي 
مشهدي جعفر يزدي 

استاد جعفر مشکي باف 
ميرزا جعفر دهجي 

آقا سيد جعفر 
آقا ميرزا جعفر 

مال محّمد جعفر 
ميرزا جعفر گل احمد زاده 

آقا سيد جالل ابن سينا 
ميرزا جالل بن سلطان الشهداء 

مشهدي محّمد جعفر خياط شيرازي 
جاني بيگم 

جليل خوئي 
آقا جمال بروجردي 

جمشيد پور شهريار پارسي 
سيد جمال الّدين افغاني 

جهانگير بيگ حصاري 
آقا محّمد جواد نراقي 

اوضاع جوشقان کاشان 
آقا جواد قزويني 

آقا سيد جواد قزويني 
حاجي ميرزا جواد شيرازي 

آقا محّمد جواد قزويني 
حاجي سيد جواد محرز 

مشهدي جواد اسکوئي 
مال جواد درخشي 

آقا محّمد جواد يزدي 
جواد يزدي 

حاجي سيد جواد يزدي 
حبيب اهللا پسر آقا جمال بروجردي 

ميرزا محّمد حسين و ميرزا محّمد حسن محبوب الّشهداء و سلطان الّشهداء 
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حاجي محّمد حسين طبيب قزويني 
ميرزا حسين مشکين قلم 
حسينقلي ميرزا موزون 

حاجي ميرزا حسن مجتهد شيرازي 
مال حسين و حسن نيريزي 

حاجي ميرزا حسينخان صدر اعظم 
کرباليي حسين اصطهباناتي 

آقا ميرزا حسن اديب طالقاني 
حاجي محّمد حسن سقط فروش نيريزي 

محّمد حسين ميرزا مؤيد السلطنه 
آقا حسينعلي قزويني 

حاجي ميرزا حسن صفي عليشاه 
محّمد حسن هندياني 

مال حسن قزويني شهيد 
مال حسن خزاعي 

محّمد حسنخان کاشي شهيد 
آقا حسن همداني 
مال حسين منشادي 

آقا محّمد حسن عمو کاري 
کربالئي حسنخان سروستاني شهيد 

آقا محّمد حسن اصفهاني 
ميرزا حسين همداني 

محّمد حسين نراقي 
آقا حسين يزدي شهيد 

آقا ميرزا حسن بابي 
ميرزا حسين زنجاني 

ميرزا حسن طبيب 
آقا سيد حسين مهجور زّواره 

آقا سيد حسنعلي عبا دوز 
ميرزا حسن و آقا سيد حسين و ميرزا حيدرعلي زّواره 

حسين بن نجفعلي يزدي 
آقا ميرزا محّمد حسن اردستاني 

حاجي محّمد حسين براز 
حاجي حسينقلي خياط شيرازي 

آقا حسن سبزواري 
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آقا حسين 
آقا محّمد حسن عزرائيل سبزواري 

استاد حسن سلماني نشابوري 
استاد حسينعلي نشابوري 

آقا محّمد حسين سرچاهي 
محّمد حسن يزدي 

آقا حسين سرچاهي 
آقا حسين جوان روحاني 

استاد حسين يزدي 
حسين درخشي 

کربالئي مال حسين درخشي 
ميرزا حسين بن مال علي بجستاني 

آقا سيد حسن اهل خيرآباد 
آقا سيد حسينخان اهل خيرآباد 

اوضاع قريه حسن آباد در خراسان 
شيخ حسينعلي دوغ آبادي 

شرح اوضاع قريه حصار 
استاد حسين بّناء اردکاني 

مال حميد حصاري 
استاد حسينعلي اردکاني 

حّوا  ام  االولياء 
مال حسين حصاري 

استاد حسن اردکاني 
مال حسن حصاري 
مير آقا حسن بيگ 

حاجي حسين يزدي 
محّمد حسينخان سرتيپ 
آقا محّمد حسين قائيني 
آقا محّمد حسن قائيني 

ميرزا محّمد حسين متّولي قمي 
آقا سيد حسين حاجي مقّدس 

کاکا حبيب اهللا 
کاکا حسين 

آقا سيد حسن و آقا سيد حسين تبريزي 
مال حسين 
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ميرزا حسنعلي مشرف 
مال حسين ارباب شريف 

حکيم حق نظر 
حاجي محّمد حسين کاشي 

آقا محّمد حسن بن حاجي احمد کاشي 
مال حسن بن شيخ ابوالقاسم مازگاني 

کربالئي حسن خان آباده 
حسن بن عابد کاشي 

آقا سيد حسين روضه خوان کاشي 
آقا محّمد حسن نّواب کاشي 
آقا محّمد حسن زرگر کاشي 

مشهدي حسين نّداف قمي 
 ۀمال محّمد حسن دائي آباد

آقا حسين قمي 
ميرزا حبيب اهللا قمي 

آقا حسن گل احمداف شيرواني 
آقا حسين شيرواني 

کربالئي حسين غمخوار زاده شيرواني 
حسين گل احمد زاده شيرواني 
حسينقليخان مافي نظام السلطنه 

ميرزا حسين قزويني 
ميرزا حسن واعظ قزويني 

ميرزا حسن زيبا بزدي 
حاجي ميرزا حسين يزدي 

حاجي ميرزا حسن صفا 
ميرزا محّمد حسين منجّم باشي 

حورالعين 
آقا ميرزا حيدرعلي اسکوئي 

درويش حيران هراتي 
سيد حيدر حصاري 

آقا حسينقلي 
ميرزا حسن و آقا حسين طبسي 

آقا محّمد حسين يزدي 
مال سلطان حسين بشرويهٴ

آقا حسينعلي يزدي 
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مال محّمد حسن قاضي بشرويه 
آقا سيد حسين منشادي 

مال محّمد حسين بشرويه 
حاجي محّمد حسين 

ميرزا محّمد حسين بشير بشرويهٴ
کربالئي حسين 

آقا ميرزا محّمد حسين اعتضاد االطّبا 
کربالئي حسن 

آقا محّمد حسين مذهّب 
کربالئي محّمد حسين 
استاد حسن کشميري 
حاجي محّمد حسن 

حسنعلي خان شجاع الّدوله حاکم قوچان 
حاجي ميرزا حسنخان خبير الملک شيرازي 

مال محّمد حسين معلّم شيرازي 
ميرزا حسين هدي گرگاني 
حاجي محّمد حسين ترک 

مال حسين دخيل 
آقا حسن ترک 

مير محّمد حسين امام جمعه اصفهان 
ميرزا حسين بن آقا محّمد کاظم عباباف اصفهاني 

حاجي ميرزا حسن کاشاني 
حاجي ميرزا حسن نراقي 

آقا محّمد حسن 
مال محّمد حسين شاه  ابادي و ميرزا حسين جراّح 

ميرزا سيد حسين و ميرزا حسن 
مال حسن تفرشي 

حاجي ميرزا حسين شيرازي معروف بخرطومي 
مال حسينعلي جهرمي 

آقا محّمد حسين عطار الفت يزدي 
حاجي ميرزا حسين معلّم 

حاجي محّمد حسن کازروني 
آقا سيد حسين کاشاني 

کربالئي محّمد حسن 
حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني 
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ماستر خدابخش پارسي يزدي 
خدا داد بن موسي تربتي 

22شرح اوضاع خراسان 
خدا دادبن نصير 

مشهدي خاّص محّمد 
آقا خدابخش 
آقا خدا داد 

شرح اوضاع خلخال 
حاجي خليل ميالني 

خورشيد بيگم شمّس الّضحي 
مال خليل اهللا حصاري 

شرح اوضاع درخش خراسان 
درويش علي اکبر سر چاهي 

قريه دوغ آباد فروغ 
دولت آباد اصفهان 

دوغ آباد فروغ خراسان 
حکيم داود اسرائيلي 

استاد ذوالفقار ميبدي 
آقا رضا شهيد 

آقا سيد محّمد رضابن سعيد 
راضيه بيگوم 

آقا محّمد رحيم اصفهاني 
مال رجبعلي 

مال رضا عباباف 
حاجي محّمد رحيم قزويني 

بي بي روحانيه بشرويهٴ 
کربالئي رمضان حصاري 
استاد رمضانعلي حصاري 

استاد محّمد رضا فّخار فروغي 
استاد روح اهللا خياط گنابادي 

حاجي رضا سرچاهي 
استاد محّمد رضا کفاّش سبزواري 

آقا رحمة اهللا تربتي 
مال محّمد رضا رضي الّروح منشادي 

رضي اهللا خان 
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مال محّمد رضا محّمد آبادي يزدي 
حاجي محّمد رضا اصفهاني شهيد 

استاد محّمد رضا بّناء يزدي
آقا محّمد رضا محّمد آبادي يزدي 

حاجي رجبعلي خياط سبزواري 
مير سيد رضا 

آقا رضا يزدي سعادتي 
استاد محّمد رضا بّنا يزدي 

شاطر رضا اردکاني 
آقا ميرزا محّمد رضا طبيب يزدي 

دائي روبن همداني 
مال رمضان مازندراني آقا شيخ رضا 

آقا سيد رضا باقراف رشتي 
مشهدي محّمد رحيم قزويني 

آقا محّمد رضا قزويني 
رستم خان کرد 

رضا قليخان افشار 
مال رضا روضه خوان 
حاجي محّمد رحيم 

آقا محّمد رفيع 
آقا رسول 

مشهدي رضا نّداف قمي 
رسول دائي 

آقا رضا قلي علي اف 
رمضان خان قزويني 

آقا محّمد رحيم 
آقا محّمد رضا 

مال محّمد رضا قالتي 
آقا رضي 

مير رضا قلي 
حاجي محّمد رحيم 

حاجي ميرزا زين العابدين ميرزا زين العابدين خان 
حاجي زين العابدين تبريزي 

ميرزا زين العابدين کّحال زنجاني
آقا زين العبدين نراقي 
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آقا زين العابدين قائيني 
استاد زين العابدين آبشاهي 
حاجي زين العابدين ترک 

استاد زين العابدين نحاس يزدي 
زين العابدين يزدي 

حاجي زين العابدين يزدي 
مال زين العابدين ( زين المقّربين )

شرح اوضاع زنجان 
شرح قريه زيرک ( خيرالقري) خراسان 

شرح اوضاع زّواره اصفهان 
حاجي زينل سيساني 

شرح اوضاع سلطان آباد عراق 
شرح احوال شيخ سليمان 

سليمان خان جمال افندي تنکابني 
آقا سيف اهللا   

سوگل خانم 
آقا سّتار 

ميرزا سليمان 
آق شعبانعلي چرمي باف کاشي

شمس جهان فتنه 
شرح اوضاع قريه شاه آباد 

ميرزا شريف شاه آبادي 
شرح احوال شاپور پور پيروز 

شير علي خان 
مال محّمد شفيع نيريزي 

آقا محّمد شفيع شيرازي 
ميرزا شکراهللا 

حاجي شکراهللا 
کربالئي صادق سروستاني شهيد 

حاجي صادق تربتي شهيد 
مال صادق بادکوبه شهيد 

آقا سيد صادق طباطبائي مجتهد 
صفي عليشاه 

کربالئي محّمد صالح نيريزي 
مال محّمد صادق تفتي 
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آقا سيد صادق يزدي 
آقا محّمد صادق يزدي 
آقا محّمد صادق يزدي 

مال صادق روضه خوان تفتي 
حاجي محّمد صادق 
ميرزا صادق الهيجي 

ميرزا محّمد صادقخان مازندراني 
ميرزا محّمد صالح خان کرماني 

آقا محّمد صادق کرمانشاهي 
حاجي محّمد صادق مّبلغ کاشي 

مال صادق اردوبادي 
آقا محّمد صادق 

ضياء الحاجيه 
شرح احوال حاجي محّمد طاهر يزدي 

حاجي محّمد طاهر قندهاري 
طاوس خانم 

آقا محّمد طاهر 
طوبي 

حاجي ظفور 
شرح اوضاع طهران 
شرح اوضاع طالقان 

آقا علي 
استاد علي زرگر 

آقا علي اويس 
 ۀميرزا علي حکيم آباد

استاد علي اکبر معمار يزدي شهيد 
استاد عبدالکريم بّناء يزدي 

آقا عبدالحسين يزدي 
استاد علي اصغر بّنا يزدي 

عبداهللا يزدي 
مشهدي علي اکبر زرگر 

آقا عبدالحسين يزدي 
غالمعلي نجف آبادي شهيد 

عّباس يزدي 
استاد علينقي خويدکي 
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ميرزا عبدالحسين خويدکي 
استاد علي اکبر ترمه باف 

حاجي عبدالرسول يزدي 
آقا علي يزدي 

آقا عبدالوهاب طيّب 
استاد علي اکبر نّجار 
آقا شيخ علي يزدي 

حاجي عبدالّرحيم قناّد يزدي 
حاجي سيد علي اکبر طّبي 

آقا سيد علي يزدي 
مال علي اکبر قالتي 

آقا علي اصفهاني 
مولوي عبدالّصالح قريشي 

حاجي ميرزا مجيد شيرازي 
آقا علي 

ميرزا عبدالحسين خان دينار آبادي 
ميرزا عبدالرحيم خان حافظ الّصحه همداني 

حاجي مال علي اکبر شهمير زادي 
ميرزا عنايت علي آبادي

آقا علي اکبر يزدي شهيد 
کاکا عبداهللا 

ميرزا علي اکبر قوچاني 
ميرزا عبدالکريم خان حکيم سينا 

حاجي عبدالصمد مازندراني 
رئيس عّباس تبريزي 

حاجي عبداهللا مازندراني 
عبداهللا و مال علي اکبر يزدي 

عيسي خان 
آقا عليخان ارباب مازندراني 

حاجي عبدالحسين 
حاجي علي 

عصمت خانم طاهره 
سيد عليمحّمد ماهفروزکي 

آقا علي 
حاجي ميرزا علي دشتي 
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علويه خانم اّمة البهاء 
آقا علي اصغر 

آقا علي ارباب قزويني 
حاجي ميرزا علي رشتي 

مال عليجان ماهفروزکي شهيد 
آقا مير علينقي باقراف رشتي 

آقا عبدالصمد قزوينيان 
حاجي ميرزا علي اکبر نراقي 

استاد علي اکبر تسبيح ساز 
حاجي علي 

آقا علي 
سيد عبدالحسين 

آقا شيخ علي 
ميرزا علي رضا خوان اعتضاد الوزاره 

حاجي عبدالعظيم نراقي
آقا عبدالغفور نراقي 

آقا سيد عبدالّرحيم قمصري 
ميرزا عبدالّرحيم کاشي 
 ۀميرزا عّباس قابل آباد

آقا سيد علي کفشدوز کاشي آقا سيد عبدالکريم شيرواني 
عبدالّسالم بيک 

ميرزا عبدالمؤمن 
حاجي عبدالّرحيم 

حاجي مال علي کندي 
ميرزا عبدالخالق 

استاد عبدالوّهاب سلماني 
آقا عبدالّرسول 

مير عالم 
ميرزا عبدالباقي عّکاس 

مال علي جناب 
حاجي علي اکبر قزويني 

مال عبدالرحيم قزويني 
مال عبدالّرزاق قزويني 

عبداهللا پدر جان قزويني 
آقا سيد عليرضا بن حاجي سيد جواد 
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مال عبداهللا فاضل 
مال عبداهللا بکاء 

ميرزا عطاء اهللا سراج الحکما آباده 
حاج علي خان آباده 
استاد علي اکبر آباده 

مال غني شيرواني 
مشهدي غالمعلي الهيجي 

مشهدي غالمحسين الهيجي 
ميرزا غالمعليخان مدّبر الممالک رشتي 

کاکا غضنفر 
غالم حسينخان شاهپور 

استاد غالمرضا بّناء يزدي 
استاد غالمحسين کفشدوز يزدي 

غالمحسين قالتي 
حاجي ميرزا غالمحسين 
حاجي غالمحسين خياط 

حاجي غالم حسين همداني حاجي قلندر 
ميرزا علي اکبر حائر شيرازي 

ميرزا عبدالکريم شيرازي 
آقا عبدالکريم خياط شيرازي 

آقا ميرزا سيد علي شيرازي 
حاجي علي محّمد براز 
مشهدي عّباس شيرازي 
آقا علي اکبر شيرازي 

مال علينقي نيشابوري شهيد 
ميرزا علي محّمد ابن اصدق 

ميرزا علي محّمد ورقاء 
ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم 

ميرزا علي اشرف عندليب 
آقا علي يزدي شهيد 
مال علي نامقي شهيد 

مال علي سبزواري شهيد 
شرح اوضاع عشق آباد 

شرح اوضاع عراق عرب 
حاجي عبدالکريم حاجي مونس 
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آقا علي اصغر صندوقدار 
آقا علي حيدر شيرواني 

آقا علي بيک 
مشهدي عباد قوام التّجار 

آقا علي مغني کاشي 
دکتر عطاء اهللا خان بخشايش 

آقا غضنفر 
فاطمه سلطان 

حاجي فرح 
آقا فتح اهللا 

حاجي ميرزا فضل اهللا شيرازي 
ميرزا فضل اهللا نصير اف شيرازي 

بي بي فاطمع 
شرح اوضاع فارس 

کربالئي ميرزا قاسم نيريزي 
آقا محّمد قاسم شيرازي 

کربالئي قاسم رشتي 
شرح اوضاع قم 

شرح اوضاع قفقاز 
کربالئي قاسم زنوزي 

شرح اوضاع قزوين 
حاجي قاسم نيريزي 

کيخسرو پارسي 
استاد کاظم اردکاني 
آقا سيد کاظم يزدي 

گوهر خانم 
کبري خانم 

شرح اوضاع گيالن 
حاجي ميرزا کمال الّدين نراقي 

شرح اوضاع کرمانشاه 
شرح اوضاع کرمان 

شرح اوضاع کردستان 
مال کاظم کرماني 

گوهر خانم 
کامران ميرزا نليب السلطنه 
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آقا شيخ کاظم سمندر قزويني 
مال کاظم تالخونچه اصفهاني شهيد 

آقا محّمد کاظم عبا دوز
آقا محّمد کاظم 

شرح اوضاع کاشان 
ميرزا کلبعلي 

آقا محّمد کريم عّطار 
لطفعلي خان کلبادي سردار جليل 

ليلي خانم رشتي 
حکيم الله زار 

لطفعلي قائد 
مال محّمد زرندي نبيل 
مال محّمد خوئي شهيد 

مانگچي صاحب پارس هندي 
آقا سيد مرتضي حافظ الصّحه مازندراني 

مال مهدي مازندراني 
شرح احوال مازندران 

حاجي معصوم 
آقا ميرزا ارباب 

مال محّمد 
حاجي محّمد نيريزي 
آقا محّمد علي يزدي 

حاجي مال محّمد علي تفتي 
آقا سيد محّمد علي 

حاجي آقا محّمد عالقه بند يزدي 
حاجي ميرزا محّمد افشار 

مال محّمد علي دهجي 
ميرزا محّمد علي صّباغ يزدي 

آقا سيد مصطفي رومي 
خواجه محّمد نيريزي

حاجي سيد مهدي شيرازي 
ميرشکار محّمد نيريزي 

حاجي مهدي ارجمند همداني 
حاجي مهدي 

محمود 
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آقا محّمد آقا 
آقا محّمد علي بلورفروش 

شرح اوضاع مصر 
ميرزا مصطفي نراقي 

آقا مرتضي سروستاني شهيد 
شيخ مرتضي انصاري 
ميرزا محمود فروغي 

حاجي شيخ محّمد علي قزويني 
حاجي مال محّمد علي ده آبادي يزدي 

ميرزا محّمد علي طبيب زنجاني شهيد 
آقا شيخ محّمدعلي قائيني 

آقا ميرزا محّمد نعيم 
حاجي محّمد ترک شهيد 
محّمد بيک کاشاني شهيد 

محّمد خان بلوچ 
حاج شاه محّمد امين البيان منشادي 

آقا محّمد فاضل قائيني 
آقا مهدي خادم 
استاد مهدي بّنا 

ميرزا مهدي
مهربان بهمن پارسي 

آقا سيد مهدي قاسم اف گلپايگاني 
مال مهدي خويدکي يزدي شهيد 

آقا سيد مهدي دهجي 
حاجي مهدي مازندراني 

آقا مرتضي قلي ارباب 
ميرزا محّمد علي کدخدا 
ميرزا محّمد علي درياغي 

کربالئي مصطفي 
حاجي مال مهدي عطري يزدي 

آقا ميرزا موسي حرف البقاء 
آقا ميرزا محّمد وکيل 

شيخ محّمد بغدادي 
ميرزا محمود کاشاني 

ميرزا مهدي کاشي 
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حکيم مسيح 
حاجي ميرزا محّمد عّطار 

نصراهللا اردکاني 
حاج نصراهللا نراقي 
آقا نجفعلي زنجاني 

مشهدي نبي خياط شيرازي 
ناصرالّدين شاه 

آقا سيد نصراهللا باقراف رشتي 
استاد تقي کّفاش 

اوضاع نوش آباد کاشان 
ميرزا نظر علي 

کربالئي نوروز علي 
شرح اوضاع نيريز 

ميرزا نصراهللا 
هاجر 

آقا شيخ هادي نجم آبادي 
حاجي محّمد هاشم عّطار اصفهاني 

ميرزا هدايت شيرازي 
هند دل 

شرح اوضاع هنديان 
هند 

حاجي حکيم مارون همداني 
شرح اوضاع همدان 

مال هاشم کاشاني 
خان  همّت علي

علي  کربالئي هّمت
اوضاع وادقان کاشان 

آقا محّمد يوسف شيرازي 
شرح اوضاع يزد 

ميرزا يوسف خان ثابت وجداني 
آقا سيد يوسف يزدي 
ميرزا يحيي اصفهاني 

آقا يهودا همداني 
حاجي ياري همداني 

حاجي يوّحنا خان همداني 
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آقا يهودا کاشي 
ميرزا يوسف نيريزي 

ميرزا يداهللا قمي 
ميرزا يحيي صّراف قزويني 

 ---۵--- صفحه 

ايران
آذربايجان 

مشــاهير وجمعي كثــير از بابيــه بــه حــال  پس از وقوع شهادت حضرت مبشر اعظم عــّده،اـي ازآذربايجاندر بسياري از بالد وقراي 
دولت وملت مي،زيستند وچون انوار وآثار جمال ابهٰي  بناِء بسط ونشر نهاد والواِح تفرِّق ومراعات, كمال احتياط از سطوت روساء

متــدرجًا تنبــه و ايمــان حاصــل كردنــد دعوت واظهار امر به واسطِه مبلغين كه مامور به سير وتبليع گشتند, انتشار يــافت. اكثرشــان
ا رفته, زيارت و عوَدت ويا اقامت وسكونت نمودند ونيز گروهي از اهالي بــه واســطه مبلغين از وجمعي به عراـق عرب وادرنه وعكُّ

آن، طريق مي گذشتند مؤمن به امر زرندي وفاضل قائني وغير هما ويا به واسطه مسافريِن زائرين ارض مقصود كه غالبًا از قبيل نبيـل

ميرزا علي،محمد ورقا يزدي وبرادرش حاجي ميرزابالد مانند  ابهٰي  شدند وسپس معدودي از بهائيان فاضل ومقتدِر سائر
ــتگان  وباالخره ميرزا حسين ُهدٰي گرگاني وآقا سيد مهــدـي يــزدي     حسين و ميرزا محمود نراقي ــرادر وبس ــا ب  ب

ب مــاموريت دولت و يا وغيرهم بــه قصــد تبليــغ وتــرويج امــر براي استخالص از تعرضات معاندين بلد و يا براي تجارت ويا َحســَ

ــاكن  ــاجر و س ــاناعظم مه ــد. آذربايج   خــان نــوري ومــيرزا عنايت اهللا علي آبــادي     وحاجي مــيرزا عبداهللا گرديدن
وليعهد, به ايمان امر ابهٰي ٰ  سرافراختنـد وبدين،طريق جمعي از بهائيان جليِل شهير  از ارکان  حكومت مظفرالدين ميرزامازندراني

ومــدفن شــهداِء ثلث در تــبريز وبيــان آن حدود گرد آمدند وبا ترجمه حيات دّيان ودّيانيان و هم تفصيل واقعه سيد علي عرب در
ين شاه به مؤمنين ميالن وشرح احوال مشاهير بابيان آن حدود را كه رايت مرتفعه امر ابهٰي  شدند وبــرخي تعرضات دولت ناصرالدِّ

كه مسافرت ومهاجرت به بغداد وادرنه وعّكا نمودند در طي بخش،هاي سابق آورديم واز اركانشان
 ---۶--- صفحه 
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ــد.  ــام دادن ــا انج   و پســرش مــيرزا     مال حسين دخيل(مراغه،اي) وبرادرش مال عليخدمات عظيمه تبليغيه و ماليه وغيره
ــاقر     حاجي آقا ابن الّدخيل در مراغه و بيوك آقا و نواده حاجي  مال اسكندر ــوي ومال ب   شهير از علماء در خ

9  وپسرانش در تبريز وسرتيب رضا قلي،خان در افشار     حرف حّي ومال مصطفي  باغميشه  وحاجي  احمد ميالني

ــا پســران رضائيه) بودند  كه احوالشان به تفصيل در بخش سوم نگاشته گرديد. وحاجي احمد مذكور (ومال امام،وردي در اروميه ب
مصطفي باغميشه قرچــه داغي االصــل مــوفقيت در تبريز ُهجره تجارت گرفته وُمقدم و متقدم در انواع خدمات اين امر شدند ومال

تبريز غالبًا به اهتمام وتاثير كالم وي تحقق پــذيرفت واورا يــك پســر ودو دخــتر بــود شديده در تبليغ  حاصل كرده, ايمان بهائيان
ــدي   بهائيان تبريز     و از جملهوپسرش ابياتي در وصف اين امر بسرود ودخترانش نيز در جامعه مؤمنات بودند.  ــه تبليغش مهت ــه ب ك

 كه  در مجلس ومحفل آرائي احبُّا وپذيرائي غربا سعي بليغ همي  ساز     استاد شير محمد تفنگ ساز واستاد آقا تفنگشدند. 

ومحافـل هّمت كه در انتشار وارتفاع امر ابهٰي  ومعاونت مبلغين ومســافرين وتشــكيل مجـالس  صادق سماورساز      استادنمودند و

واز مخلصين  احّبا كــه  وزارت امور خارجه      وميرزا محمد علي،خان ركن الوزاره از كاركنان دروافيه مبذول داشت 

ميرزا محمد علي ضــياء شد. و  تبريز پي در پي به عضويت انتخاب     سنين اوليه تاسيس محفل روحاني دربعدًا در 
سـنين مبشر اعظم را در هنگام ورود بــه تــبريز زيـارت كــرده, ايمـان در قلبش قـرار گــرفت ودر از اهل فضل وكمال كه حضرت

ــان اشراـق وانوار جمال ابهٰي  در ادرنه تشرف حضور حاصل كرد واشعار بسيار در تركي و فارسي سرود. و ديگر  از معاريف بهائي

وطن به آغاز جواني فائز به عرفان وايمان بديع گشت وپدر متعصــب, شــبي  كه درمرتضي خان بديع الكتاب فراهانيتبريز 
بگريخت  وبه سوي عّكا برسينه اش نشسته, قصد قتل نمود واو به َجلِّدي و چابکي خويش را مستخلص ساخته, در بستر خواب

 ---۷--- صفحه 

ســراب نــزد حكــومت منشــي  وارد آذربايجان شد ودر)عثماني)شتافته, تشرف به محضر ابهٰي  يافت وبراـي عودت از طريق تركيه
را به راه هدايت آورد ورضا قلي،خان از خويشــان خــود  ازدواج واقامت نمود. آنگاه در تبريز مانده جمعي كثير,وُموَظف گرديده

 رضا قلی حان از زوجه اش ُدّری خانم بنت سّيد رشتی, فرزند نداشت و کيفّيت ايمانش را مکررًا برای احباب حکايت نمود. از آن جمله حاجی  -98
معين الّسلطنة از قول او نقل کرد که من با بيست سوار مامور شده حضرت نقطهٴ اولٰی را از ماکو به چهريق حرکت داده نگهبان قلعه بودم يک روز

تعجب كرده كليد قلعه جيب من است و در قلعه رفته, ديديم قفل است باز كرده به درون رفته,صبحی آمده, ديدـم در روی چمن نماز می خوانند, 
خودم حبس را قبول نمودم.  تقريبًا سی سال پيش شهزاده ديديم انجا مشغول نمازند. به قدم مبارك افتاده, بعداز اتمام نماز, فرمودند: من به مشيت

خواسته, فرمودند : بوده به جناب حاجي ميرزا مجيد حکيم مراغه(ای) رفته محبت داشتند ايشان را از مراغه به اروميه امام،قلی ميرزا که حاكم اروميه
پرسيده بودند كسي را داريد كه سيد باب را در حبس ديده باشد,  گفتند چرا! ويك خوبست به چهريق  برويم, باهم رفته بودند شهزاده از رؤسا  اكراد

يم, همانجا(که) شما ايستاده،،ايد به نماز مشغولند. ديدصدا كردند, عمو ايشان آمد گفت: ذكر عليه السالم را مي،گوئيد؟ يك روز صبح آمديم, پيرمردی را
حاجي ميرزا مجيد به منزلشان به نماز مشغولند. رضا قلي،خان به قدوم مبارك افتاد. خالصه اين واقعه را جناب در را باز كردند, تو رفتيم, ديديم در

[ِجلِوه]بسيار مشهور بودند. سليمان،خان خواسته خودش را مقدس و بي،طرف  خودم جكايت فرمودند, از قراري،كه شنيدم سبب حبس ايشان در امر
قلعه حبس كردند. حاجي خليل درويش شاه اشاره مي،كند او را بترساند, ناصر الدين شاه امر كرده, ايشان را در اردبيل در نارين بدهد و به ناصر الدين

رفتم اطالع ميالني مرحوم مي،فرمودند: در لباس درويشـي به قلعه به ديدنشان  رفتم, فرمودند: بروم افشار محارم ايشان, دو اسب, يک کمند بيآورند.
پائين آمده, سوار شده, به شاه عبد العظيم رفتند, به شاه عريضه نوشتند, که دادم, دو اسب آورده در كنار نگه داشته, كمند را رسانيدم از قلعه باكمند

وگرفتاريـم گرديد؟ باری در شاه به ركاب مبارك آمده ام عرض خودرا برسانم, كه من چه تقصير كردم, كه موجب حبس من فرار نكرده ام,
,بوده, تالش كرده,  حكيم آورده, چاره پذير نشده, فوت  نمودند. بعد از وفات ايشان عبدالعظيم ناخوش شده, مسموم نموده اند. سليمان،خان آنجا

نسبت َسّم را به پسرش ذوالفقارخان مي،دهند. سيد مرحوم به كربال حركت نمودند پيش برادرش رفتند. از عيال ديگر  گويا دو پسر داشتند دختر
د داشتند,، اظهار ب مي،نمودند, اين نسبت را منكر بودند. باري سليمان،خان بعداز فوت رضا قلي،خان با همه ُحاوالدشان سی سال قبل به تبريز آمده, َتَردُّ

به افشار ببرند,اصناف بازار مانع شدند كه ما ششصد ثروت, اموراتش ُمخَتل و پريشان شد, در زنجان ناخوش شده, فوت كرده, خواسته اند جنازه اش را
ميرزا سيد علي صنيعي اسکوئی                        تومان طلب داريم, در زنجان دفن كرده اند.                                     
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تلگرافخانـــه ابنسرتيپ  ميرزا علي،خاناز وي از دائره اين امر خارج ماندند. وديگر  را تبليغ وتربيت كرد, ولي خاندانش پس

الواح بســيار بــا خــط زيبــاي حاجي فضل ،علي،خانمحمد صادق،خان سرتيپ, ابن مشيرالدوله در خراسان بهائي شد وبرادرش 

ميرزا تقي عارف ابن مال مصــطفيايمان در گذشت. وديگر  خود ُنسخه كرد وپسرش عزيزاهللا خان در طهران به حال كمال
در اين فروش كه اهتمــام در تبليــغ وخــدمت مدح وستايش اين امر سرود و ديگر ميرزا اسمعيل كتاب  كه اشعار بسيار درباغميشه

امرهمي كرد وخواهرزاده،اـش
 ---۸--- صفحه 

از بهائيــان امثــال آنــان در تــبريز مي،زيســتند  رايت مرتفعــه هــدايت شــدند وجمعي ديگر10آقا ميرجعفر با بــرادر واوالد در ُلوکــان
ناصر الدين شاه به عهـده مظفرالـّدين مـيرزا وليعهـد مفـوض گشـت.  صـاحب ديوان را وهنگامي كه حكومت آذربايجان از جانب

 مذكور َمحَرم وُموَتِمن و به نام فراش خلوِت ناظرخانــه وليعهــديحاجي ميرزا عبداهللا خان نوريمقرر داشت.  پيشگاه خود
نبيــل زرنــدي مــومن جانفشــان امــر ابهٰي  گرديــد  به واسطه۱۲۹۲و در  آذربايجان پس از صاحب،ديوان شخص اول شد ودر سال 

كه رايت مرتفعه اين امر بود وشرح احوال خاندانش را ضمن اوضاع  ورقا      كريمه اش را به حباله نكاح ميرزا علي،محمدو
خدمات امــر ابهٰي  معـروف در آورده مصارف را به عهده گرفته وي را به تبليغ برگماشت وباهتمام واقداـم در انواع يزد مي آوريم,

و مشهور گشت تا انكه معاندين افترـا بسته واجتماع اهِل بها را با اسلحه واســتمداد  بــه واسـطه او بــه مخـالفت ومقـاومت وليعهـدي
ا بــراي۱۳۰۱ودر ســال  و وليعهد بيم وانديشه كرده عزم دستگيري وي نمود و الجرم حاجي خــان بگــريخت انتشار دادند  بــه عّكــ

واز آنجا به خراســان قــدم گذاشــت وبــاالخره در حــدود بماند, به عشق اباد سفر كرده,  مدتي۱۳۰۳زيارت رفت ودر حدود سال 

ــال  11  ميرزا عبداهللا خان سر رشته داروديگر از شناخته گان بهائيان تبريز,   در طهران وفات يافت.۱۳۱۷سال  ــترم  واز رجـ محـ
 در گذشــت و۱۲۹۹جمال ابهٰي  بود و ســال  دولت و وزير ماليه آذربايجان واز مومنين دوره حضرت مبشر اعظم ومشمول عنايت

حاجي معين السلطنـه محمــد بن  عبــد البــاقيمعارف مؤمنين تبريز  پسرش مشهور به آقا جان خلف پدر گشت. ديگر از
بــود و وعربي, والدش از رجال دولت محمد شاهي در آذربايجان ومشمول خطاب وفرمان لطف ســلطان اديب در تركي وفارسي

والي آذربايجان ماموريت حكومتي به توابــع  واقع شد و از طرف۱۲۹۳ وايمانش  بواسطه فاضل قائني بسال ۱۲۷٢والدتش به سال 
واخيرًا تاريخي مفصل براـي امر بديع شروع  نمود كه بــه اتمــام وطبــع نرســيد واز مواضع ومضافات همي يافت وتبليغ اين امر كرد

 كثيره از
 ---۹--- صفحه 

 در طهران بــه خانــه۱٣۴۴ودرحدود سال  بخش هاي سابق برخي اقوال از او آورديم وايام اخيره اش در قزوين وطهران صرف شد
احباي معروف وبرادر ديگر اشان آقا ميرزا ابراهيـم نيز مومن بود واز حاجي منيرالّسلطنه درگذشت وبرادرش ميرزا علي اسكندر از

ــومن شــدند وقريه اسك مشاهير احباي ــطهآقا ميرزا  حيدر علي صنيعي اسكوي كــه در اين دوره م ــواني بواس  در اغــاز ج
بهائيـان در مــراتب عرفــان وايمـان  ايمان بامر ابهٰي  يافت و با مالقات ومصـاحبه معـاريف۱۳۰۳كربالئي عباس نام در حدود سال 

برادران خود آقا كاظم وآقــا ابــو القاســم را  رهــبري كــرد و نوبــتي  در ترقي نمود و عده اـي را در اسكو وتبريز وغيرهما خصوصا
شــمس جمــال ابهٰي  به عشق آباد رفته اقــامت جســت وپس از غــروب۱۳۰۷عقيدت وايمان به حبس افتاد ودر سال  مياندوب براـي

روستاي ُلكان در دامنه غربي كوه الوند قرار گرفته كه به لحاظ شرايط اقليمي خاص از قدمت تاريخي برخوردار است. از مهم ترين آثار   - 10 11- همي شكايت كرد ونوبتي بــراي اثبــات مـدعاي زوجه حاجي عبداهللا خان نسبت به امر بديع معارض و با داماد خود معاند بود ونزد ثقه االسالم   
خويش روح اهللا كودك [خردسال] را اغفال كرده به  خانه مجتهد مذكور برده, واداشت روي به عّكا صلوة كبير ادا كند وگمــان مي كــرد كــه مجتهــد

ــه ولي او چنين گفت كسي كه دارای چنين قوه دينّيه است وطفل صغير را بدين تمامی صالة بياموخت مستحق حكم قتل مي دهد, اجر و مدح اســت ن
ــه زجر و قدح و ورقا روزي كه زوجه اش به حمام رفت اشياء خصوصی و آثار امريهٴ خود را جمع كرد و تغيير مــنزل داد و ــا زنجــان رفت ومنتهي  ب ت

شهادتش گشت. 
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تبريز عودت كرد وتجارت, گاهي مســتقال وايــامي در بعّكا  شتافته, ايامي در جوار عنايت حضرت غصن اعظم بسر برد و انگاه به
َفر در تجارتخانه برادراـن  احمدُاف هنگامي در شركت اميد پرداخت وزبانش در قدمت تبليغ مشهور گشت وپيوسته در َحَضر وســَ

شــاهير بهائيــان قريــه ميالن مبالد آذربايجان وغير ها نفوس كثيره را به آئين آلهي در آورده و بــه آن دمســاز وســرافراـز اســت و از
باقر وحاجي  محمد صادق وحــاجي  علي،محمــد ومــيرزا حاجي احمد مذكور ودخترو پسرش حاجي محمد علي و حاجي محمد

ابهٰي  تشرف يافته وحجره تجارت در تفليس تاسيس كردند كه محــل ورود مســافرين عنايت كه چهار پسر اول در عّكا به محضر
جــوار گشت. ديگر  حاجي علي اصغر چندي در اسالمبول تجارت داشت, در عّكا رفتــه, مــدتي در وخدمات ورجوعات اين امر

ديگر آقا علي خواهر زاده حاجي احمد ابهٰي  زيست وخانه اش در ميالن محل مراوده احباي جديد االيمان دراسكو قرار گرفت.
ــريكش كه ُاّمي بود و مال ها از مناظره با وي ميگريختند ولساني گويا وتوانا در تبليغ اين امر داشت و با حاجي ابوالحسـن امين و ش

محســن وكــربالئي حقوق مساعدت مينمود ونيز حاجي طالب وآقا رضا وآقا ذوالفقـار وآقـا جعفـر وپسـرش آقا در جمع و ارسال
ــا حســن, محمد وكربالئي عبد المحمد و حاجي حسين و مشهدي حسن وبرادرش آقا حسين وآقا محمد تقي ومشهدي  علي وآق

احمد و مشهدي  علي،اصغـر وآقا ميرزا علي،اکبر وآقا عبدالعلي وآقا تقي وآقا فضل،علـي وبرادرش علي،محمد وآقا كاظم وكربالپي
وآقا رضا وغيرهم كه با عائالتشان  مركزيت مهم تاسيس كردند ولي در اواخر حسن و عباس و محمد و حسين

 ---۱۰--- صفحه 
مبــادرت بــه هجــرت كردنــد. متدرجا مهاجرت به عشق آباد نمودند ونخست مشهدي يوسف حسين اوف برمشهدي ابــراهيـم آبـل

ــهور آنگاه ديگران از دو قريه ميالن واسكو تاسي جستند, چنانكه حاجي محمد باقر با تمام عائله وكل اوالد رفت واز معاندين مش
و حيدرخان حاكم اسكو را برانگيخت تا بهانه جسته به خانه حاجي  احمد ريخت وپسران آن قريه مال رضا  بر منبر همي بد گفت

شــدت هــول و وحشــت حاجي گريخته از شرور ظالم مصون ماندند ولي كودكي ضياِءاهللا نام پسر حاجي محمد علي بن احمد از
ورده, درهم و دينار طلبيدند واز او تا مدتي مديد آدر گذشت و در همان حال  اشرار قريه حاجي محمد علي مذكور را به چنگ

دست نكشيدند. چنانكه چهل روز از خانه بيرون نرفت ولوحي از جمال ابهٰي  حاوي اخبار از قرب وقوع مذلت وانقــراض علمــا و
جهــان بــيرون كشــيد وحيــدر اين امراء ستمكار رسيد واندكي پيش نگذشت كه مال رضا دچار مرض اسهال شده رخت حيات از

بنوعي كه در بخش ســّوم نگاشــتيم جمعي كثــير بجهت  حضــرت مبشــر خان به ا صابت گلوله  اشرارجان  سپرد. ودر قريه سيسان
ــ مشهدي اهللا و۱۲۹۰امور وتعاليم بديعه خبري نداشتند  تا در حدود  سال  اعظم نامدار بودند ولي از بشــغـل ســوداگري ردي مطنهٴي

مهتدي گشــته بسيســان عــودت وجمعي را هــدايت نمــود بميالن رفت وبا حاجي احمد سروكار تجارت يافته مكالمات دين كرده
به بابا كندي واقع در بُعد مسافت ده فرسخ هجرت كردنــد وقريــه مــذكوره مركــزي بــراـي وطولي نكشيد كه چند خانوار از ايشان

نــيز جمعي كثــير ازين حـزب گــرد شد ونيز چند خانوار بقريه ديزناب واقع در جوار سيسان رفتند ودر آنجا و قريه مطنه طايفه اين
ا پيــاده١٢۹۸آمد وبهائيان سيسان ئو محمد نام بودند که اول در حدود سال   فائز به ايمان گرديد و بيدرنگ در دوسال متوالي بعّكــ

ــد حضور در محضر ابهٰي  رسيد ومحمد دوم در سفر دوم با وي بود وبه محمد اول ومحمد دوم نام شتافته, به شرف وشهرت يافتن
تزييد وترويج گشت واز فقدان ارزاق وقحطي كــه غالبــا وجمال ابهٰي  هنگام  عودتشان مقداري سيب زميني دادند در قريه كاشته

ــرد ومحصول مهم قريه سيب زميني گرديد وآقا محمد اول را نوبتي چون از تبريز بسيسان دست ميداد  نجات يافتند مراجعت ميك
را اهالي

 ---۱۱--- صفحه 
بدنش مجروح گرديد وباتعب بســيار قريه يوسف اباد به تحريك حاجي ميرزا حسين مجتهد تبريز چندان چوب زدند  كه تمامت

كــرده, بهبــودي يــافت. وديگــر از بهائيــان معــروف سيســان  آقــا علي خود را از چنگ اعدـا نجات داده, به سيســان رفت ومعالجه
ســال نجفعلي كه در بخش سّوم نام برديم وبرادرش حاجي عليمحمد كه باتفــاق حــاجي جعفــر قلي در وحاجي زنيل بن كربالئي

بــرادران حــاجي زنيــل, كــربالئي فــرج,  بموجب دستور ابهٰي  به عنوان حج روانه شدند و به عّكا تشرف جســتند وديگــر از۱۳۰۶
احوال مذكوره بابيان تبريز وسائر نقاط آذربايجان غالبــا معاشــرت ومكــالمت كربالئي شكور و مشهدي علي اكبر بودند ودر اثناِء

اجتماع يافتــه مـيرزا حســين همــائي متدرجًا مهتدي به هدايت كبري وبهائي شدند ودر اروميه(رضائيه) جمعي از اين حزب بهائيان
از رشت مهاجرت نموده, شمع جمع گرديد وبابيان آن حدود بحركت ۱۳۰۰(هدي) شاعر گرگاني  پس از گرفتاري در فتنه سال 

دالل به حال تحير وتفحص به قبريس شتافت ونزد مــيرزا يحــيٰي  از آنچــه مي،خواســت چــيزي وتجسس آمدند وكربالئي علي نام
ــاد و به عّكا به محضر ابهٰي  رفت وثبات قدم در ايمان حاصل كرده با حالت اشتعال وانجذاب نيافت بوطن عودت نمود وسائر آح
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نهاده در مابين اكــثريت مســتغرق ومســتهلك شــدند وآقــا مــيرزا حســين  بــه بابيه نيز يا اقبال آوردند ويا سر در زاويه اختفا واستتار
متعصــبين علي قشه ابراهيـم قسيس آشوري را تبليغ وهدايت كردند وقشه باين نام معروف ومورد تعرض مساعدت كربالئي محمد

عــودت  نمــود وشــهرت يــافت كــه چهــل تن از گشت وال جرم با پسر بسوي عشق آباد در تركستان روسيه رفته چند سالي زيسته
 از محفــل روحــاني بــيرون آمــده بــه۱۳۳۳چنانكه در بخش الحق مياوريم شبي بــه ســال  مسيحيان روسيه را باين امر آورد وهدي

وارد ســاخت وبــرخي رســيدند اش مي،رفت محمد،ولي نامي از اشرار به وي حملــه كــرده بــا كــارد وخنجــر جراحــات مهتك،خانه
وخواســتند تعقيب كننــد ولي او راضــي نشــد وپس از مــاهي در ومهاجم بگريخت ومجروح به خون آغشتـه را بدارالحکومـه بردند

گذشت.
 ---۱۲--- صفحه 

قلي ومشــهدي عليقلي بودنــد ودر واندكي بعد از آن پسرش وفات نموده از متقّدمين احّباي ارومّيه دو برادر به نام مشــهدي محمد
حسين يزدي مذكور در آنجا اقامت جسته به رياست دينّيه وتربيت اين طائفه مياندوآب جمعّيتي از احباب ميزيستند وحاجي ميرزا

شاه محمد امين البيــان واصــابت ابهٰي   پرداخت ومعدودي را تبليغ نمود.  وما واقعهٴ خروج شيخ عبداهللا كرد وقتل حاجي ونشر امر
ضمن بخش سابق نگاشتيم وجسد حاجي امين مقتول بعدًا به دست آمده گلوله به حاجي ابو الحسن امين وتفرقهٴ جمع احّباء را در

به نشــر با لباس در خلف ديوار دارالحکومه مدفون گشت وسپس آقا علي اكبر نراقي كه در آنجا دّكهٴ تجارت منسوجات باز كرد
به محّلش مسطور مي،گردد در هجوم اكراد مقتول اين امر  پرداخت ودر سنين اخيره در واقعهٴ جنگ بين،المللي كه در بخش ديگر

زنجاني بود با عّدهٴ كثير از نسوان در هنگام فــرار در رودخانــه غــرق گشــتند,   ودر شد,  مادرش كه دختر ميرزا محمد علي شهيد
شــدند. واز شــناخته،گــان عبداالحد وحاجي مال كاظم وحاجي زين العابدين بودند كه مّدتي به زيــارت در عكــا مشــّرف بُناب مال

ثابته برقــراـر گشــت چنـان كــه در بخش،هــاي الحقــه اشــاره مؤمنين مانند آقا رحمت اهللا وكربالئي علي حّمامي وغيرهما مركزّيت
علي وبرادرش ميرزا جليــل كــه پس از فــوت بــرادر, زنش را نكــاح كــرده, پســرانش را مي،نمائيم.   واز معاريف احّباي خوي مال

ومشــهدي محمــود و نمود وديگر ميرآقاسي كه سّيد شوخ بي باك بود وهم پســرانش,   وديگــر حــبيب اهللا خــان ســرتيب كفالت
مرتفعهٴ امــر ابهٰي   شــدند واهــالي از صــولت مشــهدي مشهدي اسمعيل برادر حاجي مجيد مراغه به انجا رفته اقامت جستند ورايت

واز معاريف بهائيان مراغه حاجي محمــود بــرادردر امر برقرار گرديدند.    اسمعيل خاضع بودند واخالف ومنتسبين شان 
برقراـر داشت وبــاري كه معاندين واشرار حجرهٴ تجارتش را دو بار تاراج كردند و او به سعي وهّمت حجره را مال احمد َابدال

مؤمنين آنجا كه بعـدًا در امـر وارد شـدند  متـدّرجًا بـه واسـطهٴ آقـا ديگر چنان يغما نمودند كه ديگر تأسيسش امكان نيافت واكثر
خيل مهتدي گشتند تا آخر الحيات به قليل عوائد ملكي قناعت كرده, باب خانه را ميرزا حاجي آقا ابن بر وجوه آحاد مصّدقين الدِّ

وطالبين حقيقت مفتوح داشت.   
 ---۱۳--- صفحه 

قلعــه و از مشاهير بهائيان مراغه حاجي ميرزا مجيد طبيب را فاضل قائني چون براي مالقات رضا قلي،خان افشار وپدرش بــه صــائين
ــه مي،رفت تبليغ نمود,  پس باحال اِنجذاب پياده به عكا شتافت ودر معمورات بين طريق به طبابت پرداخت ودر خانقاه هاي عثمانّي

بالد به عّلت شدِّت برودت طريق مّدتي مديد بمانــد وعــاقبت بــه محضــر درنگ نموده وفق مصطلحاتشان سخن گفت ودر بعضي
وتــني فضل وعنايت زيست ومأمور تبليــغ در بالد قفقــاز گرديــد وبــا حــاجي خليــل درويش ميالني ابهٰي   رسيد وچندي در جوار

الي مصـاريف سـفر تهّيـه نمـود تـا بـه ديگر كاشاني با دو ليره كه به ايشان دادند عودت كردند ودر طول راه به شغل طبابت وكّحـ
قفقاز رفته, نشر نفحات نموده, تني چند را هدايت كــرده, بــه مراغـه برگشــت و خوي رسيد وهمراهان رهسپار تبريز گشتند واو به

ــاء نمــود وخــانهٴ اين امردر وطن گشت و با اخالق دلُربا  معاشرت با ُحكام واعيان وامــراء و مســاعدت با رايت مرتفعهٴ مؤمــنين احّب
وميرزا عبدالحميد وميرزا اسمعيل وديگــر ســيف اهللا خــان وحــاجي مجّللي به نام مشرق االذكار تهّيه كرد. وبرادرانش ميرزا وّهاب

رمضــان به تهمت عدم مراعات صيام شــهر۱۳۰۶مؤمنين معروف بودند ومال احمد را در حدود سال  ميرزا داود و عّده اي ديگر از
نمــود وعــاقبت در بادكوبــه در گذشــت. ودر به بيني مهار كرده به كوي وبرزن گرداندنـد والجرم روزي ديگر مهاجرت به روسيه

ــوان حكمــراني ساِوجُبالغ كه عّده اي از مؤمنين همداني ونراقي مي،زيستند وخصوصًا هنگامي كه ميرزا حسينخان پسر صاحب دي
بــود. بهائيــان را نصيرخان تفرشي كه شرح احوالش را در ضمن بيان اوضاع عراق مي آوريم سرگماشته حكومــتي مي،كرد وميرزا

قبًال خانـه اش محـّل اجتمـاع سـالکين ودراويش بـود نفوذ واقتدارـي حاصل شد ودر قريهٴ شيشوان مالحاجي آقا عارف كامـل كه
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 وخوشنويس كه شــرح  احــوالش را ضــمن بخش12محمد حسين ونيز آقا باال نّقاش باشي وبردرانش ميرزا صادق طبيب ومشهدي
سّوم آورديم.
 ---۱۴--- صفحه 

و بــا شــاهزاده امــامقلي مــيرزا مالــك قريــه ونيز مال زهرا از مؤمنات جسور كه حاجي فّياض را تبليــغ كــرده بــه ازدواجش در آمد
درويش رحيم معروف بود ودر قريهٴ ممقان ميرزا زين العابــدين ومــيرزا رجب علي صحبت امري وتبليغ نمود ودر قريهٴ عجب شير

خانــه اش را ســوزاندند,   در اّيــام ومعّلم از مالهاي شيخّيه كه قبًال به نام ترويج آن عقيدت مورد توهين وتعّدي اهالي شده, واعظ
وآن حضرت را در حالي كه پشت به پنجره داده بــود, ديدنــد ولي توقيف حضرت اعلي در تبريز به عزم تشّرف به شهر در آمدند

رحيم ودر حال كشمكش عّمامه از سرافتاد وچند سالي بعد از شــهادت آن حضــرت هــردو بــا شــيخ سپاهيان مانع از تشّرف شدند
به نام بابي شدند ودر سنين حكمراني عزيزخــان وحاجي ابراهيـم خليل وآقارسول وآقا رضا وبعضي ديگر ايمان آوردند و معروف

ريخته وميرزا رجبعلي را در  مسجدش گرفته, دّكهٴ  آقا رضــا را در ميــدان غــارت كــرده, سرداركه فتنه برخاست مأمورين به قريه
وحاجي ابــراهيـم را در ميــدان وحاجي ابراهيـم وميرزا زين العابدين را در خانه شان دستگير ساختند و آزار رساندند وي را نيز بسته

نمودند وپس از مّدتي رهـا كردنـد. وچنـدي نگذشـت کـه مـأموري از به چوب بسته, زدند وهمگي را مغلوًال به شهر برده, حبس
ــرده سعايت نمودند ومأمور را به طمع آوردند  تا مظلومان را گرفته, حبس نمود واخذ جريمه تبريز عبور از قريه كرد ومعاندين ك

رها ساخت وبه اين طريق آن جمع ستم،كش پيوسته مورد تطاول بودند ودر نيمه شبها
 

 ---۱۵--- صفحه 
در خفا احتفال مالقات داشتند  تا تني از برادران وياران ديــرين را كــه از آن جملــه شــيخ رحمن ومّلا محســن وحــاجي مال علي و
ــابي از اهــل ميالن, مشهدي جّبار ومشهدي عبدالعلي وآقا محمد بودند, تبليغ كردند وچندي كربالئي محمد نام معروف به َكَهِنه ب
باح پي كــار خــود پس از فراغت از شغل وكار هنگام شب به ممقان آمده با مؤمنين احتفال ونشر نفحــات بديعــه كــرده, علي الصــّ

آمد و ميرزا زين العابدين در بــاغچهٴ بــيرون قريــه شمارهٴ آنان به نوزده تن رسيد و نبيل زرندي  براي مالقات ۱٢۶۲رفت ودرسال  

 وتاريخ سال مذكور که به سال (امان) ناميد, بســرود ورفت'قصيده اي در مديحهٴ ابهٰي   او ومؤمنين مذكور را پذيرائي كرده, نبيل

ميرزا آقا باال ( شيشوانی), نّقاش باشي شهزاده ملک قاسم ميرزا مكّررًا در اروميه به زيارت حضرت نقطهٴ اولي رسيد و در دورهٴ جمال ابهي ايمان آورد و رسم مبارك-    12

ــات ۱۳۰۴ارسال كرد ومورد عنايت واقع شده تن پوش مبارك را عنايت فرمودند. بنده درتاريخ  را نّقاشي نموده به حضور جمال قدم به سيسان رفته احّباء ميرزا آقا باال را مالق

ــاال, ذوقي بود ودائمًا قلم در دست مشق مي،كرد, خوشنويس بود سياه مشق اورا جمع ميكردنـد  بعد نظر كرده, تن  پوش مبارك  آن زمان رسيده بود,  مرد با ــا ب به خواهش آق

افتاد. و يكي را به جناب دخيل [که]  رسم كرده بودند [ اهدا کردند و او] در اطاق خود ميرزا ورقاء شهيد يكي را برايشان رّسامي کرده, در گرفتاري اخير به دست نائب الّسلطنه

به ديوار نصب كرده بود, يك روزي با عباسقلي خان قاطرچي شيرازي داخل شديم زيارت كرده, تحسين نمودند که عين شمائل مبارك است وعباسقلي خان قــاطرچي مشــهور و

ــان را بوشهر به دائي،هايش هم قاطرچي بودند حضرت تقطهٴ اولي  بعد از مراجعت از مكه و ورود به ــقلي خ قاطرهاي ايشان سوار شده, مأمور دولتي  هم همراه بوده, عباس

همراه ميكنند از بوشهر تا شيراز در حضور مبارك مي آيد در راه چنانچه در ناسخ  الّتواريخ مذكور است خورجين مبارك را دزدها مي،برند  عباسقلي خــان ميگفت من ســوار

ــرد, قاطري بودم كه خورجين برآن قاطر بود من عقب ماندم دو نفر رسيدند مرا از قاطر پياده كردند يكي خورجين  را به دوش كشيد يكي دوباره قاطر مرا گرفته , مرا سوار ك

نماز مشغولند, فرياد كردـم خورجين را دزدها بردند, اعتنا نفرموده تا نماز را تمام كردند, فرمودند نبردند عــرض كــردم, بردنــد, روانه شدم, آمدم منزل رسيدم ديدم حضرت به

ــالم را ــين ظ فرمودند  خيلي خوب ببرند من رفتم با مأمورها حرف بزنم, اين چطور امام است بايستي بگويد ايشان  سنگ شوند. مي،گفت بعد مؤمن شدم.  تفصيل قتل مال حس

ــر فرمودند ــار امـ ــدم اظهـ ــال قـ ــه جمـ ــامي کـ ــرد, ميگفت  اّيـ ــايت ميكـ ــتيم بهحكـ ــاده رفـ ــه آبـ ــدم بـ ــال قـ ــر جمـ ــغ امـ ــة تبليـ  جهـ

احب

ّ

ــؤمن ــورجين م اء در خانه جمع بودند خورجين مبارك را ديده, شتافتم گفتم اين خورجين مبارك است, فرمودند خدا به آن خورجين بركت بدهد,  تمام اين نفوس از بركت آن خ

 ميرزا حيدر علي صنيعي اسكوئي ).          ( شدند,  عباسقلي خان در ُبناب آن وقت اجرايي گمرک بود
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در شيروان وشــيخ رحيم بــه از آنان به حال بابيَّت ومحروم از ايمان به من ُيظهره اهللاُ ابهٰي  ' باقي ماندند و شيخ رحمن ولي عّده اي
به خـرق حجـاب گشـتند وحـاجي مالعلي بعـدًا بـه محضـر حضـرت راهنمائي حاجي احمد ميالني ونيز ميرزا زين العابدين موّفق

 هــدف گلولــه احــد نــامي شــده, ازين جهــان در١٣١٦كرده, نادم گشته به وطن آمده در ســال  غصن،اعظم در عكا تشّرف حاصل
گرديــد ودرقــريهٴ متدّرجًا  در ممقان در اخالف وخاندان مذكورين وغيرهـم جمعّيت ومركزّيت بهائي تأســيس گذشت. وبالجمله

به ايمان شد وجمعي كثيررا مهتدي ساخت وروستائيان به تعّرض الخچي كه مركزي از فئهٴ علي اللِهيِّه بود نخست عليمحمد موّفق

 واقع به ُقرب مراغه بــه واســطهٴ13ممقان وتبريز كاري از پيش نبردند ودر قريهٴ خرمازد( خرمازرد) برخاستند ولي به مقاومت احّباي
ه اي از مهّمين هــدايت شــدند كــه از۱۳۰۵اقامت مال علي برادر دخيــل كــه بــه سـال  آنجملــه مـيرزا محمــد علي  در گذشــت عــدُّ

مال حسين خسرو شاهي اهــالي ايليــات چــادولي را درقــراي خوشنويس فاضل ونوه اش مال پاشا شاعر بود ودر قريهٴ ملك كندي,
ــاء ومحفــل دمرچي و تبه ؟؟؟و مهماندار وغيرها تبليغ كرد ودر اثر انهــا در قــريهٴ فجلي ؟؟؟  ونــوروزلي وافجهٴ ديــزج جمعّيت احّب

علي, اعتمـاد خـان گرديد ودر قراچه،داغ  اسمعيل, آقا خـان, آقـا حسـن, حـاجي آقـا عزيـز, آقـا اســداهللا, محمد روحاني تأسيس
به ايمــان بــديع فــائز شــد ودر حــدود وخواهرشان به نام صفا (خلفا)؟؟ از اخالف آقا شيخعلي که دركربال به واسطهٴ ثاني َمن آَمن

برادراـن خانلر آقا وحسن آقا از اخالف شيخ صفي واوليــا بــه واسـطهٴ  در گذشت معروف به نام اين امر شدند.    وديگر۱٢۹۷سال 
مال مصطفي باغميشه هدايت

 ---۱۶--- صفحه 
آقــا  و هژيرســلطان رئيس ســواران ســپاهي يافتند وغيرهما از  فضالء در اين طايفه بودند و در اتحال ؟؟؟جمعّيتي از قبيــل حــاجي

كاظم آقا واخالفش وبرادرانش شيرزاد خان سرتيپ كه بــه مشــاهدهٴ شــيخ بودند وعائله دراين امر برجاي گذاشتند ودر قريهٴ كال 
تــبريز در تبريز انقالب حال حاصل نمود ومحمد صادقخان وجبرئيل خان وكــربالئي اســمعيل كــه در احمد نيشابوري وهمرهانش

از بهائيان شــجاع   14  سرتيپ رضاقلي،خان سكونت مي،نمودند ودر َاَهر امين التّجار واخالفش معروف بودند ودر افشار به واسطهٴ
محترمين اين حزب مجتمع شدند وميرزا محمود نراقي باعائلــه اش ســكني غيور که سالها در صائن قلعه حكومت داشت جمعي از

وكـربالئي حســن  بـّزاز و پرداخت وميرزا عنايت علي آبادي وميرزا نصير تفرشي وغيرهما در آنجـا اقــامت داشـتند گرفته به تبليغ
كاظم مذكور وبرادرش حاجي علي وغيرهم كه بعضي حاجي زين العابدين بّزاز و آخوند مال عبداالحد روضه خوان وحاجي مال

كردند,  و بالجمله در بالد و قراي آذربايجان مركزّيت وعّدت و قدرت اين حزب بسيار شد, از ايشان عائله در امر ابهٰي  ' تأسيس
 مال علي شــهير مســافرت بــه ارض  حاجي۱۳۱۰وانوار نجم بابّيت در پرتو اشراـق شمس بهائيت ناپديد گرديد, تا باالخره در سال 

ا نمود و با آن که در ضمير داشت, سفري به قبرس نمايد, پس از درك محضر حضرت غصن اعظم, عبدالبهاء از عــــزيمتش عكـِّ

 خانوار دارد. و مردم ان بیشتر به کار کشاورزی مشغولند. حمصوالت کشاورزی این300روستای خرمازرد یکی از روستاهای قدیمی و سرسبز شهرستان مراغه است که حدود  -  13
ــا روستا بیشتر گندم وجو وخنود می باشد و حمصوالت باغی ای روستا بیشتر گردوـ-انگور-باداموآلوچه می باشد ونیز میوه های خمتلفی صرفًا جهت مصرف نیز وجود دارد که برخی از آن ه
{ هلو- الو-شفتالو-به- سیب-زردالو-شلیلو....} می باشد. این روستا در دامنه کوه وباالی تپه ای مستقر می باشد. که از هر طرف نگاه کنیم تقریبًا یک ســوم این روســتا دیــده
ــه در ــد ک می شود. تاریخچه این روستا بنا به گفته ی بعضی از تاریخ دانان به زمان اشکانیان و در دوران خیلی قبل به دوره مادها نیز میرسد. کل این روستا بر روی غارها می باش

14 - حضور مبارك خواهـش كــرد کــه سفارشــي بــه آقـــا علي حيــدر, پسران رضاقليخان, احمد خان وغالمحسين خان و جوادخان همه خوب بوده و احمـد خان از 
ودر آخــر ضــّديت بــا رضــا طلبش از َتَرکهٴ حاجي سليمان،خان سخت نگيرد وسليمان،خان شيخي بوده تعّلق بــه كــريم،خــان داشت رعّيت روس بفرمايند كه در مطالبهٴ

سيد كاظم رشتي با ضلع جناب مــيرزا مصــطفي نــراقي وضــلع حــاجي مــيرزا قلي،خان وبه اين جهة  درآخر عمرش دچار سختي شد وزوجهـٴ رضا قلي،خان بنت حاجي
همـان اّيـام طفـولّيت حسن هراتي مالقات  نموده مذكور  داشت, ميل آن دارم به عنوان مکه از اينجا  سفر کرده, بلکه به لقاي جمال ابهي نائـل شـوم و اي كـاش در

مي،شدـم  و اي كاش مانند همشيرهٴ ميرزا حسن تفرشي بودم که در سلطان آباد  ساكن ودر باجناب طاهرـه حركت كرده بودم وازكربال به طهران آمده به شهادت فائز
  باكبر سن در حاليكــه مريضــه بــود بــه٨٠مي،خواند ودرحدود سنهٴ  سلطان آباد اورا  به طهران آورده, شهيد نمودند و شبها هميشه آيهٴ  هل من مفّرج غير اهللا  ضوضاِء

كربال حركت دادند وصعود كرد.                       (نبيل زرندي)
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كــرد.  و اّمــا منصرف گشت وبا ثبات،قدم وانجذاـب واشتعال در ايمان بهائي به وطن عودت نمود وبابيان ممقان وتــبريز را هــدايت
مهاجرين از احّباي آذربايجان جمعي به ارض مقصود وقسمي مهّم براي استخالص از

 ---۱۷--- صفحه 

  اخــوان ُثلث  حــاجي     شاهير مهاجرين  م  واز تعّرضات رؤساء دولت وملت مهاجرت به عشق آباد مملكت روسيه نمودند.   
شـدند وحـاجي حسـن در سـفر اّول جمـال  ودر اّيام حضرت مبّشر مـؤمنحسن وحاجي تقي وحاجي جعفر هرسه پيله،َور

دّوم نـيز  بـه بغـداـد رفت وذهـاب وايــاب بـه ايــران همي كـرده, بــه ابهٰي  ' به عراق تشّرف حضور يافته, منجذب گرديد ودر سفر
حال جذبه عنان گير گشت وسرمايه از َكفش رفت و روز وشبش در ستايش اين امــر مصــروف شغلش اشتعال داشت ولي عاقبت

با امر بــديع كــرد و بــاالخره در تــبريز گهي اشعار سرود وهنگامي به لحن آيات تكّلم نمود وتفسير كلمات مقّدسه وتطبيق آن شد
بردند وپس از برهـه،اـي  مكالمـه در خصــوص امـر ابهٰي   چـون بي پـروا آيـات بعضي از اقربايش با برخي از اعداء وي را به باغي

پنهــان كردنــد خواند وسرور وتشّيد عاشقانه تغّني نمود, خونش ريختند وجســدش را قطعــه قطعــه زيــر خــاك،وروايات مثبته همي
از كالم نبيل زرندي در بخش چهـارم نگاشـتيم.    واّمـا وماتفصيل ايمان واحوال وي را در اّيام بغداد ونيز كيفّيت شهادتش را نقل

 در اّيام ادرنه از تبريز بدانجا شتافته, قرار جستند تا در موقع حركت ابهٰي  'وبرادر ِكهَترحاجي جعفربرادر متوسط حاجي تقي 
به نوعي که در بخش سابق آورديم حاجي جعفر سرخويش ببريد وحسب امر ابهٰي   حلقومش را بخيــه زدنــد وبــا حــاجي تقي در

به عكا رفتند وحاجي تقي پيوسته در نهايت تذّكر ومناجات ودعا واخالص بيمارخانه بماند وپس از دوماه از حركت ابهٰي   هردو
درگاه باري صــرف همي بزيست ومانند برادر ِمهَتر يومًا فيومًا مجذوب تر شد وتمامت شب را به گريه وزاري در وسكوت وانزوـا

حاجي تقيراحالت سكوت و انزوا وتعّلق به عالم باال به شــّدت كرد وباالخره شبي از ايوان رباط بيفتاد وبه جهان باال خراميد,  و اّما
به حال تضّرع ومناجات ديدند وعلي الّصباح بود تا آن كه نيم شبي اورا بربام

---۱۸--- صفحه 
در پاي ديوار افتاده بيهوش يافتند و همين که بهوش آمد به اين مضمون سخن گفت چون از بقــا بــيزار شــدم آرزوي فنــا کــردم و

ــاح نــيز ازحاجي علي عسگر تبريزي  ديگر 15نميخواهـم دقيقه اي در اين جهان بمانم دعا کنيد تا بروم.  و برادرش مشــهدي فّت
ــام تّجار ومؤمنين و متقّدمين بودند چنان که کيفيت ايمان و برخي از احوال حاجي را در مطــاوي بخشــهاـي پيش نگاشــتيم و در اّي
ا شـتافت ادرنه با برادر و عائله مهاجرت بدانجا نموده  استقرار يافت و پيله وري پيشه کرد و سپس در مـوکب ابهٰي   بـه ارض عّکـ

ا قهــوه چيوعاقبت در آنجا وفات نموده مدفون گشت,  و  ــّررپسرش آقا حسين آقا را جمال ابهٰي   در بدايت ورود بــه عّکـ  مق
فرمودند و بعدًا  قهوه،چي حضرت غصن اعظم عبدالبهاء نمودند و کمال رضا از اخالص و خدمتگذاريش داشتند تا تقريبا به سـال

ــگر يکي زوجهٴ وفات يافت و در حيفا مدفون گرديد و از وي خانواده،اي برقراـر گشت , و ١٣٢٥ دو دختر حاجي علي عس
,  و مشهدي فّتاح اندکي بعد از غــروب جمــالميرزا محّمد علي غصن اکبر و ديگر زوجهٴ محّمد جواد قزويني شدند

ابهٰي   وفات يافت و از پسرش آقا محّمد ابراهيـم که نيز هم سجن جمال ابهٰي   شده, در آنجا وفــات نمــود, خانــدانش در اين امــر
برقراـر ماند.  ديگر حاجي آقا تبريزي در عنفوان جواني فائز به عرفان و ايمان بديع شد و دچار تعّرضات متعّصبين بيگانه و خويش
گشت و ناچار با عائله به ادرنه  مهاجرت نمود و با موکب ابهٰي  ' به عّکا همراه گرديد و در ارض ســجن بزيســت و درگذشــت و

  قــرار16مدفون شد و نيز مشهدي،حسين و مشهدي محّمد در ايام ادرنه از آذربايجان مهاجرت کــرده در قصـبهٴ قــرق(قـره) کليســيا
گرفتند و چون در هنگام مهاجرت ابهٰي   از ادرنه حاضر نبودند گرفتار دولت عثماني نشدنـد و بعدًا خبر يافتند و خــود را بــه ارض

15 - در سجن قشله روز به روز برجذبـه وشور افزودند تا در مشاهدهٴ سجن وبالياـي طلعت مقصودكربالئي نقي از باالي بام خانه خويش که ُمشرف به بحر بود خــود 
را به دريا انداخت وجان درسبيل عشق جانان بباخت وهيكل موعود را در زندان قوم عنود ديدن   نتوانست .         (نبيل زرندي)

 نفر مجعیت۱۷۴قره کلیسا  واقع شده است, دهستان ببه جیکاست که در   در آذرباجيان غربی در از دهات خبش شهرستان چالدرانایران یک روستا در قره کلیسا -  16
 دارد.
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 دچار گشته به عالم ديگر17عّکا رساندند و در باغ فردوس به باغباني اشتغال جستند ولي به علّت گرما و بدي هوا به مرض محّرقه
انتقال نمودند و نيز حسين آقا خواني تبريزي که در بالد ترکّيه اشتغال مي،نمود,

--- ۱۹ ---صفحه 
عكا شتافته, مجاور گشت وحســب االمــر مقيم حيفاگرديــد. وبــه مســاعدت وخــدمت مســافرينه در ازمير آوارهٴ امر ابهٰي   شده, ب

زائرين  پرداخت و بنت اقا ميرزا محمد قلي برادرجمال ابهٰي   را ازدواج نمود ودر آخــر از حيــات عــاريتي اين عــالم  بــيزار شــده
الني  متخّلص بــهاهللا ميانتحار كرد ودرقبرستان حيفا مدفون گرديــد.    واز معــاريف مؤمــنين مهــاجرين حــاجي خليــل بن آقــا اسد

از فوز به ايمان حال جذبه وجنون عشق  حاصــل   وپس۱۲۶۲ وايمانش به امر اعلي در سال ۱۲۴۵گلشن توّلدش در ميالن به سال 
 به ساحت ا قدس ابهٰي   در عكا رسيد وباري ديگر نيز در سال بعد سفر۱۳۰۵وبه سال  كرده باشغل طبابت بناي مسافرت گذاشت

وديگــر حاصل نمود وباالخره مهاجرت به عشق آباد كرد وسليلش آقــا علي اكــبر نــيز ســاكن عشــق آبــاد گرديــد.   كرده تشّرف
وشهادت كبري وكيفّيت  قربــاني مـيرزا محمـد علي  واز صغر سّن آوازهٴ ظهور اعلي۱۲۵۲كربالئي قاسم زنوزي  توّلدش در سال 

 به كــربال۱۲۷۴ تا به سال ,به شيروان رفت واز احوال بابيَّه  اتباع مال صادق اردوبادي خبر يافت۱۲۷۰شهيد زنوزي بشنيد ودر سال 
تن از اين حزب كــه از آن جملـه رفت ومّدت سالي دربغداد به کاروانسراي معصومه خانم اقامت كرده, چاي فروشي نمود وبا ده

شــرح داديم در كاروانســراـي مــذكور مي،ماندنــد, معاشــر شــد واز آقا سيد حسين قّناد اصفهاني بود وبه نوعي که در بخش چهارم
وبــه الواح ومناجات وقصائدكه مي،خواندندـ, بشنيد پس به شيروان عودت كرده, دو سالي ديگــر بزيســت آنگــاه بــه بادكوبــه رفت

ميرزا محمد علي  قبه اي كتاب ايقان بــه مالقات نبيل زرندي وبعضي احباب رسيد واز آنجا به بندر انزلي (پهلوي) آمد وبه واسطهٴ
 فائز به ايمان واطمينان گرديــد. وبــه بادكوبــه۱۲۸۸صحبت نمود و در  دست آورد, پس به رشت رفته باميرزا علي اشرف عندليب

مراجعت كرد وجمعي را درامر بديع وارد ساخت وبدين نام مذكور ومشهور گشت ومير عبد الّصمد نام
--- ۲۰ ---صفحه 
وي را مسموم ساخت, ولي لي بود و نسبت بدو عقيدت وارادت داشتند, به دستياري ميرزا حسين طبيب تبريزيهاا 18كه پيرزادهٴ 

 به عشق اباد۱۳۰۴عكا نوبتي تشّرف يافت وبه سال  به معالجه شفا حاصل گشت و اورا الواح متعّدد است و به محضر ابهٰي   به
 در گذشت.    ونيزآقا عبدالّرئوف ومشهدي عبد الّصمد مراغه سالها در باطوم قهوه خانه داشتند١٣٢٢متوّطن شد ودر سال 

معاندين به عشق آباد رفتند. وسرپرستي احّباي مسافر وزائر ارض مقصود ميكردند وباالخره به عّلت شّدت تعّرض بعضي از
 فائز به ايمان گرديد ودر قفقازيِّه وتركستان روس تجارت۱۲۹۷ وميرزا عبدالكريم  اردبيلي كه در اردبيـل و بادكوبه به سال

 براي زيارت به عكا رفته, مراجعت به عشق آباد نمود وبه۱۳۱۰به عشق آباد اقامت جست ودر سال  ۱۳۰۳گرفت ودر حدود سال 
 در آنجا وفات يافت.  وخواهر زاده اش آقا محمد فتح اهللا اف كه به وسيله آميختن [با] وي فائز به ايمان گشت و۱۳۱۵سال 

جمعي از اشرار خبر گرفته, وي را به خانهٴ ميرزا اكبرمجتهد
متنف

ّ
ذ قاسي كشيدند و مجتهد بي درنگ فرمان  داد پاهايش  را به فلكه بسته, چندان زدند  كه خونين ومجروح  شده از پاي درآمد
ومطمئن شدند كه حياتش به پايان رسيد و زنش را شوهر دادند واموالش را بردند  واو ناچار دل از بلد وخانه وزن ومايملك
بركند وباپاي از كار افتاده, پياده نيمه جانش را به بندر آستارا رساند. وبكشتي در آمده از بيم مجتهد به باكو گريخته, پس از

ایجاد می شود، این بیماری واگیردار ساملونال تیفی باکتری است، که در اثر بیماری عفونی َحْصبه و نام های دیگر: تب روده یا تب تیفوئید- یکحمرقه يا   -17
 با تب ممتد، سردرد و حالت گيجی، ضعف، يب اشتهايي، كندی نبض، بزرگی طحال، سرفه بدون خلط ، يبوستگسترش می یابد و آلوده غذای و آب بوده و از طریق

.    بروز می کند سردرد و بی اشتهایی ،اسهال باال، تب  معموًال باقبضيت و يا اسهال مهراه می باشد .
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معالجهٴ پا در عشق آباد اقامت جست و تأسيس تجارت وتشكيل عائله داده از وجوه بهائيان گرديد .  و ديگر آقا رضا بن آقامحمد
 وذكرعلي بن مشهدي عّباس ميالني ومشهدي جواد اسكوئي وآقامحمد حسين اسكوئي وآقا مشهدي۱۲۶۸تقي از شهداِء سال 

علي ومشهدي  محمد قلي اردوبادي وميرزا حسين ميالني با برادرش مال احمد واستاد عبداهللا تبريزي ومهديقلي بُنابي كه مهاجر
وساكن  عشق آباد شده با عائله زيستند ونيز آقا محمد جعفر اسكوئي كه سفري در اّيام ابهٰي   وديگر بار در

ايِّام حضرت عبدالبهاء از عشق آباد به عكا شتافت ومراجعت نموده, وفات يافت و خانداني به جاي گذاشت. ونيز مشهدي
 با مشهدي ابراهيم ميالني  از َتَعب وجور پدرمهاجرت به عشق آباد كرده, اقامت گزيد ودر صف۱۳۰۰يوسف ميالني به سال 

,اّول از مخلصين بهائيان قرار داشته

 ---۲۱--- صفحه 
اقوام از وپدرش حاجي محمدحسين با مصدر خدمات كثيره در اين امر گرديد. كه ازآن جمله تأسيس مدرسهٴ عشق آباد مي،باشد

وبرادر زاده اش آقا علي اكبر كه بعدًا دامادش شــد, خــانواده را بيــاورد وبــاهم عقب رفته, درسّن غايت پيري فائز به ايمان گشت.
 در خانهٴ۱۳۰۴چهارده درحدودسال   م.  در گذشته, مدفون گرديد. ديگر مشهدي علي اكبر ميالني به سّن۱۹۲۳زيستند تا به سال 

حاجي احمد به واسطهٴ نبيل زرندي ايمان يافت و بعدًا مادر وخواهراـن وبرادرش آقا محمد حسين همگي مـؤمن شــدند ودر تـبريز
نمــوده, اقــامت مهاجرت بــه عشــق آبــاد١٣١٣اقامت جست واز جانب حاجي ابو الحسن امين اردكاني امين حقوق شد تا در سال  

به عضوّيت محفل روحــاني وخــدمات ديگــر ســرافراز كرده به تجارت پرداختند. وسالها به جمع حقوق  در تركستان روسّيه وهم
 عودت به ايران كــرده, در تــبريز متــوّفي ومــدفون١٣٤٩الحق مي آوريم درسال  شده, بعداز انقالب روسّيه به نوعي كه در بخش

ــراق  ازمال محمد خوئي آذربايجــان عّباسيان از آن دو برادر برقرار گرديد. ويكي از شــهداء گشت وخاندان ــاِء ســاكن ع علم
عرب واز فحول تالمذهٴ حاج شيخ مرتضي االنصاري بود و با بعضي از آحاد اين حــزب مصــاحبه كــرده, بــاالخره بــه واســطهٴ زين
المقّربين در زمره مؤمنين در آمـد و پس ازفـوت شـيخ اسـتاد رغبت بـه حـوزهٴ درس فقــه و اصـول نكــرد وچـون مجتهــدين عّلت

گفت, كه چنديست اصول دين برمن صعب ودشوار گرديده, به تحصــيل وتكميــل مي،كوشــم ودر خالل پرسيدند؟ جواب چنين
امر نمود وكتب وآثــار بديعــه از احوال سيد زكرّيا نام قزويني با وي طرح موافقت ومرافقت ريخته, اظهار طلب ورغبت به اين آن

نوشتند وهنگامي كه ناصر الّدين شاه به كربال آمد به دسـتياري قونسـول ايــران او گرفته به دست علماء داد تا فتوي بر كفر وقتلش

  حسين تبريزي     محمد واقــع شــد .   واز معــاريف بهائيــان آذربايجــان حــاجي ۱۲۸۷رساندند و اين واقعــه بــه ســال  به شهادت
۱۳۰۰در سال   معروف به شبستري

 ---۲۲--- صفحه 
بــه عكــا رفت ولي بــه علــل وموانــع پزشكي بهائي از آل اسرائيل وي را تبليغ نمود وبه سالي ديگر بــه عــزم زيــارت محضــر ابهٰي  

 بــه دسـتور غصـن اعظم عبــدالبهاِء در۱۳۱۲به لقا گرديـد وســپس در سـال  معاندين ومخالفين آن ارض يكبار از مسافتي بعيد فائز
رخ داد, اسالمبول به رهنمائي وكارگذرانـي وپذيرائي زائرين عكا پرداخت ودر سالي ديگر كه قتــل ناصــر الــّدين شــاه در طهــران

به سـفارت ايـران كشــيدند وسـفير تحقيـق واســتنطاق در ايرانيان مقيم آنجا گشت وبه دستياري نظاميان عثماني وي را مورد حملهٴ
افغاني نمود وچون دانستنـد كه بهائي است نه بــابي وخصوصــا الــواحي در بغلش از حضــرت خصوص مالقات با سيد جمال الّدين

سفير وي را با تني چند از بهائيان براي تحّفظ عبدالبهاِء يافتند كه نهي ومنع شديد اكيد از مالقات با سّيد مذكور را حاوي بود, لذا
ــتاد از تعّرضات ايرانيان اسالمبول روانه داشت والواح مذكور را براي  كشف حقيقت ورفع سوء ظّن از عموم  بهائيان به ايران فرس

در آن حدود و جليل خوئي آذربايجان وبالجمله از حاجي  شبستري خانداني برجاست.   ونيز از معاريف منتسبين به اين امر در
بعد از غروب جمال ابهٰي    نقض عهد برميثاق كرده سر از اطاعت فرمــان حضــرت بالد قفقازخدمات تبليغّيهٴ بسيار انجام داد, ولي

بهائيـان عـّدهٴ كثـير از طبقـه عبدالبهاء بركشيـد تا بدان حال خسران اشتمال در گذشت.  وبه غـير از وجـوه مـذكوره از غصن اعظم
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مسطوره وغيره تا يوم غياب شــمس جمــال ابهٰي   مي،زيســتند كــه بــراي احــتراز از مالها واغنيا وكسبه ودهاقين واشراف در مراكز
صرف نظر از ذكر اسامي وشرح  احوالشان نموديم. اطالهٴ كالم

   خراسان                                                
سّوم بيان نموديم ونوشتيم اوضاع واحوال بالد وآحاد بابيان قسمت خراسان را در دورهٴ حضرت مبّشر اعظم ضمن بخش

 ---۲۳--- صفحه 
در ِسّر وخفــا زيســتند وغالبــا  به عّلت شّدت تعّرض دولت ناصر الّدين شاهي شناخته،گان اين حزب۱۲۶۸كه پس از حوادث سال 

ر,  امــر تبليــغ مبادرت به اجهار عقيده نكردند, به حّدي كه بي خبران پنداشتند كه رِّ ســِ كسي از مؤمنين برجـاي نيســت, ولي در سـِ
ــعلماء بيان وبقية الّسيف قلعهٴ مازندراـن متدّرجًا به واسطهٴ مبّلغين واردين از عراـق مانند جريان داشت وجمعي از اكابر يرزا احمــد م

ابهٰي   شــدند ودر سرتاســر خراســان انــوار الهّيــه را چنـان وميرزا جعفر يزدي ومال محمد زرندي وغيرهم منجذب ومستنير از انوار
كه خــدمتي اندك زماني امر بابي متحّول به امر بهائي گرديد. ونفسي مخالف نماند واز مشاهير آنان منبسط ومنتشر ساختند كه در

ــيل داديم  ــّوم تفص ــه در  بخش س ــان ک ــد چن ــر نمودن   اسم اهللا االصدق وميرزا احمــد     مال صادق مقّدسعظيم به اين ام
بودند خصوصًا مقّدس بــه ســال ازغندي ومال ميرزا محمد فروغي ومال احمد حصاري وحاج عبدالمجيـد نيشابوري

ــاـن  به بغداد شتافته, انواـر ابهٰي   را۱۲۷۷ ــان پسرانش ميرزا به چشم عيان مشاهده نمود وبا فروغي علمدار اين امر شدند وبعد از ايش
مبّلغين امر اعظم قرار گرفتند. ونبيــل  به نوعي كه عنقريب مي،نگاريم, در صفعليمحمد بن اصدق وميرزا محمود فروغي
نمــوده, نگذاشــتند كــه ظلمت ضــاللت وخمــودت تفرقــه واختالف در جمــع زرندي وغيره مسافرتهاي  پي در پي  در آن حــدود

ميرزا محمد از نفوس مذكوره در محاّل خود معروف به علم وتقوي ومورد توّجه خاّص وعاّم بودند ومال مؤمنين اندازد وهر يك
در قلعهٴ طبرسي به شهادت رسيد ودر قريهٴ فيض،آبــاد در دوغ آباد رياست علمّيه ودينّيه داشت وبرادرش مال احمد كه پسر ِمهَترش

حاكم قوچان وقيادت مي،نمود ونيز جمعي از اعاظم وفرمانروايان مانند حسينعلي خان شجاع الّدوله مقيم بوده اهالي را هدايت

--- ۲۴صفحه   ---
وبهبودخـــــان حـــــاكم كالت ومـــــيرزا بـــــاقر خـــــان عمـــــاد الملـــــك حـــــاكم طبس ونـــــيز حـــــاكم دره جـــــز
ه اي از سرکردگان سوار سبزوار ودره جز وعلماي سبزوار و نيشابور وحاکم جِوين ومســتوفي ومنشــي هــاي قوچــان وطبس وعــدُّ

داشتند واز تضييقات وارده  قبل از وقوع جلو مي،گرفتندو واز آن جمله سّيد وخواف ودره جز وجمعي كثير از وّعاظ وعلما ايمان
وشــهرت وقــدرت ســرآمد ميرزا ابراهيم خليل سبزواري بود كه شرافت حسب ونسب را تــوأم كــرده در علم وفضل جليل حاجي

امثال شهزاده طهماسب مـيرزا مؤّيــد الّدولــه ابــراز محّبت همگنان شد وشرح احوالش را قريبا مي آوريم وبعضي از ُوالت خراسان
شديده مانند سائر اقطاع مملكت كمتر اتفاق افتاد ودر كتــاب االقــدس خطــاب بــه نسبت به احباب مي،كردند و از اين رو  واقعات

المتعال طوبي ليوم فيـه ُتنصــب رايـات چنين مسطور است: " يا ارض الخاِء نسمع فيك صوت الّرجال في ذكر ربك الغنّي خراسان
يفرح المخلصون بنصــر اهللا وينــوح المشــركون.... "  تــا آن كــه در اواســط دوره االسماِء في ملكوت االنشاِء باسمي االبهٰي   يومئذ

عبدالمجيد بــه نــوعي اعاظم در گذشتند واعداء واشرار بناي تعّدي وتعّرض گذاشتند ونخست واقعهٴ شهادت حاجي متدّرجًا اغلب

ميرزاخراســان دو بــرادر از طبقهٴ مســتوفيان در مشــهد   كه در بخش سابق آورديم رخ داد.     واز َاشَهر اركــان وبزرگــان احبــاي
االصل بودند وبرادر مهتر ميرزا عليرضا مستشار الّدولــه ومــؤتمن الملــك در ســنين اّولّيهٴ عليرضا وميرزا محمد رضا سبزواري

كــرده بــاوجود نــام وعظمت ومقــام ظهور حضرت مبّشر به واسطهٴ جناب باب الباب فوز به ايمان يافت و بــه او غلبهٴ ارادت حاصل
ومساعدت مالي دريغ ننمود وهنگام حركت آن جناب با اصحاب از مشهد در وثروت به عنوان بابي مشهور شده پيوسته از نصرت

سفر از نقود تهّيه ما يحتاج
 --- ۲۵صفحه 

ومساعدت با اين امر شهرت يافت ونظر به ومراكب وغيرها بذل هّمت كرد ودر اّيام اشراق انوار ابهٰي   نيز به قّوت ايمان وخدمت
وَمقِدرت بود به هر نوع مساعدت نسبت به اين حزب دسترس داشت وحكــايت اينكه مستوفي وزير مالّيهٴ خراسان وصاحب ثروت

تــا در استخالص سرتيپ عبدالقلي،خان مراغه را در بخش سّوم ضمن شــرح حــال ســرتيپ مــذكور نگاشــتيم بذل مال موفور براي
 از اين عالم در گذشت وبرادر اصغر  ميرزا محمد رضا مؤتمن الّسلطنه كــه بــرادر۱۲۹۸اواخر اّيام پير وخانه نشين گرديد وبه سال 
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بــه مبّشر به خانهٴ مال صادق مقّدس برده در زمرهٴ مؤمنين داخل كرد در سنين شــيخوخّيت بــرادر مهتر وي را در اواخر اّيام حضرت
خراســان هم بدســت او مي،گرديــد ودرجهٴ وزارت ومقامات عالّيهٴ كشوري ارتقاء جست  چندان كه امور مالي بلكه امور حكومتي

ومقامات كمالّيهٴ انسانّيـه را نائل شد ورتبهٴ عظيمهٴ عّزت واحــترام وثــروت واهّميت رفيعه از علم وفضل ادبي وترّسل ومراتب معنوّيه
عمومــًا مّنت دار بــذل واكــرامش را حائز گشت ودر فرمانهاي شاهي به عنوان وزير خراسـان خطــاب يــافت ومــردم خراسـان مقام

وانعامش بودند. آورده اند در سال مذكور كه ميرزا عليرضــا مســتوفي ومجتهدين ومتنّفذين وخصوصًا مالكين شكر گذار اسعاف
ب الّدين شاه به عنوان زيارت به مشهد آمد وحاجي قوام ســركردهٴ ســواران  ســبزوار ودامــاد وفات نمود, ناصر مســتوفي كــه تعصــّ

 مسـتوفي مبلـغ هشــتاد زوجهٴ وغرض نسبت به امر بديع داشت, عريضهٴ شــكايت وسـعايت بـه اين مضـمون بــه دسـت شـاه داد كه
نمود وتمامت مالّيهٴ خودرا وقف صرف اين امــر داشــت هزاراشرفـي از متروكات آن مرحوم تسليم مؤتمن الّسلطنه كه بهائي است,

وجسارت وتهّيهٴ كامله عزم خروج وقبض ســلطنت دارنــد,  وشــاه بترســيده بــه طمــع ضــبط و اكنون اين حزب  باجمعّيت  وثروت
اموال

   --- ۲۶صفحه 
تشّرفش به حــرم رضــا از ارك تــا مستوفي افتاد وبرخي مردم نيز موجب انديشه واضطراب وي شدند چندان كه روزي بعد هنگام

 پس امر به ضبط اموال مستوفي داد ومؤتمن الّسلطنه وسائر,منع نمود حرم چهار صف سرباز مسّلح بگماشت واجتماع تماشائيان را
امين الّسلطان نيز حاضر بود, تحقيقات كردند وكذب اخبار مــذكوره معلــوم گرديــد  ونقــودي گــزاف كــه وورثه را احضار نمود

ــا گفتند, نزد مؤتمن الّسلطنه وجود نداشت ,  ونيز آورده اند كه روزي درمشهد صف سالم درمحضر شاهي منعقد گشــت وشــاه ب
ــنين حاجي محمد باقر خان عماد الملك حكمران طبس در بارهٴ اين حزب خطاباتي كرد ودر ضمن اظهارات قهر دالالت خود چ

ــدارد اين گفت قائمشان را كه کشتيم در آن حال مؤتمن الّسلطنه طاقت نياورده بي اختيار اين سخن اداكرد اي قبلهٴ  عالم اهّميتي ن
وادعاي الوهّيت مي،نمايد وشاه به كر وانديشه فرورفت ومصّمم گشــت كــه وي را از كه حال در عكا هست باالتر از قائم مي،باشد

معاينــه نمايـد امــيران خراسان دورنمايد وچون عزيمت به بجنورد نمود تا خوانين ورؤسا ء عشاير را مالقات كرده, قواي عسـكرّيه
سـوارنظام وموســيقي بـه مالقـات شـاه رسـيدند وشـاه وسركردگان از هرسو به بجنورد شتافتند وصاحب منصب روسي با عّد ه اي

ــواج محّلي را براي نمايش لشكر در حوالي بجنورد تعيين کرد وخود براي مالحظه ومعاينه برفراـز تّلي قرار جست وبه هر ســو براف
ــاكوكبهٴ سپاه نظر انداخت  در آن اثناء شجاع الّدوله بزرگ قوچاني كه محّب اين امر بود و پسرش حسنعلي،خان كه ايمان داشت ب

الّسلطنه رسيدند وابّهت وجاللشان نظر شاه ورؤساء وجنرال روسي را متوّجه  ساخت،مشهور وسواران جّرار قوچاني به اّتفاق مؤتمن
ومؤتمن السلطنه به حضور شاه آمد

  --- ۲۷صفحه 
جزي از مؤمنين اين امــر را كــه مــرديه وسرکردگان ورؤساء عشاير را يك يك شناسائي داد ودر آن بين سليمانخان سرکردهٴ در

تابستان نيز پوستين به بر مي،كرد با شمشير حمائل در حضور شاه بايستاد, تعريــف كــرد بسيار شجاع ومتهّور وكريه المنظر بود ودر
وشاه از طريق ظرافت پرسيد اي سليمانخان در روزي كه جمال تقسيم ميكردند كجا بودي؟ و او بي تأّمل باكمال جسارت جواب

ه نمــود وشــاه پس از ختم گفت در پي كمال رفتم ومؤتمن الّسلطنه به ايماء و اشاره وي را بــه لــزوم مراعــات پــاس احتيــاط متوّجــ
ــران آورده نمايش تا مشهد تمامت خوائين ورؤساء را  خدمت ونعمت داده و روانه نمود ــه طه ومؤتمن الّسلطنه وشجاع الّدوله را ب

پيوسته پيامهاي تهديد آميز بفرستاد وشاه انديشه نمود وپدرش را اذن عودت بــه قوچــان عزم اهالكشان داشت. ولي حسنعلي خان
آنگــاه احضــار نمــود و خواســت داد ومؤتمن الّسلطنه را به بهانهٴ نصب به وزارت توقيف كرد و سالي به حكومت كاشان فرســتاد,

قهوهٴ قجر معروف مســموم وهالك كــرد واين واقعـــه بــه ســال خواهر خويش را  به زنيش در  آرد ولي ناگهان وي را به آشاميدن
برقــرار برده, دفن نمودند وپسرش ميرزا عليمحمد خان مؤتمن الّسلطنه در مشهد برجاي پــدر  واقع شد وجسدش را به مشهد۱۳١۰

وعـائلهٴ مؤمنـه برجــاي گذاشــت وپســران  در گذشت۱۳۲۵گشت وكمال ثبات وخدمت را در راه اين امر عيان ساخت تابــه سـال 
نيز پس از پدر در اين امــر برجــاي ماندنــد ومــيرزا محمــد قلي مســتوفي ميرزا عليرضا مستوفي مذكور  ميرزا كاظم وميرزا موسي' 

 درگذشــت١٣٠٤پسرعّم مؤتمن الّسلطنه که واقعات اّولّيهٴ اين امــر را  ديــد وشــنيد وغالبــًا در ســبزوار ســکونت مي کــرد بــه ســال 
وبرادرش ميرزا ابو القاسم مستوفي وپسرش ميرزا بزرگ خان گرايلي

--- ۲۸صفحه 
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گرگاني االصل و والــدش مســتوفي فــارس به مستوفي نامدار گشتند.    ديگر ميرزا ابو الحسن مستشار دفتر كه از خاندان مستوفيان
به خراسان رفته در مشــهد ســكونت گزيــد ومــيرزا ابوالحســن در هيجــده ســالگي بــه بود ودر اواخر اّيامش به اّتفاق حسام الّسلطنه

روزه سحرگاهان به حرم صادق مقّدس ومال علي بجستاني مؤمن به امر بديع شد واشتعال وانجذابي چنان يافت كه همه واسطهٴ مال
ــتافت,  واز رضا رفته در جانب باالسر مرقد تالوت الواح وآيات جديده نمود وپس از اختتام وقبل از طلوع افتاب به بيت بابّيه ميش

وباحــاجي ســيد جــواد الّسيف قلعهٴ مازندران واز آقا ميرزا احمد ازغندي كسب اطالعات دينّيه  همي كــرد ميرزا محمد كاظم بقية
السلطنه داخل دائرهٴ ايالتي شد وبه لقب ودرجــه مستشــار كربالئي شهير كه در مشهد اقامت داشت معاشرت نمود وبواسطه مؤتمن

صدور يافت ومّدتي به عنوان سر رشته داري مــأمور نقــاط اطــراف گرديــد وچنــدي بــه عنــوان دفتري رسيد وفرمان شاهي برايش
نسـبت بـه امـر ابهٰي   وآحـاد اين پيشكاري باصاحبديوان  به كرمان ويزد وشيراز رفت وهمه جـا از هيچ نـوع مسـاعدت وخـدمت

ومــنزلش غالبـًا محـل، اقـامت وپــذيرائي  از مبّلغين ومبّلغــات و وقــف حزب چه هنگام وجدان[؟] وچه اّيام فقــدان كوتـاهي نكــرد
اواخــر اّيـام ومؤمنات شد وخود پيوسته با حسن اخالق وچهره بّشاش زيب وزينت مجامع ومحافـل گشــت ودر اجتماعات مؤمنين

۱۳۴۱ضعف پيري تقاعد از خدمت اداري نمود وبه سال  رئيس دائرهٴ حوالهٴ مالّيهٴ ايالتي گرديد ودر دو سال اخير از حيات به ّعلت

 بــه واســطهٴ جنــابآقا عليرضا تاجر شيرازيوسيعي در اين امر برجاي گذاشت وديگر  در هشتاد سالگي وفات يافت وخاندان
شد كــه مــرافقت ونصــرت الباب مؤمن شد ودر هنگام حركت اصحاب از مشهد به صدد تفريغ حساب وترتيب امور خويش باب

ونقود فراوان نمايد ولي سامخان بيگلربيكي وي را دستگير كرده, چوب وافر زد
 --- ۲۹صفحه 

امــر ابهٰي   نهــاد وآيــاتي كثــير از قــرآن گرفت ولذا نتوانست با اصحاب همسفر شود وتا اواخر اّيام حياتش هّمت بر نشر وتــرويج
روزي كه صائم بود در قرب موقع افطار ارتحال به عالم بقا نمــود وجمــال۱۲۹۹به سال  وبيان وايقان از حفظ همي،خواند وباالخره

ُر علّي قبل رضا الَّذي َصَعَد ايل اهللا اذ كاَن صائمًا...در لوحي راجع به وي چنين فرمودند: "  ابهٰي   ــدماِء  و ُنَذکِّ الخ . "    واز قـ

ــدًا مؤمنين عبد مؤمن در اّيام جواني در مدرسهٴ ميرزا جعفر مشهد با آقا عليرضا مذكور وجناب باب الباب معاشر و مؤانس بود وبع

 حيــات داشــت .  ديگــر از بهائيــان۱۳۰۶ تا سال حكيم شفائيبه واسطهٴ آن جناب فائز به ايمان بديع گرديد و پسرش معروف به 

بليغ داشتند وبــاوجود شهرتشــان بــدين  در نشرو تبليغ امر ابهٰي   قيام واهتمام  محمد كشميري     استاد حسن واستادشهير مشهد 
آورده اند كه استاد محمد مدتي طويل از شاگرد بّقالي همه روزه سخنان ناشايسته , نام اشرار از تعّرض به ايشان احتياط مي،كردند

بــرزمين انــداخت وناروا شنيده, متأّثرشد وتحّمل كرد. تانوبتي زمام اختيــار از كــف داده بــه ســوي بي ادب شــتافت واورا گرفتــه,
نشست وفرياد بركشــيدهـ, گفت حــال هرقــدر خــواهي وبدون آن كه ضرب وفشاري وارد آرد سر خويش را برهنه كرده,  برزمين

ســفري به شگفت اندر شده  نزد وي پوزش آوردند, واســتاد محمــد واســتاد حســن مــذكور بزن, ولي كلمات ناسزا مگو وناظرين

ــاريف ــاي مشــهد  براـي تبليغ به هرات رفتند ومورد باليا گشتند وبه مشهد باز آمدند.   ديگــر از مع درويش حيران هراتياحّب
سفري پي تبليغ به هرات رفت واهالي به صدد قتلش برآمده, وي را گرفتار نمودند وحسب دستور اسم اهللا االصــدق اســتاد حســن

مســتخلص وميرزا عليمحمد ابن اصدق وبرخي ديگر بــراـي نجــات درويش شــتافتند وباســعي وتــدبير وي را واستاد محمد مذكور
ساخته از بيراهه وبين جنگل با تحّمل گرسنگي ومشّقت بسيار

 --- ۳۰صفحه 
 مردم مشهد براوتاختند وحجرهٴ تجــارتش را غــارت۱۳۰۷باالخره به مشهد رسيدند.   ديگر محمد كاظم اروجني از تّجار در سال 

كردند وخانه اش را تصّرف نمودند وهنوز در مشهد بودكه زنش را مطّلقه ســاخته بــه عقــد خــود در آورده, متصــّرف شــدند و او

ــدالخالق مجتهــداقامت گزيد.    ديگر  ناچار به فرارگرديده, در عشق آباد حاجي عبدالجواد يزدي از منتسبين مال عب
ــود در۱٢۹۶ تاجري معتبر بود وباتّجار يزد و سائر بلدان ايران ارتباط تجارت داشت ودر حدود سال معروف  در سّن متجــاوز از ن

مذكور وآقا سيد ابومحمد خواهر زادهٴ ميرزا احمد ازغنــدي شــهير گذشت.   ونيز آقا محمد حسين خواهر زادهٴ حاجي عبدالجواـد
منتســبين حــاجي طبيب وبرادرش  ميرزا محمدحســين اعتضــاد االطّبــاء يــزدي دامــاد مّلا عبــدالخالق كــه از وحاج ميرزا محمدعلي

آنچـه از كسب ضعيف خود گرد مي،كرد صرف مجالس ) وفات كرد وكربالئي اسمعيل چارق،دوز١٣٢٤عبدالجواد بود وبه سال (
تبليغ موّفق و مؤّيد گشت وچندان به اين نــام معــروف ومشــهور شــد کــه چــون در ســال ومجامع مي،نمود وبا اين كه عامي بود در
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ممــانعت كردنــد ولــذا يافت وجسدش را خواستند در قبرستان حوض لقمان دفن كنند اعداء ِو اشــرار مجتمــع شــده,  وفات۱۳۱۲

حاجي عبدالمجيدمــدفون گرديــد وشــهادت  خــارج دروازهٴ باالخيابــان در محّلي كــه كــوزه پــزي بــود واكنــون فلکــه شــده
ــدش   را كه شهادت وحيدهٴ19نيشابوري ابا بديع  درميرزا آقا بــزرگ بــديعاين دور در مشهد بود, باشهادت فرزند ارجمن

ــد آورديم وحاجي بعد از شهادت حضرت مبّشر اعظم  در نيشابور ومشهد متوّقف وبه شعلهٴ ايمان بخش سّوم ابهٰي   مشــتعل گردي
قا بزرگ در سنين صغر ســّن تــا آغــاز رشــد اظهــار ثبــوت آواز غلبهٴ عشْق  سوزان وگدازاـن ودر خدمات اين امر جانفشان شد واز

ــال وانجذابي مشهود نگشت حتي آن كه احباب مشهد ازو انديشه داشته, به احتياط و هم از تعّرض وافسادش در خانهٴ حاجي احتف
نمي،كردند ودر هفده سالگي ناگهان شعلهٴ عشق وايماني از او سر كشيد كه خرمن هستي اش را

   --- ۳۱صفحهٴ 
از والد اذن ومصاريف ســفر زاري وبيقراري پرداخت تاه بسوخت وجهاني را غريق درياي حيرت وشگفت ساخت وشب و روز ب

به حضـور در محضـر ابهٰي   مسـافر ادرنـه شـد , از نِشـابور تـا يـزد رفت گرفت به اّتفاق شيخ احمد فاني نيشابوري  به عزم تشّرف
اّيـامي چنـد بنا بر اقامت نهاد صبر وتحّمل نكرده پياده وتنها سوي بغداد شتافت وناچـار بـه اقــامت وچون شيخ مذكور چند روزي

نگاشتيم, اّتفاق افتاد واحتياج بيت ابهٰي   را به ســّقا شد ودر آن اثناء واقعهٴ شهادت آقا عبدالّرسول قمي به نوعي كه در بخش سابق
پرداخته مشک بردوش انداخته از دجله براي بيت وهم براي اصــحاب آب بــرد و معانــدين مشاهده كرد. الجرم به خدمت سّقائي

براو نيز هجوم برده, چند جاي بدنش را جرح قمه و خنجر وارد آوردند ومعذلك دست ازخدمت نكشيد وچــون حكــومت اشرار
به موصل رسانده به خدمت سّقائي پرداخت وپس از اّيامي چند عثماني خواست بهائيان بغداد را به موصل تبعيد كند, خود را قبًال

 بــود ,  بـرخي چـنين نوشــتند كـه از مقــّر ابهٰي   اوضـاع بلـد ولغت اهــالي۱٢۸۶به عكا به سـال  پياده سوي عكا شتافت و ورودش
نداشت وهنگام غروب به جامعي رسيد وجمعي ايراني ديد اطالعي

_____________________________________________________________________
نداريد گفت بلي ولي اطــاعت مــرا نمي كنــد او را خواســتم در نيشابور ابا بديع مرا به خانهٴ خود برده وخود مشغول به خدمت  پرسيدم مگر پسر بزرگ

به حالي بــود کــه من و گفتم اورا مهماندارمن كردند متدّرجًا در مسائل الهّيه مجذوب شده, گريه مي،كرد وتا صبح آوردند جوان با قلب ساده وقد بلند
مشغول بود از خواب باز مي،داشت  ابا بديع ايشــان را آقــا بــزرگ حطــاب مي،كردنــد شيخ محمد معموره عّم شيخ احمد شهيد را كه در آنجا به كتابت

سماور را حاضر كرده براي شهر بيرون رفت, ابا بديع گفت هيچ  گريهٴ  او را نشنيده بودم حال چه افسوني به او دميدي, گفتم به هرحــال بي صبح چون
اختياري عين مقصود است اگر در امر ثابت باشد من خـدمت او را مي،كنم. آقـا بـزرگ اصـرار اختيار است وبايد دست از او بشوئيد. گفت اين نوع بي

زمــاني نوشــتن وخوانــدن را تعليم گــيرد مي،فرمودكه با بنده عازم مشهد شود, والدشان گفت من شيخ محمد را مخصوص او آوردم كه شايد در اندك
 آن وقت من ورســـــــــــــالهٴ  ايقـــــــــــــان را نـــــــــــــزد ايشـــــــــــــان بخوانـــــــــــــد ويـــــــــــــک نســـــــــــــخهٴ  آن را بنويســـــــــــــد,

ــاني آنجــا وارد مي،شــود متعُّهد مي،شوم كه اورا با مال وخرجي بفرستم.  اين  بود كه بعداز خروج بنده از ملك ــران شــيخ ف ــه طه ــيدن ب ــان ورس خراس
عازم بغدادم واز آنجا مسافر به ارض مقصود,  مأذونم که يک نفر را بـا خـود همــراه بـبرم .  ابــا بـديع  او را بـا مــال وذكرمي،نمايدکه  از راه بندر عباس

وخرجي  همراه نموده بود که دربغداد به بنده رسند وعازم کعبهٴ مقصود شويم . تا يزد  همراه شيخ بود  وبعد قسمي همراهي او نکرده, آنچــه داشــته بــه
وا گذارده  و خود پياده عازم دار الّسالم شده .      (نبيل زرندي) شيخ

۳۲صفحه 
مي،نماينـد وسرمسـت  وتجّسس کرده دانست که حضرت غصن اعظم براي امامت صلوة حاضـر شـده گـروهي از اصـحاب اقتـدا

پــراز محّبت واخالصـش تـراوش كــرده برقطعــه مسّرت ونشاط گشته صورت چهار مصراح به حـالت يـك ربــاعي را كــه از قلب
برد  و مصاريع اربعـه اين بود:  كاغذي نوشته پس از فراغتشاـن از صلوه به محضر

« اقتدا مي،كنم به ابن اهللا ===  ساجدم من براي سر اهللا»
« نيست حقِّي به جز بهاءاهللا==ـ= وحده ال اله اّلا اهللا »

 هجری ئامه نگار بموجب تبليغ دوستان به شرايع واديان بود ....جناب حاجی ســيد جــواد کــربالئی از خراســان بــه طهــران وارد شـد ......و در آن موقــع حضــرت١٢۶۹در سال  - 19
ابوالبديع حاجی عبدالمجيد خراسانی نيز از عکا مراجعت فرمود و اين عبد در مجالس مقربين به مالقات اين دو نجم منيرمشرف گشت و بيشتر تــاريخ حــاالت نقطــه اولی و حضــرت
اقدس ابهی را از اين دو بزرگوار مسموع داشت, چه جناب حاجی شهيد از سابقين اّولين بود و در محضر معظمه لقـای جضـرت نقطـه شـرفياب گشـتند و از خراسـان بـا اصـحاب بـه
مازندران مسافرت نمود و در قلعه شيخ طبرسی مخدوم جناب قّدوس بود و خالصةالقول آنچه امور را که به چشم خـود ديـده بـود, بــرای نگارنـده حکــايت فرمــوده, پس از چنــدی
ا حضــورًا از توقف در طهران ....در نهايت اشتعال عزيمت به خراسان فرمود و در آن ارض شهادت يافت. و در اوقات توقف در طهران از شهادت خود اخبــار می،فرمــوـد کــه در عّکــ

حضرت اقدس بهاءاهللا مسموع داشته بود هنوز بعضی ار احّباء ....زنده،اند که اين خبر را از حضرتش شنيده اند.                                   [ نقل از خط ميرزا ابوالفضل گلپايگانی]
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غصن اعظم نوازش ودلجوئي كامل از او نمود به اّتفاق خــود واصــحاب بــه قشــله وخويشتن را بدين طريق تعريف كرد وحضرت
ــّدين شــاه وآقا بزرگ در همان شب سعادت حضور به محضر ابهٰي   يافت وقبول رسالت وايصال لوح بــه ناصر برده, اقامت داد ال

ومــدفنش در گلنــُدَوك در محّلي مقابــل قهــوه خانــه نمود وما شرح آن واقعه وكيفّيت شهادتش را كامًال در بخش سابق آورديم

رسيد از استقامت وفــداكاري پســر مســرور شــده 20وهمين كه خبر شهادت به والد ماجد واقع است وقطعه سنگي بر آن قرار دارد

واّيــامي چنــد در جــوار به ارض مقصود شــتافتآقا فتح اهللا  با پسر  ِکهَترش )١٢٩٣(ومباهات همي كرد وپس از چندي  افتخار
از اسالمبول ميرزا عزيــز اهللا جــّذاب وبــرادرش شــاهويردي را فضل وعنايت به سر برده با عزم فدا كاري مراجعت كرد ,  در عبور

قبول ايمان بديع بودند, تكميل عرفان وايمان نمــود ونــيز نســخه اي از لــوح رئيس وكتــاب كه يهود مسلمان شده و صالح ومستعّد
عبــدالعزيز خــان اســت در مجمــع اقدس به خراسان آورده باقّوت ايمان وشّدت انجذاـب انذاراـت لوح مذكور كه راجع به ســلطان

ومسّرت ووجد اظهار داشت كه جمـال ابهٰي   خواهشـش را پذيرفتـه بهائيان تالوت كرده, حكايات وروايات عاشقانه همي گفت
شهادت  سالگي افسر۸۵به نوعي كه در بخش سابق نوشتيم در سّن ١٢٩٤وعدهٴ وقوع شهادت درحّقش فرمودند, تا آن كه به سال 

بهائيان مخلص ومنجذب مانند دو بـرادر مـذكور يافت وچون به حبس محمد تقي ميرزا رکن الّدوله والي خراسان افتاد, جمعي از
شاهويردي  ونيز حاجي آقا ميرزا عزيز اهللا جّذاب وآقا

۳۳صفحه 
خـداداد بن نصـير وآقــا موسي وآقا محمد تقي وآقا محّمدرفيع  وآقا شيخ محّمد حسين نيشابوري ومال علي بجســتاني و كـربالئي

ميرزا ابوالحسن پسر خواهر جناب باب،الباب وآقا شيخ محّمد دربيت بابّيه مجتمع شده به تالوت ادعّيه ومناجات پرداختند وحاجي
حكمــران وچند بار برخي ازاحباب غير معروف وي را به مراعات حكمت واحتياط در حين مكالمــه با در محبس بس شادمان بود

تا آن كه جانش را رايگان نثار نمود وشــهادتش در ومجتهدين تذّكر دادند ولي آتش عشق وايمان از لسان وبيانش شعله افروخت
بسيار در جلوي آنها ودر سمت  شمالي حـوض بـزرگي  قـرار داشـت ميدان ارك واقع شد كه دورا دورش حجرات و توپ هاي

ُپر َورد وتنّزه زن ومرد شــده توپخانه محّلي مخروب وغير مأمون ومخوف بود ودر اين عصر تغيير كّلي يافته, گلستاني واين ميدان
گرديد ودر ُقرب محّلي كه مناجات آن مظلوم را شنيده, حلقومش را بريدنــد, گرداگردش ابنّيهـٴ دولت وحجرات تجارت بنا ومهّيا

آغشــته بــه ايوان چوبي زيبائي است که همه روزه به هنگام عصر نغمات موسيقي نظاميان  اسـماع واذان را ملتــّذذ مي،ســازد وجسد
آقا سيد آقا طبيب پسر دخترش وخان ناظم پســت خونش در سردابي واقع در مقابل رباط بابا قدرت جلوي كاروانسرا دفن شد كه

ومستشاردفتر از مشاهير متقّدمين
۳۴صفحه 

بهائيان همگي در انجا مدفونند وقبًال قبرستان افغان ها ومطمـور بـود,  ولي اكنـون كاروانســرهاي مــذكورمعمور وابـنيهٴ چنـدي در
يف قلعهٴ رباط  مرتفع ومشهور است واز ابنيهٴ مهّمهٴ مشهد بيت بابّيه را در بخش سّوم شرح داديم ومــيرزا محمــد كــاظم از بقيــة الســّ

برچهــره هراتي شهيد كه در بخش مذكور بيان احوال نموديم واثر ضرب شمشير محاربات مازنــدران طبرسي ابن ميرزا محمد باقر
وچـون درگذشــت, همانجـا مـدفون گشـت داشت تا آخر الحيات در آن خانه زيسته به كتابت الواح وآثـار ابهٰي   اشــتغال ورزيد

بالبنان گرديد چه كه خانــه را مشــرق االذكــار قــرار  داده, جمعي از بهائيــان هنگــام وخانهٴ ميرزا عزيزاهللا جذاب در مشهد نيز مشاٌر

  اصــدق پســر ارشــد اســم اهللا     مشاهير بهائيان مشهد ميرزا عليمحمــد ابناسحار تالوت اذكار همي،كردند.   وديگراز 
ــه عّلت شــّدت۱۲۶۳سال ه ب  كه در بخش سوم تفصيل احوال نگاشتيماالصدق مال صادق مقدس  در مشهد توّلد يافت وپدر ب

وهنگامي كه از قلعهٴ طبرسي نجات يافته به خراسان برگشت ميرزا عليمحمــد رضــيع بــود ايمان واخالص وي را عليمحمد نام نهاد

20- من در آن روز حاضر بودم جناب حاجي( عبدالمجيـد نيشابوری) را از حبس،خانه بيرون آوردند با زنجير فوج ســرباز از دو طــرف ميرغضــب در جلــو و جنــاب  
خلــق مشــهد به قربانگاه مي،رفت,  ذّره اي در سيمايش آثار خوف وحزن مشاهده نمي،شد, ديگر ازدحــام وجمعيت حاجي با اين هيمنه و جالل با كمال سکينه و وقار

آمد نزد جناب حاجي, مذكور نمود حضــرت واال فّراشباشي رکن الّدولـه معلوم است که چه هنگامـه است, خالصه جناب حاجي را در وسط ميدان ارك برپاداشتندـ.
داشــته باشـيد,  اگربـه اين مطلب ملـتزم اگر شما تبّري هم نمي،كنيد از حال تا  زماني كه حيات داريد, اقرار ننمائيد و انکار ميل ندارند كه شما كشته بشويد, خوبست

شويد, شما را مرّخص مي،نمايند. جناب حاجي قبول نفرموده, از اهل وعيال و اوالدهاـي صغير آمدنـد هرچه گريه والتمــاس نمودنــد, اعتنــا نفرمــوده, ايشــان را شــهيد
محبوب خود جانفشاني نمايد, شهادت جناب جناب بديـع ابن ايشان را شنيده بودم و باور نداشتـم که ايشان به اين استقامت وشجاعت در راه نمودند.  تفصيل شهادت

                                (مال علي بن اقا هادي خراساني) .      ابوالبديع به چشم مشاهده؟ شد که آنچه ذکرنموده, صدق است

 

 Documents prepared by Adel Shafipour



46

بــه ديــدار زن وفرزنــد وي را به خارج شهر مشهد در معسكر حكومتي كه مقّدس  اّيـامي چنــد توّقــف كــرد, بــرد ومقــدس ومادر
گــرفت وقــرائت وكتــابت فارســي بيــاموخت وهمــه جــا در مسرور گشت واز آن پس ميرزا عليمحمد در ظّل تربيت پدر ونشو نما

 به اّتفاق والــد بــه بغــداد رفت ومــّدت۱۲۷۷ومعارف بديعه پرورش حاصل كرد ودر سال  مجالس ومحافل با پدر بوده, به، كلمات
حكـومت ومنفي دوسال درجوار عنايت ابهٰي   به سر بردند وهمين كه به وطن بـاز آمدنـد بـا بـرخي از آحـاد اين حـزب دسـتگير

درانبــار پــر مشــّقت وآزار بســر بردنــد وپس از ومحبوس در طهران شــدند وچنــان كــه در بخش چهـارم نگاشــتيم, مــّدت دوســال
 چـون مقـّدس بـه عـزم۱۲۹۰تبليغّيه وسائر خدمات روحانّيه باوالد همراه بود تابه سال  استخالص وعودت به مشهد, غالبًا در اسفار

وديگر پدر را نيافت, چه مقّدس ارض مقصود از مشهد رهسپار گشت تا سبزوار پدر را بدرقه كرده, در آنجا وداع پسين نمود
۳۵صفحه 

در همدان وفات نمود. واز آن به نوعي كه در بخش سّوم ضمن شرح احوالش آورديم درحال عودت از ارض مقصود به خراسان
 بــه ارض۱۲۹۵نمــود وَخَلــف حقيقي پــدر شــد  وبــه ســال  پس دامن هّمت در خدمت اين امر بركمر زده در ميدان تبليــغ جــوالن

عنايت كبري زيست ودر آن اّيام واقعهـٴ شهادت آقا مـيرزا محّمـد حسـن وآقـا مـيرزا محمد مقصود شتافت وچهارده روز در جوار
ــيف حسين سلطان الّشهداء و محبوب الّشهد در اصفهان واقع شد وموجب تأّثرات شديده گرديده از بيان وبنان ابهٰي   پيوسته توص

ــيز در وتجليل شهيدين مذكورين صدور يافت وبسياري از اصحاب واحباب آرزوي فوز به شهادت درضمير گرفتند, ابن اصدق ن

 " ســبحانفرمودند   به محضر ابهٰي   در خواست فوز به شهادت كرد ودر جوابش طبق آنچـه خود نوشت بدين نوع يومي از اّيام
  نخواهد بود وچون منقطع شــود طلب     اهللا تانفسي در مقام انقطاع وارد نشود چنانچه بايد قادر برتبليغ امراهللا

  هّم امور تبليغ امراهللا است و اصل شهادت انفاق روح است در سبيل   ا  شهادت نمايد پس كه تبليغ كند واليوم
  فزت به     شناسند وبشناسانند وانا كتبنا لك هذا المقام االعلي والّرتبة االسني, طوبي لك بما   ب  شناسائي حّق يعني

ــاه حســب21"   آخر بيانــه االعلي     قبل ظهوره وقبلنا منك ما اردت في اهللا الواحد العزيز العليـم الحكيم   الي    انگ
زيارت مرقد والد ومالقات مؤمنين وتبليغ مبتدين اقامات نمود ودر هــدايت آل، االمر به ايران برگشت واّيامي چند در همدان براي

ــب به اين آئين جليل موّفقيت يافت. پس به طهران رفته, از آنجا براي تعزيت وتسليت اسرائيـل بازماندگان شهيدين مذكورين حس
امر ابهٰي   به اصفهان شتافت وصورت فتوغرافيه شان را  درخانـه شـان بدسـت آورده بـه محضــر ابهٰي   ارســال داشــت. واز آنگـاه

بــاز در به اّتفاق ميرزا اسداهللا اصفهاني سفر نمود ومخصوصًا در خراسان خــدماتي بــه پايــان رســاندند. جوالن در ميدان تبليغ كرده
 عزم عكا نمود ودرسه ذيحّجه درجوار فضل وعنايت ابهٰي  ۱۳۰۳سال 

۳۶صفحه 
وســالهاي بعــد  ۱۳۰۶رفت ودر سال   به ايران برگشت وپي در پي سفر به بالد۱۳۰۴قرار گرفت وببود تا در اواخر ربيع االّول سال 
لطنه  بنت سفرهاي متوالّيه در ايالت خراسان ونشر نفحات رحمن نمود وشابهٴ مؤمنه ملّقبه بــه ضـيا الحاجيـه نـوهٴ دخـتري ضـياء الســّ

طهــران بــود بــه عقــد ازدواج [در] آورد فتحعلي،شاه را که خواهر زوجهٴ ميرسيد عبداهللا خان انتظام السلطنه برادر ميرزا عيسي' وزير
وبستگانشان كمال تجليل واحــترام نســبت بــه وي مــرعي' ومجــري' داشــته ومادر زن مؤمنهٴ منجذبه وهم خواهر زن مؤمنهٴ مذكوره

نموده به فراهـم ساختند وبدين رو ابن اصدـق مالك تمّول وتجّمل وتجّلل شده, طهران را مركز اقامت خود موجبات عزت وجالل
مراوده يافت وبا منطق سليس عظمت وجالل با اسبان رهوار وخّدام بسيار حركت ومسافرت همي كرد وبااشراف واعاظم مملکت

ه احبــاب واغيــار وفصيح ومعارف ومحفوظات بسيار كه از مطالعه وضبط الواح وآثار حاصل نمود به تبليغ پــرداخت ومحــّل توّجــ

21 - او  “سبحانه   از دو        سبحانـه بر فرمايد مويد را خود عباد از            ميطلبم بعد     امربزرگ
مقدس ذات دمي     و       عرفان قطرات شود نازـل اهلل خشية از كه عبراتي ان بر ,  استقامت        ,     

دو اين ريزد خاك بر سبيلش در .  كه مقبول           العرش لدي الزال       امر
نشست     و     هست     و     بوده مقامش بر ثالثي شد نهي ثاني ,    چون است     و         عمر انفاق      ان

او شناسائي سبيل ...     بشناسانـد     و     بشناسد        در  "  
جلد خلـق و . ص٣(     امر  – ١١۰(

 

 Documents prepared by Adel Shafipour



47

در آن حــدود  مسافرت تبليغّيه به خراســان نمــوده, مـّدتي۱۳۱۰غروب شمس جمال ابهٰي   در طهران بود وبه سال  گرديد وهنگام
چنــان كــه در بخش الحــق مي آوريم مــورد خطــاب رايت تبليغ برافراخت ودر طول مّدت اّيام حضرت غصن اعظم عبدالبهاء نيز

واسفار تبليغّيه در اغلب بالد ايران وقفقازّيه وعشق آباد وهندوستان و [هلند؟] نمــود و عــده الواح واوامر واز ايادي اربعه امرگرديد
رفتــه, چنــدي در جــوار  از مشهد به زيارت حضرت عبدالبهاء در عكا۱۳۱۷را در امر ابهٰي   وارد ساخت ومادرش به سال  كثيري

ــات عنايت به سربرد ودر طريق مراجعت قريب به عشق آباد در گذشت ودر ــام حي قبرستان مدينهٴ عشق مدفون گشت و بالجمله اّي
وعنايــات ســابقه درحّقش بــه عهد وپيمان وطلوع انوار مشعشع ولي امر رحمان امتــداد يــافتدرخشان ابن اصدـق تا بعد از افول نّير

كثيره از اهل بهاء  در طهران در گذشت وجمعّيت (شمسي)۱۳٤۷اعطاف الحقه پيوست وباالخره در سال 
 ---۳۷--- صفحه 

ابهٰي   وبــه امضــاِء خــادم ونــيز از حضــرت تشييع جنازه نمود ودر گلستان جاويد دفن نمودنــد وخطــاب بــه او الــواح بســيار از قلم
فرمودند: " فطوبي لك بما فزت بلقاِءاهللا وكنت صغيرـا فلما صـرت كبـيرًا عبدالبها صدور يافت از آن جمله در لوحي چنين خطاب

مشــهودًا .... "  ودر بعضــي از الّرحمن من هذا الّرضوان اّلذي كان من كلمة اهللا في بدع  الّزمــان عن يمين العــرش اخذتك نفحات
مقام عظيم شهادت برفرـق پدر وپسر كه در تحّمل بلّيات وتعّديات الواح به لقب ابن اصدق وشهيدبن الّشهيد خواندنـد وتاج افتخار

واورا از نخستين به امر ابهٰي   مكّررًا تا مقام شهادت رسيدند, نهادند. وابن اصدق بدين القاب مشهور است اعداء در طريق خدمت
زوجه اش دخترخواهر جناب باب الباب كــه بــه ريعــان جــواني در مشــهد ازدواج نمــود, اخالفي نشــد و محترمــه اش بي اوالد در

متعدده به عرصهٴ وجــود آمدنــد و از آنــان عائلــه،هــا تأســيس گرديــد.   و ديگــر از گذشت واز ضياءالحاجيه كه شرح  داديم بنات

ابو الحسن ميرزا حاج شيخ الــّرئيس ابن محمــد تقي مــيرزا حســاموايمان در مشهد  مشاهير شناختگان به اين عقيدت
يازده سالگي در شــهر تــبريز شــد ودر  وهم نشو ونما وتحصيالت ابتدائيـه اش تاسّن۱۲۶۴ والدتش به سال الّسلطنه بن فتحيشاه

مقــّدمات علــوم عربّيــه وعقلّيــه پــرداخت ودر چهــارده ســالگي بــه ســّن مــذكور بــا پــدر بــه طهــران آمــد وســه ســال بــه تحصــيل
علوم نموده خانواده به مشهد رفت و والد ماجد بيمار شده در حال احتضار وصّيت به تبعّيت از تحصيل اتِّفاق والدين وسائر اعضاء

از شهزادگان وامير زادگان به سلک نظامي در گذشت وعائله  بي درنگ عودت به طهران كردند وبه اصراـر خويشان مانند كثيري
ومشــق تــير انــدازي پــرداخت ووالــده اش را آن مســلك وعمــل مرضــّي نشــد در آمده ودر مدرسهٴ نظام بــه تحصــيل علــوم رائجه

ودر خالل علوم ديني وادبي ترّقي نمايد واو خود نيزفطرتًا شائق كسب علوم وفنون نقلّيه وعقلّيه بود وخواست فرزندش در مراتب
اّيام مذكوره تحصيل علوم ادبّيه

 ---۳۸--- صفحه 
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برده مقيم  شدند وفرزنـد كرد وچون دو سال بدين منوال  گذشت مادر قصد مهاجرت ومجاورت مشهد نمود وعائله را نيز با خود
 معين الّتــوليهٴ محّمــد هاشــم مــيرزا دلبند مذكور را كه به هفده سالگي رسيد مصّمم ساخته در زي علمــاء در آورد وپســر مهــترش

وقــريحهٴ شــعرّيه آستانهٴ رضويÉه گشت و بناء عليه شيخ ابو الحسن ميرزا در مشهد ازين هنگام به تحصيل انواع علوم رائجـه پرداخت

 وسفري نيز بــه طهــران كــرده چنــدي در محاضــر  نمود     حيرت تخّلصنيز در وي جلوه گر شده غزلّيات وقصائد كثيره سروده, 
ــه وطب وفقــه واصــول ــه وحكمّي اسانيد علوم عقلّيه ونقلّيه بهره،مندگرديده, مراجعت به مشهد كرد وبه تحصيل وتدريس علوم ادبّي

ســر افــراخت ودر فصــاحت و وســعت وغيرها هّمت گماشت وقصائد فارسّيه وعربّيهٴ شيوا نشر داد و نيز بر منبر بــه وعــظ و افــادت
به عزم تحصيل مقام اجتهاد در فقه واخذ اجازه از اركان۱۲۹۷معلومات ومحفوظات َسَمر گشت ودر سّن متجاوز از سي درحدود 

رََّمن رأي' فقاهّيه, رهسپار عراـق  نــزد22عرب گرديد واز محاضر اساتيد اجتهاد  اســتفاده نمــود وغالبــا تكميــل فقــه واصــول ودر ســُ
اوضاع شيراز مي آوريم, كرده و از ارشد تالمذه،اش حاجي ميرزا حسن مجتهد شيرازي شهير كه وصف الحالش را در ضمن بيان

وميرزا لسانًا وكتبًا در توصيف وتجليلش مطالبي اظهار داشت كه موجب سرافرازيش گرديد. محسوب شد وعالقهٴ قوّيه بدو يافت
نــيز در از ُسرََّمن،رأي' بــه حج رفت وبعــداـز اتمــام اعمــال مــراجعت كــرده, سـالي ديگر ۱۲۹۹وشيخ پس از دوسال در حدود سال 

تربيت روحي وتنوير فكر كه آموزگارعاليمقدار را منظور بود به حّد استفاده از محضر ميرزا به سر برد ودر مّدت سه سنهٴ مذكوره
 وعلمــاء وفضــالء آن ايــالت واوليــاِء دولت)۱۳۰۱هدايت هموطنان بــه مشــهد ُعــوَدت واقــامت نمــود ( كمال حاصل كرده به عزم

ــاديث ودانشوراـن مملكت بلكه غالب رعّيت مقدمش را بس محترم ومعظم شمردند واز انشراح صدروتنوير افكار وتعّمقش در اح
و مقــدرتش در ســر و اســجاع [؟] وقوافيــه و تــأثير واخبار وتصرِّفش درعلوم وفنون و بداهت در انشاء نثر و نظم و بالغت مشحون

انفاسش حين

 ---۳۹صفحه 
اد ورقبـاء از رؤسـاء وفقهـاء فتنـه انگيختنــد وبـه ذيـل القاء مواعظ عرفانيهٴ بليغهٴ شافي وكافي بهره بردند ولي طولي نكشيد كه حسـّ

فاءآستانهٴ رضوّيه داشــتند در عهــد صــغر تعّرض دين وعقيدت آويختند چه شيخ و برادرش كه به نوع مذكور مّدتي توليت دار الشِّ
از هجوم وحملهٴ عوام باشناخته،گــان اين به راهنماني مادر محّبت وتعّلق به اين امر يافتندو بامراعات احتياط از علماء ومهاّم وتحّفظ

 كه به نوع مذكور گرفتاري حــاجي عبدالمجيــد ابــا بــديع ومقــّدمات١٢٩٦حزب محرمانه مرآوده ومصاحبه مي،نمودند و در سال 
يــافت در آن و ميرزا سعيدخان كه قبًال وزير خارجه بود در طهران درك محضر ابهٰي   كرده, محّبت وارادت شهادتش پيش آمد

شـده سـعي نمودنـد كـه حـاجي را از قتـل اّيام به رياست توليت آستانهٴ رضوّيه اقامت در مشهد گرفت, شيخ الّرئيس بـا وي مّتحد
مصون ومحفوظ دارند و به واسطه برادرش به حـاجي پيـام فرسـتاد كـه مـا تـا كنـون بـه تقيـه وحكمت از شـرور اشـرار خصوصـًا

توهم حكمت را پيشه كن تا جان به در بــرده اّيــام عمــر را بــه خــدمت مقاصــد عظيمهٴ اين امــر كه مجتهدين قّهار محفوظ مانديم,
در سنين اقامتش درســرمن ضامن سعادت بشراست, صرف نمائي وحاجي نپذيرفت واستقامت ورزيده به شهادت رسيد. ولي شيخ

اطالع يافته, چون به مشهد برگشـت تـا حـّدي حجـاب تقيـه رأي به واسطهٴ ميرزا وخواص تالمذه ومحارمش بيش از پيش وسعت
ودر محضر چنان كه اسلوب وهنجارش بود بانهايت بالغت وسالمت كالم واتيان اســجاع ومالحظهٴ احتياط را خرق كرد ودر منبر

ه بديعهٴ متوالّيه واستعارات وايهام به اشــاره وتلــويح تمجيــد اين امــر كــرد وخــرق اوهــام انــام نمــود والجــرم از طــرفي محــّل توّجــ
به دم به صدد  تهّيهٴ دام وصيد وتسليمش به دد ودام افتادند  تا در خاصُّ واز طرفي مورد حيله و وسوسهٴ حجج اسالم واقع شد ودم

 بدين آرزو رسيدند وميرزا عبدالوّهاب،خان آصف الّدولهٴ شيرازي والي خراســان كــه جمعي از اهــالي را تبعيــد وتفرقــه۱۳۰۲سال 
كرد متعّرض شده, قصد تبعيد وي كرد وشيخ از مشهد بيرون رفته, سوي قوچان شتافت وبرشجاع الّدوله

ُسرََّمن رأی. [ س ُ ْر َر م َ َرآ خوانده می،شود] شهری است مشهور. (آنندراـج ). نام سامرـه است. رجوع به معجم البلدان و نزهة القلوب و منتهی االرب و التفهيم -  22
ــه بغداد کيلومتري شمال١٢۴است. اين شهر در  عراق ُسرَِّمن رآی) نام قديـم شهر سامرـا يکی از چهار شهر مقدـس (.و خاندان نوبختی شود و در سمت شــرق رودخان

  محمدالمعتصم باهللا فرزند هارون الرشيد پايتخت خالفت را از شهر بغداد به سامرا منتقــل ســاخت و تــا ســال/ م)835 هـ /٢٢١سنة (دجله قرار گرفته است. در سال/ 
ــراواني840هـ.ق/٢۵۶سنة  (  م ) که پايتخت باز به بغداد منتقل شد. هشت خليفه در اين شهر حکمراني و خالفت نمودند. سامرا طي مدت سه دهه پايتختي،, توسعه ف

يافت. کاخ ها و تفريح گاه ها و مساجد در اين شهر ساخته شد.مرقد منور امامين (امام هادی و امام حسن عسکری عليهماالسالم) در شهر سامرا است. سامرـا امــروزـه بــه
سبب وجود اين مراقـد مورد توجه جهان تشيع است. اين بقعه که قلب شهر امروزي را تشکيل مي دهد در دوران زندگاني دو امام عليهماالســالـم خانــه مســکوني آنــان

بود و پس از شهادت در آنجا دفن شده اندـ.                                                                         (از تار نمای لغتنامه دهخدا) 
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 ---۴۰صفحه 
اجالل به مــوعظت وتــدريس علــوم امير حسين خان كه چنانكه مي،نگاريم محّب اين امر بود, وارد شده, بيش از يك سال باكمال

تهديد وتخويف به شجاع الّدوله مير سيد وحكمران خراسان رعد و شرعّيه پرداخت ولي به نوعي كه خود نوشت همه روزه انواع
نمودنــد واربــاب طريق عشق آباد رهسپار حج گشت وعلماء و اركان تركستان غايت تعظيم وتجليل از وي برق مي،نمود الجرم از

 سلطان عبدالحميد واركــان دولت)۱۳۰۳به اسالمبول رفته ( علم وفضل از هر سو براي استماع معارف ومطالبش گرد آمدند. پس
واتمــام اعمــال وتجليل بسيار به جاي آوردند و پس از اقامت اّيامي چند بــه ســوي حج شــتافت را مالقات كرده, پذيرائي واحترام

 و وعــظ وافــادت پــرداخت نموده به اسالمبول برگشت وكمتر از دوسال اقامت كرده به مباشرت ومصــاحبت بــا خــواّص مملكت
كرده, چندي در طهران بــه ســر بــرد وبــا احكــام اكيــدهٴ شــاهانه آنگاه حسب امر شاهانه وابالغ  ميرزا ِملُكم خان مراجعت به ايران

ابق بــه وعظ خطاب به والي و اركان اهالي ودرس در مراعات پاس تکريم و اعظــام بــه مشــهد رفتــه, اقــامت جســت وكمــافي الســّ
كه در زمان غيبت به دســت همکــاران افتــاد وافادت پرداخت وباز به نوعي كه خود نوشته (براي هر وقف بي مايه وسقف بي پايه

حاضره شنيده بود كه حضرت وزارت اعظم وعده كــرده انــد كــه بايد  به سؤال وجواب رفت ومدافعه وجدال کرد وچون توليت
ومزيــد واگذار فرمايند كه به طور مشروع ومطبوع اداره شود اين معني هم ضميمه مفاســد عقيــده توليت آستان مقدس را به داعي

والي خراسان  به خالف مهرباني ســلوک نمــود عّلت مكيده بود)  اوضاع براـي وي ديگرگون شد ومحمد تقي ميرزا  ركن الّدوله
وشيخ ناچار شده با عائله مهاجرت نمود و به سمت 

 ---۴۱صفحه 

ــه گذراند)۱۳۰۶تركستان روسّيه (  بعــد23واز طريــق اســالمبول بــه حج رفته  شتافت واّيامي در سمرقند وبخارا وعشق آباد وقفقارّي
كمال تقّرب يـافت وچــون بــه لغت تركّيــه بــه غــايت سالســت وقــدرت تكّلم ازانجاـم اعمال عودت به اسالمبول كرد ونزد سلطان

وافادت فراهم كردند واركــان دولت واعــاظم مّلت مجتمــع شــده استفاضــه واســتفاده نمودند ميكرد برايش مجلس نطق وموعظت
لنگــر انــداخت وعائلــه را برجــاي وپس از مّدت زياده ازسالي به نام زيارت اعتاب مقّدســه حــركت كــرده در پــورت ســعيد مصر

) وبـه مـوجب تلگرافـات سـلطاني حـاكم وعلمـاء واركـان١٣١١گذاشته به عنوان سياحت وزيارت اراضي مقّدسه عازم عكا شد (
آوردند وحضرت غصن اعظم عبدالبهاِء به بعضي از اصحاب دسـتور دادنـد خـانهٴ مخصـوص بـراي دولت احترامات شايسته بعمـل

بــه مالقــاتش رفتــه, افــاداتش را شــنيدند وآن اقامتش تهّيه كردند وموجبات جالل برپا داشتند تا در آن خانه وارد شده, اركان بلد
ل را بــه شــب موكــول كردنــد چــون پاســي از شــب حضرت خود نيز به مالقاتش رفته بعد از لمحه اي برخاسته, قرار ديــدار مفصــّ

مذكور احدي حضور نداشت, وارد شده, جلوس نمودند وشروع به بيان وافاده نهادند وشيخ گذشت در حالي كه جزشيخ وبهائي
مذكور از شيخ جويا شد ساكت وخاضع بوده تاپايان مجلس سخني نگفت وآن حضرت مالطفات فرموده, بيرون آمدند وشخص

ــدارد؟ در جــواب كه چگونه درمجلس علماء واركان دولت متكّلم وحده است, ولي درمحضر آن حضرت جز َصمت وُخُضوع ن
لِّ لسـان و ار گفت: دراين محضر  بايد گوش شد واسرار حقايق را با تمام هوش نيوشيد ونا ديـدنيها را عين عيـان ديـد و جـاي ِحـ

كــبري بــر وي مفتــوح بيان مجالس ديگران مي،باشد.   وچند يوم در عكا مهمان آن حضرت بوده, ابواب ســعادت وهــدايت خامهٴ
الّدين افغاني وهمکاران  گرديد و ال سيما در اطراف مسائل ومقاصد سياسّيه كه در آن اّيام به دست سيد جمال

 ---۴۲صفحه 
ديگر از مّلاهاي ايراني ساكن عراق مخابره بابي وازليش در اسالمبول و ايران متداول بود و با حاجي ميرزا حسن شيرازي و بعضي

ــوحي صــادر از ومراسله مي،كردند و اورا نيز مي،خواستند وارد در آن مسائل كنند, نصايح وانذاراـت  اكيده يافت ومأمور شد كه ل
چنــد در بمبــئي اقــامت گزيــد و پــذيرائي قلم مبارك را به ميرزا برساند انگاه از طريق دريا روانهٴ عراـق و ايــران گشــت وشــهوري

ــرده, در مجّللي  از طرف تّجار واعاظم ديد واوخود در كتاب منتخب نفيسي كه در شرح  حاالت ومنتخب آثار وابياتش تنظيم ك
نوشت:  بعد از ورود به با رعايت احتياط بيان اّيام اقامتش را در عكا به تلويح وايما كه اسلوب بيانش بود, چنين بمبئي بطبع رساند

عزمــه  بحمداهللا منهــاج ارادت تحصــيـل شــد پورت سعيد مجّردًا به زيارت بيت المقدس تصميم عــزم كــردم اذا بتم القي بين عينيه

جامع المعقول والمنقول حاوـي الفروع واالصول استاد الكّل درين روزها جمعي از حّجاج ذوي االبتهاج از اهالي ايران وارد درمنارت  شدند عالم فاضل محّقق  - 23
اطالع خــاص شــد جنــاب معظم ميرزا الملّقب بالّشيخ  الّرئيش دامت اّياـم افاداته نيز پريروز تشريف فرماي در منارت شــدند واز قــرارـي كه في الکّل موالنا ابو الحسن

را از مالقات با بركات خودشان بهره مند خواهند فرمود.   ايشان چند روزي در اين شهر اقامت دارند وارباب فضل وعلم
 )١٣٠٣  صفر ۲۴ موّرخهٴ چهارشنبـه ۲۰شمارهٴ                                                                                                              (روزنامـه اختر سال دوازدهم

 Documents prepared by Adel Shafipour



50

ــّوت ومعراج سعادت تکميل  از مسجد الحرام به مسجداقصـي آمدم  بيت لحم و قدس جليل وجميع مقامات مقّدسه كه در محّل نب
ــه خيز, وحي انگيز بود, زيارت كردم واكتشافات قلبّيه وفتوحات حّبيه دست داد).  وبالجمله سالي در عراق عرب زيسته  رسالت ب

وچـون هـواي از طريق بصره به ايران آمد وشهوري  چند رحل اقامت در شيراز انداخت, پس به طهران شتافت انجام رساند آنگاه
سكونت گرفت. مّلاها مقــدمش را گــرامي شيراز وصفاي اهالي را پسند كرد, مراجعت نموده, توّطن جست و در عمارت ممتازي

ودر آســتانهٴ شــام  منــبر وعــظ وافــادت فــراهم آوردنــد وطّلاب وفضــال شمرده, طالب به تلّمذ و استفاده از محضرش گــرد آمدند
تقريراتش را مي،نوشتند ومّدت سخنراني اش  بر عرشه منبر در هر بار غالبًا سه الي چهــار ســاعت امتــداد پيرامون منبر مجتمع شده,

را محــترم اّيام حكمراني محمد تقي ميرزا ركن الّدوله مذكور بود وبــرخالف اّيــام خراســان ورودش  و ۱۳۱٢داشت واين به سال 
ومکّرم و وجودش را معّزز ومعظم

 ---۴۳صفحه 
احوالش را ضــمن اوضــاع فــارس مي شمرده ودر بين اهل علم وفضل مال عبداهللا فاضل رفيع بديع از معاريف اين حزب كه شرح

با قند و گالب ارسال جنابش نمود وشــيخ ابيــاتي در جــواب بفرســتاد آوريم با شيخ تقّرب ومحرمّيت يافته, اشعاري چند بسرود و
ــت, فاضل كشف قناع از چهرهٴ باطن عقيدتش بود و اوكتمان وستر همي كرد,  ونبذه اي از آن ومنظور مّلا عبد اهللا ابيات چنين اس

فاضل گفت:  
  اي فصل اخير وشمع روشن                شيراز زمقدم تو گلشن 

جوياي يكي يگانه َمرَدم        كه مرده جان وسردم           ديريست
  بوئي نشنيدم از كسي من        جز گنده دالن مرده در تن  

سوي تو من دويدم      بوي خوش از شما شنيدم       زان روي     چون
   اي صاحب خرمن وزراعت      يك خوشه كه ميكنم قناعت .        

        شيخ الّرئيس گفت:
تقرير تو نيك ونيك تحرير       اي فاضل هوشمند نحرير     

      قند تو به تن حالوت آرد           پند تو به جان طراوت آرد
دلگرم شوند روشن وكور   هور           هرجا كه بتافت حضرت  

  از هور نصيب كور اين است            تقدير خداي ما چنين است   
بري زخرمن من    به دامن من                تا خوشه      آويخته،اي

 افسوس كه نفس آتش افروخت       وين خرمن فطرت مرا سوخت      
از ننگ ولي نه جاي آهم                        خرمن و  نه كاهم       نه صاحب

  آنان که نخورده اند باده           خوش باور و بي تميز وساده
گفتگوي مارا         بينند چه هاي وهوي مارا         از ميكده

  گويند كه مي كشيده است اين            لّذات طرب چشيده است اين      
ز بادهٴ طهورند     در حضورند         سرمست           وانان كه هميشه

   دانندكه سكر ما دروغي است     در عربده ايم وكاسه دوغي است      
زده ايم رب  ِزدنا'                فقد تدّني         حيرت    با نفس دنّي

  فاضل گفت :    
  اي تحت قباب يار خفته            از ما رخ خوب خود نهفته     

    اي توسرزلف موي جانان      دست از تو نمي كشيم آسان       
   حيرت زدگان كه رسته گانند          در فلك بقا نشستـه گانند        

معمور دلند اگر خرابند                آبند اگر چه چون سرا بند      
 ---۴۴صفحه 

    حيرت زدهٴ مرا چنان كن           هر شعبده اي كه داني آن كن         
جهان بود           اين مسئله  را چه خوب فرمود           سعدي كه سخنور
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 زهر از قبل تو نوشداروست        فحش از دهن تو طّيبات  است         
بديعت        عنوان جمال  و حسن ذات است .         ديباچهٴ صورت

جليــل مــيرزا علي فخــر داد وبنت ميرزا ابو القاســم فخــر االشــراف نجـل وبالجمله شيخ در شيراز بنت كبراي خودرا به حبالهٴ نکاح
ه اهــالي گرديــد بــه ديگر را به فرزند ارشد حاجي احمد خان ُكّراني از مّلاكين واشراف ازدواج نمود ويگانــه ملجــاِء ومحــّل توّجــ

رتق و فتق ميشد وتمامت طبقات انام اعتماد به او حاصل كردند وحقــد وحســد بعضــي از حّدي كه غالبًا امور ايالتي در حضورش
نداد ودر خالل احـوال چنـان برافروخت وبه صدور وساوس ودسايس برآمدنـد وشيخ مماشات نموده رشتهٴ معاشرت از كف مّلاها

وُمبّلغين اهل بهاء درخراسان از ارض عكا وارد شيراز شده, شور كه عنقريب مي،نگاريم ميرزا محمود فروغي از شناخته،گان ُفضال
توقيــف اين حــزب بــرانگيخـت ومالهــا نــيران فتنــه برافروختنــد وحكمــران وي را در دار الحكومه وانجــذاب موفــور در جمعيِّت

ـــــــــرداخت وســــــــــخن از حــــــــــاج شــــــــــيخ ـــــــــه مكالمــــــــــه ومصــــــــــاحبه ـپ ـــــــــه كــــــــــرده ـب محترماـن
پــرده از الرـُّئيس به ميان آورده, خواست از باطن حالش مستحضر گردد و فروغي كه از آن حيله غفلت داشت. قرب آن رسيد كه

اوي مالقــات داد ولي شــيخ بــه ايمــا وتلــويحبــاسرارش بردارد وحكمران براـي نيل به اين  منظور شيخ را به دارالحكومــه طلبيــده, 
پرده بركار كشيد وحكمران به منظور خود نرسيد و مّدت اقامت شــيخ ولطافت كالم اسلوب كتمان خويش را فهماند وفروغي نيز

گـرفت  كه شاهزاده ملك منصورميرزا شعاع الّسلطنه حكمـراني فـارس را بـه قبضه۱۳۱۹ودر حدود سال  در شيراز هفت سال شد
عليرضا خان حضـور يافتـه, جمـع اهـل بهـا را وآرامش و امنيت برقرار گشت, شيخ در محافل منعقده به خانهٴ بشير الّسلطان وميرزا

مصاحبت ومعاشرت داشت بهره مند ساخت وشاهزاده حکمران غالبا باوي
۴۵صفحه 

وال جرم به عّلت احترامات حكومت مزيد بر مقامــات شــامخهٴ علم وعرفــان ونطــق وبيــان در درجهٴ نخســت از علمــاء قــرار گرفتــه
امــام جمعــه وشــيخ االســالم شــعله بركشــيد وچــون حســب حكمش نافذ بركّل گرديد وآتش حقد وحســد در قلوبشــان خصوصًا

به مقام  تدريسش قرار يافت وآقا سيد علي اكبر فالحصيري از مجتهدين نفي به عراـق دستورش فاضل جهرمي از معاريف مؤمنين
ومّتفقــًا برآشــفته بــه شد ومساعدت ومرافقتش بــا اين حــزب مشهورگشــت, اورا بيش از پيش  بــه نــام بهــائي مشــهوركردند عرب

وحكمران وشيخ را به نام بابي طعن ولعن كردند ودر اّيامي چند دستياري برخي از متنّفذين فتنه برانگيختـه ودكاكين وبازارها بسته
ولهٴ شاهسَون منصوب در شهر از هرسو آثار انقالب وآشفتگي پديدار گشت ودر آن اثناء شعاع الّسلطنه معزول وحاجي آصف الدَّ

بردنـد كـه بـابي وسـبب ضـاللت اهـالي گرديد ومعاندين را فرصت به دست آمده از شيخ شكايت وسعايت نـزد حكمـران جديد
وي به حكومت مي،نمايد واورا برين داشتند كه بدين مضمون بــه طهــران تلگــراف وحامي شعاع الّسلطنه است وسعي درباز گشت

نبود ووزراِء جواب تلگــراف وجود شيخ الّرئيس حصول امنّيت كامله در شيراز مّيسر نشود ودر آن ايام شاه در پايتخت نمود كه با
به عراق استنكاف كرده, راضي به خراسان شد, مشروط به اينكــه كردند كه شيخ بايد عازم عتبات عراق عرب گردد واو  از رفتن

بــه ومصاريف سفرش را كامًال بــپردازد  وچــون چــنين كردنــد, حــركت نمــود وقبــل از ورودش دولت تمامت ديونش را ادا كند
الّرئيس بر منبر چـون مـوجب اصفهان تلگراف ومكاتيب از مجتهدين شيراز به علماي اصفهان بدين مضمون رسيد كه ازنطق شيخ

ــام شــاهزاده محّمــد حســين هدم اسالم است برحذر باشيد واو محّققًا بابي وگمراه است وسبب ضاللت عاّمه مي،گردد,  ودر آن اّي
فضالء ومخلصين اين حزب دراصفهان رئيس تلگراف خانه بــود وبــراي ســكونت شــيخ عمــارت مجّللي در ميرزا مؤّيد الّسلطنه از

شهر تهّيه كرد وبعداـز ورودش ماجري' را شرح داد واو سخت متغّير بيرون
۴۶صفحه 

آرزوي چــنين واقعــه را داشــتند در جــوار خــانهٴ شده اصرار نمود تا ميرزا عليخان وآقا محمد جواد صّراف از بهائيــان دولتمنــد كه
برايش مهّيا كردند.   صبح يوم جمعه در آن خانه هنگامي كه انبــوهي حاضــر بودنــد بــر خويش علي،رغم حسودان خانهٴ باشكوهي

كردند ودر آن محــّل پــر جمعّيت برآمده  به لطائف الفاظ ودقائق معاني دل از حاضرين بربود و به هر كه رسيدند, ستايش كرسي
پر از جمعّيت مستمعين شد وشيخ محّمد تقي مجتهد معــروف شهرت پيچيد ومرد وزن از هرسو بجوشيدند وخانه در هنگام خطابه

الّسلطان اقداماتي به عمل آورده, وي را مجبور به عزيمت سوي طهــران نمــود واز آنگــاه به آقا نجفي ( ابن ذئب) به دستياري ظّل
ــزب در در طهران زيست, تاهنگامي كه انقالب مشروطّيت طلبي رخ داد وبرخالف دستور حضرت شيخ عبدالبهاء و روش اين ح

باهمكارانش دستگير ودچار حبس وزنجير گشت ولي حســب تــأثيرات جنّيــه وخفّيهٴ شمار ناطقين آزاديخواهان در آمد  وباالخره
وحرم محترمه،اش به حيفا رفته محّمد عليشاه اورا بخشيده,  رها كرد واز آن پس باري ديگر به اسالمبول رفته چندي بماند اين امر
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اّيامي چند به زيارت حضرت عبدالبهاء وعائله مكّرمه ومقامات عليا تشّرف حاصل نموده, عودت كرد ومّتفقــًا مــراجعت بــه ايــران
مســافرتش تخصــيص داد قفقاز وتركستان گذشتند وحاكم عشق آباد قطاري مخصوص در خــط راه آهن بــراي نمودند واز طريق

وعلماء سّنت وجماعت در عشق آباد ومرو تجليل بســيار بجــا آوردنــد وعليخان حاكم َمرْو  ونيز َتراكمه استقبال وپذيرائي نمودند
بــاز رقبــا كه نسبت به احدي ازمّلاهاي ايران سابقه نداشت وچون به مشــهد ورود واقــامت كــرد و رايت خطابــه و وعــظ برافراشـت

كــه بــر منــبر ادا كــرد, شــاهد آورده, وحسودان از علماء به عنادت  ومقاومت برخاستند ودو ورقه ترتيب وتنظيم نموده, خطابــات
رضا جلوگرفتند وبــاالخره منيرالّدولــه والي خراســان را واداشــتند كــه منتشر ساختند كه شيخ بهائي است واز ورود به زيارت حرم

) واقع شد وبه طهران آمده١٣٣٢ يا (۱۳۲۲نمود واين واقعه به سال  اورا  از مشهد خارج
۴۷صفحه 

براي تبليغ اين امــر بــه ممالــك اروپ اقامت وباجمعي از محترمين اين حزب معاشرت نمود وحضرت عبدالبهاء خواستند كه او را
به عّلت آلودگي موّفــق نگشــت ودر طهــران وفــات يافتــه در مقــبرهٴ عبــدالعظيم وامريك ارسال نمايند وبه كثرت ديون متعّذر شد

۱۳۱۲ودر بمبـئي بــه سـال  واز تأليفاتش منتخب نفيس از اشعار شيخ الّرئيس اســت كــه نــام بــرديم ونمونــه آورديم مدفون گرديد
ومقــام اصــحاب الّرســول نگاشــته در بمبــئي بــه طبــع رســاند مطبوع ومنتشر گشت وديگر رساله اي كه در بارهٴ اّتحاد عالم اسالمي

قادياني است  مطبوع گرديد ونيز كتاب االبرار در رّد بر ميرزا غالم احمد۱۳۲۵االوهام كه در سال  وديگر كتاب نافع االفهام رافع
ونظم صريح راجع بــه امــر بــديع انتشــار نــداد ومــا بــراي وچون تا آخر الحيات مالحظهٴ احتياط وپاس مقامش نمود تاليفاتي در نثر

تعّلق بــه اين امــر دارد ثبت مي،نمــاييم.  از آن جملــه در منتخب نفيس اســت كــه در اقــامت قوچــان نمونه شّمه اي از ابياتش را كه
مجذوبانه به ميان آمد همانا  از طــرف روزي در محضر سركار شجاع الّدوله ايلخاني عظيم الشأن خراسان اشعاري عاشقانه وابياتي

به اين روش بديع وطرز جديد سخن نمي تـوان گفت  (اشـعار از نبيـل بعضي از حّضار آن انجمن عالي تعّدي بلكه تحّدي شد كه
 :زرندي ومطلعش چنين بود

(جمال يار ظاهر شد بزن بشكن بزن بشكن                      رخ دلدار ظاهر شد بزن بشكن بزن بشكن 
دلدارالهوتي همان رخسار  ياقوتي                     زشرق نار ظاهر شد  بزن بشكن بزن بشكن)    همان

موافق اصطالح قوم     قلم برداشتند وبدون رويه  اين چار پاره را نگاشتند حضرت شيخ
 فال شاقه واللوم.  

او شيدا    تمشي كن تماشا كن سواري آمد از بيداء ز رويش نور حق پيدا                   جهان برحسن
پيمبر آمد از يثرب طلوع خور شد از مغرب                ز َوجه اهللا مشو هارب تمشي كن  تماشا كن  

تماشا كن بيامد عيسي ازگردون برست از بطن نون ذوالّنون         چه يوسف شد زچه بيرون تمشي كن 
۴۸صفحه 

 شعيبي پاک نور عيسي كليمي ماه در حبيبي                         رسيد از مكمن غيبي تمشي كن تماشا كن
 چه صبح جان تنفس زد, دم از روح تقّدس  زد               بافاق وبرانفس زد تمشي كن تماشا كن

همي سنگر بساقي بين بوجه اهللا باقي بين                            حجازي را عراقي بين تمشي كن تماشا كن
گهي پشت حمار آيد, گهي اشتر سو ار آيد                     گهي توسن بپارآيد, تمشي كن تماشا كن 

جهان مست مدام او روان هست از کالم او                                قيامت در قيام است او تمشي كن تماشا كن
يكي خورشيد پنهاني دميد از صقع ربّاني                    بيا انوار يزداني تمشي كن تماشا كن

شب قدر وفتوح آمد تنزل كرده روح آمد            دم فجر وصبوح آمد تمشي كن تماشا كن
بُکوب آن طبل آزادي كه آمد نوبت شدي             جهانرا ازفر آبادي تمشي كن تماشا كن
همان باس شديد امد همان خلق جديد امد             همان رجع بعيد امد تمشي كن تماشا كن
قميص يوسف ثاني دو چشم پير كنعاني                دوباره كرد نوراني تمشي كن تماشا كن
جمال عالم باال, نمود از ان رخ واال                         تعالي ربنا االعلي تمشي كن تماشا كن

زشطر وادي ايمن گرفته آتشي در من                     درخت سبز شد روشن تمشي كن تماشا كن
برون جست از حجر ناقه غنارست از بن عاقه             يكي شد صدر باساقه تمشي كن تماشا كن

چه شد درياي جان زآخر,در آمد گوهري فاخر                 يكي دان اّول و آخر تمشي كن تماشا كن
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۴۹صفحه 
شده ائينه خاكي جمال غيب را حاكي         كه مي،گويد به بيباكي تمشي كن تماشا كن

خليل بت شكن آمد, كليم كوهكن آمد         حبيب اندر سخن آمد تمشي كن تماشا كن
زمين پرعدل و پر احسان خدا در هيكل انسان    تجلي،كرده است اين سان تمشي كن تماشا كن

حجاب ملك چون شق شد, ضميرش غيب مطلق شد     انا اهللا،اش هو حق شد تمشي كن تماشاكن
همان سلطان عادل را هيان احسان شامل را              همان انسان كامل را تمشي كن تماشا كن
بوصلت كن زدل غوري ببين حق را بهر دوري     بهر دوري بيك طوري تمشي كن تماشا كن

به جن وانس ونيك وبد بوحش وطير و ديو و دد     سليماني بنام ايزد تمشي كن تماشا كن
چه مي جويي سواي خود, بمير اخر براـي خود         خدا را در فناي خود تمشي كن تماشا كن

نشين  اي عاجز اندر ره شفاي ابرص را كه   زدست پاك روح اهللا تمشي كن تماشا كن
نحوان نقش متون خود نظر كن در بطون خود      پس آمد ارالفنون خود تمشي كن تماشا كن

چه تشبيهي چه تعطيلي چه تنزيلي چه تاويلي       تو خود اجمال و تفضيلي تمشي كن تماشا كن
بصاد صدق كن فكري كه گويم نكته بکري           تو والقران ذي الذكري تمشي كن تماشاكن

تو زاقليم بقا دوري خراباتي ومخموري     زدل جو بيت معموري تمشي كن تماشا كن
بجز در نقش انساني خدا را ديد نتواني        در اين مرات سبحاني تمشي كن تماشا كن

٥٠صفحه 
به بي،عّزـي وبي عوني چه داري کبر فرعوني          چه موسي رنگ بي لوني  تمشي کن تماشا کن  
رها کن جنگ جالوتي درين طالوت ناسوتي                همه اطوار الهوتي    تمشي کن تماشا کن 

به سختي آهن ار باشي زدست او ز هم پاشي               بنه رندي و قّلاشي        تمشي کن تماشا کن 
ادر کأسًا  و ناولها   به مستي  رو  در  دلها                   خدا در بنده منزلها      تمشي کن تماشا کن     
بهشت عدن اگرخواهي نعيب خود بجو راهي              اگر از خويش آگاهي    تمشي کن تماشا کن 

حجاب تن به يک سو زن  به قدر تقبه سوزن              به ملک جان گشا روزن   تمشي کن تماشا کن            
مرا يک جذبه درقوچان رسيد ازکشور جانان              که بر زد اين سخن از جان   تمشي کن تماشا کن 

شميمي از چمن آمد  نسيمي از يمن آمد                     خبر از من به من آمد     تمشي کن تماشا کن  
 بنه کّلا و حاشا را  ببين شاعر کما شاء را                           اگر خواهي تماشا را   تمشي کن تماشا کن 

 رها کن اين ستوران را  چه ميگوئي تو دوران را               زمين گيران کوران را  تمشي کن تماشا کن 
  چون خبر استقرار جسد مطّهر حضرت رّب اعلي در سفح جبل کرمل درحيفا  - به نــوعي کــه در بخش الحــق مي١٣١٨درسال 

نگاريم به شيراز رسيد  شيخ قطعهٴ تاريخ  به نظم آورده با عريضه اي به محضــر حضــرت عبــدالبهاء فرســتاد کــه مـورد قبــول واقــع
گرديد .   وقطعهٴ مذکور اين است :

کّرمل اهللا کرم القدس  ٭٭٭٭٭ نزلت فيه آية الکرسي     
 نقطة االمر  سّيدنا االنس   ٭٭٭٭٭ مستوي عرش ربّنا االعلي   
٭٭٭٭٭ جوهر العقل طاهر الّنفس       مظهر العدل مصدر االحسان  

۵۱صفحه 
الكبريا هذا الّرمس    قبت في جوار البها قدرفعت  ٭٭٭٭٭

 ش ش)          ۱۳۱۸٭٭٭٭٭  قال اّرخ حظيرة القدس (  ملهم الّروح صاح في ردعي
ميرزا محمد علي غصن اكبر وهمدستانش به نــوعي كــه در بخش الحــق مي آوريم طغيــان نمــود  ونيز چون مخالفت ونقض عهد

وشقاق  به محضر حضرت عبدالبهاء قطعه منثور عربي وهم غزلي به فارسي دراثبات تعّلق به عهد وميثاق وتبّري از اهل نقض شيخ
زيبا بنوشت وصورت قطعهٴ غزل اين است :   فرستاد, كه مقبول واقع شد ومشكين قلم حسب االشاره به خط
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ــذينهم  العهد مخصوص وولي االمر منصوص وبنيان من اراده اهللا مرصوص وجنــاح الــوهم مقصــوص ويــدفع اهللا شــر اللصــوص  اّل
يبكـون  والهـل الحـق شـعار الّشقاوة فصوص ٭٭٭٭٭ قائلهم اهللا اّني يؤفکون  ومـا اراده اهللا سـيكون حينئـذ اهـل  الباطل لخواتيم 

كون ٭٭٭٭٭ سْحر بامعجزه پهلو نزند         دل خوش دار  سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد. الّطمأنينة والسِّ
شهي كه تاج وي از من اراده اهللا است           پس از جمال قدم برهمه جهان شاه است                  

نصوص صفوت او بي شمار وز ان جمله         خصوص آيه انّا  قد  اصطفيناه     است                  
                 چه او است عبد بهاء, رّب عالم است امروز         سخن  بلند و حبال  خيال  كوتاه  است
                 هرآن كه پيرو   او   رهسپار راه قويم             هر انكـه  خصمش از راه راست گمراه است

                حسود دل خورد وجان زدرد  مي،کاهد              چرا كه رنج حسد دل خوراست وجانکاه است 
                چه اخوه بي حّب يوسف فتاد اندرحسد                  ولي به عاقبش بين كه  چاه  او  جاه است

۵۲صفحه 
            نه آن كه الف زند از خالف بتوان گفت             كه  محرم  حرم  خاّص  لي  مع اهللا است
         خداي گفت من الّرشد قد تبّين غّي                        ترا ز طاعت منصوص حق چه اكراه است
         جمال نقش به طاوس    صبغه اهللا داد                       وگرنه رنگ ُخم اندر شغال و روباه است

         به غصن اعظم ماِء است اعتصام كه او                      شكوه دارد چون كوه خصم وي کاه است
        بيان  نباشد  همچون عيان  و من  ديدم                      كه  او  به سرِّ حقيقت  يگانه  آگاه  است          ش ش

ودررساله ي نافع االفهام رافع االوهام مذکورش چنين مسطور است وقتي يكي از فضالي معاصــري  و رفقــاي معاشــرين بــر بنــده
نقطــه الكــاف اســت) ومايــه اغــواء و اضــالل درمنظــر و محضــر وارد شد وايرادي بارد نمود كه چرا كتاب ضالل (مقصود كتــاب

ظر اخالق وحفظ آداب بشما عرض واعتراض نمي،كنم كــه چــرا بــه عــادت ايرانيــان بي اجــازت نگذارده،ايد, پاسخ گفتم از نقطه
شبهه مي،نمايم كــه حفــظ كســب ضــالل بــراي صاحبخانه كتابها بلكه كتابتهاي برو گذاشته را مرجعه ومطالعه مي،فرمايند فقط رفع

ومباح است ومقرب صالح وفالح است  درحقَّ من شهد ودرحّق تو سّم علما كه ميدانند وميتوانند رّد بنويسند به معني االعم جائز
االبرارکـه يکي از مصّنفات عاليه اسالميه من است در رد متمهدي پنجابي بلكه بر خز پوش در حق من مدح ودر حّق تو ذّم  كتاب

آن اباطيــل ومزخرفــات رّد بنويســم كــار سنجابي نوشته ام ودر هندوستان بطبع رسيده است آيا ممكن بود بدون محافظه ومالحظه
ادريس آمــده اســت٭٭٭٭٭اول من قــاس ابليس آمــده اســت" عالوه پاكان را قياس به كار ناپاكان نبايد كرد, "اين سخن تدريس

بخوانيـد كه در زير فتوگرافي منحوس خوبست در آخر كتاب رباعي را
۵۳صفحه 

(مقصود صورت فتوگرافي ميرزا يحيي ازل است)  آن رباعي اين است:
الباطل يذهب جفا كزبد رنج كبد ٭٭٭٭٭          در دعوت باطل چه بري

ابد            لعنت ز خدا باد بهر مرتد بد ٭٭٭٭٭ از صبح ازل گرفته تا شام
وملول خواهد.     انسان همه جا وبا همه كس نبايد عجول وجهول باشد وخاطر دانشمندان را ملوم

و از مخلصان بود وخويشان وبســتگان بــاوي  اصًال اهل آذربايجانحاجي محمد تاجري      ديگر از شناختگان بهائيان  مشهد 
ــيرزا محمــد تعّصب وعداوت در دين وعقيدت داشتند نوبتي به عزم ارض مقصود عكا از مشهد به طهران رفت وبرادرانش حاج م

وتحمــل ميرزا جعفر تعقيب  نموده او را مجبور به عودت كردند ومعذالك بــه غــايت اخالص وقــوت ايمــان وصــبر باقر و حاجي
ــم،اهللا فراواـن  باموانع وعوائق مقاومت آورده بيش از پيش با احباب معاشرت ومساعدت در امور روحانّيه جست و نخست دختر اس

االصدق را به حباله نكاح گرفت, كه بدون اوالد در گذشت. انگه زوجه ُمسِلمه اختيار نمود واوالد متعّدد شد كــه همــه بــه خــوي
ازدواج نمود كه اوالد متعّدد آورد رفته بهره از عقيدت واخالق پدر نيافتند. الجرم زوجه ديگر متحّليه به زيور عرفان وايمان مادر

زوجه مسلمه به ستنيره وسختي وبد رفتاري برخاسته بــا اعمــام  متعصــب مــذكور وهمه باپدر موافقت گرفتند, ولي اوالد حاصله از
بــه فالحت اهالك وقبض امالک پدر برآمدند وحاجي در سن پيري ازكار تجارت  باز مانده, قريه ابتياع كــرده مّتحد شده بصدد

وارتداد پدر از مجتهــدين گرفتنــد تــا او را وزراعت اشتغال جست وپسران بدكام با مساعدت اعمام فتاوي واحكام در باره ي كفر
و همي حملــه وهجــوم بــرده, عرصــه ي زنــدگاني را بــروي تنــگ ممنوع الّتصرف از امالك واموال ساخته, خود تصــرف كردند

سالگي از مشهد به طهران گريخته, شكايت وتظّلم به دولت برد وچندي بزيست وبا اركان كردند چنانكه در سّن هشتاد
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۵۴صفحه 
واعاظم را يافته معاشر شد وبي پروا باذوق ونشاهٴ سرشار محّبت ايماني اثبات امر ابهٰي  ' كرد وپي در پي ُذخــار امــان را نــزد مــيرزا

هدايت برد و بــاالخره بــا وي طريــق مســاعدت و معــاونت پيمــوده ازحســن محمود فروغي كه چندي  مقيم طهران شد براي قبول
ولطف کالمش خوشدل شده احكام دولتي  در حّقش صادر نمودند تابــه مشــهد برگشــته امالك را از معاشرت وصدق واخالص

داشــته, همِّت به تبليغ علما ء وعظمــا يد غصبي پسران جفا كار در آورده به ملك داري مشغول گشت وپيوسته آثار ابهٰي   در بغل
رزوي شهادت در سبيل الهي داشــت وپســران وبــرادراـن فتــاوي از علمــا در آگماشت وحاجي ميرزا حبيب مجتهد را هدايت كرد

قتلش گرفتند و او به خّط خود در شرح مصائب اّيام خويش چنين نوشته اســت    (هوالمحبــوب     بــر اهــل وال و باب كفر ولزوم
وبه هزار خون جگر بزرگ كــردم  علي محّبان جمال ابهٰي    مخفي نماند كه چهار نفر اوالد نا خلف از دو عيال بهم رسيد آنها را

وششصد گوسفند وماديان وماده گاو به ايشان دادم وامالك باقيمانده بــه حســب وحسن ومهدي واحمد باشند  آنهارـا داماد نمودم
خــرابي زراعت وســرقت انبــار ونور چشمي غالمحسين  ودو صبيه وعيال گذاشتم  اين چهار نفر حسادت نموده بناي گذران خود

ــر وخانه گذاردند باالخره چندين دفعه مرا زدند وقصد كشتنم كردند به نّواب مستطاب واال ركن الّدوله عرض نمودم, حسب االم
ايشان اين چهار نفر از مزرعه ده سرخ بيرون نمودند چندي آسوده  بودم بعد از معزولي اشرف واال  مجــّددًا انهــا آمدنــد بــا دونفر

ــد الّدولــه طلبهٴ رشوه خوار ُمدلَّس مع شدند, اشّد از سابق بناي خرابي وسرقت خانه وانبارگذاردند خواستم منع نمايم به نــّواب مؤّي
برگرداندنــد اســب خـوبي داشـتم حضــرت واال ضــبط نمـود امــوال باسم بابي عارض شدند درين راه كــه بــه ده مـيرفتم مــرا گفته

ومخّلفات خانه وغّله آنچـه درانبار بود وامالك مايملک را ضبط نموده ومدت ششماه
۵۵صفحه 

معـدلت مدارشـهرياري رفتم بـه در حبس بودم و بعد سيصد تومان قرض نمـوده, دادنـد واز حبس خالص شـدم تظّلمـًا بـه دربـار
فرمان مبــارك و احكــام متعــّدد مــرحمت شــد كــه امــوال وامالك خاكپاي شاه شهيد طاب ثراـه وُاَمناي دولت قاهره عارض شدم

الّدولــه معــزول شــد نمايند وپسرهاي ناخلف را كما في الّسابق از ده بيرون نماينــد درين بين نــواب مؤّيد وهرچه جرم گرفته،اند رو
وجناب آصف الّدوله حاكم خراسان شدند, مجّدد اين پسرها با آن دو نفرطلبه پرتــدليس بــه اســم بــابي بــه جنــاب آصــف الّدولــه

ــد در مزرعه عارض شدند ومبلغ پنجاه تومان هم ده پيشكش مي،دهند وبا هفت مأمور شاهسون زبان نفهم بي انصاف برداشته آمدن
نفري به قصد كشــتن مــرا زدنــد كــه غش نمــودم سرخ بنده گرفتند وپياده آوردند در نزديكي فريكانه وفاز چندين دفعه سه چهار

باالخره شب مرا به  مزرعــه بــاقر آبــاد آوردنــد آنجــاهم اذيت زيــاد نمــوده جّبــه وقبــا و مبلغ دويست تومان مطالبه قلقانه مينمودند
كــه دويســت تومــان وعــده وكمرچين وسينه بندرا كّلًا بيرون آوردند وبعد رفته به بنان،الملك بي انصاف عــرض نمودند 24ارخالق

قره سوران آورد  به سيستان برده در انجا حبس نماينــد ومقّيــد ســازند قلق نموده وحال نميدهد فرمود برويد بگيريد چند نفر سوار
به تقرير نيايد شبانه روز اين هفت نفر بنده را به اقسام اذيتها وشكنجه وچوب اذيت مي،نمودند, كه بنده اوردند به بابا قدرت چهار

ا جري' چندين دفعه خواستم خود را هالك نمايم قلمتراش باريكي پيدانمودم هرچه خواســتم سـرم را بـبرم نمي،بريــد از فآه آه ممَّ
شبانه چهارسير غذا نخوردم ودر آن خانه كه بوديم درب كوتاه تنگ داشــت وهفت دورديــه همه جهت مايوس شدم درين چهار

ــدم آنجا ميخوابيدند  واحدي قدرت فرار نداشت شب تاريك وهوا سرد وباران باريده  به حول هللا در وقّوته فرار نموده به شهر آم
خوان  درخانه مطاع معظم جناب اقا سيد محمد زيارت نامه

۵۶صفحه 
شب تاريـك بـه ده رفتم چنــد روز [در] چند شب پنهان بودم بعد به منزل جناب مطاعي آقا سيد ابوالقاسم مردانگي نموده از آنجا

به عشق آباد بروم كه دو نفر از پسرها حســن ومهــدي مــرا بگــير آورده بــه كوهها پنهان بودم از ده سرخ مي،خواستم از راه قوچان
ومدت دو ماه در حبس كالت بودم, عريضه متعّدد به خاكپاي مبــارك مظّفــر الــّدين شــاه روحيفــداه وامنــاي دولت كالت بردند

الّدوله كــه حــاجي محّمــد مــرّخص وامــوال وصدارت عظمي عرض نمودم و به خط مبارك و احكام متعّدد آمد به جناب آصف
نمائيد حسن نام پسر بزرگ را جنــاب آصــف الّدولــه خواســته وبــه او سـفارش تاالنه اورا گرفته رد نما وپسرهايش را از ده اخراج

آورده, بايد پدرت را بــه احــترام تمــام از كالت بيــاوري  بــه ده ســرخ بــاالي امالكش باشــد حســن آمــده حكم را زياد نموده كه

قبائی-  24 پشت به منسوب پشتک بمعنی ؛ نسبت عالمت ، لِق یا لیک پشت اِرخا، ترکی .    - اِرخالِق          +     ( ) -
 . ��� ��� ���� � ��� ���� � ���� �� �� ���� .����� ���� ��� �� �� ����� 
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ــده مرّخصي بنده را گرفته باهم آمديم در زوپيرزن كالت حسن باز مي،خواست مرا بكشدكـه چند نفر توپچي رسيدند نتوانســـت بن
ومــرد ده باآنها همراه آمديم مزرعه اََلدر و ازآنجا به ده سرخ دو ساعت بعد از بنده حسن آمد واز خجالت نزد بنده نيامد وكّل زن

در نبودن شما برده اند رفتم خانه حسن وگفتم وقتي كه سرخ آمدند وعيالم گفت آنچه در انبار غّله كهنه وگندم ديمه بوده پسرها
بمن مهرباني ميكرد شام نهار خوب ميداد وحال اقّلًا شما از مال خودم به من نان خــالي بدهيــد در كالت حبس بودم حاكم كالت

قرضت را ميدهي مختصــر درستي نداد باالخره گفت يك ماه ديگر ترياك مي،رسد حاال قرض كن بخور تاآن وقت وبعد جواب
به قرض هم پيدا نشد اخر االمر مسّبب االسباب سببي ساخت جواني درآن نزديكي نــاخوش بــود وهفت روز بــود كــه مطبقــه بــود

مأيوس شده بودند وحكيمش از خوف فرار كرده بود صاحب كاركنــد بنــده آقــا كــربالئي وچشم باز نميكرد اهل خانه ومادرش
روز بــه او معالجــه نمــودم جوانمردي بلند همت وسخي طبع عالي داشت نسبت بــه اين نــاخوش داشــت بفرمــودهٴ ايشــان چند علي

خداوند
۵۷صفحه 

فرمودنـد بـه ده سـرخ اورده بـه عسـرت مرحمت فرموده, شفا بخشيد اورا مقدار پنجاه من گندم مخدومي كربالئي علي مـرحمت
بيباك اّم الفساد مفتري كّذاب آمد وظرف بدهيد كه ترياك را جا نمايم بعد گذران ميكردم تا ترياك عمل آمد ان مهدي ناپاك

نمــوده هرقــدر خواســت آمد كليد انبار را خواسته درآنجا بگذاريم كليه را دادم و ترياک جمع نمــوده وبــا زارع پخش از ان فردا
وغصب نمودند, هرچه التماس نمودم, ندادنـد واخر اجمــاع كــرده حيف ميل نمود باالخره انچـه در انبار بود با ظرف ترياك ضبط

ك داديم وحكم گرفـتيم  کهبنده را زدند وگفتند فالن سگ را به جهت تو عوض ترياك مي،دهيم مـا پنجـاه تومـان بحامـل تمسـّ
وباقي ورثه باعيالت بــابي هســتند وحّقي بابي مرتّد  واجب است امالك مال اين چهار نفر پسر مومن وشيعه علي ابن ابيطالب است

عرض نمايم آنها به ديوانخانـه رفتند وترياك بنــده را بفاضــل بي انصــاف ندارندـ, آمدم به مشهدکه به نّواب عين الملك روحيفداه
مــيرزا بــاقر ســّلمه اهللا نفر  طلبه ي به جهت ريختن خون بنده برانگيختنـد البّدًا پناه به جناب حجة االسالم اقاي حــاجي دادند وچند

االسالم به ده رفتم اين پسر با دو نفر مأمور  با چنــد نفــر طلبــه از بردم بعد از چند روزي باآدم جناب حاجي ميرزا محمد باقر حّجة
ــه رئيس طّلاب گرفته به جهت هالك بنده به ده سرخ بياورند از شهر به بنده خبر رسيد فرارًا به خور رفتم  بعد از دوشب پنهــاني ب

ــاه هم ده آمدم ديدم راست است في الفور فرار نموده به هزار مشّقت و تعب به درجز رفتم مّدتي بودم واز آنجا به عشق آباد  دوم
نّواب مستطاب عين الملــك ضـبط نمودنـد واســباب خانــه را طلبـه هـا و باقيمانـده را در عشق آباد بودم كه خبر رسيد محصول را

علي اهللا گفته به مشهد مقــّدس ساخته اند وبه در برده اند واهل عيال هم فرارًا به شهر آمدند البد ناچار بنده تو كُّلت مأمورها با هم
اندوخته داشته از نقدي واسباب خانه كه پنهان داشــته وبنــده مّطلــع امدم, ديدم ان عيال طهراني که  چه مشّقتها براي او ديدم آنچـه

نبودم
 ---۵۸صفحه 

حاجي صــادق بلــور فــروش در تيمچــه امــام به قول چند نفر معتبر چهل امپريال وبه قول خودش ده عدد امپريال سه سال قبل ازين
انصاف بي دين هم خورده در اين مّدت ضعيفه رفته, نزد او گريه نمــوده چنــدتومان جمعه برده وامانت سپرده وسند گرفته آن بي

بودم اين ضعيفهٴ شكسته وقليان بي مصرف به قيمت گران باو داده وما بقي را منكر شده و وقتي كه در حبس کالت از قبيل قوري
ــا،بي،صفِت بي،وفا كه چقدر درباره او زحمت كشيده ومخارج كرده بودم وخوبي ها نموده بودم و چند دفعه ناخوش شده, حكيم،ه

ــه جهت آورده, اورا مداوا كردم تخمين هزار تومان مال مرا تلف كرده ودر زمان حبس كالت فرصت يافته مصالحه خّطي  كــه ب
آصـف بنده از جناب حاجي ميرزا جعفر به زورگرفته بودم به جهت بطالني به او دادم و او بـرده خـدمت جنـاب مصالحه خط كه

وله فرستاد خدمت جناب فاضل برده به رشـوه وجنـاب فاضـل هم مصـالحه،ي خـط شـرعي الّدوله ومّدعي شده وجناب آصف الدُّ
 بدهم  بعد مبلغ پنجاه تومان تعارف خواست او نداشــت, رفتــه,نگاه كنم وُعرفي را وفرمان مبارك وچند كاغذ ديگر را گرفته كه

ــده در به او داده وبعد اين احكام شرعي وُعرفي را و فرمان مبارك را تمام برده به دست پسرها از پسرها گرفته داده, آنوقت كه بن
خوردم زيرا كه ديدم بناي بدرفتاري با بنده گذاشته ونميــدانـم چــه عشق آباد بودم و برگشتم برسراثر وقبح اعمال اين بي صفت بر

عمرو وزيد پنهان كرده  دارد ودارند. واهللا خيرحافظًا وهو ارحم الّراحمين. منجمله هرچه داشتم برده بخانه خيالهاي فاسدي درحق
وسرگردان  از يك طرف پســرهاي نــاخلف وافتراهــاي كذبــه واز وهرچه را هم كه به يغما برده بودند وبراي خرجي يومّيه معّطل

وجان از او مضايقه نكردم وهرروز با دخترش با بنــده دعــوي مي،نمودنــد و برخــيز از يک طرف مّكاري اين زن بي صفت كه مال
و, اگر تو نمي روي ما مي،رويم چندين دفعه خواستم بروم باز صبر كردم براينجا

 Documents prepared by Adel Shafipour



57

 ---۵۹صفحه 
قرار مذكور آن چهــار نفــر ناپــاك رفتــه وبــه واز شرَّ اين بي،حقوق بي،صفت به خدا پناه بردم امان َاَالمان از اين مّكار بدكردار, از 

آنها را وصّي كرده ام ودر آنجا نوشته ام كه امالكم مصالحه آنها باشد  اّوًال خــدا اسم بنده وصّيت خطي ساختند كه بنده يك نفر
ط انبياِء واولياء شاهدند كه من همچه وصيت خطي به ايشان ندادم وخبرهم ندارم وکّل وثانيًا چند سال قبل از اين مقّدمات به توســّ

 عارض شدم وكّل اهل ده،سرخ ميدانند كه حسب االمر اين پســرها را ازده الّدوله مرحوم مؤتمن الّسلطنه به نّواب اشرف واال ركن
واعظ سّلمه اهللا به توّسط حاجي محمد صادق وباقي ريش سفيدان آوردم وجناب افضـل الفضالء اقا شيخ مهدي بيرون كردم وبعد

ــوقت تعالي' مرقوم فرموده كه من خواهش دارم كه پسرها را راه دهيد والحال هم كاغذها حاضراست اگر كاغذ شرعي داشتند آن
همــه كــاره بودنــد, وثالثًا يك روزي جناب اقا شيخ مهدي سّلمه اهللا كه در خــدمت مرحــوم اقــا مــيرزا مجتهد چرا بيرون ننمودند 

ومن حاال بتو اطالع  دادم به ُمهر جناب آقاي حــاجي فرمود حاجي محضًاِ هللا مي،خواهم بتو يك چيزي بگويم بايد فالن قدربدهي
واّمــا بــه درد نمي،خــورد, وصــيت خطي اســت آن را  بعــد از چنــدي سـواد نمــوده وپيش ميرزا جعفر براـي تو كاغــذي سـاخته اند

بــدبخت وبي دين نوشــته بودنــد اكثري مرا نمي،شناختند واصًال بنده را رؤيت نكرده بودند وآنها برداشــته بــابي اشخاص بردند كه
خدا را چه مي،دهند, بنده هم مســتوفي،الممالــك نبــودم كــه همــه وگفته،انـد اين خّط خود حاجي محّمد است نمي،دانم فردا جواب

ايشــان اين رفته از جانب حاجي ميرزا جعفر نوشــته خواســتند بگيرنــد وســوادها راهم بــرده بودند كسي خط بنده را بشناسد بعد از
ايشان باز فرموده بودند اينها به ُمهــر وخــّط من نيســت فرموده بودند برويد اصل را بياوريد تا من ببينم  از خوف نبرده بودند جناب

بركذب انها.  جناب محّقق الحقائق اقا ميرزا هاشم منّجم باشي وشما دروغ مي،گوئيد ونوشته هم دادند
 ---۶۰صفحه 

كاغذ جعلي وصيت خط انها را ديده فرمودند بر فرض كه اين وصيت خط, خط خودحاجي باشــد اين مصــالحه خــط نيســت. در
تي همّباري خــدا عــالم اســت كــه بنــده اصــال خــبر نــدارمـ, وصي. صورتي كه شما به رشوه و به اسم بابي گري اورا بدنام كرده ايد

نكرده،ام واين چهار نفر عاق بنده،اند واز مال بنده بهره ندارند به ُمهـر كـّل علمـا بـه نـور چشـمي غالمحسـين مصـالحه نمـودم وآن
مصالحه خط معتبر است در اواخر بدست عيالم دادم به جهت مصالحه خط  وخّطي كه جناب حاجي مـيرزا جعفـر از بنـده گرفتــه
وبر بطالن او  اول به او دادم كلِّ علماء و واليان خراسان ومعتبرين استشهاد وحكم نوشته انــد كــه جنــاب اقــا  بــه زور وزر وعــرف

ناپاك واين حاكمان نصف ده سرخ را از بنده گرفت. خدايا برسان حاكمي مقتدري كه ميان بنده واين چهار نفر فرزندان ناخلف

ــهۀ رشوه خور بي باک حكم نمايد.  شيخ عبدالغني مزرعه فريفانه را كه سهم بنده را اجاره کرد, اجار خط داد, وقتيكه مطالبه وج
اجاره نمودم نداد وعالوه برآن  قلم ظلم برداشته وبه خونم رقم كشيد وشهادت ناحق داده كــه اين شــخص حــاجي محمــد اســت.
مقصود آن كه آنچـه امالك دارم نصف را از قرار مصالحه معتبره مصالحه نورچشمي  غالمحسين نمــودم, الّا مزرعــه قزلخانــه کــه
آن مزرعه را مال اهللا قرار دادم وبه جناب حاجي امين فروختم كه در راه خدا مخارج نمايد و نصف امالك ديگر مال هر دو صبيه
است, مسّمات به خديجه خانم ولطيفه. عالوه به نورچشـمي خديجـه مزرعـه كـل غنچـه را مصـالحه شـرعي نمـودم. حسـن وعلي
ومهدي واحمد اين چهار نفر را عاق نمودم واز مال بنده بي،بهرـه اند زياده از حّقشان گرفته،اند وآن ها افتراهاي زيـاد بـه بنـده بسـته
اند ومال مال اهللا وعيال عيال اهللا واز آن جمله گفته اند که من مي،گويم محمد بن عبداهللا هستم, خدا گواه است كه بنده از خــودم

پست تر كسي را نمي،دانم. هيهات هيهات اَين اَقراب وربُّ االرباب؟ اي كاش بنده خاكپاي دوستان علي بن ابيطالب بودم.
۶۱صفحه 

باري اين فرزندها در فكر كشتن بنده هستند تاچه وقت قسمت شود.  انتهي)  
ولي والي خراسان محمد تقي ميرزا ركن الدوله كه در حكومت نخستش در خراسان بنوعي كــه نگاشــتيم واقعــه شــهادت حـاجي
عبدالمجيد ابا بــديع اتفــاق افتــاد و در اّيــام حكمــراني،اـش در فــارس چنانكــه در بخش الحــق مي،نگــاريم شــهادت مــيرزا مرتضــي
سروستاني واقع شد  به عّلت بلّيات گوناگون که بر او رسيد وبه مالقات ومكالمات حاجي شيخ الّرئيس چنانكه نگاشتيم, تغيــير در
افكارش حاصل شد درين بار با آحاد اين حزب مالطفت وشفقت نمود وحاجي با وي جليس ونديم شده, اوضاع واحوال خود را
بيان كرد وحكمران از حاجي ميرزا محمودخان بيگلربيكي کالنترمشهد مراقبت امنيت وي،را تعهد والتزام گــرفت ومعهــذا پســران
وبرادراـن ومعاندان حاجي با تمامت سعي وجّد هّمت بر قتلش نهادنــد وحــاجي اقــا نــام دربــان باشــي آســتانه رضــويه را تطميــع بــه
ــود ــالغي نق تصّرف قسمتي از امالك وي كرده باخود همدست نمودند وبه گروهي از سادات وطالب علوم دينّيه متوّسل گشته مب

 به نوعي كــه در١٣١۵براـي اقدام به قتلش داده, اطمينان به قيام بر قتل يافتند. تا انكـه واقعه شهادت جانگداز آن پير مظلوم در سال 
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فرمودنـد دراواخـر اّيـام حضـرت نقطـه اولي اوالد مال بخش الحق مي،آوريم واقع شـد ودر بشـرويه كـه جمـال ابهٰي   خـيرالقري
بجــاي ومعاندت با اين امر نداشت در سلك مؤمنين در آمدند واكبر وار شد شــان مال محّمــد تقي عبدالرحيـم مجتهد كه مخالفت

پــرداخت وبـرادراـن وخـواهرانش اقـا محمدحســن پدر نشسته مقتدي،االنام ومرجع االحكام شـده باايمـان ثــابت بــه نشـر امـر بـديع
ضـابط بــه وي اقتــدا جســتند واّم الــّذبيح محترمـه ي مجّللـه وكربالئي علي،اكبرواّم الّذبيح زوجه مّلا عبداهللا وديگر زوجه ي حاجي

كمي عظيم فطري وطبيبه بود و آشنا وبيگانه بدو مراجعه كرده به استعمال داروهاي قليله  صاحب فضل وكمال وقابلّيت واستعداد
قيمت شفا يافتند.

۶۲صفحه 
بــاب البــاب مــؤمن بــه اين امــر گرديــد ودر و لذا درباره اش معتقد به تأثير نفس شدند واو به واسطه ورقة الفردوس خواهر جناب

تبليغ ومجلس آرائـي نهايت اقـدام و رشـادت بنمـود وباكمـال وقـار ومتـانت و مراتب ايمان واخالص وانقطاع بي نظير گشت ودر
الــّذبيح يــافت و و معاشرت كرد ونظر به اين كه پسرش آقا محمد اســمعيل بــه لقب ذبيح مفتخــر گرديــد لقب اّم مسالمت سلوك

مذكوركه تربيت يافته  فضل وايمان مادر بود اعقاب كثيره در اشعار بسيار در وصف وثناء امر ابهٰي   سرود واز آقا محمد اسمعيل
مراجعت به بشرويه ولي اقا سيد حسن بن مال سيد محمد علي پيشنماز از تحصيالت در عراق عرب فارغ شده, اين امر برقراـر ماند.

بناي معاندت ومخاصمت نهاده به مقــاومت بــا مال كرده, برجاي پدر به رياست دينيه نشست وبرخالف پدر كه مؤمني مستقيم بود
ومجتهــدين طبس در بــاره ي او  وهفت تن ديگــر از شــناخته،گــان بهــائي کــه از آن جملــه محمدتقي مذكور قيام نمــود وبــه علما

مجتهــد طبســي حكم بــه حاجي بابا وكربالئي غالمرضا وكربالئي محمد بودند سعايت وشكايت نوشت واقا محمــد رضا كربالئي
عقيدت بابيه تبري جويد, معفوه باشــد ومال محمــد تقي اعزاـم هفت تن مذكور به طبس صادر كرد ونوشت اگر مال محّمد تقي از

برآمده, چنين اظهــار داشــت کــه جمعي بــه بــابي موســوم انــد كــه مــردم خصوصــا بــرخي از براـي اسكاتشان در مجمع انام به منبر
پــائين آمــده بــه خانــه خــويش رفت. و آنان را لعن مي،كنند لذا من ايشانرا لعن مي،نمايم, اين بگفت وفي الحــال از منــبر مجتهدين

مال محّمـدتقي در مجمـع نـاس بـه منـبر برآمـد ولكن بـرلعنت حاجي با سيدحسين مجتهد مذكور بـه مجتهـدين طبس نوشـت كه
ومجتهد طبسي به سخنانش اعتنا وترتيب اثر نكرده به وي نوشــت کــه آنچــه شــد كــافي اســت اقــداماتي كنندگان بابيان لعن نمود

ّرًا مــؤمن بــه حضــرت نقطــه ُحَول علماَديگر ننمايد وهفت تن مذكور را نزد مال عبدالعظيم مجتهد طبسي كه از ف ومراجع انــام وســِ
ابهٰي   حاصل كرده, اولي بود و به واسطه ي مال محمد نبيل زرندي ايمان به امر

۶۳صفحه 
ونوعي رفتار كرد زبان ُمفِسدين معاندين نــيز مراعات احتياط مي،نمود بفرستاد و او همه را استخالص داشته به وطنشان عودت داد

اولّيه ي اقامت جمال ابهٰي   در بغداد با كربالئي غالمرضــا وكــربالئي عبداهللا وكــربالئي بسته شد ومال محّمدتقي مذكور در سنين
عباسعلي بعنواـن مشاهد متبّركهٴ عراق به بغداد رفتند وميرزا يحي ازل را كه معتقد بودند ديدند و به محضــر ابهٰي  ' رســيده نفحــات

االصدق با پسرش ميرزا علي،محمد (ابن اصدق)  سفري به بشرويه رفتـه چهــل الهيه را احساس نموده پي به عظمت بردند واسم اهللا
نيز امثــال آقــا شــيخ ابــوتراـب وبه مقاومت حاجي اقا سيد حسن مجتهد مذكور نفي وتبعيد شدند ومبلغين متقدمين ديگر روز بماند

رفتند و ما شــرح احــوال بســتگان جنــاب بــاب البــاب را در بخش ســّوم اشتهاردي وحاجي عبدالمجيـد غيرهما نيز پي درپي بدانجا
بـاالخره در ورقة الفردوس وخديجه و شوهر خديجه كـربالئي محمـدعلي وپسـرس مـيرزا ابوالحســن كه نگاشتيم و دو خواهرش

صغر سن نا بينا  گشت ودر ايمــان و اســتقامت سرخس وفات نمود و پسر ديگرش ميرزا محمد حسين ضرير ملّقب به بصير كه در
بـود وناچـار مهـاجرت بـه عشـق آبـاد نمـوده در آنجـا وفـات يـافت و پسـرش مـيرزا مشاٌربالبنان وهمواره مـورد تعـّرض دشـمنان

كشــيد واشــرار بشــرويه در (ميرزا عبدالبهاء)  به غايت منجذب ومشتعـل و خادم امر ابهٰي   بوده بلّيــات بســيار از اعــداء عبدالوّهاب
ــه هنگام عروسي،اش چندان خاك و پليديها در ظروف طعام وشراب ضيافت كه خّدام از طريق كوچه مي،آورندـ, ريختند كه اغذي

عيش وشادماني در هم شكست و در همان شب طفل مال محمدحسين  را در حــوض ســر و اشربه از صالحيت تناول خارج شده,
باح نعش را يافتنــد.  كوچه غرق ودخــتر خــديجهٴ مــذکوره كردند ومادر وخويشان تا صبح به هر سو در طلب شــتافتند وعلي الصــّ

اوالدي از او نشد ونيزدر خالل اّيام مذكور فرزنداـن  و زوجه ميرزا عليمحّمد ابن اصدق شد وطولي نكشيد وفات نمود
۶۴صفحه 

مال محمد حســن قاضــي كــه فاضــل و اخوند مال عبدالّصمد كه از اعزَّه وثروتمندان بشرويه بود, ايمان آوردند و اكبر و ارَشدشان
بعد از وفات مال محّمد تقي مذكور برمسند رياست اسالمّيه بنشست اديب ودر حدود طبس مشهور ومحترم نزد علما وبزرگان بود
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وي مال محمد بــاقر ومال عبدالّصمد, مال عبداهللا داماد مال عبدالّرحيم شوهر اّم الّذبيح مذكور وديگر از پسران وديگر از پسران مال
نمودند. ونيز از مشاهير مؤمــنين اقــا محمــد حســن بن كــربالئي محّمد حسين ومال محّمدعلي كه عائله وسيعه درامر ابهٰي   تأسيس

تحت الباب در اسيري سرتيپ عبدالعلي،خان مراغه كه ضمن احوالش در بخش سوم نگاشتيم مّدتي احمد پسر خاله ي جناب باب
ــه اسارت تراكمه  بود وهمينكه مستخلص شد به بشرويه برگشت وبسوي ادرنه شتافت وبه محضر ابهٰي   تشّرف حاصل نمود وعائل

ــت درين امر بجاي گذاشت وديگر از معاريف احّباي بشرويه اقا عبدالّرحيم كه نام اصلي اش جعفر بود ودرآغاز بغض وعناد داش
ولي به واسطه ي برخي ازمؤمنين و ورقة الفردوس ونبيــل زرنــدي فــائز بــه ايمــان گرديــده, بعــدًا جمــال ابهٰي   وي را عبــدالّرحيم
ناميدند.  چنان که در لوحي خطاب  به اوست انّا سّمياک باسمنا الّرحيم  ولوح  صيام از آنجمله است فهو *** ارادتک ***اّياهم
براـي وي صدور يافت و بالجمله او سزاي شدت نمود^***اهالي و حکــومت تــون بــه خــانهٴ وي ريختــه و بــه ســبب تــرك صــيام

ــر ابهٰي رمضان به مسجدكشيدـه به حكم مجتهد ضرب وتعزير كرده و اخراج بلد نمودند.  واو دو نوبت به عكا شتافته درك محض
ابواب قلعه عكا بسته وذهـاب وايـاب احبــاب ممنــوع بــود , پس در ' نمود,  سفر نخست از بشرويه رفت وچون به قرب عكا رسيد

تشّرف متوّكال علي اهللا بسوي بلد رفت و دروازه،بانان متعّرض نشدند, داخل گشته به محضر ابهٰي  ' دريا غسل وشست وشو كرده,
العرش بقدرة وسلطان).  وبعد از عــودت يافت ولذا در لوحي خطاب به وي چنين مسطور است  (انّا طمسنا اعنيهم  وادخلناك مقّر

به تون رفت وچون از آنجا تبعيد گرديد به قريه در هفت فرسنگي ان بلــد به بشرويه از جهت شّدت تعّرض اعداء چنانكه ذكر شد

ــفر ــد.  وس ــامت گزي ــال  اق ــه س ــر ب ــّرف گشــت.   ۱۳۰۸ديگ ــتافته مش ــا ش ــه عك واز بهائيان بسيار مشهور بشرويه حاجي ب
ميرزاحســين رئيس وكــربالئي اقــا حســين بن لطفعلي بــك صــاحبكار واز مشــاهير مؤمنــات خــواهركربالئي

غالمرضاي

 ---۶۵--- صفحه 

ــادر ــد و م ــه لقب  غالمرضاي مذكور شد, پسرانش در طريق سفر براي تشرف به ارض مقصود وفات كردن  مفتخــرُاّم المهاجرب
واظهار سرور مي،نمود وبه قّوت ايمان وغــايت اشــتعال بســر بــرد گشت كه پيوسته به وفات پسرها در طريق مذكور افتخار مي،كرد

اشــتهار ابهٰي   ازشّدت تأّثر وفات نمود.  وديگر مرضــيه زوجــه جليلــه مال عباســعلي در جمــع نســوان وبعد از غروب شمس جمال
اّيام بـاب البـاب مـؤمن شـد فقـط خـط فارسـي را وافتخار داشت.  واز شناختگان متقّدمين مؤمنين بشرويه مال سلطان،حسين كه در

بي،بيگشت و از اعداء بلّيات بســيار تحّمــل كــرده اســتقامت مي،نمــود و دخــترش  مي،توانست بخوانـد ولي به قّوت ايمان مّتصف
قيــام بــه تبليــغ كــرد فوت پدر به علم وفضل وكمال شهرت يافت وبا بياني فصيح وشهامت وانقطاعي نادر الّنظــير  پس ازروحانيه

وهراس شدند وبــه صــدد عالج برآمدنــد, آورده انــد كــه در ومجامع نسوان رونقي به سزا گرفت چندانكه علما ومجتهدين به بيم
حاجي محمد، باقرخان عماد الملك حاكم طبس كه در سفر به زيارت اعتاب مقّدسه عراق سفر ناصرا لّدين شاه به خراسان روزي

امــر گرديــد در محضــر به محضر ابهٰي  ' تشرف حاصل كرد و با مبلغين امر ابهٰي  ' مالقات نموده مطلع ومحّب وحــامي اين عرب
قرار مسموع در قلمرو شما بــابي بســيارند و زني در شاهي حضور داشت شاه با حضور جمع كثيري به وي خطاب نموده, گفت از

بايد آنها را قتل عام كرده, آن زن را مانند قرة العين به چاه اندازي. عماد الملك جواب داد بشرويه هست كه مردم را بابي مي،كند
اشعار ميسرود اهالي ميگفتند خبط دماغ كه در قلمرو من ابداَـ بابي نيست و زني در بشرويه صاحب جمال وكمال وحسن خط بوده

وبدين طريق وتدبير شــاه را از تعــرِّض وايذاء اين طائفــه و روحانيــه منصــرف ســاخت دارد من او را شوهر دادم حالش خوب شد
روحاني بــود ,  اّيـامي چنـد بي بي روحانيه طبع شعر داشت واشعار وقصائد عربّيه وفارسّيه ي بسيار انشاء نمود وتخلصش وبالجمله

در تون به تبليغ پرداخت
۶۶صفحه 

 بــه١٣١۹در گذشــت ودر ســال  ۱۳۱۸وچون از آنجا رفت رساله به مجتهدين نوشته دعوت به امر ابهٰي   نمود وشوهرش بــه ســال 
عبدالبهاء بماند انگاه مراجعت كـرد وبــه ورودش شـور در احبـاب عكا شتافته چندي در جوار فضل وعنايت حضرت غصن اعظم

بشرويه خارج نمود به هيجان آمدند وبه سّب ولعن پرداختند واز آقا سيد فضايل مجتهد خواستند تا او را از بشرويه رخ داد واشرار
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 در هنگام فتنــه عظيم يــزد۱۳۲۱احباب تفويض نمود و به سال  به عزم يزد حركت كرد وخانه و اثاثيه،اش را براـي اجتماع واحتفال
وارد شد وتقريبا پانزده سال در خانه حاجي ميرزا محمود افنان اقــامت وبــه تعليم وتــربيت نونهــاالن كه در بخش الحق مي،نگاريم

 در ان بلد وفــات نمــود۱۳۲۵بهائيان ناطقه ي وحيده بود تا به سال  احباب خصوصا اعضاء خانواده افنان اشتغال ورزيد ودر مجامع
ابهٰي   ابيات بسيار است كه محض نمونه لختي را ثبت ميداريم.   وِهَي هذِه  واو را در مدح وثناي

   بيار ساقي بعشق موال                        شراب حمرا به کأس بيضاء
كه جسم وجان را كند بهي'                     بهائيان را دهد تجّلي'

                         زبهر حّب مطاف اسماء
  بيا مغني بزن ربابي                             بعشق جانان بكن شتابي                        

 ز وجه سبحان بدر حجابي               كه داده ساقي بما شرابي                   
                        به اسم اعظم, بياد ابهٰي  

هله البشاره هله البشاره                    بعشق ياران شد اين اشاره
كه موسيان را زهر كناره                       بروي جانان بود نظاره

                           به قلب دانا به چشم بينا                      
 بگو به ياران به بيقراراـن                كه ظاهر آمد گل بهاران                    

  مه نگاران به وجه فاران                فروخت فاران به نار هجران                    
                          بزد شررها به جان اشيا                  

 طلوع كرده قمر جمالي                      ظهور كرده شرر مقالي
 بال مثالي                       باسم اعظم علّي اعلي',چه ذوالجاللي

                         
شرر به عالم فكنده رويش                       شده براكوان صفير هويش

معطر آمد جهان زبويش                        دو عالم احياء زخلق وُخوَيش
                            بود مكانش دل مصّفي'                        

  عجب نگاري به جلوه آمد                 چه كردگاري به عشوه آمد                       
 عيان لقاي هوّيه آمد                          به صد شموس منيره آمد                 

                          زبهر رفع طيور ظلما                         
۶۷صفحه 

زنقص ناقض جهان ملول است             وگرنه اورا به حق وصول است                  
به دشت وهم جنون چه غول است         بري زاحقاق هر اصل است                    

                              نباشد اورا نه دين نه دنيا                   
چه خوش بهاري شكفته گلها                    عجب نگاري ببرده دلها
گشوده ساقي ختام  ملها                        ز ِرجل ياران گشوده ِغلها

                    كه تا در آيند به شهر جانها                    
هما عزيزا  دم سروش است            به بحرهابين چسان خروش است                   
 صالي وصل بها بگوش است          زمان عيش ونشاط وجوش است                  

                          بيا شرر زن  بال  و اِلّا
هر آن که دارد غم زمانه                       کجا شود او به حق  يگانه

به ملک جان ها کن آشيانه                     که ظاهر آمد به صد ترانه 
خداي موسي آله عيسي                                          

شراب روحا به روحيان ده                   به عشق جانان جهان جان ده                    
 بشارت گل به  بلبالن ده                   زبهر وصلش هم اين وان ده                   
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                         به بار خواهد شد اشيا نه
دگر شروري به روح وجان زن                   صالي وصلي به عاشقان زن

جنام ناري به ال مكان زن                            فرح بجان جهانيان زن
                 كه در نشاط است حيات جانها                  

بيا زنفس غيور بگذر                         زجام خمر طهور مگذر                      
   زتن لباس غرور َبر َدر                    سوي سماء ظهور برپر                         

                كن ز  تجلُّي جهان مبّهي'              
 و  ايضًا : 

آمدم با لموع معاني                     از كجا  زآسمان رفعاني
هدهدآسا بنابه،هاي نكو                     از فضاي سباي سبحاني
آورم از عوالم ملكوت                        سر انگشتـر سليماني

صيحه زد بر سرائر جبروت                    جمله ارياك عرش رحماني
شاهبازان ُقّبه ي ياقوت                         ميكند در جهان خوش الحاني

بشنويد اي سواذج ناسوت                      نغمه هاي طيور روحاني
مژده اي ساكنان وادي ُقدس                    نعرـه زد ان هماي ُقدساني
َبّشروـا عاشقان طلعت دوست                     شد عيان وجه يار  غلياني

طّهروا  اي مطالع تقوي'                           از قيود حدود  نفساني
ُسوا  اي  مظاهر تقديس                         از ظنون و شئون جسماني َقدِّ

۶۸صفحه 
بگذريد از هواي خود كه شويد                 مّتصف برصفات ربّاني
مشرق امد ز مشرق الهوت                         افتاب قديم قدماني
مژده اهـل سرادق هاهوت                      شد زمان ظهور بدعاني

برقع افكن ز وجه خود قّيوم                    كرد روشن جهان ظلماني
حّبذا  حّبذا  برانوارش                         كه بياراست عالم فاني

رشک  فردوس شد جهان كهن                     از تجّلاي شمس پنهاني
تازخواب گران قيام كنند                            بهر ديدار دلبر جاني
پرده افكن زعارض خود شاه                    مرحبا مرحبا  نگاه  نگاه
بلبالن شاخ گل به بارآمد                        عاشقان  يار گلعذار آمد

مژده اشجار باغهاي وجود                     موسم نسمة بهار آمد
 كه الله زار آمد25ابر نيسان چه ريخت از كرمش                    بس جرزها

اين چه غوغا است تازه در عالم               بين چه هيها زهر كنار آمد
گره از زلف گوئيا بگشود                     ز انكه  آفاق  مشگبار آمد

چشم مستش چه خون پاکان ريخت                 لعل شوخش چه فتنه بار آمد
وه  چه ارواح  طائف كويش                     وه  چه سرهايش, پاي در آمد

وه چه صيادها شدند صيدش                     وه چه جّلاد جان نثار آمد
جان عالم اسير گيسويش                        دل هر زّره  بيقرار آمد

بود مخفي به َخلف ُقّبه قدس                      حال چون شمس آشكار آمد
سر  احياي  خلق نابالغ                           طلعت غيب كردگار آمد
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بحر الطاف موج  زن گرديد                     نار ميثاق پر شرر آمد
شمس اشراق عالم افروزش                        نور بخش جهان تار آمد
بهر اصالح عالم وآدم                         مالك وصاحب اختيار آمد
ُضَعفا را زغيب مژده رسيد                    كه شه ُملك  اقتدار آمد

از عماء قدم به صد الحان                        عاشقان, عاشقان  نگار آمد
مضرم نار سدره ي عّشاق                         شمع افروز هر ديار آمد

مرهم است برعارفان دردش                       چشمها  بهرش اشكبار آمد
پرده ها از جمال جان افروز                  دلبرا دلبرا  بسوز  بسوز

زافتاب جمال رّب فريد                        صبح اّميد عاشقان بدميد
۶۹صفحه 

ُحُجبات جهان بسوخت بسوخت                     شعله نارهاي خلق جديد
باز آتش به جان پاكان زد                      آن كه اقرب بود ز حبل وريد
چون بياراست محفل تقديس                      مرتفع گشت رايت توحيد
هركه را سّر بندگي آموخت                        هرزمان كرد عالمي تجديد

هركه بارشته غمش پيوست                      از جهان وجهانيان ببريد
   طلبوني مواقع التحميد      ايها الناطقون بذكر اهللا                   
  كّبروا في عوالم التجويد      ايها القائمون في امره                    
 َفّكروا في مظاهر الّتقليد        ايها الّثابتون في حّبه                      

ايها الحاذبون من جذبه                     فاعملوا من بدايع الّتجريد
ايها الّراسخون في علمه                      عّيدوا في عوالم التمجيد
ايها الطائرون في قربه                      سّيروا في معارج الّتفريد

وشند ز باده توحيدبنموسم جشن وجوش ياران است                    چون 
سّر توحيد عشق مخفي  بود                         حال ظاهر شد از مليك وحيد
گوش هوش دگر مي بايد                           تا بيابد سروش عرش مجيد

مستوي شد به عرش جان رحمن                      اصطالحات كهنه را برچيد 
شمس حق ظاهرو هويدا شد                      بي بصر جلوه اش كند يازيد 

مرتفع شد نداي حق بر اشياء                          گوش كر ليك صوت او شنيد
حبذا حبذا ز اشراقش                         ز انكـه شد تازه عهد ميثاقش

باز شد باب عالم معني                       موج زن شد بحور استغنا
منبسط گشت خوان نعمتها                      شد مغنِّي حقيقت اشياء

مصطفي گشت نار طلعت دوست                    متوجه شد سواذج اسماِء
قدرت اهللا اشكار امد                        انچـه پنهان بدي بود پيدا

شعله زد سدره عبوديت                        خلق موسي شد وجهان سينا
بس كليمان كليل در طورش                     بس مسيحا شد از دمن احياء
از جمال وجالل غصن اهللا                      ذره شد شمس وقطره شد دريا

عارف معنوي بيا ببين                             چه عيان شد به عالم انشاِء
كيست كز جلوه عبوديت                        برده دل از الوه بي همتا

انكـه در ظل سدره فضلش                       تربيت شدربوب ال ُيحصي'
۷۰صفحه 

انکـه سكان باب در گشتند                     در دو عالم ملوک  ال يفني
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انکـه عبدالبهاِء بود نامش                    زده آتش به جان عالم ها
انکـه اقليم قلبها بگرفت                      خيمه زد در ممالك جانها

سوخت حجبات عالم وآدم                    پرده افكن چه از رخ ابهٰي  
عالمي بيحجاب و پرده ببين                   ز انكـه زد او شرر به مافيها
آنچنان شد بامر خود قائم                   كز قيامش قيامت است بپا
امر وخلق از ظهور او ظاهر                   حشر ونشر از نشور او افشا

شرق وغرب از جمال او حيران                  مرد وزن از جالل او شيدا
مرحبا مرحبا ز گفتارش                       عالمي محو رسم و ر فتارش

باز گواي حمامه فالق                        زآفتاب جهان ظلماني
بازگر اي سمندر ناري                        از نشاط بساط سبحاني

بازگو از ديوك عرش لقا                     كه چسان ميكنند غزلخواني
باز گو از فضاي روضه دوست                   كه جهانرا نمود نوراني

طائفانش مظاهر قدرت                         با جمال بديع وبدعاني
بلبالنش منادي عظمت                          بر گلهاي قدس رباني
طايرانش مطالع تقديس                        سائر اندر هواي قدساني

طوطيانش مترجم قران                         با غنون رنون سرياني 
هدهدانش مبّشر عالم                          برظهور جمال غيباني

مّدتي در نهايت تجريد                       بودم اندر جوار رحماني
شمس ميثاق باكمال رفاق                      گفت چونست شه خراساني
گفتمش در مقام استجالل                       مستوي بر سرير سلطاني
مظهر فيض ومطلع قدرت                        بحر اسا كند ُدر افشاني
شاه فرمود نكته هاي دقيق                    در حق آن مليك يزداني
گفت در ارض خا  دليل آمد                     مبتال بين خلق ناداني

غربتش حّجتي است برعالم                      بهر هر مشرك ومسلماني
هر كجا دلبريست دل خون است                   از ظنون نفوس شيطاني
حيف خلق زمانه كور و کرند                      نشناسند شئون انساني

بهر طرف مقام آن  مسجون                        بسوي ارض خا شتاب كنون
۷۱صفحه 

بار آلها به طلعت جانان                             باز كند چشم باطن خلقان
تا بنوشند ز جام آگاهي                           جمله گردند مظاهر عرفان 
وجه حق را بچشـم خود بينند                  از تجالي  او  شوند حيران

بگذرنـد از مدارج ناسوت                      برپرند تا معارج رفعان
بشناسند جمال ياران را                       برهند کل ز آتش حرمان

ايخداي همچين وهمچون                        اي نار جميع خلق جهان
طغها را ز سدي خورده بشر                    تا شوند بالغن جان افشان
اي تو قادر و جملگي قاصر                    كل گه ايان در گر سلطان

لطف خودرا زما دريغ مكن                     كار ما غنيمت * زر تو غفران
ميود صنع تو وناصالح                        گر بپوشي تو دفيده احسان
زخم فساق را توئي مريم                      درد عشاق را توئي درمان

هرچه هست از ظواهر امكان                    جمله برخوان فضل تو مهمان
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مائده آسماني از دستت                       ميخورند جمله زمين وزمان
اي تو ساقي باقي زوران                     خالقي رازقي عيان ونهان

آتشي زن بجان مشتاقان                       تا شوند مست وسر خوش وسكران
برکشند بانگ ربنا االعلي                           بشنوند صوت قد اتي،الرحمن

تا همه خفتگان بهوش آيند                    از تجالي سخي امكان
از بروقات  سدره اعظم                      تازه شد خلق عالم وادم
باز كنز خفا هويدا شد                       طلعت دوست عالم اراشد

باز كون ومكان ز جلوه دوست                  پرز شمسات عزا علي شد
انتظار مسيخ را نكشند                       كه مسيح احمد مصطفي شد

شمس سيماي احدي از غيب                     گشت ظاهر و رب اعلي شد
رب اعلي چه شد نهان از ما                   بعد از ان باز رب ابهي شد

من چه گويم ز وهم محتجبان                    از چه ابصار باطن اعمي شد
آفتاب لقا جهان بگرفت                       عالمي مخو يك تجلي شد
كور شد فور از جمال اهللا                    چون جزاي عمل مهيا شد

هركه تخمر بگشت خرمن جيد                    هركه شد تشنه عين دريا شد
هركه تيري بزد بصدرش زد                     اي چه اعلي كه عين سفلي شد

۷۲صفحه 
هركه نيشي زند بخويش زند                    كار امروز بهر فردا شد
پرده سوز جهانيان امد                       وجه مرجودشان هويدا شد
هست يوم النجوا وما غافل                    حشر اكبر دو باره برپا شد
تاكه يوم الحساب ظاهر گشت                   باز ميزان عدل انشا شد
پايتان از صراط كي لغژد                    چشم باطن اكر كه نباشد
فتنه اخر الزمان گويا                       پرده سوز جهان اسما شد

هركه را چشم نيست كه چند                    هرچه امروز تازه پيدا شد
هركه را كه هست ديده حق بين                 گويا وجه حي مطلق بين

مژده اي حامالن عرش عظيم                      پرده برداشت كردگار كريم
گشته مفتوح باب جنت قدس                         اندر آن صد جهان رياض نعيم

در ظهورش ظهور حق پيدا                      مستظالت ظل رب رميم
طلعاتش مطالع تقري                          وجهاتش مظاهر تعظيم
ورقاتش مروج ايمان                          ثمراتش مجردات سليم

لمعاتش بسوخت خير اهللا                      ضرباتش شكست پشت اثيم
ظلماتش پر از معين حيات                     شجراتش مشعشعات كليم
نافه هايش نموده مشکستان                     دوزخ وبرزخ جهان جسيم
شد معطر تمام ارض وسما                      نغمه روح وجان وسدر نسيـم

شد گلستان جان زعارض او                     گل برويد بفضل دوست جحيم
عارفان را كنون بشاارت ده                    كه غم او بود شفاي سقيم

شاديم                     هم ز خلق كريم ولطف عميمدلما بيادش هميشه 
سرنهاديم زير پاي عدو                        كه برايد زحسب رب عليم
ما نهفتيم دانه را در خاك                    كه برويد به امر رب حكيم
ما گدايان در گه شاهيم                      در كف ماست رشته تعليم
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بنهاديم ما بشوق وشعف                       زير شمشير كل سر تسليم
بهواي رضاي دوست وال                          سم قاتل بنوش چون تسنيم

عاشقان را مراد باشد يار                             نيست جز دوست غير او يار
حمد هللا كه گشت طلعت دوست                   ُمشرق از َمشرق حقيقت دوست
شد محقق فراـق و وصل كنون                     وصل تجريد وهجر غفلت دوست

۷۳صفحه 
اي خوشا عاشقي كه بي زحمت                         بكشد بار عشق وزحمت دوست

ايخوش انكس که نديده چنين                        ساكن است در جوار رحمت دوست
اي حريفان بائه توحيد                                            بشناسيد قدر نعمت دوست

بهر حفظ مقام خود كوشيد                    عزتان هست عين عزت دوست
هست اندركاوس فقر وفنا                               باده اقتدار قدرت دوست

ظل خق شد محل اسايش                         دوست خواهد هميشه راحت دوست
هرچه ديديم هست جزاي عمل                    دوست داند بهاي قيمت دوست
دوست محتاج درد دوست بود                    هم شود زنده از عنايت دوست
اي مليك وفا بما نظري                       دوست را الزم است عنايت دوست
دوست هرگز  ز سطوت دشمن                        نرهد از پناه عصمت دوست
همه اشجار طوُر و نور ظهور                        سر نهد پاي سروقامت دوست
كنز مخفي بود بدل ُحّبش                       حفظ بايد كنيم امانت دوست

ور گدائي شهنشهي دارد                           هركه باشد قرين دولت دوست
گر نشيني به محفل ياران                     جان ودل كن فداي صحبت دوست

جان در ره جانان و عالم عشق                   بفداي وفا ورافت دوست
محمــد علي بن مال عبداهللا در ايـام ودر قريه كوچك زيرك واقع در قرب بشرويه که از قلم ابهٰي   خير القـرٰي نـام يـافت حـاجي

وموجب ايمان سائر اهالي گرديد چنانكــه همــه متــدّرجًا بهــائي گشــتند وقريــه اشراـق جمال ابهٰي   در ادرنه فائز به ايمان بديع شد
نياز علي ومال محمد تقي وملجاِء بهائيان ستمديده بشرويه شد. واز جمله بهائيان مشهور آنجا مال محمد علي بن مال مذكوره مامن

, مير آقا محمد حسن كــه مــردي  قلم ابهٰي   فاران نام يافت     تون كه ازبن محمد حسن واقا عبدالوّهاب مختاري بودند ودر 
 نــداي امــر بــديع شــنيده بــه صــددتحقيق برآمــد وصــفت۱۲۶۲بــه كشــف وكرامــات بــود بــه ســال  مرتاض ومراد اهالي ومعروف

الباب فرستاد وچون مانع از مسافرت گشت الجرم سه تن از معتمدين را به بشرويه نزد جناب مال محمد حسين باب شيخوخيت
۷۴صفحه 

مــير آقــا محمــد حســن افــول كــرد وپس از آن جناب در خراسان نبود موفق به درك مالقاتش نگشتند ودر همان اّيام شماره عمر
سفر حج طريق خود به وطن مي پيمود در اصفهان به مالقات ومعاشرت به اين  هنگامي كه از26چندي برادرش حاجي آقا ابراهيم

26 - وصحبت نموده بود ولي چون ايمان نيافت نوبــتي وارد اصــفهان شــد وبــه حاجي اقاابراهيم  از اعيان فاران هرچند از اصحاب سابقين مثل جناب باب الباب وغيرها را مالقات   
در منزل امام جمعه جمعـي از علماِء واعاظم شهر بود حاجي اقا ابراهيم گفت عمرم به آخررســيد وعــاقبت ندانســتم واسطه ي سابقه دوستی با امام جمعه در خانه اش منزل كرد روزي

اقطاب شيخّيه و بابّيه را ديدم وتـا كنـون هيچ حاصــل نکــردم حــال من عــازم بـه در ميان اينهمه فرق مختلفه حق با کدام است وكل يدعي وصًال به ليلي وليلي ال تقّربهم بذاکا , جميع
اگر از انجا نيز امري نيابم بکّلي ترك ديانت  نمايم. جمعي از حّضار بر آشفته  در صدد اذيت اوبرآمدند امام جمعه حفاظت کرد و گفت او شخصي بسـيار محـترم ومهمـان بغدادم تا

ايقــان را کــه تــازه بدســت جناب سلطان الّشهدا آن پير محترم را مالقات مي،كند وبعد از مراوده وآشــنائي دعــوت نمــوده وكتــاب من است وچون اين خبر در اصفهان منتشر مي،شود
تحرير كرده همراه خود برداشته و گفت خدا بر پيري من رحم کردـه وبغداد را نزديك كرد ومرا به آورده بود براي ايشان تالوت كرد. او سخت منجذب شده و به امر او نسخه از ان

جناب سلطان الشهداء به تدبير ايشان را مانع شدند خود رساند. حال بايد هّمت كرد و رؤساء وملوک را هدايت نموده, خواست در اصفهان با حاكم وامام جمعه گفتگو نمايد حضور
بايــد در وقت فــراغت مشهد با شاهزاده نّواب ميرزا  مالقات نموده وگفت هديه آوردم كه در خزائن ملوك يــافت نمي،شــود , لذا از اصفهان حركت نموده يكسر به خراسان رفته در

چنان منجذب شد كه حاجي ابــراهيم را اذن جلــوس داد و بخوانــدن مشــغول شــد تــا اشــکش آن را بسپارم  شاهزاده آدمی متکبر بود خلوت نمود وچون كتاب ايقان را زيارت كرد,
كتــاب ايقــان را نگــاه داشــت و هريــك از علمــا رامي،ديــد وگفت من در شيراز چندتن از اين طائفه را حکم قتل داده،ام نمي،دانم خدا با من چگونه معامله خواهد كرد. جاري گرديد

يا بايد احدي  اسم دين ومذهب نبرد و يا به حقيقت صاحب اين كتاب مؤمن شود وحــاجي ابــراهيم را اذن داد كــه بــدون قدري از اين كتاب مي،خواند جواب مي،طلبيد وبارها گفت
فاران  هدايت نمود  ايشان از جمله نفوسي بودند که در دار الّسالم تبليغ مشغول شود تا آن كه حاجي به فاران رفت وبرادر زاده خود امير محّمد بيك را  از اعيان به خوف درخراسان

به لقاء فوز بايقان فائز شدند .                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                   (  نبيل زرندي )
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ساله اش فائز به ايمان گرديد وپس از ورود بفاران طولي نكشيـد كه اسم اهللا االصدق با پسر ده طائفه برخوردارشده
ــا ميرزا عليمحّمدبن اصدق در طي مسافرت تبليغي وارد شدند وحاجي از محضرش استفاده كامله كرد ومالقاتش را به اعاظم علم

بود وبااسم اهللا االصدق درسفر ديگرش وهم بــا زين المقــّربين در ســفرش بــه۱۲۷۰وطالب هدي فراهم نمود واين در حدود سال 
حاصل كرد با اينكــه رعايت ونهايت خدمت نمود وحاجي در سّن هشتاد در گذشت ونظر به معروفّيت  كه به نام بابي فاران غابت

نمــاز نكــرد وچهــار پســرش همگي مــؤمن بودنــد ودر از روسا ء محترم وصاحب عشيرت بزرگي بود كسي از مالها بر جنــازه،اش
مسطور است:  لوحي از قلم ابهٰي   خطابًا لهم چنين

 ---۷۵صفحه 
ميرمحمدحسين, آقــا الذي صعد الي ملكوت وطاف حول عرشي في مقام عجزت عن ذكره االقالم " و اما پسر آقا البيکم " طوبي

ــذاهب ميرمحمدبيك از اولياِء تصّوف وعرفان شده, رياضت وتحّمل شاّق ذكر وعبادت وعزلت اشتغال نمود وبا بزرگان ورؤسا م
بهره نگرفت وعطش طلبش ننشست واز حشر با حاجي مال هـادي حكيم سـبزواري و اســتاد و فرق معاشرت داشت و از هيچكداـم

شيشه،گر مرشد طريقت در طهران وحاج شيخ مرتضي انصاري وحاجي ابراهيـم خــان ولي در نجــف وآقــا ســيد مرتضــي غالمرضا
با اسم اهللا االصدق كه در سفر اّولش بــه فــاران آمــد بنهي وحاج محمد كريم خان كرماني  طرفي نسبت تا آن كه در سال مذكور

و قانع نشد ولي مــتزلزل ومضــطرب گشــت و اّيـامي مســتغرق دعـا ومناجــات وتضــّرع وابتهــال مكالمه در خصوص امر بديع نمود
غلبه وهدايت كــرد و طــولي ودر حال مكاشفه ملهم شده به شعله ايمان وانجذاب برافروخت چنانكه با هركس مقابله نمود گرديد

ــيرزا نكشيـد به نام بابي شهره گشت وخانه اش محّل ورود واقامت مبلغين اين حزب شد وآقا ميرزا محمد علي نبيل قائن وحاجي م
قلم ابهٰي   خطابــًا وآقا ميرزا علي،محّمد بن اصدـق در اسفار پي در پي به خانه اش نزول نمودنــد ودر لــوحي از حيدرعلي اصفهاني

العباد الذين تمّسكوا بعروه الوثقي  وتشّبثوا بــذيل ربــك المنــير" له  چنين صادر شد, " طوبي لبيتك بما ارتفع منه ذكر اهللا وورد فيه
وكـثرت جـود ومعاشرت واقداماتش در راه امر ابهٰي  ' كه مورد بغض وكينه شديده اعدا بود نظر بـه عظمت مقـام وبا همه شهرت

نشــد ,  آورده انــد كــه نوبــتي  آخونــدي وكرم ومحاسن اخالق وحشرش بامتقّدمين كس را جرئت جسارت نســبت بــه او حاصل
آغاز تعّرض نسبت به اين امر نمود ودر اثنا كالم توّجه بـه وي كـرده روضه خوان يزدي در مسجد برمنبر باحضور آقا محّمد بيك

داشت كــه من بــابي خطابًا له چنين گفت: الحمد هللا كه شما بابي هستيد واو در غايت وقار وشجاعت اظهار به كمال تجليل وتوقير
وصاحب مجلس هستم وخدا لعنت كند كسي را كه نباشد واز باب رحمن احتراز نمايد

 ---۷۶صفحه 

 بــا عائلــه  بــه ارض١٣۰۶بــه ســال آقا مير محّمدبيک روضه خوان را از منبر پائين كشيده در محضر عام سرزنش ومالم كرد  و
الحسن امين برخــورده بــه اّتفــاق از طريــق مقصود شتافت ودر بين طريق به آقا سيد احمد وآقا ميرزا عبدالحسيـن افنان وحاجي ابو

يافتند وپس از هفتاد و سه  روز اســتقرار در جــوار عنــايت رحمانّيــه بــاهم از عشق آباد به مقصود رسيدند ودر محضر ابهٰي  ' منزل
ــا طريق بغداد عودت نمودند ودر اصفهان برخي از دوستان وي را به خانه حاجي ميرزا هادي دولت آبادي بردند ويك روز تمام ب

كرده, ثابت ممدّلل نمود كه اســاس مطــالب پــيروان يكديگر محاّجه ومناظره كردند وآقا مير محمد بيك تمامت شبهاتش را حّل
مكالمات را به محضر ابهٰي   بنگاشت ولوحي در جـوابش رسـيد كـه اين بيانـات در ازل اوهن واذّل  از بيت العناكب است وشرح

ــا كنَّا مَعــَك اِْذ َتَكلَّمَت َمــَع الهــادي في امراهللا رّب العــالمين..... قــد ســّود اهللا رّبــك وجه ضــمن مســطور اســت:  " َذُه اّن باطنــِه وَاَخــ
اســت: "يكي از اوليــاِء كــه ازكــأس اســتقامت بسلطانِه ....."  ونيز در لوحي ديگر راجع به مالقات ومكالمات مذكوره چنين مرقوم

ــاي محكم نوشيده وماسوي اهللا نزدش معدوم بوده در ارض صاد باهادي دولت آبادي مالقات نمود مع آنچـه اعتراض كرده جوابه
در وصــف جضــرت اش كه در سفر مذكور باوي همراه شد فاضله و اديبه بود ومدائح وقصائد وجدّيه ي بسيار شنيده..."  و زوجه

تقــديم محضــر ابهٰي  ' نمــود ودر وطن قيــام بــه تبليــغ مقصود بسرود وكتابي به نام مصباح المنير تاليف كرده باخود به عكــا بــرده,
آقا مير محّمد بيك تا آخر اّيام حيات مشعل هــدايت امــر ابهٰي  ' بــود و بــاالخره در ســال نسوان و خدمات امرّيه داشت و بالجمله

والد ماجدشان به  در ظل توّجهاتحاجي شاه خليل اهللا بيكدر شصت وهفت سالگي وفات نمود وَخَلف ارجمندش  ۱۳۱۷
شاه نعمة اهللا ولي به عرفان بهائي پرورش يافت وچون نسبش از طرف مادر آقا مير محّمد بيك

 ---۷۷صفحه 
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ونصـيب گـرفت وبعـد از وفـات مشهور مي،رسد به عنوان شاه معروف گشت ودر ايام حيات پدر در كليه خدمات به اين امر سهم
جلوگيري از تعّرضات معرضين مفسدين كرد وخانه اش مانند ايــام والد به اثر اَقدامش مشي نمود وبا روح حكمت ومتانت پيوسته

ومحّل نزول مبّلغان ومسافران شد وبه واسطه حاجي ميرزا محمود شريعتمدار با مــيرزا محمــود زرقــاني مالقــات والد مجمع بهائيان
 بــا پســرش آقــا۱۳۲۴وازين امر ابهٰي  ' حمايت نمود ودر ســال  ومذاكرات در باره امر ابهٰي   كرده, دوست شد واز زرقاني تجليل

حاجي نصراهللا بيك وحاجي مرتضي قلي بيــك ومالحســين بــا جالل وعــّزت از طريــق عشــق آبــاد جالل اهللا متخلص به مفتون وبا
نجل مذكور در خدمات اين امــر رهسپار ارض عكا شده به محضر حضرت عبدالبها منزل يافتند, آنگاه عودت به وطن كردند و با

 مير نصراهللا بيك ومحمد مرتضي قلي بيــكاولي بودند  كه اشراف ومالك درجهميرهاي فارانجانفشانند.   واز جمله 
عبــدالعظيـم متقّدمين بابيان طبس كــه جمــال ابهٰي   جــذباء نــام فرمودنــد مال نجــف،قلي واخونــد مال ايمان به امر ابهٰي   داشتند واز

حسن واقا ميرزا محمد ومير يوسف وبعدًا ميرزا محمد ولطفعلي بيك صاحبكار وكربالئي اقا حسين وكربالئي اقا مهدي واقا ميرزا
ٰار طاهر بودند كه چون اوازه امر را بــراي بديع به سمع اهالي رسيد كربالئي ميرزا احمد از سادات ونجباِء وآقــا محمــد علي از ُتّجــ

وبال درنك رهسپار عراـق گشتند وتشّرف حاصل تفّحص وتحقيق به طهران فرستادند وآن دو از مهاجرت جمال ابهٰي   خبر يافتند
اكثر اهالي سخنانشان را نپذيرفتند, ونــيز در اوائـــل ســنين اشــراـق ابهٰي ٰ  از عــراق كرده ايمان آوردند وعودت به وطن نمودند ولي

كرده به تبليــغ قيــام نمــود محمد مذكور که مشي در دائره حكومت بود به بغداد رفت و با ايمان واخالص واشتعال مراجعت ميرزا
وخانه نشين گشت ومقارن اضاع مذكور مــيرزا آقــا بابــا َخَلــف وشهرت به نام ابي يافته ناچار از خدمت در دائره حكومتي محروم

ميرزا احمد ازغندـي مستوفي حكومت
  --- ۷۸صفحه 

وكار به ُقرب مخاطره طبس شد واورا به كناره گيري اقا ميرزا محّمد اكتفا نمودند وافترائي به او زده نزد حکمران  سعايت كردند
به مراســالت مهّمــه بــاوجود معارضــات اهــالي از آقــا رسيد ولي برائت ميرزا محّمد معلوم گشت وآسايش يافت وحكومت طبس

عماد الملك مساعدت با جناب همي كرد , واز معتبرين متنّفذين حاجي محمد باقر ميرزا محمد استمداد جست ومحمد حسينخان
بغـداد بـه محضــر حكمران در سنين اقامت جمال ابهٰي   در عراق عرب بــه عـزم زيـارت مشــاهد ائمــه رفت ودر خان عمادالملک

واظهار اشتياق كرد وقلم،تراشي كه به او بخشيدند بــه مبارك رسيده ارادت حاصل نمود وبعداز عودت به وطن پيوسته ذكر احوال
ومحافظت نمود وبا احاد اهـل بها شــفقت ومحّبت كــرده جمعي از اعضــاء ومســتخدمين دائــره يادگاري از محبوب نهايت مراقبت

شــدند و بــرخي از مبّلغين ومحــترمين حكومت را از ايشان قرار داده نهايت اعتماد ابــراز داشــت وآنــان نــيز بــه حمــايت او دلگــرم
 در گذشــت و۱۳۰۳سرتيب  مصّدق وحامي امر ابهٰي   شــد ودر ســال  معلومات بديعه به او دادند و پسر ارشدش محمد حسينخان

ب آتش پسر دّومش علي اكبر خان مؤمن منجذب گرديد وپس از فوت والد به حكمراني نشست واهالي خصوصًا مّلاهــاي متعصــّ
به علما مشهد ودر بار طهران حتي بــه وحسد برافروختند وسعايت وشكايت نزد والي خراسان كردند والي اعتنا ننمود الجرم بغض

شده به مشهد رفت ومّلاهاي آنجا فتنه انگيختـه به صدد شــورش برآمدنــد علماء عراق عرب نوشتند وباالخره علي اكبرخان معزول
نصــب علي  بود واّتفاقًا علماي طبس از تعّديات حكمران جديد به ســتوه آمدنــد و از دولت۱۳۱۳واين به سال  لذا به طهران رفت

مشــهد بــه طبس برگشــتـه برمســند حكمــراني اكبر خان را خواستند واوبه حكومت منصوب شده باوجود مخالفت وعناد مجتهدين
الواحي كثير   در مشهد در گذشت ودرحّقش۱۳۱۹نشست تا به سال 

۷۹صفحه 
محّمد رضــاخان نــيز از قلم حضرت عبدالبها موجود است وپسرش حاجي محمد باقر خان حشمت الملك نيز مؤمن بود وبرادرش

تبليغّيه اسم اهللا االصدق وفاضل قائني و محّبت داشت وعّلت ايمان بهائيان متقّدمين طبس وتون مانند سائر بالد خراسان مسافرتهاي
حاجي مير عبدالّرحيم بيك از نفوس مهّمه ورؤســا در ســنين  اشــراق انــوار نبيل زرندي وزين،المقرُّبين وغيرهم شد.  وازجمله قدما

ــاد فائز به ايمان گرديد وباجاللت مقام واحترام كه نزد اهالي داشت شهره به نام بابي شد ابهٰي   از عراق ودر يكي از ســفرهاي عم
ــران الملك بزرگ حاكم مذكور طبس كه اورا براـي اصالح وتمشيت امور حكومتي باخود به طهران برد, در ايام اقامتشان در طه

پي ديدار  عماد الملك وارد شــد واو در مقـام تعريــف حكيم بــه مــيرزا عبــدالّرحيم گفت كه روزي حاجي ميرزا رضا قلي حكيم
وّاال بايســتي بــابرادر در مهــاجرت وتحّمــل برادر جمال ابهٰي   است مير عبدالّرحيم بي تأّمل چنين گفت  ايشان برادر جمال ابهٰي  

 از اين جهان در گذشت۱۲۹۷عبدالّرحيـم بيك در سال  لطمات ومشّقات ميبودند وبالجمله مير
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غوغا تخّلص  که دركماالت صوري ومعنويشهير بود ريختنــد تا جناب حاجي عبدالرحيم در فاران بود تعّدي نتوانستند بعد از صعودش نوبتي به خانه ميرزا علي اكبر 
ــاب مّلا و اموال را يغما وخودش را سروپا برهنه اخراج بلد ودرهمان ؟؟ صعود كرد و ؟؟ چندتن احباب ديگر را نيز يغما وبه خودشان آزار كردند ودر همان اوان جن

زير چوب  و كربالئي باقـر را هردم به عذابي مبتال  وميرزا عبداهللا مأمور درفش از طرف ميرزا علي نائب ورئيسشان خواست آنچه آثــار  كاظم را دركاخ شهيدكردنـد
امر است بدست آورده بناي جريمـه گذاشت وشنيد كه تمام آثار در خانه  آقاحسين جوان روحاني است  به فّراش گفت اورـا آنقدر زجر کنندکه نوشــتجات را بــروز
دهد  آن وقت از بابيان ؟؟؟ وصول خواهم کرد  آن ظالم آقـا حسين را آنقدر تازيانه زد که لباس هايش با گوشت و خون بدن آميخته شد وبيهوش افتاد وهيچ نوشــته
به دست معاندين نيفتاد  وچون آقـا محّمد علي خالوـي جوان روحاني خبرشد فّراش را با عصاي خود زده جسد بيهوش را به خانه خود برده مرهم کاري وعالج نمـود
بعد از دوماه بهبودي حاصل , پس از آن ازپدر جوان روحاني هزارتومان گرفتند  همچنين ازهريک مبلغي  و به اميرقائن فرستادند وآن فّراش عــاقبت مــأمور سيســتان
شـــــد وبلـــــوچ هـــــا ســـــر او ريختـــــه اورا قطعـــــه قطعـــــه کـــــرده ســـــرش را بـــــراي امـــــير قـــــائن فرســـــتادند بعـــــد پســـــر مّلا علي قوچـــــاني
رد  ودر يسار فاران اهالي تــربت مــردم را تهــييج کــرده در مشيـُّت علي که دوازده ساله بود وبه ديدن خواهرش سر چاه رفته بود چندان شکنجه وعذاب نمودند که بم
قريه نامق به خانه جناب مّلا علي برادر مّلا احمد معّلم ريختند  واورا شهيد کردند واين تعّديات تمامًا بعد از فوت حاجي مير عبدالّرحيـم ومرحوـم شدن مستوفي مشــهد

وسفر مستشار به طهران شد.                ( نبيل زرندي )
------------------------------------------

 ---۸۰صفحه 
از تّجارزادگــان  پس از فــوز بــه ايمــان و پسرانش آقا محمد بيك ومير آقا حسن بيك نيز مانند پدر بودند وديگر آقــا محمــد تقي

وتهيد كردند دسـت ازمعاشــرت بــا احبــاب نكشــيد وبــاالخره شــبي در فصــل شور وانجذابي  يافت وپدر وخويشان هرچند تطميع
چنــدان کــه  ومجــروح كردند27خويشان او را كمين كرده به چنگ آوردند واندامش را با ضرب چوب َخســَتند زمستان دو تن از

ابهٰي زمــام اختيــار از دســت داد بــا حــاجي مدهوش گشت ومّدت  سه ماه در بستر ماند تا بهبودي يافت وازشوق تشّرف به محضر
وبرادران به اشاره پدر او راتعاقب كردند وگرفتار نموده با ضرب بســيار دســت بســته بــه عبدالعلي از احّباء پياده از فاران روانه شد

سـفر در مشــهد وفــات برگرداندند ولي گريه وبيقراري  اودرقلب پدر تأثير نمود واجازه سفر داد تـا حـركت کــرد و در بين فاران
و او نخســتين كســي اســت از بهائيــان فــاران كــه در يافت  وحاجي عبدالعلي به عّکا رسيد و به ساحت اقدس ابهٰي   حضور يـافت

وبعداز مراجعت وطن شـوري جديــد در قلــوب احبـاب افکنـد واعــداء بــه صـدد تعــّرض ارض مقصود درك لقاي محبوب نمود
سرش را تراشيدند وبا سربه زمين هواي سرد بـرفي انـدامش را بـه ضـرب شـديد آزرده اخـراج بلد اوبرخاستند وگرفتارش كردند

وي را گرفتــار و محبــوس نمــود نمودند وچندي در خارج وطن سرگردان شد عاقبت برگشت وبه مجّرد ورودش نــائب الحكومه
وخــود را در محبس مســموم نمــوده اهالك ســاخت واز زجــر وچندان شكنجه وعذاب كردند پيمانه صبر وتحّملش لــبريز گشت

نمــوده کــاالي بهائيان قديم استاد عبداهللا  شوري براي  تبليغ در سر داشت ونوبتي اشــرار هجــوم وعذاب بياسود.   وديگر از جمله
پيوســته محــل تعـّرض وتـوهين دکانش را به يغما بردند  وبناي دّكه را نيز منهدم ساختند.   ونيز آقا ســيد بـاقر كــه بــه عّلت  ايمـان

معيشت وعسرت سـاختند ومعـذلك پيـاده خويشان وبيگانگان شد واقربا غّله وحبوباتش را سرقت ويغما نمودند واو را دچار ضيق
گفت به عزم عکا رهسپار شد  تا به موصل رسيد ودر آنجا زين المّقبين به او

 ---۸۱صفحه 
ِزين اجازت رسيد و پياده بــه ارض كه دستور است كسي بي اجازه به عّكا نرود الجرم به وطن برگشت تا پس از چندي به واسطه

كسي است از احّباي فاران كه به زيارت جمال ابهٰي   در عكا نائل شد. مقصود رفت به هفت ماه در جوار ابهٰي   بسر برد و او دوم
آورديم جمعي از توابـع تربت و ترشيز به واسطه مال احمد معّلم وبرادرانش كه در بخش سّوم شرح احوال ودر قريه حصار و نامق

معّلم ومّال فضل،اهللا بن مال علي شهيد اخ المعلِّم كه صهر كثير به اين امر در آمدند وبرادران مذكور وعائله شان امثال مال حميد بن
معلم در بين ابوالقاسم اخ العلم كه نيز صهر وي بود ومال خليــل اهللا و مال اســد اهللا خــواهر زاده هــاي معلم بود و مال حسين بن مال

رنامق سي تن بــه شــمار آمدنــد ودر اينود تن بود  عده احباي حصار در حدود هشتاد۱۳۰۱احباب ميدرخشيدند ودر حدود سال 
كــربالئي علي جمعــه  كــربالئي رمضــان  آخونــد مال احمــد  ســيد حيــدر   ســيد ميان در حصار كربالئي محمود كربالئي اسحق 

ســيد علي   اقــا ابراهيم   مال عبدالعلي  جهانگير بيك  شاه سواربيک  مال عبدالغفار  واقا سيد محمد بلبــل   اقا سليمان   آخوند مال
سيد شفيع استاد رمضانعلي   مال علي اصغر   مال محمد علي   کربالئي يوسف    مال حسين   مالحسن  كــربالئي علي اســحق   مال

حاجي محمد.   ودرنامق دهباشي اســحق  حسن   ساالرعلي   كربالئي اسمعيل  آقا اسمعيل اجل  آقا اسمعيل بك   آقا اسحق بك
حاجي محمد بيك  شيخ اسحق   مال حســين  مال حســن   ســيد حســن   يوسفعلي كدخدا اسمعيل نجفعلي  شيخ عباس مال ابراهيـم

وجسدش  چنانكه در بخش سوم وپنجم آورديم مال علي برادر معلم بشهادت رسيد۱۳۰۲فتنه سال  ميرزا تقي  وامثالهم بودند ودر
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محمــد پيشــنمازكه شــرح حــالش در بخش ســوم در مشهد مدفون گرديد ودر ِمهنــه از توابــع تــربت جمعي از متقــّدمين ماننــد مال
غالمعلي وغــيرهم بودنــد ودر ميانــدهي از محــوالت تــربت كالبالئي محمــد گذشت وآخوند مال محمد ومال محمد مهــدي ومال

هدايت نمود از تحصيل ومراجعت از نجف به واسطه مال محمد مذكور مؤمن شده برادر خود مال يعقوب را حسين بعد از فراغت
وخانواده تأسيس كردند.  

 ---۸۲صفحه 
به واسطه مال آنگاه ساالر علي وشيخ محمد ومال حسين وغيرهم ايمان اورده مركزي تأسيس گشت ودر خيرآباد  حكيم،باشي كه

طالع ومورد تعّرضات وبلّيايت شدند مانند آقا ميرزا محمد فروغي هدايت يافته شمع درخشان امر ابهٰي گشت وسپس جمعي ديگر
ميرزا آقائي, آقا سيد حسينخان, آقا سيد عبداهللا, آقا ميرزا عسگري, آقا سيد حسن بن سيد باقر معين الّسادات,  آقا سيد حسن, آقا

وساالر محمد كه به واسـطه مال مــيرزا محمــد اقا صادق, آقا ميرزا تقي, آقا ميزا يحيي, آقا  سيدعلي  ودر حسن آباد ساالر ابراهيم
واشهر احّباي قريه دوغ آباد که جمــال ابهٰي   فــروغ خواندنـــد  مال مــيرزا محمــد فروغي ايمان آورد ونيز اوالدشان بودند و اعرف

مــذكوره شرح حالش را  در بخش سوم نگاشتيم وپسرش ميرزا محمود پس از فوت پــدر در قريه بقية الّسيف قلعه طبرسي بود كه
وانجـذاـب وطـرب ايمــاني ممتـاز بــود به جايش رياست علمّيه دينّيه براهالي داشته تبليغ امـر ابهٰي   نـيزنمود و ماننـد پـدر بـه شــور

ورزيده شكايت به علماء مشهد نوشتند تا بــه والي خراســان صــاحبديوان ومتدّرجًا آخوندهاي متعّصب قريه وتربت تعّصب وحسد
) وبه دار١٣۰۸وامر فرستاد شاهزاده محمد ميرزا حكمران تربت وي را بامأموين چند گسيل مشهد داشت ( شيرازي شكايت بردند

مخصـوص وي بـود اثبـات حّقيت امـر ابهٰي الحكومه حاضر كردند وفروغي در محضر والي با شجاعت وفصاحت وجذبـه اي كه
ــراورـا از حكمــران واقامه حّجت وبرهان نمود ومستدعي اجتماع  علماء ومناظره ومحاّجه گرديد ومالها نپذيرفتند وتعزير رجفاي ب

حبس كـرد واو از محبس وحكمران را كه به مهرباني واحتراـم سلوك كرد عـاقبت مجبـور نمودنـد كـه وي را در زنـدان طلبيدند
گرفتند وعاقبت بدانجا انجاميد كــه حكمــران ويــرا تحت سخنان شديد وپيامهاي غليظ همي به حكومت نوشت و مالها نيز سخت

نفي كـرده محبـوس بداشـت وفـروغي در آنجـا دو تن از رؤسـا را تبليـغ بـه امـر ابهٰي   نمـود مراقبت مامورين حكومتي به كالت
وحاكم محّل را محّب وعالقه مند ساخته به عّزت واحترام

 ---۸۳صفحه 
بزيست تاچون صاحبديوان از حكومت خراسان معزول شد پس از دو سال حبس در كالت مستخلص وآزاد گرديده به تبليغ قيام

تا به طهران رسيد ودر جمع احبـاب شـور وانجـذابي جديـد پديـدار آورد نموده, شهرت يافت وبه عزم تبليغ راه سفر پيش گرفت
گشت ونوبــتي اجتمــاع دبّاغ وي را به خانه خود نگه،داشتـه پذيرائي نمود وشب وروز مجامع ومحافل احبا برقرار وحاجي ابوالقاسم

ايراد نطقي بليغ ورفيع در اســتدالل واســتجالل امــر ابهٰي   كــرده عمومي در باغ ميرزا آقا جان منعقد داشته بركرسي خطابه برآمده
واســداهللا نايب الّسلطنه حاكم طهران رسيد وگروهي را پي دستگيري بهائيان خصوصا فــروغي بگماشت خبر به سمع كامران ميرزا

مقاالت فروغي را بشنيد نزد شــاهزاده متعهــد نشــان بّقال جاسوس كه شبي قبل در اجتماع ضيافتي به خانه حاجي دبّاغ حاضر بوده
الّدوله پيشكار حكومت مأمور شده شخصا به درب دكان  آقا محمد باقر وآقا نصــر دادن محال اجتماع اين حزب گرديد وصديق

وفــروغي تبليــغ ميكــرد رفتــه تشــّدد وآقا اسداهللا دولت ابادي كه در عمارت جديد االحداث خود مجمع تبليغي منعقــد نمودند اهللا
از مستخدم فروغي كتب وآثار بهائي بدست اورد وفــروغي از مــاجري خــبر ودرشتي بنمود وبه منزل ميرزا آقا جان مذكور شتافته

رفتند وبا وجد وجذبه در حالي كــه آقا نصر اهللا وآقا اسداهللا مذكور را با خود همراه كرده به عمارت نايب السلطنه يافت وبي تأّني
مكالمه كرده گفت خالف وعصياني از من سر نزد كه مستحّق عقوبت شــوم وبي پي در پي الواح ومناجات وابيات عاشقانه خواند

همين جــا محض آســايش ام در آيند واشيائم بربايند واگر علت وموجب اين امور عقيدت وايمان من است اينــك در اجازه بخانه
اثر كرد و ماوقع به شاه عرضه داشت و شاه پرسيد كه خاطر دولت خودم را با گزلک اهالك مينمايم وسخنانش در نايب الّسلطنه

نشويد نايب السلطنه حقيقت را گفت كه از اسلحه چيزي  نبود لذا شاه منع كرد كه مزاحمشان آيا در خانه شان اسلحه بدست آمد
و نايب،السلطنه 

 ---۸۴صفحه 
با فروغي تلّطف كرده مبلغي نقود انعام نموده, اجازه داد كه هروقت بخواهد بي،مزاحمت احدي تواند خود را به محضروي رساند

وغلغلـه بين معانـدين افتـاد وجاسوسـان وبدين نحو فروغي در طهران جوالن كـرد وجذبـه و شـوري در جامعـه انـداخت وهمهمه
ومنافقين شكايت نمودند تا باالخره حكم به خــروج فــروغي از طهــران صــدور يــافت پيوسته خبر به نايب الّسلطنه رساندند ومالها
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در جــوار فضــل بيرون آمده به سوي ارض مقصود شتافت وبه محضر شوق پرور حضرت غصن اعظم رســيده اّيــامي چند والجرم
گرديد ومأمور به سير وسفر تبليغي در هندوستان وعنايت بسر برد وباده پر نشئه عهد وميثاق ابهٰي چشيده مملّو از روح شور وعشق

ــق دريا وسپس به بالد ايران براي نشر انوار عهد وپيمان گشت لذا به بمبئي رفته چندي در آن حدود به تبليغ پرداخت انگاه از طري
وثقــة االســالم اصــفهاني تصــادف نمــوده ) ودر بين طريق به شهر شيراز با سيد محمد علم الهدي بوشــهري۱۳۱۲عازم فارس شد (

تشهير كردند وهنوز چنــد يــومي پيش نگذشــت كــه اخبــار اجتماعــات وجــوش چون به شيراز رسيدند وي را به نام پيغعمبر بهائي
محفــل رسيد وشكايت به ركن الدوله والي ايالت نمودند وروزي كــه در خانــه اقــا محمــد حســن خّيــاط وخروش بهائيان به مالها

عبــاس از بهائيــان مخلص فعــال را عمومي بود خبر رسيد كه حكمران به صدد دستگير گردن وي است وحسب المشورة مشــهدي
وحكمران مطلع شده مأمور در عقب بفرستاد واو را بين راه زرقــان گرفتــه ببــاغ باوي همراه كردند وشبانه به عزم آباده بيرون راند

مهمانــدارش قــرار داد كــه بــه ســخنان شيراز وارد ساختند وشخصيتش حين المالقات در حاكم اثر كرده وتفنگدار باشي را ايالتي
ــه فروغي منجذب گشت وحكمران آگاه شده هنگام مالقات كلمات ناشايست برزبان راند وفروغي با قدرت تامه وچهــره افروخت

با  ارکت مي بلعد و والي شاهزاده هنوز فروغي را نشناختي اينك ثعبان عظيم رها ميكنم تا  ببيني چگونه تورا به غضب گرفت اي
مذكوره قصد توهين نداشت وفروغي چندان را بيم فرا گفته پوزش خواسته سوگند ياد كرد كه از اداء كلمات

 ---۸۵صفحه 
وفروغي چندي بدين طريق در خانه آيات قرآنّيـه واخبار نبوّيه خواند که او غريق حيرت وشگفت مانده برعقيدت واخالص افزود

تفنگدارباشي مهمان بود وشاهزاده حاج شيخ الّرئيس ابوالحسـن ميرزا چنانكه اشاره كرديم از او والد مرحومش توصــيف وتجليــل
وطهران دارم ومبلــغ روزي والي به وي گفت به هر سو بخواهيد رويد مانعي نيست و او اظهار كرد كه قصد آباده گفت و باالخره

وسوار بر مركب كــه معين كردنــد بــا دوتن ســرباز كــه يــك پنجاه تومان كه والي به وي داد به خّدام واطرافيان حكومتي ببخشيـد
بين راه تا زرقان چون سربازان قصد وي كردند اغفال نموده, تفنــگ از ايشــان گــرفت و درزرقــان تفنگ داشتند روانه شدند ودر

با بهائيان از زرقان رهســپار شــد وهمين كــه بــه خط رضايت به ايشان داد كه به شيراز برگشتنـد وخود پس از شبي اقامت ومالقات
آباده رسد در اّيامي عديد مجامع وضيافات وتالوت آيات ومناجات برقراـر گرديد وشور ونشــاطي در جامعــه برافــروخت وضــمنًا

حســين معــروف بــه دائي حســين عقد فيما بين آقا سيد آقا بن ارشد ميرزا آقا نورالدين افنان و بنت كــربالئي محّمد مجلس سور و
خبر يافته برآشفته خصوصَا امام جمعه كه اخ الّزوجه دائي حسين بود انعقاد يافت كه فروغي با خطبه وآئين بديع انجام داد ومالها

واقع شــد كمر به مقاومت بربسـت واين امور مصادف با واقعه هدف شدن ناصر الدين شاه به شرحي كه در بخش الحق مي،آوريم
فوج همدان كه با فوجش به ماموريت براي و ركن الدوله رتق و فتق امور آباده را با سيد يحيي خان حشمت نظام تفريشي ميرپنج

ــه ورود فــروغي شيراز از طهران رسيد واگذاشت واو با مالها خصوصًا مال محّمدحسين امام جمعه موافق وهمدست شد,  وچون ب
خانــه حـاجي وميثاق ابهٰي   به دور آمد واشتعال وشعف ماال مال در قلـوب جامعـه پديـد گشــت ودر مـنزلش كه باده محبت عهد

مــذكور را  اغواكردنـــد وبــا زال،خــان شــيرازي رئيس عليخان بود اجتماعات احباب واحتفاالت تبليغّيه دائر گرديــد, مالهــا حــاكم
الدوله دادند ومفتريات بسيار تلگرافخانـه ساخته به تلگراف اخبار كاذبه به ركن

 ---۸۶صفحه 
فروغي وبعضي ديگــر را در مشــهد در باب جمعيت واستعداد حرب بهائيان وقصد شورش وطغيان گفتند وجواب موافق رسيد لذا

 برچهرش افكندنـد28مجتمع شده بر وي هجوم بردند ولعن گفتند وخيو و مرآي عموم دستگير كردند وانبوه اهالي در طرق ومعابر
فرمــان امــام چنانكه بيهوش شد وگماشتگان حكومت وي را به دار الحكومه كشيدند وآنبوه جفاكاران به وسنگ وچوب نواختند

ــروغي جمعه به خانه ميرزا قابل ريخته اثاث  به يغما بردند واحاد بهائيان برخي دستگير وگروهي به حال در رفته متواري گشتند وف
فرســتادند ولي الدوله همراه داشت كه حكام فــارس احــترام ومســاعدت  نماينــد بــا عــده اي ســوار بــيرون را چون توصيه از ركن

گرفتند وپياده وبرهنه جلوي اسبان خود راندنـــد وتــا سواران مذكور در مسافتي نزديك خارج قصبه ويه را پياده كرده زاد و راحله
ويازده خود عودت نمودند واو سمين وسنگين بوده پياده َروي با عدم زاد واستعداد نتوانست منزل ايزد خواست رسانده رها كرده

بـه آيـاده رســيد واز راه مجــراي قنـات بـه خانــه فرسخ راه مذكور را با كمال سختي طي نمود ونيمه راه را گم كـرد ولي بـاالخره

آب دهان؛ ُتف.  خیو ] / ـ[ خَ  خیو.] [قدیمی]- xadūk(اسم) [�لوی: -  خیو   -28
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در كوهستان بودند واو را نيز براي حفظ از شرور حاكم ومالها  به كوه بردنــد تـا حاجي عليخان در آمد كه باسائر بهائيان متواري
باب منع از فتنه وفساد رســيد تلگراف از ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم چنانكه در بخش الحق مي آوريم به حكمران در چون

به دهشير رسيد جمعي پيرامونش گرد آمدند وبي پروا تبليع كــرد واشــرار وي را با زاد و راحله  روانه داشتند ودر طريق يزد چون
تفت جمعي از اشرار واراذل به صددش شدند ولي برخي از خير خواهان او را برآن داشتند كه بيرون رفت تا در مابين علي آباد و

ولبــاس واشــياِء وزمين گلگــون از خــون شــد وبيفتــاده از در شب وي را از اسب پياده كرده چندان ضرب وجرح كردند كه بــدن
رفتند ولي نيمه شب به حــال آمــده خــويش را پيــاده بــه تفت درب خانــه تــني از مؤمــنين هوش رفت واشرار  وي را مرده انگاشته

رسانده اسب سواري گرفته قبل 
 ---۸۷صفحه 

واّيـامي از طلوع روشني صبح به درخانه حاجي ميرزا تقي افنان رسيده در انجا چندي تحت معالجه جــراح بــود تــا بهبــودي يــافت
مالها همهمه وغلغله افتاد وشــيخ جعفــر ســبزواري مقيم چند به تبليغ وتشويق پرداخته يار واغيار را روشن ومشتعل ساخت وما بين

ــه بلد مکتوبي به حاجي ميرزا محمد تقي افنان وكيل الّدوله به اين مضمون نوشت,  شنيدم شخصي خراساني در مهدي اباد متعّلق ب
ــراب وهالك به دعوت مردم است البّته منع نمائيد والّا به ازدخام اهالي ومأمورين حكومت تمام آن شما مشغول آبادي واهلش خ

فروغي را با لباس مبدل از بيراهه به يك منزلي خراسـان رســانند وبـا مي،شوند ال جرم محافل ومجامع متفّرق شد ومقّرر نمودند كه
وانجــذابـي برايش فراهم كردند به عــزم تبليـغ بـه خراسـان رهسـپار گشـت وهمينكــه بـه طبس رســيد شــور زاد و راحله که بهائيان

ســاخت واز اين رو شــعله بغض وحســد در مخصوص بين جامعه احداث نمود پس به بشرويه رفته قلوب را بــه نــار محبت مشــتعل
مير علم خان شوكت الملك حكمـران طبس امـر بـه احضــار فــروغي دلهاي ارباب عناد وفساد برافروخت وبه موجب سعايت،شان

محترمانــه وارد بشرويه به طبس داد و چون صيت بزرگواري فروغي شــنيده داشــت امــر نمــود وي را ســواره وجمعي از بهائيان از
شديد نمودند آنگاه وي را در محضر حكمران طبس كردند ولي اثاثيه اش به غارت رفت ولدي الورود جمع همرهانش را ضرب

ومرّوج امر اعظم به نام وشخص تبري نمايد واو في الحال به نفس حكمـران حاضر ساختند وحكم داد که نسبت به مبّشر ومؤّسس
بــه امــير وشخص ثالث كه حضور داشتند با دست اشاره كــرده, گفت برهــر ســه لعنت ومــيرزاي مجتهــد خطــاب وميرزاي مجتهد

نه چنين است آن چه گفتم عمل نمود كرده, گفت به بينيد مارا لعن مي،كند ولي امير را از رشادت وتهّورش شگفت آمده؛ گفت:
وامير ماجري' به طهران نوشت وفــروغي تــا وصــول جــواب قــريب وفروغي به ايشان گفت شما نمي،توانيـد موئي از سرم كم كنيد

مي،نمود وچون حكم استخالصش به اقدامات بهائيان طهران ومساعدت صدر اعظم رسيد يك ماه توقيف بود ولي حركت
 ---۸۸صفحه 

محترمًا از طبس خارج شده به فروغ رفت وبعد از اقامت چندي به مشهد شتافت وچند بار بعد از خواب در مسجد گــوهر شــاد بــه
امــر را ابالغ داشــت وبــاالخره اهــالي دانســتنـد ومنــبررا بــا اوكــه جنب منبر برآمده مواعظ ونصايح گفته به نوع احتياط مقاصد اين

بود سرنگون انداخته فرياد وفغان بركشيدنـد و او به جلدي وچابکي  در ميــان انبــوه انــام داخــل شــده شبستان نشسته سرگرم سخن
دويدنــد وحــاجي مالهاشــم صــدر نشــابوري از خودرا به شبستان كه تاريك بود رسانده به منزل شتافت ومــردم بــه طلبش هــر سو

گرفتار كرده, همي به قصد هالك زدند چندانكـه ناله وفغان صدر از ســاقه تــا مالهاي معروف را كه شباهت به وي داشت اشتباهًا
كردنــد واين باالخره خّدام حرم رضوي اورا باسر وصورت مجروح خونين از چنگ عــوام بي تمكين خالص صدر در گذشت و

سفر ديده از طريــق قم وكاشــان بــه طهــران آمــده  رخ داد وفروغي به يزد عودت نمود وبهائيان بهرش تدارك۱۳۱۷واقعه به سال 
وتبليغ نمود واجازت عّكا از حضــرت عبــدالبها بــرايش رســيد وبااشــتياق اليطــاق چندي بماند وبا عّده اي از رجال دولت مالقات

) آنگاه وي را مأمور به طهران فرمودند تا درواقعه اختالف دركيفيت اداء۱۳۱۸واّيامي درجوار فضل وعنايت به سربرد ( روانه شد
رسيده, مّدتي اقامت نمــوده, در انجــام خــدمت مــذكور تحّيت كه در بخش الحق مي آوريم مداخله كرده, رفع نمايد وبه طهران

الّدوله مأمور حكمراني خراسان شده او را باخود برد تـا بـه تالفي سـوء سـلوكي كـه در شـيراز،سعي وهّمت كرد ودر آن اثنا ركن
ــامي در يــزد۱۳۲۰سال  نمود پردازد وفروغي به عّلت تجليل حكومت در خراسان به خدمت تبليغّيه كثيره موّفق گشت ودر  بــاز اّي

جوالن نمود پس عازم زيارت ارض عّكا شد ومــدتي در آنجــا و نــيز بسر برد آنگاه به صوب عشق آباد و بخارا رفته در آن حدود
كــرده طهران شده عودت نمود واّيامي در طهران به تبليغ وتشويق پرداخت انگــاه بــه خراســان عــودت در مصر زيست وباز مأمور

چندي در فروغ بزيست وباز در سال
 ---۸۹صفحه 
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به ارض حيفا رفته به حضور در محضر حضرت عبدالبهاِء تشرف يافته, عودت به ايران کرده اّيامي چنــد  درطهــران مقيم  ۱۳۲۱ 
شــناخته و به مشهد عودت نموده, اقامت جست ودر آن اّيام اعداء به صدد قتلش  برآمدند ودر رشتخوار با سرو روي بسته كه شد

گلوله و مجروح ســاختند وبهائيــان نشوند به محلِّ اقامتش, منزل ميرزا احمد بن ميرزا محمد علي نبيل قائن وارد شده وي را هدف
چند بهبودي يافت واز آنگاه به فروغ رفتــه, اقــامت جســت تــا چــون در وي را به بيمارخانه برده  به معالجه پرداختند وبعداـز اّيامي

نهم مي،نگاريم غروب نّير ميثاق از ظاهر آفاق شد وانوار متشعشع غصن ممتاز شــروع درخشــيدن  به نوعي كه در بخش۱۳۴۱سال 
مراجعت به فروغ نمود  ودرهمان اّيام شــيخ عبدالحميــد صــديق۱۳۴۲نمود به ارض حيفا رفته تشّرف حضور يافت ودراوايل سال 

العلماء که خواهر زاده ودامادش بود درترشيز چنان که درمحّلش مي نگاريم به دست اعداء شربت شهادت نوشــيد وتــأثير شــديد
ــا ــه ب درفروغي حاصل شد ودر حالي که قواي جسمّيه اش تحليل رفت مّدت چهار سال درفروغ منزوي شده از مراوده وهم مکاتب

بســيار ي از  از اين جهان در گذشت ودر حّقش الواح متعّدده از قلم ابهٰي  و۱۳۴۶اطراف دست کشيد         ودر آن حال به سال 
ــاخکي از قلم حضرت عبدالبهاِء موجود است وپسري ناخلف از وي برقرار ماند.     ديگر از معاريف بهائيان فروغ كربالئي باقر ک

نقطه اولي كه بواسطه حاجي مّلاحسين كاخکي از علمــاء بيــان حضرت نجباِء وفضالي معروف به زهد وتقوي  از مؤمنين دوره،اي
 و مّالها و تابعين به تعّرض و بر انذار پرداخته, مّدتي حبس كردند وعــاقبت بــا عائلــه  اخــراج بلــد تصديق نمود وبه تبليغ پرداخت

فروغ سكني گرفته چند سنه بماند وجمعي را در آنجا واطراف هدايت كرد وآنگاه نمودند واموال وامالکش را ربودند وناچار در
 قريب چهل تن از رجال ونساء  وخويشان وآشنايان را تبليغ نمود, لهذا رفته  بر خــدمت بــرادرش بماند وبه وطن برگشت وچندي

از آخوند ها بود ونزد  كه
 ---۹۰صفحه 

ــني وي اظهار طلب وتحقيق نمود ودر مدرسه نزد آخوندها عّمامه برزمين زده, شكايت از برادر كرد كه شريعت را از ميان برد وت
شــده بــا ســنگ بــه خانــه كــربالئي بــاقر ريختنــد و ريســمان برگــردنش انداختنـــد بربام مدرسه برآمده شيپور كشيد واهالي مجتمع

نزد مجمع مالها و انبوه انام حاضر ساخته, امر به سـّب ولعن نمودنــد و او گفت برهركــه از دين اهللا ومكشوف الّرأس حاقي الّرجل
تمامت جمعيت وي را سنگ باران خارج است لعنت. مالها گفتند  به ما لعنت كرد وهريك از ايشان سنگي بروي انداختنـد آنگاه

احجار بيرون كشيدند ودر حــوض مدرســه انداختنــد  فصــل زمســتان كردند تا انكه يقين به هالكش نمودند وجسدش را از تحت
برودت آب به ومالها گردا گرد حوض كف زنان, شادي كنان به تماشا ايستادند در آن حال از تاثير وآب حوض  بسيار سرد بود

حالت آمده لبه حوض را گرفت كه خود را بيرون كشد, يكي از طّلاب به تمامت قّوت آجري بر اصابعش نواخت كـه اسـتخوانها
خــون غوطــه ور گرديــد وديگــر بــار اورا  در وســط حــوض ســنگباران در هم شكست و دست رها شد واين مظلوم در حوض پر

را به هالكتش كرده جسد را از حوض بيرون كشــيدند, کــه آب حــوض را دور ريختــه, تطهــير كننــد وجسد نمودند تا انكه يقين
بردند, مشاهده نمودند كــه هنــوز رمقي برروي خاك كشيده به خانه،اش برده متفّرق شدند وعائله اش چون جسد را به درون خانه

يافت و از آن سو اشرار پس از فراغت از اعمــال مــذكوره در حــق كــربالئي باقي است وتوجه به حالش نمودند  ومجّددًا بهبودي
ــه اش كاظم يکي از نفوسي كه كربالئي باقر درين سفر تبليغ نمود, شتافتند وآن مرد پير ضــعيف نحيف باقر به سوي مال را از خان

چنانكه بعــد از دو روز وفــات نمــود وكــربالئي بــاقر بيرون كشيدنـد بر او هجوم نموده همي زدند ولگد سخت به پهلويش نواختند
آباد برگشت و برخي از اهل کاخک  به علت مشاهده احــوال مــذكوره متــاثر پس از صحت كامل از کاخک بيرون آمده به دوغ

باقر چندي در  ومتنّبه شدند وكربالئي
 ---۹۱صفحه 

شــهير فــروغ دوغ،آباد بس مريض گرديد ودر حالت احتضار يا بها االبهٰي   گويان جان به محبوب خود بســپرد.     ونــيز از بهائيــان
ــارت  به واسطه۱۳۸۳استاد محمد رضا فخار بن رضا بن زين العابدين بود كه در سال  ــه زي كربالئي باقر مذكور مطلع از امر شده ب

به جز استاد محمد رضــا هشــت تن ديگــر نــيز بواســطه كــربالئي بــاقر هــدايت يافتنــد كتاب ايقان ُمهتدي گشت و در سال مذكور
درمابين اهالي معروف بــود كــه اّوليه امر ابهٰي   را در قريه فروغ تاسيس نمودند و قبل از آن مال ميرزا محمد شهير مذكور ونفوس

عشر غلّو كرده از صراط مستقيم منحرف اند و استاد محمد رضا با كمــال با جمعي ديگر از شيعه اثنا عشريه در باب مقام ائمه اثني
ر نشـد واز عشق و رضا عزم بغــداد مــراجعت زيارت وطواف محضر ابهٰي  كرده به بغداد شتافت كه رهسپار ادرنه گــردد ولي ميسـّ

شّدت اوضــاع واحــوال نتوانســت وعــودت بــه نمود.  بعداز چند سال ديگر به عّكا رفته تشّرف جست وقصد اقامت داشت به علت
چنــد را هــدايت كــرد واهــالي برآغاليدنــد ونــزد حــاكم شــكايت وغوغــا وطن نمود ومأمور تبليغ شد وبه رشتخوار رفته اشخاصي
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وبــرادرش احباب گرفته حكم به اخــراج داد الجــرم مظلومـان هــر يــك بــه سـوئي گريختنــد شــيخ حســينعلي نمودند تا جريمه از
ــه كربالئي قاسم به زاوه رفتند وزوجه شيخ حسينعلي طالق گرفت وميرزا غالمرضا وميرزا علي با تحمل مشقات بسيار خويش را ب

استاد زين العابدين به اّتفاق عائله شان در زمســتان بــه طهــران شــتافتند واســتاد محمــد تربت رساندند واستاد محمد رضا با برادرش
ــراجعت 29با آقا سيد مهدي اسم اهللا دهجي به ارض مقصود رفت ومّدت دو سال در عكا مانده به فّخاري رضا مشعول شد آنگاـه م

فيوضـات ابهٰي  بزيســت وحسـب االمـر مـراجعت تـربت نمـود به فروغ نمود وبعد از چندي باز به عّكا شـتافت و دومـاه در جـوار
زين  ) سكونت اختيار كرده استاد۱۳۱۴مردم ميّسر نبود الجرم با عائله اش به عشق آباد رفته(  واقامت در آنجا براـي شدت تعّرض

العابدين نيز مانند برادر با آن كه اّمي بود اطالعات
 ---۹۲صفحه 

وسيعه واقتدار بيان واقامه برهان داشت و با مالها مقابلت ومقاومت نمود ونوبتي به ُگنآباد رفته تبليغ كرد ودچار تعّرضــات وحملــه
يرزا باقر مستوفي  مجلس سوگواري فراهم شد وجمع مالها واشراف خصوصــًا آقــا معمومي گشت, آورده اند كه در عمارت آقا

ــکايت از جومني جديد الورود از نجف حضور داشتند ومستوفي  به سّيد مذكور چنين اظهار نموده که جمعي سيد علي مجتهد ش
مجلس حاضر شود وتحقيق فرمائيــد تــا بــه شخصي ميكنند كه بابي ومرتد است واصرار دارند او را سياست كنم, خوبست در اين

نـيز پـذيرفت ومسـتوفي بـه تـني فرمـان داده, گفت بـرو وزين العابـدين وفق شريعت رفتار كـنيم حاضـرين وي را تحسـين وسـّيد
الــورود نكشيد كه استاد را از سركار كوزه،گري با لباس كربــاس وكاله نمدينــه اش حاضــر كردنــد لــدي  را بيار وطولي30داشگر

اســتاد بـه نــزدش رفتــه, َجنَبش بنشســت سالم گفته بايستاد ومستوفي رو به سّيد مجتهد كرده, گفت همين است وسّيد اشــاره كــرد
ظاهر شد ومردم او را ندانستـه کشتند انگــاه حســين وسّيد آهستـه به او گفت: " بعضي ذكر نموده اند كه شما مي،گوئيد صاحب امر

واقفيم؟"   استاد گفت: " هركس به شما عــرض كــرده صــحيح ودرســت گفتــه اعتقــاد بنــده آمد واينك ما در اّيام رجعت حسينّيه
مقصــود مــا اين وسّيد به محض استماع اين جواب روي خويش از وي برگردانده ساكت شد ومســتوفي بــه او گفت همين است."

گفت ديگر جاي گفتكوئي نيســت خــود اقــرار بــه كفــر بوده كه شما با اين مرد گفتكو كنيد تا مطلب منكشف ومعلوم شود  سّيد
حسيني است واحتياج به گفتكوئي نيست. مستوفي گفت : شما بطالن عقيــدت او را كرده, مي،گويد قائم ظاهر شد و زمان رجعت

وشـجاعت جـواب گفت مردم ديگر گمراه نشوند و سّيد ناچار شده سؤاالتي نمـود واسـتاد همـه را باكمـال متـانت ثابت كنيد كه
دلّه برسلطنت وغلبه قائم را به غلبه ي معنويه تفسير كرد ولوح واوسّيد احاديثي چند خواند استاد نيز احاديثي قرائت كرد وروايات

فاطمه را به ميان آورد
 --- ۹۳صفحه 

در كجاي قران است واســتاد از" مثــل واز آيات قرآنّيه دالّه بر" الرطب وال يابس اّال في كتاب مبين" خواند  سّيد پرسيد خبر دّجال
را تالوت كرد وحاضرين همه ساكت ومستمع بودند و استاد فائق گشت وسـّيد اّلذين حمل ا التوراة ثّم لم يحملوها کمثل الحمار"

آوردي تــا مــا را تحقــير ومال جعفر نامي از ائمه جماعت به مستوفي خطاب كرده گفت شما عالمي را با لباس عوام برخاسته رفت
نتوانـد خواند ونوشــت ولمحــه ي ديگــر مســتوفي اســتاد را طلبيــده كني ومستوفي ثابت ومدّلل كرد كه استاد اّمي است وفارسي را

مصلحت دراين است كه مهاجرت كنيد ومن خود باري ديگر شما را مالقات وتحقيقات خــواهم عذر خواهي كرد وگفت اكنون

ُگنابادگذشــت ونــيز در   در۱۳۳۳ مهاجرت به عشق آبــاد نمــوده, ســكونت گزيــد ودر ســال ۱۳۱۶الجرم استاد نيز به سال  كرد 
روح اهللا خّيــاط واســتاد نظــر علي واســتاد محمــد علي چندي تبليــغ نمــود واســتادميرزا علي اكبر خان معروف به كشميري 

اهل واز شهداءبرخدمات روحانّيه بودند واستاد ابو طالب گنابادي در امر ابهٰي   شناخته گرديد    بيرجندي مقيم ومشهور وقائم
وبه نهايت اخالص وانجــذاـب بــه تبليــغ  فائز به ايمان امر بديع شد۱۲۹۸ ودر سال تربت  حاجي صادق  تاجري محترم بود

وهدايت انام قيام كرده مراعات احتياط ننمودوبرادرانش حاجي محمد رضا وحاجي محمد حســين وجمعي از وجهــاء وطن امثــال
ــل حسين مستوفي وميرزا محمد علي مستوفي وميرزا احمد كالنتر را وارد نمود ودو تن ميرزا محمد از زوجات ثلث خود را كه قب
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از كثرت زوجات طالق گرفته به يكي اكتفا جست  الجرم شيخ علي اكبر از ايمان به اين امر در حباله نكاح آورد براي اجراء منع
ــل دينّيه برخاست وچون از حاجي جز استقامت ورشادت نديده به رشوه مالي نائل نگرديد كمر مجتهد به معارضت ومعاندت برقت

از تربت عبـور نمـود وشـيخ علي،اكـبر راز  مال علي اكبر مجتهد يزدي معاند به عزم زيارت مشهد رضا۱۳۱۲بست تا آنكـه در سال 
درون را  با وي به ميان 

 ---۹۴صفحه 
وسائر بهائيان آستين باال زدند ومحمــد مــيرزا حكمــران تــربت را بــاخود يــار نمودنــد واهــالي رابــه نهاد و متفق شده به قتل حاجي

وحبس شده ويعقــوب،علي نــام شورش  واداشتند وبه نوعيكه در بخش الحق مي،نگاريم پنج تن از اين حزب مورد تطاول وضرب
 شهيد نمــود. واين واقعــه در مـاه ربيــع,وفرزندانش زخم،هاي منكر زده از اشرار را با اسلحه به خانه حاجي برده در مقابل چشم زن

از مالهـــاي بجســـتانواز رجال امر ابهٰي   در خراسان مال علي بجستاني ابن مال محمد شد.     االّول سال مذكور واقع
نشــو ونمــا وتحصــيالتش تــا ۱٢۳۹براـي كثرت زهد وتقوي بلقب صالح شهرت يافت واز معاريف محل بود  والدتش  به سال  كه

اشتغال به تحصيل داشت. آنگاـه عازم عراق عرب شده, شش سال به سن چهارده در بجستان شد, پس مشهد رفته تا بيست سالگي
آنجا صيت ظهور حضرت نقطــه اولي بــه ســمعش رســيد و از حــاجي شــيخ مرتضــي انصــاري جويــاي تکميل علوم پرداخت ودر

ــه من حقيقت ــاطي ب دارد." ومال علي پس از شد وشيخ طبق اسلوب خود چنين جواب داد: " اي آخوند مسائل اصول دين چه ارتب
وي نمودند ومسجد و منبري  بــه او واگــذار شــد واختيــار فراغت از تحصيالت به مشهد برگشت وعلما ومحترمين تجليل بسيار از

ــراهيم وپسر۱٢۶۲گشت وپس از چندي سفر به بجستان كرد  قرِّاء قرآن مقبره سپهساالر به او سپرده  ودر آنجا به واسطه آقا سيد اب
وايمان حاصل نمود وبه اّتفاق يكــديگر برادرش اقا سيد عبدالحسيـن كه حضور محضر جناب باب الباب يافته, فائز شدند, تصديق

بــه مضــادت ومقــاومت برخاســتند وشــكايت بــه مشــهد نوشــتند وبــاالخره بــه بناي نشر امر بديع نهادند. ومالهاي محل مطلع شــده
واز ايشــان الــتزام محترم مذكور وجمعي ديگر از مومــنين را دســتگير كــرده, اموالشــان را بــه يغمــا  بردند مساعدت اشرار دو سيد

ــا مال گرفتند كه تبليغ ننمايند وچون با مال علي نيز خطاب وعتاب وباز خواست نمودند, مجّددًا با عائله مهاجرت به مشهد نمود وب
وبه درك مالقات جناب باب البــاب همي رســيد و او را دســتور دادنــد كــه در مشــهد بــا مراعــات صادق مقدس معاشرت گرفت

حكمت قرار گرفته مركز ارسال ومرسول
 ---۹۵صفحه 

نسخـه بيان تصحيح شده از قَِبل اعلٰي را بياورد  چندين نسخه بــراـي بابيــان بالد ســواد كــرد و اين فئه گشت وقتي،كه معلم حصاري
التحاق رفت ولي واقعه خاتمــه يافتــه ناچــار بــه نسخـه را وقف براي مؤمنين مشهد نموده ودرموقع ارتفاع هنگامه قلعه طبرسي براي

ــع عودت گشت و با حاجي عبدالمجيد ومال ميرزا محمد همدم وهمراز گشت ودر مشهد برجاي بود كه واقعه شهادت عظمي واق
مقيم شــدند وبــه محضــر چندي به اتفاق مال آقا بزرگ طهراني راه بغداد پيش گرفته ودر آنجا وكاظمين چنــدي گرديد و پس از

شـد وبـا مـيرزا عليرضـا مسـتوفي ومــؤتمن السـلطنه ابهٰي   مكّرر تشّرف يافتند آنگاه حسب االمر مراجعت بــه مشــهد كـرده ومقيم
مراسـله ونخست والده وزوجه خويش را مؤمن ساخت وباعلما واعـاظم مـراوده وبـا بغـداد وغـيره معاشرت يافته قيام به تبليغ نمود

وبــرادر كهــترش كــه عــدّو اين امــر وجويــاي نــام داشت وبامراعات حكمت واحتياط تبليغ كرد ومتدّرجًا به نام بابي معــروف شد
از توليت مقبره سپهساالر باز داشتند وحاجب و بزرگان دست از معاشرت با وي كشيدند و را تشهير نمود تا علما ومهتري بود وي

ــوليت داد الّتوليه كه مردي نيك نفس بود و با وي حفاوت [رفاقت] داشت سعي كرد تا پسر ارشدش ميرزا حسين را برجاي پدر ت
گشت وبرخدمت روحانيه قيــام كــرد گــاهي حســب امــر ابهٰي واو معّزز و مكّرم شده مرجع مراسالت ومخابرات بهائيان در مشهد

ــد سفر تبليغي به بعضي از حدود ونواحي خراسان نمود الجرم مانند پدر شهره بنام بابي شد واعدـا بصدد ايقاد نارفتنه وفساد برآمدن
بجنوردي به افترا مكتوبي به اين مضمون منتشر سـاخت كـه مـا وحاجي علي اكبر كاغذ فروش از دوستان شيخ محمد تقي مجتهد

محله مشهد خروج خواهيم كرد وامضاي مكتوب را بـه عنـوان كـاتب الحـروف مـيرزا حسـين حزب بابي در فالن ساعت از فالن
ووالي خراســان فرمانفرمــا مــيرزا فروش كردند و همهمه عظمي  در اهالي افتاد ونزديك به آن شد كه شورش وحملــه كنند كاغذ

حسين و وآحاد ذكران عائله اش را
 ---۹۶صفحه 

و به َجلــِديگرفتار كرده وبه حبس انداخت و با وي گفتگو كرده خطش را بيازمود وبرائت وعدم اّطالعش از ما جرٰي معلوم شد 
احــوال مكشــوف گرديــد وفرمانفرمــا كاتب حقيقي درنسخـه  مذكوره را پيدا كرده, استنطاق نمودند وحقيقتدرتجّسس برآمده, 
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بجنوردي حمايت كرد وخائن چند ماهي محبوس بــود آنگــاـه مســتخلص خواست دست آن خائن را قطع نمايد, ولي شيخ مجتهد
انعقــاد ميرزا حسين از اشتعال به خدمت امر ابهٰي   دســت نكشــيد ودر خانــه اش محافــل ومجــالس گشت  وباجود احوال مذكوره

ميرزا محمود فروغي چنانكه نگاشــتيم در قلعــه  هنگاميكه١٣۰۸بيافت وبا پدر در هدايت نفوس سعي همي كرد وباالخره در سال 
ظلم  وجفاي شيخ محمد تقي مجتهد مذكور بفرستاد وشخص واســطه ي منــافق كالت محبوس شد مكتوبي به عنوان وي متضّمن

ــاجمين او مبغضي نمود كه بدست شيخ مجتهد رساند ال جرم شيخ فتوي وحكم برتقل ميرزا حسين داد عين مكتوب را تسليم ومه
ــاد شــد ومال علي را به دست نياوردند ولي اشياء حجره اش را كًال وطّرًا غارت كردند واو شبانه از مشهد گريخته رهسپار عشق آب

معذالك ذهــاب وايــاب مســافرين ومبلغين واردين در خانــه متــواتر شــد وبــاالخره از شــدت در مشهد  منزوي وخانه نشين گرديد
ميرزا حسين به عشق آباد مهــاجرت  حسب اصراـر۱۳۱۱تعّرض اعداء عرصه برمال علي تنگ گشته جاي درنگ نماند الجرم بسال 
 در ســّن۱۳۱۶اختيار كردند وعاقبت در سمرقند بــه ســال  نموده اقامت گزيدند وپس از چندي با نجل مذکور سكونت سمرقند را

زنــده از عمر تقريبًا در خدمت اين امـر وفـات نمــود ودر قبرســتان بـاالي تّپـه جنب بقعـه شـاه متجاوز از هفتاد وصرف پنجاه سال
باقي دو روز از شعبان  زاّتفاق فضا واسبابا    جــوهر مدفون گرديد وآقا سيد مهدي گلپايگاني اين قطعه در ماده تاريخ بسرود   بود

صدق وصفوت موهوب   گشت راجع بسوي وهابا    سوخت زين مــاجري وگريــان گشــت    دل اغيــار وچشــم احبابــا     فســئلت
ــدالبها موجــود النهي عن الّتاريخ     قال لي نّير الهدي' غابا    وخطاب به مال علي الواحي كثير  از بيانات  ابهٰي و از قلم حضرت عب

است
 ---۹۷صفحه 

ــدن  مشهور ميباشد وفاتحه لوح مذكورچنين است (االقدس االعظم االبهٰي  لوح امركه از آن جمله  ــّزل من ل هذا لوح االمر قد ن
اعة  وســقطت مالك القدر ليقرب الّناس الي المنظر االكبر عند المقام االطهر الذي يطوف في حوله مالئكة مقربون قــد قضــت الســّ

القّيــوم يشــهد كــل الــّذّرات ان انتـم تفقهون ونادي المنــاد بين االرض والســماِء اّن الملــك هللا المقتــدر المهيمن الّنجوم وانشّق القمر
صــادر از قلم حضــرت عبــدابها در حّقش چــنين مســطور لمنزل اآليات ولكّن الّناس اكثرهم ال يشهدون ...)    ودر صورت زيارت

ــد اهللا والّصدور مشرقة بذكرك والّنفوس مهتّزة بالثِّناء عليــك  رحم اهللا امــراء زار است ( تاهللا الحق اّن القلوب تحّبك رمســک واّي
حســين ســالياني در عشــق آبــاد رجًال ترحل في جوار مرقدك وتذّلل وخشع عند جدثك هللا رّبک ورّب آبائك االّولين )   مــيرزا

ــاد اقــامت يــافت١٣٢۶ وسمرقند مشغول به قنادي وخدمت اين امر بود تا در سال    وفات كرد وخلفش اقا عبدالحسين در عشق آب
طريــق نزديــك ايســتگاه  هنگاميكه از بندر جز عازم عودت به سمرقند بــود در بين۱۳۱۵ميرزا نصر اهللا در سال  وپسر دّوم مال علي

ــه تجن واقع در بين عشق آباد ومرو در حاليكه با بعضي از مسافرين مكالمه ومصاحبه در باب اين امر مي،كرد سه تن از مســافرين ب
انداختنـــد برافروختند ودر اثنائي كه ماشــين راه آهن بــه غــايت ســرعت مي،گذشــت وي را ناگهــان بــيرون آتش تعّصب وعداوت

كــه در مشــهد شــناخته شــدند بين اهــالي افتخــار بــه وبستگان وبهائيان از واقعه اطالع  يافته جسد را در تجن دفن نمودنــد وقــاتلين
مستوجب اجر جزيل شمردند واز مال علي بواســطه انجــالش خصوصــا پسرســّومش مــيرزا ارتكاب عمل مذكور نموده, خويش را

ــر از  كوچك  بواســطه مال عليحســين بهائيان مشهور بجستان كــربالئيقديمي عائله واسعه درين امر برقرار ماند.    وديگ

ــه فاضــل آقا محّمد فاضل قائني نبيل اكبرايمان آورد ويكي از مهمترين رجال امر ابهٰي   از خراسان ــه ب ــزد عاّم ــروف ن  مع
 كوهستاني تولدش در قريه نوفرست قائين

 ---۹۸صفحه 
 واقع شد و پدرش مال احمد نام مالي قريه و اجداد واسالفش از طبقه معّممين وارباب علوم دينّيه بودنــد۱۲۴۴ رمضان سال ۲۳در 

به كفايت وتربيت پدر در قريه مذكوره صورت گــرفت آنگــاه  بــه بيرجنــد رفتــه در مدرســه ونمّو و رشد وتحصيالت ابتدائيه اش
حدود شانزده ســالگي تأليفــاتي جسته به تحصيـل علوم عربّيه پرداخت وگفته اند كه استعدادي عظيم از وي  بروز نمود ودر اقامت

ودر هفده سالگي براي تكميل علوم عربّيـه وتحصيل فقه در ادبيات عربّيه ظاهر ساخت وتعليقات  وشروحي بر بعضي كتب نوشت
سنگي (اقامت) نمود وسالي چند مشغول گشت وبر امثال و اقران تفــّوق و بــراعت يــافت ودر واصول به مشهد رفته در مدرسه باال

بــه تــدريس علــوم مذكوره حكيم شهير حاجي مّلا هادي سبزواري به مشــهد وارد ومقيم شــده درمدرســه حــاجي حسن خالل اّيام
درســش حضــور يــافت ويومــًا فيومــًا حكمّيه پرداخت وطالب به استفاضه محضرش همي شتافتند واقا محمد نيز اّيــامي بــه محضر

سبزوار عودت كــرد در مال زمتش بــه آن بلــد رفت ومتجــاوز از به برميل وعطشش براي تحصيل علوم عقليه بيفزود وچون حكيم
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وبه عزم مالقات والد وخويشاوندان به قائن رفت وروزي چنــد بيش نگذشــته مـا بين او و والــدش چهار سال نزد وي استفاده نمود
 مي،داشت وبرخي31وي را مکروه كه مالني قشري ظاهري بود در معارف وعقائد اختالف و تشاجر پيش آمد, پدر عقائد حكمّيه

واخالل خواندنــد واو بــاكي نداشــتهـ, ثانيــًا بــراي ادامــه بحث از طالب دينّيــه در آن محــّل ونــيز آشــنايانش عقائــد وي را اضــالل
در خدمت حكيم به استفادت  پرداخت وحكيم از استكراه پدر از مشرب پسر كــه از وتحقيقات در علوم مذكوره به سبزوار آمده

آقا محمد دو مكتوب به پــدر ومراسالتش مفهوم بود مّطلع شده تلميذ را برآن داشت كه جلب رضاء خاطر پدر نمايد, لذا حاالت
نگاشته, اظهار داشت كه به هر نوعي 

 ---۹۹صفحه 
 اردبيلي كه در سفر بود از طلوع فجر امراعلٰي خبربه واسطه مّلا يوسفعليمجري' دارد. در همان ايام  دستور دهد در طريق تحصيل

يافت,  ولي عرفان وايمان كامل حاصل نشد و جواب از پدر رسيد ومصاريف سفر و مركوب با مأموري برايش به سبزوار فرســتاد
واصول پردازد وآقا محّمد بــه عــزم كه عزيمت عراق عرب نموده, نزد فقها ومجتهدين اماميه شيخ مرتضي انصاري به تحصيـل فقه

معروف  منزل گزيــد وبــه علت ممانعــات دولــتي مســافرت بــه عــراق مذكور روانه طهران شده درمدرسه شيخ عبدالحسيـن مجتهد
ممنوع شد وعزم خيلش مبّدل به اقامت گرديد ونزد مشايخ فقها امثــال شــيخ عبدالحســين مــذكور بــه تحصــيل فقــه واصــول همت

عبدالحسين نــيز حقــايق مســائل عقليــه گماشت وبراي طالب مدرسه تدريس علوم فقهيَّه كرد وبه نام حَكمي شهرت يافت و شيخ
 براي بابيه برخاست وچون ظاهربين متشّرعين هركس را كه بـا نظـر۱۲۶۸سال  حكميه را از او اخذ نمود ودر خالل آن احوال فتنه

خرافيه دوري مي جست بابي مي،خواندند, فاضل را نيز بجامعه شــان ونــزد محمــود خــان كالنــتر بــدين نــام تحقيق حقيقي ازاوهام
هنگــامي كــه وي را بــراي خانــه كالنــتر تشهير کردند وعوانان حكومتي وي را گرفته در خانــه محمــود خــان حبس نمودنــد, ولي

في،الحال كس نزد كالنتر فرستاده او را مستخلص  ساخت وازاين واقعــه ميكشيدند شرح ماجرٰي را به شيخ عبدالحسين نوشت كه
اهــل علم هنوز عرفان وايمان نسبت به اين امر نداشت, شهرت بدين نام يافت وآقــا ســيد يعقــوب قــائني از آقا محمد در حالي كه

مي،نمود وقت را غــنيمت شــمرده بــا آقــا وفضل واز مؤمنين به امربديع كه در همان مدرسه بامراعات احتياط وحفظ خود سكونت
اولي بــدو داده چــنين گفت اين اوراق را شخصــي مســافر كــه محمدطرح ارتباط ودوستي انداخت وآثار وآياتي ازحضــرت نقطه

گذاشت واز قرائن معلوم است که متعّلق به بابيه مي،باشد وچون شما به اين نام مشهور و تا حّدي چندي در حجره ام بماند بر جاي
ــه عرفــان ايمــان كلمات را ميشناسي مطالعه وتعّمق کنيد ومطالبش را برايم بيان نمائيد وآقا محمد از مطالعه آيات وآثار مذكوره ب
رسيد وسپس چون موانع سفر مرتفع  كامل

 ---۱۰۰---  صفحه 
گشت با شيخ مشكور نجفي كه ازمشهد مي،رفت به عراق عرب شتافت ومدت شش سال تكميل فقه واصول نزد مجتهدين فحــول

پرداخته, فراغت حاصل نمــود امثال شيخ مرتضي انصاري و شيخ مشكور نجفي وشيخ مهدي وشيخ راضي وآقا سيد حسين خوئي
آنان حاج شيخ مرتضي االنصاري بـود و رسـاله،اي كــه در سـه واز هفت تن از مجتهدين صف اّول اجازه اجتهاد يافت كه يكي از

مجتهدانه به خط خويش نوشت وقلم را در ميدان استدالل ونقل اقواـل باكمال فصــاحت عربّيه موضوع از موضوعات غامضه فقهّيه
عــودت بــه قــائن از به جوالن آورد واجازه وتحسينات شيخ مرتضي به خطش در حاشيه مثبوت شد, موجود است وچون بــه عــزم

مي،كــرد وفقــط مــدح مهّم وفضــل بــرخي را نجف در آمد شيخ انصاري مذكور كه حتي در اجازه اجتهاد بــه مجتهــدين امســاک
مذكوره در حق وي شــهادتي بــه ســزا نگاشــت و باهمــه مشــاغلي كــه نوشت ولي با وجود غوغا و هجوم معاندين درهامش رساله

الم وي را بدرقــه و وداع نمــود وچــون در آن اوان صــيت جمــال داشت و با وجود ضعف شيخوخّيت وقّلت نور بصر تا وادي الســّ
اين حــزب كــه بغداد به همه جا رفت وهيجان وبغضاء  مجتهدين بركسي مخفي و پوشيده نبود وفاضل با جمعي از علماي ابهٰي از

بــاخبر بــود, آنــان خصوصــًا شــيخ حســن رشــتي در عراـق اقامت و يا  ذهاب واياب مي،نمودند.  ارتباط داشت و از واقعــات جارّيه
 ) از امواج بحر معارف۱۲۷۶لذا به محضر مبارك در بغداد وارد شده (  ساكن كربال تشويق وتحريص به درك محضر ابهٰي كرد

وســائر كرد وما شرح واقعات مذكوره وكيفّيت تشّرفش به محضر ابهٰي   وتشــهير وتفــتين شــيخ عبدالحســين وبيانات الهّيه اغتراف
كه مدتي باهم در قزوين مــؤانس علما وطّلاب معاندين در حق وي راضمن  بخش چهارم آورديم وآقا شيخ كاظم سمندر قزويني

ــالتي شدند, چنين نوشت:   روزي جمال مبارك با نايب الّسلطنه كه مقيم بغداـد بود وارد بيروني مبارك شدند جناب مقّدس در ح
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لطنه از كه پوستين بردوش داشته بــيروني به روي پاهاي مبارك براي بوسيدن مي افتد جمال مبارك كلمــه اي گفتــه بــا نــائب الســّ
تشريف ميبرند

  ---۱۰۱صفحه 
مي،گويــد خــبر بســيار اســت حضرت فاضل به جناب مقدس ميگويند اين چه رفتاري بود كه كردي, مگر چه خبر اســت, مقــدس

اينكه ايشان بــه واســطه نصــرت امــر محــترم انــد.  بــاز مقــّدس فاضل مي،گويد شما شخص عالم وفاضل واز اصحاب اوائـل  نهايت
اين اذكــار در ميــان اين دو بزرگــوار واقــع مي،شــود, تــا روزي در همــان بيت مبــارك ميگويد كه خبر بسيار بزرگ است   وامثال

32مجلس روي مخــّده  منعقد واحّبا از هر قبيل مجتمع حضرت فاضل چون وارد اطاق مي،شوند به اشاره مبارك در صــدر مجلسي

مي،دانسـتنـد وجمـال مبـارك در اواسـط مجلس پـاي جالس مي،شوند ونظر به وفور علم وحكم خود را سزاوار جلوس دراين مقام
سماور تشريف داشتند وحضرت  مقدس در اواخر ايوان ساكن بعضــي از حضــار ســؤاالتي مي،نماينــد فاضــل مبــادرت بــه جــواب

حالِت مبارك محض چك واصالح مطالب مذكوره اندك اندك به بيانات عالّيه وعنوانات ساميه مي،كشانند كه مي،نمايد وجمال
تا مجلس به پايــان مي،رســد  و فاضل منقلب وقلبش منشرح ولسانش ساكت وهيكلش خاضع واز وضع جلوس ونطق خود پشيمان

ايجاد وخلقت وجواهر حكمت بياناتي فرمودند كــه جميــع علــوم وقتي هم در كاظمين در خانه حاجي عبدالحسين شيرازي از سّر
قــزوين مبهوت مي،گردنــد و در لــوح حكمت اشــا ره بــه اين ميفرماينــد وحضــرت فاضــل زمــان اقــامت در وحكم را معدوم ديده

وحـق تكلم فرمودنـد وبـه يقين مي،فرمودند كه از روش واخالق وگفتار جمال مبارك متحّقق شده كه حضرت مقدس بـه صــدق
مبارك گفتگو بسيار است. لهذا عريضه از رتبه ومقام مبــارك خبري هست وليكن معلوم شده كه ميان اصحاب در خصوص مقام

در جواب عنايت شده كه هم اسنٰي درجه عبوديت وهم اعلٰي درجه الــوهيت اســت قولــه   (كنت عرض شد وسؤال نمودم  لوحي
انتهي)  وچــون فاضــل وارد قــائن شــد در انــدك عبدًا قبل ان يخلق الوجود من العدم وقبل ان يرتفع اعالم الهوّيه علي اتالل القدم

مسجد ومسند ومنبر ومحضر وثروت وقدرت وخدم وحشــم شــد واهــالي بــه عّلت قــدمت زماني رياست دينيه مهّمه يافته, صاحب
وعلم و جامعّيت خانواده علمّيه

 ---۱۰۲صفحه 
مقتدر قــائن نــرد محبت وارادت بــه او وخصوصا فصاحت تحرير وتقرير دلپذيرش از هر طرف براو جوشيدند ومير علم خان والي

در مناظره بر علماِء شيعه  غلبه كرد, فائق آمــده ملــزم ومفّخم نمــود. مقــام  چون برتني از علما سّنت وجماعت كه33باخت  الَسيَّٰما
 شهرت منيعه يافت ودر خالل احوال مذكوره ساكت وآرام ننشست وبه نشر امربديع پرداخت وجمعي از نفوس علمّيه اشفضليت

تبليغ شدگان به واسطه،شان جمعّيتي قــريب يكصــد و پنجــاه نفــر فــراهم آمــد وزكّيه صالحه را در آن حدود تبليغ نمود كه از آنان
كردند وســيد ابوطــالب افتاد به نوعي كه در ضمن شرح اوضاع خراسان نگاشتيم نفوس مهّمه در اين ميان طلوع وهمهمه در اهالي

بهانه به دست آمده, مراسالت شيخ عبدالحسيـن مجتهــد طهــراني مجتهد ومال علي اصغر وحاجي ميرزا آقا از علماِء جسور قائن را
وعقيــدت بابي بودن فاضل به ايشان رسيد, تمّسك كرده او و دوستانش را به نــام بــابي تشــهير نمودند را كه از عراق در خصوص

لطنه والي را از او برگرداندند واهالي را بر او شوراندنـد ودر امورش ضيق وصعوبت فراهـم آوردند وبه سلطان،مراد ميرزاحســام الســّ
را اضالل وآئين جديــد را اعــزاز واجالل مي،نمايــد و والي خراسان سعايت وشکايت کردند که آقا محّمد بابي است ومردم مسلم

داديم منجّر به ضرب واسارت وبلّيات شديده وتبعيد به سر چـاه وتوقيــف در نوفرســت باالخره به نوعي كه در بخش چهارم شرح
ــاه ــد  آنگـ ــبرد شـ ــهد بـ ــه مشـ ــه وي را بـ ــد كـ ــأمور شـ ــام مـ ــد بيـــك نـ ــتي مجيـ ــام حكومـ ــراء احكـ ــأمورين اجـ يكي از مـ

ّل  دربين طريــق مشــّقات بســيار وارد  كــرده34ومالُّها خصوصًا سيد ابو طالب مجتهد مذكور موجب شدند كه وي را به كنــد وُغــ
خـواهي اقـداـم كـرد ومــاجراي بين خـود و سـيد ابــو طـالب را بـه والي آوردند تا به مشهد رساندند  وفاضل در آنجا به تظّلم وداد

ة، جمع: َمخاّد] - -  32 بالش،- پشتی، - تکيهگاه، - متکا،-  نازبالش[عربی: ِمخدَّ

 به ويژه؛ علی الخصوص؛ بالخصوص؛ به خصوص؛ سيَّما.lāsiyyamā(قيد) [عربی] [قديمی] -   
 

33 

 طوق و بند آهنی که به  گردن يا دست وپای زندانيان می بستند.  بند – زنجير qol[l] - (اسم) [عربی: ُغّل، جمعـ: اغالل و غلول]  34
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نمود ودر ورساله اي مسّمي به حســاميه نوشــت وصــّحت معتقــداتش را مــبرهن ســاخت وحكمــران وعلماي مشهد واضح وروشن
فســاد صــادر كردنــد ودر اين مسرور شدند واحكام مؤّكده به حشمت الملك حاكم قائن راجع به منع سيد ابوطالب از ومجتمعين

اثنا حسام الّسلطنه معزول وطهماسب ميرزا
 ---۱۰۳صفحه 

مجتهــدين وآثــار قلمّيــه وي را در فقــه حاصل نمود و او صورت اجــازات35موّيدالّدوله والي شد و فاضل با او مراودت وحفاوت 
 دينّيــه از او36وحكمت وهم رساله حساميه را مطالعه كرده ازمقامات علم وفضلش اطالع يافت به حّدي كــه در حــّل مسـائل عوية

برايش  مقّرر كرد وعّده اي از بزرگان وارباب علم وفضل نيز بـا او بـدين طريـق رفتاركردنـد ومـدت  ساليانه37مدد جست و راتبه
واضح شد وحسب ميــل حشــمت،الملــك بــه اقامتش در مشهد يك سال گذشت واغراض سيد ابوطالب وسائر مالها نسبت به وي

 نبيل زرندي به خراسان آمده افشاء امر جمال ابهٰي   واعراض۱۲۸۳سال  همين،كه در)  و۱۲۸۴قائن برگشته به مقرش قرار گرفت( 
ــنين كه در مشهد بود با سائر مومنين بي تأّمل پذيرفتند وفاضل ابالغيـه به عنوان جوان ميرزا يحيي نمود, فاضل روحاني وســاير مؤم

ننمايند وكسي در خراسان تزلــزل نيــافت ومــّدت اقــامتش در وطن قائن توسط نبيل فرستاده, تاكيد كرد كه در قبول ايمان درنگ
امــر ابهٰي که باز سيد ابو طالب را نائزه حســد وبغضــا بــه فــوران آمــد و باتمــام جــّد بــه مدافعـــه ومقــاومت با بيش از نوزده ماه نشد

از اتباع به مشهد رفت تـا  گـروهي از مالهـا برخاست ومكاتيب متواليه به مشهد وطهران وعراق عرب نوشت وپي در پي با جمعي
تن از اتباع را با دفتري از مفتريات راجع بـه معتقـدات واقـدامِات فاضـل وجمعّيت را با خود همدست نموده, مطمئّنًا برگشت ودو

شــناختند وبـه،عــراق مي بابّيه وبا مبالغي هدايا به طهــران فرسـتاد وبــه مسـاعدت جمعي از مالهـاي عنـود كـه فاضـل را در وقدرت
ناصرالّدين شاه را مشّوش ومضطرب ساختند وحكم شــاهي دستياري آقا سيد صادق مجتهد طباطبائي وحاجي مال علي كني خاطر

ــنزل)۱۲۸۶ محرم ۱۱به قائن رفت ودر فصل تابستان بود ( صادر شد ومأموري از امين خلوت از  كه فاضل را سوار برحمار چهل م
وچهار روز در مشهد قائن براي طهران آوردند وخانه اش  را غارت نمودند ودر طول طريق كه بيست

 ---۱۰۴صفحه 
 وارد طهران كردند.  باجمعي از علما وفضال واعضاِء دولت تكّلم كــرده۱۲۸۶نگه داشته ومنزل بمنزل تا در پنجم ربيع الثاني سال 
امين خلوت توقيــف شــد كــه تحت مــراقبت گرفتنــد وكثــيري در امنــاء واركــان منجذب به مطالب خود نمود ودر طهران به خانه

 ســاخت38وُمنِهم نمودند ودر مجالسي چند مّدعيانش زيررو و اعتراض وبحث وگفتگو كردند وهمــه را مجــاب دولت آمد  وشد
تـا از خانـه مـذكوره آزاد شـد ومـدت سـه سـال ودر همان احوال با برخي از اين حزب معاشرت وبه نشر امر ابهٰي  مبادرت نمـود

عبداهللا خان انتظام السلطنه مقداري از اراضي به وي تفويض وتمليك كرد واو رقيه وشش ماه بزيست و نامش مشتهر شد وميرسيد
احتيــاط بمانــد وچــون مجتهــدين خصوصــا دختر ميرزا فرج اهللا تفريشي از بهائيان را به زني اختيار نمود واّيــامي چندبــه غــايت نام

بودنــد كــه بــه چنــگ آورده, اعــدام كننــد وشــاه را بــرآن داشــتند كــه فرمــان حاجي مال علي،كني با نهايت جّد وعناد در صدد او
خـبر يـافت از جاسوسان ونائبان به هر سو در طلبش شتابان شدند ونائب شفيع نام فراشباشي كامران مــيرزا دستگيري داد وگروهي

دست به كار زند احاد ا ين حزب مطلع شــدند وبي كه فاضل به خانه مال محمود نراقي ميهمان است وبصدد برآمد وقبل از آن كه
رساندند وفراشباشي مذكور را از وصول به وي محروم ساختند. ولي محمــد تقي بيــك درنگ وي را به خانه آقاحسن آقا تفرشي

در آن اّيام با تبــديل عمامــه بــه شاهي كه بسي غليظ وقسي ومقتدر در انجام امور بود پيوسته از او جستجو نمود وفاضل فراشباشي
واستتار ميزيست وبا معدودي از بهائيان معاشرت مي،نمود كه محّل كاله در غرفه محقري واقع در محّلي مشهور به گذرقلي به خفا

وناگهــان بــا وغالبًا محّل بيتوته  خودرا تغيير ميداد وباالخره محّمد تقي بيــك از ازدواج مــذكور مطلــع شد او را مكتوم مي،داشتند

. مبالغه در اکراـم و گرامی داشتن کسی.۳. احوالپرسی و نوازش کردن.۲. مهربانی کردن.ha(e)fāvat  ۱ - (اسم مصدر) [عربی: حفاَوة]  35
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ــاز جميع فّراشان به خانه ميرزا فرج اهللا خان ريختند واتفاقا ميرزا فرج در خانه نبود ومحّمد تقي بيك عائله وي را تحت اســتنطاق ب
پرس از فاضل گرفت ودر آن حال

 ---۱۰۵صفحه 
ــد اخالط انام انبوه شده تا مسافتي پيرامون خانه را احاطه كردند ومحمد تقي بيك چون از تحصيـل اطالعاتي که مي،خواست نا امي

عيســي وزيــر كــه حــاكم عائله مذكوره را شبانه به خانه كد خداي محل برده نگه داشتند علي الصــّباح بــه خانــه مــيرزا شد تمامت
ــه طهران بود, بردند ومحمد تقي بيك با حضور وزير استنطاق نمود وهّمت به حبس وزجر آنان گماشت و به وزير چنين گفت ک

وزنشــان روبروشــدم ولي از اين زن وپســر در شــگفتم, زيــرا  تمــامت هّمت وتــدبير را در مواقع گرفتاري اين طائفه مكررًا با مــرد
ــرج اهللا مصروف داشتم واثري از آقا محمد بدست ندادند وباالخره عطاِء اهللا ( دكتر عطااهللا خان بخشايش سابق الّذکر) ابن ميرزا ف

ــراو را كه در سن چهارده بود پا در فلكه كرده وچوب همي زدند ووزير كه مردي سليم النفس ورقيق القلب بود جّبه ي خــودرا ب
اهل حــق بــود (از بيك نصيحت گفته, تشّدد كرد وعائله مذكوره را به اسكندر بيك آبداـر خود كه از طائفه افكند وبا محمد تقي

توقيف باشند ولذا عطاِءاهللا مذكور وخــواهرش رقيــه اوالد وخميره ي اسكندر بيك بعدًا درين امر وارد شدند) سپرد تا به خانه،اـش
آن خانه بسر بردند وآزاد وآســوده وتحت مهربــاني بودنــد وگــاه بگــاه بــه سرپرســتي خانــه خــود هم ومادرشان تقريبا چهارماه در

مذكور وزير ايشان را ميرفتند ونزد وزير نيز حسب دستورش حضور يافته مصاريف معاششان را مي،پرداخت وپس از انقضاء مّدت
نــزد وي مي،رفتنــد ودر واقعــات مــذكوره فاضــل مرّخص كرد كه به خانه ي خود برگشتنـد وحسب دستور وزير تا مّدتي گاه بگاه

صدراعظـم به وساطت ودخالت بعضي از دوستان بهائي كس نــزدش فرســتاده او را از مختفي ومكتوم بود وحاجي ميرزا حسينخان
انزوـا اختيار كند واو نهاني عبدالعظيم بردند وحكم شاهي شد كه در طهران وخراسان خصوصا در قائن نباشد بلكه طهران به قصبه

و پس از اقامت چند ماه از طريق بغــداد وموصـل بــه ارض مقصـود ) ۱۲۸۹ ذيقعده ۶از طريق ُكَله دّره واشتهارد به قزوين رفت  ( 
 )۱۳۹۰شتافت ( 

 ---۱۰۶صفحه 
يوم در كرمانشاه  دو ماه در كاظمين ومدتي در كركوك وقريب شش ماه در موصــل درنگ وپنج يوم در همدان وشصت وشش

وسـفر تبليغي در ايــران شـده بـا تبـديل  وارد عكا شد واّيامي در جوار عنايت كبري به سر برده, مأمور به سـير۱۲۹۱نموده به سال 
تبريز رايت تبليغ برافراخـت وبا علماء وفضال مناظره ومحاّجه نمود و صــيت  ودر۱۲۹۳عّمامه به كاله از طريق آذربايجان برگشت 

ــه طهــران كه در لباس مبّدل  جلوه ميداد پيچيده وعّده اي از فضال مهتدي شدند آنگاه به قزوين برگشت علم وفضلش ومكتومًا  ب
رعــايت كمــال احتيــاط بــا بعضــي احبــاب مالقــات رفت ودر حجره که كس نمي شناخت تقريبًا يك هفته با زنش بــه ســربرد وبا

صددش برآمده واگر از طهران نمي،گــريخت در انـدك زمـاني گرفتـار شــده بــه قتـل مي،كرد ومعذالك جاسوسان خبر يافته ودر
يله اش باكمال بيم وسرعت واحتياط به قزوين گريخت وعودتش به طهران ممتنع شمرده مي،شد وزوجه مذكوره مي،رسيد وتاچار

بسته عازم مسافرت بالد وتبليغ وهدايت عباد گرديــد ورها شده شوهر اختيار نمود وفاضل منقطعًا الي اهللا دل براطاعت دستور ابهٰي
و اصفهان و يزد وشيراز وكرمان رفت وقريب سيزده ماه در شيراز اقامت جست وبين علمــاء پي در پي همي سفر نمود و به کاشان

هربــار تقريبــا وموجب اقبال وايمان جمعي كثير از فضال وبزرگان گرديد وچند سفر به يـزد  رفتــه در وفضالي ديار مشهور گشت
ازاحّبــاء زيســته بــه هــدايت اغيــار ومــوعظت احبــاب ماهي اقامت نمود وبااينكه به غايت تسّتر واحتياط هرشبي در محله وخانه اي

دستگيري اش شروع به تجّسس واقدام نهادند ال جرم شبانه از بلد خــارج شــد و بپرداخت متدّرجًا شهرت حاصل كرده ومالها پي
بــدان طريــق كــه نگاشــتيم آقا ميرزا محمد حسن واقا ميرزا محمد حسين سلطان الشهدا ومحبوب الّشهدا در اصفهان واقعه شهادت

مشورت كرده مصلحت ديدند كــه فاضــل مــذكور وحــاجي ابوالحســن در اّيام  اقامتش در يزد رخ داد وجمعي از بزرگان احباب
امين اردكاني

---۱۰۷صفحه 
ايران تظلم كننــد ومــأمني بــراي اين كه شرح احوالش را مياوريم به دولت روس وانگليس از ظلم دولت ناصرالّدين شاه ومّالهاي

ا بــه محضــر اقــدس ابهٰي طائفه مظلومه طلبند وايشان مقّدمات اين كار را فراهـم كردنــد وبــراي اســتيذان در اقــدام عريضــه بــه عّكــ
جــواب رســيد وممنــوع  از به طهران واز آنجا به تبريز رفته به انتظار وصول جواب از محضر انور نشستنـد تــا چــون فرستادند آنگاه

وراجــع گشــتند وفاضــل حســب ميــل احّبــاي آذربايجــان اقداـم شدند وتوجه به تفليس  وتوّسل به انگليس صورت نبست منصرف
 به قزوين مــراجعت كــرد و[بــا] زني ازدواج نمــوده, مقيم شــد واخــيرًا در ســال۱۲۹۹سال  مّدتي در آن بالد به تبليغ پرداخت ودر
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بالد خصوصـًا در طهـران پيوسـته در قزوين به طهران رفته اقامت جست وچنانكه بيان كرديم دشمنانش از مالها دراغلب  از۱۳۰۴
چنان شــهرت داشــت كــه مكــّررا بــه ســمع خــود شــنيدکه مــردم در تجّسس وصدد گرفتار كردن وهالك نمودنش بودند ونامش

نمودند ومستعد براـي قتلش بودند واز جهت تغيــير لبـاس وي را نشــناختند ومعــذلك بــه خصوص وي تكّلم كرده سّب ولعن به او
خراسان به عشــق آبــاد شــتافت  از طريق۱۳۰۸با بعضي احباب وهدايت اغيار پرداخت وسفرها نيز نمود تا درفتنه ي سال  معاشرت

 در۱۳۰۹به خانه حاجي ميرزا محمد افنــان اقــامت نمــود و بــاالخره بســال  وبعد از قليل مّدتي به بخارا رفته در سراي خواجه كالل
خبر غروب شمس جمال ابهٰي   به سـمعش رســد, جهـان فـاني را بـدرود گفت ودر آن مدينــه مــدفون گشت بخارا قبل از آن كه

وخـدمات عظيمـه ي وي صـدور يـافت. وصورت زيارتي به عربيِّه فصحي' از قلم حضرت عبدالبهاء حاوي مقامات علمّيه وايمانّيه
همه ساله جمعي از اهل بهاء درعشــق آبــاد پي زيــارت مرقــدش بــه امر فرمودند كه جمعي به نيابت به زيارت مرقد وي روند ولذا

زوجــه قزوينيــه جسدش را به قبرستان بهائي عشق،آباد انتقال دادند وفاضل را از زوجه طهرانيــه اوالد نشــد واز بخارا رفتند تاآن كه
آمد ودودمــان  نبيــل اكــبر ازين دخــتر برقــراـر گرديــد دختري برجاي ماند كه به ازدواج آقا شيخ محمد علي برادر زاده فاضل در

از  ان با اسمي االعظم وامثالهه  وبراـي فاضل الواح بسيار مصّدر ب
 ---۱۰۸صفحه 

الــّذكر در خانــه حــاجي عبدالمجيــد قلم ابهٰي  صادر شد كه از آن جمله لوح مشهور حكما است ودر آن اشــاره بــه مجلس ســابق
مستفيض گرديد,   فرمودند: "  انّا بّيّنــا لــك اذكّنــا في العــراـق في بيت  من شيرازي در كاظمين كه فاضل در آنجا به محضر ابهٰي  

الغفـور الكـريم. "  واز آثـار فاضـل سمي بالمجيد اسرار الخليقه ومبدئها ومنتهاها وعلتها فلما خرجنا اقتصرنا بالبيان بانه ال الـه اال ان
سابق الّذكر هست ودر بعضي از مواقـع خـود را بـه عنـوان مصـّحح كتـاب تصحيح كتاب تاريخ به تأليف ميرزا حسينخان همداني

ــد و وبرخي از مكاتيب كه به خّطش  موجود است مختوم به خاتمي بدين سجع  (نبيل اهل عالّين)  نبيل از اهل عالين ستود مي،باش
نظمًا ونثرًا عربيــًا وفارســيًا در دســت اســت منهــا رساله،اي در اثبات امر ابهٰي و ردُّ شَبهات  ميرزا يحيي' ورساالت ومكاتيب ُاخري'

 خطــاب بــه ناصــرالّدين شــاه۱۲۸۶تحفه ي ناصرّيه كه در اّيام تــوقيفش در طهــران بــه ســال  رساله حساميه كه نام برده شد ورساله
برنگاشــت واو را ومختصرـي از احوال خود و وصف شئون واحوال علماء سوء وكيفيت مضادت حّساد ورقبــا را بــاخويش نوشت

به تحصيل در عراق عرب سرود ومقامات عاليــه علمّيــه وباطنّيــه قصيده عربّيه حاوي يكصد وپنجاه بيت مي،باشد كه در اّيام اشتغال
به خوبي حكايت مينمايد ونسخه اي از آن به خّطش موجود است ودر ضمن چند سطري كــه بعــداـز وقريحه سرشار شعرّيه اش را

الم اتمام قصيده نوشت چنين مسطور است   وقد نّظمتها حال وقوفي في مشهد الّنجف مشتغال بالفقه ومترّددًا  الي مدينة اهللا دارالســّ
شــهر وسبعين بعد االلف ومأتين من الهجرة وها كتبه الّناظم المسكين نبيــل اهـــل العــالّين في في الّسر والّظاهر انه كان في سنة ثالثة

مذكوره را ثبت مي نمائيم  اولها بسمه  ودر اين مقام براي مراعات اختصار واكتفا به نمونه شطري از ابيات قصيده ي ۱۲۹۹شعبان 
تعالي' 
---۱۰۹صفحه 

اال طلعت من غربها شمس فطرة                      اضاِء بها اال كران في حين فترة
واصبحت االشياِء من فجر طلعة                      لشروقها غّنت الوجود وغّرت
تشقق منها البدر والشمس كّورت                     وانكدرـت منها الّنجوم امنيرة

بقيامها قام القيامة في الوري                   بجلوسها ركبت جيوش الفتنة
بظهورها ظهر الّنشور وبعثرت                      منها القدر وحان حين البعثه     الي

فسلكت بحبها كل مذاهب                           ورودت بعقدها كل مله
هبت حضور الوصل عن كل فرقه                      اروت وصول الوجه في كل خرقه

قرئت علوم العالمين باسرها                      حفظت فنون العارفين بجمله
فكمنت صرفت العمر في الصرف تاره                 واخري انجوالنحـو * وجهت همتي

نحيت المعاني والبيان *                                  وصحبت بالميزان اشكال فكرتي
تعمقت في فقه الكتاب بدقه                             لعرفان احكامي جالل وحرمه

سلكت مع المشاه في كل ما سلك                    تشرقت باالشراق من شرق همتي
واتعبت في االسفار نفسي لعزمه                         ووافقت صدرا عن سواِء *الي
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فكل رموز العارفين علتها                                 فهمت خفيات الصدر بفطرتي
وخالفت كل القوم في كل مطلب                     دواجهت سهم اللوم عن كل وجهه

وما اكفتيت بشان من غايه باطني                     بظاهر احكام كتاب وسنه
كسرت حدود االمر من امر امر                      رفضت قشور الحكم من حكم سيرتي
اخذت لباب الذكر من يمن* احمد                طرحت قشور الشرع عند بهيمه الي

فاشرق نور السلم من شرق باطني                   واخذت من قلبي بحكـم المشيه
فمن نوره مشكات ذاتي اشرقت                      ومن ضوئه مرات فكري انيرت الي

واخفيت بين القوم خالي تقيته                       ونفسي فيها بالكرام تاسست
---۱۱۰صفحه 

ووافقتهم بالجهر وفق مجانس                         وداريتهم ماوست فيهم بعشره
وكنت غعريبا هنا في ديارهم                          فكل مكان كان لي ارض عربته

واوهمت صحبي انني انا مثلهم                        وكنت وحيدا يمينهم في سريرتي
وال راي المحبوب تفريق همي                       وكان اقتضاِء الحب تفريغ خاطر
ومحو نقوش الغير من فرط غيره                    فرام شهور الجمع من بعد فرقه
وقام لنفي الغير الثبات وحده                        تنافس منه المسك انفاس طيبتها
اال نتافس منه االياح طيبه                             وقد ظلمت نفسي عليها فلم تدق

لظلم حبيب باليها من ظلمه                           فا* منه الثالثه من فم
وطره طرار وغرائز طلعه                             قصدتها واخترت مذهب فرقه
ذهبوا الي التثليث من اهل شركه                  فكان االهل الحب فيه مذاهب
ومذهبي التثليث في عين وحده                     كان لقائم النصاري تظهرت
كصليبهم في هيكل البشريه                        ففيه اب كالرجه وابن كفرعه
وفاه كروح القدس في لفث روعه                    والقيت نفسي بين ايديه *

ورضعت خدي علي التراب لنجده                     وردت علي اقدامه مستقبال
ولتمت نعليه الشريف لقلبي                       ففزت بما املت من طيب وصله

ومالم اكن املت في صقع فكرتي الي                هتكت االستار القصور باسرها
رضيت بعاري واستطاب فضجيجي                      خرقت ثياب االشتهار بقوه

بذلت لجاهي وافتخاري وثروتي                     تركت الهل النسك اعمال برهم
وقفت علي بالعباِء شاه العبوده                   وهبتهم ذكرا يدوروا وطاعه
وصوم نهار او تهجه ليله                         زياره عاشور واخصار حمعه

                       وسوره ياسين وتحريك سبحه
 ---۱۱۱صفحه 

وخسن ترد واستدام تحنك                           وشط مسواك وامهار ترتبه
اداِء خروف عن مخارج شرعها                        ورقه احشاِء لدي عقدنيه

فخفيت ظهري بعد اتعاِء ثقتهم                      وحل سوري بعد تقطيع نسبق الي
فكنت خقيرا بينهـم لتهتكي                         وصرت شهيدا بالهوي بين اخوتي

فكم من عدو رامني بحساره                         وكم الئم قد المتي من نصيحه الي
لوزرت بغدادـا وقبلت تربتها                       وراتبها كحديقه من جنه
فشهدتها دار السرم دواده                         ورايتها بلد االمن وكعبتي

من ارضها الفانس طيب تنفخت                       ومن جوها ريح الحبيب تغشت
فسمعت صباحا من سماِء عليه                        ورايت  مناد من مكان قربه
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ينادي الي االيمان بالبد والهوي                   بانوار شمس من عالها تجلت
يقول اال اهل االمال ِء تنبهوا                       فقد طلعت اليوم شمس حقيقه

وها ظهرت شمس الشهور واشرق                       الوجود وارحت ايه االحديه
اال معشر االرواح قوموا الربكم                     فها يوم بعث جائكم حين غفله
وقد نفخوا في الصور والحشر قد بدا                وانتم رقود في قبور غبيره

لدهشتها اهل السماِء تصعقت                        وحيت بها كل العظام الرسميه
فحيرا وقوموا عن مراقد وهمكم                     وموتوا جميعا والبسوا ثوب رفه

وهذا اليوم الجمع والفصل والجزاِء                 ويوم نشور وانشقاق ورهبه
فها قد رفي الرحمن فيكم بعهدـه                    واعادكم وعدا عليه برجعه

الي اخر االيات
 نبيل زرندي در مثنوي كه در بيان احوالش  به نظم آورده چنين سروده:                           

از بيانش در كمند حق اسير                      ر                   شد در اندك مدتي جمعي كثي
جملگي اندر كمين وانتظار                                        حاسدان چون كركسي مردار خوار

 تا كه آن طير رهيده از هوس                     اوفتد نه كيدشان اندر قفس                           
 ---۱۱۲صفحه 

جانب قصر امير اشتافتند                                             چون چنين ديدند, فرصت يافتند
خارج از شرح وكتاب ودين ماست                               است  كاي امير اين ها دم آئين ما

هم به شام يك شبش محتاج كن                                     يابکش زودش و يا اخراج كن
خود وجود او بود اشكست تو                                              ورنه قائن ميرود از دست تو

شد دراز او را مرغ حق لسان                                             شد امير از جهل  ياركركسان
چكمه ها پر ريك برگردن نهند                                       داد فرمان تا بپاش آهن نهند
چل سوارش اسب تازان از عقب                                         پا برهنه در جلو آن نور رب

در ميان خارها و سنگها                                                   تا بقرب سيستان فرسنگها
پس ميان قلعه بي آب و نان                                    روز وشب تازندش اينگونه روان

سلسله برگردن وپايش نهند                                 درچهي يوسف صفت جايش دهند
شادمان چون شير نعره مي،كشيد                                        شير رشيد  اينهمه كردند وآن

كاندرآن روزي كه در دارالّسالم                 نورحق برد  از دلم نار ظالم             
اين جفاها جمله برمن گشت فاش                  اينهمه آسان بود ايكاش كاش                       
گر  به راه عشق حق بيچون وچند                 عضو عضوم قطع گشتي بند بند                      

 برسنانها مرتفع گشتي سرم                        آن زمان من عشق حق را در خورم
  اين باليا روح وريحان من است           چونكه در مرضات جانان من است                    
 الغرض چهل روز آن مشتاق يار               اندرآن قلعه اسير وخوار و زار                      

 بعد از آن شد امر تا با قيد و بند                  سوي شهر مشهد طوسش برند                          
وندر آنجا مسكنش باشد مدام               اجتماع خلق در دورش حرام                         

حاسدان دائم زحالش باخبر                   كه مبادا باز گردد معتبر                         
  شهر مشهد چونكه شد ماواي او         پرده در شد منطق احالي او                          

 ---۱۱۳صفحه 
 او             فرقه درمشهد آمد جذب او                            39زانجذاب گفتگوي خدب

 - َخدب = ُبَرنِّده 39
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مرد وزن صبح ومسا جوياي او                                      شهر مشهد شد پر از آواي او
جانب كيش عزيزش بگروند                                               تا بيانات لذيذش بشنوند

بيش گردد شورش عّشاق او                                          خوبرو را هرچه پوشانند رو
ميتوان منع محّبت از قلوب                                      باد را گر منع بتوان از هبوب
بركشيدنـد از جگر افغان وزار                               باز خيل كركسان جيفه خوار
تا بگيرد جيفه ما را زدست                                     كآمده اين بلبل گوياي مست
كاندر آمد طوس تا قاين بجوش                                   انقدر كردند افغان وخروش

سوي طهرانش فرستادند زار                                  الجرم از طوس با چندين سوار
بيت واهل وملك ومالش غصب شد                                     بهراو ميزان استم نصب شد

ماند ممنوع از عيال و ملك ومال                                 در غريبي بهر حب ذو الجالل
كاين بود آن فتنه آخر زمان                                        گشت در طهران مشار بالبنان
منطقش احلٰي زشهد وانگبيـن                                                     كه لسان او بود سحر مبين

ني بماندي در كفش دنيا نه اين                                  ليك هركس يكدمش شد همنشين
ميشود تير باليا را هدف                                                  همچه مجذوبان گرفته سر به کف

كس ز راه كوچه اش آرد گذر                                                 الحذر اي اهـل طهران الحذر
مبتالي قهر سلطان ميشود                                                  ورنه مجذوب وپريشان ميشود

ازدحامي بود پيشش روز وشب                                                   باوجود اين ز ارباب طلب
منطقش ظلمت زداي قلب جمع                                            از ميان جمعشان روشن چه شمع

نور بخش اهل دل همچون چراغ                                                     مدتي در گوشه فقر وفراغ
 تا زعرف مشك شد مشكين مشام                 جذب حق از وي كشاندش بالّشام                     

 ---۱۱۴صفحه 
دادجا درحصن سجن اعظمش                                                    سال تسعين دلرباي عالمش 

 لوح حكمت ان زالل راح دوست                که بود از اعظم الواح دوست
در حق او از سموات وصول                         يافت اندر قلعه عكا نزول 

وزفم اطهر نبيل اكبرش                               نام كرد از لطف ابهٰي   دلبرش
وعده وصل از جمال دوست يافت                الجرم خرم سوي طهران شتافت

در ايابش معبرش تبريز شد                          شهر تبريز از صفا لبريز شد
باوجود آن که  آن نور ودود                        با كاله وبي لباس علم بود

از حالوت ها ي تقرير وكالم                       آنچنان در دور اوشد ازدحام
كه بگفتندي همه تبريزيان                          عمر ما بگذشت يكسر در زمان
بعد از آن زنجان و قزوين نيزهم                   از قدومش شد گلستان ارم
شهر طهران چون دو باره جاش شد               هم اياب او ز عكا فاش شد
جيفه خواران باز در غوغا شدند                    با دل پركين در افنان آمدند

كه ببايد كرد اورا قلع وقمع                      ورنه دورش ميشوند اين خلق جمع
ميشود كاسد ز ما  بازار ما                        بشنو اي سلطان نداي زار ما

الغرض ان كنز نور معنوي                          سالها در طاء خفي و منزوي
تا در آخر ديد كاصحاب وال                        ميشوند از بابت  او مبتال

رنج خويش وراحت احباب خواست             بهجت قلب همه اصحاب خواست
الجرم از شهر طهران شد برون                       ذاكر  انّا اليه راجعون

جلوه گاهي چونكه در ايران نيافت                  همچه جيحون جانب توران شتافت
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الغرض از مقدم آن دلربا                               در بخارا شور ومحشر شد بپا
جمله اهل فضل طائف حول او                    تا نيوشد روح بخشا قول او                        

 ---۱۱۵صفحه 
بررخش بگشوده شد باب عطا                                        تاسع ذي الحّجـه غين وشين وطا

روح قربان كرد اندر ليل عيد                                                نفحه ارجع الي ربك شنيد
اين خبر را بر بخارا شد ورود                                چونكه شش ساعت گذشتش از صعود

جان چه كار آيد دگر قد غاب رّب                                          كاي چسان روزتان گرديد شب
خواستندي  كز تن آيندي جدا                                              ين ندااجمله جانها زين بنا وز 

ساكن اي احباب غصن اهللا باق                     صيحه زد روح االمين با احتراق

ــائني     برادر زاده فاضل آقا شيخ محمد علي بن آقا محمد حسين بن مال احمد بن مال محمد عليو    ومحمــد     ق
برادر ديگــر آقــا علي وآقــا محمــد حســن وچهارحسين مذكور يكي از اخوان خمسه آقا محمد فاضل نبيل اكبر بود 

داشتند وهمگي مقام وزي مّلائي را از پدر وجّد مذكور ميراث بردند وفاضل به رتبــه عليــاي وآقا زين العابدين وآقا محمد باقر نام
تــابع بــير جنــد كــه مســقط الــّرأس علمّيه ومسجد ومحراب ومنبر رسيد وبعد از عــودت از عــراق عــرب همــه را در قريــه نوفرست

ــيزده۱۲۷۷ در قريه مذكوره بسال   شيخ محمد علي     آقاووطنشان بود به اين امر تبليغ وهدايت نمود ووالدت   واقع شد وچون س
وتـا سـّن والدش وفات يافت وچند سالي در بيرجند به تحصيل علوم عربيه پـرداخت آنگـاه بـه مشـهد رفت سال از سّنش گذشت
فاضل بعد از سفر به طهــران وازدواج در  ) در مدرسه اقامت كرده مشغول تحصيالت علمّيه بود وچون۱۳۰۲بيست و پنجسالگي ( 

به تاريخ مذكور وارد خراسان شد آقا شـيخ محمـد علي در مشـهد بـا عّم اكـرم قزوين به نوعي كه در ضمن شرح حالش آورديم
بــا عمــو باشــد عزيمت عودت به قائن به اّتفاق ابن عم كه باهم تحصيل ميكردند منصرف شده, خواســتار گرديد مالقات كرد واز

بسيار حتي خطر جــان بــاختن اســت اولي آن كــه بــه وفاضل به وي چنين گفت: جان عم مرافقت با من مستلزم فقر وفاقه ومشّقات
قائن برگردي وبه سرپرستي 

 ---۱۱۶صفحه 
نشده به اّتفاق عمو به طهران آمد وفاضل از طهران به قزوين رفتــه عائلــه اش را بــا خــود امالك خود مشغول شوي." وشيخ راضي

 تحصيل نمود و به مالقــات عّم ســرور,برده بياورد وآقا شيخ محمد علي سالي چند در طهران در مدرسه آقا شيخ هادي شهير بسر
ــد وفرحي داشت ولي چنانكه شرح داديم فاضل در اين مدت مختفي وپنهان مي،زيست ودولت ومجتهدين چنان به صدد وي بودن

ــوعي كه که حّتي زنان را به احتمال ــه ن در فاضل با تبديل لباس در چادر تفّحص وتجّسس مي،كردند, خصوصا چون فتنه طهران ب
گرفتــار شــدند, آقــا شــيخ محمــدعلي بخش الحق آورديم, شروع شد وحاجي مال علي،اكبر شهميرزادي وحاجي ابوالحســن امين

خانه خانم گوهر بنت مال احمد يزدي شد و از رفتن به خانه دانست وي را نيز براي جستجوي از فاضل خواهند گرفت. چندي در
شــود اقامت فاضل در طهران به سه سال نرسيد, كه اركان اين حزب مصلحت ديدنــد از طهــران خـارج فاضل احتياط نمود وهنوز

رسيدند واز آنجا به قوچان وعشق آباد الجرم به عزم سبزوار حركت كرد وآقا شيخ محمدعلي به عقب عمو رفته در آن بلد به هم
خارا اقامت داشــت بــه عشــق آبــاد نوشــت وفاضــل را بــه بخــارا بــرد وآقــا شــيخ ب ) وآقا سيد احمد افنان كه در۱۳۰۸-۹شتافتند ( 

شــيخ محمــدعلي آباد بماند واز يوم ورودشان به عشق آباد تا يوم وفات فاضل چند مــاهي پيش نگذشــت وآقا،محمدعلي در عشق
در عشق آباد مانده سوي طهران آمد ودر اثناء براـي تجهير نعش فاضل به بخارا رفته مراسم به عمل آورده, عودت كرد ودو سالي

دستگيري برآمدند ولي بي خطر گذشت وبه طهران رســيد وســالي اقــامت نمــوده, طي طريق در مشهد ودر سبزوار اعداء به صدد
 رادر قائن بسر بردند آنگاه۱۳۱۳با خود به قائن برد ودو سالي اقامت جست وسال  عائله فاضل را

 ---۱۱۷صفحه 
سالي زيســت ولــوحي از قلم غصــن اعظم عودت به طهران كردند وسالي ماندند وبا دختر وحيده فاضل وصلت واقتراـن نمود ودو

رفته مّدت هفت ماه به تبليغ پرداخته وبه طهــران برگشــتـه ســه ســال اقــامت كــرد واصل شده وي را مأمور يزد فرمودند ولذا بدانجا
طالقــاني بــه صــوب مقصــود روانــه عبدالبها وي را تلگرافا مأمور هندوستان فرمودند, پس به اتفاق آقا ميرزا حسن اديب وحضرت
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 ) فضــيه كــه در بخش الحــق مي آوريم, رو[ي] داد و پس از گرفتــاري وحبس شــش روز در طويلــه۱۳۰۲شدند ودر اصــفهان ( 
لباس مالئي به كاله وكمرچين گيوه باگاري به طهــران رســيد واز يــوم خــروجش از حسب دستور ميرزا اسداهللا خان وزير با تغيير

خــود را بــه رهن گذاشــته, تا عودتش چهل روز گذشت وبه عّلت فراهم نبودن لوازم ومصاريف هفت ماه بســر بــرد وخانه طهران
ه تــدريس در مدرســه وهم بــه تبليــغ امــر ابهٰي بــتهّيه مصاريف سفر كرده به هندوستان شتافت وقــريب يــك ســال ونيم در بمبــئي

وكمتر از چهل روز در جوار فضل وعنايت زيست ومأمور عودت به عشــق آبــاد مشغول گشت. آنگاه حسب االجازه به عكا رفت
در آنجا اقامت كرد پس حسب االمر به طهران آمد وچهار ماه اقامت نمــوده, تهّيــه ســفر ديــده عائلــه را بــه شد و قريب هجده ماه

طول كشيد و پس از ورود به عشق آباد واقــامت عشق آباد برد و مدت اين سفر از يوم خروج از طهران به هند تا عودتش سه سال

ْف  هفت ماه  امري از حضرت عبدالبها رسيد  پيــدا شــدند بدانســـو رفت و فتنــه در قــائن40كــه بــراي مســئله ناقضــين كــه در ُخوســْ
نمودند, الجــرم بــه عشــق آبــاد و باالخربه حكم مجتهدين وي را با سواران مأمورين از سرحّد بيرون كرده, اخراج وطن برخاست

كشيد واز آن پس مقيم عشق آباد بــوده بــه تبليــغ بيگانگــان عودت نمود.  واز يوم خروجش از عشق آباد تا ورودش پنج ماه طول
ــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــه احـب ــــــــــــــــــــور داخـل ــــــــــــــــــــتغال وتنظيم اـم ــــــــــــــــــــان اـش وتعليم نوباوـگ
ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در مصر واقع شد حضرت  داشت ودربين،الّسنيـن سفري دو ماهه به مرو وتاشكند نمود وچون وفات آقا

 ---۱۱۸صفحه 
ورودش چهــار مــاه عبدالبهاء وي را تلگرافًا به حيفا طلبيدند ومأمور فرموده دستور عودت دادند واز يوم خروجش از عشق آباد تا

رفتند و به انجاـم مأمورّيت وتتميم كتاب كشــف الغطــاء گذشت وپس از ماهي اقامت به اّتفاق آقا سيد مهدي گلپايگاني به طهران
ــايت۱۳٣۶مسافرتي در سال  پرداختند وعودت به عشق آباد كردند و باالخره  به ارض حيفا نموده مّدتي طويل در جوار فضل وعن

 بيمــاري و طول اين مسافرت از يوم خروج از عشق آباد تا عــودتش ســه ســال گذشــت وبعــد از مــراجعت دچــار بسر برد و مّدت
آباد مدفون شد وخاندان نبيل اكبر  در گذشت ودر قبرستان بهائيان عشق۱۳۴۲ گشته دو سال بدان حال زيست ودر سال 41نقاهت

ــراي تــدريس نوباوگــان بهــائي تنظيم نمــود از وي برقرار است  واز آثار مشهور وي كتاب ديگراز .   دروس الّديانه است كــه ب
ــرديرجال امرابهٰي   از اهل قائن ميرزا محمد علي نبيل قائن اهل قريه ي سر چاه ــانت   م ــوي وام ــروف درتق مع

واذان نرسيد از جانب امير قــائن بــراي سرپرســتي امــير زاده وسائر صفات حسنه بود ودر سنيني كه هنوزخبري از اين امر به اسماع
مير اسداهللا خان که در طهران  به عنوان گروهبان قائن مقيم بود,  رفته اقامت  نمود و به اّتفــاق امــيرزاده در مجــالس وضــيافات بــه

۱٢۷۶كمال وخصال گرديد وپيوسته در عظمت ومقاماتشان مي ستود تا آنكه در حدود سال  حضورجمال ابهٰي   رسيد و منجذب
فاضل قائني فائز به ايمان امر اعلٰي گرديد وبـه شـعله ي محّبت برافـروخت ومـوجب اقبـال وايمـان صـد تن ازاهـل وطن به واسطه

و محبــوس گشت ومورد تعّرض وجفاي اهالي واقع شد وبه تحريـك مّلا هــاي بيرجنــد بــه دســت گماشــتگان امــير قــائن دســتگير
وبــاالخره ازاو و هم حبســانش جريمــه  نگاشــتيم۱٢۷۸وگرفتار شكنجه وآزار گرديد چنانكه در بخش پنجم ضمن واقعــات ســال 

نمودند وآقا محمد علي ناچار شد اثاثيه ي خانــه وامالك متعّلقــه گرفته, رها كردند وامير مأمور به سر چاه فرستاده شيخ را جريمه
به زوجه اش را بفروخت  وتن به تسليم 

---۱۱۹صفحه 
وبعــد از مامور داشت تا امير ايشان را به حال خود گذاشت, ولي مدت دوســال در آن قريــه توقــف كــرده, اجــازت خــروج نــداد

ابريشـم برايش ارسال داشته احضار نموده انقضاء مّدت مذكور يك قطعه شال خليل خاني مشهور وحمار سواري بندري ومقداري
 واو به همان اشتعال واستقامت برقراـر ماند حتي خـواهر امــير را كــه  بـا زوجـه  برگرددنصيحت بسيار گفت كه از عقيدت جديده

ومراوده داشت, تبليغ كرد كه از مقاوت هــاي بــرادر جلــو گــرفت وبــا اين حــزب مســاعدت نمــود وآقــا محمــد علي اش دوستي
وتصريح به عقيدت ايمان موجب شورش شديد مجتهدين توانست به خدمت امر ابهٰي   پردازد وباالخره بيباكي،اش در تبليغ وبيان

  ُخوْسْف .  قصبهٴ مرکزـی بخش خوسف شهرستان بيرجنـد که در جنوب باخترـی بيرجنـد واقـع است.    -  40
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عماري تبعيد نمايند ولي برادرش مبالغي خطير تقديم كرد تا امير منصــرف گشــت وتــدبيري گرديد وامير خواست ويرا به سرچاه
ــه انديشيده آقا محمدعلي را مأمور طهران نمود كه به تجارت مشغول شده به رسيدگي كارها وانجام اوامرش بپردازد وهمين كه ب

واهالي را از مراوده باخانواده اش منــع نمــود. چنانكــه عائلــه اش دچــار فقــر  خانه اش را تاراج كردند,طهران رسيد امير حكم داد
سرچاه نوشت تا بــراي امــر وآقا محمد علي به حاجي آقا احمد و دو برادرش مال علي اكبر وآقا محمد علي از بهائيانند وفاقه شد

جمــال ابهٰي   مــأمور بــه ا بالع وافشــاء امــر ابــدع گرديــد, مالقــات تجارت به طهران رفتند و با نبيل زرندي كه با لوحي واصـــل از
عالء اآقا احمد نسخـه اي از لوح گرفته, مراجعت به وطن نمودند وهمه جا در بين طريق افشاِء و نمودند وآقا محمد علي با حاجي

سيد ابوطــالب مجتهــد دادنــد كــه آقــا محّمــدعلي امر كردند تا به بيرجند رسيدند وبه نشر آثار الهّيه پرداختند ومعاندين خبر به آقا
مجتهد مذكور حكم به قتل داد وگروهي از اشرار با آالت وادوات قّتالــه بــه كــارو ان ســرائي خدمت غيابيه از وي مي،نمايد وسيد

ــد محل نزول واقامت آقا محمد،علي بود هجوم بردند ولي او در آن هنگام نزد والده که  محترمه ميرعلم خان امير بوده, مصون مان
وروزي بعد به موجب امر آن محترمه 

 ---۱۲۰صفحه 
امير ميرزا محمدعلي را با خود در بازار ومعابر برد تا مردم بداننــد كــه خــود ســرانه نمي،تواننــد تعــّرض نماينــد وآقا يكي از مقّربان

وتوجه به سمت ســبزوار كــرده از محمد علي وحاجي آقا احمد دانستنـد  كه ديگر توقف در قائنات برايشان مقدور وميسور نيست
ــا گشــته آنجا سوي طهران راندند وچون نزديك رسيدند, خبر يافتند كه ورودشان مصلحت نيست زيرا موجبــات فتنــه وفســاد مهّي

ســابق آورديم آن خطر است وآقا محمدعلي رو به سوي بغداد نهاده از آنجا به عكــا شــتافت وچنانكــه در بخش وبراـي اين طايفه
را راه نمي،دادنــد وآقــا محمــد علي قــريب شــش مــاه در هنگام آغاز ورود جمال ابهٰي در قشله عسكرّيه بود و احدي از اين طايفه

ا وحيفا دوان واُفتان بــه ِخيزان محض زيارت جمال ابهٰي   بسر برد كه شايد از شــبكه محبس بــيرون جلــوه فرماينــد ويا اطراف عكَّ

ــاري ــورود خبرگرفت ــدي،ال ــرد و ل درويش علي،اكبر سرچاهي دست اشاره نمايند ولي حاجي آقا احمد به قائنات مراجعت ك
سرچاه برده, اقامت گزيد وچندي بعد از آن مــيرزا وجمعي از احباب درخش بشيند وعائله خود را به بمرزغه واقع در دوفرسنگي

غالمحسين بن آقا محمد علي را كه درسرچاه نشر نفحات وآثار الهّيه ميكرد به حكم نائب الحكومه مير اسمعيل خـان بن مـير علم
تن مــأمور ســوار بــه بيرجنــد بــرده در خان امير قائن كه به نيابت از پدر كفالت حكومت داشت وامير آن اّيــام در سيســتان بــود دو

مجتهد اصراـر داشت كه وي را به قتل آورند و مير اسمعيل،خان راضــي نشــد دارالحكومه ضرب وقيد وكند كردند وسيد ابوطالب
وكســان امــير  گشت از قائنات خــارج شد42و مظلوم در حالي كه ظهرش از اثر صدمات واذيات مجروح و مأوف واو را رها كرد

آقــا محمــدعلي گرســنه ماندنــد واز خانــه،هــاي خانه شان را يغما كرده, آنچه از تاراج سابق برجا بود, بردند به درجه اي کــه عائله
ودوستان آقا محمدعلي در مدت دو سال به سعي ومشّقت مبالغي نقود فراهم كرده به مــير علم احباب غذا برايشان بردند وبستگان

T خان دادند تا مقداري قليل از اثاثيه

 ---۱۲۱صفحه 
ـــل قــائن منهوبه را استرداد نمود ودر عقب واقعات مذکوره ميرزا غالمحسين و برادرش آقا علي اكبر با پدرشان اقا محمــد علي نبي

سرمايه به او داد كه مشغول درناصره اقامت جستند وبه فاقه امور خود گذراندند وحضرت غصن اعظم عبدالبها مقدار دوازده قران
اقامتش مقداري نــيز بينــدوخت  ودر آغــاز ورود بــه داد وستد شود وبه همان سرمايه بركتي در كارش حاصل شد ومدت دو سال

بود فقط يكبار به طريق خفي مشّرف به محضر ابهٰي گرديد ولي بعدًا چون تسهيالت شــد در  چون اّيام شدائد,عكا چنانكه گفتيم
احمد بلّيات وشدائد عائلــه يك بار تشّرف به حضور حاصل مي،نمود ودرناصره چندتن از مسيحيان را تبليغ كرد وحاجي آقا ماهي

سكونت وقرار دهند وحاجي آقا احمد خــود مباشــرت نمــود آنگــاه اش را باو نوشت واو به احباب قائن دستور داد كه در بشرويه
تشّرف اّيامي چند مأمور مراجعت وتبليغ در وطن گشت وآقا محمد علي چون از مّدت اقــامت رهسپار ارض مقصود شد وپس از

و با فاضل قائني به بشرويه رفتند وچهارماه عائله اش در بشرويه يك سال گذشت با پسرش آقا علي اكبر از ناصره به خراسان آمد
ــا ســاخت و بــه در آنجا توّقف كرد,  پس با آقا علي اكبر به مشهد رفت انگاه مراجعت به بشرويه نمود ولوازم معيشت عائله را مهّي

تــا حركت كرده به حجره،اـي در خان عمــدان زيســت و اّيــام عمــر را در جــوار رحمت وعنــايت ابهٰي   بســر بــرد سوي ارض عّكا
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عبــدالبها خــبر يافتــه در حــالي كــه بيانــات  در گذشت وعلي الّصباح حضــرت غصــن اعظم۱۲۹۹چهارشنبه هشتم ربيع االّول سال 
اش را تشــييع كــرده, صــلوة خوانــده, جســد را حســب،الوصــّيه جنب مرقــد وعنايات در حّقش فرمودند, دستور كفن داده, جنــازه

بــه اســكندرّيه دفن نمودند وپسران مذكورش در ناصره دکان داشته بيع وشرا مي،كردند وآقا غالمحسين حضرت غصن اهللا االطهر
تا در گذشت وآقــا علي اكــبر نــيز زن گرفتــه در رفته, مقيم شده, زن گرفت وباشراكت بعضي از بهائيان ونيز مستقّلّا تجارت كرد

ناصره ودر نابلس وطرابلس 
 ---۱۲۲صفحه 

بشــرويه بود وعاقبت در بيروت درگذشت وخاندان واسعه برجاي گذاشت و بافي عائله آقــا محمــدعلي نــه ســال در مّدتي مشغول
زدند وميرزا احمد بن ميرزا محمــدعلي  هجوم اعداء شدند. چنانكه اشرار دِر خانه شان را آتشحمله واقامت كرده, پيوسته مورد 

آورده اند كه زوجه ميرزا محمدعلي مّدت هفت سال از خانه يرون نرفت وپس هم باعائله بود وغالبا خروج از منزل نمي،توانستند.
ضــمنًا ســفرهاي تبليغيــه شوهر به اجازه مير علم خان به وطن خويش عودت كردند وميرزا احمد بخدمت اشــتغال جســته از وفات

شتافته تشرف حضور حاصل كرد وچندين بار در طبس نمود وازايراـن و تركستان وروسيه وعشق آباد واسالمبول به ارض مقصود
ــات وسبزوار وغيرهما به فتواي مجتهدين محكوم به قتل ودستگير انبوه طّلاب مدارس وعام،الناس گرديد وقريب به قتل رسيد ونج

مراســالت اين امــر در و به عّلت شهرت كه به نام اين امر گرفت درنگ در محلي بــرايش صــعب وخطرنــاك گشــت وغالبا يافت
حضرت غصــن اعظم مشــّرف گرديــده مــراجعت بــه  به عكا شتافت وبه حضور۱۳۱۷خراسان به وسيله او مي،شد وسفري در سال 

و يازده ماه درجوارافضال بســر بــرده مــراجعت كــرد ودر حــدود خراسـان بــه  مجّددًا به عكا رفت۱۳۲۲ايران نمود آنگاـه در سال 
 به حيفا شتاقت وحسب االجــازه  بــه خــدمات روضــه ابهٰي۱۳۲۴گرديد وعاقبت در سال  مسافرت وتبليغ وخدمت اين امر مشغول

ــيرسالي مانده در گذشت.    وباغچه مشغول شد وچند وديگر از مشاهير متقّدمين احّباي قائن حــاجي مال عباســقلي پ
روحاني از اهل درخش وپسرش آقا حسين جوان روحاني وپسر ديگرش حــاجي آقــا محمــدكهل روحــاني

قائني مؤمن به امر بديع شد ودر آن هنگام پدر به رياضت   به اسطه آقا نبيل اكبر فاضل۱۲۷۸بودند در ابتدـا آقا حسين تقريبا بسال 
اشتغال داشت ومعروف است

 ---  ۱۲۳صفحه  
پسـر و پـدر و بـرادر نـيز قبـول كردنـد  ومـا شـّمه اي از كه فاضل به اآقا حسين گفت من آمدم تا پدرت را از رياضت بيرون آرم

 چون نبيــل زرنــدي بــراي افشــاء امــر۱۲۸۳نمودند در بخش سابق نگاشتيم ودر سال  بلّيات ومشّقاتشان را كه در ره اين امر تحّمل
حسـين ابيـاتي سـروده به خراسان رفت ودر درخش روحي تازه در مؤمنين دميده هريك به شعله محّبت مشتعل گشـتند آقا ابهٰي  

:كه بعضي از آنها چنين بود
هواي ديگر آمد   نمي،دانم چه سودا برسر آمد                       مرا در سر

بدم در خواب خوش سرمست ودلگرم        كه ناگه دلبري از در, درآمد
چيستي در خواب خوش،خيز      كه در آفاق شور محشر آمد   بگفت از

در وجه بها من يظهر آمد  قيامت شد عيان در وجه امكان                  چه
دل وجان حسين از اين محمد                  منّور تر ز شمس خاورآمد

ار زرندي  با اعاظم صحبت تبليغي كرده وبرمال الواح خواند آنگاه از درخش به بيرجند رفت و نبيل ودر خانه كربالئي عبــاس نّجــ
وتبليغ كرده بعدازچند روز  بــيرون رفت ومــير علم خــان بصــدد وي برآمــد واورا نزول نمود وبامؤمنين وگروهي از اغيار صحبت

ــزد حكمــران وميرعبداهللا درخشي به اظهار تصديق وايمان در مجالس احّباء راه يافت وهمه را بشناخت بدست نياورد وبه بيرجند ن
بابيان خواند وامير عده اي سوار به درخش فرستاد وآقا علي  و آقا وفقها رفته اوضاع واحوال بيان نمود وآقا حسين را ريشه واصل

ــراه را دستگير كرده به بيرجند بردند وحاجي عباسقلي را به سر چاه بردند واز آنجا با حاجي قاسم وحسين وعزيز اهللا آقا احمد هم
ــام كرده به بيرجند رسانده, محبوس داشتند  وآقا حسين وبرادرش حاجي آقا محمد را نيز دستگير كرده بردند وكــربالئي عبداهللا ن

آقــا مأمور حكومت مبلغي جريمه ازحاجي آقا گرفته, رها كرد وبرادر ديگرشان آقا علي را بــا چــوب بســيار زده پس بــه تعــذيب
حسين 
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 ---۱۲۴صفحه 
پرداخته مطالبه آثار اين امر كرد وچون به مطلوب نرسيد مقداري اثاثيه وفرش خانــه از او گرفتــه, رهـا دادنـد ودرشـبي ديگـر بـاز

واو در تحت ضرب عنيف اصــرار والتمــاس همي كــرد كــه هجوم بردند وباضرب چوب مطالبه آثار بديعه وتهديد به قتل نمودند
اينكه اورا بسته وحاجي آقا محمد مبالغي نقود مبذول داشت تا ضرب وجفا بر برادر باضرب رصاص از مشّقت خالصش نمايند تا

ــا باوفا وارد نسازند معذالك مأمور مذكور وي را مّدت چهل روز در توقيف بداشت ودربعضـي ليالي به موجب شفاعت خالش آق
بهائيان اصــرار كردنــد كــه بگريــزد, مـوثر نيفتــاد و در مـّدت مــذكوره متــدّرجًا محمد علي مجتهد به خانه خود مي،رفت وهر قدر

ماليعقــوب،علي وكــربالئي احمــد ومتواريان از احباب را دستگير همي،كردند واز هريك جريمه گرفته, رها نمودنــد مانند فراريان
وكربالئي مال حسين وكربالئي علي،رضا ومال محمدعلي طالب وميرزا ابو القاسم وغــيرهم واز آن جملــه از ميرهاشــم در اول ســي

مّدتي كتــاب ايقــان و باز دستگير كرده برستوني بستند وكتاب ايقان طلبيدند تا باالخره اقرار نمود كه تومان نقد گرفته رها كردند
مال جواد بعد از گرفتاري سخن ميرهاشــم را تائيــد نمــود نزد او بود, ولي به صاحبش آقا حسين مذكور رد كرد وديگر از فراريان

به شّدت مطالبه كتاب وتهديد به قتل كرد ومادر وخالش نيز در آن حــال تاكيــد همي كردنــد كه وكربالئي عبداهللا مأمور مذكور
نخواهـد داد و لـو اينكـه كشـته كتاب را بدهد والّا كشته گردد واو اظهار داشت چون به كتاب توهين وسوء احترام مي،كننـد, لـذا

شود و در آن هنگام حكمي شديد از مير علم خان رسيد که بــَايٍّ نحو کـان كتـاب را از او بگيرنــد وكــربالئي عبداهللا مـأمور, آقـا
پيرهن وشلوار در برش باقي ماند واو را برستوني بست و باحسين شــاطر چنــدان چــوب بربــدنش حسين را برهنه كرد چنانكه يك
نواختند كه گوشتها قطعه قطعه 

 ---۱۲۵صفحه 
حســين از هــوش جدا  و استخوانها هويدا شد وخود خسته گشتند ودمي آرميده قليان كشيدند ومجّددًا به زدن شروع نمودند وآقا

چهره خراشيدند و موكندند ومأمورين گمان بردند كه مرد. لذا رها رفت ومانند مرده بيجان شد واقوامش ناله وفغان كردند وزنان
واقــوام او را  بــه استكشاف احوال قطره ابي آب دردهانش چكاندند وآب از گلويش نرفت و دست از او كشــيدند كردند و براـي

اميدوار گشتند مدت چهل شبانه روز در بستر بي حركت بيفتاد منزل برده اطرافش پره زدندو ناگهان آثار حركتي در او پيدا شده,
وبالجملــه پدر رسيد وچنين تصّور كرد كه پسر در راه امــر ابهٰي كشــته گرديــد. شــكر الهي بــه جــا آورد وچون خبر واقعه به سمع

بــه شــّدت زدنــد و بيازردنــد و بــاالخره از همــه محبوسين مذكور را چندي در محلي پليد با آشغالي شديد نگه داشتند وبــرخي را
مشّقات وبلّيات كثيره در راه امر ابهٰي   تحّمل كرد اموال ونقودش به تاراج رفت و مبالغي گرفته, رها كردند وحاجي مال عباسقلي

وعــاقبت االمــر در نــود ســالگي ايمان پيوسته به تالوت آيات ومناجات مشغول بود و بهائيان را تحريص وتشويق مي،كــرد با قّوت
در سرما نشست وهرچه تذّكر دادند كه مخــالف حفــظ الصــّحه اســت روزي در فصل زمستان از حّمام بيرون آمد ودر رواق خانه

آتشي در من افروخته است واحساس سرما نمي،كنم وهمان شب به حالي كــه پشــت بــه رختخــواب نشنيد وچنين جواب گفت كه

ــود.    داده, كتاب ــات نم ــدـ, وف ــان مي،ران ــه دم اهللا،ابهي برزب ــاده, دم ب بهائيان قاين مال آقا بابــا وديگر از معاريفبرسينه نه
ونيز آقا ميرزا علي نائب الحكومه وآقا ميرزا باقر برادرش وميرزا  به واسطه فاضل قائيني مؤمن شد۱۲۷۸ تقريبًا در سال سرچاهي

علي نبيــل قــائن وآقــا مهدي صدرالعلماء  وميرزا ابوالقاسم ومال محمد مقّدس وحاجي محمد برادر ميرزا محمد محمدعلي وميرزا
فاضل ايمــان آورد وقريــه مــذكوره را جمــال ابهٰي معمــوري  به واسطه۱۲۷۸سيد يعقوب از اجلِّه علماء قريه محمودي كه به سال 

خواندند. 
  ---۱۲۶صفحه 

اي ازٴ شـمهوودرقره ي شاجن واقع درهفـده فرسـنگي بيرجنـد جمعي کثـير از تالمـذه و خويشـان خـود را دراين امـر درآوردنـد 
به مشهد اقامت جست ودچار تعّرضــات پســرانش شــد  در بخش پنجم مسطور گرديد وباالخره۱۲۷۸احوالش ضمن واقعات سال 
مي،ورزيدنــد وعــاقبت يکي از آنــان ايمــان آورد وآقــا ســيد يعقــوب از ديگــر اوالد با پدر معانــدت كه ايمان به اين امر نداشتند و

اهللا واقع در هفت فرسخي مشهد اقامت جسته, مرجعّيت عامه يافت وگاهي به مشــهد آمــده بــا فاضــل واسم كناري گرفته به محّلي
حاصـل شـد و بـاالخره در مشـهد االصدق وابـا بـديع مصـاحبه مي،نمـود واطالعش از امـر اقـدس ابهٰي   بـه واسـطه نبيـل زرنـدي

ــان در درگذشت .   ونيز درويش علي اكبر داماد, مال خدابخش قوچاني وكربالئي عباس نّجار غالب مشقات و بلّيات وارده برايش
بخش مذكور است وحاجي آقا احمد نوبتي با پسرش حاجي ابوالحسـن به عكــا مشــّرف شــد وحسب مطاوي بخش سابق وهم اين
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نمــوده, ســاكن بيرچنــد و بــه االمر به حّج مكه رفته, مراجعت كرد و در آخر به عّلت شّدت تعّرضات معاندين از سرچاه مهاجرت
 وفــات۱۳۲۲حاجي آقا احمد مال علي اكبر به ســال   وبرادر ديگر۱۳۰۱ درگذاشت و پسرش حاجي ابو الحسن به سال ۱۳۰۳سال 

تعّرضات اعداء و بلّيات وارده به طهران مهاجرت و اقامت نموده, درگذشت ودر نمود وبرادر كوچكترش آقا محمد علي به عّلت
 در۱۳۳۶ســال  شاه عبدالعظيم مدفون گرديد ومّلا علي،اصغـر پس از تحّمل بلّيات كثيره به زيرك متوّطن شــد ودر قبرستان دروازه

بــرادرش حــاجي بــاقر وحــاجي  در شــاهرود و بــرادر  وفات  كــرد ودو۱۳۳۷گذشت.    واز بهائيان قديم سرچاه آقا علي در سال 
ّمددر گذشت .   و از جمله متقّدمين مال حاجي محمد بود وپسـرانش آقــا مح  در سر چاه۱۳۳۸ديگرش  آقا محمد حسين به سال 

وآقا حسين در بيرجند تجارت داشتند.
 ---۱۲۷صفحه 

وهم قريه معموره از توابع آن, آقا شيخ عبداهللا, آقا شــيخ مصــطفي, آقــا واز مؤمنين روبين نشابور كه جمال ابهٰي   رضوان ناميدند
كرشــباغي غالمحسين, مال محّمدعطار, استاد حسن سلماني, استاد حســينعلي, آقــا شــيخ محمــدتقي ومال محمد شيخ لطفعلي, مال

علماء وفضالء معموره را در بخش سابق  بودند وشرح كيفّيت شهادت آقا شيخ احمد بن آقا شيخعلي ونيز مال علينقي از(کوشباغي؟)
ــاب شد واز ۱۲۴۸آورديم و شيخ احمد شيخ فاني مذكور متوّلد در معموره به سال  آغاز ريعان جواني در فجر امر بديع توّسط جن

لطنه معاشــر ايمان گرديد وبعــدًا غالبــًا در بلــد مــذكور اقــامت داشــته بــاميرزا محمــد رضــا مــؤتمن به باب الباب در مشهد فائز الســّ
آقا شيخ علي را كه در سّن متجاوز از هشــتاد بــود, ومصاحب گشته, قّوت ايمان وشّدت عرفان داده به وطن برگشت و  والد خود

اهــالي ساخت وچون شيخ از خّدام رضوي وآنان غالبًا از علماء و اغنيا ومقتدرين قريــه بودند هدايت كرد. وجمعي ديگر را مؤمن
اشراق انواـر ابهٰي از افق عراق شـيخ مسـتنير ومنجـذب تحت نفوذشان  قرار گرفتند وقريه به نام قريه ي بابيان مشهور شد ودر آغاز

وقــدماِء مؤمــنين ومؤمن شدند ودر اّيام اقامت جمال ابهٰي در ادرنه به اّتفاق مال علينقي از علماء مّتقين گشت و بابيان قريه نيز متنّبه
سير وسفر كردند وعزم آن داشتند كــه بــاالخره بــه ادرنــه تشــّرف قريه براي تبليغ امر اعلٰي ونشر انوار جمال ابهٰي   در اقطاع ايران

رهسـپار كـوي خراسان به طهران وارد شدند باميرزا مصطفي نراقي كه نيز عازم ادرنــه بــود, مّتفــق شـده حضور يابند وهمين كه از
احمــد بــه دژخيم كــه خواســت بــه قتلشــان آورد, چــنين مقصود گشتند وهرسه در تبريز به شهادت رسيدند, حكايت شد كه شيخ

به ازاء اين خدمت ارزانـي دارم." و دژخيم بي درنگ خنجر كشــيده لــيره،هــا را بالبــاس گفت: " ليره اي چند در جليقه دوخته دارم
به قتل ميرزا عليقلي كه به زي درويشي بود, خنجر آخت واو تن درنداد وشيخ احمد نگاهي تند حــيرت انگــيـز بريده برد ونخست

سربريدند به او كرد تا تسليم شده دستها بر زانوگذاشتـه آراـم نشست ومتواليًا هرسه را
 ---۱۲۸صفحه 

ــهگرديد.   و ومدفنشان در وسط شهر تبريز محّلي واقع است كه اكنون عمارات دولتي وبلدّيه بپا ــبزوار ك از جمله بهائيان س
بهائيـان سـاكن مشــهد شــمردم مال علي والــدش كـربالئي زين فرمودند به عالوه ي رجال محترمي كـه در ضــمنخضراء لقب  

ــود  العابدين صرُّاف از صلحاء و اَتقياء و يزدي ــد ونشــوومال علي در سبزوارالُمُولد والموّطن وسبزواري المسكن والدفن ب  توّل
محمــدعلي يــزدي كــه بــاهم يافت وپس از فراغ از تحصيالت به شغل عطاري اشتغال جست وبواسطه مال محمــد بن حــاجي ونما

شديد حاصل كرد وعنـان اختيـار از دسـت داده بي باكانـه بـه خلطه وآميزش داشتند هدايت به امر ابهٰي   يافت واشتعال وانجذاب
 )۱۳۰۸انــام نهــاد(  را غالبًا در سبيل نشر اين امر مصروف نمود وباالخره سر در ميدان تبليغ وهــدايت تبليغ پرداخت ومنافع حاصله

رسيده امر به سفر يزد فرمودند وبا استنباط واحساس قرب وبه تربت رفته چندي توقف كرده نشر نفحات نمود ودر آن اثناِء لوحي
ــل وايمان براي ياران پيوسته ذكر شهادت خود كرد وبه آن حال به يزد شتافته چندي بماند ودر وقوع شهادت وباغليان عشق محاف

شعفي عجيب كه در ناصيه احوالش نمايــان بــود و شعله اشتغال وانجذاب بيفروخت وبه تبليغ بيگانگان پرداخت ونزد ياران با شور
به شهادت بشتافت وبشارت همي يافت وچون سه ماه گذشت وآثار وقوع شهادت نمايان لوح مذكور را تالوت كرده به اميد فوز

نگاشتيم بــه شــهادت رســيد ۱۳۰۸افسرده وناالن وگريان گشت تا باالخره به نوعي كه در بخش سابق ضمن واقعات سال  نشد دل

ــد وحــاجي خاندان خضرائيودر آن حين تقريبًا پنجاه سال داشت واز وي  برجاي ماند.   ديگر مال عبدالوّهاب ومال عبدالمجي
محمد اسمعيل  ابناء حاجي ميرزا عبدالكريم از اشراف و ُصلحاِء متمــّولين كــه در حــدود ســال محمد جعفر ومحمد علي وحاجي

شدند وخانداني در امــر ابهٰي   تأســيس زيارت كتاب ايقان مؤمن ك هزار وسيصد و اند به واسطه حاجي محمد رضا اصفهاني وي
عبدالّرسول يزدي در آمده عائله واسعه ازايشان شد وضمن واقعات نمودند  ودختر مال عبدالوّهاب به ازدواج حاجي
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 ---۱۲۹صفحه 
برادران ديگر  در بخش سابق ذکر گرديد ومّلا عبدالوّهاب عاقبت مهاجرت به عشق آباد نموده, سكونت اختيار كرد و۱۳۰۸سال  

ــزد غالبًا در سبزوار وفات نمودند.   ديگر استاد احمد کالهدوز هرچند تحصيالت علمّيه نكرد ولي ذوق سرشار عرفاني داشت و ن
فوز به ايمان بديع باحكيم در خصوص اين امــر صــحبت كــرد و او پس از لمحــه حاجي مال هادي تحصيل حكمت نمود وپس از

وجدان قبول نمايد رفع آن نشايد.  اي چنين جواب گفت: آنچه
ز مذهبت     كم،ُجنبان  لبت    ++++++++++  از وهاب و از ذهب ود,در  بيان  اين سن

بــه درب خانــه ي حكيم رفتــه حاجي محمد رضا اصفهاني نيز حكايت كنند كه مي،گفت لوح شــهير بســيط الحقيقــه را روزي واز
شما باز پس مي گــيرم,  حكيم لـوح را گــرفت وفــردا نسخه،اي به وي دادم وگفتم اين لوح را مطالعه فرمائيد روزي ديگر آمده از

وتعليم ذكري نكرد و استاد احمد در سال مذكور از سبزوار گريخته به عشق آبــاد اقــامت گزيد رفتم لوح را از ايشان گرفتم وابدًا
عاقبت به عشــق آبــاد مهــاجرت واقــامت كــرد.  در گذشت ونيز استاد محمد رضا كّفاش۱۳۱۷موسيقي به اطفال مي،داد تا در سال 

مذكوره سبزوار به اّتفاق آقا محمد رحيم مهاجرت واقامت عشق آباد گزيده در آنجــا ونيز آقا حسن بن حاج مصطفي قلي در فتنه
وكربالئي محمد علي (مــردان  تصديق كرده, مهاجرت به عشق آباد نمود۱۳۰۵گرديد ونيز كربالئي حاجي محمد به سال  مدفون

ــد.   واز رجــال معظم ســبزوار  براوف) در تربت فائز به ايمان شد وعاقبت به عشق آباد سكونت جست وعائله ــرار كردن حاجيق
اعاظم فقهاء مقتدر متنّفذ و ساكن ســبزوار بــود وبــاجاللت مقــام وثــروت تمــام امــامت  بن حاجي ميرزا اسمعيل ازميرزا ابراهيم

محمـد امـام جمعــه اصــفهان بـه ومرجعّيت و رياست وافادت داشت ودر اّيام اقامت حضرت نقطه اولي در خانـه ميرسـيد جماعت
مراعــات مقتضــّيات زمـان را نمــوده, كتمــان عقيــدت شرف مالقات فائز گشت وبه حليه ي عرفان وايمان بديع مجّلٰي گرديد ولي

حمايت ورعايت به عمل آورد وباهمه احتياط به نـام بـابي مشـتهر گشـت ورقبـا از كرد ومكّررًا از آحاد اين حزب در مواقع خطر
فقهاء سعايت

 ---۱۳۰صفحه 
به ضاللت افتاده در شــريعت غــّرا وشكايت نزد ناصر الّدين شاه بردند که ميرزا از بابيان صميمي وثابت است و به عّلت او مسلمين

داشــت آن نســبت را قبــول ننمــود, گفت هرگــز ثلمة بزرگ واقع شد وشاه به عّلت حسن عقيدت وارادت که به او  ومقام علمش
ــر وســينا مبّلغين مانند ميرزا عالم نيرومندي را چنين نسبت نتوان داد وبالجمله مجتهد مذكور به واسطه حاجي ميرزا حيــدر علي ونّي

سـبزوار ميدرخشـيد تـا از اين جهــان در شهير بهائي در امر اقدس ابهٰي   نوعرفان وايمان يافت وتا آخر العمــر بـه نــوع مــذكور در

 در ســال يكهــزار و دويســت وهشــتادمحمد حسن مشهور به عزرائيل مشهورترين بهائيان سبزوار اقاگذشت.   ويكي از 
ودر اّيامي قليل بين اهالي به نام بابي مشهور گشت وبــه عّلت قــدرت وشــجاعتش ونــيز بــراي اينكــه وپنج ايمان به امر ابهٰي   يافت

و وقايت كرد تاآنكه برادراـن حــاجي منال دولتي محّول وموكول بدو بود بيم وخوف از او  داشتند واز آحاد بهائيان حمايت جمع
ميرزا محمد علي بــا جمعي همدســت شــده شــروع بــه افســاد وتفــتين نمودنــد شريعتمدار مذكور حاجي ميرزا عبدالكريـم وحاجي

خراســان گرفت وحكومت نيز موافقت ننمود تا عاقبت به طهران نوشــته بــه شــاه عــارض شــدند وبــه والي جديد وشريعتمدار جلو
فرامـرز خـان سـرتيپ صـاحب اقتدارسـبزواـر آصف الّدوله امر رسيد كه رسيدگي كند و او حين عبور از مدينه خضراء به حـاجي

هركدام اقراـر به عقيده كنند به مشهد اعزام دارد وسرتيپ مذكور چنــد تن نفــوس رجوع نمود كه بابيه را درمجلسي حاضر ساخته
اسـتنطاق مؤمنين را در مقر ومحضر برادراـن شريعتمدار وچنـدتن ديگـر حاضـر كـرده در خصـوص ايمـان وعقيدتشـان معروفه ي

عشق آباد رسيد واين جملــه درضــمن بيــان منــدرج واستيضاح نمودند وآنان طبق لوح صادر از قلم ابهٰي  كه سه يوم قبل از آن از
 " رفتــار كردنــد وحــاجي مــيرزا عبــدالكريم برآشــفته گفتانتهيالتقية ديني ودين آبــائي.  بود: " للكّل ان يتمّسكوا بما قيل من قبل 

را نوشــته بــه حــاجي ســيد حاجي به تحقيق واقرار نيست وبرمن ثابت شد كه اين جماعت بابي اند وبي درنگ حكم قتــل چنــدتن
حسين پيشنماز كه از جانب شريعتمدار حاضر بود داد

 ---۱۳۱صفحه 
ورزيده گفت مشاركت در چنين عملي بيرون از حّد وظايف من است ومجتهــد برآشــفته گفت كه حكم را امضا نمايد واو امتناع

وضرورت به مساعدت ومـوافقت امثـال توهم حكيم وعارف مشرب وبي اعتنا در اجراء حدود دين ومذهبي ومجتهدين را احتياج
كه بايد اجرا نمائيد. سرتيپ گفت: مأموريتم اين بود كه هركه اقــراـر كنــد تو نيست وورقه حكم را نزد سرتيب نهاده اظهار داشت
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خـود رويـد فرســتم وهيچيـك اقـرار نكردنـد پس روي باحبـاب نمــوده گفت شــما همـه مرخصــيد وبـه خانــه هـاي اورا به مشهد
ــه ومجتهدين نيز پژمرده وافسرده در حاليكه خون در عروقشان جوش ميزد وهمهمه وزمزمه نامفهومي برلب داشتند از دار الحكوم

اصــفهاني با اشرار واهل فساد انجمن كرده به صدد احباب برآمدند وقرار قتــل حــاجي محمــد كــاظم خارج شدند ودر اّيامي قليل
مذكور دادنــد وســيد جعفــر وســيد جـواد نــام از وميرزا بديع حكيم وآقا ميرزا هدايت وآقا غالمحسين اصفهاني وآقا محمد حسن

صــد به عهده گرفتند وآقا محمد باقر وآقا نوراهللا اصفهاني از تّجار ملزم شدند كه همه ساله شريران خونخوار مشهور بلد قتلشان را
باال زدند ونخست به صــدد مــيرزا بــديع تومان نقد وده خروار گندم به دوسيد مذكور برسانند. الجرم اندر پي قتل مظلومان آستين

وارد آوردند وآقا محمد حسن چون ماجري' مشــاهده كــرد آالت حــرب وآقا غالمحسين برآمده چند جرح غير مهلك بر ايشان
كــه يقين بــه تالفي نمود واشرار خبر يافته, اجتماع كرده ناگهان بر وي حمله وهجوم بردند وچنــدان زدند وضرب مهّيا نموده عزم

وحسب دستور شــريعتمدار وحــاكم عريضــه مفصــل هالكش نمودند و چند روزي در بستر كوفتگي وناتواني خوابيد تا شفا يافت
اشتمال حاجي ميرزا عبدالكريم وحاجي ميرزا محمــد علي بــه طهــران نوشــت وشــريعتمدار ومشروح دالَّ بر سُبعي اعمال مفسدت

ــهد وحكمران نيز امضاء كردند ودر اّيامي چند حكمي شديد براي والي رسيد كه دوسّيد مذكور را في،الحال دستگير نموده به مش
طهــران اعــزام كنــد وهرگــاهه نگه دارد وبرادران شريعتمدار را تحت المراقبه بــ فرستد وتنبيه كامل كرده, تحت كند وغل وزنجير

شريعتمدار شفاعت نمايد 
 ---۱۳۲صفحه 

وَتَغيُّير نموده, َتَشّدد محمد علي را به او بخشد و والي في الحال حاجي فرامرز خان سرتيب را از سبزوار طلبيده, فقط حاجي ميرزا
به سواران خود تلگراف كرد كــه آن دو را بــه هــر گفت: بايد در ظرف دو شبانه روز سّيدين به شهر حاضر شوند وسرتيب الجرم

نمودند و والي به مجّرد حضورشان امر داد, چــوب بــه ســاير زده, حبس كردنــد نوعي ممكن شود, گرفته به مشهد فرستند وچنين
تاخته في الحال هردو به سبزوار رفته حكم دولت را در باره برادراـن شريعتمدار مجري نمايد واو به سبزوار وبه سرتيب امر داد كه

ــود آخوند را گرفته چون خواست به طهران بفرستد شريعتمدار شفاعت نمود ولذا حاجي ميرزا محمد علي را كه اندكي ســالمتر ب
بردند كه مــّدتي عبدالكريم را به ذّلت وخاري بر استر بي،قراري نشانده به اّتفاق چهار سوار جّرار به طهران بخشيدند وحاجي ميرزا

به مشـهد يـافت ودر بين طريـق بيمـار شـد ولـدي توقيف شود ومبالغي نقود صرف كرد تا به موجب شفاعت بعضي اجازه عودت
چندي بياسودند ولي حاجي ميرزا محمدعلي باز بناي فساد گذاشت وخامه را به ايذاِء الورد درگذشت واحباب بعد از اين واقعات

به حـال اجمـاع در معـبري بـر وي هجـوم وتعّرض تحريك وتهيج نمود وفتوي بر قتل اقا محمدحسن داد و مقّرر داشت كه اشرار
وگمان بردند كـه نفسـش بـه آخـر رسـيده ودو تن از جمعّيت پاهـايش را برده با مشت ولگد چندان زدند كه بي حال شده, بيفتاد

مظلوم بفرســتاد حاجي ميرزا محمد علي بر رو برزمين کشيدند وحكمران خبر يافته جمعي را براـي استخالص گرفته تا درب خانه
يافتند كه اشــرار بــه انــدرون خانــه مجتهــد خــبر قتلش را که به سمت خانه حاجي ميرزا محمد علي شتافتند ونيم كشته را در حالي

مؤمن رشيد ناگهان از روي خاك برخاسته روي به اشــرار كــرده, گفت حــق در بــاره من برده اجازت سوزاندن مي،خواستند وآن
 سند گفت کهوپاينده،اـم واين سخن باين ياد فرمود كه احدي را دست توانائي براهالكم نيست اينك من به روحي از او زنده قسم

چند روزي قبل از واقعات 
 ---۱۳۳صفحه 

مذکوره لوحي صادر از قلم ابهٰي خطاب به حاجي محّمدکاظم رسيد که راجع به آقا محّمدحسن چــنين مســطور بــود: " اذکــر من
سّمي بمحّمد قبل حسن وبّشره بعناية ربّه فالق االصباح  ال تخوفک شئونات العالم وال سطوة االمم وال تحزنک ضوضاء الخلــق عن

   پس به اّتفاق مأمورين نزد حکمران حاضر شده تفصيل ما وقع( انتهي)الحّق  قم باذني وقل ربّنا ورّب ما في االرضين والّسموات. "

 حاکم تفصيل واقعه را به طهران تلگراف کرد و به والي مشهد تلگرافًا جوابي رسيد کـه صـورت آن را بـهۀرا ذکر نمود و به اجاز
سبزوار نزد حکمران فرستاد و بر باالي منبر درمجمع انام خواندند. وعين عبارت حکم شاهي چنين بود  بگو اي مــيرزا محّمــدعلي

ابرض تو شريعتمدار نمي شوي,
                  گيرم که مارچوبه کند تن به شکل مار  ======= کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست.

احکام شرعي شما در دولت ممنوع ومستمري شما مقطوع, من بعد از اين حرکات ناشايسته ازتو صادر شود حکومت مامور است
عمارتت را بکوبد و ترا مغلوًال به طهران فرستد. مفسدين را به حزاي عمل خود برسانند. الجرم حاجي مــيرزا محّمــد علي حســاب
کار خود را کرد حکمران مفسدين را اخذ نموده چوپ زد و جريمه کرد و آخوند دم نتوانست زده و دســتش از همــه جــا کوتــاه
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شده و ختم لعن چهارضرب حسب عقيده فاسده خودگرفت و چهل تن از طالب با او موافقت کردند و بعد از اتمام ختم خــود بــا
ــد زنش به مرض وبا مبتال شدند و دو روزي بيش از ختم مذکور نگذشت که روي زمين سبزورا از وجود آخوند و زنش خالي ش
و آقا محمدحسن به رشادت و استقامت در سبزوار بماند تا غروب شمس جمال ابهي واقع شده بــه عشــق آبــاد مهــاجرت کــرده و
عائله بر قرار گذاشت و پسرس آقا عبدالکريم بين مومنين مشهور بود و نيز کدخدا حسين کشکباغي و پسرش عباســعلي و محّمــد
ــربت (شهيد) و شيخ علي اکبر (شهيد) مهروف بودند و از بهائيان شهير جمعيي از جديداالسالم،هاي اسرائيلي خصوصًا ساکن در ت

آنان را به ســلب احــترام اّيــام  محــّرم,بودند گه در سنين سلطنت فتح علي شاه قاجار به اقدام حاجي ميرزا عسگري, ُمجتهد مشهد 
عاشورا نسبت 

 ---۱۳۴صفحه 
مجتهــد واهالي اجتماع نموده به محّله شان ريختند وغارت كردند ورؤسايشــان را بــه محضر  داده فتواي قتل وغارت صادر كرد 

 هنگــامي كــه مــيرزا احمــد ازغنــدي را ومذكور كشيدند واو كلمه شهادت برزبانشاـن گذاشت وبنام جديد االسالم معروف شدند
چنانكه در بخش سّوم آورديم به جرم عقيدت بابيه  اسيرًا به تربت وارد کردند, جمعي از ايشان بــه مقــام علم ودين او پي بــرده از

جمعي كثير از ۱۲۹۰متذّكر ومتنّبه گشتند وسپس به واسطه كربالئي يعقوب تربتي ايمان آوردند ودر حدود سال  بلّيات ومشّقاتش
الخليل افتخار داشتند از آن جمله شــاهويردي بــزرگ كــه ايشان داخل در اين حزب بودند ودر الواح جمال ابهٰي   به خطاب ابناِء

عضوّيت محفل روحاني يافت وبه خدمت تبليغّيه قيام كرد وباالخره مهاجرت به روسّيه نموده در در اواخر اّيامش مّدتي در مشهد
اسـمعيل كـه در اوايـل  ايمـان مكتـوم تركستان مشغول به تجارت شد وعائله ازوي درين امر برقراـر ماند.    ديگر شـاهويردي  ابن

 با برادرش آقا عزيز اهللا جذاب به ارض مقصود شتافته۱۲۹۳ودر سال  داشت تا آن كه سه برادرش که نام  مي بريم, هدايت يافتند
در اسالمبول شدند ونفوسي بسيار در خراسان ُمهتدي ساخت وبا پيشه تجارت در بالد كثيره زيست مدتي به محضر ابهٰي   مشّرف

 وفـات يـافت واخالفش بـه۱۳۳۶نمـود تـا بـه سـال  وچندي در خراسان وبخارا ماند ودر اّيام اخيره به مرو وعشـق آبـاد مهـاجرت
موسي' اول كه به ارض مقصود رفته به محضر ابهٰي   تشرف حاصل كـرد ونــيز خـداداد خدمات اين امر نامدار گشتند ونيز حاجي

وفــات يــافت۱۳۰۹وقبل از سال  با فضل وكفايت بوده, تبليغ كرد ودر مجالس يهود با مالهايشان مصاحبه ومناظره نمود بن موسي
رجب وكربالئي ُعبـدل وپسـرش آقـا محمـد وبـرادر زاده اش حـاجي وعائله درين امر برجاي گذاشت ونيز آقا غالمرضا وحاجي

آقا مهدي وحاجي اسمعيل كه باپسر برادرش به محضر ابهٰي   تشّرف جست. يوسف وميرزا آقا جان وپسرش
 ---   ۱۳۵صفحه 

انعقــاد مي يــافت وبــاالخره مهــاجرت بــه  بن نصير تاجر وصّراف معروف در امر بوده احتفاالت در خانــه اش'ديگر حاجي موسي
واز او عائله واسعه برجاي ماند.    ديگر ابناء محمد صادق آقا موسي وآقــا رحيم کــه عشق آباد كرده, ماند تا در آنجا وفات يافت

عائلـه واسـعه تجارت كرده, مكّررًا به ارض مقصود تشّرف يافته مراجعت كردنـد تـا در گذشـتند واز آقـا رحيم سالها در سمرقند

ــاهويرديديگر . برجاست  وبرادر كهترشان آقا مهدي نيز سالها در آن حدود تجارت كرد  مـــرديآقا رحمت اهللا برادر ش
بود وباري در سنين اشراق شمس جمال ابهٰي   وباري ديگر در اّيام حضـرت غصـن اعظم بـه هوشمند ومعّزز وفّعال در راه اين امر

واخالفش در خدمتگذاري راه اين در عّكا رفت ودر اواخر اّيام در مرو زيسته رياست محفل روحاني داشت تا در گذشت زيارت
اقامت به مرو داشته بــه مــرض وبــا در گذشــت وبعضــي گفتــه انــد كــه مســموم شــد امر قيام كردند ديگر آقا اسداهللا در اّيام اخيره

 در بين راه بخــارا وتختــه بــازار كشــتند وبــرادر۱۳۴۰امر نامدار شدند وپسر كهــترش آقــا فيض اهللا را در ســال  وپسرانش نيز درين

مشّرف گرديد وتبليغ همي كــرد واشــعار گفت واز او خــانواده  مذكور چند بار به ارض مقصودآقا عزيز اهللا جّذابديگرشان 
اي برقراـر ماند. 

______________________________________________________________________
كه در تجارت وتصّرف او بماند تا وقتي كه احبــاب مســافرت بــه جناب مستوفي در مشهد خراسان هزار تومان نزد جناب آقا عزيز اهللا به امانات گذاشت

مطالبــه هــزار تومــان را واّتفاق اجل محتومشان رسيده وفات نمود وجناب آقا عزيز هللا چون ديدند كه وّراث مســتوفي ارض اقدس برايشان فراهم آيد
كه مستوفي مرحوم امانتي هم دادند كه در تصّرف من باشد ولي من تصّرف نکردم نمودند ومّدتي گذشت نزد مستشار كه وصّي مستوفي بود, رفته گفت

جمعي از علما واعيان حاضر بودند وتعّجب نمودنــد وبعــد ضبط نمودم دفتررا ببينيد وامانت را تسليم گيريد در مجلسي كه اين ذكر نمود, و در صندوق
ــه امانت نيست ومستشاـر گفت چون در دفتر ذكر نشد معلوم است كه اهّميت نداشت وجناب از رسيدگي به دفتر ديدند ذكري از آن  ــا عزيزاهللا  رفت آق

آن كه پسران نادان مستوفي مّدعي مي شوند کــه پيش از ين بـوده ولي خلــق از امانت را حاضر كرد مي بينند که هزار تومان وجه نقد است عجب تر
صداقت ميرزا عزيز اهللا در آثار اين امرحيرت مي نمايند.                                         نبيل زرندي
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-----------------------------------------------------------------
---۱۳۶صفحه 

عائلــه از او ف جست ودر اواخر ايام در قهقهه وعشق آباد تجــارت مينمــود, وّديگر آقا محمدتقي كه سفري به محضر ابهٰي   تشر

وديگــر خواهر زاده آقا ميرزا احمد ازغنــدي آقا سيد ابو محمددرين امر برجاي ماند.   واز معاريف بهائيان خراسان 
 كــه هــر دوتن اخــير را عــده ايداماد مذکورمعروف به جبرئيل بودند ابن مال خداداد قوچاني وميرزا علي اكبر

به شهادت رسيد.   از جمله بسيار زدند وابن مال خداداد از ضرب چوب شهيد شد وآقا ميرزا علي اكبر نيز در قوچان گرفته چوب

 در واقعــه شــهادت حــاجي عبدالمجيــدمال علي صّرافبرديم  بهائيان خراساني مهاجر عشق آباد كه عّده ي کثير از ايشان را نام
 در شيروان به واسطه مال صادق بادکوبه اطالع۱۲۹۹تأّثر وتنّبه حاصل كرد وبعدًا به سال  وحاضر بوده به چشم خود مشاهده نمود

تحريك معانــدين همراهــانش علي به امر ابهٰي   يافته بعضي آثار بديعه مطالعه نموده چون عودت به خراسان ميكرد در بندرجز از
ت ومطالبــه كتــاب اين امــر نمــود تــا آن كــه تــني از بهائيــان گرفبيك نام بزرگ بندر وي را دستگير كرده تحت عذاب وشكنجه

ــورد مازندراني وي را مستخلص ساخته ومال علي به مشهد شتافته عقيدت وايمان را تكميل كرد و به نام اين امر معروف گشــته, م
 بــه عكــا۱۳۰۹وبــه ســال   مهاجرت به عشق آباد كرده به صّرافي مشــغول گشت۱۳۰۶تعّرض وتعّدي اعدا گرديد وعاقبت به سال 

بهائيه از او برجاست  وباالخره درسن متجاوز از رفته چندي در جوار عنايت ابهٰي   بسر برد آنگاه عودت به عشق آباد نمود وعائله

ــر  شصت در حاليكه از  دّكه صّرافيش با مبلغي نقود حاجي مــيرزابه خانه مي،رفت اشرار واعدا هجوم آورده او را کشتند.  ديگ
 وقّوه ي کتابت فصيحه وطبع شــعر بــهعلي اكبر حكاك متخلص به بقا است که سجع مهر ابهٰي   را کنده به عکا برد

ــرد.   ــامت کـ ــا اقـ ــال هـ ــّيه سـ ــتان روسـ ــافت ودر ترکسـ ــربي يـ ــابفارســـي وعـ ــيرزا وجنـ ــع مـ ــا طبـ ــراقي بـ ــد تقی اشـ محّمـ

ــانو از     شعرسالها ...واضح ...داشت.( چند کلمه ناخوانا) ــوانيآقا محمد ُقنداق ســاز ،مهاجرين بهائيان خراس  در عنفــوان ج
ومجاورت اختيــار نمــود و بــاالخره در بهجي دكــاني جنب قصــر بــراي مهاجرت به ارض مقصود كرد وبه زيارت ابهٰي   نائل شد

غصن سازي وترميم تفنگ واسلحه باز كرد و صنعت کار ماهري بود وتفنگ هاي بي نظير ساخت ولي حضرت آهنگرـي وقنداق
ميبردند که در مزرعه وبــاغ وغــيره بــراـي تفــّرج اعظم عبدالبهاء او را از آن منع كرد وكّروسه ي جمال ابهٰي   را  او ساخت وخود

ومنتسبين ميرفتند وبعداز غروب شمس ابهٰي   با اغصان
 ---۱۳۷صفحه 

بــود تــا در گذشــت وخــانواده برجــاي فصل نكرد ومعذلك به محضر حضرت عبدالبها ميرسيد واو را طرد نفرمودند وبــدان حــال
نگذاشت.

  خوزستان                                                                
شــد ومعــدودي از اهــالي در اقســام ودر قسمت جنوبي ايران خوزستان به علُّت بعد از مراكز جريان اين امر,  نفوذي كمتر حاصل

به مركزّيت اجتماع كثيري از مؤمنين شهرت يافت واقـدم واشـهر بابيـان ديگر مملكت فائز به ايمان گشتند وفقط قريه  من يوحي 

مطلــع از امــر  نخست در قريه زيتان سكونت داشته, ِملكداري مي،نمود وبه واسطه سابقين اّولين مهاجرينخزاعي مالحسنآنجا 
گرديد سپس به قريه من يوحي انتقـال نمــوده شــروع بـه نشــر بديع گرديده وبعدًا تكميل در ايمان يافته موجب ايمان بعضي ديگر

كرده عريضه به به ايمان شدند ودر سنين اشراق انوار ابهٰي   از افق عراـق محمد نامي از انان را رسول اين امر كرد ودوازده تن فائز
شد ودر آن حدود به نشر نفحات پرداخته بــه اين محضر مبارك فرستاد وبدين وسيله ارتباط حاصل نموده, لوحي درشأنش صادر

 معاندين ومــأمورين وي را۱۳۱۴تعّرضات وتعّديات اعدـا گرديد. چنانكه در سال  نام نزد خاص وعام مشهور گشت ومكّررًا دچار
ورها گشــت وبعــداـز وفــاتش محبوس نمودند واموالش را بردند وباالخره به واسطه دامادش كه شيخ عربي بود, مستخلص كشيده

َنجَلش در اين امر نامدار وخدمتگذار گرديد

  عراق  ايران - اصفهان                                                      
براي اين امر شد. اصفهان وتوابعش در سنين اشراق شمس جمال ابهٰي    از حيث كّميت وهم كيفّيت مركزي مهم

---۱۳۸صفحه 
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اعدائـي مقتدر از صــف اول و رجالي نامي وشهداي گرامي برانگيخت والواحي كثير براي آن حدود صدور يافت ودر همان حال 
موجب مهاجرت گروهي كثير از مؤمنين گرديد واز مشاهير بابيان كــه در آنجا ميزيستند وفتنه وتضييقات شديده فراهم كردند كه

حاجي ســيد جــواد بودند وبه ظهور ابهٰي   عرفان وايمان حاصل كردند واخالفشان در اين امر نامدار شدند در آن حدود باقي
ــه ســالميرزا عبدالحسيـن محّرر و ميرزا علي،محمد سيف الّذاكرين ودو پسرش محّرر  و ديگر آقا سيد عبدالّرحيم كه ب

بدين نام مشهور گشت وديگر اقا عبدالحميد خلف مال جعفر گندم پاك اقا سيد مهدـي عالقه بند در گذشت و پسرش ۱۳۰۸
وي را از طبرسي كه در آباده به سال فتنه شورش علماء و بازاريان ضرب وآزار بسيار تحّمل كرد وبهائيان محل كن شهيد در قلعه

بهائيـان معـروف شـهر بـود خانـداني برجـاي مانـد. چنگال تيز چنگان رهائي دادند واز دخترش ودامادش آقا سيد هاشم كه نيز از

وسائر اعضا خانواده نهري ها خصوصًا ميرزا محمد حســن  بيگم شمس الّضحي'      ميرزا محمد علي نهري و خورشيدديگر 
وماشرح احوال اخوان ثلثه وميرزا محمد حسين محبوب الّشهداء كه رايت مرتفعه ي  امر ابهٰي   ونادر الّنظير بودند سلطان الّشهداء 

ــه محّبت  در اّيام ميرزا محمد علينهري ها را در بخش سوم آورديم و اجتماع در بدشت چنانكه در بخش دّوم ذكر نمــوديم ب
ودر سفر اول به عراق عرب مزيد محّبت واخالص حاصــل كــرد وبــاالخره صــيت اشــراقات واخالص به جمال ابهٰي   فائز گرديد

به بغداد شتافت ومّدتي در جــوار افضــال ۱۲۷۳بديعه از افق عراـق زمام اختيار ازكفش ربود وبا دو برادر زاده مذكور به سال  انوار
 درگذشـت و او بـه عالوه مقامـات مـذكوره افتخـار۱۳۷۵ودر حـدود  سـال  بسر برده در غايت ايمان واخالص بـه وطن برگشت

يافت چه كريمه اش  اتصال عائله به خاندان ابهٰي  
===۱۳۹صفحه  

ــه عرصــه منيره بيگوم چنانكه در خاتمه بخش الحق آورديم به شرف اقتران با حضرت غصن اعظم رسيد ودودمان ابهٰي   از وي ب

ــه در  به ازدواج حاجي سيد جواد يــزدي     گوهر سلطان بيگومظهور آمد ودختر ديگر ميرزا محمد علي  ــده عائل  در آم

راضيه بيگوم نخسـت زوجه ابن عم خــود آقــا ســيد علي بن مــيرزامصر وارض مقّدس تأسيس گشت ودخترديگرش 
حــاجي ســيد يحــيي  كه عنقريب مي نگاريم شده عائله برقــراـر نمــود و پســرشوفاتش زوجه ميرزا اسد اهللا هادي وبعد از

وآقا ميرزا محمد حسين مذكور پســران مــيرزا محمــد مقيم ارض مقدس شده عائله واسعه برجاي گذاشت وآقا ميرزا محمد حسن
امــر در سنين صغر بواسطه پــدر ودوعّم مهــتر از لبن عرفــان وايمــان بــديع نوشــيدند واز افق ابراهيم بن حاجي سيد كاظم اصفهاني

بوده امالك وامــور مــالي آقــا  آقا ميرزا محمد ابراهيم از اغنيا ومحترمينجديد چون دو ستاره دّري درخشيدند و
اقامت حضرت اعلي بـه خانـه امـام مكـّررًا بـه شـرف لقـا رسـيده  ودر اّيامميرزا سيد محمد امام جمعه را در قبضه داشت

واو خانه خويش از آن بزرگوار ميهماني وپذيراني بسزاتي نمود وبه مقام حّب وعرفــان فــائز گشت واخالص ورزيد ونوبتي نيز در
ميرزا اسمعيل وآقا ميرزا كــاظم  وپســر اخــير در را چهار پسر بود به ترتيب در سّن به اسامي آقا ميرزا حسين وآقا ميرزا حسن وآقا

مهتر خصوصًا اقا ميرزا حسن بعد از فوت پدر ســربرافراخت ودر مقامــات ماّديــه ومعنوّيه جواني از اين عالم در گذشت. ودو پسر
 بــه اّتفــاق۱۲۷۳عــراـق مي،درخشــيد بــه ســال  واحترامات ظاهرّيه  ترّقيات نمود وچنانكه نگاشتيم در اّيــامي كــه انــوار ابهٰي   از افق

واستفاضه واستضــائه نمودنــد وچــون مــراجعت بــه وطن كردنــد در زمــاني عّمشان ميرزا محمد علي به بغداد رفتند وچندي اقامت
ــه ترقيات بسيار نمودند وبساط وسيعي بگستردند وروابط تجارتشان با مدائن كثيره اندك صورتًا  ومعنًا پيوند يافت وسرمايه عظيم

بسيار داشتند. شان به دست تّجار وصّرافان اصفهان گردش كرد وقطار شتر
---۱۴۰صفحه 

رفت واداره  امــورملكي وجمال و رئيس گماشتند كه امتعه وبضاعات را جمعي بالد مي،نمودند وصــوت وضعّيتشــان  بــه بالد ناميه
به آقا ميرزا حسن مفّوض گشت وچون امـام جمعـه در گذشـت واقتصادي امام جمعه مذكور نيز پس از فوت ميرزا محمد ابراهيم

كه به مقام امامت جمعه رسـد وشـيخ محمـد بـاقر مجتهـد سـابق الوصـف بـراي انكـه نفـوذ وبرادرش مير محمد حسين سعي كرد
خــانواده امــام جمعــه را در مقابل نفوذش قرار نگيرد, سخت ممانعت ومقاومت كرد چندانكه نزديك به آن رسيد كه كل ديگري

مير محمد حسين را امام جمعه نمــود وامــور وامالك امــام جمعــه متفّرق سازد, آقا ميرزا حسن هّمت گماشت وبه اقتدار وايثارمال
در اخالق گرديد وآن دو برادر جليل القدر به عالوه وفرت ثــروت وبســط دائــره تجــارت وقــدرت وعظمت جديد نيز راجع به او

اداني واعالي معروف ومشهور شدند وعلما واركان بلد روحانّيه وسجاياي رحمانّيه قليل الّنظير ودر بذل  وكرم وسرپرستي اهالي از
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ــا هّمت۱۲۸۸درحّل مشکالت خود از ايشان استمداد مي،نمودند ودر مجاعه،ي جارفهٴ ســال  خصوصًا مير محمدحسين امام جمعه  ب
چنان قيام واقدامي نمودند كــه اهــالي وسخاوتي خارق العاده به حفظ جان ونگهداري فقراء اصفهان از مسيحي  ومسلمان وغيرهم

مي،خواندنـد وآقا ميرزا حسن جمعي را واداشت كــه انبــار گنــدم مقّفــل شــيخ در مدايح و اوصافشان سرود ساخته در كوي وبرزن
مذكور را رغمًا النفه باز كردند  وگندم را به فقرا تقسيم نمود. چه كه شيخ گندم وافــراز امالك خــود احتكــار محمد باقر مجتهد

مواعظ و نصايح كه به اوهمي گفتند گندم وانبــار را محفــوظ كرده با مشاهده هالكت فوج فوج از مرد وزن وكبير وصغير وباهمه
وان ومضبوط كرده به انتظار روزگار سخت تري  روز ميشــمرد  تــا بــه فــروش رســانده تزييــد مــال ومنــال نمايــد وبالجملــه دو َاَخــ

هالي اصفهان شدند ودر عين حال بدون اندك بيم ومالل در عشقا،ي محبوب عاّمه
  ۱۴۱  صفحه 

بــر دوش گرفتــه در نشــرو تــرويج به آستان محبوب ابهٰي   شهره گشتند وبه اقوال واعمال طّيبه ي طاهره  رايت نصرت اين امــر را
وعمارتشان محّل حــّل وعقــد امــور واصــالح معضــالت جمهــور گرديــد تعاليم الهّيه وحراست وحمايت احّباء دمي تغافل نكردند

 كه مّتصف بـه شـّدت بغض وعنـاد وايجـاد فتنـه وفسـاد(اشکالي درتنظيم جمله است)مذكور را  وشيخ محمد باقر مجتهد (ذئب = گرگ)
بود به عّلت قدرت ونفوذ ايشان ونــيز حمــايت امــام جمعــه وظــّل الســلطان وعــدم مــوافقت اهــالي واهتمام در سفك دم نخبه عباد
مبلــغ ســيزده هــزار تومــان مــديون  تاآن كه مير محمد حسين امام جمعه مــذكور متجــاوز از(اين جمله)اصفهان كاري از پيش نبردند 

داشت ومصّمم شد كه بوسيله اي خود را از زير بار ديون مستخلص ايشان شد ونه قدرت انكار ديون ونه رضايت تأ ديهِ ي  آن را
سليمان مشهوربه باشيخ مجتهد بسازد وايشان را به نام دين وعقيدت تكفير استيصال وتدمير نمايد وميرزا سازد وسهلتر طريق اينكه

س وتفّحص موقــع وبهانــه نائب الّصدر اخ الّزوجه امام جمعه را كه نهايت حسد و رقابت با آقا ميرزا حســن داشــت وهميشــه تجســّ
شــده نموده برجايش ُمشير وُمشار امام گردد  فرصت به دست آمده  واسطه بين امام وشــيخ مجتهد مي،كرد كه او را تضييع وتذليل

لطان وآن دو پس از بّث شكوي؟؟؟ ومــذاكرات بســيار متعّهــد وهم قســم در قتــل آن دو بزرگــوار گشــتند وبــا شــاهزاده ظــّل الســّ
وگهي به تهديد وگاهي به تطميع سخن گفتند ومسئولّيت روحانّيه از حکمران مّتفقا مالقات محرمانه كرده راز خود به ميان نهادند

دادنـد تـا او را وتجارّيه از شاه ورعّيت را به عهده گرفتند ووعـده ي امـوال ونقـود باهظــه شــان را بـه وي خالق ومسئولّيت سياسّيه
را دستگير كرده به محبس اندازنـد وبه مرام خود رسند وبنــاًء راضي وباخود مّتفق ساختند وروز عيدي را مقرر داشتند كه دو برادر

 نگاشتيم هردو برادر را۱۲۹۶واقعات سال  علي هذا به نوعي كه ضمن
 ______________________________________________________________________

جناب فاضل شيرازی در يزد بودند که خبر شهادت جناب سلطان الشهداـء و محبوب الشهداء رسيد.مشاراليه و حاجی اوسيع؟ و جناب افنان جواز دادند که بــه دولت
روس مهتکی گردند محض استجاره صورت تلگرافی نوشتند ......

---۱۴۲صفحه 
تا شيخ محمد بــاقررا بــرآن داشــت كــه دربــاره به شهادت رسانند واما برادر كهتر ميرزا اسمعيل دو هزار تومان به ظّل الّسلطان داد

جمعه در قتلش از حبس خالص وآزاد شــده وطــولي نكشــيد كــه وفــات يــافت وظــّل قتلش شّدت نكرد ولذا با وجود اصرار امام
وبــراي همين كــه قــاتلين ومخّلفات واموال او را ضبط وتصّرف نمود ومدفن شهيدين مذكورين تا مدتي مكتوم  بود الّسلطان بقايا

به آن حدود نمي،گذشت ودشمان چند بار بــه خــرابي ودمــار مرقــد مذكور در كمين وبه صدد دستيابي براحباب بودند كسي علنًا
لطان كوشيدند ودر الواح وآثاركثيره كه از مقام ابهٰي   درشأن دو شهيد مـدكور صـادر گرديـد. مـيرزا محمـد حسـن بـه لقب السـّ

را رقشاء ياد فرمودنــد وسـلطان الشــهدا را دو پســر الّشهداء وميرزا محمد حسين را محبوب الّشهداء وشيخ باقر را ذئب وامام جمعه
الّضحي' حرم آقا ميرزا هادي نهري را شرح  احوال در بخش سّوم گذشت وبه نــام ودودختر بود ومادرزنش خورشيد بيگم شمس

مســائل وتعــاليم نمــود ودر دراصفهان شهرت يافت وَدِرخانه ي سلطان الّشهداء براي رجال ونسوان احباب تبيين وتوضــيح اين امر
ــه عمــارت نشر امر ابهٰي كوشيد وبين زنان بلد به نام فاطمه بهائيان مشهور گشت وظّل الّسلطان وي را طلبيده, برادرش خــواهر را ب

ــروف وشاهزاده بادست وپاي خود ضرب شديد براو وارد آورد چنانكه بيفتاد راز هوش رفت حكمران برد وبرادر چون سّيدي مع
خواهر را نجات داده, بيرون آورد وباخود به مشــهد خراســان داومت در عبادت ودعا بود التماسش قبول يافته,مبه زهده وتقوي و

بانسواـن مؤمنات معاشرت برد وشمس الّضحي در آنجا
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كردکه :   من در حجره محّل حبس دو برادر مباشـر تهّيه ي غليــان وآوردن شــام آقـا سيد علي بن آقـا سيد ابو القاسـم مستخدم حضوري سلطان الّشهداـء چنين حكايت
وفّراشان مأمور قتل در آمدند مرا كــه در اوائــل جــواني بــودم بودم وبرگردن هردو زنجير خفيف معروف به شكاري بود تا چون در روز سّوم مير غضب ونهار وغيره

نــزد مــار افعي(رقشــاـء منظــور امــام جمعــه براي اينكه دل نبازم به حجره اندركردـه در بستند ولي از روزنه ميديدم كه دو برادر را از حجره به محّوطه ي  بيرون آورده
اصفهان است)  به انبار زير ميرفت, سربريدند.

 ---۱۴۳صفحه 
الجرم بــرادر وي را بــه وطن برگردانــد جسته در مجالس ومجامع نطق وبيان نموده وشهرت گرفت وتعّصب اهالي به هيجان آمده

بين مؤمنين ومؤمنات پرداخت تا آن كه از ســاحت اقــدس امــر بــه حــركت عائلــه وباز كما في الّسابق به نشر وترويج تعاليم ابهٰي  
مقصــود شــدند ودر  با دخترش فاطمه بيگوم حرم آن مظلوم واطفــالش رهســپار ارض۱۳۰۳به عكا رسيد ودر سال  سلطان الّشهداء

هداء در اصــفهان جوار فضل وعنايت كبري اقامت جستند ودختر بزرگ سلطان الّشهداء حرم ميرزا محمد صادق بن محبــوب الشــّ
ماند ودختر ديگرش زوجه

________________________________________________________________________

جل ذكره وثنائه االعظم دفعه دوم زيارتشان بعداز يك مـاـه در ارض مقصـود پنجاه وپنج سال گذشته مرحوم حاجي فرج اهللا زمانيكـه مشرف شدند حضور جمال قدم
اصفهان ميرويـد منزل سلطان الّشهداـء و محبوب الشهداـ، تكبير مرا بــه اهــل بيت احّباـء را مرّخص فرمودند وفرمودند يا فرج اهللا اين سفر را از  اصفهان ميرويد طهران در

بگو فرامــوش نكــردم شــماها را, بگــو قلب من باشــمـا همــراـه ومحبوب الّشهداـء بگوئيد اين لوح  را بدهيد به ايشان  نوازش مرا به طفالن شهدـا برسانيد, سلطان الشهدا
,  برويد طهران عرض كردم به چشم, آمدم اصفهان چستجوكردم دو از شب رفته بود, رفتم در زدم دوطفل آمدنـد دم در يكي بــه ســّن است محّبت كنيد اهل بيت را،

بيايند دم در. همشيره حضرت سلطان الشهدا آمدنــد  دم در, ساله وديگري به سّن ده ساله آهسته گفتند, كي هستيد؟ گفتم يک نفر بزرگتر خودتان را بگوئيد دوازده
بيائيد تو! امــان از اين عمــارت كردم از ارض مقصود آمدم باشما صحبتي دارم.  رفتند توي منزل, بعد ازچند دقيقه  طفالن آمدند,  جواب دادند چه ميگوئيد؟ عرض

آشپزخانـه بي در يک پرده ي کرباسي آبي به در آشپزخانـه بود مي،خواســتم گريــه کنم, خرابـه ي ويرانه, سر باال سر پائين بزرگ تمام را خراب كرده بودند. جز يك
مظلوم محجوب  ,  توي آشپزخانه تنور بود كرسي را گذاشته بودند روي تنور چند زن رفتند  پشت ديــوار خود داري ميكردم صحبت كنم, اين رنگ روي طفلهاي

خيلي خيلي مسرور شدند به جهت لوح هر طــوري كــه عنــايت نشستند وليكن همشيره سلطان  الّشهدـا پهلوي من صحبت مي،كردند, کمي باران مي آيد ,  آشپزخانه 
چقــدر جمعّيت ســر را دورشان زيارت كردم ,گفتم: آقا جان غّصه نخوريد, دلتنــگ نباشــيد, خــوب مي،شــود. بــه بينيد فرموده بودند, عرض كردم خدمتشان,  طفلها

مي،شود جمعيَّت خيلي سر دادند  عيال واطفال  که سلطان اين همــه جمعّيت پــدر بزرگــوار وجان در راه خداونـد دادند كه پدر شما سلطان الّشهداء هستند پس معلوم
افتادندـ.  دست به روي اطفال كشيدم, حركت كــردم.  هرچــه به بينيد جمال مبارك چقدر چه اندازـه عنايت در حق همگي شماهـا فرمودندـ. طفل ها به گريه شما بوده

ديگر ندارند. عــرض كــردم فــردا شــب بمانم,  اهل بيت تمام توي باران نشستند هواي سرد جاي منزل غير از اين دخمه نيست وجاي اصرار كردند بمانيد, ديدم كجا
هداـء  فرمودند خير شب بيائيد بهتر است. دو سال پيشتر بوده شهادت ايشان تمام  همشــيره,برسم دوساعتي خدمتتان مي،رسم اگر مانعي نيست روز خدمت ســلطان الشــّ

شكر گذاري مي،كردند راضي هستم به رضاي پروردگار هرچـه مي،خواهد

 ---۱۴۴صفحه 
هداء حاجي سيد يحيي' بن ميرزا محمد علي نهري عموي سلطان الّشهداء در عكا شده, عائله  تاسيس نمود وپسر مهتر ســلطان الشــّ

حي ميرزا عبد الحسين کــه از تــأثير صــدمات ومصــائب وارده مــريض گشــت پس از چنــدي در عکــا وفــات يــافت وشــمس الضــّ
گذشتند وپسر كوچك سلطان الّشهدا ميرزا جالل در جــوار ابهٰي   نشــو ونمــا يافتــه ودخترش فاطمه بيگوم نيز متدّرجًا در آنجا در

هداء را ســه پســر صهريت حضرت غصن اعظم عبدالبهاء رسيد چنانكه در بخشهاـي الحقه بيــاوريم واّمــا محبــوب بعدًا به مقام الشــّ
ويك دختر بود 

گفتم, آمدـم فرداشب يك ساعت از شب رفته چهار سمت خــود همان خوبست ,گريه ميكردند,  رضايت جمال قدم را طالب هستيم, از اينطور صحبتها.  خدا حافظ
پرده منزل كردند هر چه اصرار كردم بنده آنجــا را پائيدم در زدم طفلها آمدند دررا بازکردنـد يک پرده پشت ديوار آشپزخانـه كشيدند حائل سرما   اهل بيت زير آن

هداء ازشــهادت  از غــارت توي چادرمي نشينم, شماها بفرمائيد توي اطاق. فرمودند: خير ما جامان خوب است, شما بفرمائيـد .   صحبت کردند, همشــيره ســلطان الشــّ
ــه کردن  از خراب منزل هاشان فرمودند . هفته ي گذشته امام جمعه پليد  فرستاده بود همه بچه ها را بردند منزلشان گفته بود به بچه ها من قاتل پدر شما بودم دو مرتب

پدرتان نباشيد, لعنت بكنيد به پدرتان به دين پدرتان تا من شما را دوست داشته باشم, هرچه كــرده بــود !!! شما مثل گفته, پسرهاي آقا سيد حسن آقا سيد حسين بابي
ونمي فهمنــد مي،گويـد اگـر بچـه انـد لعن كننـد چـرا لعن كنند, بچه ها جواب نگفته بودند. گريه مي افتنـد بچه ها,   يكنفر از آخوندهـا مي،گويد آقا اينها بچه،انـد لعن

مي،رسد لعن نكنند, مرّخصشان ميكند. عرض كردم بله اينها پسران خونخوارند آموخته به اين آنهـا هـزار سـال اسـت بـر منـابر نمي،كنند, بچه كجايند! چطور عقلشان
ديگر ميگويند دولت و علما نوشته دادند دسـت مـردم, مهـر مي،دهند, حسين را اينطور كشتند اينطور اسير كردنداينطور بي خانماـن كردند از طرف مي،خوانندـ.  تعليم

است حاال چه مي،گفتند هميشــه ن روز چه بود دو باره پشيمان شديدـ! فهميديد خطا كرديد! چه بود! امروز چيست! همان حسين آكردند امام حسين خارج از مذهب,

 Documents prepared by Adel Shafipour



97

هاي معقول, صبور, مظلوم واقعًا لّذتي بردم ازين چنين ديــدار, اين طفــل هــا, اين خــانواده روزگار.   باري خيلي صحبت كرديم, چاي آوردند صرف چاي شد. بچه
طفـل هـا را بـردارم مي،خواهم مرّخص شوم, فرمايشي داشته باشيدـ. بفرمائيد. عريضـه کنم,  گفتنـد خـير. عرضـي نـدارم خيـال دارم دو ساكت صامت.  عرض كردم

طهران اگر فرمايشي داشته باشيد در انجامش حاضرم. گفتند خير زحمتي نداريـم پسر حركت كنم, براي زيارت جمال قدم .همشيره شهدـا گفتند عرض کردم, ميروم
ــب را  گفتم ايشان ايستادند رو به قبله  ماهم  ايستاديم زيارت نامه پدررا خواندند ماهم گريه زيادي كرديم. خدـا حافظ کرديم هرچه بزرگتر اصرار كردند, بمانيدـ. ش

همه اهل بيت  يکان  يكان خدـا حافظي كردم. آمدم شبانه حــركت كــردم طهــران, تــوي مســافرت اجازـه بدهيـد مرّخص بشوم. امشب را حركت كنم رو به طهران از
            همينطور مّد نظرم.  شرح حاالتشان حضور جمال مبارك عرض كردم.

جاللّيه بنت حاجي فرج---                                                                                                                                   ---  
 ---۱۴۵صفحه 

ــلطان يشتربوپسر ارشدش ميرزا محمد صادق مذكور از برادرانش ميرزا احمد وميرزا محمد علي  تعّلق به امر بديع داشت وداماد س
به محضر ابهٰي   در عكا تشّرف يافت واز ايشان عائلــه واســعه درين امــر برقــرار الّشهداء شد وعائله عمو را به عكا برد. باري ديگر

وعظيم صــدور يــافت منهــا  قولــه ودرشأن اعضاء اين خانواده خصوصًا شهيدين مذكورين قبًال وبعدًا الواحي ومراثي كثير گرديد
ــام ٰ    " انا المظلوم الغريب يا سمندر لعمرك قد تجّددتاالبهي مصيبة محمد رسول اهللا في الجنة العليا وزيِّنه البتول العذراء في المق
نينــوا وال تكونــوا من المــدبرين وهي تصيح وتقول تّبًا لكم يا مالِء الفرقان فعلتم مافعلتموه من قبل اين حسني واين حســيني االعلي

ان انضفوا ياقوم وال تكونوا من الكاذبين بــاّي جــرم قتلتم حســيني في هل حسني كان خائنًا فيكم ام اكل اموالكم ام سفك دمائكم
المين ارض الّصاد لعمري قـد يرجـع حـديث الّطـف يا اّيهالّناظر الي وجهي قد كسرت الّسعينة وعقرت الّناقه بما اكتسبت ايدي الّظـ

ــا بعض ولكّن القوم في حجاب مبين انّا سترنا شأن اسمي الحسن نضعف العباد فلّما ارتقي بجناحين الــّروح الي الّرفيــق االعلي ذكرن
عنده انّه لهو الفّضال الكريم "  ودر لوحي ديگر  " فلّما فاز الحسن والحسين وقضت االّيام اخــذنا مبــداء الّظلم مااعطاه اهللا بفضل من

ر ياســمندري في صــبري بعــد قــدرتي واصــطباري بعــد اقتــدارـي واالعتساف بسلطاٍن من لدنّا اّن رّبك لهو المقتدر القدير.....  تفّكــ
اهر بعيد من العبــاد او بمالئكة وهّمي بعد نفوذ كلمتي المهيمنة علي ــا العالمين لو اردنا اخذنا اّلذين ظلموا في الّظاهر الظٍّ المقــّربين اّن

ــذين ظلمــوا كمــا نعمل بما نقيضبه الحلمة الّتي جعلناها سراجًا لخلقي واهل مملكــتي اّن رّبــك لهــو العليم الحكيم فســوف نأخــذ اّل
ايشــان  ودر لوحي ديگر   "  قسم به درياي معاني كه اگر مقام خادمي از خــّدامهو الحاكم علي مايريد " اخذناهم من قبل اّن رّبك

كه حال به خدمت مشغولند ظاهر شود جميع اهل ارض منصعق شوند ودر ضمن لوحي به امضاء

اين زير نويس خوانا نيست به اصل مراجعه شود.
ــه بــرای ارض مقصــود ....مبــذول شــود کــه ذکر شريف سلطان الشهداء نخست دوختر بزرگش زوجه ميرزا صادق بن محبوب الشهدـا بود در موقع حرکت عائلــه تهّي
همراه شود ولی حاجی ميرزا صادق نتوانست خود بماند و احقاق بر....کند و طولی نکشيد ...مشتاقانه در تشرف حضور در گذشت و ديگر کوچکترش که در اواخــر
اّياـم اشراـق شمس ابهٰی از افق عکاء به ازدواج حاجی سّيد يحيٰی اصفهانی در آمدـو ديگر ميرزا هبدالحسين که در حين شهادت پدر پنج سال داشــت شــعيف البنيــه و
روحانی بود و به علت شّذت ...بپوشيد در گوشه زيسته, می گريست و چمال ابهی امر فرمودنـد در موسسه شرکت روحانی در اسکندرّيه ماندـه تجــارت بيــاموزد ولی
چون خبر وفات ميرزا حسين نجل حضرت ع=غصن اعظم رسيد از جهت شدت تعلق و تاثـر گداخت و جان سپرد و ديگر ميرزا جالل که هنگام شهادت پدر هشــت

و از حاجی ميرزا صادق و زوجه مذکورـه اش ...که پس از حضورشان حسب زيست مادرش با مــيرزا اســداهللا اصــفهانی ...نــزد حضرتغصــن اهللا االعظم  و اوماهه بود 
 را ...ازدواح فرمودند.

 ---۱۴۶صفحه 
و عنوان خادم مسطوراست   " اين عبد از اّول تاحال از تفصيل امور نورين نّيرين مطّلع است, ايشان در عراـق به ساحت اقدس فــائز

در اوُّل منافي خياالت بعضي واقع شد ولكن يد قدرت الهي ايشان را بلند نمود شدند وكمال عنايت در باره ايشان ظاهر واين فقره
آن حضرت ديده وشــنيده مزيِّن فرمود از سماء مكرمت بركت برايشان مبذول داشت تا آن كه به مقامي رسيدند كه به طراز عّزت

داشــتند وهمين امــري كــه واقــع شــد بــه اند وبعد از مراجعت از ساحت اقدس به ارض  ص (صاد= اصفهان) در عريضه معــروض
حال مالحظه نمائيد, الحمد هللا  تــا بودنــد از عنــايت حــق بــه كمــال عــّزت كمال عجز وابتهال آن را از غنّي متعال مسئلت نمودند,

بــه شـهادت كـبري' حّب ايشان در قلوب شد كه احصاي آن را جز حق قادر نبوده ونيست و در اواخــر عمر ظاهره به قسمي القاي
باره ايشان چه نازل شد .... تــا حــال قــريب صــد كه خود خواسته بودند, فائز گشتند و بعدهم مشاهده نموده ايد که ازقلم اعلي در

لوح درين مصيبت كبري نازل شده بل ازيد".
ــاند ديگر از مؤمنين متقّدمين اصفهان استاد جعفر بّنا از بقية الّسيف قلعه مازندران كه  از ما بين شهداء برخاسته خودرا به وطن رس

 در گذشت.   ديگر ابوالحسن چيت ساز در اصحاب زنجــان۱۳۰۲شد ودر حدود سال  وحيات طوالني يافت وخاتمة الحيات فلج
و از شــهداي نامــدار به شهادت رسيد وپسرش ميرزا عبداهللا در امر ابهٰي   معــروف بــوده, خانــداني برجــاي گذاشــت.   داخل شده
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جمال ابهٰي   فـائز بـه ايمـان واخالص واسـتقامت واهتمــام در اصفهاني حاجي محمد رضا تاجري محترم بود ودر اوائل افشاي امر
ــه همي مشهدي،علي وآقا محمد تقي نيز مهتدي شدند وحاجي چون بي اختيار وعاشقانه با يگانه تبليغ گشت وبرادرانش آقا وبيگان

واقع گرديد سخن از حّقيت امر بديع گفت شهرت به نام بابي يافته مورد تعّرض وحمله
---۱۴۷صفحه 

بــاثروت و وســعت تجــارت عــودت وناچار به سبزوار وصفحات اخري از خراسان رفته بماند وبه تجارت پرداخت وبعــدًا چنــدي
گماشت وتعّرضــات اعــداء را بــا قــّوت قلب وشــهامت ايمانّيــه وصــبر وطن نموده, اقامت جست وبه تبليغ خويشان وبستگان هّمت

اخــوان مـذكورش دربيم وانديشـه شــدند واو را نصــيحت دادنـد وپي در پي بـرايش گرفتـاري وتحّمل مقاومت نمود به حّدي كه
طالخونچــه كــه كيفّيت شــهادتش را در بخش  با مال كــاظم۱۲۹۴وحبس وخسارت مالّيه وتوهين وتحقير همي مهّيا شد تا در سال 

هداء وبــرخي ديگــر از احّبــاء خالصــي سابق ضمن واقعات سال مذكور نگاشتيم محبوس گرديد وبه موجب اقدامات ســلطان الشــّ
نشــر امــر مذكوره مورث اندك خوف واحتياط در حاجي نشد بلكه موجب  مزيــد اشــتياق واقــداماتش در يافت وتمامت واقعات

خــود منعقــد داشــت بــا دو تن كــه بــه ظــّل  در مجلس تبليغ که همــه هفتــه در روزي معّين در خانه۱۳۰۲ابهٰي   گرديد تا در سال 
به امر بديع صحبت كرد وشرح آنچـه شــنيدند بــه حكمــران و فقهــاء گفتنــد الّسلطان حكمران وبرخي از فقهاء منتسب بودند راجع

حاصـل كــرده, يافتند كه ناگهان به خانه حاجي ريخته او و احباب حاضــره را دسـتگير كننــد, ولي ايشــان خــبر وجمعي مأموريت
حاجي سّيد واعظ كه سواره مي،گذشت مصادف شــد مجلس منعقد نساختند وحاجي چند روزي بعد از آن دريكي ا ز معابر بلد با

برمن سالم ندادي؟ او جواب گفت: كه مطابق مقّررات اسالمّيه بايد ســوار وبزرگــتر بــر واعظ به او خطاب عتاب كرده گفت چرا
وافساد كـرد وبرمنـابر همـه روزه ذكـر وكهتر سالم دهد وسخناني چند فيما بينشان مبادله شد وسيد واعظ عزم جزم  بر تفتين پياده

دانستند که حاجي مخفيانه از بلد خارج شود وروزي نگذشت كه شورش سوء از امر ابهٰي   وحاجي همي نمود واحباب مصلحت
وفتنه برانگيخت

 ---۱۴۸صفحه 
ــاس از وگماشتگان حكومت به تجّسس از حاجي برآمدند وبه دروازه بانان دستور دستگيري وي را دادند ــديل لب ولي حاجي با تب

وآقا عبدالحميـد وآقا محمد باقر وآقا ميرزا حســين بن آقــا محمــد شهر خارج شد ودست براو نيافتند واخوانش حاجي عبدالحسين
دربازارها گردانده, احباب بدست آوردند وچوب وافر زدند وماست آميخته با خاكه زغال    به رويشان ماليده كاظم عباباف را از

از شهر بيرون كردند ودر شب به شهر در آمده به منازل خود رفتند و بعضي ناچار مهاجر به بالد ديگر شدند وحاجي محمد رضــا
درحالت فرار مشقت بسيار تحّمل كرده, پياده از كوهي به کوهي همي شتافت واز قول او چنين حكايت آورده اند كه چون ظــّل

گرفتنــد تــا او را انشــان دهــد از هرسو به طلبش كس فرستاد ونيافتند برادرش را به دار الحكومه كشيدند وبــه چــوب زدن الّسلطان
به دار الحكومه رفته تسليم شود   در بين طريــق بــا بّقــالي ونداد وخبر به حاجي رسيد ومتأّثر وبي طاقت گشت وبه صدد برآمد كه

فّراشان حكومت رسيدند واز بّقال در خصوص حاجي محمد رضا پرسيدند وحــاجي را كــه درب دكان صحبت ميكرد ودو تن از
وفّراشباشــي در داالن  مشــغول بــه نشناختند وبقال نيز نشاني نگفت وحاجي از آنجا گذشته به دار الحكومه داخــل شد حاضر بود,

وهريك را مأمور سمتي مينمود وضجيج بــرادر خــود را كــه چــوب تعليم فّراشان بود كه چگونه حاجي محمد رضا را پيدا نمايند
ــه باشــد واز تســليم ميزدند بشنيد وقدري بايستاد شــدن ودر اوضاع تأّمل كرد وبه فكرش رسيد كه شايد در ماجري' مصــلحت الهّي

گــريخت ومــّدت چهــل روز منصرف گرديد به خانه برگشت تفنگ گرفته, اسب را از آخور بيرون كشيده, سوارشد وبه كــوه ها
ــه در جبال به سربرده, شكار ميكرد وميزيست وبعد از آن كسي را پيدا كرده ــه خان به خانه فرستاد وجويا شد كه آيا ممكن است ب

س وتفّحص انــد  و نــيز از قــول او مراجعت نمايد جواب گفتند, ممكن نيست وگماشــتكان حكــومت ودشــمنان از مّلت در تجســّ
است حكايت
---۱۴۹صفحه 

كه معتاد شرب افيون بود ودر آن خصوص سئوال از محضر ابهٰي   نمود ولوحي در جواب رسيد که آيه ي قد حّرم عليكم شــرب
يافت حاجي آيه ي مــذكور را در كتــاب مالحظــه ومطالعــه نمــود االفيون را در برداشت وبعًد چون كتاب مستطاب اقدس صدور

ــدّرجًا ودر اثر اطاعت حكم الهي وترك ــرك افيون بيمار شد وسه روز به بستر افتاده, بيهوش گشت واطّباء اصرار نمودند كه مت ت
اّيـامي نـزد افنـان بسـر بـرده از كسـالت بـيرون آمـد كند واوبرخود نپسنديد وبعداـز سه روز بهبودي يافت واز اصفهان به يـزد رفته

برخي از احباب عزيمت مهاجرت واقامت داشتند حاجي با افنان قــراري گذاشــت كــه درو وچون آغاز بنا در شهر عشق آباد بود 
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بغداد عازم ارض مقصــود شــد وچنــدي آنجا رفته به رسيدگي  امالك برايشان واجاره واستجاره مشغول گردد پس از آنجا به راه
عشق آباد گرفته مراجعت كرد ودر اثنـاِء ايـاب چنـد مـاهي در اسـالمبول در محضر ابهٰي   مثول يافت ودستور عودت واقامت در

ــا توّقف نمود آنگاه به عشق آباد واردشده, اقامت گزيدد وبا استاد علي اكبر يزدي معمار دركاروانسراـي بهشت بماند تا آن كه آق
وحاجي به راه و روش هميشه خويش بلكه بيباك تــر تبليــغ امــر سيد احمد افنان وارد شد وامور امالك خود را به وي واگذاشت

وپيوسته براي احباب حكايت نمود كه در محضر ابهٰي   مکّررًا به شــهادت خــويش طلبيــد ونــوبت اولي ابهٰي   همي كرد وپيوسته
حاجي حمل بر رضا كرد وبــه آن جهت وچنين حواب فرمودند جناب حاجي ما قرباني زياد داديم ودر نوبت ثانيه سكوت نمودند

وارمــني وتركمــان گشــت ولي مالي ايــراني ومريــدانش عــداوت شادمان بود و به عّلت اخالق مرضيه اش محبوب القلوب روس
بــراي وي بــه قيــد وپنج روز قبل از محّرم از آقا ميرزا ابوالفضـل گلپايگاني خواهش كــرد تــا وصــّيت نامه شديد باوي ابراز كردند

تحرير آورد وبه دستور وامالء حاجي در اّول كتاب الوصّيه
 ---۱۵۰صفحه 

اشتياق چندان توجه استقبال دارم چنين مرقوم گشت. از آنجائي كه هنگام تحّقق وعدهٴ بشارت قربان شدنم نزديك است وباكمال
محّلي براـي تعزيه داريشان داده, بــذل نقــود كمــك كــرد ولي آنــان در وصيت خودرا مي،نويسم ودر آغاز محّرم به شيعيان ايراني

ومواضعه نموده تهّيه ي قتل او وجمعي از معاريف اهل بها را ديدنــد ودوتن از اشــرار آذربايجــان, علي بابــا ضمن عزاداري توطعه
به خونريزي نمايند تـاآن كــه روز عاشـورا رسـيد حـاجي بي باکانـه بــا وعلي اكبر را تحريص وتبيين نمودند كه مقّدم بركّل اقدام

ل وپس از واقعـه ي شــهادت دسته تيغ زن وزنجيرزـن همراه حـاجي شده تاآن سال دسته شيعيان ايراني در عشــق آبـاد بسـيار مفصـّ
خواهنــد از عــزاداري بپردازنــد وســرباز محمد رضا دولت روس قدغن اكيد كرد كه فقط در تكيه ي خود مجتمع شوند وبه آنچـه

عاشورا بدون حادثه گذشت ودر روز يـازدهم قبــل از ظهـر هـر دو تن مـذكور گذاشت كه از محّوطه مذكوره بيرون نروند وروز
به حالي كه چند عـدد شيشـه گنـه گنـه قهوه خانه واقع در وسط بازار به عزم مقصود منتظر نشستنـد وهمينكه حاجي مسّلح شده در

قهوه خانه رسيد با كتاره هاي مسلول بــه بــيرون شــتافته, هجــوم بردنــد وســي ودو در دست داشته از بازار به منزل ميرفت  به مقابل
ــوم ساختند چنانكه شكم پاره وپهلو شكافته گرديد وجگر نمايان شد وجائي از بدن به سالمت وارد ضرب مهلك ــد وآن مظل نمان

وعلي بيك قــديم اف كــه از اعضــاِء نظمّيــه بــود انهــا را بــه به خاك افتاده, در خون غلطان گرديد ودو نفر قاتل عزم فرار نمودند
اطــراف به نظمّيه برد وحبس كردند وعسس بسيار براي حفظ امــنّيت فرســتادند ولي اشــرار و اراذل لطائف تدبير به ترشكه نشانده

تا مشـهدي علي حيدرشـيرواني كـه بعـدًا متمايـل جسد مقتول را گرفته هرزه گوئي و رذالت همي كردند و به پليس اعتنا نداشتند
براـي تماشا ازدحام داشتند وجمعي از زنان محترم روس از شّدت رّقت وتأّثر مي،گريستند. بدين امر شد, رسيد ودر حالي كه مردم

 ---۱۵۱صفحه 
مشهود بود و اراذل را از مجازات حكومت تهديد كــرد كــه دكتر روسي زخمها را معاينه كرده, شمرد وسي وچهار زخم در بدن

ــه از اطراف جسد دور شدند وتا چند ساعت پارچه سفيدي باالي آن كشيده در وسط بازار مطروح بود وعاقبت سّيدي شيرازي ك
هرچنــد اين مقتـول بهــائي بــود طويل وسمت رياست برشيعيان داشت بيامد وچند تن پليس روس نيز رسيدند  سّيد گفت محاسني

محفوظ نقل نمائيم لذا معدودي ديگر از مسلمين نيك طينت جمــع شــدند ولي اهـل مملكت ما است بيائيد از وسط بازار به مكاني
عبدالكريم اردبيلي وآقا ودر آن حال گروهي از اراذل در حول جسد براي ارتكاب اعمال موهن وفضيع مجتمع گشتند وآقا ميرزا

ع مشهدي محّمدقلي اردوبادي از احباب نيز خبر يافته, رسيدند و محمدقلي مذكور كه جواني رشيد وغيور بود جسد ســيمين مقّطــ
كه برآناـن روا داشتند نهاده به تجارت سراي افنان كه منزل حاجي محمد رضا بود, بردند وبه لعن وفحش وتف شيعيان را بردوش

سـنگ انداختنـد و پليس جلوگـيري وممـانعت نمـود و احبـاب در نيمـه اعتنا نكردند ودرسرا را بستند و انبوه اشرار هجوم آورده,
وكفن كرده در صندوق گذاشتند وكربالئي حاجي محمد سبزواري با شاگردش حبيب خســرو كــرد در همان شب جسد را غسل

اثر قبر را مفقـود سـاختند كــه تامـّدتي عرابـه به نيم فرسنگي جنوبي بلد نزديك حسينّيه،ي عزيزاهللا معروف باب برزنگـي دفن نموده
ــه آنچـــه قبر حاجي مذكور كس نميدانست وبعدًا به روي قبر را باسنگ ساختند وروزي بعد اعداء به صدد فتنه بزرگتري شدند وب

ناصر الّدين كه در سفرش به ننمودند وشهرت يافت كه بيست وچهارتن از شناخته گان احباب را بايد بكشند وبه شاه كردند اكتفا
را به قتل آورديم , واشاعات مهيبــه در شــهر شــهرت گــرفت معــذلک ممالك اروپ بود تلگراف كردند يكي از بابيِّه واعداء شاه

احباب نخواستند
 ---۱۵۲صفحه 
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ــد وجمعي به حكومت روسّيه تظلم كنند واعداء را به خدا واگذاشتند ولي اشرار به دكاكين ومحّل تجارت اين طائفه هجوم كردن
مملكت كاماروف حاضر شده شـكايت بردنـد واو مهربــاني نمـوده از احباب ناچار شده در روز سّوم شهادت حاجي به خانه والي

اظهــار هفت سال اقامتم در عشق آباد به حسن اخالق وصفات طائفه شما پي بردم ولي اين جمـاعت اظهار داشت كه من در مّدت
از ائمه دين را بيش از تمام آحــاد جمــاعت ميكنند كه شما به ائّمه دينشان بدگفتيد واحباب ثابت ومدّلل كردندکه اعتقاد واحتراـم

تعصــب وعــداوت مذهبيِّه واقع شد پس به دستور والي عريضه به امضاء نــوزده تن بــه مجري ميدارند وواقعه قاســيه ققــط از جهت
دكــاكين ومحلهــاي اين تظلم ودادرسي كردند ووالي مذكور به نقطانوف رئيس نظمّيــه فرمــان داد كــه در اطــراف حكومت داده

گرفتند كه اشــرار فــرار نكننــد وچهــار تن از مقصــرين را كــه طائفه پليس مسّلح گماشت وشهر را نظامي كرده تحت مراقبت تاّمه
ار شــيعيان استنطاق اآورده احّبا را نيز حاضر ساخته استنطاق كردند ومعلوم شــد كــه ســه تن از كبــار دستگير كردند به مجلس تّجــ

ملكّيــه دادنــد  وهرچهــار را دســتگير كــرده بــه ويک تن از علما وروضه خوان محّرك فتنه بودند وبه قاتلين وعــده نقــود ترّقيــات
احوال بــه هيجــان آمدنــد وبــه تمـامت وســائل خـود متشــّبث گشــته بــه مّلاهــاي ايــران محبس انداختنـد وايرانيان از مالحظه ي اين

كــه قاضــي عظيم وبه شاه تلگراف وتضرع پي در پي كردند ولي كامارف از امپراطور روس  استدعا نمود ومجتهدين عراـق عرب
وسر كرده بزرگ عسا كر روســيه وبســيار عــالم عسكرـي بفرستد لذا خشانريسكي؟؟؟ رئيس قضات حربّيه كه صاحب لقب جليل

 ميگفتند باچهار قاضي عظيم فرستاده شــدند ومــردم از(يعني دادگاه وجريان محاکمه)روسّيه سود وفاضل وكامل؟؟؟ وعاقل بود وانرـا به لغت
ومعابر جمعيت تماشاي محاكمه ومجازات به عشق آباد پي در پي رسيدند به نوعي كه در شوارع همه بالد اطراف براـي

 ---۱۵۳صفحه 
بود وشــيعيان بــه پيشــينيايان  خــود معتمــد موج ميزد وّفزُّاق وسالدات تمامت بلد را در احاطه گرفتند و رعبي عظيم در شهر هويدا

بوده به افراد احباب از سوءمئال ميگفتنـد تـا در روزاول ورود قضـات مـذكور مجلس محاكمــه تشــكيل يـافت  قرضـات واعضـاه
ژرنــا مهيب مجتمع گشتند وشهود از هــر دين ومــذهب حاضــر كردنــد وشــيعيان جهــد وســعي نمودنــد كه محكمه بالباس ورسوم

دادنــد ونپــذيرفت ولي نــزد احبــاب رفتــه دارسكي؟؟؟وكيل رسمي عشق آباد قبول وكالت از ايشان نمايد وچهار هزار منــات بــاو
انا-  قبول ميكنم ونزدشان تسليت وتقويت قلب همي داد ونيز شيعيان بــراـي  اعتمــاد بــه اوضــاع اظهار داشت كه وكالت شمارا مجٌّ

كنند وشهو شــان در خويش حّتي گوسفندها حاضر كردند كه چون حكم برائت مال وتّجارشاق صادر شود در جلو اقدامشان ذبح
ــه محكمه قسم  بقيه ان راجع ببرائت خود وعدم مشاهده قتل خوردند وشهود ديگر آنچـه دانستند وتوانستنـد گفتند وشهود بهائي ك

وبـه جــز صـدق وراســتي اردبيلي وآقا ميرزا ابوالفضـل گلپايگاني بودند گفتند كــه در دين بهــائي قســم نيست آقا ميرزا عبدالكريم
شهادت نمودند  مّدعي العموم  برخاسته بــه لغت روســي قــريب تكّلم نميتوان كرد وشهادت نميتوان داد وچون شهود طرفين اقامه

هشت تن را ثابت نمود و وكيل مــدافع شــيعيان در دفــاع صــحبت وتشــّبث بســيار كــرد ولي سه ساعت نطق كرده خيانت وجنايت
به محكمــه آورده در نبخشيـد وباالخره قاضي اعظم وقضات اربعه بعداز مشاوره ي قريب يك ساعت ونيم صورت حكم را ثمري

زده شــوند مال احمــد تــاجر يــزدي ومشــهدي جميــل  خــوئي مجمع وانبوه تماشائيان بدين طريق خواندنـد  علي اكبر وعلي بابا دار
واعظ وروضه خوان تبريزي مذكور كه بر منبر سّب ولعن همي كرده فتواي قتــل  حــاجي ومشهدي صمد آذربايجاني ومال مهدي

داد نفي ابد به آخر سيبري با اشتعال را
 ---۱۵۴صفحه 

احبــاب دادنــد از مقصــرين بــه اشــغال شــاّقه واســداهللا ونصــر اهللا نفي بــه بالد نزديــك دوســال ونيم  ومحكــومين را تســليم وكيل
جريمه كردند ودستور چنين صادر شــد كــه حكم بعــد از ســه روز ومحكومين مبلغ بيست هزار منات از جهت مصاريف محاكمه

ونـواهي شـهر دهن توپها سوي شهر عشق آباد متوّجه بود و سالدات وقّزاق پياده وسواره تمامت شوارع اجرا شود ودر آن سه روز
كوشيدند ودر شهر سه روز بازار ودكاكين تعطيل عمومي را احاطه داشتند واخبار به سمع شيعيان سائر بالد رسيد وآنچـه خواستند

بريده تلگراف كردند وشاه نيز حمايت كرد وسودي نداد ودست ايرانيان عشق آباد از هر جهت شد وبه سفارت روسّيه در طهران
خـود خواسـتند وكوشـش در رفـع مجـازات شد وباالخره نزد بهائيان به عجز والتماس آمدند وعجز واليـه كردنـد وعفـو از گنـاه

رفتند و او به امپراطور تلگرافًا عرض كرد وامپرطور به مجلس مشــورت برگــذاـر طللبيدند واحباب  پذيرفتند ونزد والي به شفاعت
ودو  تن قاتــل را حاضــر مجلس صالح دانستند که شفاعت بهائيان پذيرفته شود ودر روز سّوم واقعه دارها نصب شد نمود واعضاِء

حالي كه چنــدين هــزار از تماشــائيان ســواره وپيــاده حاضــر ومنتظــر كرده مأمور نمودند كه گور  خود را پاي دار حفر كردند در
حكم بركرسي گذارده مالها را حاضر ساختند كه شــهادتين بــه ايشــان تلقين كنــد مــدعي العمــوم صــورت صليب بودند قاتلين را
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عليهدا محكومين به قتل منفي  ابــدي ســيبر امپراطوري را قرائت كرد كه شفاعت بهائيان پذيرفته وتخفيف درقصاص داده شد بناِء
جزا وعذاب دهند لــذا في الحــال لبــاس چــرمي آورده بــرآـن هفت تن پوشــانده شوند ومحكومين به نفي ابد وغيره را تخفيف  در

هــزار منــات بــراي الحفظ بردند وچون وارد بادکوبه  شدند اير نيان به قونسولخانه خــود تضــّرع والتجــا برونــد و ده وهمه را تحت
استخالص آنان داند وفائده

۱۵۵صفحه 
علي اكــبر معمــار يــزدي (شــهيد) ثبت  نقل قول از استاد۱۳۰۷نبردند وما جزئيات اين واقعه را در بخش سابق ضمن حوادث سال 

نيمــه شـب اّول شــهادتش كــربالئي حـاجي محمــد سـبزواري ؟؟؟ نموديم واّما جسد حاجي شهيد را به نوعي كه مـذكور شـد در
بلد برده دفن كردند وتا مّدتي به جز كربالئي حاجي محمد احدي محّل قبر را خسروکردي ؟؟؟ وچندتن سپاهيان روس به بيرون

معانــدين ســنگها را بركنــده وبعد از چندي حسب امر ابهٰي   قبر را ساخته باسنگهاي قوي پوشاندند وطــولي نكشــيد كه نميدانسـت
قبررا نبش نمودند وچون خواستند جسد را بــيرون آرنـد چنـد تن تركمـان رســيدند وآنـان گريختنــد وتركمانــان خــبر بــه احبـاب

محمــد واســتاد محمــد رضــابّنا واســتاد علي اصــغريزدي وآقــا غالمحســين اصــفهاني وحــاجي رســاندند ال جــرم كــربالئي حــاجي
ــبر را محّمدحسين اصفهاني وحاجي ابوطالب همداني وآقا رضا يزدي وچند تن ديگر رفتند و جسد را باصندوق بيرون آوردند وق

وصندوق را در پائين سردابه گذاردنــد وبــاالي صــندوق را باســنگ پوشــاندند قريب سه ذرع گود كرده اطرافش را سنگ چيدند
ــتبردي تا سطح روي قبر چيده باسنگهاي حّجاري شده محكم واستوار كردند كه ديگر اعداء وآهک وچنان باسنگ نتوانستند دس

غســل وكفن  بــه تــبّرك ويادگــار رسانند ولباس غرقه به خــون شــهيد نــزد بــرخي از بهائيــان ســاکن مدينــه ي عشــق كــه در حين
ونيز برادر ودختري پس از شهادتش برجــاي بودنــد.      ديگــر از نگهداشتنـد محفوظ ماند ودر حّق وي الواحي كثير صدور يافت

ــه وخوشــنويس رجال نامدار امر ابهٰي   از ساكنين اصفهان ميرزا حسين مشكين قلم شيرازي االصل قلندري در طريقت نعمــة  اللهّي
گشت ونديم حكمرانان واموزگار ادب وشيرين بيان در وطن صيت امر بديع بشنيد وباكسوت درويشي در تبريز ورشت وغير هما

كاران صوت و صيت يافت وبه غالب بالد وخط بزرگ زادگان گشت ونزد خوشنويسان وظريف
۱۵۶صفحه 

بــه كرد واشعار وآثــار زيبــايش  دست سياحت نمود وسالهاي چند در تبريز به خانه حاجي ميرزا مهدي كالنتر  اقامتايران سير و 
ــه دست رفت وعاقبت زوجه اش را در اصفهان ترك كرده به عزم تحقيق رهسپار بغداد گرديد ودو سالي بعد از مهاجرت ابهٰي   ب

المقّربين ونبيل زرندي وسيد مهــدي دهجي وغــيرهم يــافت وبــارفيق ومســتخدمش مــيرزا ادرنه  دربغداد  مالقات ومعاشرت بازين
بــه لبـاس درويشــي كاشي عزيمت ادرنه نمود وچون به حلب رسيد به تعريف وتوصيف پيري مطبعه ؟؟؟كه در آغاز وي را حسن

گرديد نزد جــودت پاشــا والي راه يافتــه معلم پســرانش ديده راه نداد وبه انجام از مشاهده قطعات خطوط زيبايش منجذب وشيفته
شده

_________________________________________________________________________
____

آشـناي سـابق من گفت  از  چـنين نوشـت چـون وارد حلب شـدم حكيم موسي۱۳۸۲نبيل زرندي ضـمن شـرح مسـافرتش بسـال 
شده در جامع عثماني منزل دارد و براي جودت پاشــا والي حلب آشنايان شما ميرزا حسين نام مشكين قلم چنديست به حلب وارد

ديــدن او است وهرروز ميپرسد كه اگر كسي از جماعت ما وارد شد مرا خبر كن نيز اسرائيلي گفت قطعات مينويسد وخوشنويس
كاشـاني کـه براـي شما ضرري ندارد ناچار به جامع رفتم ديدم يک نفر بيرون آمده لسان او را لسان کاشاني ديـدم  ومحمـد حسن

حلــواني اســت  مابــاهم عــازم ارض او را ميشناختم آمد مرا ديد اظهار موّدت نمود گفت آن جواني را کــه  ميبيــني حــاجي آقــاي
كــه من هم محّبت بــه جمــال ابهٰي   دارم ورســاله ســلوک مقصود بوديم در دياربکر به اين ميرزا مشكين قلم رسيديم  اظهار نمود

كسي را پيدا كنم وچگونگي اين امر را مّطلع شوم فارسي را هم به دست آورده ام واز ايران ؟؟؟به اين صفحات آمده ام كه شايد
رسانيد كه او را اصالح كنيد خواستم برگردم ديدم مــيرزا خــودش از پشــت پــرده وتا حال که ؟؟ نعمة اللهي بوده ** خدا شما را

نـادان خـود نجـات يابـد يا علي مدد گويان مي آيد گفتم اين روزها حضرت علي خود مدد ميطلبدکه از شـّر دوسـتان بيرون آمد
شوي يا مرا بــابي كــني چــون اصــراـر نمودنــد بامن دست در آغوش شد وگفت دست از تو برنميدارـم مگر آن كه شاه نعمة اللهي 

وصبح شد وصبح هدايت ندميد از قضــا مبتالي تب محّرقـه شــد ودامن مـرا باري آن شب با مهمان داري حاجي رضا صحبت شد
ــت گرفت که اگر مرا به اين حال گذاري از مردي دور است  دربيمار داري قيام كردم حكيم اسرائيلي آوردم ميگفت درخطر اس
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به او شفاعنايت كردند از نشانيها پيدا بــود کــه خــواب صــادق  اســت پس چنــد روزي لکن  او در عالم رؤيا جمال مبارك راديد 
نزد جودت پاشا سفارش هائي براـي مأمورين اطراف گرفت براي رفتن به اسالمبول وادرنه   وبعضــي قطعــات بــراي بهبودي يافت

نوشت واز من يك شعر به جهت امضا وترقم ؟؟؟ خود خواست  واين را نوشتم  در ديار خط شه صاحب َعَلم    بنده باب بها پاشا
قلم   چون پاشا اورا ديد گفت هر كسي اين شعر را گفت ميرزا را بهائي کرد و او را  به ادرنه ميفرستد  و رفقا که از عقب مشکين

ــد بودند هم رسيدند واز اقبال مشکين قلم مسرور شدند  ميرزا سه سوار از جودت پاشا برداشت که تا اسکندرونه باشند  وآقا محّم
حسين کاشي   

۱۵۷صفحه 
بوده شــغل مســكري داشــت مســافرين به تقّرب وانعام تمام برخوردار گرديد وحسب دستورش آقا محمد اسمعيل كاشي كه مقيم

مهمان آورده چندي ماندند وصحبت كردند ومؤمن ومنجذب خصوصًا ارض مقصود آقا سيد مهدي ونبيل وغير هما را به منزلش
تركيــه گشت تا به ادرنه رفته طائف جوار ابهٰي   شده به خوشنويسي با خطوط مختلفه پــرداخت ولغت نسبت به رساله هفت وادي

وكيفيت گرفتــاري وحبس وي را در اســالمبول نيكو دانسته نزد ادبا ورؤسا  شهرت حاصل نمود وما شّمه اي از اوضاع واحوالش 
حيفا به همان كشتي كه باجمــال ابهٰي   آمدنــد همــراه مــيرزا يحــيي ازل بــه قــبرس ضمن بخش سابق آورديم تا وي را با سه تن از

ام ومحــترمين گرديد۱۲۸۵فرستادند ( وجمــال ) وهريك به شغلي پرداختند ومشكين قلم به خطاطي شهرت يافته مقــّرب نــزد حّكــ
هيم خليل كاشاني ملّقب به منصور حامــل لــوح ابهٰي   پي در پي كساني را با الواح والطاف برايش فرستادند ونوبتي آقا محمد ابرا

بالوح گرفته نزد حكمران بردنــد ومشــكين قلم از مــا وقــع وحبس وي وعنايت گرديد  همين كه به قبرس رسيد درگمرک وي را
حكمران اصرار دراستخالصش نمود ومؤّثر نشد وبرآشفته باحال تأّثر چنين گفت من خدائي را که با چنين حكمران خبر يافته نزد

جديد الورود وي را طلبيــد ودر دار الحكومــه بــه جنب خــود بيش از سه روز مدارا كند عبادت نميكنم ودر روز چهارم حكمران
ومعذرت گفت در مكتوب سه كلمــه را نفهميــديم نخســت مشــكين الهي يعــني چــه مشــكين قلم نشانده وپس از در خواست عفو

مجلس حضور داشته نمــوده يعني اين بنده وحكمران گفت ثانيًا اين خبيث كيست ومشكين قلم اشاره به ميرزا يحيي كه در گفت
كه عفو سفح شود وتعّرضي براو وارد نيايـد حكمـران واعضـا گفت يعني اين شخص كه چون ستم بسيار وارد آورد دستور دادند

آميز مشكين قلم به سختي دائره اش از نوع تكلم فكاه
 _________________________________________________________________________

و رفقاي ايشان اوهم گرفتــار گرديــده بــه ســودان نفي از حلب به شام و از شام به مصر عازم شده در ايّام گرفتاري حاجي ميرزا حيدر علي
از حلب بعد از يك شبانه روز به رفقار سيديم مــيرزا ســوارها را پس فرســتاد رضــايت نامه شد وچند دختر؟؟؟ سوداني از او به ظهور رسيد. 

نوشتند تا به اسكندريّه رسيديم يك شب در قهوه خانه
=========================================

۱۵۸صفحه 
وبالجمله مشكين قلم تقريبًا نوزده خنديدند ومحبوس را بالوح تسليم دادند ومنصور مذکور بعداـز اّيامي چند به فلسطين باز گشت

وهمين كه قبرس به تصّرف دولت انگليس آمد مستخلص شده به عكــا آمــد وبــه سال در قبرس به سر برده نشر نفحات الهي كرد
آر به عّلت غليان حّب و اخالص دمي گريست وجمال قدم مالطفت وشفقت بسيار نموده فرمودند به خــاطر محضر اقدس  شتافته

وبه توگفتم گريان مباش كه به مسرُّت قرب ولقا كه چون مأمورين عثماني تو را براـي قبرس وارد كشتي ديگر ميساختند گريستي
وحرمان رستي وبه جّنت وصال پيوستي.   وتا يوم غروب شــمس جمــال ابهٰي   مشــمول ميرسي  اينك مسرور باش كه از آالم بُعد

ــه هندوســتان بود آنگاه در جوار حضرت غصن اعظم عبدالبها زيست ومّدتي در مصر اقامت جست وسفري الطاف بي پايان ــيز ب ن
 به سّن متجــاوز۱۳۳۰به پايان برده در حدود سال  ) چند  سنه ي مانده حسب االمر عودت به عكا كرده اّيام حيات را۱۳۲۳نموده (

ائـف ولطـائف فكاهّيـه اش كـه مـوجب نشـاط خـاطر دوسـتان بـود وهم قطعـات ظراز نود وپنج سالگي در گذشت وحكاياتي از
شــرق وغــرب ميباشــد زيبا وتصاوير رموزّيه ي روحانّيه اش كه زيب بيوت اهل بها گرديــد متــداول بين بهائيــان ي خطوط متنّوعه

ومبّلغين امر ابهٰي   حاجي ميرزا حيدر علي در حدود ســال وَخَلَفش ميرزا علي اكبر در عكا شغل قّنادي داشت.   واز رجال مؤمنين
ــاجر و او پي؟؟؟ از  در اصفهان توّلد يافت ودر۱۲۵۰ ــام ت صغر سن تحصيالت ابتدائّيه ي بسيطه نمود وچون والدش ميرزا حسين ن

شيخيَّه ي اتباع حاجي محمد كريمخان بود الجرم  در اين عقيدت نشو ونما گرفت ولي در آغاز
_________________________________________________________________________
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سلطان ؟؟؟ حسب االمـر بـه گلي وبعد به حجاز؟؟؟ و گالي بولي رسيديم  مُكاري ديده عازم ارض مقصود شديم و از ارض اقدس آقا فرج
طان سليم كه شنيده بودم بيت مبارك به اسم سلبولي به استقبال آمده دستور العمل حركت مسافرين را داد . در ورود به ادرنه  نزديك جامع

مـرتفعي غصن اعظم را كه به عباس افندي معروف بودند تا خانه امرهللا پرسيدم خانـه ي بسـيار خانه امرهللا ُقرب به جامع است رفتم اسم
انجامسافتي بعيد است منتقل نموده اند را نشان دادند ولي گفتند مدّتي است كه عباس افندي به خانه ي عزّت آقا كه تا

=====================================================
۱۵۹صفحه 

بلوغ ورشد متدرجًا ملتفت شد كه خان در غايت بيم واحتياط وتزلزل واضطراب براي برخي ازمحارم ابــر از عقيــدت مينمايــد واز
ــام۱۲۷۶از بابيه مالقات كرده  اندك اّطالع خاصل نمود ( ارادت به وي كاسته به فكر يافتن  راه حق افتاد وبا بعض )  ودر همان اّي

افتــاد واز مشــاهده آورديم اّتفــاق  ۱۲۷۷برجمعي از بهائيان در اصفهان كه در بخش چهارم ضمن حوادث سال  فتنه وحبس وجفا
در شــبهاي تــار پي مصـاحبه واســتفاده از بعضــي آحــاد ضرب و آزار مظلومان تاثيري شديد در وي رخ داد وبــا مراعــات احتيــاط

به خانه برگشت تا آن كه پدر از احوال واوضــاعش آگهي يــافت ومعــدودي ازشــيخّيه نــيز مطلــع بابيِّه به محلهاي خفيه رفته نهاني
نمــود و او بــا بــرخي از ونزد حكمران شكايت برده تأديبش را خواستار شدند و بعضي از متنّقذين وي را حفــظ وحمــايت گشتند

آحاد اين حزب السيما ؟؟؟ با زين المقّربين معاشرت و مؤانست حاصل كرده باهركس ّميسور گشت اقامه حّجت وثبات امر بديع
) اّيــامي۱۲۷۸اكبر حضرت نقطه اولي از بغداـد با اّولين نسخه كتاب ايقان به ايران آمــده ( نمود وهنگامي كه حاج سيد محمد خال

اشـتعال وانجـذاب تـام در اين امـر  اصفهان بماند كتاب مستطاب مذكور وبعضي الواح صادره در بغـداد را زيـارت كـرده درچند
وسالي چند در اطراف اصفهان وگلپايگان باكمال احتياط يافت و فيمابين اهالي متعصب بلد شناخته گرديده درنگ مشکل گشت

وبهبهــان واّيامي پياده گردش كرد آنگاه بناي سير وسفر در شــيراز ونــيريز وكـازرون وبنــادر و مشّقت وشور ومسّرت گهي سواره
ومعاشرت حاصل كرده جمعي را هدايت نمود  وپسر كالنتر نهاده همه جا به تبليغ پرداخت ودر بلد اخير با شيخّيه وصوفّيه ارتباط

بـه كتـابت وكالنتر خبر يافته او را اخراج بلد كرد الجرم به يزد وكاشـان وبـاالخره طهـران رفته مؤمن ودوست صميمي او گرديد
مرافق ومعاشر گرديد وبا هم به عزم درك محضــر اشتغال جسته بماند وبه نشر امر ابهٰي   هّمت گماشت وبا ميرزا اسد اهللا اصفهاني

بين ازعقيدتشــان اگــاه شــده بــه صــدد) ۱۲۷۹ابهٰي   پياده رهسپار بغداد شدند( آزارشــان واّيامي چنــد در همــدان بماندنــد  ومتعصــّ
برآمدنـد  الجرم نزد تيمور شاه كه مّدعي مقام ارشاد بود رفتند تا مصاعدت

۱۶۰صفحه 
حيدرعلي تنها به بغداد رفته چندي و وحمايت نمود آنگاه رهسپار شدند ودر بين طريق خبر مهاجرت جمال ابهٰي   شنيدند وميرزا

ه نمــود  پس بــه بوشــهر وشــيراز آمــد ودر حــدود اصــفهان بماند واّيامي در نجف بسر برده با مجتهدين وغيرهم مصــاحبه ومحاّجــ
االصــحاب را وآن هنگامي بود كه منــير كاشـي سـورة1283 ) ۱۳۸۳وغيرهما سير وسفر تبليغي كرده به طهران رسيد(  وخراسان

حيدر علي از طهران وقزوين وتبريز ومراغه وارزنّة الّروم كه از ادرنه صدور و وصول يافت به دست گرفته تبليغ مينمود وآقا ميرزا
محضر ابهٰي   رهسـپار ادرنـه گشــت ودر بين طريـق مال ابـراهيم اصـفهاني ومـيرزا حســين شــيرازي ؟؟؟ واسالمبول به عزم زيارت

در اســالمبول گرديــد تــا واســطه ي همسفر شدند ودرك محضر نوراني نمودند وپس از هفت ماه اقــامت در ادرنــه مــأمور توّقف
مراسالت بين ادرنه و ايران باشد وبدين طريق چهارماه در اسالمبول بماند انگاه مأمور اقامت و تبليغ در ُقطر مصر شــد وبــا حــاجي

ولي حســب دســتور ابهٰي   بــا تبريزي كه نيز از ادرنه براي اشتغال به امــور تجــارت بــه مصــر مــيرفت در يــك كشــتي بودند جعفر
بناي مــراودت ومعاشــرت بايرانيــان مقيمين آنجــا 1285)   ۱۳۸۵يكديكر اظهار آشنائي ننمودند وهمين كه به مصر ورود كرد( 

ذهاب واياب همي نمودند وقليلي منجذب ومـؤمن شـدند ومـّدت يـك مـاه بـه اين طريـق گذاشت واز محترمين وغيرهم نزد وي
ديگر از احبــاب گرفتــار حسن خوئي قونسول ايران در مصر فتنه برانگيخت وحاجي و آقا ميرزا حسين را با جمعي گذشت وميرزا

ديگر از احباب اسيرًا مغلوًال به سودان وخرطــوم تبعيــد كــرده كرد وباالخره به نوعي كه د ربخش سابق نگاشتيم وي را باشش تن
ري' حبس نمود وچندي خبري از ايشـان مسـموع نگرديـد وجمـال ابهٰي   جاسـم عـرب بغـدادـي از احبُّا را براي كشف احوال اسـَ

رضــا ؟؟؟ جمــال ابهٰي   بــه وكمك به ايشان به سودان فرستاد وسپس به سال هشتم حبسشان حاجي عبدالّرحيم يــزدي بــه مــوجب
ومحبوســين مــذكور را آزادي داد و از ايشــان سودان رفت وطولي نكشيده که عزرودن ؟؟؟ پاشا انگليسي حكمران سودان گشت

راضي به عودت شدند  به جّده ومّکه رفته اعمال هج بجــا آوردنــد ودر آن ســال شــيخ فقط آقا ميرزا حيدر علي وآقا ميرزا حسين
سلمان
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۱۶۱صفحه 
وحــاجي مــيرزا حيــدر علي پس از وآقا سيد مهدي دهجي وحاجي محمد يزدي برادر حاجي عبدالرحيـم مذكور نيز به حج بودند

محضر ابهٰي   اذن حضور خواســت واذن حاصــل شــد الجــرم بــه عكــا مراجعت از حج با كشتي به بيروت رسيده توّقف نمود واز
 )۱۳۹۵وعنايت بزيست انگاه از طريــق بــّر آنــاطول ؟؟؟ مــراجت بــه آذربايجــان وايــران كــرد(  شتافت واّيامي چند در جوار فضل

ــه حــاكم1295 ودرطهران چندي بماند وعزم سفرهاي تبليغّيه نمود و به خراسان رفته سير وسفر همي كرد ودرقوچان شجاع الّدل
ه ومنــاظره مقتدر آنجا را كه سابقه اطالع از اين امر داشت تكميل عرفان وايمان نمود وبه حمايت وي با هيئت  مّلاهاي بلــد محاّجــ

 آورديم حـاجي را ضـرب شــديد وتبعيد1298  ۱۳۹۸وبه نـوعي كــه در بخش سـابق ضــمن واقعــات سـال   كرده فتنه برخاست
به اينكــه اخبــار واقعــات قوچــان بــه مشــهد نمودند وشجاع الّدوله چون بشنيد وي را برگرداند ومالها را ضرب وتأديب كرد ونظر

گرفتاري وي برآمدنـد الجــرم خــويش را از خراســان بــيرون كشــيد ودر رفت و والي حكم به قبض حاجي داد واز هرسو به صدد
واطــراف همدان سير وسفر وتبليغ نموده موّفقيت كامله يافت ودر سنوات مذكوره بــه كاشــان واصــفهان  ) در اطراف۱۲۹۹سال( 

تبليغ سمت همدان وعــراق رفت ودر ســال  به عزم۱۳۰۰فارس همي سفر نمود وعودت به طهران كرده اّيامي بسر ميبرد و در سال 
ــاجي  به طهران در آمده بماند وزني اختيار نمود۱۳۰۱ كه قريب يازده سال بسر بردند وفرزندي نشد وزن از جهان در گذشت وح

و تبليــغ در بالد باز از طريق اسالمبول رهسپار ارض مقصود گشته چندي در كنف فيض ومكرمت بود آنگاه عودت ۱۳۰۲به سال 
شهادت ميرزا اشرف بود به اصــفهان وارد شــده  كه روز دّوم۱۳۰۶ايران گرديد وبه اغلب بالد كرارًا سفر كرد ودر نوزدهم صفر 

وجوه مالقات نموده به سرعت بيرون رفت زيرا كه ظّل الّسلطان بــه صــدد دســتگيري سه روز بماند وبه صالحديد بهائيان با بعضي
چه در سفر سابقش به اصفهان خواست به وسيله او بهائيان را باخود مّتفق نمايد وبه مقاصد وقتلش برآمد

۱۶۲صفحه 
كنيــد من ديــانت شــمارا مكنونه اش نائل گردد وحاجي سّياح محّلاتي از جانب او با حاجي مالقات كرده گفت اگر شما همراهي

ترويج خواهم نمود حاجي اظهار داشت که بايد از محضر ابهٰي   استجازه شود   همين كه عــرض نمودنــد جــواب اّن اهللا غّني عن
برافراخت  قريب پنج ماه در كرمان مانده رايت تبليغ۱۳۰۶نبوده  ونيست  شنيدند.  وحاجي در سال  العالمين و ظّل زائل قابل اعتنا

ــاب وي و دود تيره تعّصب وحسد برافروخته نزديك بود وي را طعمه ي هالك نمايند عليرضا خان رئيس پست و ديگران از احب
به گيالن ومازندران رفته به كرمان باز آمــد وهنــوز در آن حــدود بــود كــه ۱۳۰۸را نجات دادند واز شهر كرمان بگريخت وبسال 

وبــا جمال ابهٰي   را بشنيد والواح     ازحضرت غصن اعظم عبدالبهاء به وي رسيد و مأمور به يــزد شد خبر فاجعه ي غروب شمس
ديد وميرزا محّرم سده كه آن هنگام در يزد حاجي ميرزا محمد تقي افنان در باره عهد وميثاق ابهٰي   صحت داشت وآنان را ثابت

قانع ساخت وفقط حاجي سيد ميرزا ابن افنان كبيرکــه چنــدي در ارض مقصــود وعشــق بود مقداري تحقيقات نمود وحاجي او را
از غالب همگنان ربـود ودر روشي برخالف داشت وبالجمله حاجي به نشر انواـر ميثاق برخاست ودر اين خدمت گوي سبقت آباد

مرتفعه عهد الهي گشت وحسب االمر به عكا رفته به زيــارت محضــر اغلب بالد بامخالفين و ناقضين مناظره ومقاومت نمود, رايت
حسـب اغصان و ناقضان عهد وپيمان را مطالعه ومشاهده كرد آنگاه مـأمور مصـر شـد وبعـد چنـدي عبودّيت كبري رسيد واحوال

ــأمور االمر عودت به عكا نمود وباغصن اكبر ميرزامحمد علي وآقا جواد قزويني حسب االشاره مالقات كرده نصايح گفت پس م
ايران شد ودر همه بالد خصوصًا در طهران اقدامات بسيار كرد وبــا آقــا جمــال منــاظره نشر انوار عهد وپيمان در َبمباي وسپس در

هشت ماه در تـبريز بــه سـر بــرد  در قم اّيامي اقامت كرد و مكّررًا به آذربايجان رفت و نوبتي تقريبًا۱۳۱۲ومحاّجه نمود  ودر سال 
طريق مازندران عودت نمود وسفري به قفقاز وعشق آباد كرد انگاه براي طهران از

۱۶۳صفحه 
مــأمور عشــق آبــاد و ايــران گرديــد( وپس از چندي به عزم زيارت رهسپار عكا شد وچندي در جوار فضل وعنايت بزيست آنگاـه

 واقــع شــده ودر بخش۱۳۲۷ودر ايُّام فتنه اخراي عكا كه بســال   از طريق رشت رهسپار روسّيه وعكا گشت۱۳۱۹ ) در سال ۱۳۱۶
ــا الحق مينگاريم در جوار حضرت عبدالبهاء اّيامي بسر برد ودر اواخر اّيام حياتش قريب  بيست سال در جوار عنايت مــوالي باوف
زيسته در مسافرخانه كوه كرمل مقيم بود و زائرين حيفا از مالقات ومطالبش بهره ميگرفتند وچندان منحني وشكسته گشت که بــه

 به سّن نود سالگي در مسافرخانه  مذكوره صعود بــه ملكــوت ابهٰي   نمــود۱۳۲۹اعضاء اّتكا واستقرار نميتوانسـت گرفت تا در سال
وحضرت عبدالبهاء به كمال تجليل واحتراـم جنازه اش را تشييع كرد ودر قبرستان بهائي حيفــا دفن نمودنــد واز قلم ابهٰي   الــواحي

ــق مهم از قبيل لوح اشراقات وغيره خطاب به وي صدور يافت ونيز الواح بسيار حاوي مطالب  محرمانه وداّل برغايت اطمينان وتعّل

 Documents prepared by Adel Shafipour



105

ــه از قلم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء خطاب به او است كه غالبا به عنوان يا من اّيده اهللا لنشر نفحاته  يامن ثبت علي عهده وميثاق
والميثاق وامثالها براـي وي در َبمباي وطهران وغير هما رفت  منها هذه : يامن ادخره؟؟؟ اهللا العالِء كلمة اهللا  يا من ثبت علي العهد

هو االبهٰي    يامن ثبت علي العهد والميثاق بقّوة من االفق االعلي تاهللا الحق اّن اهل الملكـوت االبهٰي    يصـّلين عليـك في الهـوت
ــه البقاِء واهل خيام الجبروت ينطقون بثناِء علي ثبوتك علي عهداهللا واستقامتك علي امره وجهدك في سطوع نوره و شروق شمس
ووضوح آياته ونفوذكلمته ونشر آثاره  لعمري يا حبيب كل الّنفوس التي استغفلوا في ظالل االلطاف لو ثبتواكثبوتــك علي عهداهللا

وميثاقه فرأيت اليوم رايات الحق
۱۶۴صفحه 

خاتمته في الّتالل والجبال وآيات الّظهور شارقة من شواهق اآلفـاق  نّوراهللا وجهـك بين المأل العـالين ويسـّر اهللا لـك في نشـر امـره
ــابتين الّراســخين والحمــد هللا رب العــالمين المبين وعّطر مشامك بنفحات القدس الّتي نفحت من رياض رحمته وفضله الخالص بالّث

والرِّوح والبهاء عليك يااّيها الّناظر الي وجهه الكريم وعلي كل ثابت علي العهد القويم.
 ايضًا:   هو االبهٰي   يا من انفق روحه ونفسه و حياته وجسمه وفؤاده وذاته في سـبيل اهللا وسـعي' في اعالء  كلمةاهللا وقـام علي ذكـر
اهللا وثنائه بين العالمين عليك عليك بهاِءاهللا وثنائه وفضله وعنايته واّيدك بتائيدات ملكوته االبهٰي   و وّفقك بتوفيقات افقــه االعلي
رح المشيد والقصرالمجيد وانَعَش بنفحــات قلبــك قلوبــًا امتلئت بين مالِء االنشاء وجعلك آية الباهره ورايته الّناشره تحقق علي الصَّ
بمحّبة اهللا الّرب القديم. آنچه مرقوم كلك آن جناب بود قرائت وتالوت شد به شكرانـه عنايات جمال ابهٰي   لب گشــوديم كــه بــه
فضل وتربيتش ؟؟؟ نفوسي مبعوث فرمود كه ثابت وراسخ بر امراهللا ومتمّسک به وصّية اهللا ومتشّبث به نصائح اهللا هستند طوبي' لهم
وحسن مآب بايددر اين وقت به عون اهللا وقّوته  به چنان قّوت واشتعالي  در بين احبِّاء اهللا دربالده؟؟؟ قيام فرمائيد كه شــعله محبت
اهللا قلب امكان را بگدازد وانوار صبح الهي آفاق ممکنات را روشن ومنّور گرداند  اليوم اهّم امور واعظم شــئون قيــام بــه وصــاياي
ــة الئم وتصــبحون الهي اســت وتمســُّك شديد به عهد و پيمان حضرت رحماني وثبوت واستقامت بحيث التأخــذكم في اهللا لوم
سـيوفًا قاطعـة بين مالء العــالَّين وسهامًا نافذة في صدوركل من نََعـَق او اراد؟؟؟؟؟ في حصـن امراهللا او تفريقــًا وتشــتيتًا او فتـورًا في
الّتمّسك بهذه العروة الوثفي الّتي ال انفصام لها بصريح كتاب اهللا ونّص لوح عهد اهللا وميثاقه العظيم فاعلم باّن االمــر بكّلــه قــد رجــع
الي هذا المقام  المشهود وليس  الحٍد من حركٍة وسكوٍن في امراهللا اال بعــد االذن من هــذا المقــرُّ المعلوم والبهاء عليــك في جميــع

ع ع     الّشئون

 ايضًا :   هوااهللا
   ۱۶۵صفحه 

طهران حضرت ميرزا حيدر علي عليه بهاِءاهللا االبهٰي     هو اهللا  يا من تعّطر اآلفاق من نفحات ثبوته علي ميثــاق اهللا و؟؟؟ ينبغي لهــذا
المقام العظيم ولِمثلك يليق هذا الّشأن الكــريم تاهللا الحــق اّن مالئكــة القــدس يصــّلين عليــك من ملكــوت االبهٰي   والمالِء االعلي
ُيناديك باعلي النِّداء احسنت احسنت يا من وفي بالميثاق........چون نفــوس را در آذربايجـان برعهـد وميثــاق الهي محكم واســتوار
نموده فورًا به عشق آباد رويد چه كه بعضي در آنجارخنه نموده اند  بسيار الزم است   چه كه احّبـاي عشـق آبـاد در نهـايت الفت

ــد. واّتحاد بودند  شخصي آنجا رفت از متزلزلين سّري   فساد در ميان آنها انداخت بلكه نوعي فرمائيد كه آن محّرك نيز توبه نماي
 در اّيــام۱۳۰۹رساله اثباتّيه اي است  که بــه نــام دالئــل العرفــان بــه ســال      از جمله كتب وآثاري كه حاجي درين امر نوشتانتهي

خـويش  در اّيـام اقـامت بــه حيفـا در شـرح  مـّدت حيـات۱۳۳۰وديگر كتاب بهجة الّصدور كه به سـال  اقامتش به يزد تمام كرد 
ــا فضــل وكمــال از نگاشت وهر دو مطبوع ومنتشر است و رسائلي ديگر نيز نوشت كه به طبع نرسيد.    واز مهّمين رجال ومبّلغين ب

ــه تحصــيل اهل اصفهان ميرزا اسداهللا بن ميرزا حسينعلي نوري مقيم شهر اصفهان ومستوفي آن واليت در صغر سّن به عّلت شوق ب
ومعــارف ادبّيــه وامور دولتي كناري گرفته مصّمم شد ودر مدرسه كاسه گران رفتــه اشــتغال بــه كســب علــوم علوم از شغل پدري

بـه مالقـات بــا احّبــاي بلــد1278 ۱۳۷۸حـدود سـال  ودينّيه اسالمّيه نموده در كثيري از علوم متداوله بــراعت حاصـل كــرد و در
تصديق امر بديع نمــود وبـه نــوعي كــه نگاشـتيم باالّتفـاق بــه عـزم تشــّرف خصوصا به معاشرت با حاجي ميرزا حيدر علي مذكور

علي اللهي كــه خــود روانه شدند ودر همدان مورد تعّرض اهالي واقع گشتند وميرزا اسد اهللا بــاتيمور كــرد محضر ابهٰي   در بغداد 
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ــا از اظهار داعيه داشت معاشرت حاصل كرده از طريق تصّوف داخل شده باوي دم از مرافقت زد وبه حمايت وي مصون ماندند ت
به بغداد از مهاجرت جمال ابهٰي   آن بلد در آمدند وقبل از ورود

۱۶۶صفحه 
راضيه بيگوم بنت آقا ميرزا محمــد علي اگهي يافتند وميرزا اسداهللا مراجعت كرده با احّباء معاشرت و به تبليغ مبادرت نمود وبعدًا 

ــايت نهري را به حباله نكاح آورد ومحترمه ي مذكوره از شوهر مرحومش آقا سيد علي ابن ميرزا هادي نهري پسري آقا مــيرزا عن
اسد اهللا به اينطريــق نســبت و ارتبــاط نام داشت وخواهر عليا محترمه منيره خانم حرم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء بود وميرزا اهللا

به نوع احترام واجالل در قسمتهاي ايران از يــزد وخراســان وكرمــان وغيرهــا وقربّيت به بارگاه الهّيه حاصل نمود وسفرهاي تبليغي
طــبيب وشــوهر خــواهر  با سيد ابو تراب۱۲۹۴كثيره در خصوص امر ابهٰي   مناظره ومحاّجه به عمل آورد ودر سال  كرده بانفوس

منقطعًا الي اهللا رهســپار ارض مقصــود شــدند واز طريــق بغــداد خود ميرزا اسداهللا خان (وزير) كه شرح حالشان را مي آوريم پياده
ابــو تـراب بــه مصاريف سفر تمام شد دربالد بين راه بالباس درويشي اشتغال به كتابت نمود و آقا سـيد وحلب ره نورديدند وچون

ــامي در طبابت و وزير به شغل حكاكي پرداخته نقودي جمع نمودند تا خودرا به عكا رساندند ودر محضر ابهٰي   تشّرف يافتند واّي
اسداهللا به عّلت نسبت مذكوره مقيم شد وهمرهان بــه وطن برگشــتند و پس از چنــدي رخصــت جوار عنايت كبري زيستند وميرزا

بــه كمــال داشــته پي در پي ســفر در بالد براـي تبليغ به ايران آمد وگهي تنها وگاهي با ميرزا عليمحمد ابن اصدق کــه دولــتي يافته
طريق قزوين پس از مسـافرتهاي متوالّيـه بـه طهـران برگشـت و بـاز بـه عـزم تشـّرف  از۱۳۰۳ايران كرده نشر امر نمودند ودر سال 

آمــده ارض عكا گشت ودر جوار عنايت كبري راحت دل وجان حاصل كرد وبعد از چندي بــاز  بــه ايــران محضر ابهٰي   رهسپار
ــاز۱۳۰۶ودر سال  گهي تنها واّيامي به اّتفاق ميرزا عليمحمد بن اصدق براـي تبليغ سفر در بالد نمودند  در خراسان جوالن كــرد وب

جمـال ابهٰي   در جـوار غصـن اعظم برقـرار مانـده چنانچـه در بخش الحـق به ارض مقصود عودت نموده بعـد از غـروب شـمس
به بالد ايران نموده مينگاريم مراسله

۱۶۷صفحه 
سـنين بــه انجــام رســاندوبه ايــران آمــد وســفرهاي پي در پي درآن مشاهير احّبارا به عهد وميثــاق الهي همي خوانــد وخــدماتي در 

ميرزا حيدر علي قريب هشت مــاه در تــبريز مانــده در بالد آذربايجــان نشــر  با حاجي۱۳۱۲قسمتهاي متعّدده نمود چنانكه در سال 
ــاند نمود ودر بالد بسيار آثار وتأسيساتي مقّرر كرد وحسب االمر صندوق جسد مطّهر حضرت نقطه انوار ميثاق اولي را به حيفا رس

 حسب االمر به امريك رفته ودر رفــع رايــات ضــالل؟؟؟۱۳۲۳سال  تا در مقام اعلي دامنه جبل كرمل استقرار گرفت وباالخره در
به نوعي كه در بخش الحق خواهيم آورد چون پســرش دكــتر امين فريــد از اطــاعت نقض خدماتي انحام داد ولکن در اواخر اّيام

بــه واســطه او طريــق عبدالبهاء سرپيچي نمود وفريب امور عرضيه ي حيات ماّديــه خــورد پــدر ومــادر وخــواهر نــيز اوامر حضرت
 در گذشــت.   وپســرش امين فريــد۱۳۴۳تــا در حــدود ســال  نافرماني گرفتند ومطرود گشتند وميرزا اسداهللا درامريكا مقيم گشت

طب را در دار الفنون شيكاگو تمــام كــرده در مريضــخانه هــا تكميــل عملّيــات جــراحي مذكور به تأئيد حضرت عبدالبها تحصيـل
وتمــايالت نفســانّيه مــوحب نمود وباالخره در شهور مسافرت مركز عهد به امريك مترجم انگليسي شد ولي آمــال ماّديه وكّحالي

ــز يأس وخيبه اش؟؟؟ گرديده مطرود گشت وبا دختر امريكائيه متمّوله تزويج نموده درآن مملكت ساكن شد وبا عدم رضاء مرك
آنجا به سر برد ودختر ميرزا اسداهللا زوجه مستر سيدني اسپراک ؟؟؟ امريكــائي شــده مقيم آنجــا عهد وميثاق ابهٰي   اّيام عمر را در

االنبيــاء اســت وبــه لغت اسداهللا كتب ورساالت عديده به نام اين امر نوشته نشرداد که َاشَهر آنها كتابي به نام مكتبة گشت.  وميرزا
اسداهللا از احّباي مشــهد واصــفهان بــود.    ديگــر از رجــال امــر انگليسـه در امريكا طبع ونشر گشت.  وميرزا محمد خان برادر ميرزا

 دراصفهان شد وبه واسطه ي ميرزا اســداهللا اقبــال وايمــان آورد۱۲۶۴اهللا خان وزير   توّلدش به سال  ابهٰي   در اصفهان   ميرزا اسد
وچندي بعد آمنه خانم خواهر ميرزا اسداهللا را به زني گرفت ومتدّرجًا ترقيات

۱۶۸صفحه 
ابو تراب طعپ؟؟؟ از طريق بّر شام چنانكه نگاشتيم هردو با آقا سيد1292 ۱۳۹۲ايمانّيه وشهرت بين اهالي حاصل كرد ودر سال 

منزل يافتند وبه وطن عودت نمودند وخان مذكور تاآن سال گرچه پياده رهسپار ارض مقصود شدند واّيامي چند درمحضر ابهٰي  
دائــره دفــتري مالّيــه ي به درجات عالّيه رسيد ولي ثروت وجاه نداشت واز آن هنگام اسبابي فراهم آمــد كــه در در مقامات ايمانّيه

انصاري وزير اصفهان به شغل خــود پــرداخت وظــّل  تحت رياست ميرزا حسب  ؟؟؟ مشيرالملک۱۳۰۸اصفهان وارد شد وتا سال 
ومتدّرجًا خان را برجايش مقام وزارت اصفهان نشاند وخان مالك ضياع الّسلطان در آن سال مشيرالملک را مغّضب ومعزول كرد
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ــد وثروت واعتبار گشت وخانه را در محّله شهشهان كه متعلق به آقا ميرزا محمد علي نهري وعقار وصاحب جاه شهير بود بخريدن
اجتماعات وتوّجهات بهائيــان واقامتگــاه مبّلغين ومســافرين ونزد خاص وعام اهالي به انتساب امر بديع معروف گرديد وخانه مركز

داشــتند بــه هيچگونــه خــدمتي دريــغ ننمــود وعلمـا ومجتهـدين باهمـه ضــّديت كـه نسـبت بــه حـزب شــد ودر نهــايت اخالص از
بــه عّلت تغيــيري كــه در۱۳۲۶وستايش همي كردند تا به سال  علِّت احترام و اكرام وانعام که از او ميديدند كلمه سوء نگفته مدح

حكمروا شدند واِعمال شّدت وزور نمودند و وزير را تحت فشار گرفته درهم ودينار اوضاع مملكت روي داد كساني در اصفهان
واوناچار از مردم وام كــرده بــه جــا بــرين داده طلبيدند وبراي اخذ مبالغي كه وي را مديون دولت خواندند توقيف وحبس كردند

واثاثيه بفروخت وقروض ادا كرد وكماكان بانهــايت اسـتقامت وتحّمـل بــه خــدمات خودرا خالص ساخت الجرم تمامت امالك
برجــاي گذاشــت.  ازين جهان حزن در گذشت وخاندانـي در امــر ابهٰي  ۱۳۳۶امر هّمت گماشت وعاقبت به سال  خود در راه اين

ــران قاآواز معاريف بهائيان اصفهان حاجي محمد كاظم وحاجي عبدالحسين و محمد باقر وآقا محمد جعفر وآقا محمد صادق پس
حاجي ابو الحسن

۱۶۹صفحه 
از تجار ومّلاکين بودند آقا محمد كاظم در اّيام اقامت حضرت نقطه اولي به اصفهان دهسال داشت واز بعض اهالي  به اين عبارت

جمعي كه بــراي مالقــات حضــرت بــه خانــه مــذكوره ميرفتنــد شــتافت شنيد كه سيد باب در خانه امام جمعه است روزي به اّتفاق
وبرخي نزدشان حضور داشتند وشخصــي دم درگــاه ايســتاده دســت در دوطــرف نهــاده اقامت وچون رسيدند حضرت درباالخانه

وچهــره نــورانـي را مشــاهده از دخول ميكرد واو كه ُخرد سال بود ممنوع نگشــتـه بــه درون حجــره رفت ودرب در نشست ممانعت
محّبت دردلش كاشته شده منظره وصــورت پيوســته در كرد که به گوشه چشمي نظري به وي انداخته تبّسمي لطيف نمودند وبذر

ــه نظر۱۲۷۹تحقيق برآمده ايمان آورده در مسلك بابّيه منسلك گشت تادر سال  ضمير ماند وپس از بلوغ و رشد به مقام  به حاليك
ابهٰي   هسـتند ومکـّررًا تشـّرف به ميرزا يحي ازل داشت سفر به بغداد نمود واو را نيافت ودانست كه آحاد بابّيه طائف حول جمال

ابهٰي   تحصيل تذكره سفربرايش نمود وقلبًا بــدين مفتخــر حضوريافته فهميد كه ازل اسمًا مشهور و رسمًا مفقود است وحسب امر
ــوان ومتباهي شد كه به اطاعت از دستور حافــظ مبارك موّفق گرديد  وپيوسته نزد احّبا در وصف الحال ميرزا يحي اين بيت از دي

بــه اصــفهان مــراجعت نمــود طــولي ميخواند   درپس آينه طوطي صفتم داشته اند      آنچـه استاد ازل گفت بگو ميگويم.   وچــون
واخوان مذكورش نيز همگي ايمان آوردند وبي پــروا عاشــقانه بــا نكشيـد كه صيت ظهور ابهٰي   مرتفع شد وبي تآّمل تصديق كرد

بين وفتنه آشنا وبيگانه صحبت مغرضــين داشتند وخانه شان محّل ذهاب و اياب اغيــار واصــحاب گشــت وموجبــات هيجــان متعصــّ
الّسلطان مراجعه نمــود کــه بايــد اين حــزب را فراهـم گرديد وجمعي نزد شيخ محمد باقر مجتهد (ذئب) شكايت كردند واو به ظّل

ــل برافكنـد وحكمران اخوان مذكوررا باچندتن ديگر از اهل بها اخذ نموده به محبس تحت سالسل واغالل نگهداشت ومدت چه
و پنج يوم

۱۷۰صفحه 
واقع شــد آنگــاه حســب صــالحديد مــيرزا ۱۲۹۴محبوس بوده مبالغي نقود تسليم كرده مستخلص شدند واين واقعه تقريبًا در سال 

مذكور ازاصفهان مهاجرت بـه بالد خراســان نمودنـد آقــا محمــد كـاظم وآقـا محمد حسن سلطان الّشهدا وغيره از احباب برادران
ومركــز مهم سبزوار شدند وآقا عبدالحسين به قوچان وآقا محمــد جعفــر بــه مشــهد رفتــه بــه تجــارت پرداختند محمد صادق مقيم

فيمــابين اخــوان ممتــاز بــود وارض خضــراِء بــه اقــامتش تجارتشان را اّوال سبزوار وثانيّا خبوشان ؟؟؟قرار دادند وآقا محمــد كــاظم
هنگامه فساد برافروختنـد ويكبار سيد جواد نام سردسته شان چنانكــه قبال نگاشــتيم بــه آقا خضارت ونضارت يافت واشرار چند بار

به استقامت آقا محمــد كــاظم وحمــايت ســّري ميرزا بديع وآقا غالمحسين اصفهاني ضربات وجراحات چند وارد نمود ومفسدين
اعمال خود رسيدند وآحاد اين حزب مرّفه وآسوده گشتند وآقا كــاظم بــابرادر اصــغرش حاجي ميرزا ابراهيـم شريعتمدار به سزاي

مكه رهسپار شدند ونخست به محضــر  به نام حج۱۳۰۶عبدالحسـن وبرادر زاده اش آقا محمد حسين بن آقا محمد باقر در سال  آقا
االمر عزيمت مكه نمودنــد وچــون از مفــارقت محبــوب گريــان ونــاالن اقدس ابهٰي   در عكا تشّرف يافتند وبعداز چند يوم حسب

وچون فتنه سبزوار بــه بعداز مراجعت از مكه ايامي در عّكه به سر بردند آنگاـه عودت به ايران وسبزوار كردند شدند  اجازت يافته

 Documents prepared by Adel Shafipour



108

كــاظم در عشــق آبــاد اقــامت داشــت واهــل فســاد نوعي كه در بخش سابق وهم دراين بخش شرح داديم برخاست حاجي محمد
اهل بها ناچار مهاجر عشق آباد شدند وحاجي دگربار ميل به سبزوار نكرده در مدينه فرصت وموقع جوالن وعناد يافتند وبعضي از

حــاجي بــه جهـان ديگــر رخت  كه بعداـز غروب شمس جمال ابهٰي   تادوماه مرض وبــا احاطــه داشت۱۳۱۰بماند تا در سال  عشق
مــدفون شــد وپســرانش آقــا محمــد وحــاجي علي وهم دخــترانش از كشيد ودر مقبره مستوفيان كه واقع جنب مقبره اهل بها است

مشاهير مؤمنين و

۱۷۱صفحه 
حســين كــه نــام بـرديم از بهائيـان ومؤمنات گشتند واز ساير اخوان آقا محمد باقر قبل از همه در گذشـت وپســرش حـاجي محمد

حضرت غصن اعظم تشّرف حاصـل نمـود والـواحي كثـير از جمـال ابهٰي معروف بوده بعد از غروب ابهٰي   به عكا رفته درمحضر
وحضرت عبدالها داشت وعائله در عشق آباد تأسيس كرد ودخـتر آقـا محمـد بـاقر نـيز از مؤمنـات بـود وآقـا محمـد صـادق  كـه

گذاشــت وحــاجي  در گذشــت وخانــداني برجــاي۱۳۰۳كاظم در منزل به تجارت اشتغال داشت در آنجا به سال   باحاجي محمد
وآقــا غالمحســين مــذكور بن آقــا محمــد بــاقر در  وفات نمود1308عبدالحسيـن كه در قوچان مركز خدمات اين امر بود به سال

از مخالفين ومعاندين بود تا بعد از شهادت مال كاظم طالخونچـه  به سبزوار هجرت اصفهان پيوسته مورد حمالت ومشّقات وبلّيات
مذكور ضرب وآزار بســيار ديــد مصدر خدمات درين امر گرديد ومورد تعّرض اهالي گشت واز سيد جواد شرير سبزواري نموده

مهاجرت به عشق آباد كرده سكونت گزيــد.   وديگــر از مؤمــنين قــديم ونوبتي چندزخم براو رسيد ولي شفا حاصل شد وباالخره
وي را دســتگير پس از اقبال به امر بديع تعّرضات وتعّديات شديد از متعّصبين ومغرضين كشــيد تــا آن كه مال ابراهيم از اهـل كوپا

خواستند وپشيزي نداد چه ميدانست آنچـه بذل كند كرده  سالي در حبس بداشتنـد وستمهاي بي حساب وارد آوردند ودرهم دينار
وآزار نمايند وچون رها كردند برادر به طمع اخذ اموال برقتلش قيام نمود الجــرم آنچه سبب شود كه به طمع اخذ بيشتر نگهدارنـد

هالك بــه در بــرد وانــدك انــدك گهي از متاع دنيا داشت برجاي گذاشت ومبلغي قليل برگرفته شبانه بگــريخت وجــان از ورطه
 )وبه كســب واشــتغال پــرداخت وبــه مســاعدت1272 ۱۳۷۲اقامت گزيد(  سوار واّيامي پياده تازنجان كه وي را نميشناختند رفته

هّمت گماشت وپس  از ده سال چون حاجي ميرزا حيدر علي چنانكه نگاشتيم به عــزم تشــّرف احّبا و بازماندگان بي ملجاء شهداء
به ادرنه از اآنجـا گذشت

172صفحه 

شـدند واز عقيـدتش مطلـع فروخته به اّتفاق رهسپار كوي مقصود گرديد ودو تن درويش در اثناء طريق مرافقتمامت مايملک را 
تبريز رسند بــه او بدهنــد وحين ورود بــه شـهر تجـافي ؟؟؟ كـرده گشته اظهار موافقت نمودند ومبالغي نقد وام گرفتند كه چون به

بابي به دام حكومت اندازيم تا آنچه در كف داري حتي جــانت را نــيز بســتاند و او بــامؤمنين چنين گفتند اگر دم از وام زني به نام
داشــت بشــنيد اودرويشــان را مالقات كرده ماجري' گفت وميرزا حسن تفريشي از شناخته گان اهل بها كــه رياســت گمــركبلد 

به اسالمبول وادرنه شتافته در محضر ابهٰي   منزل يافت.   ديگر از معاريف تهديد نموده آنچه توانست باز پس گرفت ومال ابراهيـم
بايگانــه وبيگانـه از امــر آقا محمد رحيم بن حاجي محمد حسين تاجر در اشتدار اضطهار؟؟؟ ايمان آورد وبي پرده بهائيان اصفهان

و والدش كار براو سخت گرفت وناچــار مهــاجرت  به عناد ؟؟؟ برافروختند(نار)بديع باز گفت, برخي اقبال وجمعي اعراض كرده 
به عكا شتافته تشّرف به محضر ابهٰي   يافت ودر سفر اّول با آقــا حســينعلي يــزدي سبزوار نموده در معدن مس مشغول شد  ودوبار

ن را مســتخلص ميگذشت به افساد بعضي دستگيرحكومت شدند وحاجي محمدباقرمسافر ســعي وهّمت نمــوده آنا چون از همدان
ســبزوار بــه عشــق آبــاد گــريخت و در بين ) و بالجمله آقا محمد رحيم از مخلصين بوده ودر اّيام فتنه مــذكوره ي1290ساخت(

وفات يافته  مدفون گشت و آقا علي اكبر معمار يزدي ) ۱۳۰۹طريق  بيمار شده  قليل مّدتي  بعداز ورود ( 
ــبزوار گفت قبل از سفر اّولم قونسول روس مقيم استر آباد به يكي  از تّجار ارمني مقيم ( شهيد) از قول وي حكايتي آورده كه  س

ومصاريف ذهاب واياب را قبول كـرد تـاجر ارمـني مرقوم داشت كه يكي از بابيان مطلع را بابعضي از كتب وآثارشان روانه نمايد
مقيم سبزوار گفت واو وسائر احباب مصلحت دانستند كيفّيت را به حاجي محمد كاظم اصفهاني

۱۷۳صفحه 
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رفتم ومكتــوب را نــزد قونســول ارائــه كه من بروم وچند كتاب برداشته با مكتوبي كه ارمني مذكور به قونسول نوشته بــه اســترآباد
در خصوص اين امر صحبت همي كرد وبعضي از وقــايع را كــه مطلــع بــود ذكــر دادم وقونسول مرا در منزل خود نگاه داشته شبها

بيــان بهاءاهللا در من استفسار داشت تا شبي چنين گفت كه عمده مقصودم از تهّيه مالقــات اين بــود كــه از جمله نمود وبرخي را از
في نجــواك لــذا هــاج عــرف عنــايتي ومــاج بحــر رحمــتي لوح امپراطور روس بپرسم كه فرمودند انّا سمعنا مانــاديت بــه مــوالك

الحكيم   آيا ملك روس چه مناجات كرده خواست که ايشان اجابت فرمايند گفتم حق خــود واجبناك بالحق اّن رّبك لهوالعليم
جز فتح بالد وغلبه براعداء از است قونسول گفت صحيح است ولي شما چه فهميديد من بعد از مقداري تفكر گفتم سالطين عالم

وجز فناي سلطان روس چاره نبود ملك سم حاضر كرد که خدا نميخواهند, چون در محاربه ِسواستوپول دولت عثماني غلبه كرد
حال از خدا خواست كه بر عثماني غالب شــده بالد او رافتح نمايــد وتــدارك مافــات كنــد, پدرش تناول نمود ونزاع موقوف شد

اســت اراده خــود را اجــرا نمــا وجسارت نموده به قونسول گفتم خدمت سلطان عريضه كن كه اراده و دعاي شما مقــرون اجــابت
راه را داده مراجعت نمودم ليكن بعد ازاين واقعـــه پيوســته در بين خــوف وبعداـز چند يوم از نزد قونسول مرّخص شدم واو مخارج

طــولي نكشــيد مطلب مذكور نوعي ديگر باشد  تا زما ني كه به عكا مشّرف شدم ودر مسافر خانه وارد گشتم ورجا بودم كه شايد
بود سكوت نمودم وخائف شدم بعداز ســاعتي كه ميرزا آقا جان به ديدن آمد ودر ضمن پرسيد گفتگوي شما باقونسول روس چه

زياد شد روز ديگر صبحي حضــرت غصــن اعظم تشــريف فرمــا شــدند من البــد شــده غصن اكبر آمد وهمين ذكر را نمود خوفم
بدون كم و زياد عرض كردم وبه خطاي خود معترف كيفيت را

۱۷۴صفحه 
اّيام جمال قــدم فرمودنــد الحــال شدم فرمودند آسوده وخوشدل باش آنچـه ذكر كرده اي مقرون به رضاي حق است زيرا يومي از

فرمودند كه قونسول از يكي از عباد ما پرسيد رجاي ملــك در نجــوي' چــه بــود لوح ملك از براـي او ميخواندند وبعد ذكر شما را
سرور شده خداي را شكر مدرجواب آنچـه گفت صحيح است وبعد فرمودند آن شخص آقا محمد رحيم اصفهاني است  ومن واو

ر نمودم.    ديگر از بهائيان قديم اصفهان ميرزا محمد حسن قّناد بن ميرزا حسين تقريبًا در سي وچهار سالگي بود كه حضرت مبشــّ
اعظم به اصفهان ورود فرمودند ودوست معاشر ومؤانسش مال محمد عالقه بند وي را خبر كرده مّتفقًا به حضور فائز شــده اســتماع

حضرت مذاكره كرده هردو اظهــار آن بيانات بديعه نمودند وچون از محضر مبارك خارج شدند باهم در خصوص احوال واقوال
در عرفـان وايمـان كامـل شـده بـه تبليـغ پرداختنـد ودرعـداد بابّيـه در آمدنـد قناعت وايمان داشتند وچند باري ديگر تشّرف يافته

مؤمــنين مخلصــين ظهور ابهٰي   شنيدند به واسطه ي ميرزا محمد حسن سلطان الّشهداء خلعت ايمان در بركردنــد واز تاچون صيت
ــردو معدود گشتند ولوحي از محضر ابهٰي   به واسطه شيخ سلمان برايش رسيد وچون واقعـه شهادت سّيدين حسنين وقوع  يافت ه

جسته بماندند آنگاه عودت به وطن كردند ولي معاندين به قصد قتلشان برخاستند وناچار مّتفقا به طهران گريختند وچندي اشتغال
ــه به طهران مهاجرت كردند ومال محمد به عالقه بندي وميرزا محمد حسن به عّطاري مشغول گشت ــافت ؟؟ واقع تامال محمد دري

وميرزا محمد حسن بــه اصــفهان رفت و در مــاه ذيقعــده ســال در قرب شهر در سنين بعداز غروب شمس جمال ابهٰي   در گذشت
اهللا طيفوري از مؤمنين مخلصين طهران عائله در امر ابهٰي   تأسيس كــرده ســالها ؟وفات يافت وخلفش حاجي لطف1325 ۱۳۳۵
بودنـد بــدين تـرتيب   داش اين حزب به انواع خدمت موّفق است.   وديگر از بهائيان شهير اصفهان  هفت بــرادر معـروف درجمع

كاظم مشهور به آقا محمد كاظم عبادوز كه نوبتي معاندين
۱۷۵صفحه 

اورا با عبدالحميد بن گندم پاك كن متعّرض شده تعقيب كردند ديگر  داش علي كه باالخره درعكا درخانه ي عبوددرگذشت (
وفات كرد   وداش صادق  بي زن وفرزند۱۳۱۹) واو را فرزندي نبود   وداش ابراهيـم باالخره در حيفا به مقام اعلي در سال1332

در گذشت   وداش باقرو داش حسن وتني ديگر و داش كاظم در بازوجه اش در اسكندرّيه وفات يافت   وداش حبيب در موصل
ونوبــتي سرَمن رأي' در گذشت خلفش آقا ميرزا حسين تاجر در وطن بدين نام معــروف گرديد بغداد در محضر ابهٰي   رسيد ودر

نشانده گرداندند واز شهر خارج كردند الجرم وي را باحاجي عبدالحسين نزد قيصر به چوب بسيارا بدن سياه كرده بر دراز گوش
به وطن برگشت وبــه حــال فلج در گذشــت   وداش بــاقر خــاتون جـان زوجــه اســتاد به شيراز رفت وپس از طول مّدت بيمار شده

حســن بن آقــا پس از شهادتش به زني گرفت ودختري فاطمه ســلطان نــام يادگــار گذاشــت وزوجــه آقــا محمد قربانعلي معمار را
قربانعلي معمار با دو پسرش آقا علي اكبر وآقا محمد علي يزدي شد وعنقريب وصف خاندان آقا محمد علي را مي آوريم واستاد

ــه محمد رضا وآقا محمد قاسم در قلعه مازندران به شهادت رسيد وپسر ديگرش آقا محمــد علي عبداهللا ودو خواهر زاده اش آقا ب
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شــّدت تــأّثر از فــراق پــدر ازعّلت شّدت تعّرض اعداء به طهران مهاجرت وسكونت كرده در گذشت وپسر ديگرش آقا حسينعلي
قربانعلي  باسه دختر مورد تعّرض معاندين از دولت ومّلت شــده اســتقامت وبرادراـن وبني عّمه بيمار شده وفات يافت وزوجه استاد

عبداهللا مــذكور بــه فيض به آقا ميرزا عبداهللا شوهر داد ودختر ديگر  به ازدواج شيخ سلمان شهير در آورد ومــيرزا ورزيد ودختر را
باجمعي از بابيان شتافت ودر بدشت ونياال نــيز حضــور يــافت زيارت حضرت اعلي در اصفهان رسيد وحين صدور امر به خراسان

طبرسي خويشان وآقا ميرزا محمد علي نهري وآقا محمد تقي بيد آبادي وآقا محمد رضا نّساب به عزم قلعه وبا آقا محمد قاسم از
رفتند ولي به عّلت محاصره ي اصحاب ممنوع ماندند وآقا عبداهللا

۱۷۶صفحه 
 به نوعي كه در بخش چهارم آورديم در اصفهان فتنه برخاســت كــه جمعي از مومــنين گرفتــار۱۲۶۷به وطن رفته بماند تا در سال 

وآقا عبدالغّفار صّباغ به امر چراغعليخان حكمران شهيد كردند وآقـا مـيرزا عبداهللا شده وآقا محمد قاسم مذكور را با آقا ابوالقاسم
را نيز دستگير كرده به صدد قتل شدند ولي برخي از منتسبين نقودي تقديم داشتند وبه ضرب شديد اكتفا شده مســتخلص گرديــد

عرفان مقصود ديده روشن نمود وحرمش رانيز بدانجا بردهه  ) به بغداد شتافته حول جمال ابهٰي   بزيست و ب۱۲۶۹وپس از چندي( 
به نــوعي كــه در بخش ســابق۱۲۸۵به سوداگري اشتغال واقامت جست وبه جوار پر انوار ماند تاپس از مهاجرت مبارك ودر سال 

تبعيد به موصل شدند ميرزا عبداهللا با عائله اسير وتبعيد گرديــد نگاشتيم هشتاد وپنج تن از اهل بها حسب امر دولتين ايران وعثماني
۱۳۰۷ حسب اجازه ابهٰي   به بغداد برگشــته اقــامت نمودنــد وبــاز درســال ۱۳۰۱ومّدت چهار ده سال درموصل به سر بردند وبسال 

 بــه جهــان بــاقي۱۳۰۸ودر يازدهم شــهر ذيحجــه  شهر ذيقعده به موجب فتنه جديده باجمعي از احّباء به موصل اسير وتبعيد شدند
انتقال نمود ومدفنش در قبرستان موصل ميباشد وعائلــه فالح ســاكن اســكندرونه وبــيروت از وي بــاقي ماندنــد وآقامحمــد حســن

بهائيان معروف اصفهان آقا محمد علي وآقامحمد صادق وآقا محمد ابراهيم نّجار نيز بدينگونه از اسراء موصل بودند.    وديگر از
اقامت حضرت اعلي به خانه امام جمعه مؤمن شدند وبرادر مهتر در اّيام بغداد به تنباكو فروش با برادرش آقا محمد حسين در ايام

گشــته در آنجــا وفــات يــافت ابهٰي   پيوسته كه دو زن ودختر وحيده را به برادر سپرده همه جا مالزم شد تا به عكا مجــاور محضر
پسرش ميرزا مهــدي بــه حبس افتــاده مســتخلص شــد وبعــد از چنــدي بــا وآقا محمد حسين بعدًا هنگام گرفتاري سّيدين حسنين با

محمــد علي پسرانش در گذشت ودِرخانه شان كه معروف به بهشت بابيان بود بســته گشــت.   ديگــر از معــاريف مهــاجرين اســتاد
وبعداـز دستگير وحبس شده گوشش را بريدند1267 ۱۲۸۷سلماني از بابيان كه در فتنه سال 

۱۷۷صفحه 
مهــاجرت تــا ادرنــه پيــاده مالزم استخالص درنگ در وطن نتوانسـت وباالخره مجاور بغــداد واز خــّدام آســتان ابهٰي   گشــت ودر

ــه دســت در آنجا سلماني ومباشر خدمات حّمام بود وما تفصيل واقعات بين او وميرزا و گرديد يحيي ازل و هم شرح گرفتاريش ب
را ضمن واقعات سنوّيه در بخش چهارم آورديم وباالخره مجاور عكا دولت عثماني وحبس وتبعيد واستخالص مراجعتش به عكا

گشت وتا مّدتي که آب مشروب اهالي عكا از عين الست خارج بلد ميگرفتند ونا گوار وموجب بيماري ومباشر خدمات مذكوره
واقعــه ســيد محمــد اصــفهاني بــود مشــگ بــردوش از مســافت بعيــده خــارج عكــا آب بــراي محضــر ابهٰي   مي آورد وچــون در

 دكان در بـازار بــازكرده بـه كشـيدن دنـدان ومعالجـه چشــم خالصيوهمراهانش كه در بخش سابق آورديم به حبس افتاد بعد از
از غروب شمس ابهٰي   سنواتي در عكا به اكتساب مــذكور مشــغول بــوده در ظــّل عنــايت مركز وامراض ديگر نيز پرداخت وپس

وفات يافت وعائله برجا گذاشــت واورا ميثاق بيارميد ودر سنين اخيره حيات حسب االمر به عشق آباد رفته اقامت گزيده در آنجا
وصــف جمــال ابهٰي   وحضــرت غصــن اعظم عبــدالبهاء ســرود هرچنــد بطبــع غزل نيكو ومملّو از چاشني عشق بسيار است كه در

را براي نمونه ثبت مينمائيم وهي هذه: آن رسيد؟؟؟ ولي متداول ميباشد ونبذه
به دو زلف يار دارم دل بيقرار خودرا                      چه كنم سياه كردم همه روزگار خود را
شبي ار بدست افتد سر زلف يار با او                       همه مو بمو شمارم غم بيشمار خود را
بخدنگ ناز مژكان دل ماربود حشمت                    به سپاه ترك دادي شه من ديار خود را

چشم خويش بيني همه الله زار خود راه تو بخاك كشتگانت نظري نمي نمائي                   كه ب
خجلم از آنكه گويم تو به آفتاب ماني                  كه به آفتاب نسبت ندهيم يار خود را
گل ازآن زمان  به چشمم شده خار اي عزيزان      كه ميان باغ ديدم رخ گلعذار خود را
غم وشادي دو عالم نكند به من سرايت                من اگر غمين نبينم دل غمگسار خودرا
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نه چنان بسوخت عشق تووجود ناتوانم                    كه بدست باد بينم اثر غبار خود را    
 ۱۷ ۸صفحه      

برما گل مشكبار خودرا (جمال؟)چه شود ز روي رأفت همه روز اگر نمائي              تو بها 
ايضًا            

از دل وجان بهواي تو بود پر بازم                     گر ُبري بال وپرم ور بدهي پروازم
نه ز انجام خبر داد ونه از اغازم                    از عدم عشق تو آورد مرا تا بوجود

گر بسوزند نيايد به زبان آوازم                     بند بندم همه در اتش عشقت چون ني
كه برد موج حوادث سوي ساحل بازم                     نه چنان غرقه درياي محبت شده ام

گر دهد دست كه درپاي تو من جان بازم       دل بسوداي سر زلف تو دادن سهل است
بي تو اي جان جهان جان نشود دمسازم                 گر مال لم نپسندي بنشين يك نفسي
راز دل با تو بگويم چه تو داني رازم              نگسلم  از تو اگر بگسلدم رشته عمر

گرز چشم تو به نرگس نگرم غّمازم                جز به روي توحرام است گشادن دوچشم
ُكشدم گاه گهي زنده  كند از  نازم            اي كمان ابرو اگر چشم تو از تير مژه      

چون تو در حسن ومالحت به جهان ممتازي     من هم از عشق به بي پا و سري ممتازم    
                                               دل ديوانه ز بس ريخته در كوي بها

من نجويم دل خود را كه بدو پردازم                                        
غم گرد ما نگردد تا چون تو غمگساري         تا دين ودل سپرديم برعشق چون تو ياري

۱۷۹صفحه 
هرسو گذر نمائي بيني در انتظارت                        با چشم ترنشسته چون تو اميدواري

رحمي به ماضعيفان بنما كه حال مارا                        داند كسي كه باشد عمري در انتظاري
برخاستي وبرخاست هرسو دوصدقيامت               بنشين وباز بنشان از خاطري غباري
تا شهره شد در آفاق چشمت به دمربائي           نگذاشت اهل دل را در دست اختياري
بردم گمان بهاري يا باغ گل در اّول                   ديدم كنون بهشتي نه باغ ونه بهاري

در باغ اگر خرامي فرياد وناله خيزد                  از عندليب ومرغان هر سو ز شاخساري
ايدل بکوش در عشق هر چند ميتواني                  يا گل بري به دامن يا جان دهي به خاري

                               سر بها نظر كن برحال من ز رحمت
                               من تشنه وتو در لب آب حيات داري

خالي زعشق تو نبود هيچ سينه                          در هر خرابه اي تو نهادي دفينه اي
ظاهر زهر دلي شده مهر جمال تو                    چون قرص  آفتاب زهر آبگينـه اي
تنها نه من زعشق تو فرياد ميزنم                      حسنت فكنده ولوله در هر مدينه اي

معروف خاص وعام شدم من زعشق تو           چون مفلسي كه در كَفش افتدخزينه اي
دريا شد از فراق تو عالم ز اشك من              بايد دوباره نوح بسازد سفينه اي

۱۸۰صفحه 
اي مرغ شب به غير تجّلي ز آفتاب                   آخر چه ديده اي توكه با او به كينه اي

خونم بريز اي به فداي دو چشم تو                 تا فتنه ي زمانه نچيده زمينه اي
                                 هرگه شوي كمينه گداي در بها

                                      سلطان زبندگان تو باشد كمينه اي
كسيكه از دل وجان سوي تونظر دارد           چگونه از تو تواند كه ديده بردارد
هزار مرحله دوراست از طريقت عشق          كه باو جود تو از خويشتن خبر دارد
بدين صفت كه توئي آفتاب روحاني            جالل و نرگس فّتان ومشك تر دارد
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به خاك پاي عزيزت ز شوق جان بازي         هزار عاشق مسكين هميشه سر دارد
زچشم مست تو بيمار عشق چون مرهم        هزار ناوك دلدوز برجگر دارد

بدل به دولت دنيا وآخرت نكند                    غبار راه تورا هر كه در بصر دارد
هزار مرتبه گر بگذري برابـر چشم              به هر نظاره ُرَخت جلوه دگر دارد

نشان مرغ گرفتار ناله وزاري است            بنال ايدل اگر ناله ات اثر دارد
                             چه طير روح َپَرد سوي آشيان بقا
                            ز دوستي بها  هركه بال و پر دارد

۱۸۱صفحه 
با دوست ميرود دل وجان هر كجا رود                       سلطان به هر كجا رود آنجا گدا رود
خون شد دلم پر ؟؟ناله كه باطيب زلف تو                     ذكر عبير وعنبر ومشك ختا رود

گوشم زپاي تا به سر  اي نور چشم من                            در مجمعي که ذكر منيع شما رود
روح بديع وذكر معاني است هركالم                         كاز لعل جانفراي تو در گوش ما رود

جان در كف ايستاده به راه طلب چو شمع                 تا دوست برسرم چو نسيم صبا رود 
 قسمي؟؟؟ رضا رود بهگرخود نيم بجنت ور رانيم  به  نار                                عاشق به هر طريق و

در وادي فراق تو اي كعبه وصال                                خون جگر زديده اهل صفا رود
چون ذره ز اشتياق تو اي شمع معنوي                         ارواح  انبيا و ُرُسل بر هوا رود

                                       اهل بها كنند تو را مرحبا همه
                                      هر گه كه برلسان تونام بها رود

با من چو آينه رخ او رو به رو بود                              منظور قلب ومنظر چشم من او بود
پند اديب عقل ومقاالت عشق تو                              باهم همه حكايت سنگ وسبو بود
چون بلبلي كه نغمه سرايد بروي گل                       در هردلي زعشق تو صد گفتگو بود

عشقت چو جوهريست ندانم كه تا ابد                     در چشم ما چو جان به گل ورنگ او بود
         ۱۸۲صفحه 

هر مرغ دل که سيد نگشتي به هيچ دام                      در زلف تو اسير يك تار مو بود
خاک است زير پاي تو اي نور چشم من                    بيشك  سري كه سّرحقيقت داراو بود

لب تشنه ام ز تيغ توآبي اگر رسد                           بر حلق من به مذهب عشق آبرو بود
سّر لب تو غنچه نهان است در دلم                         داغ دلم چو الله از آن تو به تو بود

                                 بي آفتاب روي بهاء آب چشم من
                                سيالب خون روانه به مانند جو بود

هركه با جّنت ديدار تو خرم نبود                        حيوان باشد و شك نيست كه آدم نبود
دل به وجد آمده در سينه چو نار اسپند                  شادي عشق تو هرجا كه بود كم نبود

ميكند هر نفسي زنده دو صد مرده به ناز              کشته عشق تو گر عيسي مريم نبود 
چهره نبودي ونبود بجز از ساذج لطف                 زهيچكس آگه از اين فضل درعالم نبود
توئي آن كعبه مقصود كه از راه وفا                    هيچكس در حرم قدس تو محرم نبود
بي تعظيم به پيش قد تو همچه ؟؟؟                      نيستي سروي كه به بستان بقا خم نبود
از عنايت لب شيرين تو اي خسرو روح                   سّر هرنكته همان كرد كه مبهم نبود
قطره نيست لبت پيش ودو صد بحر مبات ؟؟؟          به لطافت برآن قطره چو شبنم نبود

۱۸۳صفحه 
بنوازم بدلي ازلبت اي نائي عشق                       گرچه هرناي يقين قابل آندم نبود

                              طالع از شرق عما تاشدي اي شمس بها
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                             انجمي نيست در افالك كه  مظَلم  نبود
سر تا به پا چو شمع گرم سوزي اي عزيز                  ماسر نهاده ايم  تو  داني و تيغ  نيز
باشد هزار  خان عزيز ار به دست من                         ريزم بپات گرتو اشارت كني بريز

از قامتت ميانه ي شيرين لبان دهر                                شور قيامتي شده  بر پا چه  رستخير
جانا بدور نرگس مست تو هوشيار                         كس نيست جز شكوفه سيراب بي تميز

گردد بنفشه زار در عالم به چشم من                      هرگه به ناز شانه كني زلف مشكبيز
باتار زلف يار دل بيقرار من                                  ياران گرفت الفت وباماهست در ستيز

هرمرغ دل كه صيد شد اندر كمند عشق                 خواهد هالك منويش؟؟؟ نخواهد ره گريز
بيچاره رهروي كه به اميد كوي تو                         بعداـز هزار سال كند روي بر مجيز

                                         دل داده ام بعشق جمال تو اي بها
                                          بلبل به غيرگـل نديد دل به هيچ چيز

۱۸۴صفحه 
دل زاغيار جدا بردي واز يار جدا                              عشق تو يار جدا  ورزد و اغيار جدا

پرورد عكس گلستان حهان باغ رخت                              گل بي خار جدا نرگس باخار جدا
دل چه آئينه نمودم كه در او جلوه كند                     سرهزار  جدا طلعت دلدار جدا
طوف بر گرد حريم تو شب وروز كنند                    چرخ دّوار جدا ثابت وسّيار جدا

هرگروهي به رهي طالب ديدار تواند                           مست و هشيار جدا خفته وبيدار جدا
ار جدا  طّره ي طّرار جدا از نگاهي به *رخت دين ودلم را بردند                         چشم سحُّ
تا بود تازه قد سرو تو بارد به بهار                                 ابر آزار جدا  ديده ي خونبار جدا

نعرـه عشق زنم گر بُكشَند و بِكشَند                               ز سردار جدا  و سر بازار جدا
                                خوانده ام نيست بجز وصف بها حرف دگر

                                        كلَّ  اسفار جدا  دفتر وطومار جدا
خواهي زدوستي بها گر تو دم زني          بايد كه پشت پا به وجود و عدم زني

در بارگاه قدِس حقيقت رسي اگر           در شاهراه نيستي اّول قدم زني
چون خاك شوكه از تو برويد گل ُمراد      تا بر سر از شقايق رحمت َعَلم زني

تا چند در ترازوي وسواس عقل دون             سنجي تو عشق را ودم از بيش وكم زني
۱۸۵صفحه 

گر ره بري به مكتب ديوانگان عشق           يكباره بر صحيفه دانش قلم زني
ساقي شراب اُنس در اّيام گل بيار               تا كي دم از حكايت كاوس وكي زني

سفك دما حرام بود از چه شد حالل          زاهد بتر که تير به صيد حرم زني
كاري بساز عمر گرانمايه د رگذشت          زان پيشتر كه دست ندامت به هم زني

                                    اي دل مخواه ؟؟؟بها جز بها اگر
                                  دست طلب بدامن اهل كرم زني

گل ايتي از روي تو بود                 شک از اثر موي تو بود
همراه نسيـم هر صبحدمي                 كايد زچمن بوي تو بود

هرسلسله در ولوله اند                  هرولوله از موي تو بود
در كعبه ودير مسجود توئي                هر سو كه رويم سوي تو بود
گفتم كه روم از كوي تومن                ديدم همه جا كوي تو بود

از هوي تو من ديوانه شدم                   كي د رخور عقل هوي تو بود
كوثر اثري از لب لعلت                     خلد آيتي از خوي تو بود
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روئيده سمن به گلزار قدم                 كاين جوي روان جوي تو بود
                             چوگان چو توئي اي زلف بها                

                             سرها  همگي  گوي  تو  بود
باده خورم چشم يار اگر بگذارد                    غم نخورم روزگار اگر بگذارد 
زلف ورخش را توان مشاهده كردن             گردش ليل ونهار اگر بگذارد
دامن گل ميبرد  نسيم به هرسو                     ...............تو خار اگر بگذارد

مجلس مارا پس است زمزمه ي عشق                    ناله ي طنبور وتار اگر بگذارد
۱۸۶صفحه 

زكس؟؟؟ ساقي بس است و باده ي باقي              عربده ي باد و .... اگر بگذارد
مست عطا باشيم زلب * تو غفار                          طبله ي مشک تتاراگربگذارد 
شرح دهم بيقراري شب هجران                          با سر زلف......قراراگربگذارـد 

************تيز بينش                                صد چه مسيحا  ..................
                              ؟؟؟؟ مستي دو چشم تو باقي است
                              در سر رندان؟؟؟ خّمار اگر بگذارد

مشتاق درد عشق اورا **      ساخت             آمد بكويت َاب وسرارا بهار ساخت
پيرانه سر به کوي توهرکس کشيدرخت        ديگر نرفت تو ***            ساخت
*******************برد بار              آمد به ناز وصحبت مارا بهانه ساخت
زلف رجال دانه **********              چون ديد مرغ روح چرا           ساخت
در باغ آمدي بذر شرم جمال تو            گل پيرهن دريد  و  حيا را بهانه ساخت
آئين دلبري ز كه آموخت آن ...                 ***** نهفت وحيا را بهانه ساخت 

در چنگ داشت باد صبا تار زلف تو        گفتم زچيست  مشک ختارابهانه ساخت
مبدوزي * واسطه ي ديدن رخت              رفت آفتاب مسير            بهانه ساحت
مطرب زسر عشق تو حرفي نگفت             چنگ و رباب وناي و ....بهانه ساخت
اي مّدعي بكوي تو آمد ؟؟؟                    بر ما ؟؟؟  لطف و شما را بهانه ساخت 

*******مويه ي ما يار شد خبر                 مارا چه شمع سنت  بهانه ساخت
در باده عكس عارض ؟؟؟؟گمان نبرد        صوفي کشيد جام و صفا را بهانه ساخت
كي بود ****                                        كر ده حيله  و دريا را بهانه ساخت  ساخت

مارا برآستان بها روي بيد گشت                 بديد بصدق منير بهارا بهانه ساحت
*************************                   *******************

از تو *********************           خوش ***********
*************** عزت                   هفت همان بگوش كند شعله بدل

شمع بقا ببزم تو ***                   شايد نه ************
***************                       شمس جمال است *************** هرگز نبود

شبهي و**************                  عبرت **************
۱۸۷صفحه 

ظاهر هر وجودي و ******                قدسان زهر بها ************
زروح احبا همه در حول حضرت             هستند وطواف تو اينكه **

چون ** مردي تو اي افتاب حسن           حال نهاي مشقان همه مشوره پروبال
طوطي عشق است در اينه رغبت             با صد برد ز نطق *****

وهر كه تافت بر تو نورت طلعت           ماند بچشم و مه مستي بجز جنال

 Documents prepared by Adel Shafipour



115

***********نوشند عاشقان               ديگر بگوش نوش ميايند ال يزال
جانا مبات زنده دالن در وصال تست        از يك تغني تو بود از اهل حال
ديوانگان سلسله موي دوست را             ** بصد هزار سالسل در محال

سازم مرا جان ****                     از طره ** تو نتفحه شمال
********************                  كي نظر در گل برشسد كي خبر ***

گويد گاه خندا ********                گاه حيران وغزلخوان *******
غرقه درياي عشقت كي نظر دارد بساحل     از انجهان مشتاق قربت ****

انكـه محر افتابت كي خبر دارد در طلعت   وانكـه عشق يار دارد كه خبر به اطيار دارد
در عجب اب و* دارد دانه ***            خاكش در اتش كل ابش از اتشباره ***

زسر باز بود عشقت انفروشان راست راهي   خود پسند بي زد**************
* در راه تو ببريد دست اهل در جاي شويد جز رضاي تو نجويد هركه با تو كار
هر دلي عشق بها داردند در حسب دنيا     نار سلطان كي نظر بر الشه مرداد دارد

                         * عبدالبها يا حضر بار توبد وظلت
                       يا كه مرغي اب حيون جاري در منقار امده

ما درس خبل در ثروتش نخوانيدايم         در راه عشق خون اهل
* براستانه محبوب به ده افتيم           فورا قيد عالم هستي رها مقام

****************** مينشينيم            گر تا بود در اتش هجرت ****
اي دهر انساز روي خقيقت جاي دست         ما سر نهارد دل وجان فشانده ايم

طي********* بسيار عاقبت                *** مرحله عشق مانده ايم
مردن بجانسازـي تو خوشتر زندگيت          عمري برسانيد بيان ***

۱۸۸صفحه 
                      هرگز بدل بچشمه كوثر نميكنيم

                 اين مي كه ساقي از خم باقي پشانده ايم *
بهيچ جور ناله ز دوست عاشق صادق         كه راحت دل وجان است جويار موقن

سوزد از دل خلقي زناله ام عجبي هست      كه كره را كند از جاي سيل گريه عاشق
رموز عشق نداننـد عاقالن چه كه هرگز       ز شوره زار نرويد گل وزسنگ شقايق

زافتاب تو * وروشن تر                   ز فرط و* گشته وخيشه خالبق
چه ** هركس كه ديده بتو گريه            كه ميرزا حبيب اورده افتاب حقايق
هزار ديه روي تو ناخرند نباشد           براي ديدن بروي تو هيچ ديده اليق

بحير تست * زسربت يعلقه دانش            كه از عدم بوجود ايد اين رموز *
ز حد وصعب برونيست حس تو چه بگويم       كه نيست در خور وضعت ولسان ***

                       بجاي دانه اسنييد *ايجمال
                   ز در وراكه در اتش نهيم چشم منافق

بياد مردم بنياد عاقل ومستند            در نظر رو بر * چشم از جهانيان هستند
نزد كه از هر دنيا اخرت خيزند           ببزم انس كسانيكه با تو بنشينند

جماعتي وسمع رخت جو **                  بسوخت خاصل عمر در خويشتن رستند
چه بيك بخت كسانيكه ***                 زجان خويش بريدند وبا تو پيوستند

*** اگر شود ظاهر                       مراد سر  ونقاب قامتت **
بس انكه حاصل  قافله سالي در نظارت *    بهار مانده كسانيكه نميره هستند *

چه بارد ريخت مدام بجام ساقي            كه در ترشح ارده نما مرستند *
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بها پرست نرند و* شرق ** الحمد          زدست اين علماي غروران هستند
                     از ان بسر بها ناظرند واهل بها

                     كه جز بها ر گريزد خدا ندانستنـد
۱۸۹صفحه 

گر بسوزند دو سدبار ز پا تا بسرم                            بتو مشغول چنانم كه زخود بي خبرم 
گوئيا در دل و درديده من جاداري                        كه بهر سوي كنم روي توئي در نظرم
چشم بر ناز تو از سرمژه اي مونس دل                     ميزند دم به دم اندررگ جان نيشترم
نائي عشق ندنم چه نوائي درني                               مينوازد كه من از پرده مستي   بدرم

پروانه زشوق رخت  اي شمع ُمراد               آتش عشق همي ميجهد از بال وپرم  همچه
در همه عمر شدم همنفس باد صبا                         شايد افتدبه سر كوي تو باري گذرم
نيش برخاركه ميرويد در اين وادي عشق               بگل در تيرچون نوش رود درجگرم

سر وجان اليق خاك قدمتت نيست ولي               از سر كوي تومن سر به خجالت نبرم 
اي مسيحاي دل مرده ي مجروح دالن                  زنده  فر با تو به انفاس نسيم سحرم
همه ذّرات گرشمس معاني گردند                       نظر از روي بها نيست بجاي دگرم

ــد از اين و نيز از مهاجرين احّباي اصفهان كه در جوار محبوب بي همتا ساكن وبه شغلي مشغول ويا به خدمتي موّظف شــده ماندن
محترم وعالم وفاضل عشق ايماني وي را بي اختيار كرده به سوي محبــوب  شــتافت تــا عالم درگذشتند آقا ميرزا محمد از خاندان

وسالها طّباخي وچـاي پـزي موصل شد واذن حاصل نموده  به عكا آمد به زيارت محبوب رسيد وبه خدمت زائرين پرداخت وارد
مرجوعــه از بيت  ابهٰي   را نــيز انجــام داد ومكــاتيب شــيواي وپذيرائي ودلجوئي مسافرين باشيرين تــرين اخالق گرديــد خــدمات

برخي فرستاد وپس از غروب شمس جمــال ابهٰي   در ظــل حضــرت عبــدالبهاء قــرار گــرفت ولي از روحاني با خط زيبايش براي
ديگــر خراميــد وحضــرت فراق محبوب آفاق همي ناليد وگريست تا يك چشمش نابينا گشت ودو سالي پيش نرفت که به جهان

دفن كردند.     آقا محمــد حناسـاب از قــدماي احبــاب كــه در عبدالبهاء به نهايت  تجليل مجلس گرفته جسد را در قبرستان بهائي
ــه عكا بخش دّوم ضمن واقعه بدشت نام برديم ونزد آقا ميرزا محمد حسن سلطان الّشهداء مقّرب بود وپس از شهادت آن مظلوم ب

حضــرت عبــدالبها مانــد تــا از شتافته در بيت ابهٰي   به خدمت پرداخت وبعد از غروب شمس جمال ابهٰي   همچنان به خدمت نزد
ــود در ايمــان اين جهان در گذشت.     ديگر خاندان آقا محمد علي يزدي ساكن اصفهان چون زوجه اش از مؤمنات به امر بديع ب

نامدار شدند
۱۹۰صفحه 

داشته مجذوب گرديد وپس از چنانكه يك پسرش در اّيام اقامت حضرت مبّشر دراصفهان پيوسته ذهاب واياب به محضر مبارك
قلعه طبرسي به شهادت رسيدند وپسر ديگرش محمد حســن دخــتر چند سالي در گذشت ودو پسرش محمد رضا ومحمد تقي در

وخلََفش عبدالحسين عكاس رحماني سالها در جمع مؤمنين ميدرخشند وچون محمد حسن در داش باقر  مذكوررا به زني  گرفت
ســلطان بنت داش بــاقر را اصفهان وشهادت سّيدين حسنين به شيراز مهاجرت كرده در آنجــا در گذشــت و زوجــه اش فاطمه فتنه

الّشهداء را به عكا بــرده راجعــًا در بغــداد درگذشــت وخلفش حــبيب اهللا ميرزا عبداهللا اصفهاني بگرفت وبعداز چندي عائله سلطان
مخلصــانه بــه باغبــاني بــاغ وپسر ديگر آقا محمد علي يزدي آقا عبدالّصالح با شــّدت ايمــان واخالص بــه عكــا رفته خان برجا ماند

بنان ابهٰي   لوحي در حّقش صادر گرديد كه برسنگ قــبرش منقــور رضوان پرداخته مورد عنايات شد تا به عالم ديگر خراميد واز
ميرزا مهدي نام برخالف اخوان گرام آخوندي شده به شــغل مكتب داري وظــاهر نگهــداري عمــرش را ميباشد ويکي از پسرانش

به خدمت بيت ابهٰي ديگر از مهاجرين احّباي اصفهان آقا محمد هادي صّحاف در عكا مجاور شده به كسب وهم صرف نمود.    
دو بخش سابق نگاشتيم در اّيام بغداد فــائز بــه عرقــان پرداخت تا وفات نمود.    وديگر آقا عبدالغّفار كه شّمه اي از احوالش را در

همه جا همراه رفت تا چون كشتي به ُقرب حيفارســيد واورا از مالزمت ممنــوع ومهّيــاي وايمان شده مالزم موكب ابهٰي   گرديده
رفتن به قبرس کردند خويشتن به دريا افکند ولي اورا بيرون آورده به قبريس بردند وباالخره ازآنجـا به عكا آمده به حجــره اي در

وهمه روزه هنگام عصر به حضــور خان عمدان سكني گرفت ودر عكا دّكه باز كرد ودر هفته  يك روز يكشنبه در محضر ابهٰي  
خود  را عبداهللا خواند وبعداـز فراق شمس ابهٰي   طاقت فــراق غصن اعظم عبدالبهاء تشّرف مي يافت ومحض آن كه شناخته نشود
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بهائيــان به شام رفته مقيم شد ومتدّرجًا دچار بيماري وناتواني گرديد تا در گذشت.    واز معاريف نياورده به اجازه ي غصن مكّرم
اصفهان
۱۹۱صفحه 

خـوابي كــه ديـد بـه بغــداد شــتافت آقا علي نور به مالقات ميرزا هادي دولت آبادي معروف از امر جديد مطلع گرديــد وبرحسب
اصفهان به نجــف آبــاد داشــت بــه مالقــات زين المقــّربين از ومنجذب جمال ابهٰي   شده مراجعت كرد وبه عّلت ارتباط شغلي كه

براي تحّفظ از معاندان وگماشتگان حكومــتي از نجــف آبــاد بــه اصــفهان آمــد درخانــه وي رسيده مؤانس شدند وآن هنگامي كه
وآقــا حســينعلي  در گذشت وخانداني وسيع برجاي گذاشت وپسرانش زين العابدين, ۱۲۹۴علي تقريبًا به سال  مخفي گشت وآقا

همگي نـور مشـهور گشـتند.    ديگـر از معـاريف كه مهاجرت به طهران كرده مقيم شد ودختران وپسـران متعـّدد برقـرار داشـت,
مردي دولتمند ومحترم بختياري نخست ساكن قمشه بود ودرمورچه خورت به لقاِء وقدماي مؤمنين اصفهان حاجي محمد ابراهيم

ســاله بــود ودر شناختگان اين فئه شد وپسرش حاجي ميرزا ابوالقاسم ناظر در آن هنگــام كــودكي دوازده حضرت مبّشر رسيده از
چنــان مشــتعل ومنجــذب گشــت كــه امــوالش را در راه مهد بابّيت نشو ونما يافت وچون فائز به عرفــان وايمــان امــر ابهٰي   گرديد

ذربايجان رفته چندي مأموريت حكومتي اطراف يافت ودر کردستان ِملك داري ميکردعنان به آمحبوب نثار داشت وسنواتي كه
عنايت ابهٰي   ماند ونوبتي ضيافتي مجّلل نمــوده اختيار از دست داد وتحصيـل اجازه از محضر ابهٰي   كرده به عكا شتافته ودر جوار

ضيافت مذكوره بسرود آنگاه  از طريق بّر شام به ايران برگشت وهمــه جــا به خدمت پرداخت ونبيل زرندي منظومه اي در وصف
محمد علي غصــن اكــبر معروف گرديد وسالها در جوار مبارك زيسته مقام ولقب ناظر يافت  در سفر اّول ميرزا به نام ايمان بديع

به هند بازوجه كردّيه اش به اّتفاق رفت وپس از غروب شمس جمال ابهٰي   نيز چندي در عكا و بيروت بماند ولي احــوال واقــوال
غصن اعظم عبدالبهاء امر فرمودند كــه از ُقــرب جــوار مبــارك بــه ايــران رفت وممنــوع از مخالفانه از وي شهرت يافت وحضرت

الواح بسيار صادره در حق اونيز معاشرت اهل بها گشت ولي عرائض توبه وانابه واستغفار معروض داشته مقبول گرديده
۱۹۲صفحه 

بود.   ديگــر مــيرزا عليقلي خــان قّوت ايمان واخالص وتقويه خانواده برجاي گذاشت وبرادرش حاجي ميرزا حسين نيز آراسته ب
بهائيان كرد.  ديگر ميرزا محمود خان فرهنگ در اّيام اقامتش به فرانســه سرهنگ تلگرافخانـه كه در بالد ايران نصرت امر ابهٰي   و

روزنامـه فرهنـگ كـه در وآثار واقتدار ابهٰي   شنيده متحّير ومندهش گشت وبه عكا شتافته مؤمن ومنجذب گرديـد واز از مطالب
وپسرش ميرزا محمد خان شيفته ودلـداده امـر ابهٰي   بـود والـواح اصفهان طبع ونشر ميکرد از هر شماره نسخه اي به عكا ميفرستاد

گرديد وپســر  در سّن هفتاد سالگي در اصفهان درگذشت ودر تكيه مير مدفون۱۳۱۳يافت وپدر به سال  عديده در حّقشان صدور
هادي نجم آبادي مدفون شد.    ديگــر از معــاريف  در سّن شصت سالگي در طهران وفات يافت ودر مقبره آقا شيخ۱۳۳۹به سال 

اسـد ميرزا ابوتراب كه سفر ميرزا ابو تراب را به عكا براي زيارت ضمن شرح احوال ميرزا مؤمنين  ميرزا زين العابدين و وبرادرش
ماند ديگر استاد محمد علي ُكنده شكن وپسرش آقا اهللا خان وزير ذكركريم وخاندان جليل سهراب از ميرزا زين العابدين برجاي

 فائز به ايمــان1296   ۱۳۹۶ميرزا محمد جعفر ثابت معروف به خّرازي فروش كه در سال   محمد اسمعيل معروف بودند.   ديگر
ومعــروف بــدين نــام گشــته مــورد شده به كمال خلوص سعي در نشر اين امر نمود ودِر خانه اش را براـي انجام اين مقصود گشــاد

ــه در تعّرض انام گرديد وباالخره بامشّقات شديده خود را با عائله به طهران کشيده اقامت گزيد.    ديگر ميرزا حسينخان عهدّيه ك
كــرده روحاني عشق الهي درقلبش برافروخت وُحُجب تعّلقات ماّديه بسوخت وكسوت درويش بــه بر جواني به شّدت غليان ذوق

يافته مقصود حاصل كرد ومقيم طهــران شــده سربه سير و سلوك نهاد ودر مازندران به مالقات برخي از مخلصان  ره به امر ابهٰي  
از معاريف اصفهان آقا ميرزا سيد علينقي در  در گذشت.  ديگر۱۳۵۷عائله برجاي گذاشت وبه سال 

۱۹۳صفحه 
اقــامت يافتــه معــدودي اکــراد وغــيرهم واقعه مهاجرت حسنين مهاجرت كرد.   ديگر آقا ميرزا اسداهللا طبيب باالخره در كردستان

فــروش آقــا محمــد ابــراهيم تنبــاكو مهتدي .....؟؟؟.. برجاي گذاشت .    ديگر از احّباي اصفهان اخوان اربعـــه حــاجي علي چيــني
سيد علي زرگر وآقا سيد حســن وبــرادرش آقــا ســيد مصــطفي ومــيرزا فروش وآقا محمد اسمعيل ونيز حاجي سيد عليمحمد وآقا

قلم وحاجي مصطفي ريزي ومشـهدي حيـدر ومال عّبـاس واز مؤمنـات بنت مليح وفاطمـه بيگـوم وجليلـه عبداهللا ومتعّلقين مشكين
زوجــه اش خـاور ســلطان را نــيز.نشهرت داشتند.   ديگر از بهائيان اصفهان استاد حسن كاشي گــر كــه بعــداز فــوز بــه ايما سلطان

وفات يافت واخالفي از ايشان برقرار گشــت ويگانــه  در طهران۱۳۱۰ درگذشت وزوج به سال ۱۳۰۹هدايت نمود وزوجه به سال 
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نشــر در طهران متوّلد شد چنانكه در بخشهاي الحقه اشاره ميشود از مبّلغين بــوده ســالها در ۱۲۹۹پسرشان ميرزا عبداهللا كه به سال 
گويند در عمارت امــام جمعــه بــه شــرف  در طهران وفات نمود.   ديگر استاد مهدي معمار۱۳۵۸وترويج اين امر كوشيد وبه سال 

گرديد وبعدًا دو پسرش ابوالقاسم وعليمحمد از شــناخته گــان بهائيــان شــدند زيارت حضرت اعلي رسيد آنگاه فائز به ايمان بديع
آب مخفي گشــتند از مؤمنين كه در خانه اش احتفال داشتند براي تحّفظ از هجــوم مغرضــين بــه ســرداب ومجــراي وبارها جمعي

ومتعّرضين به در خانه آمدنـد وچـون كسـي را نيافتنـد ومحفوظ ماندند وهنگام گرفتاري حسنين مذكورين با جمعي به حيفا رفتند
آقا ابراهيم جوان نورس را بازخواست كرده ومبلغي گرفته رفتند وابوالقاسم براـي استخالص حسنين تلگراف بــه شــاه كــرده بهانــه

لطان باتــدبير وتزويــرّ وتجارت نموده جواب خالصي نيز از شاه رسيد ولي به نوعي كــه در بخش ســابق نگاشــتيم ظل شركت الســّ
كه درصنعت كاشي مهارتي داشت يک قطعه كاشي با تصوير سّيدين را به شهادت رساند ودر خالل چنين احوال استاد عليمحمد

مراسم سالم ظّل الّسلطاني
۱۹۴صفحه 

ــه ساخته نزد وي بفرستاد وشاهزاده به شگفت مانده پيش پدر تاجدار ارسال نمود وشاه استاد را به طهران خواست واز يزد باعائله ب
گرفته در كوچه باغ كارخانه كاشي سازي بپا كردو واندك اندك مهاجرين ديگــر طهران رفته در محّله معروف سرقبر آقا اقامت

بــا بــرادر مــذكور در طهــران مراســله اصفهان رسيده در آنجا رفتند وكوچه به نام بابيان معروف گشت وابوالقاسم به بغــداد رفته از
مّدتي مجاور شد وبراي مهارت در صنعت كج اشتغال به تعمير وتزئين بنــاي تجارتي نمود واز آنجا به زيارت محضر ابهٰي   شتافته

ــه جست ومأمور مراجعت به وطن شد تا به بغداد رسيد ودر كاظمين در گذشت وسه روز بعداز وصول عمارت باع رضوان خــبر ب
را  در حين مراســم حج مكــه زيــارت كــرده اصفهان پدر زنش حاجي علينقي وفات يافت كه از مؤمنين قديم بود وحضرت اعلي

ه بھ نوع مذکوـر متوطّن طھران گشتند ونوبتيمنجذب گرديد وبالجمله استاد مهدي با پسرش استاد عليمحّمد وتمامت خانواد
محبوس شدند شاه بدين بيان امــر داد كــه اين كاشــي ســازمعروف بــابي را مال علي اكبر وحاجي اميندرفتنۀ طھران کھ حاجي 

نــزد شــاه فرســتاده امين الملك كه متصدي دولتي بود استاد عليمحمد را حاضــر كــرده صــورت فتــوغراف ازاوگرفته بياورند ولي
لــذا شــاه امربــه اســتخالص داده اســتاد عليمحمــد از چنين اظهار داشت كه كاشي هاي عمــارت گلســتان بدســت وي انجــام ميابد

ونجف آبادي وحاجي هاشم ريزي درعمارت مخصوص مسافرينش دلنوازي نمود واســتاد مهاجرين اصفهان از قبيل دولت آبادي
بهائيــان اصــفهاني آقــا  در گذشت وخاندان موّدت برجاي ماند.   واز قدماي۱۳۱۷  واستاد عليمحمد به سال ١٣١٢   مهدي به سال

آقانور اهللا چندي در عكــا واّيــامي در شــام بــود ودر حيفــا در محمد تقي در اّيام اشراق انواـر ابهٰي   در موصل درگذشت وخلفش
ايشان وازمذكور در موصل آقا محمد اسمعيل حّكاك را تبليغ نمود ودختر خودرا بدو داد گذشت واقا محمد تقي

۱۹۵صفحه 
عبدالكريم خّراط کــه در ضــمن واقعــه خانداني برجاي ماند وآقا محمد اسمعيل در حيفا در گذشت.   واز قدماء مومنين اصفهاني

كرده باالخره در ارض عكا مجاورت واقامت جســت وبعــداز غــروب  در بخش چهارم نام برديم واز آن پس مهاجرت۱٢۶۷سال 
پيوسته به محضر حضرت غصــن اعظم ابــراز خلــوص ميكــرد ثبــوت ورســوخ نداشــت وآن بزرگــوار شمس جمال ابهٰي   با اينكه

بيمـار شـديد شـده درگذشـت ودر  پرده برداشتند واو تضّرع والتجا كرد وبعد از چنـدي۱۳۲۶واغماض فرمودند تا به سال  اغضاِء
اصفهاني شيخ ابوالقاسم تنباكو فروش باغبان فردوس ومورد عنــايت ابهٰي   شــد قبرستان بهائيان عكا مدفون گشت.   واز مهاجرين

وفرزنــد در گذشــته حيفا تنباكو فروشــي كــرد تــا بــازندر بازار جمال ابهٰي   به دستور وسرمايه حضرت عبدالبهاء  وبعد از غروب
ودرقبرستان بهائي كرمل مدفون گشت ودر اواخر ايام اشراـق انوار

عباسـعليخان نــواده ي دخـتري آقــا مـيرزا   مانند مشهدي يوسف بيك محمد عليخان علي اللھیھ ي جمال ابهٰي   جمعي كثير ازفئه
دختري برادرش اقا محمد حسين تنباكو فروش كه ســفري بــه محضــر ابهٰي محمد قلي تنباكو فروش  وميرزا غالمرضا توفيق نواده

مؤمنين درخشيدند. در عكا رفته در جمع
مــؤمنن ثــابتين شــد كــه مــورد تعــّرض مالهــاي قصــبه   اّما توابع اصفهان نخست نجف آباد در دور ابهٰي   مركز جمعّيــتي كثــير از

ــــــــــــه شـــــــــــــهادت رســـــــــــــيدند چنانكـــــــــــــه ومجتهـــــــــــــدين اصـــــــــــــفهان گشـــــــــــــتند وجمعي ـب
ه اي از آن احوال را در طي مندرجات در بخش سابق نگاشتيم واز اعرف رجــال آنجــا مال زين العابــدين ,   زين المقــّربين  از شمـَّ

واقع شد واز صـغر سـّن وسـنين جـواني در وطن بـه تحصـيل در مدرسـه  ۱٢۳۳سال  ائّمه جماعت بود كه والدتش در شهر رجب
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عربّيــه اســالمّيه مشغول گرديد وپس از تحصيالت مقّدماتيه بشهر اصـفهان رفتـه سـنيني چنـد بـه تحصــيل علــوم رسـوم علوم دينّيه
تلّمذ پرداخت سپس به عراق عرب شتافت وچندي در نجف نزد اساطين فقه واصول

۱۹۶صفحه 
 وفات يافت اهالي قصبه۱۲۵۳كرده عودت به وطن نمود وچون والدش كه مال محمد نام داشت در سفر به مّكه براي حج درسال 

مال زين العابدن مقتدا وپيشواي نجف آباد شده به اداره امور شــرعّيه پسر را برجاي پدر به مسجد و منبر و امامت گماشتند والجرم
متبّركه عراق عزم زيارت عتبات ۱٢۶۰پرداخت واز دواج نمود و خود در بيان كيفّيت ايمانش به امر بدين مضمون نوشت كه سنه 

ســيد مشــّرف ميشــوي مقصــودش حضــرت عرب كردم وشخصي از مالهاي شيخّيه بشارت داد كه تو ميروي به كر بال به خدمت
از طائفه شيخّيه راهم ديــدم متنظــر بودنــد  وبعــد معلــوم شــد كــه اعلي جّل شأنه بود  وقتي كه حقير به ارض طف وارد شدم بعض

نمــوده انــد كــه مكه تشريف برده اند وبه اصحاب فرمودند شما برويد به كربال ازين سخن  چنين اســتنباط به بعداـز اظهار از شيراز
بحر بــه شيرازتشــريف بــرده انــد واز آنجــا بعــداـز مراجعت از طواف بيت العتيق به آن ارض تشريف ميبرند وليكن مراجعت از راه

شهر  به اصفهان رفتند وحقير در سفر عتبات ازجميع امور بي خبر بعــداز مــراجعت از حكايت حسينخان آجودان وامربه خروج از
نكردنــد حقــير نــيز مشــغول  پرسيدم كه حكايت سّيد باب چه شد مذكور داشت كه علما رد نمودنــد وقبــولمالئقشخص  سفر از

واّدعاي آن حضــرت ودليــل برمــّدعي' آگــاه نشــدم تـا آنكــه در سـنه امور سابقه وبي خبر از جميع وقائع ُمحدثه از حروب عظيمه
ــه ســمت قبله   جواني درزي اهل علم۱٢٦۲ قريــه باعّمامه ورداء وارد قريه مزبور شده در بيت يكي از روضه خوان ها کــه در محّل

معارف نموده شخصي در پاي منبر گفته پــائين واقع است منزل نموده واز قرار مسموع در مسجد ميدان برمنبر رفته وشروع به ذكر
بيا تامالي ما برود باال مسائل بگويد او درجواب گفته بعداـز پنجاه سال که از عمر در گذشته هنوز وضورا تعليم نگرفتــه پس بــاقي

برعقيده او اطالع يافته بود به حقــير ذكــر امور را چه خواهي كرد باري شخصي مال محمد نام شبي او را مالقات نموده في الجمله
نمود كه ميخواهد بيايد به مسجد شما بر منبر برود و

۱۹۷صفحه 
شـيخ اسـت واز آن طائفـه اسـت گفتم بعضي سخنها دارد حقير هيچ گمان امر ظهور نمينمودم خيال نمودم شايد مقصدش مطالب

واراده ي روضه خواندن وذكر احاديث ومواعظ داشــت منــبر را بــه او بسيار خوب وعادت حقير آن بودكه اگر غريبي وارد ميشد
گــوش فــرا برمنبر باال رفت وشــروع ســخن گفتن نمــود كلمــات او بســيار در مــذاق من شــيرين وگــوارا آمد تسليم مينمودم چون

معـــــــرفت ميداشـــــــتم كـــــــه بفهمم  دوحـــــــديث طـــــــرح  نمـــــــوده يكي در مـــــــراتب نفس ويكي در مقامـــــــات
به محّبت وموّدت واّتحاد دعوت مينمود وآخــرهم از اوـِّل را صبح بعداز اداء فريضه وثائي را شب بعداز اداء صلوة عشاء  ومردم را

د رمنزل او به ديدني  در وقت مفارقت به عادت كه در ميــان قــوم بــود در وقت وداع مصائب سّيد الّشهداء ذكر مينمود شبي رفتم
نمانيــد گفتم بفرمائيــد مــذكور داشــت التماس دعا  فرمود دعائي بهتر ازاين نيست كه شما را اطالع دهم برامــري كــه از آن گفتم

گفتم من عناد با كسي ندرام بــاري ابالغ امــر حضــرت اعلي كــرد صــاحب شايد آن كسي را كه من خوب ميدانـم تو خوب نداني
باقي مانــده سخنها متغّير شد كه اين گفتگوها چيست اوهم به خشونت جواب داد كه تاكي براحتجاب خود بيت بعداز استماع اين

ماليمت قدري سخن گفت ومجلس منقضــي شــد ومن به ايد چهل مجتهد درين سبيل جان داده اند و شما متنّبه نميشويد وبعد باز
ذكر نموده بود كه اگر در باره من از كسي سخني شنيد اخبار دهيد  يومي جناب در حالت بهت وپريشاني بودم چون مبّلغ مذكور

شــنيدم شخصــي بــه ديگــري اشرف كه آن وقت جوان سليم الّنفس خوش فطرتي بود باحقير مأنوس ذكر نمود كه در حّمام ميرزا
رسيد توّقــف ننمــود وقبــل از آن ميگفت من تخم  مي ميگفت كه آن شخص واعظ از طائفه بابّيه است چون اين سخن به سمع او

حصاد برسد  من سرگردان ماندم ودر حال مناجات باخدا  تاشبي در عــالم خــواب ديــدم افشانـم وديگري آبياري مينايد تا به وقت
اطاقي نشسته ام وچراغي در طرف در

۱۹۸صفحه 
زمين روشن است ناگاه حضرت اعلي جل شأنه داخل شدند حقير قيام نمودم تشريف آوردند نزديك سراج وجــالس شــدند ومن

درعقب   به تمام خضوع معروض داشتم آقا چه ادعـائي بـود در در مقابل به فاصله چند قدم نشستـم وشخصي از اهل قريه رضا نام
ــورانّيت بود نديدم ونفهميدم   به اصبع مبارك اشاره به شعلهٴ چراغ نموده فرمودنــد اين شــعله بر عالم واقع شد دليل برمّدعي' چه ن

ســخن چــنين اســتنباط نمــودم كــه ميفرماينــد از آن خود چه دليل اقامه نمايد جز نور خودش همين نوراو دليل اواست حقــير ازين
ومعرفت نميبرد همين آثار وآيات كه از من ظاهر شده دليل  من است معروض داشتم مكمني كه من ظاهر شدم كسي گمان علم
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است فوراَ اصبع مبــارك را برخــال امام ما عالماتي داشت ومقصودم آن بود كه در حديث ديدم بر َخِد مبارك آن حضرت خالي
بر ســر مبــارك پيــدا اســت(منقوش؟) مشاهده شد خّطي سفيد مسقوس؟؟؟ گذارده فرمودند اين خال   بعداز آن عّمامه را بلند نموده

كه خط سر ازعالمات است معروض داشتم امام ما پسر كسي بود مقصودم امــام حســن عســكري وليكن حقير نشنيده ونديده بودم
نظر بــود كــه ســّيد مرحــوم فرمودند؟؟؟رفت به هوا وخاكي به خاك وآبي به آب و آتشي به آتش حال من شده ام وچون در بود

آنقدر معرفت مابين اصحاب تقسيم ميشود كه هريــك مســتغني ميشــوند آيهٴ  يغني اهللا کّلًا من سعته را تفسير كرده كه در يوم قائم
ميكــني وقيــام نمــوده داشتم فرمودند تا حال اين آيه را كسي از من سؤال نكرد مگر يک نفر وحال تــو ســؤال اين آيه را معروض

نموده ميروم ملحق شوم بــه رايت  ناگــاه حقــير بيــدار شــدم اشاره به سمت شيراز نموده فرمودند رايتي بر پا شده وعدهٴ نصرت من
ولكن متحّير كه عالمت رأس مبارك چيست ومعني  رجــوع جســد بــه عناصــر اربعـــه چــه و اين كأنّه در بيدارـي ديدم آنچه ديدم

واجساد عنصرّيه نموده باشم داشتم كه ؟؟؟ بلكه مؤمنين باقي است؟؟؟ بدون آن كه فرق ميان اجساد اصلّيه موهوم
۱۹۹صفحه 

شخصي به يكي از رفقا گفت كه برادرش در قريهٴ کرينچه ؟؟؟ ازين امر اطالع دارد وبه او گفته بود لذا من ورفيقم پيــاده بــه آمن
به اصفهان رفتيم شخصي مارا داللت به ميرزا سليمان نام جــواني قريه رفته وبيتوته كرده وصحبت بسيار داشتيم يوم بعد با آن رفيق

از نمـود واو صـحبتها در معـارف كـرد ولي من هنـوز يقين نكـردم حـتي در اثنـاِء مجلس ُمهر درزي حكومت ؟؟؟ با كاله وزلف
تالوت نمايــد در قــرائت آيهٴ عّمامــه در آورده خواســتم نمــاز بخــوانـم ولي صــاحبخانه جــزوه اي آورد كــه مــيرزا ســليمان

ويقين شد  بعد خوابـم را براي آن شخص حكــايت كــردم گفت اين از دوُّم يقين كردم كه منِزل اين آيات همان ُمنزل قرآن است
ميشــوند يــك حــق مرحوم شيخ از جعفر بن محّمد حديثي رواست نمود كه در آخــر الّزمــان دو طائفــه ظــاهر رؤياي صادقه است

اوخــالي اســت  و مقــّدم اهــل حــق جــواني اســت وديگري باطل مقّدم اهل باطل مردي است كريه المنظر وكرسيح ؟؟؟ ودرچشم
به معني تنک مو است  ولي شيخ دليل اقامــه نمــوده براينكــه مقصــود آن حسن الوجه مفرق الّشعر؟؟؟ مفلح  الّثنايا مفرق الّشعر؟؟؟

مشاهده خطي است ومن درزمانيكه حضرت اعلي در جبل ماكو محبوس بودند مشرف شدم بعض امور است كه در رأس مبارك
فائز ميشد سؤال مينمودند از او نمودم كه سبب تحير من گشت ولكن به فطرت خود داري مينمودم مثل آن كه شخصي به حضور

اين مقام واسماء عباد را نميداند بعداـز ساعتي مجدد ســؤال مينمودنــد گفــتي كه اسم تو چيست من با خود ميگفتم چگونه صاحب
ــد متحّير كه فراموشي شأن  حق نيست  درين فكر بودم مشاهده شد قلم كه دردست مبارك اسم تو چيست من ــود زمين گذاردن ب

است وچون آن حديث وبيان مرحوم شيخ كه ذكر شد ديده بــودم ورأس وعّمامه را بلند نمودند ديدم بر سر مبارك خطي نمايان
مبارك را

۲۰۰صفحه 
بــه حضــور امــر بــه جلــوس فرمودنــد برهنه نديده بودم خجل شدم از خياالت خودم وبيرون رفتم صدا فرمودند كه بيا چــون رفتم

عبــارت حــديث را ذكــر فرمودنــد بــر خجلتم افــزود از خيــاالت مفقــوده  ودر نشستـم فرمودند مفرق الّشعر همان مفلح الّثنايا است
شــديم در طرف قريه که وآن را اديان ميگويند عبــور نمــوديم ودر آن قريــه در بيت مال محمــد نــامي وارد مراجعت ازين سفر از

بود ونيز دركتــاب ســرج الّزيــاره شــيخ را آنجا در كتابي از شيخ درعالمات ظهور اين حديث در خصوص مفرق الّشعرنيـز مذكور
هداء ديدم كه اجساد اصلّيه را ميفرمايند باقي است وحديثي نقل ميكنند که از امام جعفر صادق سؤال نمودند که اگر قبر ســّيد الشــّ

نبيل زرندي ذكــر نمــود نمايند چه ديده ميشود فرمودند اگر در اول دفن ميشكافتند ديده ميشد وحال ديده نميشود مرحوم را نبش
بعداز او صاحب رتبهٴ عليا ميدانست سؤال نمودم  در حديث وارد است وقتي از ميرزا محيط كه از تالميذ سّيد مرحوم بود وخودرا

نّقالــه هســت هــر كــه نميشود وبرقراـر ميماند گفت بلي چنين است وقتي ديگر سؤال نمودم ميگويند َمَلِك كه جسد مؤمن متالشي
بيرون ميبرد گفت بلي چنين است گفتم  مي بيني مستي را مي مؤمن نباشد ودر كربال او را دفن نمايند اين َمَلك او را از آن ارض

مؤمن بــوده انــد مينمايند چندين كّلهٴ پوسيده وعظام رميمه بيرون ميريزد  تا اورا دفن كنند اگر آورند دفن كنند چون زمين را حفر
اينها چه سؤاالت است.  انتهي بعــداز چنــدي مــيرزا ســليمان چرا پوسيده اند اگر نبودند چرا آن َمَلك بيرون نبرده برآشفته وگفت

ــي مزبور به نجف اآباد آمد جمعي ازهر صنف اور ا مالقات واقرار به فضل وعلمش نمودند برخي از مقصدش مطلع نشدنـد وبعض
اظهار ايمان وتصديق

       ۲۰۱صفحه 
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مفــّوض بــود آمــد  او را لي؟؟؟ از جانب چرا غعليخان كه آن زمان حكومت اصفهان به اوّنمودند وبعد از خروجش از قريه محص
گرفته رها كردنــد بعضـــي از مــّدعيهاي ايمــان مســتقيم ماندنــد طلب نمود جمعي را  اخذ وحبس نمودند باالخره قدري اززخارف

از جمله مال محمد نام كــه در اّول آن جــوان مبّلــغ  را مالقــات نمــوده بــود ودر آخــرهم مــيرزا وبرخي منقلب بر عصبيه؟؟؟ شدند
از معاشران او ذكــر نمــود كــه ميگويــد رفتم سليمان را مالقات نموده اظهار محّبت ميكرد بعد رفت اصفهان ومراجعت نمود يكي

چه كه دّجال نيامد, واين مال مؤمن آن نفسي است كه مرا بشارت ميـداد كـه تـو بـه نزد مال مؤمن وبطالن اين امر برمن واضح شد
كرمــاني شــد بعــد مال مــؤمن بــه ميروي خدمت سّيد بزرگوار مشّرف ميشوي, وبعد به امتحان جزئي برگشتـه تابع كريمخــان كربال

وانتقاد ميكردند که كلمات باب مخالف قوانين عربّيــه اســت ونــيز نجف آباد آمد ودر بيت مال محمد وارد ومراهم دعوت كردند
اعلي ميگويم من الصدق الي الصدق به جاي ِمن الحق الي الحق, باري شنيدم در زماني كه حضــرت مال مؤمن ميگفت كه من هم

مّدعاي شــما چيســت فرمودنــد در اصفهان تشريف داشتند مالئي از اهل شوشتربه حضور آمد ومعروض داشت كه حّجت شما بر
آقـا سـيد حسـين حاضــر بــود فــورًا قلمــدان را نـزد او كلماتي كه از ايشان وقلم من جاري ميگردد گفت من هم مينويسم, جنــاب

فكروتأّمل هرچند كلمات غـير مربــوط باشـد ولكن قلم سـاكن نشــود وكلمـات مكــّرر گذارده فرمودند يك صفحه بنويس بدون
قادر نيست بر نوشتن چرا او خودرا عاجز ديد ساكت شد ورفت حضرت اعلي به آقا سيد حسين فرمودند توميدانستي نگردد چون

وبيانيها ميگفتند بايد توجه به ميرزا يحي ازل كرد محض زيارتش را خجلت دادي.  انتهي.   باري ايمان به حضرت اعلي آوردم
۲۰۲صفحه 

دارند ويحي مستور بود و احدي را به بغداد آمدم موقعي بود كه جمال مبارك مهاجرت كرده بود احدي مطلع نبود كجا تشريف
بود چون به كربال رفتم سيد محمد اصفهاني را که خــود را از جــانب يحي اذن مالقات نميداد جز نفسي كه به خدمات او مشعول

عتبات توجه كــرده ميدانست مالقات كردم ورجوع به وطن نمودم در بين راه يكي از احّباء كه از وطن به سمت صاحب رتبه عليا
ازاحّباء را به معاونت؟؟؟ اخذ نموده بــه اصــفهان بردنــد بود خبر داد كه مجتهد قريه با جمعي از سادات وغيرهم مّتفق شده جمعي

حبس نمود لذا من مراجعت بــه كــربال كــردم بعــد معلــوم شــد كــه در خانــه حقــير ريختــه وچرا غعلي خان حاكم اصفهان آنها را
ســاعي بــود بــه حضرت اعلي ميكردند وبعضي اشياء را غارت نمودند, مجتهــد مــذكور در اهالك حقــير وســائرين وتفّحص آثار

او را اخذ وحبس نموده ورها كــردي حــاكم گفتــه چراغعليخان ذكر نمود كه اين جماعت از اتباع فالن مي باشند كه چندي قبل
بغداد نزد رفقاي خود واصراـر ميكردند آدم بفرستند يا بروند او را بياورند حاكم گفت در كجا است او راحاضر نمائيد گفتند رفته

آنها نزد آقا محمــد هــادي يكي از حكــام بغداد كثيري هستند كه عالنّيه ميگويند ما بابي هستيم وكسي متعّرض آنها نيست.  باري
ولي درين اثنا حاكم اصــفهان معــزول وشــاهزاده حمــزه مــيرزا منصــوب گشــت شرع اصفهان رفته فتواي قتل محبوسين را گرفتند

ثــابت كننــد لــذا را درمحضر احضار وجمعي را وا داشت باآنها صحبت كردند وچــون نتوانســتند كفرشــان را ومعّظم له محبوسين
ــف حكم به اخراجشان از حبس نمود وحقير دراين مّدت در كربال با نفوس مذكوره محشور وبعد رجوع به وطن نمودم واين توّق

چون از سفر مراجعت كرده بودند به حضورشــان مشــّرف شــدم ســاعتي بــه نصــائح ناچاري در عتبات سبب شد كه جمال مبارك
ولي وا اســفا كــه مطالبي كه مستور بود كشف فرمودند وآثار بزرگوارـي واقتدار از وجه مبارك نمايان بود ومواعظ متكّلم وبعض
ديده بصيرت مفتوح

۲۰۳صفحه 
مجاهده نمايد يا صابر باشد امر به صبر فرمودنــد نبود واظهار اشتياق به لقاي يحيي را مينمودم  كه هرگاه كسي طالب لقا باشد بايد

مجهول اهل بيان بود كه بدون دليل دور بيان را قياس بر كور فرقان كرده بودند وذكر وصايت وسبب اين وهم متابعت تقليدانه از
بازهم نظر به وهم سابق با او معاشر بودم يحيي را,  باري حقير رجوع به وطن مألوف كردم بعد سيد محمد مذكور به اصفهان آمد

مختار از او ظاهر وبه كلماتي تكّلم مينمود فوق حّد خود چه كه منتهي' مقامي كه به ذكر يحي مشغول بود وآثار استكبار برجمال
بـه شـموس آن بود كه از جانب يحيي وكيل وشهيد است براهــل بيـان ولكن مقـام يفعـل مايشـاء كـه مخصـوص است مّدعي بود

اين يكي از مقامــات نقطهٴ اولي اســت ومن اين حقيقت  ومتبوع او كه يحيي باشد در آن مقام راهي نداشتـه  اظهار مينمــود ميگفت
ك مقام را متابعت مينمايم وگاهي نسبت نسيان مظاهرالهّيه ميدادزماني منكر خوارق عادات ميشــد وبــه شــبهات سوفســطائّيه متمســّ

ــدجّل شأنه مخاطبًا للحقير قا صدي از بغداد آمد كه رجوع نمايد بعداـز خروج او از اصفهان لوح منيع از جمال قدم ميگشت بعد (باي
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حقير عريضه معروض داشتم وبعض مســائل نمــودم جــواب  رسيد بيانات بديعه ونصايح مشفقانهٴ آن مرا جذب نمود وبعدلحقير باشد)
بوده فرمودند ومعلوم شد که آنچه يحي وسيد محمد وتابعين ميگفتند زخارف قول بوده امرديگر شافي كافي به شأن آيات ارسال

ببرند به اسالمبول بعضي الــواح وســوردر وچون زمان مهاجرت جمال قدم رسيد وسلطان عثماني ايشان را طلب نموده كه تشريف
مرفوع شيخ سلمان,  موارد آن را آوردند به اصفهان ومسموع شدكه فرمودند آن اوان نازل از جمله مدينهٴ توحيد در جواب سؤال

ميفرماينــد ونهي از نمايد كشتيهاي صغيره نيز متحّرك ميشوند ودر آخر مدينهٴ توحيد بــه حقــير خطــاب كشتي بزرگ كه حركت
خوف
۲۰۴ صفحه

برآمدنــد ســيد مالئي جمعي از وبعــد  ســرÉ آن سخن واين كلمه معلوم شد وبه ظهورآمد  معاندين مرة اخــري در صــدد ايــذاء احّبا
لوح البرهان باسم ذئب مذكور شده بود در ظاهر به جهت شهادت در بارهٴ ماليان وغيرهم را با خود به اصفهان نزد شيخ البّركه در

اين جمــاعت كــه اينهــا از نزاع بوده وسيد مذكور از يك طرف وكيل شده بود ودر خفيه بجهت شهادت در بارهٴ مزرعه كه محّل
اّول را برپا كرده احضار نمود وباخود مّتفق ساخت و مــيرزا نصــراهللا دين خارج شده اند  شيخ مزبور مجتهد سابق الّذكر را كه فتنهٴ

كــه جالل الّدوله بود اغوا نمود وبرآن داشت كــه در صــدد قلــع وقمــع اين طائفــه برآيــد,  تــدبيري نمودند را كه پيشكار شاهزاده
وهريك نفراز احّبا اهللا و دو نفـر از اغيـار حضرات برمقصود مطلع نشوند وبه سهولت اخذشان نمايند اسامي را در ورقه ثبت نموده

به جهت محاسبه ماليات ديواني ومحّصلي را معّين نمودند  باسياههٴ اســامي وارد قريــه را باهم نوشتند كه اين جماعت بيايند به شهر
نمايـد واسـامي را خانهٴ كدخدا مذكور داشت كه جمعي فردا روانهٴ شـهر شـوند كـد خـدا خواسـت كـه سـياهه را مالحظه شد در

مجلس بود استشمام رائحــه فســاد نمــود بعــد از آن كــه اهــل مذكور دارد  مانع شد كه فردا بايد مالحظه شود  يكي از احّبا كه در
واخبار داد گفتم چـاره چيســت االمــر بيــد اهللا  گفت مــيرويم در جبـال پنهـان ميشــويم يـا در مجلس مستفّرق شدند آمد نزد حقير

شـدند مخفي شــده اصفهان گفتم در جبال رفتن فائده ندارد به شهر رفتن اولي' اسـت رفـتيم بــه شـهر بعضـي از احّبـاهم كـه مطلع
را ذكر مينمودند هريك از احّباء بــود موافــق ســياهه وبعضي فرار نمودند وجمع كثيري را بردند به حضور حاكم يك يك اسامي

برود شيخ مزبورهم حاضر وزبان به شــتم وســّب ميگشــود يكي ميگفت چــرا دشــنام ميــدهي كه داده بودند ميگفتند به يک طرف
وبه اصــرار وابــراـم او را نشده ميگفت به من ثابت شده  جمع كثيري را حبس نمودند يومي شيخ نزد حاكم حاضر چيزي كه معلوم

بريدند  يكي را به حكم شيخ برآـن داشت كه يک نفر را به قتل رساند وبعدهم دو نفر را گوش
۲۰۵صفحه 

پائين در آن حـال التمـاس مينمـود به اشّد عذاب معّذب نمودند به اين قسم كه او را به هوا آويختند به نحوي كه پاها باال بود وسر
سرباز گرداندنـد كه هركس ضـربتي وارد بيـاورد  ودر اثنــاء فوج يكي بيايد سر مرا ببرد كسي اجابت  نمينمود ودو نفر را در ميان 

محبوسين را با رجال سطوت ؟؟؟به طهران فرســتاد ودو نفرشــان از شــّدت زحمــات خبر عزل حاکم از نزد سلطان رسيد جمعي از
وباقي را دادند دست در راه در شهر كاشان ويكي در زندان طهران وبعضي را  در محبس اصفهان نگاه داشتند وفات نمودند يكي

 دو نفررا اگوش بريده وسوار االغ نموده يــک نفــر نمايد رجال عضب؟؟؟ ومردم بي انصاف كه ببرنـد در موطن خودشان سياست
فّراشهائي وبعضي را در ميان قريه چوبكاري كردند وچنان مردم به آنها زجر ميدادند كه را هم مهار نموده هرسه را دورگردانيدند

واز بعضي زخارف اخــذ نمــوده رهــا  كه حضرات را به جهت تعذيب به قريه آورده بودند ميگفتند اين مردم به ا فرصت نميدهند
ــر كردند ونفوسي را كه به طهران بردند مرّخص كردند ومراجعت دادند  به اصفهان ولكن دست بر نداشتند تا سه نفر از احّبا را س

از احباب بودم واغيار در آن زمان كه حضرات را اخذ وحبس نمودند با بعضي از اصحاب در اصفهان در خانهٴ يكي بريدند  حقير
در خانه ها داخل شده در خانهٴ حقير كتاب ايقــان وبيــان وآنچــه به كمال جّد در تفّحص كه سائرين را اخذ نمايند چنانچه در قريه

ف ومناجاتهاي حضرت اعلي بود كه خودم نسخه كرده بودم بردند به شهر وتقســيم كردنــد وشــيخ از تفاسير از نيــافتن حقــير تأســّ
پيدا ميكند,  باري صاحب بيت چون اطالع همرساند كه  اراده ميخورد وبعضي اورا تّسلي ميدادند كه حاكم جديد مي آيد واو را

ن بـه آخواهش نمود كه برويد بيرون شهر تـا محّلي را پيــدا كنم كــه گمــان نبرنــدمراجعت نمائيــد,  دارند در خانه ها داخل شوند
شويم امــْر صــعب ميشــود چــون امرنمــوده انــد محّل رفتم در خرابه هاي بيرون شهر حقير مالحظه نمودم اگر مرÉة اخري وارد شهر

را سپرده اند كه اگر كسي تذكره ندارد برگرداننـد لذا كسي بي تذكره از شهر بيرون نرود وسر حدها
۲۰۶صفحه 
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شــدند ازين كيفّيت بــا بعضــي از اصــحاب رفتيم قريه دولت آباد اصفهان جناب اقا ميرزا كاظم اخوي سلطان الّشهداء چــون مطلع
نفر را مابال سواري فرستادند  شب وارد شهر شـديم چنـد يـوم در منـازل مشورت نموده مصلحت ديدند در رجوع به اصفهان  دو

هداء بـيرون رفـتيم آدمي بـا مـال سـواري همـراه خودشان ساكن نمودنـد تـا از سـرحّد بوديم بعد به حسن تدبير جناب سلطان الشـّ
اهللا كه حسب االمر مبـارك در آن ارض ســاكن بودنــد رســيدم گذشتيم ووارد دار الّسالم بغداد شديم حقير خدمت يكي از احّباء

مباركه شدم گاهي سخني ميگفتم كه سبب تبسم جناب مزبور ميشــد ميفرمودنــد تــومرا بــه خنــده مي ومشغول كتابت آثار وآيات
آيـا اين فتنــه  چـه فتنــه اسـت ونميدانم عاقبت چه برسر داريم نظر به اين كه در الواح ذكر فتنه شـده بــاخود فكــر مينمــودم آوري

ارض ص به اجابت مرفوع شيخ سلمان ارسـال داشــتم وآن لــوح  در چنانچه در لوح مبارك هم كه در جواب عريضهٴ حقير كه از
رفعت علي جبل المسک ذكر فتنه فرموده اند بقوله تعالي  "وقد رجع النِّداء في هذه الّشجرة المباركة الّتي دار الّسالم به حقير رسيد

ــز الكــريم ــّروائح المرســل؟؟؟ العزي ــذا ال ــان ال يقطــع عنــك ه ــأنه   "ولكن فاســئل اهللا ب ــه جــّل ش ــه عظيم "  وقول ــذا لفتنت واّن ه
لطان الغـالب العليم الخبـيرـ"   با النِّ طير الفتنته قد طارت عن شطر القضاء خـود وكذلك قضي االمر من قلم اهللا المقتدر العزيـز السـّ

ندارد چــه كــه دليلش آيــات مــنزلهٴ اواســت و اگــر ميگفتم نهايت اين هست كه بفرمايند من يظهره اهللا بيان من هستم توّقف راهي
نيست حضرت اعلي اَنا اّول العابــدين فرمــوده   اگربفرماينــد بيــان بفرمايند اين ظهور اعلي' واشرف از ظهورقبل است محّل توقف

ز قــائم كــه ابيان را معّلق بر قبول او ساخته  درخالل اين احوال متفّكر بودم كه ظهور حســين بعــد  منسوخ شده حضرت اعلي همه
معلوم نميشود  مگر اين مسئله چه شد تا آن كه معروف كّل است وشيخ تصريح كرده كه از اخبار واحاديث چيزي به نوع يقين

۲۰۷صفحه 
حسين موعــود بعــد از قــائم منم خــيرت در الواح جناب قدم كه در زمان مهاجرت از بغداد نازل شده مالحظه كردم كه ميفرمايند

نميكرد كه يحيي در مقام انكار برآيد تاآن كه به فتنه  خــبر رســيد  كــه جمــال زائـل گشت وليكن با همه اين احوال به قلبم خطور
من بــه فكــر در شــب امر فرموده ويحيي' به معارضه برخاسته ودعوي وصايت ميكند جميــع احبــاب متحّيــر ومــدهوش  قدم اظهار

ه نمودنــد وبــرخي از بحــر عــذب فــرات اطمينان يافتم وسائر احباب اكثري صنم وهم  وهوي' را شكستند وبــه مقــام محمـود توّجــ
وتــابع ســيد محمــد اصــفهاني ومال جعفــر كاشــي وامثالهــا از اهــل كــبر وغــرور ُمعرض گشته درتيه اوهام سراب را آب انگاشــتند

ظهــور مبــارك رســاله  انفصال برسد امر مبارك صــادر كــه در اثبــات ووقبل از آن كه خبر اعراض يحيي وفصل  ورياست شدند
ــه انشاِء شود ومرقوم گردد وحقير مشغول شدم وبعداز تفريق به يكي از احبا اهللا فرمايش رسيد كه اگر فالني ميل دارد سفر نمايد ب

ميـل بخواهـد غير اصفهان واال در همان محّل بـه روح وريحـان سـاكن باشـد حقـير اسـتنباط كـردم كه َروح  وريحان  به هربلدكه
ه مبارك برسفر است به جهت تبليغ امر اهللا  وچون امر به حج بيت نقطه اولي هم در الــواح نــازل شــده بــود بــه ســمت شــيراز توّجــ

ــه )١(نمودم وبه حج بيت نائل گشتم وبه تبليغ مشغول ودر ديار سائربين راه رساله  تمام وبه ارض سّر نزد آقا محمد علي اصفهاني ك
ــه نمــوده بودند آشنائي ودوستي سابقه ــتادمـ) داشتيم وايشان هم كيفّيت اعراض يحيي وامر به نوشتن رساله اثباتّي خطي از ,  بعد(فرس

اثباتّيهٴ مذكور متفّرقًا چــنين اســت:  پس هرگــاه   وشّمه اي از عبارات واستداللتانتهي ايشان رسيد كه مقبول حضور واقع گشت.  
قّيوم االسماِء وعده فرموده اند طلعت اعلي در كره ديگر ظاهر شود چنانچه در

____________________________________________________________
استنســاخ وكتــابت از فارس به يزد رفت وقريب  دو سال اقامت نمود و آثار وآيات  حضرت اعلي را بــراي بــرخي از دوســتان_۱

)١٢٨٥واز آنجــا بــه خراسـان رفتــه ( كرد وموجب هدايت وثبات بعضي ازمزبزبين ؟؟؟ به ايمان مي گرديد وتبليــغ وتشــويق نمــود
چندي بماند ودر رفع شبهامت يحيائيان همي کوشيد 

_____________________________
۲۰۸صفحه 

باشند چنانچه مشهودًا مي بيني كه در البّته ميان اين جماعت ظاهر ميشوند وآيات را بنحوي اتيان ميفرمايند كه اين اشخاص عاجز
وشأني بيان ميفرمايند معاني و كلمات بيــان وفرقــان وســائر كتب قبــل را كــه قميص  بهي' بهي ندا ميفرمايند اهل بيان را  وبه لحني

مبســوطة علي االمــر نكرده ونياورده به مثل آن , وعبارت قّيوم االسماِء اين است: " يا قّرة العين ال تجعـل يدك احدي تا حال َتَنّطق
االكبر هناك فاظهر من الّسر سّرًا علي قدر سم االبره في الّطور الّن الّناس في سكران من الّسر ان لك الكّرة بعد هذه الّدوره بالحق

قــد كــان عليـك في السيناء ... عند مطلع رشح من ذلك الّنــور المهيمن الحمــراء بــاذن اهللا الحكيم وهواهللا االكبر ليموتن الّطوريون
اّول كتابي است كه نازل فرموده اند وهنوز اســم بيــان بالحق علي الحق حفيظا.... "  نظر بفرمائيد در خطبهٴ اّول تفسير سورهٴ بقره كه
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ينا الّنازله . واهل بيان ظاهر نشدـه بود في صــفحات الــواح ميفرمايند اال يا اّيها الّناظرين الي تلــك الورقــات المشــرقة من شــجرة الســّ
واضاء الّديجور ودالت؟؟ الّشمس في افق الّظهور فاّيــاكم اذا غّن الــّديك ذلك الكتاب ان اتقواهللا واصمتوا والتقرئوا اذا نقر الّناقور

ياء في ارض العماء وصاح الّطيور في جّو الهواء وتشهق الطاوس عند مطلع الّسرطان فهنالك غّنت الورقـاء بالّثنـاء وجلت الّنـار بالضـّ
ــاِء ودلت وطلع الفجر بالخيط البيضاء واستقام علي العرش نورالحمراء فاّياكم اّياكم  يا اهل البيان اذا نشرت االشاره من شــمس البه

ناء بـالّنور امضاِء البيضاء وحكمت المــرآت في وجـوه اآليــات بالبـداء فحينئـذ زوال الّنقطــة منطقــة الثنــاء الّداللة من علي الطورالسـّ
هو انّا هللا وانّا اليه راجعون ولمثل ذلك فليعمل العاملون  " وهمچــنين در الحمراء فانا ذا حشر بين يدي اهللا و قول حسبي اهللا ال  اله الّا

ان يقول جّل شــأنه ذهبيه ميفرمايند: "  والحمد هللا الذي نزل الحكم يّتکئون علي رفرف خضر في اصمة ؟؟ الملكوت الي خطبه اّول
ليميزن

۲۰۹صفحه 
من اهــل القــرار وليعلمن الكــل في تلــك عند طلوع شمس البهاِء من وراِء طمطام يم القضاِء كل الفّجار من اهل الفرار عن االخيار

الصيال الجهناء  الظلماِء حكم البداِء بعد القضاِء واالمضاِء في نفس القضــاء "  وهمچــنين الفتنة العماِء الدهماِء العمياِء البکماِء الغبراِء
در واحــد ســادس ميفرماينــد " ثم مواقعي كه تعيين سنهٴ  ظهور ميفرمايند در سنه تسع از ظهوربيان   اّول در بيــان عــربي نظركن در

ةتسمعن ذكر من يظهراهللا  باسم القائم فلتراقبن فرق القائم والقّيوم ثم في سن الخامس من بعد العشـر فلتقومن انتـم كلكم اجمعون اذا
اهللا الملك القــديم اســت  ميفرماينــد:  " من الّتسع كلُّ خيٍر ُتدركون ".  ثاني در توقيع منيع كه خطاب  به ميرزا عبدالكريم عليه بهاء

اّول ذالك االمر الي قبل بان يكمل تسعة كينونات الخلق لم يظهر وان كل ما رأيت من النطفــة الي ماكســونا * ؟؟؟ ثم اصــبر حــتي
تسعة ذلك مــا يكملن الكينونيــات في مقاعــد تشهد خلق هنالك قل فتبارك اهللا احسن الخالقين واشهد ان فرق القائم والقيوم عدد

كتاب عز حفيظ لك ذكرا هللا من قبل الي بعد حين ذالك ماتتلون من قولكم ال اله هن ذلك  فرق بين كل اعظم وعظيم ومثلها في
الي بعــد حين اشــاره"   اشــاره بــه آيهٴ ان تقــولن الحــول وال قــّوة اال باهللا العلي العظيم قولــه جــل شـأنه " ذالــك ذكراهللا من قبل الي

ط ميشــود بــه شــيخ عظيم عليــه البهــا من الــّرب الكــريم ولتعلمن نباء بعد حين  است که حين شصت وهشت است وبعد حين ســنه
تشــكرون اهللا في البيان لتثمرن ثمرات انتم بها تفرحون تلك تر قــد اثــرت في الــواو افال خطاب ميفرمايند  فلتستملکن ما قد اغرس

ــه ان يا عظيم فاشهد علي اهللا ال اله اال انا االعظم االعظم وقد اطلعنا علي كبير عظيم فقل الحمد الذي قد هداني الي ماقد تجلي اهللا ل
ما قد وعدناک  من قبل من عنده  انّه قد ار قدير هذا

       ۲۱٠صفحه 
المبدعين واجبناك من قبل قبل الطاء ينبغي ان لبيان تسعة فاذا قل تبارك اهللا احسناحين الذي قد اجبناك اصبر حتي يقضي علي 

اطلعنــاك في الكتاب عن االّولين قل احدهما يحيي الّنبّي ثم اآلخر ابن علي امام حـق رفيــع فقد يظهر في الواو اثنين آية من عنداهللا
رّب العــالمين   ودر كتــاب  اســماء در اســم علي احد منهما واستسع في االرض حتي يطلعك عليه علي ما يســتحلين عن ا هللا ربك

قال   "وهذا ما اجبناك من قبل بان قبل بلوغ النطفة االّوليه في االرحام االمكانّيه اجمل ميفرمايند   بسم اهللا االجمل االجمل   الي ان
ما ولد بعد ما قضي' سّتة اشهر اال يحــيي الّتسع قبل حين ينبغي ان يستعكسـن عن اهللا مرآتين الن من اّول البديع الي ذلك الحين قبل

ــذا بن علي فقد اطلعك اهللا علي واحد واستنبئي عن اآلخر في البيانّيين حتي نستخرجه عن الّنبّي وحسين غيبه ولكن كن فّطانًا فان ه
ميفرمايد ولتحفظن مرآت اهللا ولتشوقنه ولتكونن له نصارا وارســل مــا يشــرق دليله الفطرة الغير   درتوقيع رفيع مخاطبًا لشيخ العظيم

قبل فانّا كّنا قادرين وان تعملن ما قد االزل فانا كنا لمحّبين واستنبئي عن مرآت االخري بعد االولي علي ماقد علمناك من من آثار
قبل قبل حين"   ودر مقام ديگر در سنه ثمانين كه بيستـم از ظهور باشد خبر داده ذكر في الكتاب من قبل عسي اهللا ان يفرجن عنك

ســنه ثمــانين هــردو درين طلعت مقــّدس باين مضمون كه سّر امر من در سنهٴ ثمانين ظاهر ميشود واين ظهور در ســنه تســع ودر اند
ــتر فرمودند ظاهر شد اّول در سنهٴ تسع في الجمله اظهار امر فرمودند وهنوز ُبرَقع از جمال برنداشتـه ضوضاِء مغبضين بلند شد ثانيا س

مراجعت مشــغول شــدند بــه تــربيت واز دار الّسالم به سليمانّيه تشريف بردند چنانچه در آخر صحيفهٴ خال ذكر فرموده اند وبعد از
فرمودند حسين موعود بعد از قائم منم وآن سنهٴ هجرت كبري' بود عباد كه مستعّد ترند از براي يوم ظهور وچون سنهٴ ثمانين شد

۲۱۱صفحه 
=====================

صــيت آن عــالم را فــرا گــرفت وبــا علــّو كه با معدودي از اهالي واصحاب از مدينة اهللا حجــرت فرمودنــد بــا هيمنــه وســلطنتي كه
شوكتي وصاحب علمي كه حاضر شد خاشع وخاضع شد تا وقتي كـه امـر وجاللتي که بيان از وصف آن قاصر است وهر صاحب
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مســتغاث در منتهي' ديار واقصي' بالد  در آن وقت به استقامت تمام اظهــار امــر فرمــود ..... واگــر بــه لفظ منتهي شد به سجن اكبر
ــان محتجب ميشوي نظر كن در اين عبارت كه در كتاب اسماء ميفرمايد: " بسـم اهللا االمقت االمقت قل اهللا يعلم ما يقضــي علي البي

اال اّلذين هم اوتوا علم الحروف وهم بالحق يسئلون؟؟؟....  "  تا آن که ميفرمايد: " ولكن اهللا وهذا في قبضة اهللا لم يحط بعلمه احد
ــه يصبران يكمل اسم المستغاث في البيان انتـم الي اعلي مايمكن ان يستعرجون تستعرجون ان وان يظهر اهللا امره قبل ذالك انا كل ب

علي حجة ديننا فاذا شهدنا مثل تلك اآليات ينزل اهللا من لســان ذا علم حكيم يشــهد انفســنا مؤمنون وانا كل به موقنون انّا لننظر الي
واگر كلمات مرآت باعث احتجاب تو ميشــود کــه اوهم انّه الاله اال هو ذالك ما قد وعدنا اهللا من قبل في البيان انا كل به مؤمنون..

از واحد سادس از بيان فارسي که ميفرمايد ايات اهللا از غير نقطه محال است که ظـاهر شــود به آيات نطق  ميكند نظر در باب ثامن
نموده زيرا كه رّب اعلي تصريح فرموده پس اگرآيات مرآت را هم آيات اهللا بگوئي مخالفت آنچه خداوند به نفسه شهادت داده

به آن كه مرآت من است ودر سنهٴ داد ظاهر شد وخود او تصريح نموده به اين مطلب در مستيقظ وهمچنين فرمــوده انــد كــه كــل
ــد اهل بيان را ميخواهم که اينطور ترّقي كنند وناطق شوند ــاوجود اين ميفرماين چنانچه هم مي بيني بسياري را كه تنّطق مينمايند وب

اهللا را به آيات او بشناسيد پس معلوم است كه آيات اومهيمن است بركّل وبه نحوي تكّلم ميفرمايد من يظهر
۲۱۲صفحه 

ــه كه مرايا همه عاجزميشوند از اتيان به مثل آن الي آخر كالمه في االستدالله   وبالجمله زين المقّربين از سفر در ايران مــراجعت ب
 آورديم دچـار فتنـه تبعيــد واسـير بـه موصـل گرديـد وچــون ماننـد۱۲۸۵سال  بغداد كرد وچنان كه در بخش سابق ضمن واقعات

کتــابت الــواح وآيــات عثماني نگرفت از بيراهـه شتافت وشدائد ومشّقات بسيار تحّمل كرد تارسيده بماند وبه شغل ٴديگران تذكره
طرف صــدور الــواح ابهٰي  ' ومـأمور انجــام دسـتور واوامــر  در موصل اقامت داشته۱۲۹۸وسر پرستي امور امري پرداخت وتا سال 

مهاجرت به ارض مقصود يافته ودر جوار فضل وعنايت قــرار گــرفت وداداش علي اصــفهاني مطاعه بود ودر سال مذكور اجازت
فرزنداـن حسب االمر به اّتفــاق كه خواهرزاده عبدالكريم خّراط اصفهاني سابق الّذكر بوده در بغداد وصلت كردند  با زوجه اش را

وخادمين حول عرش عظمت گشت وبســياري از  واز طائفين(جمله درست نيست)??????عائله خود از موصل با تعب ومشّقات بياورد
نسخ زيبا باکمال رعايت صّحت وانطبــاق بــا اصــل نوشــت و رســالهٴ ســؤال وجــواب كتب ومجموعات الواح وآثار مباركه به خّط

لســان ابهٰي  ' را جمــع شهيريادگاري خطير از او است كه از احكام وآيات كتاب مستطاب اقدس سؤال نمــوده واجــوبهٴ صــادره از
صدور يافته او را به نام زين المقّربين خواندند واو مــردي جميــل وتدوين كرد بعدًا مطبوع  ومنتشر گرديد ودر حقش الواح بسيار

ــدند الوجه ونوراني المنظر ومتواضع وكثير المزاح بود ومجاورين وزائرين عكا به لطائف وظرائف سخنانش پيوسته متبّسم وشاد ش
اند که نوبتي جمعي چون پس از تشّرف به محر وحكايات ومطايبات كثيره نقل از او فيما بين اهل بهاء انتشار واشتهار دارد آورده

اعظم رسيده پرسيدند هيكل مبارك چه فرمودند ابهٰي  ' از قصر بهجي نزول ميكرد حضرت غصن

نبيل زرنديشد سخت به او اندريوم دين      ؟؟؟؟؟ زين المقّربين        .؟.................          ..؟...................    

۲۱۳صفحه 
غيبت شمس جمــال ابهٰي   در ســنين عرض كرد مختصرش اين كه بايد اين مردم آدم شوند ولي قسم خوردند كه نشوند   وبعداـز

برقرار ومــورد الطــاف بي شــمار گرديــد وعــاقبت بــه ســّن متجــاوز از لمعان انوار حضرت عبدالبها به غايت اخالص ووفا كماكان
هواهللا باقي شتافت واين مناجات از قلم مبارك حضرت عبــدالبها در ذكــر صــعود او نــازل گرديــد: "  به جهان١٣٣۲هشتاد به سال 

وثنائك واحترت؟؟؟ في تمجيدك وتقديسك اللهم يا الهي ورّبي ومنائي ونوري وبهائي وملجئي ورجائي قد تحّيرت في ذكرك
االكتشاف اري' نفســي عــاجزة عن ادراك كنــه آيــة من آياتــك  فكيــف هوّيــة كّلما اتعارج الي سمّو االدراك واتصاعد الي علّو

فكيــف وصفاتك فالعقول اذا عجــزت يــا الهي عن عرفــان لمعــة من شــهاب متشعشــع في فضــاِء انشــائك زاتك وحقيقة اسمائك
اذا ذهلت عن ادراك قطـرة من بحــور تستطيع ان تدرك كينونة الّشمس مع ظهور آثارها الّظاهرة للعقــول في مملكتـك والّنفـوس

وبسيط آثارك فالعقل يــاالهي ذاهلــة والنفــوس جــائرة وطيــور االرواح اسرارك فكيف االكتناِء في االكتشاف عن محيط انوارك
عيف عهــد هــذا قاصرة عن الطيران في دوح؟؟؟  وحدانّيتك وعرفان آية من آيات احــدّيتك واني لهــذا هائمة وصعور االفهام الضــّ

ان اكّب بـوجهي علي عتبــة رحمانّيتـك وامــرّع جبيـني تـراب رحبـة انحطت الجسيـم واني لهذاالكليـل النطق والبيان البليــغ مـالي الّا
ادرك عبدک  المتضّرع الي باب احدّيتك المنكسـر الي حضرة ربوبّيتك الخاضع لظهور رحمتـك؟؟؟ ّ فردانّيتك واقول رّب رب
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رّب رّب انّه سمع ندائك عند الخاشع لسطان رحمانّيتك الذي اخترته لحّبك و اجبته ؟؟؟ لذكرك وارتضيت له حمدك وثنائك
تبّلج صبح احدّيتك دّلي لحظاتك

۲۱۴صفحه 
ـــل عرفان  وخضعالعند تلجلج غباب طمطام موهبتك وآمن بك وبآياتك عند سطوع فجر لسلطانك عند شروق انوار االيقــان واقب

ــه بطعتك الي جمالك االعلي عند بزوغ نور الهدي' واحتمل كّل بالِء في موطنه من شّر االعداِء الي ان هجم عليه الدِّ الخصماء لحّب
كربال ارض احمرت بدماِء مطّهرة النِّوراء فاضطر الي الهجرـة والجالء الي ارض الّطف فتحمل كل كرب وبالء حّتي وصل الي بقعة

هداء ثم مكث يــا الهي برهــة من الّزمــان وآونــة ؟؟؟ من من االصفياِء وتعّطر ارجائها بنفحات رائحة طيبة انتشــرت من ثــار ســّيد الشــّ
اصــلها ثــابت وفرعهــا في انوار وجهك الّساطعة من الجمال االبهٰي   واقتبس نار الهدي من الّشجرة المباركة الّتي االحيان فاقبل الي

ماء واّتبع ندائك بتلبية ما حجت؟؟؟ بهانار محّبتك في الكبد واالحشاِء وسرع الي عتبتك العليا وقام علي خدمتك بكّل القوي' السِّ
وتضـّرع في الزِّوراء وهو يا محبوبي مواصل الّتحرير آلياتـك من الفـداة؟؟؟ الي العشـاِء ويتبّتـل اليك وادرك الحضور بين يديك

بتقدير منك من تلك البقاع النــوراء الي المدينــة الي باب رحمانّيتك ويدعوا الكل الي جمال احدّيتك الي ان هاجرت يا محبوبي
ذلــك االرجاِء ومنها الي هذه البقعة المباركة الّتي اثــنيت؟؟؟ عليهــا في الّزبــر وااللــواح فوقع الكبري' ومنها الي ارض الّسر الّشاسعة

اهية الدهماء والبلّية العظمي وكان في خالل االســر ســاترة لقلــوب الحبر الجليل اسيرًا من الزِّوراء الي الجدباء وقاس في سبيلك الدِّ
االنباء بين الي كّل االنحاء ثّم حضر يامنائي باذنك الي هذا الّسجن الذي  شاع وذاع ذكره باحسنة االحبِّاء ونامقا اللواحك المرسل

امرك بكـل هّمه الوري' واستجار في جوار قربك  االدني' متمّنيًا فضلك االوفي واشتغل بخدمة
۲۱۵صفحه 

 دهن ؟؟؟عظمــه وبلــغ من العمــر عتيــا فلم يفــتر عليا وكان تحريرآياتك في الّصباح والمساه حّتي كّلت عينــاه وارتجفت اناملــه بما
محبوبي طرفة طرف في عبودّيتك وعبدك بكّل انقطاع وانكسـار الي عظمــة جاللـك ياالهي رشه عين في خدمتك ولم يتهاون يا

الباقيــه وقــدرتك ملكوت كمالك وقضي اّيامه في نشــر نفحاتــك واعالِء كلمتــك واقامــه برهانــك وبيــان حّجتك وانجذاـب الي
بااللفة والوفاق واقتباس انوار االشراق في يــوم الميثــاق فاشــتاق الي الدهنة وعزتك الباهره وعظمتك الّزاهره حتي اشتهر في اآلفاق

الكــبري واســقني ورفيقك االعلي وقال ادركني يــا بهــاء االبهٰي   ورجعــني اليــك واجــرني في جــوار رحمتك ملكوتك االبهٰي  
الكأس الطافحة بصهباِء اللقاِء وطّيرني الي ذكري؟؟؟ اّلذي في الفردوس

عاء وهمت بما ناجا في جنح الليالي الظلماء ووارجعنه اليــك بوجــه مستبشــر بنــور الفضــل االعلي في اجنبك االبهٰي   فاجبت له الدِّ
وافحله مدخل صدق وانزله منزها مباركا في مشهد اللقاِء حّتي يتمّتع بمشــاهدة انــوار والعظا رّب رّب اكرم والثوي والقبول له الندي

من كبــده علي ان يقتفــروا دائــره من طلعتك الزهراِء الي السرمد الذي ليس له منتهي  ووّفق الذين كل واحد منهم قرة بعينـه وفلــذة
العزيز القديرالمستعان ع ع.      واز پسرانش ميرزا نور الّدين ومــيرزا منــير كــه بــا بعده اّنك انت الكريم الّرحيم الوّهاب وانك انت

برقرار گشت وپسر ديگــرش شــبري؟؟ زيبا در ظل عنايت حضرت عبدالبها به كتابت الواح اشتغال ورزيدند عائله واسعهٴ زين خط
همچنان ؟؟؟ ماندند.   واز رجال موصوف واز شهداِء معــروف کفش دوز به حيفا در گذشت واّما عائله نجف آباديهٴ زين در وطن

ــا زين عبداهللا تحصيالت فارسّيه وعربّيه وعلوم دينّيهٴ اسالمّيه در اصفهان وعراق عرب نمود اهل نجف آباد ميرزا اشرف بن ميرزا وب
المقّربين درايمان به امر بديع همقدم وهم پرواز شد 

۲۱۶صفحه 
ــه از وطن نمــوده وپس از مهاجرت جناب زين از نجف آباد به عّلت تعّرضات علماء ورقبا خصوصًا مجتهدين اصفهان ترك عالق

وفضل وتقوي وجودت خــط وبــه حســن اخالقش قلــوب اهــالي  اقامت در آباده اختيار كرده متزّوج گرديد وبه علم۱۲۸۰به سال 
وتدريس پرداخت وبــه تنــوير افكــار وتبليــغ ابــرار بامراعــات مقتضــّيات اوضــاع وافكــار هّمت بربود وبه شغل مكتب داري وتعليم

و آيات بــه ترتيــل ونغمــات گماشت وبسياري را در قصبه ونواحي مهتدي ساخت وكتب وآثار بديعه استنساخ همي كرده والواح
يافته براي تبليغ سفرهاي متوالّيه به يزد رفته برگشــت تــا آن خواند وهمين كه زن وپدر زنش در گذشتند پر وبالش از قيود آزادي

مــدتي فتنه برخاستند واو را تكفر كرده قصد قتل نمودند واهالي بناي تعّرض گذاشــتند وال جــرم كه مالهاي قصبه به مقاومت اين
س مختفي شده روزها وحده بسر برده شبها در خانه هاي مؤمنين اشكار گشت ودر حالي كــه مجتهــدين بــه شــّدت واصــراـر تجســّ

پي اش ميگشت يزد گريخته از آنجا به هندوستان شــتافت وچنــدي وتعقب كرده تشنهٴ خونش بودند وحكومت به وسائل شّتي در
نموده به اصفهان آمده به تبليغ پرداخت وقريب دوسال در شهر ونــواحي هــدايت انــام كــرد وبــراي در بمبئي بماند انگاه مراجعت
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وعلم واخالق وكمــاالت خــود اينكه شناخته نشود عّمامه به كاله بدل ساخته در قري' وقصبات توابــع اصــفهان قلــوب را بــه فصل
ورســالهٴ اثباتّيــه در امــر اقــدس ابهٰي   نگاشــت وبــاالخره ربود وبا خط زيباي نسخ وهم شكسته آيات وآثاربســيار كتــابت نمــودت

اصفهان برگشته بماند و با برخي از مستخدمين ومأمورين حرم سراي حکمران شاهزاده مسعود  از توابع به شهر۱۳۰۶دراوائـل سال 
ــابق.ميرزا ظّل السلطان مكالمات تبليغي داشته هدايت كرد وحكمران مّطلع شده فرمان به قبض داد الجرم به نوعي كه در بخش س

ذئب مصلوب ومقتول نمودند واهالي آنچـه خواستند آورديم وي راگرفتـه به موجب اصراـر شيخ محمد تقي نجفي ابن
۲۱۷صفحه 

ماند در خرابهٴ  واقعــه وتوانستنـد برجسد مطروح وارد ساختند شكستند ودريدند وبريدند وسوزاندند و آنچه ازاستخواـن وآثار باقي
واين واقعه  در هفتم صفر سال مذكور واقع شد واو را حين به پشت مطبخ در گودالي ريختند وديوار مخروبه بر آن منهدم كردند

شهادت قرب شصت سال از سّن بود وپسري از وي برجاي ماند.     ديگر ميرزا محمد باقر در اّيام اقامت
____________________________________________________________

مّدتي در خارج از اصفهان به نشــر واعالي جناب آقا ميرزا اشرف از علماي بزرگ ومبّلغين عاليمقدار امر محسوب ميشوند  ايشان
نداشتم تاشبي كه آقا سيد مصطفي پيش بنده آمده واظهار داشتند شــخص بــزرگي از امرا هللا ميپرداختند وبنده آشنائي هم با ايشان

كـرده واگـرممكن  مبّلغين اصفان آمده است وايشان منزل ومأواي صحيحي ندارند ممکن اسـت بـاهم بـرويم وايشـان را مالقـات
اموري بودم كه اشخاصي پيدا شوند از مبّليغن كــه است شما ايشانرا در منزل  خود پناه دهيد,  بنده كه هميشه مائل وشائق به چنين

افتــاده  ومعنوي كرده جان وروانـم تازه وخّرم شود لذا با كمال شوق وخلــوص نّيت  بــه راهٴ روحيبتوانـم شبانه روز از آنان استفاده
در كار وانسائي که مسكن موّقتي ايشان بود باهم مالقات كـرديم بسـيار از مالقـات ايشـا ن مسـرور وخوشـحال شـدم زيـرا زبـاني

ميكردند از خلق خــوش خــويش اورا مجــذوب ودلــدادهٴ خــود مينمودنــد, شيرين واخالقي دلنشين  داشتند,  باهركه كه مجالست
دولت اصفهان بوده تا روز شهادتشان با كمال جرئت وشجاعت باتمام اعيان واشراف وخواجه ســرايان  ايشان روز ها مّدتي كه در

وعلماء سوء ايشــان را شــناختند وعلماء مّلت دوست و آشنا شدند به طوري که شهرتي عظيم در اصفهان پيدا نموده وهمهٴ بزرگان
لطان بــه ســر ي که ايشان روزه بودند از خانهئتا آن که  يكي از روزها بيرون رفته در حدود چشمهٴ باقرخان غفلتًا فّراشــان ظــّل الســّ
لي بــا ايشان ريخته گرفتارشان ميكنند واز آنجا به باغ  كاج كه قبًال از طرف علمــاء تهيــه شــده بــود ميبرنــد در آنجــا مبــاحثهٴ مفصــّ

آخونــدها وسّيدها وآخوندها مينمايند به وجهي كه تمام محكوم ومحروم ؟؟؟ از جــواب ميشــوند لــذا بــر بغض وعــداوت بزرگان
لطان صـادر افزوده ميشود وتحريك و به تحريک وسعايت حاج شـيخ محمـدتقي نجفي حكم قتـل آن مظلـوم از طـرف ظـّل السـّ

بنده به ايشان عالقهٴ ؟؟؟ مخصوصــي داشــتم رابطــه ميشود وجناب ميرزا اشرف را در ميدان شاه در روي قاپوق مصلوب مينمايند. 
بي اختيار اشــكم جــاري ميشــود,  در ومحبت قلبيمان مثل زنجيرهاي ناگسستني بود  به حّدي که في الحال چون به يادش مي افتم

زيرا روزي كه حضرت معّزي؟؟؟  اليــه را مي گيرنــد جنــاب ين شهادت جناب آقا ميرزا اشرف باز بنده  مصون از شهادت گشتم
ميرزا اشرف دستور ميدهند که اگر از شما سؤال نمودند آقا ميرزا اسد اهللا خان وزير قاصدي پيش ايشان ميفرستند و ؟؟؟ به جناب

كــه ديشــب در مــنزل مــيرزا جعفــر نجــف آبــادي ؟؟؟؟؟؟؟  سـلطان که ديشب در کجا ؟؟؟  بودي و منزل تو كجــا اســت نگوئيد
قبل اكتفا قرآن ميكردم بودم واتٌّفاقًا چون سؤال از منزل ايشان مينمايند مشار اليه به همان جواب الّشهداء ومحبوب الّشهداء تالوت

علمــا از مــنزل من و؟؟؟؟ احــواالت كرده ميگويند كه غريب خواب هستم هرجا كه  شدهمان مسكن اســت بــاري بــه اين تــرتيب
اينجانب بي خبر ميمانند

                                               ميرزا جعفر كاتب اصفهاني
______________________________

۲۱۸صفحه 
بــه مضــيقه افتــاد كــه دســت از حجــره و بــازار ميرزا سليمانقلي خطيب ايمان بامر اعلي آورد وبعد از مهاجرت زين المقّربين چنان

ــر كشيد وعلي الّصباح به باغهاي قصبه رفته مشغول فالحت ــه محّلي امن ت وزراعت شده شبها عودت كرد وعاقبت خانه بفروخته ب
 به زيــارت محضــر ابهٰي   در عكــا شــتافته عــودت كــرد وچــون در۱٣۰۷منسوجات پرداخت ودر سال  خانه گرفتند,  به دادو ستد

نســبت بــه حضــرت عبــدالبهاء الواح وي را  هائي خواندند بدين لقب شهرت يافت وبعد از غروب جمال ابهٰي   با تعلــق واخالص
حسينخان سرتيب سه دهي باسي سرباز به نجف آبــاد  به تحريك ابن ذئب وحكم ظّل الّسلطان محمد۱٣۱۶خدمت كرد ودر سال 

 كردند وباالخره مبلغي جــرم گرفتــه رهاحبس ومکّرر ضربسوزاندنـد ونواده ها و بستگانش را  آمده خانه اش را يغما كرده درها
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هشتاد سالگي محبوس بود وبــه نمودند. وهائي را مغلوًال به طهران آورده به انبار انداختنـد كه مدت يک سال و دوازده يوم در سّن
كردند وابن ذئب باز در صــددش بــود وبــاالخره خفيــه بــه اصــفهان تظّلمات بهائيان نجف آباد وكوشش بهائيان طهران مستخلص

والــواح بدين شرط امــنّيت داد كــه در وطن بــا بهائيــان نجوشــد ودر تبليــغ نكوشــد  ولي صــندوق كتب درآمده ظّل الّسلطان او را
وحسب الوصّيه در خانه اش به آداب تجهيز  در گذشت۱۳۳۵وآثارش كه ربودند ديگر بار به دستش نيامد وعاقبت در صفر سال 

برجا بماند وما شرح احــوال مظلومــان وشــهيدان  قصــبه را در طي منــدرجات دو بخش ســابق بهائي مدفون گرديد وخانداني از او
 نگاشتيم  جواني غيوربــود وتحّمــل۱۲٨٠آورديم وازآنجمله عباسعلي كه كيفّيت شهادتش را نيز به نوع ايجاز ضمن واقعا ت سال

ــت در جور وجفا و مشاهدهٴ مظلومّيت وبالء احّبا را نتوانست نمود ونجفقلي خان نامي سرتيپ متعّصب وشرير در نجف آباد با دس
وتعّدي  همي كرد وبه وي نيز پرخاش واهانت واذّيت كرده ناسزا گفت وعباســعلي نصــيحت و زمين؟؟؟؟ وتمام قوي' سّب وستم

مانــده از  عواقب وخيمهٴ چنان اقوال واحوال تهديد نمود ولي ثمر و اثري حاصل نشد وسرتيپ بدان تــرتيب برجــاي داده  ازاندرز
سقط؟؟ و دشنام وتحريك  و اغواء

۲۱۹صفحه 
اشــــرار انــــام دمي آرام نگــــرفت ودســــتور قتــــل عباســــعلي داده قيمت خــــون را بــــه عهــــد ه گــــرفت وبــــرخي از

د شده به صدد قتل جوان برآمدند واو ماجري' دانسته به دفع موذي قبل َان يــوذي پــرداخت ونيم شــبي بــه خــانهٴ ســرتيب در مترـصِّ
ــد وچــون آمده وبه سر خوابش رفته سر ببريد واز خانه بيرون دويد ودر آن حال دانست كه خنجر خونين در بالين قتيل برجاي مان

بـه در رفت وچـون صــبح شود مردم به نشاني كه در آن است قاتل را خواهند شناخت وبي درنــگ برگشـتـه خنجـر را ربــوده روز
بين مقتول وقاتل ظّن به عباسعلي برده بــه خانــه اش تاختنــد برآمد وبستگان مقتول گرد آمدند به مناسبت سابقهٴ مشاجره ومخاصمه

به يغما بردند واشجار وزراعت بركندنــد وبــه قــوم وعشــيرت مشــّقت وعســرت وارد آوردنــد ولي واو را به دست نياوردند واموال
مقتــول تحت اوامــرش بودنــد مالقــات عباسعلي به تبريز رفت وبا عزيز خان سردار  والي آذربايجان كه فوج نجف آباد وســرتيب

برآيند وبه وطن برگشــتـه بــه آســودگي بــه امــور زنــدگاني مشــغول شــد كرده حكم گرفت كه فوج نجف آباد از غرامت اموالش
مبالغي نقود نزد حكمران وبعداـز چندي حكمران قصبه كه نيك نفسي صالح بود تغيير يافت وحاج شيخ محمد باقر مجتهد (ذئب)

اصفهان صاحبديوان پسر حاجي قوام شيرازي گذارده وي را بر آن داشت که ازحکمران جديد قصبه عباســعلي را طلبــد والجــرم
تـا حكم داد به اصفهان برده حبس نمودند وباز شيخ مجتهد مذكور مبلغي نقــود  نــزد حكمــران گــذارد عباسعلي را دستگير كرده

گماشتند كه جســد در ســه شــبانه روز مطــروح جوان را در محبس سر بريدند وجسدش  را به پاي قاپوق كشيده بينداختند وسرباز
(فتح اعظم) آقا مير سيد محمد امام جمعــه گماشــتگان خــود بفرســتاد و بماند تا  آن كه حسب تمّناي آقا ميرزا فتحعلي اردستاني 

ممانعت كند بزنند وجسد را با عّزت حكم داد كه هركس
۲۲۰صفحه 

ــه بــه زراعت واحترام كفن ودفن نمودند.     واز مهاجرين بهائيان نجف آباد حاجي عبداهللا به عكا مهاجرت نمود وچندي در طبرّي
وفات يافت.    ديگر از توابع اصفهان اردسـتان مركـزي پـرجمعّيت وقـّوت بـراي و فالحت اشتغال جست وباالخره در خفيه مانده

ونيز مال علي اكبر وآقا ميرزا محمــد وچنان كه در بخش دّوم آورديم اقا ميرزا حيدر علي از بقية الّسيف قلعهٴ مازندران اين فئه شد
داشتند وميرزا فتحعلي خواهر زاده ميرزا حيــدر علي از مالكين ومحــترمين بــه شــعلهٴ علي وآقا ميرزا ابراهيم از مشاهير بابيان اقامت

ــق محّبت وايمان جمال ابهٰي    مي افروخت وارتباط با بغداد يافته طرف مراجعات ومراسالت ــان اخالص وتعّل اين امر گشت وچن
رز؟؟ حاصل كرد كه چون شيخ سلمان شهير الواح ابهٰي   با مکاتيب ميرزا يحيي ازبغــداد آورد آثــار ابهٰي   را برديــده گذاشــته ِحــ

ــام ساخت وبرخطوط يحيي وقعي مســتور ننهاد وبراي اينكه هنوز ُحُجبي در حكمت ومراعات  احتياط  انواـر ابهٰي  ' را  از ابصار ان
در وطن رايت مرتفعهٴ امرابهٰي   شــد شيخ را پسند نيامده باوي معارضه ومناظره كرد وبدينگونه ميرزا فتحعلي (جمله ناتمام است) داشت

 با هفده تن از بابيان اردستاني به بغداد شتافته كام دل۱۲۷۹گشت ونوبتي در سال  ودر الواح الهّيه به عنوان ولقب فتح اعظم مفتخر
تشــر ســاخت منمحضر ابهٰي  ' گرفت واسبي گرامي با خود داشته تقديم كــرد وپس از عــودت بــه وطن انــوار ايمــان از حضور در

وبه سير وسفر مبّلغين بهائي ؟؟؟ كامل شدند والواحي وغالب اهالي قريهٴ باب الّرحي؟؟؟ از اردستان در ظّل امر ابهٰي   قرار گرفتند
وفاتش مردم شرير توهين وتحقير به قبرش وارد آوردند واهــل بهــاء جســد را انتقــال بــه بسيار خطاب به وي صدور يافت وپس از

اعظم مشــتهر ومفتخرنــد. مؤمن آباد اردستان داده دفن كردند وَخَلَفش آقا ســيد شــهاب وخانــدان واســعه اش بــه نــام فتح قبرستان
ديگر از احّباي شهير اردستان ميرزا رفيعا از مالكين محترمين در آسمان ابهٰي   درخشيده خاندانـي وسيع برجاي گذاشت
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۲۲۱صفحه 
ــام   ؟؟؟ در كاشان وفات نمود وجسدرا به اردستان انتقال دادند واخالفش ميرزا آقا مهدي١٣٠٦وبه سال  ــه ن وميرزا عبدالحســين ب

مؤمنين به امر اعلي ومنجذب به جمــال ابهٰي   شــدند كــه از رفيعي وخدمات منيعي مشتهر ومفتخر گشتند.   ودر زواره نيز عّده اي
الشهداء بن آقا سيد آقا بابايي ؟؟؟سّيدي محترم واز اهــل علم ومعّمم وبرادرمهــترش مجمــر آن جمله آقا سيد اسمعيل (ذبيح) سّيد

به عّزت واحترام ميزيستند ودر اّيام شعراي معروف بود واو نيز شعر ميگفت وبا برادر كهترش آقا سيد ابراهيـم در وطن متخّلص از
مام جمعه اصفهان چند بار تشــّرف حضــور يافتــه از مشــاهدهٴ آيــات بّينــات اقامت حضرت مبّشر اعظم به خانهٴ آقا مير سيد محمد ا

تفسير سورهٴ كوثر مؤمن ومنجذب گرديد و به زواره مراجعت نمــوده شــروع بــه نشــر وتبليــغ امــر بــديع كــرد وخصوصًا از مطالعهٴ
ــه ؟؟؟؟ بــود كــه وجمعي را مهتدي ساخت از آن جمله ابن عّمش آقا سيد حسين شاعر مهجور تخّلص صاحب رسالهٴ تــاريخ اليمّي

ب وخصــومت ورزيدنــد وآن دو ســّيد ذكري از وي در مقّدمهٴ كتاب نموديم وچندي نگذشت كه كدخــدا وســادات زواره تعصــّ
ناچار به مهاجرت از وطن شدند  آقا سيد اسمعيل به اصفهان وآقا سيد حسين به مالقات حاجي ميرزا جاني رسيد ورســالهٴ صــحيفة

حاجي مذكور براـي مطالعــه گرفتــه استنســاخ نمــود ولي از آن جهت كــه هنــوز معــروف العدل را كه به خط حضرت اعلي بود از
از زيارت گرديــد وچــون خــبر درايمان بديع نبود وي را از توّقف حضرت مبّشر در آن بلد اطالع ندادند ومحروم ومهجور وقويم

زاد وراحلــه در عقب شــتافت تــا بــه كنــاره گــرد رســيد وبــه يافت که آن حضرت را به صوب طهــران بردنــد بي اختيــار پيــاده بي
در سايهٴ درختي بنشست ناگهان مردي نزدش آمده از حال ومقصودش جويا گشــت و روي ؟؟؟ يأس وحرمان متفّكر انه ومحزون

داشت كه گمانم بارعايت احتياط ومصلحت وقت گفت وآن مرد از ناصيه ؟؟؟احوالش پي به خيالش برده اظهار او جوابي
۲۲۲صفحه

واز آنجا نيز به آذربايجان بردند ومن از جانب اين كه تو از پيروان سّيدبابي بدان كه او را چند يومي قبل به قريهٴ كلين انتقال دادند
العابــدين نــام از از بابّيه براي زيارتش بيايند ابالغ  كنم كه در عقبش نروند وآن مرد حاجي زين او مأمورم كه در انجا مانده هركه

فاء اقــامت جســته بــا بابّيه بود وآقا سيد حسين ناچار باحالي فكار به سوي زرند رفت وپس از چندي در طهران در مدرســه دار الشــّ
بين معاريف بابّيه مصاحبت گرفت واعــدـا واّيامي در وطن زيسته انگشت نماي صغار وكبار گشــت وبــراي تحّفــظ از شــرور متعصــّ

وبالد ايـران پرتــو افكنــد عاشـقانه  وهمين كه اشّعه وانواـر جمال ابهٰي   از افق بغداد بـه مـدن(نوشته شده  نمود)ابراـز واظهار جذبه ننمود
صهباي معنوّيه گشت تا به نوعي كه زمام اختيار وطاقت از دست بداد بدان سو شتافت ودم به دم مستغرق تجلّيات الهّيه وسرمست

آرزو مي اعظم به خانه وحجره اي كه تعّلق به آقا محمد رضا قّنــاد شــيرازي داشــت قــرار گــرفت وپيوســته ومنزلش در جوار بيت
فرموده بــه مــنزلش رفتنــد ومقــداري از علوّيــات نمود كه محبوب حقيقي دمي به کلبه اش قدم گذارد ونوبتي استدعايش را قبول

ــوده وفواكه متنّوعه خصوصًا از مرّكبات حاضر ومهّيا ــه نم نموده در آن حال كه جمال ابهٰي   به حاضرين افاضات صورّيه و معنوّي
خضــوع گرفته روي بدو كرده اشاره فرمودنــد كـه نزديــك آمـده قــدري تنـاول نمايـد او بـا نهـايت مقداري از حلوّيات به دست

قلبش برافروختنــد ونمي از بــادهٴ وخشوع  اظهار داشت که تمّناي آالء  مخصوصــهٴ روحانّيــه دارم وجمــال ابهٰي   قبهٴ ؟؟؟ الهّيــه در
جذبه اش شديد تر شد وابياتي درمديحه ٴ ابهٰي   سروده در جمع معنوّيه به وي چشاندند و وي را سكون وقرار نماند وآن فآن حال

به درب  بيت اعظم آمده باعّمامه اش محّوطهٴ  بيرون خانه را جاروب  كرد وباالخره احباب باديدگان پرآب همي خواند وصبحي
سابق آورديم سر خود را ببريد وذبيح  عشق الهي گرديد و چنان كه در بخش

۲۲۳صفحه 
كرده در اردستان ازدواج نمــود وبــه اقا سيد حسين مهجور مذكور در سنين اخيره اش اشتغال به تدريس وتعليم كودكان وجوانان

از احوالش در اّول كتــاب آورديم.    ديگــر آقــا ســيد ابوالقاســم  صــّباغ  در سن متجاوز از هشتاد در گذشت ومختصر۱۳۰۶سال 
اصــفهان پسرش اقا مير محمــد علي مرشــد وحـاج ســيد اســمعيل امـام جمـاعت کــه ســالها در و معاريف عرفا معروف به مرشد از

به عّلت شّدت اشــتياق ايمــاني در كرد وسپس در وطن به امامت جماعت برقراـر گشت گويند در آغاز اّطالعش ازين امر تدريس
شتافته وبر فتح اعظم ورود يافتــه اطالعــات ومعــارف بديعــه گــرفت وچنــان شبهاي ظلماني پياده بااسلحه و مالزم خود به اردستان

وآقا سيد حسين وسيد مراجعت كرد که صلوة صبح در مسجدش به جاي آورد ونيز ميرزا حسن وميرزا محمود وميرزا حيدر علي
مراعــات مصــالح وقتّيــه كردنــد ومــيرزا محمــود مــذكور هادي ونيز سيد حسين ميرسيدي وبرخي ديگر كه غالبا به عّلت بيم خطر

محضر ابهٰي   گشت ونيز ميرزا محمد كه طبع شعر داشت وآقا سيد يوسف ومــير محمــد علي چندبار به بغداد پيك مراسله واخبار
مــيرزا محمــد حســن بزرگ زواره وحاجي علي اكبر حجه؟؟؟ فروش ومال علي جادوش؟؟؟ وآقا ميرزا محّمد صــادق وديگــر آقا
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سيد حســين مهجــور مــذكور در زواره  مكتب داري اردستاني ساكن زواره ازعلماء وفضالء وديگر مال رضا عبا باف كه چون آقا
داشته به شبيه گرداني نيز مبادرت مينمود از اعضاء دستهٴ شبيه خوانان شد ومهجور در وي استعداد وليــاقت ديــده تبليــغ كــرد ومال

ــود رضا از امر حضرت اعلي وآثار جمال ابهٰي   اطالع كامل يافت ودر هركس استعداد  ديد به نوع مقتضي صحبت از اين امر نم
وبرادراـن وخواهران وخويشان خود را هدايت

۲۲۴صفحه 
ديگر از اهل بهاء چنانكه در مطاوي  وعاقبت پسر مال رضا اسداهللا نام وپسر ميرزا محمد صادق مذكور  ميرزارفيعا نام وجوانيدكر

جابرين به شهادت رسيد وتفصــيل واقعــه را نــيز در بخش مــذكور بخش هفتم مي آوريم كشته شدند ومال رضا نيز به ظلم وتعّدي
بخش ســابق اصفهان  سده كه شرح كيفّيت آغاز امر در آنجا وتعّرض وتعّدي مّلاهــا  فتنهٴ حادثــه را در مينگاريم.     ديگر از توابع

ــر  وآقــا ســيد اســمعيل آورديم.  واز اشهر اهل بهاء در آنجا و اعرف شعرا در امر ابهٰي  ' نّير وسينا ونعيـم بودند وآقا سيد محمود نّي
ــد سينا در فروشان سده ماربين كه  سه ده واقع به مسافت چهار فرسنگي شمال غربي اصفهان است والدت ونشو ونمــا يافتنــد وتوّل

وچنــدماه بعــداز آن واقــع وسلســله نسبشــان  ووالدت برادر كهتر آقا سيد اسمعيل دوسال١٢٦٢برادر مهتر آقا سيد محمود در سال 
ــام موســي' ــه ســيد عبداهللا ابن االم ــود  ودر صــغر ســن تحصــيالت فارســّيه ومقــداري الموافــق شــجره نســبنامه  ب كــاظم منتهي ب

بــه ّياله وذوق شعري داشتند وچون پدر وخانواده شان از سادات وعلمــاي قريــه بودنــد الجــرم سعربيÉه نمودند وهر دو فطرة قريحهٴ
مدايح ومراثي خاندان رسالت ميســرودند تعّلقات مذهبّيه وعّمامه ولباس مالها مطّرز گشتند ودرآن رشته منسلك شدند واشعار در

ظرفا وعرفاي قريه كه نيز صاحب ذوق شعري بودند طــرح رفــاقت وشــاعري ومشــاعره وبا آقا ميرزا محمد نعيـم وعّده اي ديگر از
وُمجالس وُمعاشر گشته انجمن شعرا داشتند واز ايشان اشعار بســياري در بين اهـال انتشــار يـافت وخـود را بــه صـريح نــام انداختنـد

وعرفان وعقايد مختلفه مطلع شده مباحثات نمودند وباحــاجي ســيد مــيرزا از محمود واسمعيل تخّلص ميكردند واز اديان ومذاهب
كه ساكن قريه اقربايشان

۲۲۵صفحه 
طـريقت حّقـه را كـه فيمـا بين آن همــه ديگر بود نيز مطالب را به ميان نهادند وهمه به اين صدد برآمدنـد كه تحّري حقيقت نموده

سيد محمــود وآقــا ســيد اســمعيل بــاعّم زاده شــان آقــا ســيد محمــد و بــا دو  آقا١٢٩٢موجود است بيابند وپيروي نمايند ودر سال 
سـيد اسـمعيل سـينا وآقا سيد اسداهللا وبرخي ديگر از سادات قريه عزم سفري به صوب آذربايجـان كردنـد وآقا برادرآقا سيدميرزا

سفر مذكور گــوش هريــك منتظــر بودكــه نــداي الهي از خود در ضمن شرح حالي كه نگاشت  چنين آورد:  در امتداد راه واثناء
كلمه اي که جاذب قلب است بشــنود  دركاشــان چنــد روزي توّقــف شــد اثــري بــه ظهــور نرســيد سمتي استماع نمايند واز لساني

آمــيز بيــان نمــود ولي معلــوم مسافري از اهل خراسان هنگام غروب آفتاب در كاروانسرـا مالقات شد بعضي سخنان عرفان شخص
بگويد تا اين كه قافله بار كرد وايشان نيز حركت نمودنــد وگفتنــد اگــر نشد كه مقصود ايشان اثبات كدام امر است وميخواهدچه

وداع كــرده رفتنــد بعــد به فالن محّل مالقات كنيم تا باقي مطلب بر شما القاء شود گفته شد قصد تــبريز داريم لهــذا طهران آمديد
ــه ازين مقّدمه اين فاني مکتوبي  براي ميرزا نعيـم ار سال داشت واشعاري كه مناسب حال درين سفر گفته شده بود ارسال داشتم ك

تو مارا به كوه و دشت رواند    گرد جهانم به عزم گشت دواند   گاه كشاند مرا بــه ســوي خراســان فرد اول وثاني اين است  عشق
سه سفر بخراسان شــده بــود گاه به سرحّد ملك هشت؟؟؟ كشاند.   وذكر خراسان در اينجا نظر به اين است كه قبل ازين  سه سال

كاشان به سمت تبريز حركت كرديم در بين راه جناب آقا ميرزا اسداهللا وليكن بوئي از امر اعظم ونباِء عظيم به مشام نرسيد پس از
طالب مطالب حّقه ست حضرت وليعهد را كه عازم تبريز بودند مالقات نموديم وچون ايشان فانيان را پتفريشي مستخدم

۲۲۶صفحه 
فرمودند لهذا ما فراسًة دريافت نموديم كــه ايشــان يافتند در ضمن حكايات وروايات اشاره از مقام  امر بديع بدون اسم ورسم بيان

مّطلع اند  تقريبًا در سه منزل همــراه بــوديم ايشــان بــه مناســبتي في الجملــه اشــاره اين ظهــور از اين طائفه اند ويا اين كه از اين امر
ــا مبارك نمودند  ومقدار كمي سبب اطمينان قلب شد اّما چيزي مفهوم نگرديد آنگاه در دو منزلي تبريز خدمت مجمع اآلداب آق

شد جناب ايشان تقريبًا به طريق چاپــاري عــازم تــبريز بودنــد اين فــاني وجنــاب ميرزا عنايت علي آبادي مازندرانـي تشّرف حاصل
ميرزا  وآقا سيد محمد عموزادهٴ جناب اقــا مــيرزا عنـايت اهللا را مالقـات كــرديم مشـاٌر اليـه بروفــق حكمت بـه طـرزي حاجي سيد

نمودند  در بين صحبت حكــايت جنــاب مــيرزا اســد اهللا ســابق مطلوب وقواعدي مرغوب چنانچه بايد وشايد كلمهٴ مباركه را القاء
شــمارا بــه او نموديم فرمودند ايشان پسر روحاني من مي باشند چون من بايد معجًال به قلعه بروم لذا سفارش الّذکر را برايشان بيان
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قــرائت نمايــد تاســبب اطمينــان قلوبتــان شــود پس از آن ميكنم كه آيات مباركات را كه از سماِء عّزت الهي نزول يافته براي شما
مالقــات داده تشريف بردند در فرداي آن روز جناب نّيــر ورفقــاي ديگــر وارد شــدند اين فــاني شــرح نشاني خانه ميرزا اسد اهللا را

گشـــتند ولي افســـوس خوردنـــد ومـــذاكرات مـــيرزا عنـــايت اهللا را ذكـــر نمـــودم جنـــاب نّيـــر بي نهـــايت مســـرور ومشـــعوف
ومتأثٌّر شدند كه مشار اليه را مالقات نكردند  بعد تمامي عازم تبريز شديم  اين فاني وجناب سيد ميرزا بر حسب نشاني آن خانــه را

گشودند متبّسمانه  فرمودند كه جناب ميرزا عنايت سفارش شما را نمودندن بعــد از پيدا نموده دّق اللباب نموديم خودايشان در را
كرديم بعد فرمودند برحســب ســفارش جلوس وطّي تعارفات رسمّيه جعبه حاضر نموده گشودند وآيات مباركات الهّيه را زيارت

سامان فراهـم خواهم نمود وليكن ايشان ديگر مالقات نشدند ميرزا عنايت اسباب مالقات شما را با احّباي اين
۲۲۷صفحه

واخويشان حاجي سيد اسداهللا با حضرات وبه وعدهٴ خود وفا ننمودند ما چند روزي توّقف در تبريز نموديم تا اين كه حاجي ميرزا
واخوي در مقبرة الّشعراـي سرخاب خدمت شاهزاده آزاده جنــاب مــوزون رســيديم وبا وهمراهان عازم مكهٴ معظمه شدند بعد بنده

يكديگر مانوس ومألوف گشتيم ايشان تازه به شرف اقبال فائز شده بودند مثل بنده
واخوي بيشتر بود پس از آن جناب موزون به وجناب نّير سواي مبّلغ خود ديگري را مالقات نكرده بودند ولكن اطالعشان از بنده

ــديم سمت مال ير رفته بنده واخوي عازم اصفهان شديم وبواسطهٴ كم اطالعي از امر در بين راه خدمت هيچيك از احبا مشّرف نش
اين كـــــــه در منزلگـــــــاه ســـــــن ســـــــن كاشـــــــان جنـــــــاب مســـــــتطاب مرحـــــــوم محمـــــــد بيـــــــك اعلي جز

مالقـــات نمـــوديم در حـــالي كـــه تب ســـختي بـــه بنـــده عـــارض شـــده بـــود باوصـــف اين حـــال  آن اهللا درجاتـــه را
باح عــازم وطن مــألوف شــديم پس از ورود  هنــوزتب شــب را درآن ســرزمين خــدمت ايشــان بــه ســر بــرديم وعلي الصــّ

بستر درحـالت تب وموهـاي بلنـد سـر وجود باقي بود اّول كسي كه به عيادت وديدني آمد جناب آقا ميرزا نعيم بود بنده را در در
ــة اهللا مالحظ نمود بسيار باعث حيرت او گرديد زيرا  بنده درين سفر سر را نتراشيدـه بودم بعد از پرسيدن حاالت غير از القاي كلم

محــترمين وخــود را از افاضــل گفته نشد پس از آن سيد محمد كه اورا ميرزا جعفر ميگفتند سّيدي بود جليل القدر از سخن ديگر
محسوب ميداشت ودر شعر افكار تخّلص مي نمود به عنوان ديدني ورود نمود ايشان هم بنده را باهمـان مـو وحـالت تب در بسـتر

حال برآمدند  وقايع واّتفاقات را از بنده مستفسر وجويا  شدند بنــده هم در همــان حــالت جــواب مشاهده نمودند ودر مقام پرسش
ايشان را به قانون عرفان بافي بعضي را به نظم بعضي را

۲۲۸صفحه 
ــان از به نثر وبعضي را بصرر؟؟؟ قافيه پردازي درمقام جواب برآمدـم درين ضمن بعضي كلمات كه مدّل براثبات امرالهي بوده ايش

وخود را به جناب آقـا مـيرزا نعيـم رسـانده وگفتـه بـود كـه من بـه ديـدني  فالن رفتم بنده شنيده بودند بعد از برخاستن يكسر رفته
ــوع ديگــر از او ديدم وشنيدم شكي نيست كه درين سفر حالش دگر گون  شده وسخنان او تغيير وچنين وچنان كرده وعقائدش ن

ــتهٴ شده تو مالحظهٴ خود را از دست مده وعقائد خودرا محكم نگه دار ولكن من وتو بايد اين مطلب را پوشيده و پنهان كنيم ورش
از عقائد او مطلــع تابه بينيم كار به كجا ميرسد وعاقبت به كجا منتهي ميشود اي جناب نعيـم من آنچه بايد رفاقت ظاهره را نگسليم

قراراست كه به تو گفتم و زيادتر از ين جائز نيست وجناب شوم شدم ورائحهـٴ ديگري از سخنان او استشمام نمودم مطلب از همين
طفــل بــود اعتراض آميز او در اين امر ثابت تر ورسخ تر ميگردد.   جناب آقا مــيرزا محــّرم آن اّيــام آقا ميرزا نعيم از گفت وگوي

ــدري هم از ودر مكتب مشغول درس وجناب قنبر علي كه تخلُّص او قدسي بود اوهم از جمله رفقا به شمار بود در گوشه وكنار ق
ــالب داشت وهمچنين آقا محمد تقي وكذا سائر رفقا كه عّدهٴ آنها بسيارانـد در سّرسّر رفقا اينكونه مطالب را مي شنيد وسكوت مط

حضرات حاج از مكــه مــراجعت نمودنــد بــه اّتفــاق امري ه آنها القاء ميشد و وقوعات ظهور اهللا براي ايشان بيان ميگرديد تاآن كه
نيامد بعضي ها ورفقا ســؤال مي نمودنــد كــه عّلت نيامــدن ايشــان چيســت جــواب حاجي سيداسداهللا ولي جناب حاجي سيد ميرزا

رفقــايش خــبر صــحيح بيــاورد ميدادندكه ماهمه باهم بوديم ليكن او در مراجعت از ما جدا شده گويا به طرف عكا رفت كه براي
چه كردي  او را به كجا فرســتادي از من كــه مــادر او هســتم چــرا والدهٴ حاجي سيد ميرزا مکّرر منزل ما آمده ميگفت كه پسر مرا

من پسرم را از تو ميخواهم بنده باوي گفتم شما آسوده باشيد مطلب را پنهان ميكني
۲۲۹صفحه 

مردم مكن در هركجــا باشــد يقينــًا بــا سالمتي مراجعت خواهد نمود  گوش به حرفهايه زيرا پسر شما جائي نرفته است عنقريب ب
امرّيه با جناب آقا ميرزا نعيم وسائر رفقا ازهمين طريــق هــا در مــابين اشخاص خوب مالقات خواهد كرد باري مطالب ومذاكرات
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مــيرزا  در اواخر ماه صفر واقعهٴ حبس جناب نّير در زنــدان يمين الّدولــه ســلطان مســعود۱۲۹۳حوت سنهٴ  بود تا آن كه اواسط برج
مشهور به زنجيرّيه درآن محبس انشاء گرديد ابيات ٴظّل الّسلطان فرزند ارشد شاهنشاه ايران ناصر الّدين شاه وقوع پيوست وقصيدهٴ

تار اي زنجير    زلف يار مرا يادگار اي زنجيـر    چه همــدمي نبــود تاكــه اوائـل آن قصيده از اين قرار است:   انيس ومونس شبهاي
مــيرزا نعيم بشو مرا غمگسار اي زنجير   ودرين قضّيهٴ وّسعه؟؟؟ ابدًا كسي تعّرض بلكــه ذكــري ازجنــاب آقا درد دل گويم    ومي

لطان بــه عــزم ننمود فقط اين واقعه راجع بود به جناب نّير واينجانب كه در چنان احوالي يك نفر از مقّربان وگماشتمگان ظــّل الســّ
سفر به كرمانشاهان جهت مالقات حسام الّسطنه سلطان مراد ميرزا كه آن زمان ايالت آنجا با او بود وارد قريــه فروشــان  ســده مــار

شــدند وگفتنــد كــه در ودر خانه ُمكاري كه چند قاطر از او كرايه نمــوده بودنــد شــدند وبعــداز ورود مستحضر بين اصفهان شدند
وهمچنين متخّلص وامثال آنها كه قصائد واشعارشان در همه جا سوابق اّيام درين قريه مثل حاجيعلي اكبر هماي شاعر ماهري بوده

اشــخاص در اگر چنانچه موزون طبعاني دراين اراضي باشند براي ما معّرفي نماييد كه مالقات چنين مبسوط ومنتشر است حال هم
وتوصيفاتي بــه زعم خــود بيــان نمودنــد لــذا بــا آنــان چنين حالي براي ما مغتنم  است لهذا حضرات بنده واخوي را معّرفي نمودند

در اختيار از دست ببرد وازمنزل ُمكاري در منزل اين فانيان انتقــال نمودنــد ودوســه يــوم مالقات واقع گرديد وجذب مالقات زمام
آنجا بودند ومّتصًال

۲۳۰صفحه 
صــحبتهاي جــّذاب روحـاني در ميــان بــود دوستان وآشنايان جهت بدرقه از شهر مي آمدند ودر مـنزل مــا ورود مي نمودنــد دائمًا

منصرف شدند وبماندند وميگفتند اين هم ممكن است كه مّتفقًا به شهراصفهان وباالخره كار بدانجا كشيد كه از سفر كرمانشاهان
بيقـراري كـرد عالج چند يوم قرار داد مالقات ومعاشرت را بگذاريم و هر چند ُمكاري بـراي رفتن بـه كرمانشـاهان روند وپس از

بــه غــروب مانــده از قريــه حــركت كــرده شــب را بــه شــهر نشد وباالخره قرار داديم كه همگي مّتفقًا به شهر رويم لذا دو ســاعت
عزيز طّباخشان كه در سطح خانه ها مشغول به طبخ شام وناهــار ميشــد در ذوغــال خانــه درآمديم ولي در آن اّيام توّقف مهمانهاي

لطان رســانده وعّلت توّقف قطعه ميهمــان هــا را در خانــه هــا آهني غير ؟؟؟ به نظر آورد وبه عقيدهٴ آن كــه آن را بــه نظــر ظــّل الســّ
فـــراوان دارنـــد وبـــدين جهت بـــود كـــه ومنصـــرف شـــدن از كرمانشـــاه را بـــه دســـت آورده كـــه اين دو نفـــر طالي

صرف نظر كرده واين را از حسن اقبال شاهزاده دانست وهمين كــه اين خــبر مقرُّبان شاهزشاده از وجهي كه به مكاري داده بودند
وبــراـي من اســاس مسرور شد وبه برخي از محارم گفت كه اقبال مرا ببينيد براي شاه معدن طالي تازه كشف شد به شاهزاده رسيد

وبقتًة در مجلس ماكه همه مسـرور بودنـد ريختـه طالي مصنوعي پيداشد پس در همان شب يك نفر وچند نفر فّراش مأمور شدند
عبور دادند واز در خورشيد وارد عمارت دولت كردند ودر نزد محمــد عليخــان پــير مــرد وفانيان را تحت الحفظ از راه ميدان شاه

ــترام آن زمان پيشكار اصفهان ومعروف به شوهر خاله بود حاضر ساختند مشاٌر اليه بعداز طّي سالم كه وتعارفات رسمّيه توقير واح
ونزديك چراغ بـه دّقت سـيما وشـمايل فانيـان را مالحظـه نمـود وتـأّملي كـرد نمود وچند دقيقه فانيان را در پاي طاالر توّقف داد

همان وقت فانيان را باشما معامله ومداخله اي نيست زيرا كه شخص شاهزاده شمارا خواسته است والّسالم بعد در وگفت كسي را
۲۳۱صفحه 

وجـودي بـود نيـك نفس وپــاكيزه وارد زندان داير ؟؟؟ آن زنجير سابق الذكر بي امان نمودند و فردا جناب ابــراهيـم خليلخــان كه
ومكالمه با فانيــان وارد زنــدان شــد ومــارا در گوشــهٴ خلــوت طلبيدنــد وبنــاي اخالق از جانب شاهزاده براي تحقيق مسئله مذكوره

يافتــه ودخلي بــه مــا نداشــت گذاشتند وچندي وعدو و عيد كرد بعد ما گفتيم كه اين آهن از جاي ديگر به آنجا انتقــال محّبت را
منزل آمده گفتيم وشاهزاده مــأمور فرســتاد آن شــخص به وعّلت انتقال را كما هو حّقه گفتيم وشخصي را كه ان قطعه از خانه اش

گفت وشاهزاده او را مرّخص كرد بعد شيخ محمــد بــاقر ذئب ارادهٴ ســفر خراســان نمــود ويــوز را آوردند واوهم حقيقت واقعه را
ولي اين قضــّيه بعــد از حــركت باشي مهدي زندانبان ذكر نمود كه ملتفت شده ام چند روز ديگر شاهزاده شمارا مــرّخص مينمايد

عزيمت به خراسان كرد چهار روز كه از حــركت او گذشــت شيخ محمد باقر به طرف خراسان خواهد بود وچند روز ديگر شيخ
وبه يوز باشي گفت به او بگو که من تو را مرّخص كردم نه شيخ محمد باقر  وشيخ مزبور حضرت واال اين فانيان را مرّخص نمود

ارك مشـهد سـر بريدنــد رسيد علماي آنجا را با خود همداستان كرد وحضرت ابـا بــديع را بــه فتـواي او در ميـدان چون به مشهد
وهنگام بريدن سر آن بزرگواـر جناب قدسي كه نام وجسد مطّهر او را بيرون در وازه خيابان فعلي در خاك مستورو مدفون كردند

ماربين اصفهان وبافانيـان در نهـايت الفت ودوسـتي وهمـوطن وهم محـل بـود حاضـر ويكي از او قنبر علي است از اهل قريهٴ سده
فانيان شرح داد ومتأّسفانه بيان كــرد واين تماشاچيان بود چون از مشهد خراسان مراجعت نمود حكايت شهادت ابا بديع را از براي
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ــده فانيان مقام را مناسب دانستـه كلمهٴ مباركهٴ الهّيه را براو القاء نموديم وبه شرف ايمان واقبال فائز گشت باري بعداـز اســتخالص بن
نّير پانزده روز ديگر مرّخص شدند مدت اين حبس پنجاه وپنج روز طول كشيد جناب

۲۳۲صفحه 
ميرزا نعيم مالقــات شــدند وگفتنــد كــه پس از ورود به منزل آشنايان ودوستان مراوده ومالقات مي نمودند از آن جمله جناب آقا

حضرات ازين حبس خالص نخواهنـــد شــد اين پارچــه آهن بهانــه اســت همين ميرزا جعفر افكار متخلص مكّرر به من ميگفت كه
مالحظــه شــد قبول اين امر است بعد اين بنده واخوي دو سه ماه سفر اختيار كرديم پس از مــراجعت وعّلت حبس حضرات همان

براو القاء نموده وذهن او را مغشــوش كــرده انــد  پس از كه دشمنان وبد خواهان خود را به جناب ميرزا نعيم رسانيده اند وشبهاتي
ســرودند وبالجمله دوبرادر به طريق مذكور اقامت در وطن داشته تبليغ اين امــر كردنــد واشــعار    انتهيمالقات حالشان خوب شد. 

عنوان حّج به عكــا در آمــد مســافرخانهٴ پــيروان شــيخ وتخّلص خود را نّير وسينا قرار دادند وحاجي سيد ميرزا كه به نوع مذكور با
بدين نام ميخواندنـد ُجست و ورود يافت واحباب مجاور و زائر چون حــال ومقــال وي را كبير عجم را چنان كه اعراب آن حدود

پرسيد كــه آيــا شــما خــود وشنيدند شيفته شدند.   آورده اند كه حضرت غصن اعظم باوي صحبت فرمود واو باالخره چنين ديده
حــاجي ســيد مــيرزا گفت من مالقــات خــودش را طــالبم وخــادم همان موعود منتظريد ايشان جواب دادند نه بلكه پســرش هســتم

وصحبت كردند وبساطت وخلوص عقيدتش به محضر ابهٰي  ' معروض گرديــد واو را بــار حضــور وبرخي ديگر نيز باوي مالقات
برسيماي الهي افتــاد وبــه گوشــش وهمين كه از پله ها به باال رفته محاذي باعرشهٴ محّل قرارجاللت وعظمت گشت ونظرش دادند

ــا   از لسان عظمت شنيد از حالش به در رفته منصعق گشت ودترحيبترجيب؟؟؟  رآن چند دقيقه هرچه فرمودند باسمع روح شنيد ت
خود آمد وبه مسافر خانه رفته با مالقات احباب اطالع كامل وقّوت ايمــان حاصــل كــرد آن كه از نظرش غائب شدند و او به حال

ومراجعت به ايران وسدهٴ اصفهان نمود وموجب مزيد اشتعال
۲۳۳صفحه 

داشــته وبااحّبــاي بالد؟؟؟ مراســالت همي م باهم احتفــالّوانجذاـب ياران گشت وبرادرش حاجي سيد اسداهللا ونيز ميرزا منظر محر
شرح داديم حسب اقداـم امام جمعهٴ سده وفتواي شيخ محمد تقي اصفهاني  چنان كه در بخش سابق۱۳۰۰نمودند تا آن كه در سال

شورش ديگري لقلع وقمع ۱۳۰۴وتفصيل واقعهٴ مذكوره را ضمن شرح احوال ميرزا نعيـم نيز مينگاريم وبعدًا در سال  فتنه برخاست
اين مقــام اشــعار مســمِّي' به ضوضاء نامــه ايشــان در وطن بــر پــا شــد كــه منجــّر بــه مهــاجرت قطعّيــه شــان بــه طهــران گشــت ودر

 ثبت مينمائيم:         هوالمحبوب نيُّر وسينا را كه خواهرشان سروره به نام مذكور مسّمي' ساخت
خواب ديدم شبي من افكار                         كه جهان گشته بود تيره وتار 

حيران                      در تعّجب شدم به خود لرزان     گشتم از اين قضيه من
نهار   اشك ميريختم چه ابر بهار                           كه چرا شد  َبدل به ليل

بس كه آفاق را سيه ديدم                         گرم افغان شدم وترسيدم       
گشت پيري در آن زمان پيدا                      پس در آن نيلگون شب يلدا

وه چه پيري به چهره لمعهٴ نور                  در رخش نور ديدم به ظهور
آمد آن پير وگفت بامن زار                    به كجا ميروي درين شب تار         

سر وجانم فداي نور لقات                    عرض كردم كه من شوم به فدات
   من تورا كمترين کنيزانـم                               كه بدين گونه اشك ريزانم

اندرين راه مانده ام بي كس                       رهبرم شو دمي به دادم رس       
اندرين شب تو قرص ماهم باش                           تو بيا حال خضر راهم باش

 ديدم آن پير روي او افروخت                   دل او بهر حال زارم سوخت
اوروان گشت ومن همي ز عقب                 رفتمي با هزار ذوق وطرب      

همچه عكس بلور درآن دشت                    گشت  تا كه نوري ز دور پيدا
 چونكه رفتم به پيش بادل ريش                      نيك كردم نظر به صد تشويش  

ديدم آن نور حوض آبي بود                          كه درخشان چه آفتابي بود    
اين به بيداريست با خواب است                            گفتم اين آفتاب يا آب است
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گرديد حالي آن چشمه چون عيان گرديد                  پير ز چشم من نهان
۲۳۴صفحه 

من حيران ستاره با صد آه                                 ديدم از معجزات حق اگاه
دستي آمد ز زير آب برون                                در كفش ساغر زمّرد گون 

جام ودستي بدين صفت زان آب                        شد نمايان چه گل ز زير نقاب
ناگهان اين ندا رسيد بگوش                             بستان جام آب وبنوش

من زبعد ندا به جانب جام                                  دست بردم رساندمش دركام
رفت از اين ندا زمغزم هوش                         يي امان جام را نمودم نوش

طعم او خواهم ار کنم  ؟؟؟                                     چه كنم عاجزم من از گفتار
من بخود گفتمي همي در خواب                           كاين چه دست وچه جام بودو چه آب

گفتم آياكه بود صاحب دست                               كه دلم برد و بردل خود بست
ديدم آواز آمد از چپ وراست                             به يقين دان که دست دست بها است

داريچونكه نام بها نمود اظهار                                     شدم از خواب ناگهان ب
مدت پنج سال در تب وتاب                                بودمي از وقايع آن خواب
تاكه در سين ودال ضوضاء شد                           بهر احباب جمله غوغا شد

پنج تن را به يك  رسن بستند                                  از رسن كتفهايشان خستند
نام آن پنج نفس اگر خواهي                                  تو بداني ز روي اگاهي
اولين نّير و دوم سينا                                             سّيمين آن نعيم غم فرسا
چهارمين سيد محمد زار                                      پنجمين ان تقي دل افكار
وارد آمد از آن ستم كيشان                                  صدمه هاي عظيم برايشان

آن چنان کاز درخت ريزد برگ                         چوب باريده  شد به مثل تگرگ
سر بسر با مهايشان برسر                                    هرطرف رخت خاك وخاكستر
اول حوت بود وسرما بود                                  هر طرف ها يهوي ضوضاء بود
بر سر هر گذار پاي نعيـم                                   بسته گرديد وخورد چوب عظيم

آنچـه فّراش گفت حرف مفت                            درجوابش نعيـم هيچ نگفت
دم به دم زير چوب را سخ تر                             بود در امر خالق اكبر

نفي گويند بزرگ مدرسه                                 از تو پرسند زهر چه مسئله
از چه رو تو بهاپرست  شدي                             از پي جذب وشوق مست شدي

يك شبانه روز در شکنجه بدند                         از هياهوي خلق رنجه  بدند
از هياهوي خلق گوش فلك                             كر شدي تا فراز چرخ و ؟؟؟

۲۳۵صفحه 
هم ز بيگانه وهم از خويشان                                     طعنه ها ميروند برايشان

كه شما گمرهان سر رو دويد؟؟؟؟                           كه بدين صدمه ها گرفتاريد
ميكنيم مالتان همه تاراج                                 از وطن ميكنيمتان اخراج

هركس زين قضيه شادان بود                         دست افشان وپاي كوبان بود
ظالمان سنگهايشان بردست                            بزدند سوي در كه تا بشكسـت

سپه ظلم شد هجوم آور                               تا رسيدندجمله در پس در
ظالم ديگري دلم راحست                           شيشهٴ نفت وآتش بود بردست

ميدويد او ميانهٴ ضوضاء                                شد چه نزديك خانهٴ  سينا
نفت بر در زد آتش او افروخت                      تا در آن سرا تمامش سوخت
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گشت خانه ز دود چون شب تار                    ناگهان شد بدل به ليل نهار
آتش آن دم چنان زبانه كشيد                          دود او تا به آسمان گرديد

دو پسر داشت سيد سينا                                 کوچک وطفل وصب؟؟؟ وطيناء؟؟؟
چون بديدند آتش سوزان                              همچه بلبل شدند درافغان
عّمه جان ما مگر نصارائيـم                           كه بدين صدمه ها سزاواريم

مال مارا چرا برند تاراج                               باب مارا چرا كنند اخر اج؟؟؟
باب ما بي گناه و بي تقصير                             شد برگردنش چرا زنجير
نّير آن عموي نکو مقدار ؟؟؟                         دور او را  گرفته بين اغيار
عّمه جان االمان وصد فرياد                           زين هياهو و فتنه  و بيداد
ميكشند معجر؟؟؟ از سر طفالن                      ميزنند  تازيانه برايشان

عّمه جان اين گروه بداختر                            همه گويند گشته ايد كافر
سرتان را زتن جدا سازيم                                    جستان را در آتش اندازيم

سنکهاي گران بر پيكرما                                    ميزنند اين گروه بي پرو
عّمه جان مارا دو طفل را ز وفا                            تو بير خانه ات نهان بنما

خونمان اين زمان همي ريزند                             سنگ بر فرقمان همي ريزند    
 عّمه جان ماگرسنه احواليم                               بين که از جور خلق بي حاليم   

هم از دل بشد سوي افالك                                                        آاز سخنهاي ؟؟؟ گوهر پاك
بگرفتم چه جانشان در بر                                                    شد سرشكم دوان زديدهٴ تر
بي دينان                  همره خود ببردم آن طفالن   با دو صد طعنه هاي هاي
منزل خود پناهشان ودادم

۲۳۶صفحه 
 آب ونان و ؟؟؟شان دادم . 

بستر افکندم و به خواب شدند .                                      تا که ايمن ز اضطراب شدند . 
پس شدم با هزار هول و هراس .                                     نزد آن مردمان حق نشناس .

 با کسي گفتم اين هياهو چيست .                                  زانکـه ظاهر خطا در اينها نيست . 
گفت اينها بها پرستانند .                                               از مي جذب و شوق مستانند . 
از چه پرسي که جرم ايشان چيست .                            جرمشان جز بها پرستي نيست .
 کيست گفتم بها گفتا آن .                                        که برندش بجان و دل فرمان . 

باز نام بها چه بشنيدـم .                                              بر خود از خوف و بيم ترسيدم . 
يادم آمد زخواب و چشمه آب                         ديدن پير و آن سئوال و جواب .

 آن ندائي که آيد از چپ و راست                  به يقين دان که دست دست بها است . 
آقا محّمد تقي دالور بود .                             قلبش از نور حّق منّور بود .

اي زان بال نشد غمگين .ه  آقا محّمد تقي شجاع الّدين .                      ذّر
 او ز اّول زبان به امر گشود .                         دل برنا و پير را بربود . 

 تو الخناّس . ايگشت به بحرالعلوم حّق نشناس .                    از چه گرديد
 حضرت حّجت آن شهنشه دين .               گشته ظاهر کنون بروي زمين .

 رجعت شاه دين شداست چنان .               آمده در جهان رّب بيان
چونکه بحرالعلوـم بشنيد اين .                شد بگلدسته گفت باب الّدين .   . 

که يهودان خيبري ناگاه .                       جمع گشتند ناگهان چه سپاه .
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 آقا محّمد تقي چه عيسي وار .               تنش آويختند بر تاالر . 
روز آدينه بود وقت صلواة .                 گرم بودند به خواندـن آيات . 
گفت سينا به نّير افکار .                       اي برادر دمي تو گوش بدار . 

مرتفع ميشود صداي تفنگ .                معرضين آمدند با دف و چنگ . 
گفت نّير که اي برادر جان .                زين باليا مکن تو هيچ فغان .

 گفت جام بال شد آماده .                  نوش بايد نمود ازين باده . 
ريخت فّراش بر در خانه .                 گشت وارد ميانه کاشانه .

 سپه کينه شد هجوم آورد .            تا رسيدند جمله در پس در .
 در ره کينه قوم بداختر .                             بربودند عّمامه شان از سر .
 چون نظر کرد و ديد مادر زار .                  ريخت در خانه فرقهٴ اشرار

۲۳۷ صفحه 
بس که برخود نمود آه وخروش                                 نعره زد وگشت او مدهوش
ساعت ديگر او به هوش آمد                               همچه که ؟؟ باز در خروش آمد

ره نمود او به خالق سّتار                                   كاي خداوند واحد غّفار
دو پسر دارم اي خداي غفور                          هردو هستند همچو لمعهٴ نور
هردو هستند سيَّد وسرَور                              از چه گويند گشته اند كافر؟
سر به حكم قضاي بنهادم                               هردو را در ره تو من دادم

گفتم آن خواب مانده بي تعبير                     كس نكرد اين خرابه را تعمير
متدت چند روز چون بگذشت                     هايهوي تمام خلق نشست

روزي بنشستمي سوي خلوت                         بودم از اين قضيه در حيرت
گريه ميكردمي چه ابر بهار                          كاي خداوند خالق سّتار

خوانده اند از چه كافر آن جوانم ؟؟؟           زين الم آتش است برجانم
در سخن بلبالن هرچمن اند                      زينت افزا و شمع  انجمن اند

سّيد وسرورند وخوش كردار                    هر دو هستند چون گل بي خار
ناگهان هاتف اين ندا در داد                      باب رخمت به روي من بگشاد
بايد  اين خواب را كني اظهار                       تاكه واقف شوي تو بر اسرار

جز با جوان خود مگو به كسي                           تا به تعبير خواب خود برسي
چون زهاتف نداي بشنيدم                                در همان دم روانه گرديدم

تا رسيدم به حضرت سينا                                    آن كه در امر دين بدي دانا
با هزاران خضوع وشوق تمام                            كردمي من به آن جناب سالم
كاي برادر شوم بقربانت                                    دست خواهر بود به دامانت
مدت پنج سال قبل از اين                                خوابي من ديده ام بدين آئين

 خواهرت ز رنج و عنا (رهاني) ز وفا                      وارهان (کني)گر تو تعبير خواب من 
خواب خود را به او نمودم عرض                    گفت پيغمبراست برما فرض

در جوابم بگفت آن َسرَور                               به خداوند خالق اكبر
خواب تواين زمان اثر كرده                            زان كه هاتف تورا خبر كرده
گشته زان خواب بخت تو بيدار                       اگر هستي تو عارف وهشيار

عرض كردم هر آنچـه ميداني                        گو به من از وفا به پنهاني
گفت قائم بدان نموده ظهور                       گشته يک سر جهان چه لمعهٴ نور

۲۳۸صفحه 
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گفتمش در كجاست آن ساالر                     گفت همچون مسيح شد برده
گفتمش شد شهيد *                                  گفت شد جسم او شانه تير *
گفتمش زين الم شدم دلخون                     گفت شد قلب عالميت بخون

چيست گفتم نكو كه صحبت ان                 گفت * تو در كتاب بيان
گفتمش نام انشه داال                                گفت گرديد نقطه اولي

گفتمش از چه ارض گشته عيان                نام ان ارض را نما تو بيان
گفت از ارض نما نموده ظهور                  همچه موسي ز منتظر داري طور

گفتمش گفته اند خاص در عام                صاحب االمر ميكند چه قيام
زنده گرد حسين بار دگر                         با تن پاره پاره از خنجر

رجعت اند وجهان كند شد مانس             ميرسقاي تشنه كمان عباس
گفته قبل از ظهور قائم بود                       وجه رب مي وحاضر ومي جود

بازهم كرسي رجعت انشاه                       ميرسيد دم *** وماه
گفتمش گشته رجعت شهيدين               گفت اري بدان زروي يقين

گفتمش ذكر او شده بكتاب                    گفت من يظهرش نمود خطاب
گفتمش با سرور با مشادي                      برده بودم مرا تو جان داري
اي بروند خداي تو خان *                      از تو شد زنده ومن ايمانم

گفتم  الحال او بكو بكجاست                 گفت دو برشام ودر عكا است
گفتمش چيست نام انشد جان                 گفت ابهٰي   پناه خلق جهان
چيست گفتم دليل وبرانش                     گفت برخوان كتاب ايقانش

صحبت اعظمش رگفتم چيست               گفت اعظمتر از كالمش غيب
گفتمش چيست حجه نامش                     گفت اقدس كتاب احكامش
گفتمش زنده ميكند مرده                        گفت جان مسيح از او زنده

گفتمش حل شد است شكل ما                            گفت اري ز مقدم ابهٰي  
گفتمش وجه كبريا است بها                              گفت اري بداـن خدامت بها

گفتمش حل مشكالت بود                                گفت اري رهنجات بود
گفتمش چيست شان انشـه دين                           گفت ايات وبيناتش بين

گفتم از بنيات چيست مراد                              گفت چذب قلوب وجذب نمودند
گفتم ايات  كه كند **                                 گفت نازل كند بلبل ونهار

۲۳۹صفحه 
گفتم آيات كي كند نازل؟                                    گفت مانند قطرهٴ هاطل
گفتمش زنده ميكند اموات؟                                  گفت آري زنفحهٴ آيات

گفتمش کور را كند بينا ؟                                 گفت جهان را كند دانا 
گفتمش درد را كند درمان؟                              گفت هرثقلي ؟؟؟ كند آسان
گفتم احباب گشته هيچ از روس؟؟؟                   گفت ذکرش كنند در ناقوس

گفتم ايمان گرفته از يهود؟                              گفت برنام وي كنند سجود
گفتم احباب گشته از اسالم؟                            گفت چندين هزار خاّص و زعاّم 

گفت بار ديگر ُچنين سينا                                گر تو راهست ديدهٴ بينا
نظري كن به جانب عكا                                   بين كه از صنع خالق يكتا

آن خدائي كه خالق االشيا است                         همچه  خورشيد ظاهر و پيداست
كرده خلقت دو باره خلق جديد                         قدرتش را نموده باز پديد
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گشته ظاهر خداي انس وشّر؟؟؟                         در زمين اين زمان به شكل بشر
گفتمش او يقين بهاِءاهللا است                            گفت آري بدان كه يوم اهللا ست

بنوشتم وقايع سده را                                      حال اين پنج تن فلك زده را
تا بداننـد مردم دنيا                                          چه گذشته است برسراينها

هركه خواند زغم كباب شود                           اي خدا اين سده خروب شود
اي خدا نائب الحكومة را                                  آن كه خدمت كند شهنشه را

پنج تن حمايت كرد( بايد از اين   باشد)تو نگهداـر اي خدا اين مرد                              كه به اين 
او به ياد علي شه مردان                                   آب و نان دادشان در آن زندان

اي خدا عمر ده به شاهزاده                              كه زكشتن نجاتشان داده
شاهزاده كه ظّل سلطان است                            پسر پادشاه ايران است

اخويها براي او  بسيار                                     شعرها گفته اند طوطي وار
دست اين مردم است در همه جا                     شعرهاي روان وبس خوانا

سدهي مثل اهل كوفه وشام                           به اسيران نه چاشت داد نه شام
پس ببردند شان ستمكاران                          جلو اسب تا به اصفهان

بعداـز آن شور وفتنه وغوغا                           شد به زنداـن شهرشان ماري'
سنهٴ يكهزار وسيصد بود                             كاين بالي عظيم روي نمود

گفت از غّصه شرح اين ضوضاء                 فانيه اخت نّير وسينا
۲۴۰صفحه 

وسينا خود در شرح واقعهٴ مذكوره چنين نگاشت كه به فتواي ابن الــّذئب چهــار يــوم بعدازعيــد نــوروز مــردم قريــه هجــوم نمــوده
كردند درب خانه محكم وديوارها بلند دخول ميّسر نبـود درب خانــه بـه ضــرب اطراف خانه را احاطه نمودند وراه فرار را مسدود

نماينــد وپيكــر او را شكسته نشد عاقبت شيشه هاي نفط آورده كه درب خانه را بســوزانند وجنــاب نّيــر را دســتگير سنگهاي بسيار
بودنــد حــرم آن مظلــوم بواســطهٴ تيشــه وكلنگي محّلي از خانــه بسوزاننـد ومقتول نمايند ودر آن موقع كه آن ها دركار نفط وآتش

در خانهٴ حسنعلي بيك غالم ظّل الّسلطان نمود به نوعي كه هيچكس ملتفت  نشد وآن محــّل را راشكافته واو را از آن مجرا داخل
وشكســتن وســوزاندن مسدود كرد زيرا ميدانست كه اهالي آن خانه همگي بيرون رفته انــد بــه جهت تماشــاد واز دحــام خلق فورًا

درب خانه دركوچه ميباشند ونّير خود را دريكي از زوايه وصندوق حانه هاي آن بيت پنهان نمود ودرپيش خود ميگفت كه حــاال
نزديك وچون اهالي خانه معاودت كنند اگر چنانچه كلمه اي از زبان آن ها شــنيده شــد كه آفتاب نزديك به غروب است وشب

آبـادي  بـيرون خـواهم رفت و بـه سـمتي فـرار مي بامن عداوت دارند خودرا نشان نخواهم داد وشبانه از بام به بام وازراه وبيراه از
استماع نمودم البد خودرا  به ايشان نشان خواهم داد وخداوند آن هــا را بــه من مهربــان كنم واگر سخنان محّبت آميز غير مبغضانه

ميروم, پس حرم او به بــاالي بــام دويــد و كرد وبا من همراهي خواهند نمود وبه دستور العمـل آنها مخفيانه از آبادي بيرون خواهد
نمي گويم آن كسي را که شما ميخواهيد اخذ كنيد در اين خانه نيست نــه او سوگند خورد كه اي مردم من راست ميگويم دروغ

وقسمهاي او ابدًا در آن ها اثــر هيچكدام در خانه نيستند شما بيهوده خانه را سنگ باران ودر را آتش نزنيد سخنان نه برادرش واهللا
وحرفهاي ناشايسته زدن آن مخّدره البــد شــد وبــه قــّوهٴ نکرد بلکه بيشتر باعث طغيان آن ها گرديد بنا نمودند به كلمات لغو گفتن

سرپنجه چند خشت ازلب بام كنده درميان آن جمعّيت پرتاب نمود از قضا بواسطهٴ آن خشت ها دنــدان يكي از اينهــا شكســته شد
واين قضيه

۲۴۱صفحه 
سبب شّدت غضب وغيظ آنان گرديد فرياد زدند كه شيشه هاي نفت را بياوريد تادر راسوزانده داخل خانه گــرديم وحضــرات را
دستگير نمائيم وليكن چندان سنگ بردر ريخته وزده بودند كه در درسنگ غرق شده بود وكثرت سنگ مانع شده بود از اين كــه

ريخته شود مقداري از باالي دركه از سنگ بيرون بود نفت  اندود نموده آتش زدنــد و ســوزانيدنـد ومــابقي در نفت درست به در
ــر در آن خانــه محفوظ ماند وآفتاب غروب كرد وهوا تاريك شد ومردم متفّرق شدند وميگفتند که بعد خواهيم آمد,  وجنــاب نّي

اهـالي هياهوي مردم وعربده هاي زهره شكاف را مي نمودند وپس از  آن كه مردم متفـّرق شـدند که مخفي وپنهان بودند استماع
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شتبه شده زيرا كه سالهاي متمادي است كه مآن خانه از صغير وكبير وارد شدند وچنين باهم سخن ميگفتند که چقدر امر به مردم
ناشايسته از ايشان مشاهده نشده است اين نيست مگر صرف  افترا وتهمت جناب نّير چــون اين ما باحضرات همسايه ايم وابدًا كار

ميكرد که اگــر سخنان استماع نمود قدري قلبش آرام شد ودر آن صندوق خانه به يك اطاق خلوتي رفت وپيش خود خيال گونه
نموده تا چه پيش آيــد وقضــا چــه امضــاء نمايــد حال كسي  به اينجا بيايد ضّري نخواهد داشت در آن حال توّكل به خداي متعال

خود وخانوادهٴ اخويشان مســتغرق غم وانــدوه بودنــد  درين خيــاالت وافكــار بودنــد كــه ودر آن حال در فكر والده وعيال واطفال
پرسيد آيا شما كجا واينجا كجــا حسنعلي وارد اطاق شد وسياهي ايشان را ديد اّول ترسيد بعد كه ملتفت شد جناب نّير است والدهٴ

ــد وآن زن گفت چگونه به اينجا آمديد واز كدام راه وارد شديد كه هيچكس ملتفت نشد جناب نّير سر گذشت را حكايت كردن
آسوده و راحت باشيد رفت پسرش را آورد واز چگونكي حاالت  پسرش را آگاه كرد پسر گفت الحمدهللا وسفارش كــرد كســي

به خانه راه ندهند تا كسي ازين مطلب خبر دار نشود زيراحفظ واحترام را
۲۴۲صفحه 

ر دشـمناناسيکــه الحمدهللا شـما  ايشان برما الزم است پس ايشان را به مهمان خانه دعـوت كــرده ودلـداري داده شــكر مي كردند
زياد درب نمايان نبود ونفط به او كارگر نشــد مگــر مقــداري بــاالي در نشديد  وكسي هم به خانهٴ شما نرفت زيرا  ازكثرت سنگ

شد باري آن جوان آن شب را به جناب نّير بسيار محّبت نمود ودلــداري داده شــكر ميكردنــد,  همين كه سوخت وآتش  خاموش
اگاه كرد گفت بايــد بــه هــر نــوع باشــد نصف شب شد علي بيك كه آن هم غالم ظّل الّسلطان بود طلبيد واز حال جناب نّير او را

ببريم وبرسانيم به آن راهي كه ميخواهند بروند ومــا مــراجعت كــنيم اوهم انگشــت اآلن ايشان را محفوظًا وسالمًا  از آبادي  بيرون
درميــان متــوّكًال علي اهللا از خانــه برچشم نهاده هر دو مسّلح شدند وبا احتياط تمــام يكنفــر از جلــو يكي از عقب وجنـاب نّير قبول

تقريبًا نيم فرســخي راه ميرونــد واز آبــادي وخطــرات خــارج شــدند آن وقت بيرون رفتند از قضا كسي هم به آنها نخورد تاآن كه
ــر در آن جناب نّير وداع نموده گريه وزاري نموده وآنچه خرجي همراه داشتند تقديم نمودند  مراجعت كرند پس ازآن جنــاب نّي

ظلمت شب باخوف وهراس زياده از حّد قياس افتان وخيزان رفته خودرا به قريهٴ دولت آباد رســانيدند كــه در ســه فرســنگي ســده
وحاجي عبــدالعظيم وســائر واقع است جناب نّير با اسداهللا قصاب واخوانشان وجناب آقا محمد باقر وآقا سيد احمد ماربين اصفهان

احباب مالقات نموده و درمنزل آنها مخفي وپنهان شدند تا بعد معلوم شود كه چه بايد كرد وبه كــدام ســمت حــركت نماينــد واز
كالم اهللا المجيد قرآن را به جناب نّير چون مالحظه نمود كه حضرات معاندين اين در را خواهند سوزانيد يك مجّلد آن سو حرم

حرمت كالم خدا را نگاه داشته در را  نسوزاننـد چون مــرÉة ُاخــري' پارچه بست وباريسماني باالي در آويختند كه شايد شرم نموده
گفتند كه ديگر نميشــود در مقــام وهيزم واسباب الزمه مجتمع شد  ديدند كه قرآني آويخته وآن را شفيع قرار دادند بعضي بانفت

جسارت برآمد ودر را سوزاند بعضي گفتند
۲۴۳صفحه 

كه اين طائفه قرآن قبول ندارند ولكن ما قبول داريم چگونه ميتوانيم حرمت آن را هتک نمائيم البّته بايد از اين عمـل صـرف نظـر
وزاهده به قرائت قرآن بسيار مايل خصوصًا دعاي سحر را در شبهاي ماه مبارك رمضــان نمائيم واّما والدهٴ اين فاني زني بود عابده

مي نمود  از خــوف خــدا زار زار نمي كرد وبه جاي  طوق وگلوبند تسبيح در گردن آويخته پيوسته دعا ومناجات واستغفار ترك
ــه جهت ميگريست وگذشته از نوع پرستي مراعات طيور وحيوانات را منظور ميداشت چنانكه نان وبعضـي خوردني هاي ديگر را ب

مراعات ميكــرد وتوت خشك وامثال آن را كوبيده مورچه ومگسان را مرزوق ميكرد وسگهاي گرسنه را ماهيان در آبها ميريخت
است كه هركه دعاي عهد نامه را هر صباح بخواند از مكّرر به اين فانيان ميگفتند كه در كتاب زاد المعاد از حضرت صادق منقول

ياران قائم باشد واگر قبل  ازظهور آن حضرت بميرد خداوند او را از قبر بيرون آورده ودر خدمت آن حضرت باشد وحق تعــالي'
به هر كلمه هزار حسنه به او كرامت فرمايد وهزار گناه او را عفو فرمايد حال من از شما در خواســت ميكنم كــه اين امــر را بجــاي
آورده وچهل صباح بدون فاصله اين دعا را بخوانيد زيرا فرمودهٴ امام حق است وشك وشبهه را در آن راهي نيست لهذا جناب نّير
واين فاني برحسب خواهش مادر مهرپرور هر صبح به خواندـن دعاي معهود اشتغال ورزيـده تـا اين كـه اين دعـا بـه اتمـام وانجـاـم
رسـيد  هللا الحمــد المّنـه كــه حســن نّيت اين مـؤمنهٴ مقّدســه نــتيجهٴ خـوبي بخشـيـد ودر اوائــل تصـديق اين فانيــان بــه شـرف ايمـان
مشرِّف وفائز وامر مبارك حضرت بهاءاهللا را اقبال نموده تصديق كردنــد پس از آن  آنچــه شــدائد وباليــا واردشــده آزرده خــاطر

علمــاي آنجــا وفتــواي ذئب وابن ذئب نشده صبر وتحّمل نمودند زيرا پس از اقبــال بــه ايمــان در همــان وطن مــألوف بــه تحريك
وصداي عربدهٴ آنها به آسمان ميرسيد مكرِّر ضوضاء نمودند وازدحام كردند  نعره ها زدند
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۲۴۴صفحه 
اطراف خانه احّباء را گرفتند ودرها را آتش زدنــد وســوزا ندنــد ومكــّرر بــه طلب نوشــتجات درخانــه هــا ريختنــد واذّيت وظلمهــا
ــر واعتساف وتعّديات را به مثل وجه رسانيدند به قسمي كه قلم از شرحش عاجز است واز عهدهٴ نوشتن برنمي آيد تاهمين كه آخ

باعيـال واطفـال جنـاب نّيـر االمر به فتواي ابن ذئب به حكم فقر واهالي اهللا بعداز فرار وهجرت فانيان ومهاجرت سائر احّبـاء والـده
وعيال واطفال اين فاني خانه وملك را ترك نموده مانند هوا وارد طهران شدند چنكه پس از مهاجرت فانيان مّدت داه خــانواده را
به حّمام راه ندادند درب خانه را دو مرتبه سوزاندند وحرمت قرآن مجيد را نگه نداشتند پس از اين كــه درب خانــه را آش زدنــد

مشركين معاندين واهل خانه شده تمام اموال واثاث البيت را
به يغما بردند وازين تاالن وتاراج ابدًا غم واندوهي براي اهل خانه بنور * انداشــتنـد كــه الــواح مبــارك بدســت مشــركين بيفتــد از
ــد روزي ــاد چن حسن اّتفاق خداوند چشم آنها را بسته الواح مبارك به دستشان نيفتاد واو جناب نّير چنانچه عرض شددر دولت آب

ــران رهســپار توّقف نمودند جناب آقا ميرزا نعيم وجناب ميرزا محّرم هم به ايشان ملحق شدند وبه اّتفاق ازبيراهـه پياده به طرف طه
گرديدند وســائر *هم جلــو ترســيده بودنــد پس ازورود بــه طهــران والــده مــدِّت نه سال بااحباي * واماء رحمــاني در نهــايت روح

عيد نــوروز در ســّن هشــتاد۲۹ ذيقعده مطابق ۲۲ صبح چهارشنبه ۱۳۱۳وريحان وصبرواستقامت تمام به سر بردند تااين كه در سنه 
وسط قبرســتان حضــرت عبــدالعظيم طهــران مــدفون شــدند تــاريخ سالگر رجوع * واز سراي فاني به جهان باقي توّجه كردند ودر

ــنبه * به اينطريق منظوم نور هزار وسيصد وسيزده گذشته از هجرت بحكـم لم يرن كردكار بيهمتا وفات ايشان را اين فاني بچهار ش
برقت موي جنان ام ني وسينا  واين قضيه شــش روز بعــد ودوم ذيقعده نداي ارجعي امد وكاركاه قضا  بروز نوزده * وبسال چي *

نّيــر وســينا وهمرهــان پس از انــدك اقــامت در دولت آبــاد از طريــق دهــات نظربــا .   گرديــد انتهي از فرت ناصر الدفين شاه واقع
مالحظه

واحتياط پياده وبدون زاد وراحله ****
۲۴۵صفحه 

زنانشان را بدون طالق شوهر دهند  زوجات گريختند وچند يوم درمازگان بسر بردند وچون حسب حكم بحر العلوم مقّرر بود كه
ــتند نّير وسينا با هرگونه تعّرض وتوهين ومشّقت واستقامت تحّمل كردند وبعدًا با اطفالشان به طهران عقب شوهر خود رهسپار گش

شــده تن بــه مــردي ديگــر ميرزا نعيم با آن كه دو پسر ودو دختر داشت ونيز زن آقامحمد تقي  بدان روش خالف راضي ولي زن
لبــاس واســباب زينت ونظــافت خريــده بــراي زن بي وفــا دادند وخبر به آقا محمد تقي رسيد ومبلغي نقود تحصيـل كرده مقــداري

ــه در فرستاده پيام كرد كه در اين موقع بيش از اين مقدار توانائي نداشتم كه در موقع عروسي وشادماني شما مبذول دارم واين هم
براـي صرف  شد چيزي از نقود  ۱۳۰۴راه محبوب حقيقي بجا و رواست.   واستقرار نّير وسينا باعائله شان در طهران تقريبًا به سال  

از حقوق اهللا بديشان به مساعدت داد ,  بعــداز چنــدي لــوحي از محضــر معاش نداشتند وحاجي ابو الحسن امين  مقدار نوزده قران
طــوبي لمن اكــرمهم طــوبي فرمودند كه مبلغ پنجاه تومان نقدًا به ايشان بپردازند ودر لوح مذكور چنين مسطور:  ابهٰي   رسيد وامر

ــاء وجلســات لمن انعمهم طوبي لمن اطعمهم...     هردوبرادر قيام عاشقانه به تبليغ وخدمت اين امــر نمودنــد ومحافــل مالقــات احّب
ــراي اين اين طائفه وهم طالبين ومتفّحصين پي در پي در خانه شان برپا گشت ومنزلشان مركزي ؟؟؟ تبليغّيه وذهاب واياب احّباء ب

امر محسوب شد ودر طهران چنان مرکزي درآن اّيام نبود وكوچه اي که منزلشان بودمشــهور بــه كــوچهٴ بابّيــه گرديــد وبــه تقريــر
واسفار تبليغّيه در بالد ايران مّتفقا ويا منفردًا همي نمودنــد ودرمعــرض خطــر وتحرير ونثر ونظم داد سخن در مدايح اين امر دادند

اســفار متعاقبــه نمودنــد  بــه خراســان رفتــه در آن حــدود۱۳۰۷مكّررًا واقع شدند ولي نجات يافتند چنان كه در ســال  قتل وهالك
آمدند وبه نّير الّدولــه والي خراســان شــكايت كردنــد واو امــر بــه تبعيــد وميرزا محّرم با ايشان بود ودر بلدهٴ نيشابور مردم به هيجان

هرسه را تا قدمگاه برده از آنجا خارج نمودند وسينا رهسپار تربت شد و ميرزا محّرم ايشان داد  لذا
۲۴۶صفحه 

به تجّسس وتفــتيش  خــانهٴ مال علي كــرد به مشهد رفته به خانهٴ مال علي بجستاني ورود نمود وخبر واقعه به مشهد رسيد و والي امر
بدانسـت ومـيرزا محـّرم را بـه خـانهٴ اعتضـاد االطّبـاء بفرسـتاد وچـون كه ميرزا محّرم را دستگير كنند ولي مال علي کيفّيت احـوال

محّرم را به دست نياوردند و آيسًا ؟؟؟محرومًا برگشــتنـد .  ودو بــرادر پس از ســير گماشتگان حكومت شبانه به خانه ريختند ميرزا
 به يزد وارد شدند ودر روزي كه مال علي ســبزواري وســائرين از شــهداء ســبعه  را بــه۱۳۰۸خراسان به سال  وسفر مذكور در بالد

نوعي كه در بخش سابق نگاشتيم گرفتار كردند جالل الّدولهٴ حكمران براي حاجي ميرزا محمد تقي افنان پيام فرســتاد كــه اين دو
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ــاي سّيد از يزد بروند الجرم عصر همانروز دو رأس االغ خريداري شد ودو برادر دوشب در خانهٴ استاد علي عســكر يــزدي از احّب
جانفشان كه نسبتًا مأمن بود پنهان بودند وبه موجب خبر افنان مذكور نزديك غروب در باغ حاضر شــدند ومــذاكره  ومشــاوره بــه
ميان آمد كه ايشان را به كدام سمت بفرستند وچون نصرة الّدوله حاكم كرمان وميرزا احمد خان سرتيب رئيس تلگرافخــانهٴ آنجــا

به آنجا روانـه دارند ولي درين با احباب مساعدت مينمودند لذا كرمان را مأمني براـي احباب دانستند ومصّمم شدند كه دو برادر را
نگراـن شدند كه همراه وراه نما كه تواند شد وشاه جمشيدمهربان از احّباي پارسي خواستار اين خدمت گشــت وپــدرو مــادرش از
اين طائفه نبودند و احتمال ميرفت که چون باخبر شوند فتنه برپا كنند معذلك شاه جمشيد دليرانــه ومتــوّكًالً علي  اهللا همــراه  ســينا

ــدين ونّير تاكرمان رفت وبا امنّيت وشتاب ايشان را به مقصد رساند وميرزا موسي خان صدر االحرار از احباب ابرار ورودشــان را ب
طريق تلگراف رمزي كردوحاجي ميرزا محمد تقي افنان را خبر داد:  وكيل الّدوله                امانت مال بهرامي به ســالمت رســيد.

 سينابا ميرزا محــّرم در بالد خراســان۱۳۱۱وايشان مدتي در كرمان ورفسنجان تبليغ به نشر نفحات امربديع پرداختند  و باز در سال 
اسفار پي در پي براي تبليغ نمودند وميرزامحّرم بي پروا زمام بيان از دسـت داده مهـر از گنجينهٴ مقصـود برداشـت ومـردم شـورش

كشيده شكايت به مجتهد نموده هردو را دستگير كردند وپياده اسيرًا در جلوسواران
۲۴۷صفحه 

رســاندند وســينا از جهت ضــعف بنيــه اش راندنـد ودر بحبوحهٴ سرماي زمستان وشّدت برف وبوران افتان وخيزان به تربت حيدرّيه
مشّقات شديده ديد وچون از حبس وخطر مذكوررهائي يافت قصيده اي سرودكه مطلعش اين  اســت :  زهــر هــنر غم آن ســيمير
بس است مرا     به روزگارهمين نيک هنر بس است مرا.      پس به تون وطبس وآن نواحي سير وسفر كرده مــراجعت بــه طهــران

 با ميرزامحمود زرقــاني مــّدتي۱۳۱۲هر دو برادر مّتفقًا سفر تبليغي ديگري را شروع نمودند ودر سال  نمود وبعد از توّقف قليل باز
در رفسنجان تبليغ كردند  آنگاه به كرمان شتافتند وچندي به تبليغ پرداختند ومراجعت به رفسنجان كرده از آنجا به يزد رفتند ودر

ــرا زدل۱۳۱٣سال   نيز با زرقاني در بالد فارس به تبليغ اشتغال نمودند ونيز قصيده اي را كه مطلعش اين است:   نگشود عقدهٴ غم م
 با(بايد نّير باشد)ازتفّرج دلگشا     در آنجا بسرود ودر مراجعت از شيراز چندي در اصفهان توّقف كرده به طهران عودت نمودند ونيز

ر سفري به اتُّفاق ميرزا محمود زرقاني به قزوين وحدود اخري' كرد وباري ديگر هردو برادر بــا زرقــاني ومــيرزا محــّرم از طهــران
بيرون آمدند نّير به كرمان ورفسنحان وسينا به خراسان رفت ومّدت اسفار متعاقبهٴ آن دو برادر در رفسنجان وكرمان وبالد خراسان

ــد۱۳۱۷تقريبًا سه سال شد,  ونوبتي ديگر به سال   سينا در كرمانشاه براي تبليغ بود وميرزا محمد رضا همداني واعظ معروف ومعان
امر بديع از سفر كربال عودت به كرمانشاه نمود وشعلهٴ فساد وطغيان اهالي را به سوي اين طائفه برافروخت وپيوسته برمنــبر مــذّمت
وبدگوئي ازين امر نمود وسينا وميرزا يوسفخان قزويني (وجداني) مكتوبي بــه حكمــران نوشــته از عــواقب ومفاســد اعمــال واعــظ

 كرد واو ناچار عزيمت به طهران نمود وبه مــردم چــنين گفت در(آرامـ)مذكور تذّکردادند وحاكم به تدبير واعظ را ساكت واقداـم 
اينجا نگذاشتندکه به آمال ومقاصد خود برسيم ولي خواهيد شنيد كه در طهران چه فتنه براـي اين طائفه برپا كنم

در انهنگاـم
۲۴۸صفحه 

سينا معروضهٴ متظّلمانه به محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهاء فرستاده  رفع شرور واعظ را از احّباء استدعا كــرد ودر لــوحي كــه
بــرايش رســيد مســطور بــود كــه واعــظ را عنقــريب عزيزمقتــدر اخــذ فرمايــد و واعــظ پس از ورود بــه طهــران ومضــي

اي
ّ

ــاه امي قليل بيمار شد ومرض خوره دهان وگلويش را گرفت لسانش بيفتاد وجانش برفت وهمينكه خبر واقعـه از طهران به كرمانش
رسيد سينا ابياتي انشاِء نمود واحّباء جشن گرفته بخواندند.   وابيات مذكوراين است: 
مفسد شش اصبعي بُمرد علٌي                                    رخت به هفتم جحيم برد علُي
 بر سر منبرگشود لب به مذمـٌّت                                  پنجهٴ قهرش گلو فشرد علي

خواست زند صدمه به امر الهي                                    لطمه از دست غيب خورد علٌي
ساغر عمرش به خاك تيره فروريخت                           صافي او شد َبَدل به ُدرد علٌي

گفت خبر ميدهم به مرگ بهائي                                خود به فرازيل ؟؟؟ جان سپرد علٌي
ُمرد به زودي زود حمد خدا را                                   ُسخرهٴ هرُترك گشت وُكردعلٌي
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خواست كشيدن رقم به خون احبـُّاء                            در رگ او خون چه يخ فسرد علٌي
ُمردن شش اصبعي چوباله بنفش؟؟؟                           زنگ غم از لوح دل بُبرد علٌي
جانب ري رفت باشتاب وليكن                                 گندم اقليم ري نخورد علٌي
خواست ز اسالم دم بزنـد به جهنـِّم                          يکش از ُملِحدين شمرد علٌي
گو به احباء ز جانب سينا                                      ُمفسد شش اصبعي بُمرد علٌي

آنگاه لوحي از حضرت غصن اعظم عبدالبهاء رسيد وامر فرمودند كه در طهران مانده  به تبليغ مشغول  گردند وخانــه خــودرا كــه
مشهور به حياط باغ بود وآن حضرت بديشان عنايت فرمودند محّل تبليغ قرار دادند ودر اّيـام وليـالي مجـالس تبليغّيــه داشـتند ودر

ــذاب وبالغت تابستان وسط منزل را حصير وفرش گسترده دوصندلي مينهادند يكي در باال وديگر در پائين جالس ميشدند وبا انج
وشجاعت تامِّه تبليغ همي كردند وهرچند در عالم ظاهر....  ولقاءمحبوب خود نيافتند ولي در عـالم روح ودل بـه لقـاِء فـائز بودنـد

معني گفته چنان كه در لوحي صادره از قلم حضرت عبدالبهاء در جواب خواهش حضورشان مستفاد است واين رباعي را در اين
اند دل برده زما

۲۴۹صفحه 
دل برده زما دلبر نا ديدهٴ ما                               باشد عجب اين قّصهٴ نشنيدهٴ ما

 او برده به صد هزارمكر از ما دل                      بااين كه نديده روي او ديدهٴ ما                 
شـاهي واعداء پيوسته به صدد فتنه وشورش وقلع وقمع ايشان برآمدنـد ونوبتي گروهي كـه سـر دسـتهٴ آنـان چنـدتن از قـاطر داران

بودند به كوچهٴ بابي مذكور هجوم نمودند واّتفاقًا عده اي از قّزاقهــاي بهــائي اشــتهاردي در آن هنگــام بــه خـانهٴ دو بــرادر مــذكور
حضور داشتند وبه مجّرد شنيدن هاي هوي از خانه بيرون دويده باكتارهٴ آخته به مهاجمين حمله ور شدند يكي از قاطر داران زخم

آمد وپوزشــش مقبــول دار  شده وهمه منهزم گشتند ويك تن از ايشان دستگير شد آخر االمر رئيسشان به ضراعت وشفاعت پيش
گرديد ودستگير را گرفته رفتند وغبار فتنه فرونشست ونّير وسيناشرح ماوقع را بــه حضــرت عبــدالبهاء نوشــتند واز مــردانگي هفت
قّزاق مذكور كه رئيسشان ابوالقاسم بيك اشتهاردي بــود توصــيف نمودنــد ولــوحي رســيد كــه مالطفت وعنــابت بسياردرحّقشــان
آوردند.   و آن دو برادر به نوع مذكور قيام به تبليغ داشتند وبعدًا پليس مسّلح درب خانه شان مراقب بــود كــه كســي خيــال فســاد
وفتنه  ننمايد  ودر محّلهٴ كليميان نيزمجلس تبليغ داشته نشر نفحات رحمانّيه همي نمودند وسينا در اواخر اّيامش به موجب امركتبي
حضرت عبدالبهاء سفري براـي تبليغ به مازندران نمود ودر اّيام سير وسفر در آن حدود اين قطعــه را در مــاّدهٴ تــاريخ بنــاه عمــارت
ــراي سعيدّيه كه سعيد حضور از احباب بناكرد بسرود : سعيد حضور آن سپهر سعادت      كه فرخنده اخالق وفّرخ سرشت است ب
سعيدّيه از اهتمامش      بناشدكه دولت در او سر نوشت است     معّطر شود هرشام از شيمش   گويا ازچين   دراين خاك وخشت
است    بداراـد  پاينده اين خوش بنا را     خدا يي كه خّلاق هرخوب  وزشت است     چه تــاريخ او از فردخواســت ســينا      بگفتــا

 ) .     وبالجمله آن دو برادر١٣٣٢سعيدّيه باب بهشت است (
۲۵۰صفحه 

راهللا صــرف خــدمات به نوع مذكور از وقتي قدم در صراط مستقيم ابهٰي  ' گذاشتند تمامت عمر را در نهايت تسليم ورضاي بما َقدَّ
ــه ادارهٴ خــدمات امر ابدع ابهٰي   نمودند ونّير تدرجًا چشمش آب آورده دچار فقروتنگدستي شديد شده خانه نشين گشت وسينا ب

روشـن گشـت ولي طـولي تبليغّيه ورسيدگي به احوال برادر پرداخت وپس از مّدتي دو چشم نّير را عمـل نمـوده ويـك چشـمش
غايت فاّقه وعدم پرســتار ومســتخدم از احّبــاء وتـازه نكشيـد كه دو پايش تا زانوخشك شد وبستري گرديد وقوي' تحليل يافت وبا

ــاء واردين به كمال مهرباني پذيرائي ميكردند واز خدمات امرّيه دست نكشيدنـد وكيفّيت وفات نّير چــنين اســت كــه جمعي از احّب
كلمهٴ--- و ودر حال ضــعف صــحبت امــري ميكــرد وامتــداد ســخنش بــه نــام ابهٰي   رســيد وگفت حضــرت بهاِءاهللا نزدش بودند

دروازه عبــدالعظيم طهــران در محــّل موســوم بــه ميفرمايد را نگفته جان به جانان خويش تسليم كرد  ومقبره اش در قبرستان بيرون
تاريخ وفاتش اين قطعه گفت چهارده معصوم ميباشد وسينا در بيان ماّدهٴ

سيصد وبيست و هفت از پس الف                شنبه چهارم داشت شعبان
سال مرغ و دوم سنبله مه                               رفت نّير به سوي باغ  جنان
آخر و ماّدهٴ  تاريخ چنين است:               وعندليب شهير الريحاني در مصيبت وفاتش  قطعه اي گفت كه دو بيت

پرسش ز پيشگاه خداي ودود  كرد                                          تاريخ سال رحلت او عندليب زار
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)١٣٢٧ = ١٠٠-١٤٢٧َمَلكي پس به ناله گفت                       نّير به آسمان حقيقت صعود كرد   (   ناگاه شد برون
چنين مســطور اســت: " ولم يغّيــر لســانك واز قلم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء زيارتنامه در حّق وي صدور يافت كه در آنجمله

االسرار واظهرت لهم اآلثار واّطلعت لهم االنوار ولم يــزل كــان يشــملك االلطــاف عن ذكر اهللا بل واصلت الّليل بالّنهار وبّينت لهم
ــر اآلفــاق في اآليات من بديع االوصاف ويخاطبك رّب الملكوت خطابًا ينجذب به قلوب اهل اّلالهوت حتي تواري وتنّزل لك نّي

سحاب الجالل مركز انوار الجمال تشّبثت
۲۵۱صفحه 

ــه و دســت تنگي بــه نــوع علي الميثاق وكرهت اهل الّنفاق... الخ.     وسينا بعداز برادر با وجود ضعف پيري وبيماري وبا شّدت فاّق
 پسر ارشدش آقا سيد محمدرضا که  عهده دارمصاريفشــان بــود وفــات ١٣٣٦مذكور مستغرق خدمات امرّيه وتبليغ بود تا در سال

ــالم راحت ورضــا نمود ودر حالي كه قرين بستر ناتواني بود گريه وبيتابي كرد واّيامي چند طول نكشيد كه از اينجهان پر عنا  به ع
ــدش شتافت ودراين هنگام هفتاد سال داشت وخواهرشان كه لختي از منظوماتش را ثبت كرديم وُاخت نّير وســينا رقم ميكــرد توّل

۱۳۱۳به سال  شد وايمانش به اين امر مانند والده شان به واسطهٴ اخوان برقراـر گرديد وبه اّتفاق برادر ۱۲۶۷در سده در حدود سال 
 ومــرثيهٴ  مــؤّثره اي كــه در غيبت جمــال ابهٰي كه از شيراز عودت ميكرد رهسپار طهران گشته ساكن شد واشعارش مشــهور است

 كه اول عيد رضوان بود در سن شصت۱۳۳۱چهادهم از جمادي اولي سال  سرود متداول بين احّباء بود وباالخره در شب دو شنبه
گذشت  وُقرب مقبرهٴ نّير مدفون گرديد وتاريخ وفاتش را سينا چنين گفت: وپنج سالگي در

هزار وسيصد وسي يك از سنهٴ هجري                    دوشنبه چهاردهم از جمادي االولي
به ليل اوـُّل رضوان مطابق ارتوئيل                          بشد ز دار فنا اخت نّير وسينا

وحرم نّير دختر عمويش بــود وچنانچــه آورديم از آغــاز اقبــال آن دو بــرادر بــدين امــر دركمــال رشــادت وقــّوت قلب مســاعدت
دختر يكي از متمّولين با حكم واقتدار قريه بود به واسطهٴ شــوهرش فــائز وخدمت نمود تا در طهران به جهان باقي رفت وحرم سينا

العمر بــاوي بــود وپدر وبرادرانش هرقدركوشيدند دست از شوهرش نكشيد وبه طهران نزد شوهر شتافت وتا آخر به ايمان گرديد
ــا تجــارت وچهل يوم قبل از وفات وي از اين عالم درگذشت وپسر ارشد سينا چنان كه نگاشتيم آقا سيد محمد رضا نام داشت وب

وصناعت واحترام
۲۵۲صفحه 

 وفات سينا به چند يوميٴوچنانكه نوشتيم از سنه زندگاني كرد وبا پدر وعائله مساعدت نمود تا به تبليغ وخدمت امر ابهٰي   پردازند
جالل در هنگام باليا ومهاجرت پدر وعمو وعائلــه شــان بــه طهــران شــش ســاله بــود قبل از آن در گذشت وپسر دّوم سينا آقا سيد

ــه وبــرا هين ومقــدرت بــر تبليــغ را در وتحصيـل قرائت  درس حــاجيٴحــوزه وكتابت فارسي در طهران نزد آقا ميرزا نعيم كرد وادّل
ــاء صدر همداني چنان كه در بخش هاي اآتيه مي نگاريم حاصل كرد وچند سال به تجارت كوشيد ومعــذلك در اجتماعــات احّب

سيد حسن هاشمي زداه سير وسفر تبليغي پيش گرفت وبــه آذربايجــان وكردســتان رفتــه واقدامات تبليغّيه خدمت كرد آنگاه با آقا
حضــور در محضــر حضــرت متاعب نموده موّفق به انجاـم خدمات روحانّيه گشتند وسفر به حيفا كرده اّيامي چند به شــرف تحّمل

به اصفهان به خدمت تبليغّيه رفت ودو ســال تقريبــًا در آنجــا غصن اعظم عبدالبهاء فائز گرديد ومراجعت ايران نمود وحسب االمر
نمود و به قزوين و رشت شتافت وبعداـز انجام خدمات به طهران برگشت وبا آقا مــيرزا حــاجي اقامت كرد آنگاه به طهران عودت

روحانّيه نمودند  پس عــودت آقا رحمانيان سنگسري به كاشان وعراق واصفهان شتافت ودو سال در آن حدود قيام به نشر نفحات
وشورش متعّصبين گرديد وحكومت امر به خــروج داد پس از آنجــا به طهران كرد وباري ديگر به آذربايجان رفت ودچار تعّرض

به تبليغ پرداخت وباري ديگر به ارض حيفا رفته به حضـور درمحضـر حضـرت عبـدالبهاء به قفقازيه شتافت وچندي در آن حدود
بــه عشــق آبــاد برگشــتـه بــه)١٣٣٢ ( ومأموربه عودت وسيروسفردرتركمنستان وقفاريه وروسيه گرديدو لذا در سال  مشّرف گشت

گشت وبعداز دو سال بناي ســير وســفر در خراســان وگيالن  در عشق آباد متزّوج ومقيم۱۳۳۶خدمات مذكور پرداخت ودر سال 
برايشــان رخ  ناگهــانيٴ حــادثه۱۳۴۴ محّرم سال ۲۲ طبرسي در يوم پنجشنبه ٴقريه علي آباد ُقرب مقبره ومازندران  نهاد وباالخره در

گرديــد ودر حين وفــات هنــوز چهــل داد وباتب خفيف دوش (يارفتن)حّمام وتناول قرس دواي؟؟؟ ناگهان وفات نمــوده مــدفون
وچهار سال

۲۵۳صفحه 
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به معّلمه خانم در هنگام مهــاجرت پــدر بيش از مراحل عمر را طي نكرده بود. پسر سّوم سينا آقا سيد حبيب اهللا ودخترش مشهوره
فارسّيه وعربّيــه نمـوده چنـد سـال بـه تــدريس وتعليم در مكتب ومدرسه وعّم وعائله شان به طهران هشت سال داشت وتحصيالت

باالخره ساكن عشق آباد گرديد وبه تعليم در مدرســه ونــيز تبليــغ اهتمــام جســت واز آنــان عائلــه درين امــر تربيت طهران پرداخته
ابهٰي   وناشرين انوار عهد وميثاق را محفــوظ داشــتند ,  نّير وسينا نام آن دو مبّلغ صبور ستمکش امرٴتأسيس گرديد وخاندان واسعه

ناكــامش كــه گرفتند ومعّلمه خانم مذكوره نيز ابياتي بسيار در مدح وثناء اين امر بسرود وپسر پي ايشان را د رخدمت به روحانيت
داّل بر غايت شوق وانجذاـب بسرود, در آغاز جواني دچار مرضي سخت وبستري كشيد(گرديد) وجام اجل را بسر كشيد اشعاري

بسيار برجاي مانده كه برخي از آنها را به شركت وكثيري را به انفراد واختصــاص واز نّير وسينا قصائد وغزلّيات ورباعيات وغيرها
واز قصائد نّير اين قصيده ميباشد: سرودند

 بسم اهللا البهّي االبهٰي  ٴ اعلي                 نغمهٴخوش بشنو از طيور سدره
قد ظهر المتظر الكبير االكبر                            قد برز المظهر العلّي االعلي

'هامتمّسك مشو به اسم كه گرديد                   جلوه گر از شرق رسم شمس مسّمي
 فطرت به لوح ساذج قدرت                    شد متحرِّك به اذن مالك انشاء ٴخامه

وجه خدامتجّلي به ساحت اقدس                     شمس لقا جلوه گر زمشرق عكا
'برشجر اخضر بقا مترّنم                                  طاير روحا به لحن ابدع احلي

 نوراءٴ نورّيه بين به بقعهٴ غيبّيه بين به ارض مقّدس                      جلوهٴوجهه
'  انت البهيُّ به السن فصحيٴاز فم اسرار كّلشيئ برآمد                              رنّه

'يا مالِء االرض امللوا وتفقوا                          سوف تروا كّل االرض حسب بهي
طير لقا ميكشد سفير هوالهو                            مرغ وفا ميزند صداي انا الها

 عالم                       هاكه مزّين نمود ساحت غبراءٴهاكه مشّرف نمود عرصه
'نار يقّين مكّلم موسي؟؟؟                   معلي 'ُمحي روح آفرين معلم؟؟؟ عيسي

۲۵۴صفحه 
از غمرات فنا نجات كجا يافت                     هرکه  نشد راكب سفينهٴ حمراء
زد چه سرافيـل عشْق صوِر محّبت                  شد به مقابر نفوس مّيته احياء

مرتفع از صوت جانفزاي الستش                 صوت بلي از همه جوارح واعضاء
از جلوات جمال شمس مجّلي                     شد همه ذّرات كائنات مجّلي'
از شجر ونار ونور كوكب دّري                  انفس وآفاق شد زجاج مصّفي'

ناظر حق شو به عين حق كه به بيني             ِصرف خدا را به عرش جسم خود آرا
انت محيط علي الّرفارف االمنع                     انت مليك علي ممالك االسماء
زات تو از غيب واز شهود مقّدس                  وجه تو از سّر و از ظهور مبّرا

در همه دوري شموس غيب لقا را                فيض لقاي تو بود غايت ُقصوي'
وجه تو از كثرت ظهور مستتر                       ذات تو از غايت بروز مخّفي'
هاء بهاِء تو شد در اّول توحيد                      منفي ال مي كه بود برسر اِلّا

ذات تو چون وجه بي مثال تو واحد              وجه تو چون ذات بي زوال تو يكتا
طوطي طبعم به وصف َاب شده اَبَكم            بلي شود از مدح ابن ناطق وگويا

َود آيت هويُّت كبري' ت حقيقت اعظم                   وانكه ب آن كه ُبَود حجـُّ
جذب احد طاير هواي هوّيت                      سّر صمد ساير و ني فتدلي'
ّجهٴ  اسرار را تلجلج اولي' مطلع انوار را تشعشـع اوـُّل                            ل

جوهر احببُت كنز معني کنُت                     ابن َاب روح غصن اعظم ابهٰي  '
جلوه از وجه او است ال لهٴ حمراء               نفحه از شعر او است سنبل بويا

شهد وشكر بي لقاي او است روانسوز         حنظل وسم مار الي او است گوارا
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واله وحيران ومحومات اِفنايش                  آدم ونوح وخليل وعيسي وموسي'
اي يد اللهي تو رازق عالم                         وي فم ربّاني تو خالق اشياء

جذبهٴ شوقت به قلب كّل قبائل                    آتش عشقت به جان كلَّ برايا
قول تو از ياد برده ُمصحف وتوراة              فعل تو برباد  داده زند و  َاِو استا

اسم تو از هم گسسته هيكل ذونّار               رسم تو برهم شكسته دير و كليسا
اذن تنزَّل زمالك قَدَرش نيست                       گر ننمايد  قضا رضاي تو امضا

اين الها به جز تو غصن معظم                        كيست شفيعم درين قيامت ُعظمي'
هست كمين بنده را رجاي عنايت                  از شه ابهٰي  ' ز د سخط؟؟؟ مبهي'

كن تو شفاعت نزد طلعت محبوب                 بلكه ز رحمت كند ضجيج من اصغاء
۲۵۵صفحه 

چون كه به عالم در اين دو روزه حياتم               نيست مرا غير از اين مرام تمّنا
گر ننمائي قبول خاك سيه باد                            بر سر دنيا  و زندگاني دنيا
حرمت انوار آفتاب جمالت                               نّير بي نور را تو نور ببخشا 

ايضا:
گر به جسم ناتوان باشد هزاران جان مرا                  ننگ باشد اگر نباشد قاتل جانان مرا

جان من زيبنده باشد گر بود ايثار يار                       بي نثار  دوست در تن مي نزيبد جان مرا
طّرهٴ آشفته وموي پريشانش مدام                           كه زغم دارد پريشان گاه سرگردان مرا

موي او چوكان ودل چون گو است در ميدان عشق   
چوگان مرا  در چنين ميدان خوش است اين گوي واين

تا شدم در كشور جان آشناي كوي دوست          صحبت بيگانكان بردل بود سوهان مرا
چونكه ميل ان كمان ابرو است برآزاـر من           خوش بود برديده از تير قضا مژگان مرا
اي كه گفتي جاْي  در ويرانه باشد گنج را          كنز مهر اواست مخفي در دل ويران مرا

(شير شرذه؟)دررهش افتاده ام چون دردهان  اژدها                كي دگرباشد هراس از شير شاذروان؟؟؟ مرا      

اينقدر بگذشته از سرآب در درياي عشق              كه بود از قطره كمتر لّجهٴ عّمان مرا
سجن عكا تا مقّر عرش رحماني شده                    كورش دوران در افكند است در ايران مرا
يوسف ما هر كجا باشد بود مصر عزيز                  هست يكسان كنج زندان وچه كنعان مرا
نيست دردل خوف وبيم ازبيم شيطان رحيم            وانكه براهريمنان بخشد ظفر يزدان مرا
دوره ديگر رسيد وصبح محشر شد تمام                 ليل شام هجر آن دلبر نشد پايان مرا

جوهر ايات رباني كتاب عهد اواست                    جان گروگان است برآن عهد وآن پيمان مرا
بعد سلطان قدم معبود غصن اعظم است                 بي رضاي او عبادت نيست جز عصيان مرا

گربه عالم مالك ملك جهان گردم چه سود          بي عنايت بديع او بود خسران مرا
ُحّب دو آرد نعيم دلگشايم در جحيم                   مهر او سازد بهشتستاـن درآن نيران مرا 

بي حضور انورش گلشن مرا چون گلخن است         بي حريم اقدسش دوزخ بود رضوان مرا
۲۵۶صفحه 

خواستم برپايگاه بندگانش پي برم                                       تا ابد انگشت حيرت هست بردنداـن مرا
يافتم از دفتر توحيدش آثار احد                                         گفت اين برهان قاطع قاطع برهان مرا
قبلهٴ ابروي او ميزان كفر ودين بود                                    كز توّجه گشته روز از كفر بر ايمان مرا
مرا  تا ابد ديگر نرانم نام جّنت برزبان                                       گر دهد بر دوزخ آن سلطان جان فرمان

مرا اين خدنك عشق توهم درد وهم داروي من                      وين سرشک هجر توهم زخم وهم درمان
خسروا شاها خديوا  ذوالجالال  از كرم                              گاه گاهي يك نظر كن از ره احسان مرا
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مرا تو سليماني كه دريايت بود در آستين                                من همان مورم كه باشد شبنمي ظرفان
تو شهنشاهي كه خورشيدت بود درآستان              من كمين عبدم كه باشد ذّره كيوان مرا
تا بسر از بندگي ات هست تاج افتخار                    بار؟؟؟ شود ريش برهر افسر خاقان مرا 

مرا  نّيرا تا دستم از دامان قربش كوته است                  ز اب ديده حسرت دريا بود دامان
ايضا:

تاكه دست بندگي بردامن دلبرزديم                   پاي آزادي به فرق كفر ودين يکسر زديم
تازخاك در گهش جستيم آب زندگي              طعنه ها براين مشرف بر؟؟؟آب اسكندر  زديم

تا شديم آشفتهٴ زلف پريشان نگار                           دل به دريا  سر به صحرا پا به خشک وتر زديم    
برخيال تير مژگان رخم ابروـي دوست                     سينه بر تير عدو بوسه بر خنجر زديم
راكب فلك وفا بوديم در درياي عشق                   در ميان موج غرقاب بال لنگر زديم

از شرار نار عشق آتشين رخساره اي                      چون ساوش خويش را بر شعلهٴ آذر زديم
كام ما چون گشت حاصل از لب شيرين او            تيشهٴ بي حاصلي برريشهٴ شّكر زديم

مطرب ما در عراقي كرد آهنگ حجاز                  ماهم از شور مخالف نغمهٴ ديگر زديم
عقرب زلف كجش مارا چنان افسون نمود           كز توكل دست قدرت در فم اژدر زديم
طاير يْد بسته بوديم دور از آشيان                              بال بگشوديم وبراوج محّبت پرزديم

دفتر توحيد خوانديم در ديوان عشق
۲۵۷صفحه

   پس قلم بردور هر ديوان وهر دفتر زديم                                 دفتر توحيد خوانديم در ديوان عشق

سنگ حسرت برصراحي وُخم وساغر زديم                               ميگرفتيم از كف ساقي بزم المكان
سّكهٴ محو و فراموشي به سيم وزرزديم                               با وجود كنج وصل وكيمياي قهر او

ما ؟؟؟  دوست برقلب چنين لشكر زديم                        بود ُپر روي زمين از لشكر نفس و هوي
چشم برهم از تماشاي گل احمر زديم               از تماشاي گل رويش به هر طرف چمن

تاري آورديم از چين سر زلفش به دست              نکهت مشک تتار و  نفحهٴ عنبر زديم
سالها نگشود برماكس در بيت الحرم                   در حريم كعبهٴ دل حلقه بردر زديم

قطره ها بوديم ليك از فيض بحر کبريا                   موجها براوج اين نه طارم اخضرزديم
 انور زديم                         ذّره ها بوديم ليك از پرتو سلطان نور                    در فلك پهلو به خورشيد ومه

مورها بوديم از فّر سليمان زمان                              پنجه اندر پنجهٴ  صد  بيشهٴ شير نر زديم           

نغمهٴ قالوا بلي'  از چرخ باالتر زديم                            چون نداـي رّبكم در داد  سلطان الست
هريك اندر ملك آزادي  به سر افسر زديم                               تا غالم درگه شاهنشه ابهٰي   شديم

ما ازين گردن فرازي بر سر اختر زديم                 سر به خاک پاي  او سوديم چون از روي مهر
پاي استغنا به فرق جّنت وكوثر زديم                              ز ان ُرخ جّنت  فروز ولعل گوهر آفرين
وز تبّسم برق حيرت در دل كافر زديم                              زابر رحمت غرقهٴ ُدردانه ايمان شديم
خنده از تابندگي برخسرو خاورزديم                       نّيرا تا بندگي غصن اعظم كرده ايم

 ايضا
اگر چه در نظر مردم جهان خوارم                       هزار شکر که آن گلرخ است غمخوارم           

كه در سالسل گيسوي او گرفتارم                                از آن به هر دو جهانم زنار  ونور آزاد
بدين قضيه گواه است چشم بيدارم  ربوده است زمن چشم نيم مستش خواب        
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به جان دوست كه از غير دوست بيزارـم                 من آن زمان كه به آن دلنواز دل بستم
   نسيـم نکهتي  از تار گيسويش آورد 

۲۵۸صفحه 
                                                                       مشام آمده ناخوش زمشک تاتارم               

مخوان به فصل بها ران اسير گلزارم                                   گل من آمده با طلعت جهان افروز
اگر گذارد مّريخ پا به بيكارم                              زراه عشق دل آزرده چون شوم هيهات

  من آن نيم كه سر از  تير فتنه بر تابم                  اگر جهان همه يكدل شود برآزارـم             
كه نيست غير متاع وفا به بازارم                                     بهر؟؟؟ عشق سودا گر محّبت يار

مدام ثابت وسيار همچه پر گارم                  عجز انكه بقطب مدارد مركز عشق                   
كجا خيال زر وسيم وفكر دينارم               گداي كوي نشينم ولي زهّمت دوست               

گداي داني درگاه حضرت يارم                                              فقير فاني باب جناب محبوبم
زفخر پاي به فرق ملوك بگذارـم                    من آن زمان كه به كنج سلوك بنشينم                    

اال به دير وحرم كي بود سروكارم                                         بگو به شيخ مسلمان وراهب ترسا
نه بند سبحه ونه پاي بند زنّارم                                       نه بندهٴ َحَجرستم  نه خادم ناقوس
به صد هزار زبان در مقام اقرارـم                                       كتاب عهد بها را به عهد وميثاقش

روزگار چه حاجت دگر به ديارم                                   به چه بندگي مهين غصن اعظم است مرا
مطيع حضرت يارم نه مرد انكارـم               اگر به چرخ زمين گويد و زمين را چرخ                         

در آستين همه بنهفه گنج اسرارم                                                      سر من است چه براستان سراهللا
مهين مهي كه ز نورش غريق انوارم                                            شهنشهي كه به دورش شهير دورانـم

ور افكنند اگر چون خليل در نارم                زحكمتش نكنم حكمت روان خالي                            
اگر چه عيسي مريم زنند بردارم               مر است نام َاب وذكر ابن ورد زبان                              

زجام مهر ووفايش هماره سرشاربه                                             زنام روح فزايش هميشه خورشيدم
ولي زفرقت او زندگيست دشوارم                   به خاکپايش جان دادنم بودآسان                                

گهي چه گل شده رسواي كوي و بازارم                                    گهي چه باده به خمخانهٴ غمش مستور
 اسير بند نگارم ولي جهانگيرم

۲۵9صفحه 
                                                                                  فقير در گه يارم ولي جهاندارم              

ولي زپرتو او آفتاب نّوارم                                              به پيش شمس وجودش چه ذره نابودم
ولي ز موهبت؟؟؟  او چه بحر ذّخارم                                                   به نزد قلزم جودش چه قطره مفقودم
چه عيد رضوان روشن بود شب تارم                                           شهناز جلوهٴ خورشيد رحمت  عامت

پي بناي قلوب شكسته  معمارم                                                   دلم شكسته از موي دلبر است اما
به شهر دل چه تو ياري چه غم زاغيارم                                  به ملك جان چه اميري چه غم زشمشيرم
زكوس فضل تو هردانه ايست  خروارم                                         زشرق جود تو هر ذّره ايست خورشيدم
زجام عشق گهي مست وگاه هشيارم                                       زُقرب وبُعد توگاهي جوان گهي پيرم

در انتظار لقايت چه نقش ديوارم                                             زاشتياق جمالت بسان َشطَر نَجم
اگر بخونيـم از نو  ستور و ساالرم                                              اگر برانيـم از در ذليل ودرو يشم
در انتظار از آن نامه گهر بارم                                              اميدوار از آن خامه در رنجشـم

زروي آينهٴ دل  زدود  زنگارم                                   نموده به آتش مهر تو جلوه اي  به وجود
سخن زقول نرانم كه اهل كردارم                                             روا بود كه زگفتاْر  لب فرو بندم

فكنده پي ز تكابو براـق افكارم ؟؟؟؟                                  چگونه دم زثنايت زنم كه در اين سر
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  كتاب فضل تورا آب بحركافي نيست                    که تر كنم سر انگشت وصفحه بشمارم               
چه سود اين همه بيهوده نظم واشعارم                               دراين مقام شها چون سبيل مسدو داست

چه غم كه در نظر مردم جهان خوارم                             به پيشگاه تو نّير اگر عزيز افتد
  ايضا

از فراق روي مويش در آب وتابم هنوز                زاشك چشم واه دل در آتش وآبـم هنوز
حلقه ها بردر زدم در آرزوي روي دوست           شاهد مقصود نگشوده  به رخ  بابم هنوز

ناگهان ديدم شبي روي دالرايش به خواب          روز وشب از اين طمع پيوسته در خوابم هنوز

۲۶۰صفحه 
روز اول قطره نوشيدم ازدرياي عشق                          روزگار آخر شد و زان قطره سيرابم هنوز

سالها بگذشت ومن سرگشته در بحرطلب                   در پي غّواصي  آن دّر  نايابم  هنوز 
زاشتياق عارض چون آفتاب آن صنم                          كنج غم باچهرهٴ زردي چه مهتابم هنوز
خاك پاي غصن اعظم هست اكسير مراد                  من به حسرت گرد عالم كيميا يابم هنوز
نّيرا  ابروي او با آن كه محراب دعا است                  اي عجب ناكام ازين پيوسته محرابم هنوز

 ايضا:
به چين زلف سياهش سر سفردارم                          عجب رهي كج وباريك در نظر دارم
به پيش نازك ابروـي آن جمان ابرو                         ز شوْق  مردمك ديده را  سپر دادرم
مرا كه روي تو خورشيد عالم افروز است                  شبان تيره كجا حاجت قمر دارم

به خاك راه گذشتي وسالها بگذشت                       هنوز چهره بران خاك رهگذر دارم
رخ تو چون گل وشمعم بود به شام وسحر                ز درد  بلبل وپروانه  من خبر دارم
ببين به چشم خود اي آسمان كه من به زمين             بُتي به جلوه زماه تو خوبتر دارم

به كيش اهل نظر ننگ عاشقانم اگر                          به غير  روي تو بر ديگري نظر دارم
لب تو چشمه َحيوان بود وليك چه سود                  كه من ز غصه لب خشك وچشم تر دارم 

به راه حضرت عبدالبها به ُملك وجود                      برهنه پايم وتاج شرف به سر دارم
هزار گونه جفا گر كني به نّير زار                        گمان مدار كه يك دم دل از تو بر دارم 

ايضا:
اي دل افتاده به شوخي سروكار من وتو                   كه حريف وگران است نگار من وتو
آن پري درشكن زلْف چه افسون دارد                    كه به ديوانگي انداخته كار من وتو
گر آن ماه به ما روي پري بنمايد                             ميشود ِمهر فلك آينه دار من وتو

سخن از مصر مفرماي كه در كشور هند                           شّكري نيست به شيريني يار من وتو
نكند بردل سختش اثري گرچه كند                                 بردل سنگ  اثر نالهٴ  زار  من و تو

گر گذاريم زدل بارفراقش به زمين                                  گاو و ماهي نكند صدمهٴ بار من وتو
نّير آن آهوي فّرخ رخ مشكين خط و خال                        نشود تا به صف حشر شكار من وتو 

 ايضا:
261صفحه 

هماره گشته مرا راحت زما نه حرام                             از آن كه دورم ومحروم از آن خجسته حريم
به جستجوي تو آوارـه ام به هر كشور                          به گفتگوي تو سرگشته ام به هر اقليم

يكي قرين وصال ويكي قتيل فراق                             نموده کار گذار ازل چنين تقسيم
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قصا چه پنجه گشايد چه چاره غير رضا                     فلك چه شعبده سازد چه چاره جز تسليم
من و ثناي تو هيهات ازين خيال محال                     من  و مديح تو ز نهار ازين گناه عظيم
زطبع نّير اگر شعر دل ربا خيزد                                زجذب شوق تو باشد نه ذوق طبع سليم

ايضا
خار و گل را باغبان مي پرورد                                وز عدم سوي چمن مي آورد

آب يكسان است وگلها رنگرنگ                           بي سبب با يكدگر در صلح و جنگ
اين در تنازع بهر رو پوشيدن است                           در خفاي حسن خود كوشيدنست
مختفي هرگز نمي ماند جمال                                 گر بپوشد خط رخش پيداست خال

ايضا
چشمت همه نرگس است ونرگس همه خواب                  لعلت همه آتش است وآتش همه آب
رويت همه الله است والله همه رنگ                             زلفت همه سنبل است وسنبل همه تاب

در محفل دوست شمع و پروانه يكي است                        سلطان وگدا و خويش وبيگانه يكي است
بتخانه وكعبه هيچ فرقي نكند                                          گرخانه دو تا است صاحبخانه يكي است

شد فصل بهار ودر چمن ژاله نشست                               برعارض گل ز ژاله تبخاله نشست
داغي كه نشسته بود برسينهٴ ما                                        از تنگي جا بر جگر  الله  نشست

۲۶۲صفحه 
اين مستي ما دليل هشياري مااست                              خواب خوش ما دليل بيداري ما است
از طاعت ما عفو خدا مشهود است                              ظاهر كرم حق زگنه كاري مااست

زاهد كه طبيعتش بود چون كژدم                               اومي نخورد  از پي مال مردم
در نزد خدا كدام مردود تر است                                خون دل خلق ياكه خون دل ُخم

واز اشعار سينا نيز بنده براي نمونه ثبت ميدارم
دو شم سروش اعلي برگوش هوش زدهي              كي مست روي ابهٰي   شرب اليهود تاكي
در بزم هو بكش ها صهبا  ز ساغر با                           تا برهوّيت هو عارف شوي ازين مي

ضوضاي مبغضين را صوت الّذباب انگار                  زنهار  ازين هياهو وحشت مكن هالهي
ناري به پردهٴ دل از عشق هو برافروز                          تا خيزدت نواها از بند بند چون ني
از ناي شوق اعلي' وزخمر عشق ابهٰي  '                      مطرب بزن دمادم ساقي بده پياپي

از نار وجههٴ با ورتار خّرهٴ  هاء                                               صبح وصال سر زد شام فراق شد طي
غيب منيع امنع ذات بديع ابدع                                               طالع ز مطلع ها ُمشرق ز مشرق ري

ُبستا نسراـي دل را وجه بها بهار است                                      ليكن چنان بهاري كزپي نباشدش دي
خاك قدوم ابهٰي   عين الحيات جانها است                              برديم ما ازين خاك برآب زندگي پي

هٴ ظهورش شد گوشزد به عالم                                    از گوشها برون رفت افسانهٴ جم وِكي تا قـصَّ
سينا مجو به عالم غير از رضاي محبوب                                يعني زكون وامكان از وي مخواه جز وي

وله                                                           
 شبانگاه  و ببينِخورشيد بها دميد از صبح مبين                                         بر دار سر از خواب

هم شرق از او منّور و هم مغرب                                        هم  روي زمين گرفته هم زير زمين
۲۶۳صفحه 

سلطان ظهور آمده از کشور نور                      از کشور نور آمده سلطان ظهور 
در وجود او ؟؟؟ جمله نور است                     ذّرات  ؟؟؟؟     
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آن را كه هواي اسم اعظم به سر است             اندرطلبش ؟  طرف راهبر است       
گويا نشنيده كه فرمود نام                              اين نام بزرگ  ورد   ؟؟؟     است
آنان كه كه بجنود بها پيوستند                       خورشيد رها كرده بها ؟؟؟ميجويند

جز  نام بها ميار  برلب  کامروز                      ذّرات جهان بها بها ميگويند 
سلطان بها باب عطا بگشوده                           برما   زكرم راه ُهدي' بنموده
بايد كه عموم اهل عالم باشند                       از ضّر زبان دوست ما آسوده 
سرمايهٴ هركسي كه شد حّب بها                         از قيد فنا وفقر گرديد رها

انوار بها بردل هركس بتاييد                              خورشيد منير گشت اگر بود سها ؟؟؟
عافيت جوا نيست                        درهيچ دوا زعا فيت بوئي نيست درد هر طبيب

جز امر بها بهر جهان رنجور                            در مخزن روزگار داروئي نيست
اي شاه بها  ما به تو   ره آورديم                      جز روي تو ترك هر تمّنا كرديم
تو ابر عطا و ما يكايك عطشان                        تو بحر شفا و ما سرا سر  روديم
احباب بها جوهر خلقند همه                            وارسته  ز سّجاده و دلقند همه 
بااين سپه است فتح ونصرت هرچند                  صد پاره تن وبريده حلقند  همه
گيتي به فلك رسد زدرْد  افغانش                    درمان نكند هزار چون لقمانش
زين رنج خطرناك نسازد آزاد                     جز داروي عاشروا  مع االديانش
از دفتر ايقان بها اين يك  پند                       گر بشنوي آزاد شوي ز هر بند

هرچيز كه از براـي خود نپسندي                     زنهار براي  خلق  آن را مپسند 
سلطان بقا شهنشه غيب وشهود                       اين مژده طراز لوح اقدس فرمود

درياي وصال چون فروشد  بايست                 رو جانب من اراده اهللا نمود 
دل ناله وفرياد كنان گشت بسي                    شايد رسدش دست به دامان كسي
جز حضرت من اراده اهللا به جهان                   نه دادرسي ديد و نه فرياد رسي 

متولـــد شـــده ودر ۱٢۷۱ نـــيز در قريـــه فروشـــان از ســـه ده مـــار بين اصـــفهان بـــه ســـال اقـــا مـــيرزا محمـــد نعيم 

ســّن نــزد بعضــي آموزگــاران تعليم فارســي وقليلي ظلـُّ تربيت پدرش حاجي عبدالكريم كه ا ز اعاظم و نجباي قريه بــود در صــغر
عربي گرفته

۲۶۴صفحه 
ــه درادبيات فارسي وجودت خط براعت يافت ودر شانزده سالگي حسب ميل پدر با بنت عم ازدواج نمود ودو پسر ويك دخــتر ب

پيجده حسن  ترســل ومقــدرتش در نظم ونــثر شــهرت گــرفت وبــه عرصهٴ وجود آمدند وصيت تقوي وعبادت و سجايا وفضيلتش
ــر دائرهٴ تجارت حاجي مال حسن تاجر معتبر اصفهاني اشتغال جست وبا شــعرا وظرفــا خصوصًا دفترداري ومراسله نگاري وادارهٴ نّي

وسينا معاشر شده اشعار در مدائح ومراثي خاندان رسالت وواليت همي سرود
وصف حالش نمود چنين سرود  وشعراء انجمن مذكور اشعار يكديگر را تنقيد واصالح مينمودند وخود در ضمن ابياتي كه

محمد نام وتخّلص نعيـم                              نام پدر حاجي عبدالكريـم
سدهٴ ماربين                         در ده فرخنده فروشان زمين  به اصفهان در

نيمهٴ شعبان شد ونيم از بهار                              دو صد وهفتاد و دو رفت از هزار
رسم زمان را متقّلد شدم                                               از َاب وُاَمم متوّلد شدم

يافتم از پرورش وخورد وخواب                                 بودم تا طفل و صبي نيز شاب 
خواندـم انتم بضرتم ضمير                                       چون عربي يافتم از صرف مير
ده كامل متأّهل شدم                                           نا شبعد به تصريف وعوامل شدم
هم به تجارت به حساب وكتاب                                            برد مرا شغل تجارت زباب

نّير وسينا رفيق                               در فن اشعار چه بودم دقيق                                   گشتم با
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هردو غزل گوي وقصيده سراي                                                 هردو ثنا گستر وپاكيزه رأي
گه به وطن گاه مسافر بدند                                                   ايندو برادر كه دو شاعر بدند
هم سخن وهمنظر وهم بيان                                                    من هم با هردو شدم همزبان
گاهي ترجيع ومديح وغزل                                                كاه رجز گفتم وگاهي زمل؟؟
گه به خفا گفتم وگاهي جلي                                 وصف نبي گفتم ومدح علي

مــذاكره کردنــد وذوق وشــوق تحــري ومتدّرجًا چنان كه نگاشتيم به عقايد ومشارب مختلفه و اديان ومــذاهب متفاوتــه برخــورده
نّير وسينا وحاجي ميرزاجعفر معتقد شدند كه حّق حقيقت ووصول به اسرار لباب معرفت حاصل نموده با رفقا خصوصًا

۲۶۵صفحه 
ســيد مــيرزا وســيد ؟؟؟ و  نّيــر وســينا  وحــاجي۱۲۹۷در بين مذاهب اسالميه است و بايد  تجّسس نموده  شناخت وباالخره به سال 

بــديع شــدند ودر ذيقعــدهٴ ســال مــذكور مــراجعت نمودنــد غيرهما از سده به تبريز رفته به نوعي كه نگاشتيم فائز به عرفان وايمــان
محمد نعيم ماجري' گفتنــد ودّر مطــالب ومــآرب ســفتند ولــوح نــاقوس ابهٰي   خواندنـــد نعيم با وبراـي برخي از آن جمله آقا ميرزا

مذكوره سرود:  ايمان آورد چنانكه در ضمن ابيات۱۲۹۸پيمودن طريق مجاهده ومحاّجه سال ديگر 
از مه ذيقعده چه بگذشت بيست                 در نود وهفت هزار ودويست
حضرت سينا زسفر باز گشت                    باز به من همدم وهمراز گشت
كاين سفرم فّرخ وميمون شده                  سايه فكن مرغ همايون شده
منزل ما ساحت تبريز شد                             ساحت تبريز تب انگيز شد
ماهمه سادات زيک سلسله                          ماهمه بوديم به يك قافله
ناگه از راه عنايت رسيد                             آيت تأئيد وهدايت رسيد

مستمع قول عنايت شديم                             مستحّق فضل وهدايت شديم
وه چه عنايت به سمندي سوار                        با فّر و باشوكت و با  اقتداـر

تا به در حجرهٴ ما  ايستاد                               راند سمند اشهب خود را چه باد؟؟؟
كرد سالمي و عليكم شنيد                             آمده در حجرهٴ ما آرميد 

پس به يكي گفت كه اسم نجار ؟؟؟               با ديگري گفت كه قليان بيار
کاين دو از زمرهٴ گوالن بدند                        زان كه ظلومان وجهوالن بدند

بزم چه از بي خردان پاك شد                      هريك ما قابل ادراك شد
گفت كه اي زمرهٴ آل رسول                        دارم قولي وسزاي قبول

دارم قولي بري از نقص وعيب                     خالي از شائبهٴ شّك و ريب
حضرت قائم قمر خافقين ؟؟؟                            سلطنت شمس حقيقت حسين

هردو نمودند به عالم ظهور                          سر به سر آفاق  ُبَود پر ز نور
اين دو ظهورند كه هم بي فضول                  عيسي ومهدي گويد رسول

اونه امام ونه نبّي   قائم  است                            قائم به تجديد سنن حاكم است
خوانم اينك به تو آيات او                           هم باز ز الواح ومناجات او

۲۶۶صفحه 
قدري خوانم از ايشان بيان                     اين خبرش ميشود اينجا عيان
پس سر لوحي زبغل باز كرد                   بهر قرائت سخن اغاز كرد

نامه اي از شهپر طاوس بود                      لوح وي از سورهٴ ناقوس بود
نعرـه سبحانك ياهو گرفت                      كوه ودر و دشت هياهو گرفت

ما نه فقط گشته از آن منصعق                    بلكه در و بام به ما مّتفق
خواند و به پا خواست وبرسرنهاد                لوح ببوسيد  وبما تحفه داد
رفت برون از در و  از يا و سين                 خواند بما اّتبعوا المرسلين
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رفت چه او از در وتنها شديم                 در سخن وشورش وغوغا شديم
اين سخن واين اثر ناتمام                        از پي اتمام مرا كرد رام

هر طرف القّصه چه بشتافتـم                    يك تني از قول ازل يافتم
در ده معموره و شناوران                         رگرزي بود زاهل بيان

خائف ومرغوب وقرين دجل                   تن زده ومضطر وخوار و خجل
در شب تاريك وبه وقت عشا                  تا نشود كس خبر از ماجري'

مسئله پرسيدمي وگفتمي                       خواندمي آنگاه  فرستادمي
گاه بدان  خانه همي رفتمي                     گرفتمي از كتب و دادمي

متقاعــد شــد وآثــار مــيرزا يحي ازل را نــيز از او وبالجمله نعيم از اثر سخنان رنگريز مذكور موّفق به بيان گشت وبه امــر نقطهٴ اولي
ومكّمــل نظم والفاظي عاري از معني يافت لذا به ازل نگرويــد ودر طلب من يظهــره اهللا كــه نتيجه گرفته مطالعه كرد كلماتي پوچ

كيفّيت ابتداء  ايمانش نگاشت كه عين عبارات نقل بيان است برآمد تا فائز به عرفان وايمان به امر ابهٰي   گشت واو خود در شرح
با تصديق نمودم ودر قبل گاهي منزل مال اسمعيل ميرفتم ومردم بعضي بدگمان شدند وسينا ۱۲۹۸از خّطش چنين است:    در سنه 

نرويم ليكن من اطالع نداشتم تا آن كه شب ميرزا جعفر شرح سفر تبريز خود گفته بود ومن باميرزا جعفر شرط كردم به خانهٴ سينا
شهادت حضرت اعلي گفت واو گفت باعلي ابو ل در خانهٴ سينا بوديم وسينا شرح

۲۶۷صفحه
ــه شخصي سوار االغ شود وبه اصفان بيايد قائم نيست من جواب دادم پيغمبر هم سوار االغ ميشد ــام جمع بعداـز آن علي مرا  نزد ام

توهم در عقيده شريك او هستي ودر سده هم به نــام بــابي مشــهور شــد برد وشهادت خواست گفتم نقل قول كرد علي گفت پس
ازين از خانه بيرون نميتوانستيم بيائيم كه فحاشي وبيشرمي ميكردند ودر آن اّيام مســاجد ومحافل وشروع به اهانت نمودند كم كم

بـه سـر بـرديم وزحمـات التعـّد وال گفتگو پرشد ودلها پر جوش وعازم قتل ودفع بودند و اِلي'  يك سال با كمال خفت وخواري
به خانهٴ ايشان به ديدن رفت وبحر العلوم در مســجد از او پرســيد تحصي متحّمل شديم تا  اين كه سادات او سفر آمدند وتقي ابول

واسباب فتنه ميشوي تقي به سختي جواب داد كه ظّل الّسلطان كاغذ بــه آنهــا داده كــه كســي متعــّرض چرا به خانهٴ سادات ميروي
الملســمين بلنــد كــرد مــردم اجتمــاع آنها نشود بحر العلوم برآشفته باالي گلدستهٴ مسجد دويده فرياد مات الّدين مــات الــّدين ايّها

وخواستند او را بكشند حاجي امين خان ياور خودرا برروي او انداخته مانع قتــل او نموده دورتقي راگرفتـه به حّد افراط او را زدند
ذئب رفت واو بــه نــائب الحكومــه كاغذي از علماء سدهٴ فروشان ميرسّيد علي  و امام جمعه نزد بحرالعلوـم نزد شيخ محمد باقر شد

حاضـر كننـد وقتيكــه خـبر رســيد كــه فــراش مي آيــد قبـل از وقت ركن الملك رفته دو فّراش روانهٴ سده نمودند كه تقي به شهر
اضــالل حاضر نمودند  در صورتيكه تقي آنجا حاضر وبسته بود وگفتند تقي ميگويد كــه نعيم مــرا فرستادند مرا به خانهٴ بحرالعلوم

اسداهللا اصفهاني بــه تــو نوشــته گفتم اگــر كرده گفتم او در حالت زجر وجبر چنين گفته گفتند كاغذي از جيب او در آمده ميرزا
بوديم كه فّراشها وارد شند گفتند اين را با تقي وچند نفر ديگر كاغذي براي من بوده چرا نزد او است درين گفتگو

۲۶۸صفحه 
مرا بسته مابقي را برداشته به خــانهٴ خودمــان بايد حاضر شهر نمائيد اينها هستند مدعيان شما وفّراشها برخاستند باكمال شّدت كتف

كه خيلي دوراست با جماعتي از تماشاچي آوردند واز آن طرف به خانهٴ جناب نّير وجناب سينا وآقا سيد محمــد رفتــه آنهــارـا هم
ابي بــرده به خانهٴ ما وارد نمودند واز طرفي ديگر ابــوي مرحــوم را دســتگير نمودنــد ريش او را گرفته وبسته گرفتــه بــه دكــان قصــّ

كدخدا شخصي آمـد کـه قلـق فّراشـها را حاضـر كنيـد واآلن روانهٴ گوشت خريده و او را به خانه آورده واز طرف حاجي اسداهللا
وپسرش وبحر العلوم رسيد في الفور شخصي را به خانهٴ ما فرستادند كــه حضــرات را از آن شهر شويد چون اين خبر به امام جمعه

جلو ما برويد برويد ميگفتنــد محل حركت بدهيد واسباب حركت را حاضر نموده بودند به قدر صد نفر چوب و تركه به دست از
ده بايــد قــدم بــرداريم آن روز جمعــه بــازار و رســمًا جمعّيت وما پنج نفرچنان كتف نزديك يكديگر بسته بودند كه َكَنفِس وا'ِحــ

وپــاي جماعتي تماشاچي از تمام دهات اطراف جمع شده بودند مــا را بــا اين هــيئت عجيب سر فراهـم مي آمد وآن روز خصوصًا
نميشــد مــارا كــه دور دائــرهٴ قريــه گــردا نيــده در برهنه ميبردند  تمام كوچه وبامها از تماشاچي پر شده كه ابتدـا و انتهاي آن ديــده

بود مارا در باالخانه برده به ستو نهاي ُاُرسي كــه مشــرف بــه ميــدانگاه بــود بســته فّراشــها ميدانگاهي سر چهار راه كه مكان وسيعي
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اّول غروب بــه خــانهٴ آقــا محمــد برداشته به قدري كه الزم دانستند دو ساعت تمام چوب زدند بعداـز آن اين نيم مردگان را چوب
تقي وارد نمودند وآن شب تا صبح علي الّدوام فّراشها چوب

ــار زدند ودر مّدت چهارده ساعت شب اّيام راحت هرشخصي آنقدر بود كه چهار نفر ديگر چوب ميخوردند واّول صبح مارا يكب
بستند وبركف پاها چوب ميزدند بعد از ان مارا آورده ديگر با پاي برهنه روي برف آورده درب مسجد  به چوب

۲۶۹صفحه 
كبــاب مي پختنــد واز طــرف درب خانهٴ خودمان وتفنگ بردست گرفته پنج مرغ كه درخانه مي چريدند تــير زده از يــك طــرف

كارنداشتند چون كه اميد قلق در آنهــا نبــود بــاري بعــد از ظهــر خــبر از ركن ديگر چوب وفلكه براي بنده دركار بود وديگران را
وسينا آورديم مظلومان را بــه وبالجمله چنان كه ضمن شرح احوال نّير(انتهي).     رسيد که مقّصرين را به شهر بياورند  الملك حاكم

لطان آزاد نمــود وروزي ركن نوع مذكور به اصفهان برده مّدتي در انبار حكومتي محبوس بداشتند آنگاه نخست ميرزا را ظّل الســّ
نيســتيم وســّيد محضر خود خواست ومّدعيان را نيز حاضــر نمــوده گفت اين محبوســين ميگوينــد كــه بــابي به الملك محبوسين را

كـه نميشناسـند حـّق لعن هم ندارنـد آنـان عليمحمد را نمي شناسيم جواب دادند كه بايد لعنت كنند ركن الملك گفت كسـي را
موجود است وركن الملك صندوقچهٴ آثارشان را كه آورد بودنـد طلبيـد وكليـد بـه اظهار داشتند كه كتب وآثار بابّيه در منزلشان

انشــاء اهللا اين ســخنان دروغ باز كردند بعضي كتب راجعه به اديان مختلفه در آن بود پس ركن الملــك چــنين گفت مستخدم داد
مظلومــان براشــته بــه ايشــان گفت همين شـب از شــهر بــيرون برويـد  ونعيـم است با اين كه مّدعيان ناراضي بودند زنجـيـر ازگـردن

پسرم از خروج از بلد داشت وشنيده شد كه پدرش نزد شيخ مجتهد اصفهاني  رفته اظهار داشت كه چون مستخلص گشت وقصد
دينــار بســيارا بــه او خــواهم داد الجــرم احبــاب دين بيرون است هريك از طالب علوم دينّيــه وي را بدســت آورده بكشــنـد درهم

چون اعداء از خيالش منصرف شدند او ونّير وسينا ومــيرزا منظــر (محــرم) وآقــا محمــد اصفهان وي را چندي مخفيًا نگه داشتند تا
 بود كه بانهايت خوف۱۳۱۰وغيرهم عزم مهاجرت از وطن كردند وپياده بي زاد و راحله از بيراهـه شتافتند وبسال تقي

۲۷۰صفحه 
وميرزا نعيم تا طهران دچــار مشــّقت واضطراب خويش را به قريهٴ دولت آباد رساندند واحباب آنجا مصاريف قليلي به ايشان دادند

كرد وزجــر گرســنگي وتشــنگي كشــيد ودر بعضـــي بالد مانــده بــراي احبــاب بسيار گشت واز خار بيابان  وسنگالخ  پاهايش آبله
شــوهر كرده وجوهي بدست آورد تا قادر برسفر گشت وزوجه اش در سده بــه حكم شــيخ مجتهــد اصــفهاني كتابت آثار وكتاب

تمامت ماترك و اموالش را متصّرف شــدند نمود ودو پسرش حاجي حسينعلي وحاجي رجبعلي ونيز دخترش از وي احتراز نموده
ودر كوچه باغ معروف كه محّلهٴ جمعي از احباب ومحّل اجتماع واحتفال بــود بــه وبالجمله نعيم به نوع مذكور وارد طهران گشت

احبــاب اشــتغال نمــود اقامت جست وبه استنساخ الوح وآثار وتدريس وتعليم عربي وفارسي به برخي از نوباوگــان حجرهٴ محّقري
خود محفل تالوت كلمات وآيات وذكر حجج وبّينات مرّتب وبدانچه از نقود بدست آورد قناعت كرده ودر عين حال در حجرهٴ

ام ولسان وخلق وتعليم شيرين با اطالعــاتي كــه از كتب مقّدســه واخبــار مــاثوره وي را بــود بــه تبليــغ بيگانگــان داشت وباچهرهٴ بسُّ
آشــــــــنايان پــــــــرداخت وزني از خانــــــــدان بهــــــــائي اختيــــــــار نمــــــــود ومتــــــــدّرجًا  امــــــــور معــــــــاش

واحـوالش حاصـل كـرده مـرتِّب گشت ودر سفارت انگليس به تدريس فارسي مشغول كرديد واعضاء سـفارت عالقـه بـه اخالق
خانه هاي متعّدده ونقود كافيه بدست آمد وتا آخر الحيات بــه مجذوب اخالق دلنشين وكلمات شيرينش شدند واو راد بدينوسيله

اشعار مي سرود ورساالت تأ ليف مينمــود ونونهــاالن را علم تبليــغ مي آمــوخت تــا در نهم جمــادي خدمات درين امر قيام داشت
يمي درين امر برقرار گشت نعدر گذشت ودر بقعهٴ ا مامزاده معصوم مدفون شد واز او خاندان محترم۱۳۳۶االولي از سال 

۲۷۱صفحه 
رسالهٴ استداللّيه در جواب اعتراضات والواحي متعّدد در حق وي از قلم ابهٰي   وحضرت عبدالبها صدور يافت واز آثار منثور نعيـم

مباحث ادوار برون انگليسي ورسالهٴ نتيجــة البيـان در اثبـات امـر من يظهـره اهللا حاجي ميرزا حسن صفيعليشاه ورساله اي در جواب
ُاخري' كه بنام بهارّيه معروف اســت ودر اشــعار االبهٰي   و رّد ميرزا يحيي از طريق بيان ونيز رسالهٴ دروس تبليغّيه ورسالهٴ استداللّيه

وقريحهٴ سّياله وسالمت وعذوبت  كالمش منكري ندارد ودو بخش از استداللّيهٴ منظــومش نعيـم تخّلص نموده بدين نام مشهور شد
بهائيان ميباشد واســتدالليهٴ منظومــه تــركيب وقصيده صيفّيه واشعار آبدارـش كه مانند لئالي ؟؟؟ ميدرخشد زيب قلب ولسان ودامن
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اشتهار احتياج به دكر ندارد ولي محض آن كه ترجمهٴحالش از آن خــالي نمانــد بنــد و بند مذكوره دو بار به طبع رسيد واز غايت
را ثبت مينمائيم قوله: بيتي چند

عاشقان مژده  دلستان  آمد                               روح بخش جهانيان آمد
مالك يوم دين امام مبين                                 صاحب العصر والّزمان آمد
بانگ يا رّب از زمين برخاست                       صيحة الحّق  زآسمان آمد

باكتاب جديد وشرع جديد                             ظاهر آن هاشمي جوان آمد
اصل انسان مبّين قرآن                                    صاحب حّجت بيان آمد

مهر و مه چون محّمد و علي است                   جمع شمس و قمر عيان آمد 
العجـل العجـل براي ظهور                              عّجلوا عّجلوا همان آمد
برجهان نفحه حيات دميد                              بر تن مردگان روان آمد

                      اسمعوا ههنا نداء الحق
                       زهق الباطل وجاِء الحق

عاشقان را  به زاهدان مشمار                       كاين غم خويش دارد آن غم يار
آن به خون چهره شويد اين ازآب                 سر دهد آن واين برد دستار

۲۷۲صفحه 
آن ره جان سپرد اين ره نان                         آن در دين زد  اين در دينار
ميسرايند سرود نامهٴ ؟؟؟ عشق                      اين به باالي منبرآن سردار
زاهد از بهر زر كند زاري                          عاشق از مال وجان بود بيزار

از پي سيم آن به نغمه زير                          وز غم يار اين به ناله زار
اين شهيدي است صادق االقوال                 وان حماريست يحمل االسفار
اين و بي يسمع وبي يبصر                          آن وتعمي القلوب واالبصار

                        آن كسان اولياء اهللا اند
                      كه شهادت به آرزو خواهند

مطلع ذات كبريا است بهاه                       مظهر آيت لقا است بهاء
نيك اگر بنگري به كّل كتب                     قصد كّل انبيا است بهاء
آنچـه ذكر لقا است در قرآن                    ابتدا تا به انتها است بهاء
معني آيت واشرقت االرض                     من نور ربّها   است بهاء

سرطه حقيقت لسن ؟؟؟                          نور والّشمس والّضحي است بهاء
وعلي ربّهم يقوم الّناس                         مرجع كل ما سوا است بهاء
الغرض بعد ستة االّيام                           وعلي العرش استوا است بهاء
اسم اعظم كه اّولين اسم است              در دعاي سحر بها ست بهاء

                        كاّولش اسم طلعت ابهٰي  ' است
                       واخرش نام حضرت اعلي است

تاعيان شد جمال وحدت گل                             رو به وحدت  نهادكثرت كّل
عشق منسوخ كرد مذهب عقل                           عقل مأمور شد به خدمت كّل
دور دور محّبت است شود                                شرعها جزو اين  شريعت كّل

آيت صلح كّل بود منسوخ                               از چه از آيت محّبت كّل
آيت عاشروا مع االديان                                    مّتحد ساخته طريقت كّل
ثمر جمله بار يک داريد                                  مّتفق داشته حقيقت كّل

۲۷۳صفحه 
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بايد اهل بها كمر بندند                                   پي اصالح كل  ؟؟؟ ملل
خويشتن را فداي هيئت كّل                      هله اي عاشقان دوست؟؟؟ كنيد

                                        هو فوق رؤوس ينظركم
                                        انتم ان تنصروه ينصركم

گشت حق ظاهر  ؟؟؟                             كنز مخفي عيان شد از ويران
ناز كن ناز  بر همه عالم                             فخر كن فخر برهمه كيهان
شاد شو شاد کز تو پيدا شد                        مالك ممالك عالم ؟؟ن
وجد كن وجد كز تو ظاهر شد                 شجر طور موسي عمران

ناز كن فخر كن كه از تو شده است               ظاهر وفاش وآشكار وعيان
سّر تورات ومضمرات زبور                           رمز انجيـل ومعني قرآن

دوست ميدارمت که پيغمبر                           گفت حّب الوطن من االيمان
حيف از ايرانيان كه نشنيدنـد                          اين حديث از امام مّتقيان

                                    ان اطعتم لطالع المشرق
                                    لسكنتم بنهج الصادق

همهٴ عالم اي دو ديدهٴ من                                 دست وپاي تو اند و چشم وبدن
دست را پاي چون شود بد خواه                      گوش را چشم چون شود دشمن

غم عالم بخورند غصه خويش                        راحت خلق جو  نه راحت تن
زجر حيوان مجو چه جاي بشر                        خير عالم طلب نه جاي وطن
نيست خير كسي به خاص وبه عام                   به دل پاك بين به مرد وبه زن
همه اطفال را چه كودك خويش                  تربيت كن بفضل ودانش وفّن

شخصت ار ُشد فداي نوع چه باک                 دانه كاشتي وشد خرمن
ملك امروزه  از تو شد معمور                       تو و اعقا ب را بود مخزن

                                        بيداهللا بسطة وسعة
                                       يبدل حته بسبع مأة

۲۷۴صفحه 
كاش اعضاي ما بريشم بود                         همه رگ هاي ما  بريشم بود
بخيهٴ اّتصال عالميان                                   سبب  التصدق  ؟؟  مردم بود
كاش اين اختالف و جنگ و جدال            نامش از صفحهٴ جهان گم بود

كاش قومي كه ز جر ما جويند                    بردگر قومشان ترّحم بود
كاش برخلق سّر دين بهاء                          آنچه مخفي است در تجّسم بود

كاش برغرق ما زنفع ؟؟؟عموم                   اين يم فيض در تالطم بود
كاش امروزه شمس احكامش                     روشتي بخش چشم انجـم بود
كاش آنان كه ميكنند اكفار                          فكرشان خالي از توّهم بود

                                       يرون طريقة العليا
                                 صارت االرض خبته العليا

چشم از هربهانه برداريد                            گوش از هر فسانه برداريد
همه يک دين و يک  زبان گرديد              اختالف از ميانه برداريد

دين سراپردهٴ يگانگي است                        اين دوئي از كرانه برداريد
رسم بيگانگي زروي زمين                        بهر حق يگانه برداريد

متمّسك به صلح كّل گرديد                      اسم جنگ از زمانه برداريد
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تيغ وتير وكمان بيندازيد                          ناي وچنگ وچغانه برداريد
در ره عشق نّيرميثاق                                قدمي عاشقانه برداريد
مأمني هست در زمانه اگر                        سر ازين آستانه برداريد

                               وّجهوا  وجهكم  لباب الحق
                               فاستعيشوا  الي جناب الحق

اي رخ وگيسوي تو نور وظلم                      اي قدو ابروي تو نون وقلم
هم دم صافي تو آب حيات                         هم كف كافي تو كان كرم
بنده از قد تو سرو سهي                               خادمي از خد تو باغ ارم

مركز عهد و رد اهل نفاق ؟؟؟                          مهدي وقت وسد سيل ستم
                      ۲۷۵صفحه 

نامه نامي از عهد قدم                           حضرت سامي تو غصن قدم
صب عالي تو عبد بهاء                         رتبهٴ داني تو مير المنم

يكسره در حق تو بوده گواه                  يكدله در حق تو داده رقم
خّطهٴ چين وخط روم وعرب                 كشور هند و حد ترك و عجم

                              نيست نامي تو اصـل قويم
                               منبع صافي تو بحر قديم

تو در يمي وتو بحرـي وكان                        تويم دري وتو عقلي وجان
يم در تو يم صافي عز                                در يم تو در دري شان

تو حقي در بي وعبدي رزق                      تو دري و يمي وبحرـي وكان
تو سرحقي زتو كشتي نوح                       تو حق سري وتو محي جان

كف مس توكف موسي *                       خط يد تو دمت عيسي وخوان
يد وخط تو قل عظمي زكل                     قد وخد تو صف حيرت زبان

جد و كه تو جد باني دين                      * تو ضد ماهي ان
حد حسب قد قافيه سنج                         حق عز تو حق قافيه دان

                     خط عز تو خط سامي حق
                     نص حق تو نص نامي حق

وقصيده صيفيه مخمس مشهورش درمدفيحه حضرت عبدالبها بدين ابيات اغاز يافت
____________________________________________________________

فاعلن فاعالنن فاعالتن فاعالت بخط بيم اين بند تركيب در چهار بحر خواند ميشود  فاعالتن فعالتن فعالث مفتعلن مفتعلن_ ۱
ايد ********** در چهار بحر مذكور ***** مفاعيلن مفاعيل فعولن فعولن فعولن_ ۲

فعرمن فعول * مفاعيل فاعالتن

 
  )MISSING PAGES(   ست.  در تسخه اضل موجود ني۲۷۷  و  صفحه ۲۷۶صفحه 
۲۷۸صفحه 

داخــل خانــه شــده غــارت كردنــد ودور از آبادي است كشيده بينداختند مراجعت كردند ونفت به در خانــه اش ريختــه آتش زده
همان خانه انداختند ومتفّرق شده پي كار خود رفتنــد واهــل خــانهٴ حــاجي ودختر شير خواره اش را كه در گهواره بود به چاه آب

ــه آمدند طفل را ديدند كه برچوبهاي سر چاه كه حاجي دو قسمت براـي تعمير چاه منصوب چون به سر چاه ــرار گرفت داشته بود ق
بهائيان نجف آباد رسيد وحاجي ابراهيـم معروف به فيروز آيادي بــا مصون مانده وبيرون آوردند واز آن سو در همانروز خبر واقعهٴ
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وغيرهما در شيشــه هــا ومنتسبان ديگر مؤمنان  مقداري در از نان خشک سائيده الك كرده ونيز آب سيب وشيره چندتن از كسان
بـه سـرقنات مـذكور رسـيدند وجســد را يافتــه بـيرون آوردنــد گرفته واسباب كفن ود فن برداشته در ساعت چهار از شب گدشته

رمقي كرد به سعي وكوشش بسيار اندكي از گوشهٴ دهان آن مظلــوم را بگشــوده  قــدري از وچنون گوش برقلب گذاشته احساس
تنّفس ظــاهر شــد وجســد را در نمــد نان خشك را با آب سيب وغيره مخلوط كرده به حلق ريخت وپس از يكي دوساعت حالت

شكسته بند وجّراح معالجه كردنــد تــا بهبــودي  حاصــل شــد وحــاجي گذاشته به نجف آباد رساندند ودر طول مّدت هشتاد روز با
كرده چندي بماند و دچار مشــكالت بســيار گشــت وزوجــه اش در وطن شــوهر اختيــار كــرد وبــاالخره ناچار به طهران مهاجرت

حاجي در طهران در گذشت .
نّير وسينا ونعيم مصاحب ومعاشر شــده نــيز در مشــرب عرفــان   چنانكه نگاشتيم در آغاز شباب باوآقا ميرزا رضا منظر - محرم
جــواني عرفان رسيده ايمان به امر ابهي يافت ودر بلّيات وخطرات مــذكوره افتــاد  وچــون بــه وقت وشاعري قدم زد تا به سر منزل

وجالدت بروز ميداد وشّدت غيرت ايماني در زي سپاهي؟؟؟؟؟ آراسته وپيراسته بود به حمايت از مظلومان قدرّيت
۲۷۹صفحه 

در آن حـدود ونـيز در صـفحهٴ يـزد وپس از مهاجرت به طهران نخست به اّتفاق سينا براي تبليغ  سفر به خراسان كرد آنگاه منفردًا
 به هندوســتان هجــرت۱۳۱۵تعّرض وحملهٴ اهالي گشت وباالخره در سال  وغيره اسفار تبليغّيه همي نمود,  نوبتي در نيشابور دچار

پــرداخت ودر انداخت وبه دستور حضرت غصن اعظم عبدالبهاء به تبليغ ونشر امر ابهٰي   وترويج عهــد وميثــاق كرده رحل اقامت
هند و زردشتي و فرق اسالم مناظره كرد وبــا  مــيرزا غالم اغلب اقسام مملكت وسيعهٴ هند مسافرتها ي متواليه نمود وبا شناخته گان

بنــاي مناظره وتبليغ فــراهـم داشــتند وكتــاب اقــدس وســائر كتب اين امــر بــه او داد وقاديــاني احمد مؤّسس حزب قادياني مجالس
برخاستند وشبي بــا آالت حــرب وضــرب بــه وايذاِء ميرزا منظر( به تعّرض)معارضت نهاده در مجّله نشر نمود چنانكه متعّصبان متعّرض 

ــام منزلش هجوم بردند وبرخي از احباب به شرطه خبر دادند تا جماعتي رسيده مهاجمين را متفّرق ساختند وميرزا منظر تــا آخــر اّي
فرمودنــد بــدان نــام نمــود مقيم َبمباْي بوده تخّلص شعريش را كه در آغاز منظر ميگفت براـي اين كه خطاب محــرم بــه او حياتش

از او باقي نيست.   وقبرش در بمبي هست وازداج نكرده نسلي۱۳۳٢ووفاتش به سال 

واقع شــد كــه آقــا ســيد جعفــر  بدينگونه۱۲۷۰از توابـع اصفهان آغاز طلوع امر جديد در حدود سال  و در دولت آباد 
احوالش در بخش سّوم آورديم به عنوان وعظ وروضــه خــواني بــه يزدي از علماء و وّعاظ واصحاب جناب وحيد اكبر دارابي كه

وتقوي وفصاحت وبالغت جذب نمود ودر خالل مواعظ به نوع اشاره وكنايه مطـالبي راجـع بـه امر قريه وارد شد واهال را به علم
جديد پروراند و اذهان را براي اقبال وايمان تنوير وتشحيذ كرد ورشتهٴ سخن به پايه اي

۲۸۰صفحه 
وباالخره در طول مّدت  دو  ماه جمعي را بــه رساند كه دستها برسرزده ناله بركشيده گفت واي واي محّبت خدارا نشناخته كشتند

االصـل بـود كـه توّلـد ورشـد وازدواجش در قـريهٴ ريـزن جـزو بلـوك حضرت اعلي هدايت كرد که نخست مال محمد بختياري
آقـا سـيد آباد آمده مسكن گرفته  به دكانداري اشتغال جست ومالك ثروت واعتبار گشـت ودر اين هنگـام ماربين شد وبه دولت

محمد عليبه امر جديد آورد,   وديگر مال  جعفر را به صرف اخالص در عقيدت وآئين به خانهٴ خود منزل ومأوي داد وايمان
حــاجي مــيزاوعلي پســر اهللا بخش والياس ســلماني وجعفر  مالومال محمد حسن  معّلم ومكتب دار وهم اصفهانـي
ــيرعليمحمدو آقا سيد جعفر وسيد نورالدين  آقاوعليمحمد قصاب وسيد علي  ــد وجمعي  كث ــان آوردن ــيرهم ايم  وغ
برآشفتند وكد خــدا شــروع بــه  مال محمد متواتر  شد وجمعي به تعّصب وعنادٴواعظ را شنيدند وذهاب واياب به خانه سخنان سّيد

 و او نـداد و کـد خـدا مقـاومت كـرد وبـه واسـطهٴ بعضـي از مخالفت نمود وكسي نزد مال محمد فرستاده كّره اســبش را خواست
محمد مجمع بابيان منعقد است وبرخي را گماشت كـه بـه بـام خانـه برآمـده  سخنانشـان منافقين اطالع يافت كه شب در خانهٴ مال

از آنــان بگريختنــد ومعــدودي كــه راشنيدند ولذا شبي ديگر جمعي بفرستاد  به خانه ريختند وبا بابيان در آويختند  الجــرم بــرخي
خواندنـد وآقا سيد جعفر شبانه بــا مال محمــد بــه اصــفهان شــتافت وپس از برجاي ماندند خويش را مجاهد وجويا وپوياي حقيقت

پــرداخت به بذل مال وحمايت جمعي از رجال امنّيت وفراغت بال يافته عودت به قريه نمود وبه شــغل خــود اّيامي چند مال محمد
باسرمايهٴ قليــل ادامهٴ شــغل داد بــدين طريــق اعــداِء مــذكوره ولي اشرار آرام ننشستـه چند بار خانه وكاشانه را غارت كردند وناچار

جعفر سنيني چند بابي وازلي بودند تا آن كه باري  ديگر آقا سيد جعفر به محّلي واقع وغيرهم حسب داللت آقا سيد
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۲۸۱صفحه 
وآقــا محمــد بــاقر نــزدش رفتنــد واظهــار درنيم فرسنگي قريه آمد وپيام فرستاد كه نزدش حاضر شوند مال محمد ومال محمد علي

فارغ وممتد توان بيان كرد والجرم به شهر درخــانهٴ محمــد صــادق بن مال جعفــر نمود كه مسائل جديد  ومهمتري است ودر وقتي
باح مال محمــد ومال گندم پاك كن محمــد علي وآقــا مجتمع شوند واين بگفت وسوي شهر عنان تاخت وروزي ديگــر علي الصــّ

كه تقريبا پانزده نفر بودند به خانهٴ مذكور نزد آقــا ســيد محمد باقر ومال محمد حسين وآقا محمد اسمعيل داماد مال محمد وغيرهم
مــيرزا يحــيي بعضي از الواح ابهٰي   برايشان خواند ودعوت به مقام من يظهر اللهي نمــود واز مخــالفت جعفر در اصفهان رفتند واو

ايمان امر ابهٰي   يافت وديگران تغيــير حــال نــداده گفت ومال محمد علي كه اطالعات ومعلومات داشت مستفيد ومستفيض گشته
خطاب به مال محمد علي رسيده او را امــر بـه تبليـغ بابيـان مـذكور وغـيرهم فرمودنــد  و از قبول ننمودند وطولي نكشيـد كه لوحي

ــذکور آنسو مكاتيبي نيز از ميرزا يحي مملّو از مفتريات برايشان آمد ومال محمد علي به تبليغ هّمت نهاد واز آن جمله مال محّمد م
شــده در خالل آن احــوال در گذشــت را به هدايت کبري مهتدي  ساخت كه بعداز چندي به عّلت تعّرضات اهالي بيمار وبستري

دامادش ميرزا اسمعيل وداماد ديگرش آقا محمد باقر همگي مؤمن شدند وپسرانش نصراهللا واسداهللا وفتح اهللا و نيز زن ودختر وهم
بــه ايمــان گشــتند وچنــدي ومال ابوالقاسم سؤالي از محضر ابهٰي   راجع به علم نوم كردند واز مطالعهٴ جواب فــائز وآقا سيد صادق

گذشتند وآقا محمــد بــاقر مــذكور دامــاد ديگــر مال محمــد پس از فوت مال محمد دامادش ميرزا اسمعيل وهم مال محمد علي در
بابيــان دولت آبــادي بــه حــالت بــابّيت وازلّيت ماندنــد وســپس مبّلغين بهــائي از قبيــل آقــا بزرگتر اين فئه قرار گرفت وديگــران از

سيدعبدالّرحيم اصفهاني وپسرانش آقا سيد مهدي وآقا سيد هادي ونّير
۲۸۲صفحه 

مهجور ومالمحمد باقر ميرزا خوراني وآقا ميرزا وسينا وميرزا اشرف واقا ميرزا ابو الفضل وحاجي ميرزا حيدر علي واقا سيد حسين
از وبا بابيان محاّجه كردند ونتيجه وثمري حاصل نشد وتبــديل تمــام نيافتنــد فقــط چنــد نفــري نعيـم پي در پي به دولت آباد آمدند

اهال واز بعضي دهات حوالي ايمان آوردند ولوحي خطاب به مؤمنين رسيد وآقا محمد
ــا باقر وآقا نصراهللا بن مال محمد وحاجي عبدالعظيـم بن مال محمد علي هّمت به مناظره وتبليغ ازليان نهادند وتاثيري نيافتند وبابيان ب

عبداهللا گشتند ومشاهيرشان حاجي ميرزا هادي وميرزا سيد محمد ومــيرزا عبــدالباقي وســيد مسلمانان در جور وستم بربهائيان مّتفق
وحاجي غالم وسيد جعفر و پسرش وحسن بن استاد رمضان ومال جعفر داماد مال

وواقعات كثيره رخ داد واز آنجمله شــبي آقــا محمد وآقا سيد حسين بودند ومحاّجه ومشاجره فيما بين بهائيان وازليان امتداد يافت
ــار حضــرت ميرزا ابوالفضـل در خانهٴ آقا سيد احمد از اعلي بهائيان تا هنگام صبح با ازليان مناظره ومحاّجه نمود وبا كتاب بيان وآث

كردنــد وبــاالخره همهمــه ومجادلــه فيمــا بين برخاســت اثبات امر ابهٰي   نمود وجمعيت مسلمانان بربام مجتمع شده تماشا واستماع
بهائيــان نهادند وآقا ميرزا ابوالفضل شبانه به اصفهان رفت ودر تمامت واقعات مذكوره غــالبيت ومسلمين نيز بناي حركت وهيجان

امر جديــد حــق باشــد البّتــه حقيقت در جــانب بهائيــان چنان واضح واشكار شد كه مسلمين نيز حق را باايشان دانسته گفتند هرگاه
حاجي عبدالعظيم به عزم زيارت عكا حــركت كردنــد و آقا نصراهللا وآقا اسداهللا۱۳٠۸است واحوال بدين منوال گذشت تا در سال

وآقا عبداهللا مــؤمن شــد واز ســفر بــه قــبرس واقاعبداهللا نيز كه هنوز ازلي بود با ايشان همراه شد تا در عكا به محضر ابهٰي   رسيدند
منصرف گشت وچون  حين حركت از دولت آباد عريضهٴ مختوم توّسط همرهان داده توّقع صدور تفســيري بــر بســم اهللا الــّرحمن

الّرحيم نمود
۲۸۳صفحه 

را بهائيــان بــه ازليــان ندهنــد ولي حضرت غصن اعظم عبدالبهاء حسب امر ابهٰي   تفسيري نگاشتند و دستور شد كه صورت تفسير
يحي بخواهند كه تفســيري بــر بســـم اهللا بنويســند وچــون مــراجعت بــه وطن بگويند كه چنين تفسيري صادر شد وآنان نيز از ميرزا

تفسير فصيح وبليغ مــذكور در رفتار نمودند واز ليان بقبرس نوشتند وصورت تفسير از ميرزا يحي رسيد ودر برابر كردند به آنگونـه
۱۶نبيل زرندي در اّيام اقامتشان به عكا حسب االشاره منظومهٴ مثنوي موّرخهٴ  آوردند ومقامات ميرزا يحي بيشتر هويدا گرديد ونيز

چنين است:  راجع به ازل وازليان سروده نسخه به ايشان داده به وطن آوردند وآغاز مثنوي۱۳۰۹سال  جمادي اآلخر
ذكر ذكر آمد چه آمد در جهان                    وجه ذات در غيب آمد عيان

خيمهٴ هستي وذكر آمد پديد                       صد هزاراـن خيمه ها از هم دريد
در عراـق از مالك كّل رقاب                       شد عنايت اين دو بيت  مستطاب
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تا نمايم افتتاح مثنوي                                   در ثناي آن نگار معنوي 
دولت آباد ترا نکبت گرفت                         چون به اسم هاديت نسبت گرفت
از بهاء اهللا خواه قطع اين نسب                       تا رسي  هم براـن از فضل رب

چونكه اسماه نازل آمد از سماء                    همچه خورشيد است روشن پيش ما
كه شه جان دولت آبادت كند                  چون شهان از دولتش  شادت كند
شكر كين اّيام از تو چارتن                       شد به باب شاه ابهٰي   شان وطن
زنده گرديدند از بسته؟؟؟ جمال                برمبّينشان حق كشارد از شمال

از محمد زادگان توسه تن                       گشت منظور شهنشاه زمن
اّولي منظور حق عبداهللا است                     دّومي منصور حق نصراهللا است
سّومي آن شاه ابهٰي   را اسد                        كاز بهاننمود سدش هيچ سد
چارمي زاده علي بعدا لّنبيل                       شارب ار سلسال وصل سلسبيل
كاز بهايش نام شد عبدالعظيـم                   در صراط حّب  ابهٰي   مستقيم

اي ديار دولت آباد بها                            خون را بگذار وشو شاربها
۲۸۴صفحه 

شاه جان از كفر دين پاكت كند                   از بهايش فخر افالكت كند
در ظهور ذكر سلطان الوري                       داشتي سبقت تو بر ديار وري

جز  نجف آباد و اردستان راد                     مي نبودت همسري ز؟؟؟ارض صاد
وندرين ابهي' ظهورت اي عجب                بينم از آن همسران خودعقب
وين عقب ماندن نبوده بي سبب                 رفع عّلت را طلب از فضل رّب

تبعيــد شــدند ودر اصــفهان محبــوس گشــته وبالجمله پس از ورود زائرين مذكور طولي نكشيد كه سينا ونّير ونعيم ومنظــر از ســده
استخالص يافتند وبه دولت آباد آمدند واين امورموجب انجذاب واشتعال بهائيان وشدت معانـدت وغضـب مسـلمانان  ويحيائيـان

بــر بطالن عقيــدت جديــد ومفسدين تحريك وتهييج نموده برآن دانستند كه گروهي از اهالي بــه اصــفهان بــراي شــهادت گرديد
به جائي كشيد كــه مــيرزا اســد اهللا خــان وزيــر وســائر بهائيــان بلــد وپيروآن شتافتند وجمعي از مومنين نيز براي مدافعه رفتند وكار

ــه چه كه چند هزار تن از اهالي دولت آباد وقراي اطراف با كوس وناي وبانگ وآواي براي نتوانستند حمايت كنند اداء شهادت ب
ودوان بــه ســوي طهــران ره ســپردند و زنــان وكودكــان شهر در آمدند وبراي مظلومان خطر قتل وغارت فراهم آمد الجــرم پيــاده

ــه برجاي ماندند ومال هاي قريه برخي از زنان را توبه دادند وبعض ديگر از نسوان باصغار پي رجال خود به طهران آمدند وچــون ب
 به۱۳۱۲ماند واساميشان كه به سال  حضرت عبدالبهاء لقب مهاجرين در حقشان صادر شد در آن عائله واسعه اين لقب برقراـر قلم

محمــد علي  آقــا ســيد هــادي  آقــا عبــدالمحمود  آقــا محمــد بــاقر  آقــا طهران وارد شدند چنين اســت حــاجي عبــدالعظيم بن مال
نصر اهللا  آقا اسداهللا  آقا عبداهللا  آقا فتح اهللا  عبدالحسين بن آقا نصراهللا   ومحمد وشمس الّدين پســران آقــا عبداهللا. عبدالحسيـن  آقا

مذكور دولت آباد به طهران قرارگرفتند وازليان نيز از ميان رفتند ودولت آباد از وبناًء عليهذا چنانكه نبيل  در مثنوي گفت احّباي
٢٨٥صفحهٴ

مدرسـه مالني اصـفهان فـراغت از  جـواني مال كـاظم نـام در۱۲۸۸دولت امر ابهٰي   بي نصـيب گشـت واز قريـه تالخونچـه بسـال 
ورياست فقهي گرفته عازم وطن شد ودر آنجــا آقــا ســيد عبــدالرحيـم تحصيالت يافته از مجتهدين اجازت مباشرت احكام شرعيه

اشــتغال بــه اجــراء به امر ابهٰي   مهتدي ساخت پس باسري پر شور از بادهٴ محّبت بديعه به قريه قــرار جســته با وي را مالقات نموده
آخونــدها ومعانــدين بــه عــداوت ورقــابت برخاســته دين مراسم واحكام شرعيه به تبليغ انــام هّمت نهــاد وجمعي را هــدايت نمــود

حاج شيخ محمد باقر مجتهد ذئب رفتند وشــكايت نمودنــد ومجتهــد وي را بــه وعقيدت را بهانه كرده با جمعي به شهر شتافته نزد
نكشــيد كــه آخونــدها وهمين كه به شهر آمده در مدرسه اقامت گرفت آرام ننشسته به تبليغ طالب پرداخت وطولي شهر خواست

ودر حّمـام يكي از اهـل بهـاء مشـغول بـه کـار شـده معـاش قد برافراختنـد وناچار از مدرسه بگريخت وعمامه تبديل به كاله کـرد
ومحلش مّطلع شده به مجتهد خـبر دادنـد كـه حكم كفـر وقتـل نوشـت ولي اقـا مـيرزا گذرانـد وبه اندك زماني آخوندها از شغل

را بي اثـر نمـوده وي را سلطان الّشهداء) هّمت واقدام كرده وسائل اقـامتش را در تالخونچـه فـراهـم سـاخت وموانع (محمد حسين
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ــه وفســاد در متمّكن ومستقّر داشت تا به شوق وذوق تام آستين پي تبليغ باال زده جمعي را به سبيل هدايت آورد وال جرم نيران فتن
تشــهير كــرد وخواهر زاده اش آقا سيد آقا جان كه مال و متنّفذ در قريه بود بابي بــودن خــالوي خــود را قلوب متعّصبين برافراخـت

ومال كاظم ناچار معاودت به اصفهان نموده بــاز بــه نشــر اين امــر پــرداخت وصــيتش منتشــر گشــت و خــبر بــه حــاج شــيخ محّمــد
باقرمجتهد رسيد ونزد

۲۸۶صفحه 
دســتور اخــذ وي وديگــر بهائيــان مسعود ميرزا ظّل الّسلطان كه تازه به حكمراني منصوب بود رفته شكايت كرده برآن داشــت كه

 كه از آن جمله حاج محمد رضــا ســابق الــّذكر)۱۲۹٢دستگير كردند(  شهر وقريه را داد ومأمورين به هر سو حمله برده جمعي را
وحــاج سيد ابوالفضـل وآقا محمد كاظم عبادوز وحاج ابوا لحسن شوشتري وپسرانش آقــا محمــدكاظم (شهيد در عشق آباد) وآقا

عبدالحسيـن وآقا محمد رضا بن آقا محمد كاظم ونيز آقا محمد باقر بودند
گشته دست نيامدند وآقــا مــيرزا محمــد واورا به حبس انداختند وبه صدد ديگران برآمدند ولي احاد احّباء حسب المشورة مختفي

برايشان بفرستاد وعبداهللا نجف آبادي ازين فئه رابه كاشان روانه كرد تابه شاه در باب حسين (سلطان الشهدا) مصاريف وما يحتاج
ــيراز رفت محبوسين تلگراف نمود وحكم استخالص همه پس از هفتاد روز حبس رسيد راز محبس بيرون آمدند ومال كاظم به ش

ــاط گذاشــت ولي وپس از سير واقامت شهوري چند در آن حدود عودت به تالخونچه كرده بزيست وبنا به رعايت حكمت واحتي
ومعارضــت كــرده او وسيد حسين نام مالي قريه مناظرات عليمه پيش آمد وســّيد مغلــوب گشــته مخاصــمت اّتفاقًا روزي فيما بين

ــائر واهالي را به عنوان بابي بودنش به هيجان آورد به نوعي كه هجوم بردند واو را با ــدي پيش از ان ف سيد آقا جان مذكور كه چن
كشيدند ودر شهر نيز شورش مردم به مقاومت اهل بهاء به اوج رسيد وجمعي را به ايمان بديع گرديد دستگير كرده مغلوًال به شهر

شــد.     واّمــا بابيــان  واقع۱۲۹۵چنانكه در بخش سابق شرح داديم مال كاظم را به شهادت رساندند واين در سال  گرفتند وباالخره
ابهٰي   شد ه به حال وعقيــدت خـود بــاقي ماندنــد اصفهان واطراف به نوعي كه ضمن بحشهاي سابق آورديم جمعي معرض از امر

معاريفشان مال رجبعلي قهير ومال عليمحمد سراج وخواهرشان حرم منقطعهٴ حضرت اعلي وعده اي به عناد وعداء برخاستند كه از
سّيد محمد بودند ومعدودي را ونيز

۲۸۷صفحه 
آورديم وازآن جملـه حـاج مـيرزا منحرف از صراط ابهٰي   نمودند واعتراضات ومعارضات وشرح احـوال خسـران مآلشـان را نـيز

هادي دولت آبادي تحصيالتش در اصفهان وعراق عرب شد ودر سنين بعداـز شهادت  حضرت اعلي قبول بابّيت نمــود وبــا مــيرزا
وبابيــان  بــه عــزم حج وارد عــراق شــد ودر كــاظمين بــا مال جعفــر ازلي كاشي۱۲۸۳حاصــل كــرد ودر ســال  يخيي وبابيان ارتباط

مراسله وبذل هّمت وصرف ثــروت در نشــر مقاصــد اصفهاني مذكور چنانچه در بخش سابق آورديم معاشرت يافته وبا ميرزا يحي
شهر رايت افکار ميرزا يحيي گرديد وبه عّلت ملك وثروت بــر حّقّيتش مســاعد و او نمود وچون به ايرارن برگشت در دولت آباد

خليفه و جاي گزين خود مقّرر توانائي گرديد ونوبتي با دوپسر خود حاج ميرزا يحيي بعنوان حج به قبرس رفت وميرزا يحيي اورا
ــه داشت وباري ظّل الّسلطان به طمع تصّرف امالكش قصد اهالك كرد وبرخي از مجتهدين نيز وي را به نام بابي تكفير كردند وب

نمودنـــد وشـــاه ازحـــاجي مـــيرزا حســـن مجتهـــد شـــيرازي مقيم ســـامره كـــه ناصـــر الـــّدين شـــاه شـــكايت وســـعايت
مقلِّد ومرجع دينيش بود استفسار كرد وميرزا فتواي كفر وقتل نداد ودر اين غوغا وضوضاء حاجي ميرزا هادي رابيـم مال وجان فرا
گرفت وبر منبر برآمده با حضور خاّص وعام سّب ولعن وتبّري كرد ونسبت به قبرس وآن که در آنجــا مقيم وحبس اســت هرچــه
خواستند گفت ومحفوظ و مصون ماند  واين واقعات در اّيامي شد كه ميرزا اشرف را در اصفهان براي استقامت در محّبت وايمان
به امر ابهٰي   شهيد كردند و در بعضي الـواح درين خصـوص مسـطور اسـت.    در ارض صـاد حضـرت اشـرف جـان را در سـبيل

مقصود عالميان
۲۸۸صفحه 

ذكــر؟؟؟ هــادي خــوف واصــطراب فدا نمود به كمال استقامت وتسليم ورضا قصد  مشهد فــدا كــرد وبعــد از شــهادت آن مظلــوم
به اسمه و رسمه لعن نمود و تبّري جست به شــأني كــه ابن ذئب اخذش نمود آن بي انصاف بر منبر ارتقاء جست وبه مبدِء ومنتهي

راي دو روز اّيام فانّيه عمل كرد آنچـه را که اکباد مقــّربين محــترق وعــبرات مخلصــين نــازل بدر مجمع بر ايمانش گواهي داد,  از
حيات اين دليل برنفاق وشهادت آن گواه بر وفاق واّتفاق معذلک بعضي متنّبه نشده  ونخواهند شد... الخ.   وحاجي ميرزا هادي به

طبيب مخصوص  ميرزا علي اصــغر خــان صــدراعظم طهران مهاجرت کرد و به مساعدت ياران حويش از قبيل امين االطّباء رشتي
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عثماني امالك از دستبرد ظل السلطان مصون ساخت ولي ظل السلطان به حاجي ميرزا ونيز ميرزا حسينخان شوكت منشي سفارت
ــتياري هم آشتيائي مجتهد ساكن  طهران نوشت كه حاجي ميرزا هادي دولت آبادي بابي ازلي بطهران حسن اقامت گزيد تا به دس

قتلش كمــر بســت وخواســت مجتهــدين پــايتخت را بــاخود مّتفــق مسلكانش مسلمين را اغوا واضالل نمايــد ومجتهــد مــذكور پي
ا كه با حاجي ميرزا هادي  هم عقيدت بود مخالفت كـرد ومعـذلك مجتهـد آشـتياني بـه مقصـود خـودمومصّمم سازد وصدر العل

شــاه در محضــر خــاّص وعــام برمنــبر رسيد ومجتهدين با او مّتفق شده بردولت آبادي بتاختند واو را تكليف كردند كه بــه مســجد
عبدالبهاء لعن رسّب گفته تبّري كرد ونســبت بــه مــيرزا يحــيي برآمده نسبت به حضرت اعلي وجمال ابهٰي   وحضرت غصن اعظم

طابــات خولذا جان از مهلكه به در برد,  واو را نهايت عداوت با جمال ابهٰي    بــود در الــواح الهيه كلمات ركيکهٴ وقيحه  ادا نمود
وسّيد محمد چنين فرمــوده:   ســيد محمــد قهريِّه نسبت به وي به عنوان يا هادي موجود است ودر لوحي به امضاء خادم در حق او

اصفهاني
۲۸۹صفحه 

را ناميــده  في الحقيقــة يكي از خّدام بود ودر عراق همراه,  بعداز ظهور در ارض سرطردش فرمودند بعد شنيده شد قــّدوس خــود
مكّرر از قلم اعلي ذكر بغي وغفلت وانكارـش جــاري ودر خوب قّدوسي بود از براـي اين حزب غافل , وميرزا هادي دولت آبادي

الخ. فرمودند كه شايد حاضر شود ونفحات وحي او را جذب نمايد ليكن اثري از او ظـاهر نـه... اواخر در الواح منزله او را احضار
ومكاتيبي بسيار از ميرزا يحي در حق وي موجود است واو را با تطبيق عدد حروف

_________________________________________________________________
به نام بهائيان دولت آباد در عكــا بــه نبيل زرندي در وصف حاجي ميرزا هادي دولت آبادي ضمن منظومهٴ مثنوي  سابق الّذكر كه

 سرود  خطابًا به ميرزا يحي ازل چنين گفت۱۳۰۷سال 

بقيهٴ ابيات تاپايان اينعاقبت **** هادي گمراه را كردي رضي     تا مگر زان ره دهد نخل تو بار**************
صفحه ناخوانا ميباشند 

*************************************
۲۹۰صفحه 

العبــد المتقي المنقطــع الخــالص ابجدـي بلقب ودود خواند ودر كتاب اقصي چنين در شأنش نوشت : " فقليل ما يوجد مثــل ذالك
لكل عباد ولذرّيته ان يّتبعوا سبيله ويقتفوا بما قد اقتفي' ويقتدوا به ان يكونــوا مفلحين, يرفع الي اهللا اعماله وكان من الّراقبين وينبغي

ــيرزا يحــيي ذالك ــتيم كــه م ــابق نگاش ــادر بخش س ــنين".    وم ــه ولّي المحس ــره اّن ــبّين ام ــا يوصــيهم اهللا وي او را وصــّي خــود م
ي در طهران شب   در گذشت ودختر وپسران متعــّدد بــه مســلك۱۹۰۸نومبر  ۱۷ مطابق ۱۳۲۶ شوال ۲۴معيُّن كرد ولي قبل از مَوصِّ

ميرزا يحي پس از وفاتش پسرش حاج ميرزا يحي را وصــّي  خــود بــر قــرار داشــت.   واّما وهنجارش باقي ماند وچنان كه آورديم

شيخ محمد باقر مجلسي معــروف به  مجتهد  و متمّول متنّفد نسبششيخ محمد باقرمشاهير اعداء اين امر در اصفهان ازآن جمله 
مصادف شد ودر مواقعي كه توافق غــرض واشــتراك در نفــع ديدنــد منتهي بود ونفوذش با اقتداـر واستقالل ظّل الّسلطان حكمران

اطــالهٴ يــد آنچه از فضيحت وفظيعت در اقتدار حكمران بود براي كسر نفوذ وي مجري داشــت ودر متُّفق گشتند ودر مواقع اخري
 به عزم زيارت مشهد۱۲۹۴ولسان نسبت به ِعرض وناموسش قصور نورزيد ولذا به سال 

عبدالمجيــد ابــا بــديع كــرد وســپس در رضا رفت وبراي استرجاع؟؟؟ واستحكام نام ومقام خود نزد انــام مبــادرت بــه قتــل حــاجي
الّشهداء ومحبوب الشهداء گشت واهل بها دچار تعّرض وفتاوي او شده اصفهان سبب شهادت مال كاظم تالخونچه ونيز سلطان

__________________________________________________________________

پاورقي سه سطر وناخوانـا است
=====================================

 ---۲۹۱صفحه 
علي المنــبر پيوســته در رّد اين امــر تحت ضيق وشّدت وبيم قرار گرفته خاندان هاي بسيار مهاجرت اختيار كردند,  وبه اشّد بغضاء

الـوهّيت جمـال ابهٰي   ارضـاء؟؟؟ عنـان لسـان ورّد و اعـتراض سخن گفت وسورهٴ اخالص از قرآن را شرح وبسط داده در اظهـار
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ــه لقب فراواـن نمود ودر صف اّول از ذئب مجتهدين معاندين قرار گرفت وخطابات قهرّيهٴ بسيار در الواح نسبت به او صادر شد وب
رفته شربت ناگوار اجل چشيد وظــّل ملّقب گرديد وباالخره به عّلت شّدت توهينات ظّل الّسلطان از اصفهان رحلت كرده به نجف

علوم دينّيه در آورد تا برجاي مجتهد امام جماعت وحجــة االســالم باشــد الّسلطان زنش را گرفته پسري مولود كرده به زي طالب

 نــيز مجتهــد وحجــة االســالم متنّفــذ اصــفهان گرديــده مــوجب قتــل مــيرزا اشــرف ومشــّقاتتقي نجفي شيخ محمدوپســرش 
مالء چنين ميگفت  مـا فقهــاء مكّلــف بــه واضطهادات اين فئه گشت وخاندان بسيار از شدت تعّرضش مهاجرت اختيار كردند وبر

كنند فتواي قتل ميدهيم تا اين مرض ساري از بين مسـلمان فــراري شــود ظاهريم وهركس را به بهائيت نسبت دهند وشهادت اقامه
نروند وبه ضاللت نيفتند وبعد از كه هر عملي ناستوده وهر نسبتي ناروا به اين گروه ببنديد تا عوام پيرامونشان وبه اهالي دستور داد

بدين خيال مسرور واميدوار برويم كــه نفــوز وآثــار از آن پس غروب شمس جمال ابهٰي   پيوسته به حالت غضب واسف گفت ما
مــراتب نقصــاني محو وزائـل شود وحال پسرش عباس افندي پدر را برعرش الوهّيت نشانده خود را عبدالبهاء ميخواند ودرتمــامت

ازين سخنان برفراز منــبر گفت حكم بــه قتــل و نهب داد ندارد الجرم بايد به هر وسيله تشّبث نمود واين فئه را از ميان برد وچندان
وعاّمهٴ اهالي به اعداـم اهل بهاء قيام كنند ولي رئيس كه نزديك شد شورشي عظيم بر پا شود

۲۹۲صفحه 
فسـاد وافسـادي شـود مفسـدين را بـه شاه خبر داد وشاه تلگراف نمـود كـه اگـر بـه نـام دين وآئينه تلگرافخانـه اصفهان ماجري' ب

مقامي در علوم اسالمّيه نيافت به زر و زور وحيله وسالوس روي اهــالي هالكت خواهد رساند وبالجمله آقا نجفي با اين كه چندان
ومنفي به طهــران جمعّيتي كثير از طالب وغيرهم براي اجراِء هرفرماني حاضر داشت وگاهي مغضوب دولت به خود كرده هميشه

ســلطان العلمــاء امــاممير محمد حسين گذشت ديگر  گشت ومانند ديواري غليظ در مقابل هر نوع تجديدي به پا بود تا در

 ازين جهان در گذشت ومير۱۲۹۱جمعه كه شرح حالش را در بخش سّوم نگاشتيم وبه سال  جمعه برادر كهتر ميرسيد محمد امام
نمود ودر الواح الهي موردء  قيام به قتل سلطان الّشهداء ومحبوب الّشهدا۱۲۹۶حسين به جايش امامت جمعه يافت وبه سال  محمد

وملّقب گرديد ودر لوح برهان خطاب به وي اين بيــان اســت فســوف سخط وانتقام الهي واقع شده به لقب وعنوان رقشاِء مخاطب
لطان تاخذك نفحات العذاب كلما اخذت قوم قبلك وهنوز بيست وپنج .... از شهادت سّيدين جليلين نگذشت ما بين او وظّل الســّ

درتقسيم اموال
=====================================================================================

ــوروز و ٔتا چند سال قلم مبارك به ذكر شهادت سلطان الشّهداء ومحبوب الشّهداء جاري واين واقعه ــل از ن جان سوز سه  روز قب
 اخـذ رقشـاءٔيوم صعود غصن اطهر بود كه قلم اعلي وعـده سوّم ربيع االوّل,سي وسه روز بعداز شهادت كاظم بود ودر بيست 

بساط امامت و رياستشان منطوي شد واخــراج بلــد گشــتند وبــه كمــال ذلّت در قُــري' ســرگردان ذئب پرجفا فرمود آن بود كه زود
ــه اســت؟) وبعد  به امراضي كه جز به غضب الهي چنان امراضي پيدا نشده مبتال گشتند(چرا درسه جا به صورت جمع به کار رفت

 ودخــترانش از رقشــاء دوري مي جســتند  وكســان ذئب وي را ســرزنش نمودنــد تــا بــه وشدّت عفونت به درجه اي رسيد كه زن
 رقشاء حاضر نشـود وچنــدٔعداوت پيدا كرد كه حكم نمود که احدي  برجنازه اسفل راجع شدند و به درجه اي همان حاكم با آنها

حمّال او را بردنـد وبه خاك سپردند واز قلم رحمن قبل از آن خطاب به ذئب لوحي نازل درآن مي فرمايند:   "مثلك كمثل اثر بقيّة
الجبــال وتنــوح علي' رؤس الجبال سوف يدركه الزّوال امرًا من لدي الغـني المتعــال اّال ان تتــوب الي هللا وتفــرّ الي قلل الشّمس

وتصيح في الغدوّ واآلصال ".        
 نبيل زرندي                               پايان پاورقي

===============================================================
۲۹۳صفحه 

شكايت به طهران نوشته نفي منهوبهٴ شهيدين مخالفت ومعارضت پيدا آمد واهالي را به مقاومت حكمران بباغاال نيد؟؟؟ و شاهزاده
رســيد ودر يـوم چهلم مظلـومين شــهيدين بـه حكم ظـّل السـلطان بـا وي را خواستار شد وامر تلگرافي از شاه به احضار امام جمعه

بــه وطن بــاز اصفهان بردند ومّدت دو سال در طهران توقيف بود آنگاه اجازت يافته با ذّلت وحقــارت مراقبت غالمان حكومت از
فراوان جــاري شــد و بــه حــّدي  عفن  وکريــه آمد وحين الورود دچار مرضي شديد گرديده دنبلي از قفا برآمد كه چرك وخون

آورده اند  که در حال مرض مــوت  دخــترش پي اخالف صــغار ) ۱۲۹۸گشت كه احدي پيرامونش نرفت ودر همان حال بمرد ( 
ــانزده شهيدين فرستاد تا استمالت ســاله واسترضاء نمايند وعائله شان پسر ارشد محبوب الّشهداء حاجي ميرزا محّمد صادق را كه پ
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مــيرزا جالل ونــيز دو پســر كهــتر محبــوب بود مخفي كردند وپسر چهار سالهٴ سلطان الّشهداء ميرزا عبدالحسيـن با پسرك صغيرش
وصغار باوجود اظهار مالطفت ميزبانان از شرب چاي ابا نمودن وميرزا عبدالحسين الّشهداء ميرزا محمد علي وميرزا احمد را بردند

جمعــه شــنيده بــه دخــتر گفت اين صــغار باغايت تأّثر اين مصراع از شاهنامهٴ فردوسي برخواند  پدر كشته كي ميكند آشتي   وامام
حاليكه حرم شهيدين بيتابي ميكردند وما درحرم محبوب الشهدا شــاه بيگــوم بنت مانند كودكان سائر انام نيستند پس بفرستيد ودر

بياوردنـد وامـام جمعـه در قلم به لباس گدائي درب خانه حاضر بــود تاعـاقبت حـال بدانــد وصــغار  را بـاز رسـاند همـه را مشكين
 واقع شــد وباصــفات۱۲۶۶الّدين شاه توّلدش در بيستـم صفر سال  گذشت.    واّما سلطان مسعود ميرزا ظّل الّسلطان پسر ارشد ناصر

وكفايت وعاطفت وميل به خون ريزي وعدم عالقه به طريقت وعقيدتي نشو ونما يافت ومشهور به لياقت قساوت قلب وفقد رحم
حسن سياست گرديد وشاه

۲۹۴صفحه 
وحكمرانيش در قم وكاشـان وعـراق حكمراني تقريبا چهارده ناحيهٴ مملكت را در كفش گذاشت وپايتختش اصفهان قرار گرفت

گرد آوردن نقــود وامالك وامــوال وتهّيهٴ جــاه وجالل وتــأمين مــآل ويزد وكرمان وفارس وكردستان ولرستان منبسط شد به صدد
جاللي افتاد وشئون ولوازم سلطنت فراهـم ساخت و افواجي مخصوص  به نام فوج  مسعودي و فوج وتثبيت ؟؟؟ استقبال واستقالل

ودركارخانه اي كه بنا نمود همــه روزه وفوج غالم صبحي ؟؟؟وغيرها تنظيم كرد وتوب وتفنگ فراوان از بعضي دول اروپا خريد
توپ وتفنگ وقشنگ بيشمار گرد آورد وتني چند از صاحب منصبان اطريش مقداري بسيا از فشنگ مهّيا ميشد ودر اندك زماني

واغــراض مكنــونهٴ نظام طلبيد ومطبعهٴ روزنامهٴ فرهنگ مخصوص خود برقرار كرد وخواســت اين فئــه را بــا آمــال براـي تعليم فنون
بسـط ونشــر همي كوشــيد بــه ارض عكــا ومحضــر ابهٰي خود موافق ومساعد نمايد و حاجي سّياح را كه محــرم اســرارش بــوده در

ــاعدت گسيل داشت تا عرائض وپيامهايش را تقديم نمود وخالصه آن كه متّعهد وملتزم است كه با اهل بها به كمال موافقت ومس
كــه وبه تمام وسائل کمک به مبّلغين دهد تا به نوع دلخواه همه جا تبليغ كنند وخواهشش اين است امر صــادر شـود سلوك نمايد

حقيقت بــه جــواب ســّياح تقريبــًا چــنين وآحاد بهائيان به ميل ومنظورش توّجه نمايند وپي نشر ومساعدت برآيند  ولســان حكمت
شرور نفس وهوي نجات يابد واز اموري كه ملعبهٴ صبيان است متقطــع شــود تكّلم فرمود كه اي سّياح مارا منظور اين است بشر از

بندد تا حسن اخالق وپاكي قلب وصفاي باطن به نهايت كمال  جلوه نمايد ومداخله در امورسلطنتي وسياست ودل به جهان ديگر
به قدرت وقّوت ُملکي نداريم واين امور را به ملوك ارض وا گذاشتيم وسّياح لختي راجع

۲۹۵صفحه 
فرمودنــد كــه قــريب اين مضــمون ظّل الّسلطان وهم اهّميت موافقت يا مخالفتش با اين امــر معــروض داشــت وبيانــاتي در جــواب

وسّياح پس از اقامت اّيامي چند به حــال خيبــة وتحابــه مــراجعت كــرد وعبارت در بر داشت كه اين ظلهاي زائله اليق ذكر نيستند
ــا اين كه ونزد ظّل الّسلطان آنچه ــه شنيد وفهميد باز گفت و لذا احوال واعمالش نسبت به بهائيان شديدًا دگرگون گشت و ب قبال ب

واخالص كرد واگــر مســاعدتش نمي بــود نوع مذكور در مطاوي بخش سابق در واقعهٴ حبس ورقا تبريز وي را به اصفهان احضار
يزد را از حبس اصفهان رها كرده به وطن عودت داد واز اين گونه مظلوم گرفتار چنگال ذئاب كاسره ميگرديد وهم ديگر اسراي

هداء ومحبــوب مراعاتهائي چند از وي سر زد,  در اين هنگام دل برمقــاومت وتعــّرض بســت ونــيز چــون پس از واقعهٴ ســلطان الشــّ
سرزد که دليــل بــه مســاعدت بــا اين فئــه بــود,  از آن الّشهداء پي در پي ابراـز مساعدت با احباب نمود وبرخي مواقع سخناني از او

مجتهد مذكور و غيره محملي بسته وي را به حمايت ورعايت متÉهم سازند وبناء عليهذا به ترسيد كه حريفان زبردست از قبيل شيخ
وبــه احتيــاط از اين كــه ميرزا اشرف مبادرت جست وهمين كه فتنهٴ جمهورّيت طلبان در طهران برخاست به جهـات مـذكوره قتل

يزد از جانب او حكمراني ميكرد حكم بــه قتــل بهائيــان غبارآتش بردامن اغراض مكنونه اش ننشيند به پسرش جالل الّدوله كه در
آفتــابش مانّيه چنان كه در بخش سابق نگاشتيم به پا كرد وباالخره چون موقع رسيد كه ســتارهء ثمظلوم داد ومذبحهٴ عظماي شهدا

واستعدادش را ديــده ســنجيده بــه از اوج به حضيض آمد صاحب منصبي اروپائي با زي سياحت به اصفهان در آمده تمامت قوي'
روز كه مكّررًا به محضر شاهي رسيد روزي پدر تاجــدار را در طهران رفت و به شاه گفت وبالفاصله احضار گرديد وپس از چند

تشريفات وتزينات سلطنتي قصر عظيم خود دعوت كرده
__________________________________________________________________

....در باب طّل به هيچ وجه نبايد از او مطمئن شوند,  در حق اولياي الهي , مانند حيهٴ خوشخط وخال است. 
)۱۳۰۷در مكتوب محمد جواد قزويني براي سمندر از عكا موّرخهٴ سال ( 
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۲۹۶صفحه 
گردش  واشياِء را كاوش كــرد عظمي' فراهـم ساخت واثاثّيه وتجّمالت جليله نظر شاه را جلب نمود و درتمامت حجرات عمارت

علي اصــغر خـان صــدر اعظم سـپرد نگذارنــد از خانــه بــيرون رود وچون بعداـز تناول غذا سوار شده عــزم خــروج نمــود بــه مـيرزا
كه مّدت شش سال تحت كند وزنجيرش بسـر بــرد و هـزاراـن تومـان نقــود بـه عنــوان اسـتخالص از او واسفنديار خان بختياري را

و از اموال ونقــود مــأخوزه شــرح گرفت ومعذلك در حبس بداشت به طهران طلبيدند ودر محضر شاهي از بلّيات ومشّقات وارده
ــذكوره از وي گفت وشاه ترّحم آوده مالطفت و رحيم كن كن؟؟؟ فّراش غضب شاهي مأمور شد به ساعاتي چند تمامت اشياء م

نمودنــد شيرازي وغيره كه جور وستم بسيار ديده جرائم بيشمار دادند برخاسته نــزد شــاه شــكايت استرداد كرد آنگاه قوام الملك
شش هزار تفنگ وتــوپ وذخــيرهٴ حربّيــه اش را وداد خود گرفتند ومحمد حسنخان مافي سعد الملك مأمور اصفهان شده بيش از

ها داد تا شاه از تقصيرش درگذشت ولي به مقام نخست نائل نيامده فقــط حكــومت به طهران آورد وباالخره تمّلقها گفته تقديمي
انقالب مشــروطّيت در ايــران شــروع شــد اصفهان را باز در قبضه گرفت وبعداـز پدر سفري به اروپا كرده مراجعت نمود و ببــود تا

وي گرفتند وجاه وجاللش مبّدل به چاه و وبال گرديد تاچون ظّلي زائل ونوبتي به چنگ انقالبّيون اسير گشته  نقود نامحدودي از

 كه از جانب پدر ومادر نسبت به ناصــر الــّدين شــاه ومــيرزا تقيخــانجالل الّدوله سلطان محمود ميرزاشد وپسر ارشدش  

بخش سـابق نگاشــتيم چنـان  به نــوعي كــه در۱۳۰۸داشت در اّيام جواني وغرور كامراني ظّل پدر قساوت پرور در سال  امير كبير
مظلومين معزول گشت. مذبحهٴ عظمي' وغارت كبري' تأسيس كرد وبه اقدامات وتظّلمات

۲۹۷صفحه 
بخواجه يوســف مســيحي ســاكن اصــفهان اورده اند كه سه يوم پس از واقعهٴ مذكوره حاجي ميرزا محمدتقي افنان از يزد مكتوبي

پارسي يزد عريضهٴ مشروجه بــه شــاه فرســتاد وپيكي رشــيد برانگيختـــه بــه وجــه كه محّب امر ابهي بود نوشت ومال بهراـم از بهائيان
الّدولـه كـه مديران تجارتخانه هاي اروپائي موّسسه در يزد به اصفهان فرستادند وگماشـتگان جالل ونويد دلخوش كرده به واسطهٴ

ــاک در اطراف يزد عابرين را تجّسس كرده مانع از وصول اخبار به بالد ديگر بودند بريد؟؟؟ را محاصره نمودند و او شجيع وبي ب
رســد من مأمور اروپائيانم وتن به اسارت نداده ميجنگم و اگر آسيبي از ناحيهٴ شــما بــرمن بوده مبارزه كرد وچنين گفت بدانيد كه

ساعت تا اصفهان ره بريده رسيد ونــامهٴ افنــان دست از گريبان جاني نخواهند كشيد وآنان وي را رها كردند ودر مّدت چهل و دو
حيدر شيرواني  از كارمندان اهل ابهٰي   واقعه را تلگراف كرد تا به عــرب صــاحب به خواجه يوسف داد واو به طهران نزد آقاعلي

صــورت تلگــراف واصــل از سفارت روس پيام افنان رساند و پس از ده روز رئيس تلگرافخانهـٴ يزد بــه بــاغ افنــان رفته عضومحترم
جالل الّدوله معزول مسئول مغضوب"  وباهمهٴ اصراـر والتمــاس كــه بــه "دولت براي جالل الّدوله را خبر داد كه عبارت چنين بود: 

از الــواح وحامله بودن زنش براي اقامت چند روزه نمود نپذيرفتنــد واو را معجًال خواســتند.  ودر بعضي عذر فصل سورت تابستان
محـّل شـماتت بزرگـان ملـل ومـورد در حّقش چنين صدور يافت:  "ظالم ارض يا آتشي افروخت كه خاموشي نپـذيرد"  والجـرم

نكوهش ساختند واهالي يزد از بهائيان وغيرهم كــه در طــول مــدت مالمت نمايندگان دول واقع شد وشاه وپدرش هم او را هدف
ووعيد ناچار به تأديهٴ نقود نا معدود شدند شکايت به دولت كردند وشاه حكم نمود حكومتش حسب تهديد

۲۹۸صفحه 
واشياء پس گرفتنــد وچــون بــه شــاهزاده كج كه آنچه از يزديان گرفته رد نمايد وطلبكاران در قصبهٴ عبدالعظيـم بجوشيدند واموال

مال مهدي شهيد را باجمعي ديگـر از مظلومـان در حبس بـدارد وبـه تظّلم بـه كاله كه حاكم يزد شد سپرد كه آقا محمد حسن بن
التزام وضــامن داد ديگر محبوسان را آزادسازد  لذا آقا محمد حسن مذكور مّدتي در محبس بوده آخر االمر ودربار شاه وانگذارد

حــاجي محمــد حســين تــرك منشــادي كــه پــيري نــاتوان از كه به طهران نرفته از حكمران شكايت ننمايد ومستخلص گشت ولي
وجلو درشكه سواري شاه بگرفت وهاي هاي گريه كرده چنين گفت اي شاهنشــاه ايــران آيــا متقّدمين مؤمنين بود به  طهران رفت

روي داد واو گفت آيا از مردم يزد دادگستْر گركي را شبان گلهٴ خود نمايد وشاه وهمراهان را دل بسوخته پرسيد كه مگرچه هيچ
ساختي شاه برسيد چه كرد واو گفت هفت گوسفند يزدان را سر بريد وبدريــد چه گناهي سرزد كه جالل الّدوله را بر ايشان چيره

ساخت ودر هنگام سخن چون ابر دل را به دست خود وهمرهان تير با ران كرد وخانمان يغما وخاندان خوار و رسوا وپيري روشن
دشــنام ونفــرين گفت وبالجملــه جالل الّدولــه  در طهــران بــه عّلت بهاري همي گريست وشاه پريشان وپژمان شده به جالل الّدوله
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 باز به حكومت يـزد منصــوب شــد وبـا اهـل بهـا معاملــه بــه)۱۳۱۰تنّبه حاصل كرد و پس از دو سال ( شّدت غم واندوه بيمار شده
كشيدند  و بارســّوم در ســال كرده كمال محافظت ورعايت کرد ومعاندين ترسيدند و دست از بدگوئي وتعّرض به اين فئه عكس
تقي ابن ابهر چنانكــه ضــمن احــوالش مي آوريم دوســتي يافتــه  به حكومت يزد آمد وچون در طهران باحاجي ميرزا محمد۱۳۲۰

ومســاعدت نمــود ولي براـي تبليغ اهالي همراه برد واحترام تام بجاي آورد  با آحاد اهل بهــا مالطفت اظهار ايمان كرده اورا به يزد
پس از چندي با مشير ممالك مستوفي يزدي مّتفق شد

۲۹۹صفحه 
به حاجي ميرزا محمود افنــان چــنين گفت كه به تحريك مالها فتنه برانگيزنـد واموال ونقودي گرد آورند ومشير در قلعهٴ حكومت

وشـورش وانقالب فــراهم مي آوريــد وافنــان جـواب داد كـه شـروع اين امـر در چرا اين همه اصرار به دعوت وتبليغ اهالي داريد
ســخناني چنــد بــه وعقيدت ميرائي وثابت مااست چگونه ممكن است به كنجي نشســتـه لب ببنــديم ومشــير برآشــفته خاندان ما شد

چهار ماه نيران فساد مشتعل بود وهشــتاد تن جالل الّدوله گفت وفتنه شروع گرديد وبه نوعي كه در بخش الحق مي آوريم قريب
گرديدند ويا به دست ظالمان افتاده مقتول گشتند وتقريبًا يكصد و بيست خانمــان به اشّد عذاب مقتول وچهل تن متواري وهالك

بــر وي جوشــيدند وصــدارت شدند وجالل الدوله به حكم مظّفرالّدين شاه معزول شده به طهران رفت ومتظّلمان وطلبكاران تاراج
در اقدامات كــرد وحـاجي آقـا محمـد عالقـه بنــد يـزدي از بهائيـان باشهزاده عين الّدوله بود وحسينقليخان نظام الّسلطنه مساعدت

هرگاه شهادت شهداء روزي در خيابان پيشكاران ظل السلطان وجالل الدوله را تهديد كرده پيام فرستاد كه معروف ساكن طهران
بهراـم پارســي را كــه از ميـان بــرد ؟ وعين الّدولــه روزي را بــراـي وغارت يكصد وبيست خانوار يزد را انكار ميكنيد آيا دارائي مال

ــاه نمود وبعدًا كه دورهٴ سلطنت محمد علي شاه رسيد وجالل الّدوله مورد نفرت و استكراـه خاطر تحقيقات وكشف قضايا معّين ش
ــا ســرباز شد وامير بهادر به ارباب جمشيد پارسي دستور داه كه اموال از دست رفته را از جالل الّدوله به سختي مطالبه كنيــد و او ب

ــدالبهاء فرســتاده مسّلح به اندرون وخانه اش رفت ودر خالل احوال مذكوره جالل الّدوله عرائض توبه وانابه به محضر حضرت عب
۱۳۲۰مسافرين زائرين التجاء واصرار كرده در خواست عفو وغفران نمود ونوبتي به سال  به واسطهٴ

۳۰۰صفحه 
شرطي رفت وبه هيچ نوعي از اقداـم نتوانســت چون امالكش در مقابل استقراض مبالع كثيره نزد ميرزا عزيز اهللا خان بن ورقا به بيع

مالكاميرزا محمد تقي ابن ابهـر عريضه فرستاد ولوحي رسيد كه ميرزا عزيز اهللا خان  امالك باز ستاند باالخره به راهنمائي حاجي
را مسترد كرد, بالجمله جالل الّدوله ابراـز ايمان واخالص نمود ودراّيام مسافرت حضرت

گرديد به خالف پدرش كه چــون بــه ســعي عبدالبهاء در ممالك اروب شرف حضور يافته توبه وانابه كرده مورد عفو ومال طفت
وجّد تشّرف حضور حاصل نمود مورد مالطفت وقبول نشد

برو جرد                                 
 اسم اهللا الجمال نســبتشآقا جمال ديگر از بالد عراق ايران بروجرد موطن تني چند از مؤمنين ومحّبين بود كه اعرف واشهرشان

ميرسيد.  والدت ونشو ونمايش در بروجرد شد و حسب ميراث پدري ومادري از جانب مادر به ميرزا ابو القاسم مجتهد شهير قمي
گرفتـه بـه وطن كرد وپس از تحصيالت مقّدماتيه به عراـق عرب رفته تكميل نمود واز مجتهدين اجازت اجتهـاد طريقهٴ مّلائي پيشه

اّيام اشراق انوار ابهٰي   از افق عراق بواســطه طبيــبي برگشت وبه نام آقا شيخ جمال الّدين يكي از ائّمهٴ جماعت مشهور گرديد ودر
 ودر اثناء)۱۲۸۰داشت اطالع از امر بديع يافت وبا ميرزا علي اكبر از  اعّزهٴ  بلد سوي بغداـد شتافت( ازين فئه كه در بروجرد اقامت

 ورودش بـه بغــداد پس از مهـاجرت جمـال ابهٰي طريق باسّيد بابي دولت آبادي مصادف شــده اطالعي بيشــتر حاصـل كــرد,  طّي
وقريب يك ماه در كاظمين مانده بامال جعفر نراقي مراود ومعاشــر گشــت وبــه مالقــات ميّسر گشت وازين رو قرين حرمان گريد

از مؤمنين رسيده پس از برخي ديگر
                ۳۰۱صفحه 

مناظره محاجهٴ  اّيامي چند قبول كرد ودل از شئون ظاهرهٴ مرسومه بركند وطولي نكشيـد كه خانه وعائله در بروجرو برجا گذاشــت
و به عزم درك مقصود رهسپار ادرنه شد وبه محضر ابهٰي   يافته استفادهٴ معنوّيه نموده عودت كرد وبه مسافرت بالد وهدايت عباِد
نامه گشت وپسرش آقا منير كه اخوندي متعّصب بود باديگر آحاد عائله كه از آن جمله برادرش امام جمعه بلد بــود بــه معارضــت
ومخاصمت برخاسته وا و را به كفر وضالل مشتهر ساختند وبرفراز منبرسّب ولعن گفته امالك واموال بگرفت ومادر را شــوهر داد
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وبه اصفهان رفته مقيم گشته برمسند مالئی بنشست آقا شيخ جمال الّدين در سير وســفر بــه هريــك از بالد مــّدتي مانــده بــا اركــان
وعلماء مناظره وتبليغ كرد و به وجودش شور ونشوري در جمعّيت احباب حاصل شده امر اقــدس ابهٰي   علــّو وارتفــاع يــافت ودر
طهران چندي اقامت وتبليغ وتشويق نموده با زني ازدواج كرد ولي با ابراـز اعمال مذكوره طالب جمع مال وشؤون رياست وجالل
بوده مرتكب اخالق واعمالي شد  ** جمال ابهٰي   نگرديد چنان كه فيمـا بين بهائيـان شـهرت يـافت كـه فرمودنـد مصـاريفي كـه
دولت عثماني براي مهاجرت از بغداد تا عكا صرف كرده ميخواهيم بدهيم وسلطان الّشهداء مبلغي دادنــد د و آقــا جمــال در ســال

 در خراسان از بهائيان بنام  ضرورت واحتياج در عكا مبالغي نقود فــراهـم نمــوده, جمــال ابهٰي   قبــول نفرمودنــد ودســتور رد۱۲۸۷
نقود به صاحبان آن دادند در چون الواحي حاوي مواعظ ونصايح برايش فرستادند وباز عزيمت زيارت كوي محبوب كرده پيــاده
با كفش ساغري رهسپار عكا گشت واّيامي چند در محضر ابهٰي   به سر برده حسب االمـر بـا نسـخه ای ازكتـاب مسـتطاب اقـدس

برگشت ودر بالد وقري همهمه انداخت ونار حّب الهي در قلوب مخلصين و نار عدوان در افئده مجتهدين
۳۰۲صفحه 

فراهم كرد و ادلّه وبراهين  مجلس مناظرهٴ خطيره با مجتهدين طهران۱۲۹۱برافروخت و داد و فغان مرتفع گشت تا آن كه در سال 
به مقاومت ومدافعتش اصراـر نمودند وشكايت به شاه نوشتند وغالمــان برحقَّيت امر ابهي اقامه نمود ومجتهدين جحد وانكار كرده

عريضهٴ تظّلم به وي را دستگير كرده به انبار محبوس ساختند ومّدت حبس چندماه به طول انجاميد تا آن كه شاهي مأموريت يافته
وكــدام امــر مخــالف مقّرراســت دولت ومّلت شاه بدين مضمون نگاشت كه آيا باچه خطا وگناهي مستحّق عــذاب وعقــاب شــدم

دولتي نكردم بلكه آن را ذنبي عظيم ميشمريم واطاعت از دين وشريعت بلكه مرتكب گشتم با اين كه هرگز ادني مداخله درا مور
عقائــد ومســائل به آن را بامال وجان حاضر ومهّيائيم تنها چيزي كــه مــوجب تعّرضــات برمااســت اين كــه بعضي نصرت وخدمت

دين است كه بانهــايت اخالص وحقيقت جــوئي مجالســي برپــا روحانّيه بما ثابت شده وبه ديگران نيز اظهار داشتيم و وظيفهٴ علماء
دريغ حاضر شوند ومسائل طرفين را استماع كنند وحق را در هر طرف بينند از حمايت ومساعدت كنند واز طرف شاه نمايندگاني

علي اكبر تفريشــي منعقــد گشــت وحــاجي مال علي ننمايند الجرم به امر شاهي مجلسي از امثال آقا سيد صادق طباطبائي واقا سيد
ـه و كندي حاضر نشده كس  به نيابت فرستاد وآقا جمال درآن مجلس كـه مملـّو از علمــا واركـان ونماينـدگان شـاهي بــود بـا ادّل

وبالمـآل سـخن بـه اتيـان معجـزات وكرامـات براهيـن عقلّيه ونقلّيه حّقيت امر اقدس ابهٰي   را ثابت نمود ومجتهدين مجادله كردند
امري از امور را معّين كنيد وهمه مّتفق شويد تا اجــرا فرمايــد وآنــان مســاعدت وخوارق عادت كشيد وآقا جمال اظهار داشت كه

وپس از انقضاء مجلس مذكور وتفّرق علماء آقا جمال چندي باز در انبار محبوس ماند ننمودند
۳۰۳صفحه 

معظم چــون مطــالب طــرفين کــامًال وجوابي به وي ندادنـد تا اين كه عريضه بدين  مضمون به شاه نوشت كه پس از چنــان مجلس
زنجير ازگــردنـم بــرآورده از محبســم رهــا كننــد والّا امــر بــه فاش وعيان گشت صواب چنين بود كه شاه حكم به استخالصم داده

اســب شقاوت مالهاي بروجرد وغصب اموالش نگاشت وشاه مخفيًا پنجاه تومان براي مخــارج ويك اعدامـم نمايد ونيز شرحي از
دسخط خود آقا جمال در ضــمن شــرحي  براـي سواري به او بخشيدـه مرّخص كرده امر نمود در خارج از پايتخت سكونت نمايد.

مسطور است :        در هنگامي كه مرا در مجمــع خــود حاضــر نمودنــد چــون كه راجع به مكالمه ومناظره اش با علما نوشته چنين
فرســتادي ودر نشستم گفتند چه ميخواهي وچه اراده داري از نوشته ها يي كه به اعليحضــرت ســلطان داخل شدم به مجلس ايشان

ــر آن پاره اي مطالب ذكر نمودي وبرما اعتراض كردي , چون چنين گفتند در مقابل ايشان متوّکال علي اهللا به استقامت تمام قيام ب
العــالم علمــه" از ائّمهٴ اخيار وآله اال طهار اين حديث شريف : اذا ظهر البدع بين الّنــاس فليظهر جواب نموده گفتم وارد شده است

خودرا وچــنين مشــاهده نمــودم من بــدعتها در ميــان شــما يعني چون ظاهر شود بدعتها در ميان مردم پس بايد ظاهر كند عالِم علم
سالك يافتم آمدم تا آنچه از بدايع علم وجوهر دانش خداوند بــه من تعليم فرمــوده اظهــار ظاهر  گشته وهمگي در طريق ضاللت

واعالم نمايم شما را برآچه غفلت نمــوده نمايم وهريك از اين دو فرقه كه اولياء دولت وعلماء مّلت اند برخطاي خود آگاه شوند
به دولت اين است كه سزاوار نيســت از بــراـي ملــوك وســالطين مگــر تصــّرف در ايد از حدود كتاب الهي,  اّما آنچه متعّلق است

و اكثــار بــني نــوع وتعمير بالد ورفع فساد وترّقي حال عباد واهتمام در اموري كه موجب آســايش جمهــورُملک جسد ونظم ظاهر
بشر و بواعث ُمكنت

۳۰۴صفحه 
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پادشــاهان متعــّرض مــذاهب رعايــا شــوند وامنيت ايشان است تا آن كه جميع ملل در ظّل رحمت او بياســانيد وســزاوار نيســت كه
در مملکت بــه واســطهٴ اين كــه ســلطان متعــرَّض مذهب رعايا شده اعالم ومتصّرف در دين برايا گردند قريب سي ســال اســت كه

برانگيخته شده قريب يكصدهزار نفر از طرفين كشــته شــده ودر  بالد بعيــدـه وممالــك خارجه خصومت مرتفع گشته وغبار جنگ
بود بـه اين مقـدارنفوس  ممالـك آبـاد وبـه صـد متفّرق گشته به سبب نتائج توالد وتناسل عدد آنان الحال به پانصد هزار بالغ شده

رعّيت چه بيخ است سلطان درخت    درخت اي پسر باشــد از بيخ ســخت   هزار نفس كشف هرمهمي ودفع هرخطي ميتوان كرد:
سلطنت را پناهند وُپشت     واّما آنچه متعّلق است به علمــاء مّلت ســه چــيز اســت  واّول آن اين مررعيُّت نشايد به بيداد کشت   كه

ميفروشد انصاف دهيد با آن كــه حــق مقتــدر كه هرگاه ظاهر شود نفسي با مجد ودر اطفاء نار الهّيه ميكوشد ودين را به دنيا است
ممكن است صبر كند وحلم ورزد كه كسي به باطل مّدعي واليت گردد وبه علي االطالق است واو است مالك انُفس وآفاق آيا

تا آن كه قلوب منيره به اين حّد منجذب بـه او شـود كـه ديـده ايـد   يكي از آن ميـان گفت آري خلق كذب دعوي ربوبّيت كند
ــا ورفعت سمجذوب او شدند ودعوتش را پذيرفتند لكن از او برهاني نديدند وآثاري نشنيدنـد   گفتم بحان اهللا ازين عظمت وكبري

بـرحّقيت خـود داللت فرمايـد  او اسـت مصـداق كلمهٴ مبـاركهٴ "يـاَمن واستعالء كه ناس را به نفس ظهور هدايت نمايـد وبـه نفسه
شريفهٴ   "وتعالي' عن مشابهة مظاهر اسمائِه وصفاتِه"   واو است مشمول كلمهٴ تــاّمهٴ  "مــنّزه دلِّ علي ذاته بذاته"  ومرآت مضمون آيهٴ

مجانسه مخلوقاته"   زيرا كه اواست عن
۳۰۵صفحه 

وحّجت قويم ومــردم را بــه  با مجد عظيم ۱۲٦۰غني از ماسوي' گفتم عليهذا چه ميگوئيد در خصوص كسي كه ظاهر شد در سنه 
نمود وخداوند هيچ گونه اورا ابطــال نفرمــود بلكــه در هــر حـال امــرش خداوند ذوالجالل دعوت فرمود وبه شريعت ربّانّيه دعوت

واطــراف مشــهود ظاهر وبرهانش را باهر فرمود چنانچه آياتش در همهٴ آفاق موجود وآثارش در اكناف رفيعتر وبليغ؟؟؟ وآثارش
اعراض نمودند و انكار كردند وامرش را قبول ننمودند است   جواب گفتند كه علماي اعالم كه امناي خداوندند درميان انام از او

از علم آيا شمائيد امناي خداوند كريم واولياي قـويم و هاديـان صـراط مسـتقيم وحـال آن كـه حـرفي ومانيز قبولش نداريم گفتم
فرعّيه ومطــالب شــرعّيه را تعــيين نداننـــد ومعرفت اهللا ندانيـد ودر اصول وفروع راهي جز ظنون واوهام  نشناسيد وكساني كه مسائل

دانند چگونه خودرا در مطالب عالّيهٴ توحيد ومعرفت مظــاهر كّليــه ومطــالع قدســّيه كه وتحصيـل قطعي نتواننـد وباب علم را مسدود
ــاي وسائط فيوضات الهي اند مابين برّيه حاكم دانند وتصديق وتكذيب خود را در حق انبيا ومرسلين منوط شمرند وكوري پيش پ

چون كالم به اين مقام رسيد در حالت سكوت متحّيــر ومبهــوت گشــتند پس گفتم    خود را نه بيند چگونه تميز حق از باطل دهد
خود پس باآن كه مقّرند وچنان فرض نمايم كه امر برين سلسلهٴٴ حّقهٴ ناجيه مشتبه شده وخطا نموده اند در امر ازين مقّدمه بگذريم

الهي ولزوم متابعت اوامر و نواهي چرا كافر دانســتيد ايشــان را برآنچه مسلمين مقّرند از نبّوت انبياء و واليت اولياء وحّجّيت كتاب
ــوش دماء وحكم برقتل وسفك آنها نموديد تا آن كه كشتيد آن مطالع توحيد وانقطاع تجريد را به ظلمي بزرگ وبه قسمي كه گ

   وجواب,از هيچ كافري نديده احدي  از احّباء براين گونه ظلم از ظالمين قبل نشنيده وديدهٴ احدي  اين گونه  فسادي
۳۰۶صفحه 

مخالف حق اسـت ومــا از صـاحب اين دادند كه اين سلسله گويند كه آن وجود مبارك موعود درين زمان متوّلد گشته واين قول
با آن كه بنا براصوـل مقّرره ومذهب شما اين كفر نيســت جــواب دادنــد اعتقاد بري هستيم گفتم دليل وبرهان براين مطلب چيست

ه ضــروري کــاين مطلب است نزد اهل دين چنانچه اگر از عوام الّناس واهل سوق بپرسند  همــه گويند كه برهان ضررت وبداهت
ــخيف وبديهي است که آن مظهر موعود نبايد درين ازمنه متوّلد شود  گفتم سبحان اهللا تعجب ميكنم ازين دليل ضعيف وبرهان س

آن ميباشندكه منشعب از شماها شده وعقائد شان از اذكار علما اندوخته اند والحــال شــما كودكان را از آن خنده آيد عوام فرعي
وعروة الوثقاي ربّاني منقطــع گرديـده (ايـد).    ودر مقـام را اصول ناميده ايد و ضروري دانستـه ايد واين اوهام از حبل المتين الهي

نديــده به كفر اين سلسله ننموده ايم وراضي به سفك دماء ايشان نبوديم ما هيچگونــه بــدي از اينها انكار برآمدند وگفتند ماحكم
ننمــوده واز منکــر نهي نفرمــوده وحــال آن كــه ايم واين قتل وظلم ايشان از سلطان  وارد آمد گفتم شما چرا او را بــه معــروف امر

وسداد بخوانيد وحدود الهي وسنن ربّانيه را كتمــان ننمائيــد پس چــون حّجت دركتب الهي وارد است که ناس را به طريق صالح
وعــاجز مرا ازخود قوي تر وقدم مرا در دين راسخ تر يافتند خائب وخاسر وصامت و ســاکت شــدند ومن چــون ايشــان را ســاكت

مطـالب ومقاصـد غـالب گشـتم وگفتم امـا مطلب وميدان را خالي از مبارز ديدم به رفرف قدرت واطمينان راكب شـدم ودر بيـان
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امروز در ميان ملل واديان به سرحّد امكان ظاهر گشته وبــه قــدرت الهّيــه امــر خــودرا ديگر آن كه مظهر امر ربّاني ومطلع رحماني
فرمود وبزرگان ملل وسالطين دول را به منهج مستقيم دعوت تبليغ

۳۰۷صفحه 
فرقة طائفة لينقســهوا في الــدين" در تحقيــق فرمود شما چرا به مقتضاي آيهٴ كريمهٴ  " ماكان المؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل

حضيض شك بسموات ايقان و از دركات اضطراب به مـدارج اطمينـان مرتفــع امرش تفّحص ننمودند ودر مقام تجّسس نبودند از
ربّانّيــه حــق را بــه باطــل علماء چرا منع ميكنيد مردم را از شرب عذب الهي وسد ميكنيد ناس را از صــراط مســتقيم شويد اي معشر

خلق از مثــل آن عــاجز باشــند گفتم من خــود نيســتم مگــر بنــدهٴ ميپوشيد جواب گفتند معجزه براثبات اين مطلب بياورد كه جميع
وتمام الملوك ليكن اگر خواهيد بايد از كوچك وبزرگ وسلطان و رعّيت برامري مّتفق شويد مملوك ومؤمن به خداوند مالك

مظهر امر الهي مستدعي گردم آنچه خواهيد اظهار خلق را اخبار دهيد وروزي را ميعاد كنيد ومن در آن روز به واسطهٴ تلگراف از
مستقيم يافته مضطرب وپشيمان شدند گفتند تو نخســت ابــواب مجادلــه گشــودي توخــود از فرمايند چون در اثبات اين مطلب مرا

حضــرت احدّيــه خود معجزه اي اظهار كن گفتم با اين كه جانم در قضه قــدرت اواســت كــه من خــودرا جــز بنــدهٴ مــؤمن جانب
ازين اســت كــه من باكمــال اطمينــان در مقابــل شــما واّدعائي جز عبودّيت ندارم ولي خود انصاف دهيد كه كدام معجزه بزرگــتر

وكمر هّمت برابطال عقايد اهل ضالل بســته ام وحــال آن كــه براربــاب بصــارت واضــح نشستـه وبه تمام قدرت بر رّد شما برخاسته
گشــته چــون زنــان در پس شما اگر گمان كنيد كه يكي از حكومت يا يكي از خّدام پادشاه نسبت به شــما متغّير از است كه يكي

پراكنــده شــدند ودرمقــام ديگــر جمــع شــدند وجمعي از پرده مخفي وپنهان گرديد.  چون رشتهٴ گفت وشنيد بدينجا رســيد از من
ومحبوس داشته بودند احضار كردند واز ايشان ســؤاال ت نمودنــد پس مــرا ثانيــًا در محضــر بندگان خدا را به همراهي من گرفتند

خواستند چون داخل در خود
۳۰۸صفحه 

گفتم بگوئيد ازين بيچاركان چه امــري مجلس ايشان شدم ديدم دوستان الهي در حضور ايشان به نهايت انكسار ومذّلت نشستـه اند
دركاشان برمعاندت ايشان برخاسته وشما به جاي آن كه اعانت مظلومان نمائيد اينان مغاير رأي دولت ومّلت ظاهر شده كه جمعي

ترا با ايمان چه نسبت واينها را باتوچــه مؤاخذ ومحبوس داشته ايد يكي از اهل كاشان بود سخن را از حّد ادب گذرانيدـه گفت را
متعّرض اين گروه گشته اهـل ظلم ميخواني پس مراغضب وحمّيت فرو گرفت وبه ربط است كه حمايت مينمائي علماء وفضال كه

كــار جــاهالن اســت گفتم تو را وامثال تورا اين گفتگو ها نشايد خالف ادب بر بزرگتر از خــود در حســب ونسب دو زانو نشستم
خالف مقصود ايشان مشهود گشت رشــتهٴ استداللشــان وبدون علم خود را عالم دانستن شيوهٴ احمقان است خالصه در آن مجلس

وگفتند ما هيچوقت حكم به كفر اين سلسله نكرده وراضي به گرفتن وكشتن ايشان نبــوديم قطع گرديد ناچار بناي انكار گذاشتند
را تفصــيل واقعهٴ مـذكوره۱۲۹۱غياب اصرار به كشتن مينمودند.... الي اخر قوله .       وما در بخش سابق ضمن واقعــات ســال  ودر

به علم وفضل وحسب ونسب خود ومغرور به الطاف وعنايات جمال آورديم ولي چنان كه نوشتيم باهمهٴ اقدامات مذكوره معجب
ابهٰي   بوده شئون رياست وجاللت براي خويش فـراهـم سـاخته معـاريف علمـا ومبليغين را تحقـير و تـوهين نمـود  چنـدي بعـد از
استخالص از حبس مذکور که خطاب به وي درلوحي فرمودند :  انّا کّنا معک اذ دخلت في الّسجن وکــانت معــک انّفس ؟؟؟ اّن

از مظــالم ناصــرالّدين شــاه نمايــد ومهّيج  به اصفهان رفته خواست جمعي گرد آورده به روســّيه رفتــه تظّلم  ربک لهوال ؟ الخبير .
فرســتاد وجمـال ابهٰي   تصـويب نفرمودنـد والجــرم از عــزم خـود بازگشــت برخي از مؤمنين گشت وسلطان الّشهداء به عكا خـبر

هنگامي كه براـي تبليغ در يزد بود وميرزا عليمحمد ابن اصدق وميرزا اسداهللا اصفهاني ۱۲۹۵ونوبتي در سال 
۳۰۹صفحه 

كرده ايشان را ناعق خواند براـي همان مقصود در خراسان توّقف داشتند نامه اي مشروح ومفّصل به احّباء نوشته ندميم ونعيب ؟؟؟
مقام ابهٰي   مجادله ومعارضه كرده عرفــان وايمــان حــاجي را خفيــف ونيز نوبتي با حاجي مال علي اكبير شهميرزادي در خصوص

كــه در قلم الواح كه براي نصيحت وتنبيه وي صادر گرديد چنين مسطور است قوله تعالي:   "بحر وحي  وداني شمرد ودر يكي از
و به منظر اكــبر فــائز گشــتي امــواج بحــر اعلي مستوراست به صورت اين كلمات ترّشح فرمود اي جمال به مقّر اقدس وارد شدي

تامات كه هريك مخزن لئالي حكمت بــود بــه گــوش خــود اصــغاء كــردي معاني الهي را به چشم ظاهر مشاهده نمودي وكلمات
ورحمت واسعهٴ الهّيه  را نسبت بــه كـّل برّيــه بــه قـدري كــه عرفــان آن ممكن اسـت علي مـاينبغي لك وفيوضات منبسطهٴ رحمانيه

شويد كه احدي از عباد از اعمــال ادراك نمودي اي جمال اليوم بايد به محّبت ورحمت وخضوع وخشوع وتقّدس وتنزيهي ظاهر
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قبــل استشــمام ننمايــد كــه بــه مجــّرد اســتماع كلمــه يكــديگر را ســّب ولعن وافعال واخالق وگفتار شما روائح اعمال وگفتــار امم
مــنيع ال يــدرك را در خلقنا الّنفوس اطوارا   بعضـي در اعلي مراتب عرفان سائرند وبعضــي دون آن مثال نفســي غيب مينمودند   انّا

را ظهوراهللا دانستـه واوامــر ونــواهي او را نفس او امــر حــق هيكل ظهور مشاهده مينمايد من غير فصل ووصل وبعضي هيكل  ظهور
نماينــد هــردو لدي العرش مقبول است ولكن اگر صاحبان اين دو مقام در بيان اين دو رتبه نزاع وجــدال ميداند اين دومقام هر دو

به عنوان خادم چنين مسطوراست  "يا جمال جهــد نمــودي مردود بوده وخواهند بود....  الي آخر بيانه العليا.   ونيز در ضمن لوحي
وسرور از تو به ساحت اقدس نرســد انشــاِءاهللا بــه اين عهــد محبــوب عــالم وفــا نمــائي ...... كه من بعد جز كلمهٴ رضا وآثار بهجت

فرمودند
۳۱۰صفحه 

ظهور مبّشر بود بسيار ديه  برشما راجع ميشد عنايت در بارهٴ شما بسيار بود  ان اعرف قدر عناية ربك وكن من الشاكرين اگراحيان
واو را به اسم اهللا ناميده يعني به خطاب يا  اسمي فــائز نمــوده البتــه اگــر في ســبيل اهللا اينقدر بداـن نفسي كه به عنايت حق فائز شده

بلكــه ســبب عــّزت ورفعت او گــردد وحّبًا المر اهللا واعاله به كلمة اهللا نزد ادني نفسي خاضع وخاشع شود ضّري به او راجع نگردد
رجا داخل شو ودر عرصهٴ انقطاع قدم گذار انه ال يضــيع اجــرك ومــا كذلك يذكرك ربك انه لهو العزيز العليم  در فضاي وسيع

سلطانه انا نــري رفعك فضًال من عنده وهو المقتدر العليم الحكيمـ.   ايضًا  در ضمن لوحي ديگر:   "وقال عّز عملت في سبيله انّه قد
الّسرور واخري  متغمسا في بحر االحزان قل يا جمال انــك دخلت اسمنا الجمال عليه بهائي وعنايتي ورحمتي مرÉة علي اعلي المقام

ارض قابل لك ان تلقط لئالي العلم والحكمة وتنقطع عمن علي االرض....  الي قوله االعلي :   گلپاره هاي علي شاطي بحرالحقايق
است كه برغصن شجري ساكن شــود وپــرواز نمايــد ذكر نبوده ونيستند مثل معرضين وظالمين وغوغا وضوضاي ايشان مثل غرابي

بيان اشراق نموده كه عمرآن نفوس كمتر از آن مشاهده ميشود ديگر كجا قابل ذكر واليق قسم به آفتاب بيان كه از افق علم الهي
ــرد از است من شرب من البحر االعظم فلنفسه ومن انكـر فعليها " .  وبالجمله آقا جمال چون زن وفرزند وخانه وكاشانه را در بروج

خانه مرتب داشته اوالد آورد و براي حكم مذكور شاهي هرهنگام به طهــران ورود ميكــرد كف داد وزني در طهران اختيار نموده
ــارم ميزيست وروزها از بيم اطالع علما وشهرت نزد مردم از خانه بيرون ميرفت وبراي مالقات با مخفيًا دوستان  خانهٴ بعضي از مح

دو مي پذيرفت امين تعيين كرد که در آنجا بامراعات احتياط يك يك ودو
۳۱۱صفحه 

چنان كه نوبتي آقا مشهدي حسين قزويني براي ابالغ خبر لزوم مراعــات احتيــاط  نامــه اي بــه رمزواشــاره نوشــته درالي تــه كفش
زير جلد بيرون آورد وبراي احتياط از اين كــه جاسوســان بفهمنــد بدوخت وبه درب خانه كه مسكن موّقتي وي بود رسيده نامه از

جمــال بردنــد سنگي پيچيد وچنان به خانه انداخت كه به درون محّوطه فرود آمد وساكنين گرفتــه نــزد آقا در َنَزد ودر دستمالي با
آقاجمال پس از چندي به عزم عكا رهسپار گرديد وتقريبــًا وخوانده حال بدانست واز خانه به خانهٴ ديگر نقل مكان داد,  وبالجمله

الهي به سر برد آنگاه برگشته در طهران بماند وسمند عّزت وقــدرت ورياســت در عرصــهٴ ديــانت شش ماه در جوار فضل وعنايت
ودر اّيام مهّمه به حالي كــه برمســند راند ودر الواح به خطاب يا اسمي واسم اهللا مفتخر داشته بركلّـ علماء اين حزب مصدر گشت

ــوام اين مّتكي بود به حضورش ميشتافتند وبرخي از جهت كثرت جمعيت ومزاحمت بارحضور نمي يافتند وبسياري از خواّص وع
غــروب ويراي مالقات وبازديد احباب چنان كه رسم مالها بود سوار برحمار ميرفت, تا چــون طائفه خلوص وارادت به او داشتند

و زمزمهٴ مخالفت اغصان بشنيد وميدان را شمس جمال ابهٰي   واقع شد وكتاب عهدي وآثار صادره از قلم مركز ميثاق طالع گشت
براـي جوالن افكار واغراض مهّيا ديد بي درنگ وخودسرانـه به عكا شتافت وبا حضرت غصــن اعظم افكــار خــويش را كــه يگانــه

انجــام سياست امر ابهٰي   مي پنداشت ومأمول ومسئول متکّبرانهـٴ رياست خواهانهٴ خــودرا عــرض كــرد وآرزويش مصلحت وحسن
پسـنديدند وموافـق شـدند وبــاعزم وتصـميماتي نيافت پس با اغصان ومنتسبين واعوانشان مالقــات ومـذاكرات نمــوده همــديگر را

كرد وراجع به كفايت آثار وآيات جمال ابهٰي   همي سخن گفتند به مخالف مأمول حضرت غصن اعظم عودت به ايران وطهران
از توّجه تاّم به آن حضرت منصرف نوعي كه  مقتضي ميدانست احباب را

۳۱۲صفحه 
وميرزا عليمحمد ورقــا كــه پي در پي از خواست وبراي تحقير حاجي مال علي اكبر شهميرزادي وحاجي ميرزا محمد تقي ابن ابهـر

وحمايت ميكوشيدند مجالس سّري نمود وسعي در اخراج ابن ابهـر عکا و زيارت  حضرت غصن اعظم مراجعت كرده در نصرت
ورود ورقــا همي کــرد ودر تفرقــه واضمحاللشــان مشــّقت بــرد ومهمــترين اتبــاعش پســرش حّب اهللا از طهــران وجــّديت در عــدم
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ارادتمنــداـن بســيار داشــت ولي حاجي حسين كاشي وخليل خوئي وجليــل تــبريزي شــدند ودر قــزوين ومازنــدران نــيز وبرادرانش
بزرگان احباب وعلما ومبّلغين چندان باوي محاّجه ومناظره كردندكه  ناچار شد اوراق استداللّيهٴ چندي در ثبوت بـر عهـد وميثـاق

وحـاجي نوشته به بالد ايران منتشر ساخت والجرم اركان احباب باوي اظهـار صـلح ومـرافقت كردند جمال ابهٰي   به خط خويش
نمــوده وبــراي اســكات واقنــاعش رياســت مال علي اكبر وابن اصدق وخصوصًا ابن ابهر با او مجلسي به نــام مجلس ايــادي برقــراـر

داشتند وبه پسر مذكورش ونيز حاجي حســين كاشــي عضــويت انجمن انجمن را به وي تفويض كردند وحق دورأي برايش مقّرر
گــردد همگي مهر وامضاء كردند ومقّرر گشت كه مبالغ كثيره از احّبا اخذ شود وبه تجــارت مصــروف دادند د قرارداد مذكور را

به تنظيم قانون تجارت وگرد آوردن مبالغ مذكوره ومبّلغين از ربح وجوه مذكوره در اطراف به تبليغ پردازند واوبا پسرش مشغول
حاصل گرديد وطولي نكشيد روزي مجلسي كرد وحاجي مال علي اكبر را حاضــر سـاخت شد واز اين رو فراغت و آسودگي بال

وعــّد ه اي از مــرد وزن حاضــر شــده از ارادتمندانش نيز حضور يافتند وشكايت از ابن ابهر نمودند ومفترياتي چند گفتند وجمعي
شهادت دادند وآقا جمال در همان مجلس حكم به منع ازمعاشرت با ابن ابهر داد وخبر به سمع وي رسيده از حاجي مال علي اكبر

حاجي گفت كه مرا از مقّدمات واقعه خبر نبود وحسب دعوت  باز پرس نمود
۳۱۳صفحه 

بايد از مجلس شور خارج شود وبا دوتن آقا جمال در مجلس مذكور حاضر شدم وابن ابهر به جّدّيت تامه قيام كرد كه آقا جمال
دراين خصوص مّتحد شدند وعهــد نمودنــد كــه باآقــا جمــال مــراوده نكننــد الجــرم ايادي ديگر يعني حاجي مذكور وابن اصدق

ميدانســتند واكــثر احبــاب بــه ومنزوي شد وتقريبًا سه ماه به آن منوال گذشت كه اخالص كيشان آقا جمال اورا مقبــول اومنكوب
راوده مينمودند تا  آن كه دكتر محمد خان تفريشــي آســتين محكم ايادي از او دست كشيديد وعّده اي از اشراف در خلوت با او

بــدين  حاجي ميرزا محمد افنان از آقا جمال وايادي و وجوه احباب دعوت كرد برمصالحه واشتي براـي اصالح باال زده ودر خانهٴ
كه سه يوم بعد از جلســهٴ مــذكوره بــود در شرط برقراـر گرديدكه از آنچـه گذشت غمض عين شود وآقا جمال در روز عيد نوروز

به ديدنش رفتند ومع كــل ذلــك دســت از مقاصــد مكنونــه نكشــيـد وســبب فتــور خانهٴ آقا ميرزا نعيم نشست وفوج فوج از احباب
مجلســي حكيم نــور وميثاق را فراهم ساخت وحاجي ميرزا حيدر علي با اتباع و اعوانش منــاظره هــا نمــود ودر وضعف قّوت عهد

كه كتاب عهد منصوص جمال ابهي حضــرت غصــن اعظم محمد ازآل اسرائيـل را حكم متٌّفق عليه خود قرار دادند و او حكم داد
وبالجمله چهار سال بعداز غروب شمس ابهٰي   بداـن حال باآقــا جمــال گذشــت ودر ســال را مطاع مطلق ومتبوع مستقّل مبين نمود

غصن اعظم شيوع يافت بين االحبــاب عزيمت عكا نمود وچون در آن اّيام اخبار مخالفت اغصان ومرافقين ايشان با حضرت۱۳۱۳
وهمين كه به قزوين رسيد لوحي از حضرت عبدالبها بيامــد و او را منــع از ســفر چنين ميگفت من ميروم تااصالح ذات البين نمايم

اهللا بــه عنــوان اعــاظم طهران فرمودند وناچار عودت كرد ولي اقدامات مخالفتش واضحتر شد واوراقي به خط حّب وامر به اقامت
احباب در بالد بپراكند و يدي فّعال براي

۳۱۴صفحه 
ومتنّفر شدند وپسرش حّب اهللا خــود را بــا نقض عهد وميثاق گشت كه عده از احباب را متزلزل نمود وجمعيت مؤمنين از اومنزجر

ضـّدّيت باغصـن اعظم نمـود واز افسـاد بين يـاران واخالل ازهـان آنچــه در قـدرت ميرزا علي اصغـر خان صدر اعظم ارتبـاط داده
احــوال مســرور آورد واشوبي بزرگ ايجاد كردند وبــه گــوش اعــداي اين امــر رســيده از اختالف رجــال واختالل داشت به جاي

احوالشان مالطفت اعضاِء ونعت ومدارا همي فرمورده تاثيري وشادمان گشتند وحضرت غصن اعظم براي تسكين اضالل وتعديل
مالقــات نكــرده سليمانخان جمال افندي را از عكا مامور ايران كرد تا حسب االمر بااحدي از احبــاب ۱۳۱۵نديد وعاقبت در سال 

باهمان لباس كسوت درويشي قباي سفيد طويل دربر وتاج بر سر مجّلًال  به طهران وارد شد وپيامها كه داشت به آقا جمــال رســاند
مقبرهٴ وميرزا علي اصغـر خان صدر اعظم را كه مغضوب درگاه مظفر الّدين شاهي شده معتكف ونصايح ومواعظ اكيده ابالغ كرد

جمــال در اقــدامات واعمــال مخالفانــه اش قم بود مرقومه وپيام حضرت غصن اعظم ايصال وابالغ داشته عودت به عكا كــرد وآقا
پير کفتار نــزد اين جامعــه مشــهور ومعــروف گرديــد وبانهــايت بغضــاء شديد تر شد لذا طرد او منصوص ومصّرح گشت وبه لقب

وغيرهــا به حضرت غصن اعظم منتشر ساخت وبراي نشر مقصود خود سفرها به قزوين ومازنــدران وآذربايجــان اوراـق رّدّيه نسبت
ــاء را از شــرور القــا ئــاتش نمود وايادي امر خصوصًا حاج مال علي اكبر در مقابلش به قّوت ايمانّيه ايستادگي كردنــد وجامعــه احّب

وهمرازانشان قرارها در تحزيب عهد وميثاق گذاشتند واو را باسالمبول فرستادند تا محفوظ نمودند وسفري بعه كا كرده با اغصان
غصن اعظم وادارند به وسيلهٴ ابو الهدي' نديم سلطان عبدالحميد ذهن سلطاني را مشوب ساخته اورا به صدد حضرت
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۳۱۵صفحه 
در گوشهٴ خمول وانزواـر در طهــران بــه ولي تمام مساعي وي در هدم بنيان ميثاق هدر رفت وخود به خسران مبين افتاد وآخر االمر

 در گذشــت وعائلــه اش از درجهٴ اولي كــه۱۳۲۵مــراوده نكــرد تــا در ســال  فقر وخواري زيست واحدي از احباب وغــيرهم بــا او
ومخــالفت پنهـان گشـت چنان كه گفتيم در مسلماني گم شد واز زن دوّيمش كه طهرانيه بود در دخــان تــيرهٴ نقض بروجرديه بود

كه حضرت غصن اعظم الــواح عنــايت درحّقش صــادر فرمــود رشــتهٴ وفقط از زوجهٴ قزوينيه پسري آورده ميرزا لطف اهللا موهبت
خطــاب بيكي از پسر خود خواند ودر اينجا به ثبت يكي از الواح صادره از قلم حضرت عبدالبها كه نسبش را مقطوع كرده وي را

   مينمائيم وهو هذا: احّباء اعمال وي را مبّين كرده اورا مطرود فرمودند محض نمود اكتفا
واغراض روحــاني اســت كــه   امراض جسماني هرچند شديد است ولي صعوبت درمعالجات امراضهواهللا  اي طبيب روحاني

هست؟ ال واهللا, جميــع اطّبــاي آفــاق اجتمــاع نماينــد  درمــان ابدًا درمان وعالج ندارد مالحظه كن كه علت مزمن جيم را عالجي
تــأثير ننمــود به اسم اعظم روحي الحبائه الفدا كه صد هزار اسم اعظم بــرين حجــر ُمظلم القــاء شــد ابــدًا نتواننـد وچاره نكنند قسم

خوضهم يلعبون خوانـديم حـال آن تشـنهٴ خـون عاقبت چون مسيحا اورا ترك نموده وبه فضاي ملكوت ابهٰي   شتافتيم فذرهم في
سفارت كبري' سّرًا ميرود ونسبت به اين عبد مفترياتي ســّرًا زده كــه وصــف نتــوانـم عبدالبهاء به تحريك مركز فتور در طهران در

چون مظلوم طف در اشــّد جاري نگردد واز قلم تحرير نيابد به گمان او وپسرش ومركز نقض واعوانشان كه عبدالبهاء را واز زبان
ــد بال گرفتار نمايند واز براـي خود ميدان وسيعي مهّيا نمايند هيهات هيهات وحال در اينجا ودر انجا شب وروز بلکه آنًا فآنًا منتظرن

واينعبد را نهايت آمال اين است رّب وفَّق عبدَك که بغتًة اين بال برعبدالبهـا وارد گردد
۳۱۶صفحه 

مينمايد كــه عنقــريب چــنين وچنــان علي النشرة؟؟؟ من كأس الّشهادة الكبرـي في سبيل احبائك   وازين گذشته اظهار كراهت نيز
گذارد وبگويد مالحظه نمائيــد كــه عنقــريب اين بنيــان بربــاد خواهــد رفت خواهد شد مثل اين است كه كسي زير خانه را باروت

ميدهم وآتش بدهد ع ع ومن خبر غيب

   بسطام     
ازين معمور شد انــدك انــدك مركــزّيت   از قراء تا بعه قرني قبلشاهرودديگر از بالد عراق ايران بسطام كه شهري قديم بود و

زيستند وجناب مال علي بسـطامي ثــاني من آمن را كـه شـرح احــوالش در يافت وبسياري از ساكنين بسطام وحدودش بدانجا رفته
بخش دّوم وسّوم شــّمه گويند از اهل قريهٴ نصر آباد واقعه به مسافت ثلث فرسنگي در ُقرب آن بلد بود وما در بخش سّوم آورديم

به دورهٴ اولي نگاشتيم وبعدًا كسي در آنجا شهرت نيافت تا به ســال اي از مؤمنين وشهداء وبقية الّسيف ميامي تا بعهٴ شاهرود متعّلق

طهــران رفت اصغـر علي مستوفي بسطامي كه منشي شاهزاده جهانسوز ميرزا حكمران بــود بــه ا ّتفــاقش  ابن ميرزاميرزا بابـا ۱۳۰۰

برآمده فائز به ايمان گشت وپس از مضي قــريب وبه حبس وشهادت مؤمنين كه در بخش سابق شرح داديم پي تجّسس از اين امر
ودوسـتان خـود را تبليـغ نمـود وطـولي نكشـيد كـه مالهـا از حكمـران تبعيـد وي را دو سال عودت كردند ومعدودي از خويشان

ــه تحريــك وناچار شده وي را به حكومت حدود معّين داشت واو در آنجا نيز برخي را هدايت كرد ولذا خواستند مالهاي ُقري' ب
وي را بـه حكمـراني ميـامي منصـوب نمـود واز آنجـا آخوندهاي بلد تبعيد وي را از آنجا نيز خواهـان گشـتند وال جـرم شـاهزاده

 در گذشت۱۳۰۸ودرآنجا به آخر سال  اجازت از شاهزاده خواسته به مشهد رفت
 ---۳۱۷صفحه 

برادر ميرزا باباي مذكور كه به واسطهٴ او  َخًلف پدر گشت,  ديگر از بهائيان بسطام ميرزا ابو القاسمًوپسرش عباسعلي بسطامي بعدا
بود وبعدًا در دائرهٴ پست داخل شــده نــاظم پســتخانهٴ شــاهرود گرديــد ومــورد تعــّرض اهــالي ايمان يافت نيز منشي جهانسوز ميرزا

گشت ونوبتي زن ُمعرضه اش كتاب ايقان ومقالهٴ سّياح از صندوق بربوده نزد شيخ شريف
وبا تعّذر وي كه كتب از آن بـرادر معروف به شريف العلماء برده شكايت وسعايت كرد و آخوند وي را طلبيده باز خواست نمود

ساكن شاهرود به قونسولگري روس مقيم اســترآباد راه يافتــه نــائب مستوفي است دست نكشيدند تا آن كه به وسيلهٴ تّجار مسيحي
 در شـاهرود در گذشـت ,  ديگربرادركهـتـر شـان۱۳۲۰قّوت به نشر امر و حمايت مؤمنين پرداخت تا بـه سـال  شاهرود شد وبدين

 بدان۱۳۱۲دچار ضعف واضطراب ساخت وبه سال  ميرزا حبيب اهللا اظهار ايمان ميكرد ولي عاقبت خوف وهراس از اعداء وي را
١٣١١حال در شاهرود در گذشت ,  ديگر آقا سيد رضا روضه خوان کــه نــيز بــه واسـطهٴ مـيرزا بابــا ايمـان آورد وتقريبــًا بــه ســال 
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درشاهرود درگذشت , ديگر آقا علي اکبر مستخدم حکومتي که باالخره از حکمران به عنوان زيارت بقاع  متبّرکهٴ عراق عرب بــا
مورد تعّرض اهالي حتي خويشانش گشت وعاقبت قطع لباس درويشي به ارض عکا رفته تشّرف به حضوريافت وپس از مراجعت

گذشت ,  ديگر غالمحسين خان طبيب اهل ميامي وساكن شهر بسطام نيز بــه واســطهٴ مــيرزا  در۱۳۱۹عالقه از مردم كرد تابه سال 
ــريهٴ به ايمان گشت وبه سال مذكو وفات يافت ,  ديگر بي بي  زهرا بنت مال رضا اهل قريهٴ چهار بابا فائز طاق تابعهٴ بسطام مجاور ق

ــد ومال علي نصر آباد مذكور موطن جناب ثاني َمن آَمن در آغاز جواني از پدر شنيد که نداء دعوت حضرت باب اعظم مرتفع ش
تهديد آخوندها وغيرهم از هيچ خطري  پروا نكرد تا پس از پذيرفت وبه نصيحت و

۳۱۸صفحه 
و اطوارش بشــنيد بــه تنهــائي از او جويــا شــده مراجعت ميرزا بابا از طهران چون از زوجه اش كه خواهر زادهٴ وي بود تغيير احوال

به ســّن هشــتاد وشــش ســالگي در گذشــت ,۱۳۳۱وانجذاـب برافروخت ودر سال  اگهي از امر بديع حاصل نموده به غايت اشتعال
مشــهدي از هراتي معروف به مشهدي ساكن شاهرود كه زوجه اش دختر حــاج مــيرزا محمــد علي شــعر بــاف ديگر مال غالمرضا

به واسطهٴ ورقة الفردوس مطلع ومــؤمن شــد وزوج سلسلهٴ سادات رضوي واز اصحاب خراسان وشهيد در قلعهٴ مازندران بود زوجه
عليمحمد بن اصدق ايمان آورد وبا زوجه ودختران وپسرانش ميرزا مهدي ومــيرزا مســيح به واسطهٴ زوجه وخواهر زادهٴ خود ميرزا

ــريهٴ خانوادهٴ ثابت االيمان وخانهٴ مهّيا براي پذيرائي واردين از مؤمنين ومبّلغين در بلد مذكور تأسيس كرد ,  ديگر مال صابر اهـــل ق
 در گذشت ,  واز مؤمــنين بالد ديگــر نــيز جمعي در۱۳۲۶صاحب صنعت كه به سال  طرزهٴ دامغان ومال حسين عالم فاضل مالك

ــترش حاجي محمد باقر بيرجنديشده اجتماعي تشكيل يافت ازآنجمله  شاهرود مقيم محمــد رضا حاجي وبرادر كه
حاجي محمد باقر آقا محّمــدجعفروآقا عليمحمــد  درگذشتند وپسران۱۳٢۷تجارت منسوجات داشتند وهردو برادر متواليًا به سال 
مورد تعّرض اهالي شده وهردو متدّرجًا چند سالي بعد از فوت پدر وفــات در فتنهٴ انقالب مشروطّيت كه در بخش الحق مينگاريم

با پســرانش اقــا محمدحســين وآقــا برادراـن مذكور واوالدشان اخالفي درين امر برجا است ,  ديگر آقا نجف بيرجندي  يافتند واز
 درگذشــت  ,  ديگــر مال نجــف بيرجنــدي بــا١٣٣٢حبيب اهللا وآقا عبد اهللا ساکن شاهرود شده از تّجار معتبر شدند وپدر بــه ســال 

متــدّرجًا قريهٴ دزج تابعهٴ شاهرود  دوكانداري وسوداگري گرفتند وپدر باپسر مهــتر بعــدًا در آنجا پسرانش آقا محّمد وآقا رضا در
يزدي  كه شــرح احوالشــان را ضــمن اوضــاع در گذشتند وبعدًا ميرزا احمد و ميرزا عبداهللا (شهيد) وميرزا محمد وميرزا علي اكبر

يزد بياوريم در

۳۱۹صفحه 
شاهروه مقيم گشتند                                  

زنجان                                                                        
بواسطه صـّحت زنجـاني وهم خمـود كـه در ديگر از بالد عراق ايران  زنجان كه شرح ارتفاع شعلهٴ عشق ايمان بديع در آن حدود

ــداد اثر ملحمهٴ شديدهٴ شهيره از جهت خوف وتقيهٴ بقّيهٴ ــق بغ بابيان رخ داد ودر بخش سوم گذشت وپس از سطوع انوار ابهي از اف
وشــعلهٴ ايمــاني برافــروخت وفتنــه مبّلغين شهير مانند نبيل زرندي وغيره از آنجا گذشــته جمعي از آنــان را تبليــغ كردند عّده اي از

ــبيب از اجّلهٴمحمد علي ميرزابرخاست وشهاداتي خطير واقع  شد كه نخست شــهادت  ــيرزا معصــوم ط ــبيب ابن حــاجي م  ط

واخالص اهالي زنجان كه در اّيام حياتش مردم بلــد واطــراف بــه زيــارتش تــبّرك وشــفا ميجســتند سادات ومورد تكريم وارادت
قــرار داده واســطهٴ اســتجابت دعــوات از وفاتش كه در اوائل فجر ظهور شد بقعهٴ مرقد را كه خلف مذكورش بنا كــرد مــزار وپس

جاه ومنزلت وعزت ومقام طبيبي جليــل القــدر ومحبــوب ومتمــّول وكــريم دانستند وميرزا محمد علي برجاي پدر مستقّر وصاحب
در بخش دوم آورديم چـون حضـرت اعلي را بــه زنجـان در كاروانسـراـي ارثي پـدري وي نـزول وملجاء انام شد و بــه نـوعي كه

شــهادت كــبري چنــدي در همــدان واقامت داددند تشّرف زيارت وايمان يافته حضرت وعدهٴ شهادت درحّقش فرمودنــد وپس از
قزويني معاشر گشت وبه شرف حضور درمحضر ابهٰي   نائل گرديد واز وكرمانشاه مقيم وبا اكابر مؤمنين خصوصًا مال عبدالكريم
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ــدين مبين قبل از ارتفاع صيحهٴ كبري' ونفخهٴ ُعظمي' شد وهمين كه به وطن اقامت جســت بــرخي از مؤمنين ومنجذبين جمال معان
اين آئين خصوصًا ميرزا ابوالقاسم مجتهد پيوسته دركمين ومترّصد

۳۲۰صفحه 
مال محمد زرندي نبيل موقعي براي اذّيت وشهادتش گرديدند ولي به عّلت شّدت اخالص وتوّجه عموم دست نيافتند هنگامي كه

ــه نشــر داد وبــه اّتفــاق آقــا اعظم از ادرنه به ايران وارد شد وصريح دعوت ابهٰي   ومخالفت ومطرودّيت ميرزا يحي وهم الواح الهّي
بــه مالقــات نبيــل پي به زنجان رفته در خانهٴ طبيب سكونت نموده او را كامًال به امر ابهي رهبري كرد واهالي محمد ابراهيـم مسگر

چنين پنداشت كه تعليمات ابهٰي   داراي عمــل اكســير اســت در پي رسيدند وميرزا ابوالقاسم مجتهد نيز مالقات ومداكرات نموده
مثبت ومرضي داد تا به هنگام خروج از بلد قصيده اي ســرود كــه مطلعش اين اســت: هلــه اي گــروه واز او مطالبه كرد واو جوابي

قصــيدهٴ مــذكوره بكشيـد هلهلهٴ وال    كه جمال دلبر ماعيان شده فاش وظاهرو برمال .    وبه جاي نسخهـٴ اكسير نسخـه اي از عثمانيان
ــه را برايش فرستاد و از اين رو سّيد مجتهد را عداوت اين امر وطبيب ونبيل مزداد گرديد وعاقبت پي قتل طبيب آستين باال زد و ب

 آن سّيد جليل القــدر را بــه۱۲۸۳زكيخان حاكم زنجان حسب امر ناصرا لّدين شاه  درسال  نوعي كه در بخش سابق آورديم ميرزا
مرقـد آمـده خـاك را بـه رساند وجسدش را در گنبدي كه براي مقبره والد ماجد ساخت دفن نمودند واهالي بـه زيـارت شهادت

ــر از استشفاء بردند چندان كه اطراف قبر كنده وخالي شد.   وصورت زيارتي از بيان اقدس ابهٰي   در حّقش صدور يافت.     ديگ
 كه نيز در بخش سابق نگاشتيم و والـد آقـا سـّيد اشـرف آقـا مـيراشرف وابا بصير بود آقا سيدشهادات خطيرهٴ زنجان شهادت 

تــزوُّج اختياركرد وحرمش( اّم جليل جواهر فروش از دليران ومعاريف اصحاب جناب حّجت گشت  درآغاز شروع واقعهٴ شــهيره
حرب توّلد يافت وبعداز اختتام مذبحهٴ مذكوره آقا سيد جليل اشرف) قّوت ايمانّيه داشت وسّيد اشرف در قلعه هنگام شبوب نيران

وسه تن ديگر مغلوًال مكبوًال  به طهران برده دستگير شد و او را باچهل
۳۲۱صفحه 

واقعه از عشيرت وي كه از اشراف وعلماء ومتمّكنين بودند تقريبًا شصت نفر كشــته گشــتندآن نيزه پيچ كرده مقتول ساختند ودر 
ــدّ كه از آن جمله برادران حرم مذكوره اش بودند وام اشرف ستمديده كودكان صغيرش سّيد اشرف وعلويه وسّيده نام برجاماندن

بلــد بــه بــاغ ملكيشــان ســكني' با شجاعتي بي نظير به دست وآغوش گرفته از بين انبوه دشمنان بيرون آورده در خــارج كه آنان را
حاصل از فروش انگـور بـاغ چنـدي بـه سـر بردنـد ومتـدّرجًا گزيد وبافقد مصاريف وضرورّيات  حّتي لباس وحيدًا فريدًا به امور

عمــوي معاندين متعّرضين را از خود دور نموده ايشــان را بــه شــهر وارد ســاخته پذيرفتنــد وال ســيما خويشاوندان شفقت كرده بيم
شده رعايت وكفالت كرد تابه مقام رشد رسيدند وبدين صغار از احوال واقوالشان كه پيوسته نام پدر برده از مادر ميخواستند متأّثر

زنجان براي بابّيه نهــايت بيم وســختي بــود واز شــّدت احتيــاط غالبــًا عقيــدت خــود را عّلت كه در همه جاي مملكت خصوصًا در
ماندنــد ولي صــغر و كبــار اهــالي نميكردند از عقيدت ايمانّيهٴ پدر واخوان وخويشان شهيد خود واز حقائق واقعات بي خبر آشكار

 را كه در طفولّيت ديدگان به مــرض آبلــه نابينــا گشــتناد علينمودند ونيز آقا  آنان را به نام بابي ياد كرده  تعّرض وآزاـر همي

ــيزه پيچ  را در بخشحاحي محمد حسينوعم از اصحاب حّجت بوده در واقعه كشته شدند ونام والدش   پدر سابق ضمن بيان ن
ــواري شدن اصحاب آورديم وناد علي بعدا اختتام مذبحهٴ مذكوره خود ــرارـي ومت را از خطر دستگيري اعداء واشرار نجات داده ف

ــر مال گشت و بافشار نزد سرتيب گرديــد رضا قليخان رفته باوي انيس واليف گرديد وهنگامي كه امر جمال اقدس ابهٰي   فاش وب
اشرف سكونت گزيــد وبــه هــدايت بابيــان فائز به ايمان عظيم وانجذاب واشتعال شديد شده به وطن عودت كرد وبه خانهٴ آقا سيد

را كه اخالف شهداء  اصحاب پرداخت ونخست آقا سيد اشرف ومادر ومنتسبين ايشان
۳۲۲صفحه 

مكنت وعــزت بــود بــه مســاعدت جناب حّجت بودند فائز به عرفان من يظهره اهللا نمود وسيد اشرف كه جــواني صــبيح وصــاحب
ــه تبليــغ وحمايت مادرش به پرستاري وخدمت آقا ناد علي همت گماشتند تا بامعلومات ومحفوظات وفصاحت بيان وقّوت جنان ب

مجالس كثيره مناظره ومحاّجه كرد وآنــان خصوصــا بــرادرانش بــه خصـمّيت برخاســتند ودر بــرخي از اهتمام ورزيد و با بابيان در
به عنوان ابا بصــير اورا چــنين جلسات شمشير به رويش كشيدند ومسلمانان به اعراض وتعّرض قيام كردند تا آن كه لوحي خطاب

ثم ذّكرهم بما القي الّروح في صدرك وال تخف من احد فتوكل " مأمور ساختند " ان اطلع من افق البيت ناطقًا بذكر رّبك "  ونيز
ر النــاس في كــل االحيــان علي اهللا وال تكن خلف حجاب الصمت مســتورا"  ونــيز   "فــانفق نفســك و روحــك وجســدك ثم ذّکــ
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در داده تبليــغ نمــود والبيان و ال تسكن نفسك وهذا خير لك عن كل مايكون علي االرض موجودًا "   الجرم عالنّيه ندا بالحكلمة
وحّس عداوت مكنونه در قلوب مالهــا بيدارشــد ومــيرزا آانچه از آيات بديعه تالوت ميكرد آقا سيد اشرف به تركي ترجمه نمود

ــه حّجت به خاطر گذشت وبيم وهراس براي جان ومال خود افتادند وآقا سيد اشرف دو بار ابوالقاسم وسيد مجتهد را اّيام جناب ب
وتنهــا بــود وچــون مــراجعت نمــود بــه عزم تشّرف به محضر ابهي شتافته در ادرنه مشّرف گشت بار اّول در سّن بيست ودو سالگي

پرداخت وجمال ابهٰي   را شمس سماِء حقيقت ويحيي را لكه اي از لسان به ستايش ابهٰي   گشوده  به ابالعغ ونشر كلمات مباركه
وهمين كــه از بابيان تعّرض وتحــّرز از او نمودنــد,   وبــار دّوم بــاخواهر ونــوكرش حــاجي ايمــان رفت ابر سياه تعبير كرد وكثيري

عودت نمود حسب االمر خواهر را به ازدواج
=======================================================================================

همشيره مينمايد اقدس ساحت به تشرّف عزم اخري مرةً اشرف سيد اقا ضيائيه  خودرأ محترمهٔ            جناب
فائز لقا شرف به و ميبرند خود با خدمت براي از را ايمان حاجي وجناب برد مي ميگردند                  همراه

فراق از مادرت ميفرمايند اشرف سيد آقا جناب به وصال مدّت انقضاء از تو              وپس است محزون    تو
را او ما شد ناميده ؟ علويّه به كه ضيائيه و نمائي دلخوش را واو بروي بايد ميطلبد )     را )              
مرخّصي اذن را وايشان شد خواهند راضي ايشان هستيد راضي شما ايمان به              بخشيديم

ورقي پا   پايان
====================================================================

۳۲۳صفحه 
اّم اشرف چون در سفر پسر ودخــتر بــه ادرنــه حاجي ايمان در آورد وبا اشتعال وانجذاب ايماني نادر الّنظير تبليغ نمودن وخصوصًا

خواستار گشت و لذا جمال ابهٰي   ايشان را به زودي عودت دادند سرشار مورد مالمت خويشان شده  به دعا سرعت رجوعشان را
داشــت وآقا  سيد اشرف روزها در باغ خارج بلد بــه كنــابت الــواح وآيــات بــه ســر بــرده ســر جانبــازي از ايمان واخالص گرديد

قليخان برادرزادهٴ وبالجمله معاندين ومجتهدين هيجان كردند وباالخره هردو را در اّيام حكومت ناصر
=======================================================================================

شدند مشغول امر تبليغ به بصير ابا با اشرف سيد وجناب نمودند مراجعت زنجان به روزي                فرموده
والده به اشرف عنايتٔ   سيد قدم جمال نمودي طلب مرا قدم جمال از تو ميگويد تو             خود وحاـل   فرمود

جمال واليق قابل من ميگويد ميدهي ارمغان چه قدم جمال براي عوض را             در تو مگر ندارم چيزي      قدم
كه دارم اميد فرمود اشرف سيد نمايم قدم جمال چيزي          قرباني شود مقبول شما قرباني ,   اين      

ابا جنابان از رفته وي نزد زنجان اهل شد زنجان وارد ميرفت طهران به بندي در آقاي مال                   نگذشت
وشهادت كردند شكايت اشرف سيد وآقا واعتساف       بصير ظلم قلم واو دادند ايشان بودن بابي         به

موحّد مؤمـن دو آن قتل رقم مذكور       برداشته قرار از رفت طهران به زنجان از داده قتل وفتواي            صادر
در كه نكشيد طولي اجتماع     چندان حكومت محلّ به زنجان اهل پس گزيد مقرّ خود اصلي ,        مقام      

بندي در حكم بايد كه واز      نمودند بود زنجان حاكم شاه خالوي الدّوله مجد زمان آن شود             اجرا
را بصير ابا و اشرف سيد كه داد دستور قسم اين فرّاشباشي وبه نمود حركت اطراف بقراي                   زنجان

علماء علماء  درمحضر امر به نمودند اقرار واگر شوند مرخّص كردند تبرّي نموده ابا اگر نمايد               حاضر
واشاره تلويح به گرديد نازل بصير وابا اشرف سيّد براي لوحي آن از قبل وچندي شود                   عمل
اشرف امّ بودند وقت آن وصول منتظر نموده بازي جان مشق وايشان بود مرقوم ,   شهادتشان              

ابا خانه  فرمود در رأ  بصير كمرش شال برخاسته الحال في بصير ابا و شد الباب دقّ ناگاه بود                ما
جزوه بسته ومنٔ   محكم آمدند من عقب فرمود سپردند من به آورد بيرون گذاشته بغل در كه                آيات

دست حكومت فرّاش نفر چند ديدم كردم باز را در رفتم ايشان همراه من حافظ خدا ابا                    رفتم  جناب
ايشان به بودن حاضر علماء از نفر چند بردند حكومت منزل به گرفته را مينمايند               بصير  صحبت

انكار جز ليكن يند مينما مطلب اثبات واستقامت شجاعت كمال به چيزي            وايشان علماء   وادبار
در را مباركش پاي هم اي دفعه اند بوده حبس در روز سه مينمايند حبس را وايشان نميشود                   حاصل

ابا ديدن به حبس در من ميگويد اشرف امّ ميزنند چوب گذارده چوب             فلك بس از ديدم رفتم      بصير
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خون پاهايش شده جاري ناخنهايش از خون اند زده داده          برپاهايش دست رقّت حالت است      آلوده
همه به باش مستقيم نكن گريه فرمودند ننمايند  خواهرانٔ       گريستم وفزع جزع ما درمصيبت بگو .ما       

========================================================
۳۲۴صفحه 

به شــهادت رســانند چنــان كــه اميرارســالن امير ارسالن خان مجد الّدوله به تحريك ميرزا ابوالقاسم مجتهد معروف به سّيد مجتهد
ــل۱۲۸۴گشتند و واقعهٴ مذكوره را برخي در اواخر سال  خان با دو مجتهد مذكور موحب شهادت جناب حّجت واصحاب  يا  اوائ

ســابق يك ماه بعداز شهادت آقا ميرزا محمد علي طبيب بود ثبت كردند  وما به نــوع تفصــيل در  بخش سال ديگر  که متجاوز از
به در برده بيرون نگاشتيم   وجسد ابا بصير سه روز در ميدان مورد رجم اهالي بود تا دو تن حّمال

=======================================================================================
سيد  هوب آقا نزد برو بود فرموده هم فتحعلي حاجي به باشند وشاكر صابر نشويد ملتجي                 احدي

فدا اشرف خودرا جان كه نموديم باهم كه عهد آن نشود گرفتار كه رود بيرون شهر از بگو او                    به
متنبّه وجه هيچ به انصاف بي خلق اين نمودم مالحظه من شود جمعي حيات سبب شايد كه                  نمائيم
از فرمودند ايشان رسانيدم اشرف سيد آقا به را بصير پيغام من ميگويد فتحعلي حاجي                  نميشوند

ابا جهت آن از بعد نمايد امضاء چه تاقضا منتظرم باغ در رفته بيرون خانه از ايشان قول                    اطاعت
بندد به را دستهايش ميخواهد آمده غضب مير آوردند ميدان به آورده بيرون حبس از را                 بصير

گلوي به را تيغ جالّد نيست الزم بسنت دست نمود نخواهم حركت نشسته دوزانو من ابا                فرمودند
نميداني را ذبح محلّ وقوف بي جالّد اي ميفرمايد نمايد جدا بدن از سررا كه نهاده دست                  بصير  به

باران سنگ را جسد آن مردم وبعد مينمايد جدا بدن از را سر جالّد وآن گذارده را تيغ                     خود
ميدان ميان در جسدش روز شبانه سه ميكوبند برسرش آهني هاي ميخ وبعضي ,          مينمايند         

بياورند مانده را اشرف سيد كه مينمايند مأمور فرّاش چند با را داروغه بيك علي سبز در                  وبعد
ايشان براي از انگور مجموعه ويك مينمايند استقبال را ايشان اشرف سيد آقا آورد                باغ  مي

ز با آورد مي آب سيداشرف آقا رود بيرون که ميكند واشاره بياور آب قدري ميگويد *             داروغه     
فرار گويد مي او به نما      داروغه فرار تو نديديم اورا ميگوييم ما ايم توآمده گرفنت براي از ما              كن

نيست خوب تو براي نمايم اگرفرار آمده        ميگويد خشم به داروغه كنم فرار الهي قضاي از          وكجا
صورت به كرد   سيلي ويران را زنجان شهر كه داشت غرور تو مثل هم پدرت وميگويد ميزند                ايشان
داشته بر را درآخر     واو مينمايد گفتگو ايشان با امللک عميد باشي مالّ ميبرند حكومت محلّ      ,           به

اورا نمايد وابا شود خائف شايد دهيد ميرغضب دست به را او است لبريز اش پيمانه                   ميگويد
سلطان از طفلي عوان؟ جوان وآن آورند مي )   درميدان خلق       ( را ؟؟؟دكاكني است بوده شده       فوت

بودند جمع ميدان در كثيري وجمعيت بودند سيد        بسته آقا جناب نزد جماعت امام عبدالواسع        سيد
در گرفته بغل در را ايشان آمده ايستاده        اشرف مرتفعي محلّ در وآمده ميگويد اي کلمه او          گوش

لعن اشرف سيد النّاس ايّها دستهاي      ميگويد شده مضطرب اشرف سيد شويد متفرّق نيست بابي          كرد
ميگويد مينمايد بلند را نمود     خود ونخواهد ننموده لعن اشرف سيد .                  ايّهالنّاس       

 
پاورقي  پايان

=====================================================
۳۲۵صفحه 

جوانان غسـل وكفن كرده مـدفون سـاختند وهنگـام شهر انداختند ونوروز نامي شبانه دفن نمود وجسد آقا سيد اشرف را جمعي از
بصير وزوجه اش مسّماة به گل نساء كه خـواهر حـاجي ايمـان بـود دخــتري مســّماة بــه اّم شهادت بيست وچهار سال داشت واز ابا
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قلب وايماني نــادر الّنظــير  كه به نوع مذكور قوتاّم اشرفكلثوم ماندكه با مشهدي بابا نباتي ازدواج كرده اوالدي آورد,  واّما 

تحّمل كرد در غايت صبر وشکر  و رضازيست  وما دروار داشت و باليائي بسيار و مصائب بي شمار در ره عقيدت وآئين
=======================================================================================
را خود عباي جمعه امام عبدالواسع سيد اند شده معرض ازحقّ که است کساني آن سزاوار                   لعن
نعش برسر را اشرف سيد آقا جناب ميدانيد خود ميگويد ميرود بيرون جمع آن ميان از                 برسركشيده

به ابا به فرمود افتاد مظلوم شهيد آن پرخون نعش بر نظرش كه همني آوردند ميدان               بصير  اين
نمود تغنّي وگداز سوز با بيت دو اين و شد :    گلستان           

اين بجز دل صنم اي زمني روي شد تنگ مرا تو صنم                     بي اي غمني نيست          ماجري
صنم اي رهني نيست را تو جز وسرم جان حاضرم طلبي جان ناظرم طلبت                                در

خود موي و روي گرفته بغل در را او انداخته بصير ابا نعش بروي را رنگني                وخود او   ازخون
ند نبود راضي اشرف سيد شهادت به زنجان اهل واكثر نمود آورده            ومشكني بدست بهانه    ميخواستند

اش والده نزد سراسيمه بعضي دهند نجات كشنت از را نصيحت           او خودرا فرزند آمده او بلكه       آمدند
بمبادا ارجمند فرزند اي فرمود شده حاضر پسر نزد مي،نمايم نصيحت را او امده اآلن فرمود .         نمايد        

بر شيرمن وقتي شود خاصل برايت از بينم        لغزش ور غوطه خود خون در تورا که است حالل           تو
دار جمع مادرخاطر اي         گفت

طلب از به                   دست رسد ياتـن برآيد دل تاكام                                ندارم
برآيد تن ز جان يا        جانان

زخمي يك گفت غضب مير به جرّاح بود نقي خود           استاد خيال از شده خائف بلكه بزن براو         محشر
را زخم آن گذارده مرهم من وبعد شود يعقل         منصرف ال مست حني درآن هم ميرغضب مينمايم         خوب

گوشه به ي كارد ميزندٔ    بود تمام بضرب ايشان راست ميدراندٔ  نصفه      ابروي زنخ زير تا      صورت
آورده فرود برکتف ديگر از     وضربت مردم درآورد ازپا را جليل سليل آن و گرديد گر کار سينه   *             ولي

نمودند سنگباران را ميرغضب اهل      خشم جوانان روز همان ودر شد كور سنگ ضرب به چشمش            ويك
برداشته را اشرف سيد جسد شده جمع امّ        محلّه آنچه نمودند دفن امامزاده در نموده وكفن         غسل
قبول ندهند غسل اورا كه نمود سعي برداشته        اشرف حمّال نفر دو را بصير ابا نعش و          نكردند

دروازه گودالئ بيرون در قبرش    شهر مينمايند دفن را او مكان همان در رفته احباب وشب            مياندازند
لکن است ديوار   بنهان ها همسايه اشرف سيد آقا شهادت بعداز ديگر ميدانند قبررا محل .           بعضي    

نمودٔخانه تعمير ايمان حاجي بعد بود خراب ومدّتي و نمودند خراب را اشرف . امّ خسني–                 ميرزا
 زنحانی

=================================================================================

ــذکور و بعضي چنين آورده اند که چون سه روز ابا بصير در محبس ماند آقا سيد اشرف را فرّاشان حکومتي به نوع م
به محبس بردند وچند روز بعد ابا بصير را درميدان سر بريدند وکسي خبر نيافت تا جسدش را درميــدان افکندنــد وســه

 مذکور که از بني اعمامش ٔروز بعد از شهادتش آقا سيد اشرف را نزد جسد مظلوم آوردند که لعن کند وامام جمعه

  ----  ۳۲۶صفحه 
سر پرستي بهائيان ساكن وعابر نمود وامالک وامورش پس از شــهادت آقــا ســيد اشــرف  حــاجي ايمــان رســيد گي كــرد وچــون

ودخــتر كوچـك حـاجي ايمـان را كــه دخترش ضيائيه كه زوجهٴ حاجي ايمان شد نيز وفات يافت نواده ها را خود پرستاري كــرد
 وفــات۱۳۱۱ميرزا عليمحمد ورقاء شــهير درآورد وبــاالخره در ســال  لقائّيه نام داشت در راه محّبت وخدمت به اين امر به ازدواج

وخمسون من چنين نقش كرد صعدت الي ربّها الّرحمن في يوم الخميس غّرة شهر الّشعبان سنهٴ واحد نمود و ورقاء برسنگ قبرش
هيد في  ســبيل اهللا عليهــا  صــلوات اهللا ظهور اهللا العلّي االعلي بعد ما مضت من عمرها  اكثر من سبعين سنة ودفنت قرب قبر ابيه الشــّ

 پدرش اقا مصطفي از دّهاقين واصحاب جناب حّجت بوده درآن واقعه بهحاجـي ايمانواّما .   ۱۳۱۱وثنائه ورحمته وبهائه.  سنهٴ 

ــد يافته۱۲۵۳سه پسر ودو دختر برجاي گذاشت نخست حاجي ايمان كه در حدود سال  به شهادت رسيد و نشــو ونمــا گــرفت  توّل
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جمعي از بابيان زنجان دستگير دولتيــان وحبس در  با۱٢۷۲ودر محاربات  اصحاب حّجت خدمت به مؤمنين كرد ودر حدود سال 
ابهي نيز مّتصف گشت ودر سنين جواني با آقا سيد اشرف مّتفقــًا بــه ادرنــه رفتــه بــه فيض طهران شد وبعدًا به غيرت ايمانّيه در امر

حضــور حاصــل كــرد وآرزو رسيد وخواهرش  ضيائيه را ازدواج نمود وسفري نيز در سجن اعظم قشلهٴ عكا تشّرف محضر ابهٰي  
برايش مقّدر نشد وبا الواح بديعهٴ مهيمنه عودت وطن كــرد وگمان داشت كه حامل لوح سلطان شده چنان خدمت انجاـم دهد ولي

سيد اشرف وابا بصير به نوعي كه در بخش سابق آورديم وچند سالي پس از شهادت آقا
======================================================================================

پاي به ريسمان طالبني از جمعي بعد روز وچهار كرد استخالصش در تدبير مذكور نوع به .           بود        
باغي نزديك خويشانش را اشرف سيد آقا وجسد انداختند خندق در شهر کنار به كرده بصير                  ابا

در اي برده امّ  درحجره دهند غسل وخواستند داشت جاري وآب بود شهيد آن خود به متعلّق                كه
دعا رفته مقبره بدان شفا براي بلد مرضاي دراز مدّتي وتا کردند دفن را جسد وصبح نگذاشت                  اشرف

.مي،کردند
================================================================

 ---۳۲۷صفحه 
در زنجان فتنه برخاست واو را باتني چند از اهل بها دستگير كرده به طهران كشيده درانبار حبس نمودند ومّدت يك سال ودو ماه

 اعداء شكايت وسعايت نمودند  وگماشــتگان حكومــتي بــه خانــه۱۳۰۰در سال  محبوس ماند انگاه مرّخص شده به وطن آمد وباز
بــوده انگــاه وآثار بديعه ضبط كرده وي را دستگير نموده به طهران كشــيده محبــوس داشــتند وچنــدي در حبس اش ريخته الواح

رفتــه اّيــامي بــه محضــر حضــرت غصــن مرّخص شده به وطن عودت نموده وباز اندكي پس از غروب شمس جمال ابهٰي   به عكا
۱۲۱۱لقائيـه را بـه ازدواج مـيرزا عليمحمـد ورقـا در آورد  اعظم عبدالبها تشّرف حضور يافتـه وچـون بـه وطن برگشـت دخـترش

در بخش الحق مي آوريم باورقا وپسرش روح اهللا وميرزا حسين گرفتــار  وگســيـل بــه طهــران  به نوعي كه۱۲۱۳وباالخره در سال 
بي سـامان وبي مكـان گرديدنـد وگنماشتكان حكومت ومالها خانه واموالشان را خراب ويغما كردند چنان كـه عائلـه شـان شدند

بازماندگانشان را از زنجان به عشق آباد ببرند ولذا پسرش اقا محمد حســن كــه وچون درمحبس طهران خبر بشنيدنـد پيام دادند كه
بعـداز شـهادت ورقـا آباد بود به زنجان آمده خديجه  زوجهٴ ميرزا حسين ولقائيه زوجهٴ ورقا را به عشق آباد بـرد وچنـدي در عشق

واوالدش خصوصًا اقا كاظم  در مسكو به خــدمت اين امــر لقائيه به زنيت آقا محمد رضا بن حاجي محمد كاظم اصفهاني در آمد
حسين پس از شهادت ورقا تقريبًا كمتر از دوسال در حبس مانده انگاه خالص شــدند وحــاجي موّفق گشت وحاجي ايمان وميرزا

 بـه عكــا وزيـارت محضــر۱۳۳۰بود تا به سـال  ايمان به زنجان رفته اشياء ورقا را برد وتسليم پسرش ميرزا عزيزاهللا نمود و در ايران
شده به عمــل باغــداري پــرداخت واز شــرور اعــداء مســتخلص و مســتريح حضرت عبدالبهاء شتافت وبه عشق آباد برگشته متوّطن

ديدار خويشان ودوستان گرديد وسفري نيز به وطن رفته از
۳۲۸صفحه 

او بــه جــاي مانــد وبــرادرش  در عشق آباد وفات كرده مدفون شــد وسلســله خانــدان ام اشــرف از۱۳۴۶بهره برده  عاقبت در سال 
ورشد در ايمــان بــديع مســتقيم ونامــدار شــده دچــار حبس ومشــّقات  شهادت پدر هفت ساله بود وبعداـز بلوغبه هنگام پيغمبر قلي

ــه ابا بصير بود پس از وقوع شهادت در خانهٴ اشرف به خدمت مبّلغين ومسافرين پرداخت گرديد وخواهرش كه زوجه ودختري ک
به شــرحي۱۳۱۳سيد اشرف در آورد وبعداز فتنهٴ سال  از ابا بصيري يادگار ماند پرورش داد تا اورا  به عقد ازدواج خواهر زاده آقا

هايشان را غارت واحباء را دستگير كردند وايشان ناچــار بــه مهــاجرت عشــق آبــاد شــدند ودر كه در بخش الحق مي آوريم خانه
دچار سوگواري گشت وبـا بــرادرش دختر مذكور ابا بصير در گذشت ومادرش كه در سن پيري وناتواني پي ديدايرش آمد آنجا

كيفّيت احوال وشهادت صادق وآقا نجفعلي وديگـر مؤمــنين زنجــاني را در حاجي ايمان ماند تا به سّن نود سالگي وفات نمود وما

چهــار  در قريــه شــقته واقــع درصفر عمو با پدرش صادقمطاوي دو بخش سابق نگاشتيم.    وازآـن جمله  طهران وغيره ضمن

يشان را به اهالي شناساندند كه صفر عمو از فرسخي باكو پينه دوزي وکفشگري داشتند وچندتن زنجاني كه در آنجا مقيم بودند ا
فرار نموده والجرم بــه صــدد اهالكش برآمدنـــد وشــريري  شــبي در حــوالي مــنزلش كمين بقية الّسيف بابّيهٴ زنجان است  وبدينجا

كــه اي پــدر فرصت شد واز قضا صادق براي حاجتي بيرون آمد و به جاي پدر هــدف گلولــه گشــته فريــاد بــرآورد كرده مترّصد
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رحيم كّفاش بن كريم شــهيد از اصــحاب مراكشتند ومرد پير به بالين فرزند آمد وجوان به همان حال در گذشت.   ديگر مشهدي
حّجت وبرادرزادهٴ زينب شهيدهٴ شهيره مسّماة

۳۲۹صفحه 

ــاط  خــواهروحاجـي محمد قليبه رستمعلي كه باالخره مهاجرت به عشق آباد كرده عمر به پايان برد.    حــاجي مال علي  خّي

طنه افتـاد وچـون  در حبس۱۳۰۰اكبر شهميرزادي را ازدواج كرده در طهـران اقـامت گـرفت وبـه سـال  كـامران مـيرزا نـايب السـّ
بابيها هركه رامي شناسي بگو واوكسي را نــام نــبرد حكمــران بــه دژخيم اشــاره داد كــه شاهزاده از او بدين عبارت خواست كه از

محبوسين پي در پي مــيرفت را كشيده بر پيشانيش فرو کند واو ازين تهديد بيم ننمود وزوجهٴ محترمه اش كه به ديدار دندانهايش
با برادران زوجهٴ مذكوره اش حاجي عبــدالعظيم واقــاميزا حيــدر روزي كه سارقين محبوسين را در داالن طويل محبس آورده واو

وروي صــفحه اين ودر حاليكه دو زانو راست و دستها را چنبركرده داشت  ديوان حافظ به تفّأل گشــودند علي را برسّكو نشاندنـد
بخش سابق آورديم مستخلص شــد وپســرانش مــيرزا بيت آمد   پس زانو منشين وغم بيهوده مخور  وپس ازچندي به نوعي كه در

خاندان داوري تأسيس كردند از وي به يادگار ماندنــد.    واز مشــاهير علمــاء مؤمــنين مــيرزا بديع اهللا بديع الحكما غالمعليخان كه
قزوين وطهــران وســپس  در عــراق عــرب عبدالّرحيـم مجتهد شهير ابهرـي از خاندان فقهاء وعلماء بود كه تحصيالت علمّيه اش در

وافتا  بنشست وجامع منقول ومعقــول و مقتــداي انــام در فــروع صورت گرفت وبه وطنش ابهر عودت كرده به مسند  قضا واجتهاد
اطــراف دينّيه گرديد ورساالت رشيقه علمّيه تصنيف وتأليف كرد وجمعيت كثيره حول منبرش از واصول وصاحب رياست مهّمهٴ

باغالمــان دولــتي بــه امــر محمــد شــاه حســب واكناف گردآمده استماع معارف ومطالبش نمودند تا چــون مال محمــد علي حّجت
سعايت مّلاهاي زنجان رهسپار طهران گشته در ابهر

۳۳۰صفحه 
واز ميزبــان خواســت كـه بـا عـالمي ممتـاز بريكي از علماء منتفِّذ كه از اقرباء وخويشاونداـن وي بود وارد شده شبي اقــامت جسـته

مقابله ومكالمه ومفاوضه نمود وبعد از آن باري ديگر باشّدت اشــتياق بــه عــراق مالقات كند ولذا وي را دعوت كردند وبا حّجت
بعد ازچندي مراجعت به وطن كرد ونوبتي نيز به مشهد خراسان رفته از كتابخانهٴ رضوّيه عرب رفته

 بــه واسـطهٴ آقــا جمـال۱۲۸۱استفادهٴ علمّيه داشت وبالجمله در قصبهٴ ابهـر برمسند علمّيه مکين؟؟؟  ومستقّر بــود تـا تقريبـًا در سـال 
ــد ودرين بروجردي ازين امر مطلع شد وبه واسطهٴ مّلا عبدالّرزاق برادر شيخ ابوتراب اشتهاردي كمال يافته فائز به ايمان بديع گردي

در قزوين براي تكميل  در ابهر متوّلد شد وپس از رشد وتحصيالت علمّيه۱۲۶۰ارشدش ميرزا عبدالعطوف كه به سال  هنگام پسر
 در آن قصــبه والدت يــافت۱۲۷۰محمد تقي كه بــه ســال  به عراق رفت دركربال ونجف مشغول تحصيل بود وپسر كهترش ميرزا

بديعه را شنيد وقّوهٴ ايمان وعرفان وانجذاب وجدان در وي نبعان وشّدت نمود وبامادر وبــرخي اين هنگام پانزده ساله بود ومطالب
بعيــد ومالهــاي عنيــد همين كــه دعــوت بديعــه از خويشاوندان صحبت كرده آنان را به ايمان فائز ساخت ولي بعضي از خويشــان

برخاسته ميرزا عبدالّرحيم وخاندانش را به نام بـابي تشــهير كردنـد و بــني اعمـام او در قصـبه بشنيدنـد به استكبار وتعّصب واستهزاء
داميــه افتــاده از اســتفادات سمت امامت جمعه وشيخّيت اسالمّيه داشتند وبه عّلت عظمت مقام علمي وقــدرت ونفــوذش بــه درجهٴ

ــب ماّدّيه وتصّرف امالك موقوفه وموروثه پس افتادند  بهانه به دست آورده به توهين وايذاء كوشيدند و تني از بستگان را نيمه ش
صندوق كتب وآثار والواحش را به خانه اش فرستادند تا

۳۳۱صفحه 
موقوفــات وامالك معارضــه كردنــد سرقت كرده به زنجان وقزوين وطهران نزد حكام و وزرا ومجتهــدين ارســال داشــتند وبــراي

كاستند چندان كه ناچار به خانــه نشســته بــه محصــول بــاقي امالك اكتفــا تاقسمت بيشتـر را از دستش در اوردند وعّزت واعتبارش
مــذكور در دشوار وباعائله به قزوين كوچيده اقامت گزيد ربا متقّدمين مؤمنين معاشر گرديــد وامــام جمعهٴ جست ومتدّرجا زيست

كرد وپــدر ومــادر وبــرادررا در قــزوين مالقــات اثناء معارضات درگذشت ودر آن اّيام ميرزا عبدالعطوف از عراق عرب مراجعت
مالئي نشست وگفتگوهاي مردم راجع به پدر به سمعش رسيده بر وي ناگوار آمد نموده به ابهر رفت ومسجد ومنبر گرفته برمسند

نميخــورد اولي'  آن كرد ومادر مؤمنه به او چنين گفت كه پدرت در علم ودانش مسّلم كّل است وهرگز فـريب وبه مادر شكايت
مدّلل ومبرهن سازد الجرم ميرزا عبدالعطوف با پــدر وبــرادر كه اين مطالب را از خودش جويا شوي تا آنچـه را كه معتقد شد برتو

معــروض لوحي صادر از قلم ابهٰي   خطاب به ميرزا محمد تقي در جواب شرحي كه راجــع بــه حــال بــرادر گفتگو نمود ودر اثناء
وشــربَت رحيقي المختــوم والــذي انكــره داشت رسيد واين جمله در آن مسطور بود:  "طوبي لك بما اتبعَت اّياك في امر موالك
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اّن ربك لهو الحق عّلام الغيوب" .   الجرم اميدوار به حسن مآل وسعادت اســتقبال اليوم غدًا تراه اخذ الكأس البيان باسمي الّرحمن
قــزوين بــه خــانهٴ مــيرزا ودانست که بالمآل تغيير حال خواهد يافت وبالجمله ميرزا عبدالّرحيم قــريب يــك ســال ونيم در برادر شد

تحقير وتوهين وتذميم همي كردنــد تــا آن كــه مــيرزا ابــوتراب تراب حكيم از احّباء اقامت كرد مّلاهاي قزوين به تعّرض برخاسته
الكالم از نگاهدارـي وي مذكور به عّلت تعّرض خاّص وعام به لطائف

۳۳۲صفحه 
ــه در خانهٴ خويش عذر آورد واو بيمار شد ودر آن اثناء تعّرضات اهالي ابهـر تحفيف يافت والجرم باعائله به وطن عودت كــرد وب

وديــانت وتقــوي و مقامــات علمّيــه اش وي را دوســت ميداشــتند تــا در مقّرش بنشست وباكّل ماجري اهالي از جهة حســن اخالق
وميرزا شصت به جهان باقي شتافت واو را دختر وپسر متعّدد بود وخانوادهٴ وسيعه برجاي گذاشت  در سّن قريب۱۲۹۰حدود سال 

مستغرق در خدمات امر بديع شـد والـواح متعـّدد عبدالعطوف به مسند فقاهت واجتهاد در ابهر مستقّر گرديد وآقاميرزا محمد تقي
بصـير وسـّيد ومأموريت زنجان يافت تا بابيان را هدايت كند وبهائيان را كه پس از شهادت ابا از قلم ابهٰي   در حّقش صادر گشت

به تبليغ وتشويق پرداخته مراجعت نمود وبه اشرف وتضييقات شديده افسرده ودلشكستـه شدند تسّلي دهد لذا بدانجـا رفت وچندي
وبغضاء مالهاي زنجان برافروخته به هيجان آمدند ومحمــد تقي مــيرزا ركن الّدولــه نوعي كه در  بخش سابق نگاشتيم نار عداوت

تقي در ابهـــر وديگــران دسيســه برآـن داشتند كه جمعي از بهائيان را محبوس نمــود وخويشــاوندان عنــود مــيرزا محمد حكمران را
حاجي ميرزا عبدالعظيم وكــربالئي مهــدي نــام از احبــاب دســتگير كردند تامأمورين حكومت زنجان به ابهـر ريختند واورا باعّمش

مــأمورين گفت كــه دست از پشت  بسته از خانه بيرون كشند وميرزا عبدالعطوف ممانعت نمود وبــه رئيس ساختند وخواستند اورا
با انگشتاـن دو دست سبحه نگهداشت وعبــارا که توانست اين مخالف شأن عّزت واحتراـم من است الجرم بازوانش را نوعي بستند

دستها را مردم نديدند وآنان را نوعي برروي بازوان انداخت كه بسته بودن
۳۳۳صفحه 

ــد از مابين جمعّيت تماشائيان گذراندـه به زنجان بردند ودر دارالحکومة مکالمه و استنطاق کردند و چون از تبّري واعراضش نا امي
عبــدالعطوف باخويشــاوندان عنــود مــذكور در بــارهٴ وي گفتگــو كــرد شدند به محبس انداخته مّدت چهل روز بداشتند وآقاميرزا

كــرده چون تبّري كند از حكومت خالصي طلبند وآقا ميرزا عبد العطــوف بــه زنجــان رفتــه بــا وي خلــوت وايشان باالّتفاق گفتند
ــا صحبت از لزوم تقّيه وتبّري نمود واو به حال شّدت تجافي وتّحاشي اظهار داشت كه در راه ايمــان وعقيــدت بــراي شــهادت مهّي

مذكور سابق را به برادر نشان داد واو منجذب گرديده چندان باعلمــاء زنجــان وآماده ام وجان در طبق اخالص حاضركردم ولوح
آقــا مــيرزا اموال نمودكه برادر وعّم را مستخلص ساخت وكربالئي مهدي نيز به صرف مال خالص شــد وبالجمله مراوده وصرف

برگشتنـد ودر مقّر رياســتش قــرار گــرفت ومــيرزا عبد العطوف چندي در زنجان بماند ومالها را ساكت وساكن كردآانگاه به ابهر
اين امر كرد واز قلم ابهٰي   بــه لقب ابن ابهــر ملّقب ومعــروف گرديــد وبــراي نشــر محمد تقي اوقات خويش را وقف در خدمات

ســرگرم گشــت وبــه مـوجب اذن  ) در زنجان وابهــر بــه تبليغ۱۲۹۶الهّيه  سفر به اصفهان ويزد وكرمان نمود وباري ديگر(  نفحات
وبه عكا رهسپار گشته چندي در محضر مبارك طائف شــد ) ۱۳۰۲صادر از محضر ابهٰي   سفر به عراق عرب وبغداد ومكه نمود( 

در وچندي درآن مدينه اقامت جسته به صوب ايران مراجعت نمود وبه قزوين وابهر آمده مّدتي آنگاه از طريق اسالمبول برگشت
ــه وطن بماند ودر قضيهٴ جمهورّيت طلبي كه حاجي مال علي اكبر وحاجي ابوالحسـن امين را نيز به صرف جهل وغرض داني گرفت

و محبوس كردند در
                                   ۳۳۴صفحه 

نيز در بازار گرفتنــد ونــزد كــامران طهران بود وچند روزي احتياط نموده خودرا محفوظ ومكتوم داشت ولي طولي نكشيـد وي را
اه شد و در آن طــول مــّدت بيگــوم آغــا مدر انبار سه سال وپنج, حبس جنبش  ميرزا نائب الّسلطنه بردند ومحبوس ساختند ومّدت

ميرســاندند ولباســش را ونيز مادر آقامحمدكريم عطار به عنوان خواهر ومادري شام و نهــار در انبــار بــه او حرم ميرزا مؤمن كاشي
هدايت كــرد وهنــوز در حبس بــود كــه غيــاب شــمس جمــال ابهٰي شستشو ميكردند وبرخي از محبوسين انبار را به اين امر تبليغ و

به وكالت به محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهاء فرستاده استدعا كرد كه مجلس سوگواري به نام وي واقع شد واز انبار عريضه
در قصر چنان مجلسي بنام وي انعقاد يافت كه ميرزا اسداهللا اصفهاني براـي غيبت شمس جمال ابهٰي   برقرار دارند وحسب االجازه

ومتسبين واحّباء حاضربودند ونبيل زرندي منظومهٴ مثنــوي در اين خصــوص خطــاب بــه ابن حضرت عبدالبهاء واغصان واهل حرم
به طهران فرستاد والواح كريمه درجواب صادرشد وچون مستخلص گشت تقريبًا چهارماه درطهران ماندوحسب  االمربه عكا ابهر
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وبا انجذاـب تمام به انوار عهد وميثاق , عودت كــرده حســب االمــر بــه  )واّيامي چند در جوار فضل وعنايت زيست۱۳۱۲شتافت ( 
جمال ابهٰي   دعوت وهدايت همي كرد وبه عشق آباد رفته بعد از توّقف اّيامي به آذربايجان وارد قفقاز وارد شده به ثبوت به عهد

پي نمــوده بــه  ) ودر مياندوآب جشني به عنوان جلوص غصن اعظم مرکز عهد وپيمان ابهٰي   برپا كرد و اســفار پي در١٣١٣شد ( 
 نــيز۱۳١۵منجذب ساخت وســپس بــه ســال يزد شتافت وباحكمران جالل الّدوله مالقات ومذاكرات راجع به اين امر داشته وي را 

تمامت آذربايجان را
۳۳۵صفحه 

 ) دسـتوري۱۳۱۶چنـد عـودت يافتـه(  گشته تبليغ وتشويق نمود وحسب االمر حضرت عبدالبهاء باز سفر به عكا كرده بعداز اّيامي
بامحترمه منيره خــانم قــرين۱۳۱۶به ازدواج  وي در آورد لذا در سال  صادر شد كه حاجي مال علي اكبر شهميرزادي بنت خود را

عامــل محفــل امراهللا مفتخر گشت وبه نام اين امر نزد خاص وعام مشتهر ودر طهـران متوّقـف وســاكن وعضو شد وبه عنوان ايادي
وميرزا عبدالعطوف چنان كه نگاشتيم مستقّر بر مسند روحاني ومرجع امور احباب گرديد گاه گاهي مسافرت به اطراف نيز مينمود

ــأن وي رياست در ابهـر بود وبه نام اين امر چندان شهرت نداشت تا آن كه نوبتي الواحي چند صادر از قلم حضرت عبدالبهاء درش
ــراي پــدر در حّق عده اي از رجال ونسوان اين خانواده رسيد ودر حالي كه ميرزا فخر الّدين ابن ارشد ميرزا عبدالعطوف به ابهــر ب

كردند واز وجد وطرب كف زدنــد كـه بـراـي ضـربه  بــه مـيرزا عبـدالعطوف وخويشان ميبرد اعداء خبر يافته در بين طريق سرقت
نشــان دادنــد خوبتر بدست آوردند و الواح اصل وعكس حضرت عبدالبها رابر منبر به دست گرفتــه بــه مــردم وخانواده اش وسيلهٴ

كــرارًا در زنجــان وطهــران كوشــيد وفرمــاني از دولت وبرخي از آنها را به طهران وزنجان فرستادند ولي حاجي ميرزا محمــد تقي
نواحي خمسه به خود گرفت وامالك موقوفه را تصّرف كــرده بــر رقبــا غــالب آمدنــد راجع به اختصاص مقام شيخ االسالمي كل

ــه ســال قائم در خدمات اين امر شد وآقا ميرزا عبدالعطوف همچنان به مقام ظاهري وايمان باطني ودر طهران خود قرار داشــت تاب
ين مِلكي  در علم  به جهان باقي شتافت وخاندان وسيعي درين امر برجاي گذاشت۱۳۲۰ خصوصًا خلف ارشدش مــيرزا فخــر الــدَّ

ــر گرديد وفضل وخدمت به امر ابهٰي   مکين گشت وپسر ديگر دختر كهتر حاجي مال علي اكبر را به ازدواج آورده منادي اين ام
وخانداني برجاي گذاشت

۳۳۶صفحه 
يزد كــه حــتي مصــاريف ســفر  به موجب ميل ودعوت جالل الّدوله حكمران۱۳۲۰وحاجي ميرزا محمد تقي ايادي در همين سال 

شتافت ومــيرزا حــاجي آقــا سنگســري نــيز مالزمش شــد كــه الــواح وكالسكه را بذل نمود باتصويب محفل روحاني طهران به يزد
مليح  بخوانـد ودر آنجا بــه تبليــغ بي خـبران وتشــويق محّبــان ومؤمنـان وتأســيس مشــرق االذكــار وآيات را به صوت رفيع  ولحني

محفــل روحــاني پــرداخت وبــا جالل واجتماع احباب در اسحار وتوالي مجامع پر انجذاب براـي تالوت الواح وآثار ونــيز تأســيس
اطالعـات ازاين امـر داد وشـاهزاده از وي تجليـل وتوقـير نمـود وبـاالخره الّدوله در قلعهٴ ارك حكومتي پي در پي مالقات كـرده

مالقاتش رســيدند خود ومستخدمش را همراه كرد تا به رفسنجان رفته اّيامي چند اقامت نمود واحباب به فيض كالسكهٴ مخصوص
آقامحمد رضا متوّقــف ومجلس عمــومي احبــاب پس به شهركرمان رفت وبعداز توّقف اّيامي چند به رفسنجان برگشت ودر خانهٴ

محّل توّجه وتعّرض اعداء بود وچند بار براي وي شورش عمومي برانگيخت وابن ابهـر منعقد شد وچون آقا محمد رضاي مذكور
ــد اّيام مشرق االذكار بر پا كرده احّباء در اسحار مجتمع شده مناجات واذكار همي در آن خواندند وحاجي شيخ محمد تقي مجته

وغارت احباب به قراء اطراف امر داد تا انبوه مردم قوي پنجه بابيــل وكلنــگ به قصد تخريب مشرق االذكار وبعضي خانه ها وقتل
بــه ســوئي متفــّرق بعد به شهر آمده مجتمع شدند ولي به دستور ابن ابهــر جمعي از معــاريف مظلــومين درهمــان شب صباح روزي

زدن برآمدنـد الجــرم بعضــي از احّبــاء بـراي مدافعــه شدند واعداء علي الصّباح  خانهٴ آقا محمد رضا را احاطه كرده بـه تهّيهٴ آتش
گشتند وحاكم بلد با جمعّيت نزد ابن ابهر رفتــه معــذرت پيش آورد وضــمنًا بــه عنــوان رفع مسّلح شدند واشرار اطالع يافته متفّرق

وهمرهان آشوب خواهش كرد كه از توّقف در رفسنجان منصرف شود واو نيز پذيرفت ودر حالي كه حاكم
۳۳۷صفحه 

به مالحظهٴ حاكم وهمرهان خاضع به نوع تجليل با وي بودند  به كالسكهٴ جالل الّدوله سوار شد وبعضي اشرار سنگ انداختند ولي
چهار ماه مّدت اقامتش در يزد شد وموجب هــدايت جمعي گرديــد شده شرط ادب  به جاي آورند وابن ابهر به يزد رسيد وتقريبًا

االمــر  حسب۱۳۲۴ به طهران عودت نمودسپس درســال ۱۳۲۱اهل بها ايجاد گشت ودرنهم ربيع االّول   واشتعالي  عجيب در جمع
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مــراجعت بــه حيفــا كــرده بعــداـز اّيــامي سفر به هند كرد وچندي در آن مملكت به تبليغ بيگانگان وتشويق ياران بــپرداخت آنگــاه
 )١٣٢٦چندكه درجوارعطوفت وعنايت موالي مهربان به سربرد (

ومرجع امور وعضو محفل روحــاني  از طريق اسالمبول وباطوم وباكو وارد ايران گرديد  و کماکان محّل توّجه واخالص اهل بها
ــد در طهران بود وبا زوجهٴ محترمه اش راجع به حّرّيت نسوان وكشف حجاب واختالط رجال ونساء اقدامات مؤّثره به عمل آوردن

واسـالمبول بـه عبدالبهاء از سفر اروپ وامريك عودت به حيفا فرمودند با عائله اش از طريـق بـاكو  چون حضرت۱۳٣۱ودر سال 
به طهران برگشت ودر اواخر اّيام يك چشمش از اثر محضر انور شتافت واّيامي چند در جوار الطاف به سر بردند واز همان طريق

ــك ــاد وعين صدمات ومشّقات كه در طول مّدت حبس درانبار طهران متحّمل شد مأدف ؟؟؟ گرديد وبرجاي آن چشم مصنوع نه
داشـت ومتـدّرجًا بامحاسن سفيد وچهرهٴ نوراني واخالق روحـاني وعّمامـه وعبـا در مجـامع احّبـاء جلـوه اي نمايـان وبه كار ميبرد

وبه جنب مدفن حاجي مال علي اكبر در امامزاده  در طهران به جهان جاودان شتافت۱۳۳۶نقاهت وضعف استيالء يافت تا در سال 
عّز ابهٰي   ونيز از حضرت غصن اعظم عبــدالبهاء خطــاب بــه وي موجــود اســت معصوم مدفون گشت والواح كثيره صادره از قلم

برجاي مانده نام ايادي را معروف ومشهور دارند ودر مناجاتي ودختر وپسرانـي از او
۳۳۸صفحه 

مسامعي  من كان ايادي امــرك كه از قلم غصن اعظم عبدالبهاء در حّقش صدور يافت چنين مسطور است: "... و بهذا االثناء طرق
سواِء الّسبيل الهادي الي الّصراط المسـتقيم الّناشـر لنفحاتـك بين المخلصـين في ارض الّطاء الّرجل الجليل الحبر الّنبيل الّسالك في

بالئك بين المضطهدين رّب انّه قضي آياته ثابت القلب حازم العزم مطمئّن الّنفس مستبشــرالّروح طليــق اللســان بــديع والّصابر علي
يحان وكم من ليال يا الهي قضاها تحت الّسالسل واالغالل وكم من اّيــام تكبــد االخــوان واآلالم في البيان قوي البرهان بالّروح والرٍّ

ــغ الّظالم وهوشاكر اللطافك وصابر علي بالئك ومطمئنÉ بذكرك وناشر لنفحاتك رّب انّه لم بطون الّسجون الّشديدة يفتر في تبلي
نان و يقــول يــا رّبي كالمك البليغ ولم تأخذه لومةالئم لئيم وهو تحت وثــاق شــديد وكبــول يف والســّ من حديــد  وهــو تحت الســّ

.۱۳۳۷ رجب ۲۷والجنان ان هذالبالِء اعّده موهبة كبري النّه في ســبيل محّبتــك ..." الي اخرالبيــان  الّرحمن فديتك بروحي ونفسي

قريهٴ خير آباد واقعه در مســافت دو فرســنگي  بن مال ميرزا محمد بن عّباس از اهلميرزا حسينديگر از مشاهير بهائيان زنجان 

مال حســين ومال محمــد شــدند وكيفّيت ايمــانش را ضــمن "شــرح االحــوال" كــه بــه زنجان با برادرش در آن بلد تحصيالت كرده
نوشت:    والد اين فاني از علماي متعّصب بود روزي يك نفــر از مريــدها جــزوه اي از الــواح حضــرت خّطش موجود است چنين

آن الواح را پــاره پــاره نمودنــد  وآن اعلي وجمال ابهٰي   به دست آورده نزد والد آورد ايشان قدري تالوت نموده در غضب شده
ــران پاره پاره ها را به اخوي كوچك گفت ببر در ــات ق محّلي دفن كن من به ايشان گفتم چرا دفن نمايد گفت چون بعضي از آي

اند وباكلمات خودشان را دزديده
۳۳۹صفحه 

نگذشت در يكي از قراء نزاع واقع شــد تركيب كرده اسمش را آيات گذارده اند وبعضي ازكلمات نامربوط هم ذكر نمود زماني
ــاران ميشــود راه را گم يك نفر كشته شد ابوي حقير به آن قريه رفته كه خون بست نمايد واصالح كند در وقت مراجعت بــرف ب

رفقا پياده ميشوند وقدري اين طرف آن طرف رفته راه بــه جـائي نمي برنــد  ابــوي آن شــب را در پنــاه كــوهي كرده هواتاريك با
بستر خوابيده مــرهم كــاري مينمــود بماند,  دست و پاهايش را سرما ميزند آخر به زحمت تمام خود را به زنجنان رسانيد مّدتي در

جمع كرده بــه اخــوي كوچـك گفت اينهـا را بــبر در قبرسـتان دفن كن في عاقبت انگشتهايش از مفاصل سوا شد انها را نزد خود
آن كلمات حـق بـوده و او بـه نـا حـق آن روز كه باهمين انگشتها الواح  را پاره نمود باخود خيال  كردم كه شايد الحين يادم آمد

گرفته در صدد تحقيق برآمدم وبا اهل بهاء مراوده مينمــودم وچنــدي پاره كرده جزاي عملش به او داده شد اين حال در من قّوت
نموده بااحباب معاشر واعراض متوّقف بودم تا آن كه  سّيدي عالم از اهل بهاء وارد زنجان شد لكن به حكمت رفتار در ميان اقبال

برمنبر برآمده موعظه مينمود ومطالب عاليــه بيــان ميكــرد از مصـاحبت ومراود نبود در منزل حقير مهمان بود وچون اّيام بود روزها
واقربا را تبليغ  نمودم آگاه شدم وبه سبيل هدي' راه يافتم وبي پرده بناي تبليغ گذاشتم وچند نفر از اقوام آن جناب به برهان ودليل

جان ومال مــرا ترســانيد وحــادثهٴ زنجــان را ذكــر نمــود ابوي مطلع شده مرا طلبيده قدري نصيحت نمود واز سوء مآل و تلف شدن
ــرار الي الّتهلكه"  راشاهد آورد فاني هم كّل مطالب ايشان را تصديق نمودم ليكن دليل وآيهٴ مباركهٴ " وال تلقوا بايديكم برحّقّيت ق

دادم چون ديدكلماتش درمن اثر نكرد مرا عاق نمود وبه عتبات رفته در
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۳۴۰صفحه 
هوالعفّو الغفـور. وبعـد فـاني انچـه در آنجا بعداز قليل مّدتي وفات نمود,  از خداوند رحمن ميطلبم كه از عصيانش در گذرد,   انّه

فروخته به زنجان آمدم ودر آنجا با اهل بها معاشــر ومــراود شــدم ودر آنجــا بعضــي از خير آباد داشتم از عمارت وگوسفند وغيره
ــه منجمــد بيان بودند صحبت نمودم ايشان بعضي كلمات وبيانات ذكر نمودند ومرا درشبهه انداختنـد  اهل  از برودت انفاس زمهرّي

فروخته دادم كه بايد بروم وطرفين را خود مالحظه نمايم بعضي از اسباب خانه وغيره را و مخمود شدم  آخر خيال برين رأي قرار
نمــايم,  بــه اّتفــاق ايشــان بــه قــزوين رفتم واسباب سفر درست نموده كه به صحابت ؟؟؟جناب آقا ميرزا زين العابدين جّراح ســفر

ايشان رسيدم وآنچـه سؤاالت داشتم از ايشان پرسيدم وجوابهاي شــافي جناب فاضل قائني در قزوين تشريف داشتند مكّرر خدمت
اخــذ نمــودم : وهمچنين خدمت جناب سمندر وسائر احباب رسيدم و از فيض صحبت ولقاي هــر يــك بهــره وافي كافي فرمودند

نميشــد وفاضــل تــدبيري انديشــيد وصــورت آورده اند كه مّلا حسين از توّجه به قائم موعــود منصــرف وبــه قــائم موجــود منعطف
اعالم وفقهــاي ذوي العــّز واالحــترام  در خصــوص زميــني مــّدتي مديــد بال مالــک استفتائي چنين نوشت كه چه ميفرمايند علماي

تصرفاتي مينمايد و در عهدهٴ خويش گرفته اداره وتعمير ميكند آيـا اين ملـك را متصّرف بود والحال يكنفر پيدا شده در آن زمين
خود را درهـامش ورقــه رقم كننــد ومّلا واگذاريم ويا ممانعت نمائيم وصورت استفتا را به وي داد  تانزد مجتهدين برده فتواي بدو

احدي حق ممانعت از تصّرف جديدندارد  مگر آن كه مّدعي ديگر پيــدا حسين به انجام رساند وهريك از مالها چنين نوشتند كه
رجوع كنند,  وچون با صورت استفتاء واجوبه وفتاوي نزد فاضــل رفت فاضــل بــه اوگفت شود در آن وقت بايد به محكمهٴ شرعّيه

مجتهدين وفقهاء براي حّل مشكل اين سندي از
۳۴۱صفحه 

ــور وجواب سؤال شما است وثابت ميكند وبايستي حّق رياست دينيُّه ومطاعّيت ومولوّيت را به صاحب اين امر وا گذاشت واين ام
ابهٰي  ' بست وبه بادكوبه وشير وان شتافت وعريضه به عكــا فرســتاده سب شد كه مال حسين از تعّلقات قديمه رسته تمام دل به امر

ــه را اجازهٴ حضور خواست اذن برجــاي ندادند الجرم به زنجان برگشت وبعداز چندي لوحي رسيد واذن فرمودند ومّلا حسين عائل
شتافتند وبحضور در محضر ابهٰي   فائز گشــت وپس گذاشته از طريق گيالن به شيروان رفت وبا ميرزا زين العابدين  كّحال به عكا

دستور ابهٰي   به سيسان رفته مشغول به تعليم و تربيت نونهاالن احّبا شد ويك ســال در از اّيامي چند عودت به زنجان نمود وحسب
را خواســته محاكمــه كــرد بدين طريق زيست واختالف ونزاعـي ما بين احباب ومخالفانشان واقع شد وحكومت تبريز طــرفين آنجا

مفسدين ميرفت لذا به دستور حــاجي احمــد ميالني ودانست افساد از مخالفين واقع گرديد وامر به اخراجشان داد وبيم شّدت فساد
وبه زنجان برگشت ولوحي رسيد كه بخطاب وّل وجهك شطر اآلخر ويه را مأمور به هجــرت چندي با عائله در ميالن اقامت كرد

وصنعت كفشدوزي آموخت وبه به فرمودند ولذا مال حسين با عائله اش عزيمت روسّيه كرد ودر عشق آباد اقامت گزيد از زنجان
در عشق آباد بود وبه خدمات روحانّيه وتبليغ اشــتغال جســت آن معاش نمود وبعداز غروب شمس جمال ابهٰي   نيز به نوع مذكور

پنج ماه در آن حدود نشر كتاب عهدي وانوار ميثاق نمود پس عودت به عشق آبــاد كــرده كمــا وسفري به آذربايجان كرده مّدت
ميرزا عليمحمد ورقاء شهير به  به واسطهٴ۱۳۱۲الّسابق بماند تا اين كه لوحي صادر از قلم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء به سال  في

امــر ابهٰي   فرمودنــد واز بيــان مصــائب وارده انبيــاء كــه در لــوح او رسيد كه امر به اقامت در زنجان واشتغال بــه كفشــدوزي ونشر
نمودند كه فتنه در زنجان رخ خواهد داد وميرزا حسين  مذكور بود احّباء احساس

۳۴۲صفحه 
ــا و به زنجان آمده باعائله اش اقامت جست وبا ورقاء وسائر احّباءمجامع ومحافل بياراستندتاآنکـه فتنه  برپا شد وميرزا حسين با ورق

وحبس طهران گشتند وخانه ميرزا حسين در اين واقعه غارت شد وکيفّيت آن را در بخش الحق روح اهللا وديگران گرفتار واسير
بــا احبــاب مالقــات كــرد وبــا بــرادرانش مال مي،نگاريم وميرزا حسين چون از حبس انبار خالصي يافت زنجان رفته به نوع احتياط

امر ابهي نمود وچون اقـامتش در وطن مشـكل گرديـد بـا عائلـه تـبريز رفتـه محمد وميرزا علي اصغر محاّجه ومناظره در خصوص
جست تا آن كــه سيسان بزيست وباز از آنجا به عزم عشق آباد شتافت و به كفشدوزي مشغول گشته سكونت وقرار باري ديگر در

واّيامي چند در عكا به جـوار فضـل وعطـا مانـد لوحي از حضرت غصن اعظم عبدالهاء به وي رسيد وبه عزم زيارت حركت نمود
يك سال در آذربايجان وخصوصًا سيسان به خدمات روحانّيه پرداخت آنگاه به عشق آباد ومأمور سير وتبليغ در ايران شد وتقريبًا

سيســان اقــامت گزيــد ولي نمود وباز حسب ميل احّباي سيسان وبه موجب دستور عبدالبهاء عائله اش را بــه تــبريز بــرده در عودت
جمعي  به ارض مقصــود واجتمــاع احبــاب بــراي اداء  رســم طولي نكشيد كه از جهت شور واشتعال حاصل بين احباب ومسافرت
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شــده ومالها فتواي قتل دادند وفتنه غليظ شد به درجه اي كه اعداء با معاندين قــراء اطــراف مّتحد بدرقه شان اهالي هيجان نمودند
از احباب با ميرزا حسين به تبريز رفته نــزد به صدد هجوم برآمدند واحباب نيز براـي دفاع مسّلح  شده سنگر بستند عاقبت چهل تن

حاجي آقا فرستاده از اهالي آنجا كه عّلت عمدهٴ مفسده بودند  التزام گرفت كه حكومت تظّلم كردند وحكمران مأموريني به قريهٴ
كــه محاســن روضــه خــوان قريــه را وفساد نكنند ولي باري ديگر مفسدين فتنه انگيختنـد ونسبت ظلم وتعّدي بــه احبـاب دادند فتنه

مفترّيه سوزاندند منبر به آتش زدندو زن واموال بردند وحال آن كه هيچ يك از امور
۳۴۳صفحه 

را گرفتـار نمودنـد جمعّيت احبـاب وقوع نداشت واصـل قضيه اين بود كه چون اعداء در موقع روضـه خـواني چنـد تن از احبـاب
زين العابدين مهتر احباب سيسان نزد محمد علي ميرزا وليعهد  والي بااسلحه و تفنگ هجوم برده آنان را مستخلص ساختند حاجي

وآنان را تنبيــه خواهي كرد و او مأمورين براي تحقيق به سيسان فرستاد ومفترّيات واكاذيب اعداء را واضح ساخت آذربايجان داد
ــه سيســان كرد در اين موقع دستور از حضرت عبدالبهاء براي ميرزا حسين رسيد كه به عشق آباد عودت نمايد وگهگاهي منفردًا ب

مــراجعت نمــوده قرارگــرفت وپيوســته بــراي تبليــغ ســفر بــه اطــراف برود لذا ميرزا حسين به اردبيل واز آنجا به روسّيه وعشق آباد
ــه ســفر نمــود ودر ســال  تركســتان روس مينمــود ؟؟؟كــه مــذبحهٴ ُعظمي' و اضــطراب) ١٣٢١ (۱۳۳۱ومكــّرر بــه آذربايجــان وقفارّي

ــه اّتفــاق ؟؟؟ عظيم براي اين امر در(انقالب) ايران شد چنان كه دربخش الحق مي آوريم ميرزا حسين به دستور جضرت عبدالبهاء ب
از مسـافرين واقعـات شـهداء را الفردوس خواهر جناب باب الباب وپسر خود جمال عازم  يزد بود پنج منزل مانـده بـه مقصد ورقة

تسليم خونخواراـن يزد نمايد وهمين كه بــه شــهر رســيده در كاروانســرائـي شنيدند ومكاري در دل گرفت كه ايشان را لدي الورود
ــته في بيش نگذشت كه اهالي خبر يافته مصّمم  شورش شدند وجالل الّدوله حكمران از ماجري مطلع ورودكردند چند دقيقه گش

به دار الحكومه به عنوان حبس بردنــد واو را الحال جمعي  مأمور كرد تا اشياء را در كاروانسرا ضبط و مقّفل كرده ميرزا حسين را
وصول گرفتند وميرزا حسين از آن ورطه نجات يــافت وســالمًا بــه به اّتفاق جمعي به آباده فرستاد كه تسليم احباب انجا داده قبض

شهر چهــارجو باقيهٴ حيات را وقف در مسافرت براـي تبليغ وخدمات روحانيه دانست باالخره چون بهائيان عشق آباد برگشت واّيام
ــتاد كــه از تبريز عشق آباد مبلغ خواستند كه با بالي مسلمانان  محاجه و مناظره نمايد محفل روحاني عشق اباد ميرزا حسين را فرس

بر مناظرين غالب امد وحقانيت امر ابهي در انشهـر محاجه كرده
۳۴۴صفحه 

بهائيان شهير بود بــه خانــه در آمــده كامال مدّلل وروشن ساخت ودوتن از خونخواران مسلمين نيمه شب به قصد قتل ميزبان كه از
شيشهٴ در حجره نواخته در هم  شكســتند ومــيرزا حســين كــه در حجــرهٴ نيافتند وبه شّدت غيظ وغضب برافروخته لگدي سخت بر

سـوي متكّلم متوّحش شد وپسر خود كمال را نداكرد كه بيايد وتفّحص كنـد وخونخـواران كالم شـنيده ديگر به بستر خواب بود
دويدند وپاشنهٴ موذر چند بار به قّوت وشّدت بسيا به سينه وشكمش کوفته بگريختنــد ومــيرزا حســين از شــدت درد والم بــه خــود

واوراـق برگرداندند وپانزده يوم ديگر باقي  بود ووصّيت نامه نگاشت كه خانه مسكوني مع كتب پيچيد الجرم وي را به عشق آباد
و ا و سرگذشت م) ۱۹۲۳خود  ارتحال نمود(  بفروشند ودر سبيل تبليغ وهدايت انام صرف نمايند وبه جهاني ديگر سوي محبوب

بــه رشــتهٴ تحريــر آورد كــه بــه خّطش موجــود اســت وشــّمه اي از احــوال او خود وتمامت واقعات زنجان را از انچـــه ديــد وشــنيد
 مينگاريم .    ۱۳۱۳واخالفش را در بخش الحق ضمن واقعات سال 

ــان وايمــان  كفشدوز كهمشهدي رحيمديگر از بهائيان زنجان  والدش كريم نيز از شهداء اصحاب جناب حّجت بود سالها باعرف

ــوبچي مير اسمعيل به عكا رفته بعدًا مهاجرت به عشق آباد كرده در آنجا سكونت گزيد.    ديگر ۱۳۱۰زيست تا به سال ــات  وآق
ميرزا حيدر علي اصفهاني وحاجي ميرزا محمد تقي ابهــري ميرزا زين العابدين وبالجمله معاريف مؤمنين ومبّلغين مذكور مانند آقا

ــاء وآقا شيخ كاظم سمندر قزويني در براي نشر امر ابهٰي   در زنجان مصّرانه اقدام كرده هّمت مبذول نمودند وميرزا عليمحمد ورق
ــابّيت ودر آنجا متأّهل ومقيم شد ومعذلك به نوعي كه بايد وشايد امر ابهٰي   پيش نرفت واحّباء وشهداء ومؤمنين اّولّيه به حــالت ب

عين خمودت مانده غالبا از ميان رفتند
۳۴۵صفحه 

(اراك)سلطان آباد                                                               
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ه بــه ديگر از بالد عراق  سلطان آباد در اّيام حضرت اعلي  جمعي از بابّيه در آنجا وتوابع ومعمورات ُقربيه گرد آمدند وبعـدًا توّجــ
ابهٰي   در بغداد كثيري از آنان متدّرجًا ذهــاب وايــاب نمــوده بهــائي شــدند ازآـن ميرزا يحي حاصل كردند تا درسنين اشراـق انوار

بابيان سلطان آباد مــيرزا محمــود ابراهيـم مال باشي واستاد حسين وآقا ابوالقاسم وغيرهم به هدايت كبري فائز آمدند واز جمله  مال
محمد ومال رجبعلي مالقات كـرده ارتبـاط بـا امثـال ايشـان يافتنـد ولي حكيم وسيد ابوالفضـل از علماء وعظما به بغداد رفته با سّيد

ضــمن بخش ابهٰي   غالب شد وكيفّيت فتنهٴ آنجا وشهادت مال باشي وعّدهٴ ديگر از مشــاهير مؤمــنين را دوام و بقائي  ننمودند وامر

ــزاح  مجاور عكا وناظر بيت ابهٰي   شد وبرايآقا فرجسابق آورديم واز مهاجرين  اخالص وشّدت ايمان مورد توّجه وعنايت وم

واستقامت در عهد وميثاق داشت , بعداـز چند ســال در عكــا متــوّفي ومــدفون گشــت شد وبعداز غروب شمس ابهٰي   كمال ثبوت

 واعظ كهحسين مال كاشاني االصل وبرادرش حاجي ميزا حسينعائله تأسيس نمودند.  واز معاريف اهـل بهاء   ودخترانش

در بخش ســابق نگاشــتيم شــهيد گرديــد به واسطهٴ زوجه اش جاني خانم بنت سّيدهٴ شهيدهٴ تفرشّيه به فوز ايمان رسيد وبه نوعي كه
نمود زوجهٴ محترمهٴ برادر را بــه زني گرفتــه بــه واســطهٴ او شــرف ايمــان وحاجي ميرزا حسين در سفر حج بود وهمين كه مراجعت

 ؟؟؟سالگي ازدواج ديگر نموده پسري(هفت)بيست وچهار سال عمر يافت و به سّن يكصد وبيست و  حاصل كرد ومّدت يكصد و
وخاندان روشــن  در گذشت)؟؟؟١٣٥٤ (۱۲۵۴عرصهٴ ظهور آورد واو در آغاز تأسيس بلدهٴ سلطان آباد حضور داشته وبه سال  به 

ودر سنين       از مؤمنين امر اعلي اقامت طهران گرفتمالحسنضمير برجاي گذاشت.     ديگر 

۳۴۶صفحه 
الهّيه نموده برگشت وبا اشراف مانند اشراـق انوار جمال ابهٰي   از افق عراق عرب به بغداد شتافته تشّرف به حضور ودرك افاضات

آورده اند كه چون به بغداد ميرفت مستوفي از او خواست كه از محضر ابهٰي ميرزا يوسف خان مستوفي الممالك مؤانست داشت
ــات بــه او داد وبــا نمايد تا برايش پسر متوّلد شود واو خواهش مستوفي را معروض داشت وجمال ابهٰي    مقــداري طلب دعا حلوّي

ازاوشد كه بعد از پــدر بــه لقب مســتوفي الممالــك مشــهور خود به طهران آورده به مستوفي داد تاحسب االمر تناول كرد وپسري
مال حسن تمامت اّيام حيات را در معاشرت احبــاب ومــداومت خــدمات اين امــر صــرف بن ومصدر امورگرديد وميرزا نصير خان

وعائلــه برجــاي گذاشــت ,  در گذشت۱۲۵۱سالي درافشار با رضا قليخان به سر برد وبعدًا در طهران زيست وبــه ســال  كرد وچند
 وفوزش به ايمــان در سـلطان۱۲۶۹همدان به سال  وديگر ازاحّباي سلطان آباد يحيي (حزقيل) اسرائيلي بن صفي رشتي توّلدش در

مال محمــد حســين در گذشت,   واز قريهٴ شاه آباد تابع سلطان آباد نخست  ۱۳۳٥ واقع شد ودر حدود سال۱۳۰۰آباد به سال 
ــه  اطالع از امر بديع يافته ايمان آورده مراجعت به وطن كرده جمعي را مهتدي ساخت واز در تفريش ميرزانفوس اّولين آن قريـ
ــه محضــرحسن ميرزا شريف وميرزا ودو پسرش وميرزا سيد حسين جّراح حسين  بودند وسه تن از آنان در بغداـد ب

واقتدار اهل بها در قريه مــذكوره بــه معمــورات دور ونزديــك شــهرت گــرفت,  واز ابهٰي    تشّرف حاصل كردند ومتدّرجًا شمار

ــرد  مقيم طهران شده اّيام حيات راميرزا محمد عليخان كه پسرش مال حسنبهائيان تفريش  مشاير به عّزت ومكنت به ســر ب

آقا محمــد وآقــامي آوريم برجاي گذاشــت.   وديگــر  واخالفي را كه في الحقيقه مصابيح اند و در بخش هشتم شرح احوال
 بن اقا ميرزا راضيمنجم باشي ميرزا محمد حسين ونيز علي حكيم الهي

۳۴۷صفحه 
به ايمان بديع شد وبــه بغــداـد شــتافته چنــدي در لشكر نويس دانشمندي ارجمند بود ودر سنين اشراق انوار ابهٰي   از افق عراق فائز

به وطن كرد وبه طهران آمده اقامت جست وبه مقامــات رفيعهٴ عــّزت وجــاه رســيد كنف عنايت و افاضت الهّيه  به سر برده عودت
صدور يافت وشهرت به نام ومعاشر با اعاظم واركان دولت ومّلت گرديد والواح بسيار خطاب به وي از ادرنه وعكا ومنّجم دولتي

 آورديم۱۲۹۳او را در انبار طهران ضمن واقعات سال  اين امر حاصل كرده مورد تعّرض دولت گرديد وكيفّيت گرفتاري وحبس

ــل ديگــر  واز اوخاندان واسعهٴ منّجمي ــود وســليل جلي محمد .دكترومنّجم درين امر برقرار ماند,  يك پسرش ميرزا عليخــان ب
وخــدمت معــارف ومســاعي جميلــه در  از مشاهير ومحترمين اطبُّاء ودر حسن خلق وخدمت به نوع ووسعت فكر وعلّو هّمتخان

گذشست ودر ضمن لــوحي از حضــرت غصــن اعظم عبــدالبهاء خطــاب بــه وي  در۱۳۳۹راه اين امر مشاٌر بالبنان گرديد وبه سال 
وروز بزرگوار در اّيام عراق به حضو نّير آفاق شــتافت ومــدتي در ظــّل مبــارك بــود و بــا اين عبــد شب چنين مسطور است: ( پدر
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وحالوت آني مرا بي بشاشت نميگذاشت  دم به دم انيس ومجالس,  في الحقيقه از حيث اخالق شهير آفاق بود ودر نهايت لطافت
شيرين وشكرين مينمود تا آن كه حكمت اقتضاي مراجعت نمود ورجـوع بـه وطن كـرد به هر وسيله بود همدم وهمنشين را مذاق

بزرگ مهر حــاجي مــيرزا ســيد به طهران واز طهران به جهان بي پايان) .   ديگر ميرزا باقر برادر منّجم,  ديگر ميرزا حسن واز آنجا
تقي معـاون الممالـك ومـير سـيد علي محمـد بـود ,  درگذشت و پسرانش ميرزا سيد۱۲۹۵علي مجد االشراف كه در حدود سال 

را در بخش سّوم آورديم وپسرانش سيد شكراهللا مترجم الّدوله وآقا سيد علي نــام وتفصيل احوال دامادش ميرزا حسن اقا تفريشي
وميرزا حسن آقا درحدود هشتاد و شش سالگي در كنعان داشتند

۳۴۸صفحه 
ــه ســاكن فوت ودفن شد.    ديگر از بهائيان معروف تفريش آقا ميرزا حسن طبيب بن حاجي رجبعلي حكيم باشي از متقــّدمين بابّي

فاطمه بيگوم بنت ميرزا سيد حسن را كــه زوجهٴ مــيرزا معصــوم ســّيد ومالي سلطان آباد كه بدين نام معروف نزد اهالي شد وسّيده
بــر آن اين كه سه دختر از شوهر داشت عــاقبت بــه عّلت اختالف عقيــدت في مابينشــان نفــرت حاصــل گرديــد وســّيد بلد بود وبا

انــد هنكــامي كــه مــيرزا معصــوم دور از مظلومه جفا وستم كرد تا ناچار طالق گرفته منفصل گشت به زوجّيت اختيار نمود آورده
ــام را شــوهر عيال در عراق عرب به تحصيـل پرداخت ابن عّمش حاجي سيد محمد باقر حّجة االسالم زوجهٴ منقطعه اش اّم ســلمه ن

سلمه را به اجبار احضار كرد ودر جوال انداختـه چوب بسيار زد وحّجة االسالم داد وچون ميرزا معصوم به وطن آمد برآشفت واّم
ميكوشـد ومـامورين چند به تالفي برخاست وبه در بار طهران شكايت از فاطمه بيگوم نوشت كـه در تبليـغ امـر بـابي پس از سالي

معصوم كه دست مظلومه را به ضــرب چــوب شكســت همــراه دولت بيامدند ومظلومه را به طهران بردند ومحمد جواد برادر ميرزا
و ساختند تا در گذشت وامام جمعه به دولت اصرار كرد تا جسد را بيرون آورده دفن نمودند رفت واو را د رانبار طهران محبوس

جان به سالمت به در برد فاجعهٴ  مذكوره را برخي بدين طريق نوشتند كه چون معترضين و اشرار حمله بردند ميرزا حسن گريخته
به طهران برده دونيم كردند نيمي بــه دروازه شــميران ونيم ديگــر وزوجهٴ مذكوره اش را دستگير كردند وبعداز جفا و آزار بسيار ا

ســواري بــه بدروازـه قزوين بيا ويخشيد واشرار در پي ميرزا حسن را ندند تا به ُقــرب طهــران رســيدند واو بــه دهي پنــاه بــرده اسب
واشرار به كمال سرعت وهّمت در پيش دوانند دهقاني داد وزوجي گيوهٴ نو گرفته پوشيد وبه در رفت وچون دانست كه مأمورين

به تون حّمامي پناه برده زير خارها كه براي
۳۴۹صفحه 

ــه خــانهٴ يكي سوخت مهّيا وانبوه بود مختفي گشت وشب وروزي بدان حال به سربرد آنگاـه بيرون آمده خودرا به قزوين رساند وب
پوشيد وبعدـا از چندي دخترمال عبدالحسيـن را كه در بخش ســوم شــرح حــال از بابّيه ورود كرده بماند واز بازگشت به وطن چشم

رگــان مال گگرفت وبه شغل طبابت مشغول شد وخانداني در امر ابهٰي   تأسيس كر دو ببود تا در گذشــت.     ودر آورديم به زني
برادر خــور العين شــهيدهٴ مــذكوره بــود.  از جملــه عبدالغنـي كه خاندان سرخوش از وي برقرار گشت وميرسيد رضامعروف به تّله

ــدحاج فرج اهللاپسرش  مهاجرين آن حدود آقا لطف اهللا تفريشي با  به بغداد رفته د رجوار ابهٰي   مانده معاش به قنــاعت گذراندن
اهللا در مـوکب ابهٰي   بــه عكــا به ادرنه رفته مجاورت جستند و آقا لطف اهللا در آنجا وفات يافتــه مـدفون گشــت وحــاج فــرج ونيز

رفته در بمبي بماند ودر آنجا در گذشته مــدفون گرديــد. رسيده قرار گرفته به تجارت اشتغال جست وحسب االجازه به هندوستان

به بغداد رفته چندي در جوار ابهي زيســته عــودت كردنــد و مالزمت مــيرزاميرزا موسي قمي   آقا به مالزمتآقا عظيمديگر 

اوضــاع طهــران مســطور اســتمن  تفريشي كه شرح احوال او بابرادراـن وخواهرش در دوبخش سابق وهم دربن بخش ضــ نصراهللا
به عكا در آمده ماندند وبه خدمات اشتغال تــا در گذشــته مــدفون برگزيد  باتفاق به ادرنه رفته مجاور گرديدند ودر موكب ابهٰي  

عــودت سلطان آبادي كه با آقا فرج سابق الّذكر به بغداد شتافت وچندي در جــوار ابهي زيســته اقا ابوالقاسمگشت.     ديگر 

گشــتند وآن دوبــه عكــا آمــده بــه قشــله وارد كردند وفتنه در سلطان آباد برخاست وچهارتن به شهات رسيدند وديگران پراكنــده
ابوالقاسم سخت بيمار شده وفات نمود واقا فرج مجاور بوده كرده به خدمت نظارت شدند به نوعي كه در بخش سابق آورديم اقا

قيام داشت  وبعد از غروب شمس جمال ابهٰي   مورد الطاف بيت ابهي
۳۵۰صفحه 
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ــهر آقا مــيرزا ابوالفضلغصن اعظم بود تا در انجا در گذشت .      ويكي از اعرف رجال اين فئه  ــائـل والدتش در ش ابوالفض

ميرزا رضا مجتهد قصبه واقاربش در قصبه ودر خونســار واصــفهان همگي در گلپايگان واقع شد وپدرش۱۲۶۰جمادي اآلخر سال 
بياموخت آنگــاه بودند وپس از وصول به هشت سالگي داخل مكتب شده فارسي  ومقّدمات عربّيه وغيرها از ارباب عمائم ومالها

وغيرها پرداخت وبابرادر مهترش ميرزا هدايت اهللا به اصفهان رفته به تكميل علوم عربّيه وتحصيـل فقه واصول فقه وكالم وحكمت
بـا در مدرسهٴ نيم آورد اقامت نمود و امام جمعه به رعايت خاطر والدشان مساعدت ومالطفت که قريب سه سال  از او بزرگتر بود

واديــان نــيز پــرداخت وخصوصــا در فن انشــاء ايشان داشت وآقا ميرزا ابوالفضـل به تحصيل علــوم رياضــّيه ومطالعــه كتب تــواريخ
نيز به عراق عرب نمــوده نــزد محّققين علمـاء سـّني وشـيعي اسـتفادهٴ علمّيــه وترسل؟؟؟ و در لغت پارسي سره بارع گشت وسفري

۱۲۸۸در خريــف ســال  نموده پس ازچندي باز آمد وبرادرش قبل از او به گلپايگان رفتــه مقــام مالئي گــرفت واو ومناظرات ديّنه
كرند به وطن رفت و والدش وفات يافت ودر تقسيم چون ُمجاعهٴ شديده رخ داد به حّدي كه اهالي به اكل لحوم اموات سّد جوع

مهتر بناي تعّدي نسبت به بادر كهتر گذاشت و او اغمــاض واحــتراز نمــوده تقســيم ارث ميراث ما بين دوبرادر اختالف شد وبرادر
به مدرسهٴ مادر شــاه اقــامت  واقع شد وشش ماه اول به خانه سكني گزيدآنگاه۱۲۹۰عازم طهران گرديد و ورودش  به سال  نكرده

پرداخت ومتدّرجًا مقام رياست تدريسّيه يافت ونــزد مــيرزا ابوالحســن جلــوهٴ جسته به تدريس كتب ادبّيهٴ عربّيه وعلوم عقلّيه ونقلّيه
س علوم عقلّيه در مدرسهٴ دار الّشفاء بود تدّرس كرده معاشرت ومخالطت مدّراردستاني كه

۳۵۱صفحه 
وشـهرت داشـتند بـا بـرخي از صـيت تاّمه گرفت وچون در آن اّيام مدرسه دار الفنون و معّلمين اروپائي ومحّصلين فـرنگي روش 

غربّيه يافت وبا دو تن از علما بوّديهٴساكن طهــران ارتبـاط حاصـل آنان نيز مراودت ومعاشرت نموده رغبت به تحصيل علوم رائجهٴ
وســر بودا هم اگاه گشت وبدين طريق جامع فنون مرسومه ومشــهور ومطلـوب بزرگــان ودانشــمندان گرديد كرده از فلسفه و دين

نگــارش اســلوب ســليس ومتيــني از آمد كّل فضائلش كه چون جوهرهٴ لئالء ؟؟؟ در عّرهٴ غّرائش ميدرخشيد مقدرت تاّمــه اش در
وتفاسير قرآنّيه بــود ورســاله اي حــاوي ادلّهٴ مقتبســه از كتب مقّدســه فارسي وعربي وهم تبّحر درفّن تاريخ واطالع عميق در كتب

كه تمامت اديان اساسًا حق وموسَّس بربنيــان توحيــد بودنــد ولي ؟؟؟  جاهــل ومنتســبين باطــل خــود دربت شاهد برين تنظيم نمود
ودر آن اّيــام شــيخ هــادي  نــام كــه بــا آقــا  وانواع خطوط معموله خصوصًا شيوهٴ نسخ را بسيار نيكو وزيبا مينوشت  .پرستي افتادند

احّباي محترم سر وكار داشت ونزد ميرزا نيز استفادت علمّيه ميكرد وارد در مذاكرات عبدالكريـم اصفهاني تاجر ماهوت فروش از
گرفته نزد احباب مــذكور داشــت وچنــدي بــه دينّيه با احباب شد وآنچه شنيد به عنوان نقل قول نزد وي حكايت كرده جواب فرا

مــيرزا حاضــر شــد وبــه پــاس رعــايت حكمت وقت واحتيــاط از طالب علــوم دين منــوال گذشــت وروزي  آقــا عبــدالكريم نــزد
وبــه نــام مدرسه كه جنب عمارات سلطنتي بود چنين عنوان مطلب  نمود كه در اصفهان همسايه اي داشتم دينيَّه خصوصا در چنان

متأّثر ومحزون شدم وتأّثر در من باقي ماند تــا وعقيدت بابي به قتل رسيد ومن صغير بودم وجسد مقتول را به رأي العين ديده بسيار
ومعاشرت ومخالطت نمودم وچون مرا صادق وبي غرض ديد همين كه از جهة برادرش را در طهران مالقات كردم

۳۵۲صفحه 
ر ظـاهر وجمعي كثـير از متــدّينان مّتقين و قتل برادرش پرسيدم بــدين نــوع تفصـيل داد كـه حضـرت صـاحب االمـر موعــود منتَظــ

امرش به شهادت رسيدند وبرادرم نيز در اين راه دانشمنداـن مخلصين در طلب دويدند و سنجيدند وفهميدند وپي نصرت وحمايت
ومدّلل كرد كه در تمامت اعصار ظهورات الهّيه علماء وفقهاء قشرّيه معارضه ومخاصمه كشته گرديد وسپس به نوع مستوفي مبّين

اعتمادي نمانــد ولي شــمارا منصــف وبي نموده آنان را به غايت جور وعدوان به قتل رساندند ومرا از آنگاه به ارباب رياست دينّيه
نباشد وندانـد بخانه ام آمده باوي منــاظره نمائيــد ومن گــوش فــرا داشــته بــه غرض شناختم وميخواهم محضًا هللا به نوعي كه احدي

به نــوعي كــه آن برم,  وآقا ميرزا ابوالفضل دعوت را باين شرط قبول نمود كه ظروف اكل وشربش از آن شخص حقيقت امر پي
ميرزا عبد الكريم باشخص مذكور مكالمه شخص نفهمد وموجب تكّدر خاطرش نشود جدا باشد,  وميرزا بدين طريق در خانهٴ آقا

عبدالكريم اظهار داشت كه عالمي از بهائيان را حاضر نمايد واو را بطلبــد  تامنــاظره كرده واطالع از عقائد اين طائفه يافت وبه آقا
مفّصل شد ودرتمامت مســائل کــه طــرح به عمل آرند واقا عبدالكريم شبي ديگر وي را با ديگري از بهائيان مالقات داد ومحاوره

رفيعه نداشت ديده موجب شگفت وحيرتش گرديــد تــا اين كــه گشت ميرزا خويش را مغلوب شخص مذكور كه مقامات علمّيهٴ
را ناظر قيمــة مــذكورهُحالل الي يوم القيمه وحرامه حراٌم الي يوم القيمه تمّسك نمود وم در ضمن احتجاج به حديث حالل محمد

ــه به قيامة صغري' ويوم قيام قائم تعبير وتبيين كرد واحاديث مصّرحه در اين خصوص را به عين الفاظ خواند ونيز آيات قــرآنّيهٴ داّل
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وكلمهٴ رّب را ظاهرًا ومعني به حضرت رّب اعلي منطبــق داشــت ومــيرزا بــر اطالق رّب برطلوع رّب در يوم القيمة را تالوت نمود
اعتراض كرده استدالل نمود برآـن حضرت

۳۵۳صفحه 
است واگر اطالق رّب برغير ذات الوهّيت كه اين نام محصور برالوهيُّت ميباشد ومناظر جواب گفت كه از اسماء اهللا رب االرباب

خوبي احساس كرد كه حجج غالبه ودالئل باهرهٴ اصــحاببه مقام  نشود ميرزا در اين ناروا باشد بايستي به نام رّب االرباب خوانده
مــيرزا متــأّثر است وگرنه غلبه شخصي عامي برعالمي نامي بيرون از حّيز امکان ميباشــد واربــاب عبــدالكريم بــراي اين که اين امر

سـخن بـه ميـان آورده چــنين گفت كــه مـا نشده رشتهٴ مالقات مقطوع وتبليغ بي نتيجه نگــردد بـه طريــق مسـالمت وحسـن اخالق
كالم ُمحرم وممنــوع اســت , ودر همــان اّيــام كــه بــه طريــق منظوري جز كشف حقيقت به نوع  الفت ومحّبت نداريم ومجادله در

ــأثيري مذكور مجالس تبليغّيه منعقد همي ــه داشتند ميرزا را با شخصي ديگر از اين طائفه مالقات دست داد كه مكالماتشان ت عميق
در فكر وي نمود وشخص مذكور ميرزا اّيوب ابن نور محمد حكيم طبيب شـاهي از آل اسـرائيـل بــود واو جـواني صـاحب كمـال

وجمال وخوش خط وحسن البيان ومطلع از
بــارهٴ  معجــرات وامثالهــا كلمــات رمزّيــه اســت تورات وانجيـل وقرآن بود و به دالئل منقولهٴ كتابّيه ثابت كرد كه كلمات انبيــاء در

چون اساس معجزات مسطوره در قرآن حكايات وارده در دوكتاب اّول اســت ودرآن دو ومعاني مقصوده را نيز بيان نموده گفت
ــاقي رمزّيه مراد مي باشد الجرم در قرآن نيز حمل بر معاني ظاهرّيه نتوان نمود ولي ميرزا معاني در عين حال به عقيــدت خــويش ب

ني شهير باكمال حزم واحتياط حضور يافت بردنــد وبــائيبهائيان كه فاضل قا مانده تغييري نداد تاآن كه وي را شبي در خانهٴ تني از
وآقا شيخ هادي وجواب نمود وتا نزديك سحر آنچـه خواست پرسيد وسؤال كردوفاضل جواب شافي كافي داد فاضل ؟؟؟ سؤال

نجم آبادي شهير نيز حضور داشته استماع نمود وميرزا هنگام فجر با
۳۵۴صفحه 

ر تني ديگر كه همراهش بود خارج شده چنين گفت شهداهللا احدي از علمــاء وفضــالء از حــّق تكّلم در حضــور اين فاضــل متبّحــ
آقا ميرزا حيدر علي اردستاني وديگران از معاريف اين طائفه مالقات جليل القدر نيست ونيز باحاجي محمد اسمعيل ذبيح كاشانيو

نمودنــد حــتي گوينــد صــباح روز نموده از هربوستاني خوشه گرفت واز هر بياني تأثيري يافته وبهائيــان تعقيب در تبليــغ وي همي
عبدالعظيم شد وبراي سواري چنان كه معمول آن اّيام بود حمار كرايــه كــرده جمعه به اّتفاق آخوندي رفيق وي عازم زيارت بقعهٴ

 با فقدان معلومــات تحصــيلّيه لســاني برد كه نعل حمار را تجديد نمايند استاد دّكه استاد حسين كاشي بهائي شهير بود كه نزد دّكه
وميخ برپاي دراز گـوش شـد نظـري بـه دسـتار كبـير ولحيهٴ طويـل مـيرزا در تبليغ مؤثر وگويا داشت ودر حالي كه مشغول به نعل

عــالمي لــذا ولحني شديد چنين گفت اي جناب آخوند از وجهه ولباست چنين مســتفاد ميگــردد كــه بســيار انداختـه بالهجهٴ كاشي
استاد گفت حديثي به اين مضمون از وّعــاظ شــنيدم ميخواهم سؤالي در امر دين نمايم ميرزا اجازه داده گفت بپرس آنچه خواهي

ــا اين ديث كه هر قطرهٴ باران چون از سماء نازل گردد فرشتهٴ مخصوص موّكل ومحافظ اواست كه با آن به زمين فرود مي آيد آي
وميخ پــاي ديگــر ودرست است ميرزا تصديق كرده گفت بلي پس استاد ساكت ماند ولحظه اي ديگر که مشــغول بــه نعل صحيح

سؤالي ديگر ميكنم نيز از وّعــاظ شــنيدم كــه دراز گوش شد باز خطاب كرده گفت چون علمت بسيار واطالعاتت بي شمار است
ننمايد آيا اين حــديث صــحيح اســت مــيرزا تصــديق نمــوده  گفت بلي كــه اين چون در خانه اي سگي باشد فرشته در آنجا نزول

نزول ننمايد بالهجهٴ اميخته به تعّجب گفت بنا براين بايد در خانه ومنزلي كه سگ باشد باران ابدًا هنگام استاد
۳۵۵صفحه 

رمزيــه كلمــات مقدســته نمــود كــه مــوجب وميرزا متحّير شد واستاد بياني مطوُّل در شناسائي صحت وسقم احاديث ونيز درمعاني
وبرهان اين طائفه گرديد وباالخره روزي به خــانهٴ حــاجي ذبيح رفتــه بــه ب ميرزا در وسعت مجال ؟؟؟عرفان وقّوت بيانّمزيد تعج

وذبيح بــراي والواح  اين امر پرداخت ولوح رئيس مشهور كه در بخش ســابق شــرح  داديم بــه دســتش آمد مطالعه ومرور در آثار
وانـذارات  جمـال ابهٰي   راجـع بــه دولت عثمــاني را وي تالوت نمود وهم لوح فؤاد كه در بخش سـابق بيــان كــرديم قـرائت شد

كه در ادرنــه وگــاليولي اســتماع داشــته حكــايت نمــود وچــون بيانــات مسـطوره نگريست وذبيح جميع آيات وواقعات را به نوعي
محبت نعزل اّلذي سلك ؟؟؟؟وناخذ اميركم اّلذي يحكم علي البالد را مالحظــه كــرد چــنين بگفت  اينك خصوصًا جملهٴ فسوف

خــواهم مانــد هــروقت تحّقــق يابنــد ؟؟؟كافيه به دست آمد وجاي مباحثه ومناظره باقي نماند ومن بــه انتظــار وقــوع دو امر(صّحت) 
سلطان عبد العزيز وبعدازين مجلس ديگر مالقــاتش  بــا آنــان فــراهم نشــد حّجت برمن تمام است اّوًال عزل صدر اعظم وثانيًا اخذ
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اردستاني افتاد کــه در حــال مّدتي روزي از مسجد شاه ميگذشت نظرش به حاجي ميرزا افنان وآقا ميرزا حيدر علي وبعداـز انقصاء
عبا بر سر كشيده شتاب كرد ولي در عقب شنيد كه وي را بــه قيام باهم صحبت ميداشتند وبراـي آن كه دچار مكالمه باايشان نشود

نموده جواب داد همين كه نزديك رسيدند پس از تحّيت واكرام چــنين نداي جناب ميرزا جناب ميرزا  صدا كردند وناچار توّقف
الهّيه بر شما بالغ  شد وتلگراف  گفتند حال ديگر حجت

__________________________________________________________________
ــود وخــدمت  هجرّيه قبل از مالقات اقابه (آثار) اهل بها در طهران تقريبا اواخر خريف۱۲۹۲ومن در سنه  يا اوائل زمستان سنه مــذكوره ب

ايشان و رؤيت  چند لوح که منجمله صاد؟؟ـ؟ بود مشّرف گشتم و ؟؟؟ـ؟ تقريبًا هفت مــاه يــا ايشان مشّرف شدم وبه استماع لوح رئيس از خود
عبدالعزيز عثمــاني بــود  وقــوع آن را بــه صــراحت  ؟؟؟؟؟؟ وتفصــيـل از ايشــان شــنيدم .     مــيرزا ابوالفضـل هشت ماه قبل از خلع سلطان

گلپايگاني
====================================================

۳۵۶صفحه 
وبسرعت از نزد ايشان رفت وبه منزل خويش عزل سلطان عبدالعزيز را نشان دادند وميرزا از استماع سخن  مذكور عصباني گشت

تن دبگـر از احبـاب وارد شـدند وخـبر عـزل سـلطان را بيـان كردنـد ولي او وارد شد لحظه اي بيارميد ناگهان آقاعبـدالكريم ودو
خويش عصباني بود كه ايشان را تنها گذاشته بيرون شتافت وتا چند ساعت برنگشــت آنان و الجاء ؟؟؟ و اضطرار چندان از اصرار

آوردنــد ومــيرزا در اين آنان دست از او نكشيدنـد وچند يوم ديگر باز به مالقاتش رفتند وبه طريق ماليمت  مطلب را به ميــان ولي
وتحقيق آمده وباهركه گمان علم واطالعي داشت در خصوص اين هنگام از حالت مجادله ومعارضه تغيير يافت وبه مقام مجاهده

شــهرت استخالص وغلبه جست وچندان در جرح وتعديل اين طائفه بامردم گفتگو كــرد كــه بــه نــام بهــائي امر صحبت كرد وراه
ابهي قــوي ورصــين اســت ومفــّري بــراي يافت ودر حالي كه هنوز ايمان حاصل نكرد اين را به يقين مــبين دانســت كــه حجج امر

ميدان عرفان وبيان واطالعات دينّيهٴ عوام اين طائفه نيست وشبي به عجز وال احدي باقي نماند وكسي از علماء را تاب استقامت در
ــتقيم الهي پرداخت وباتأّثر وتحّير كامل تالوت اوراد وادعّيه ومناجات نمود واز خدا خواست كه به در درگاه وي را به صراط مس

وخصوصًا يكي از الواح  ابهٰي   را كه از آقا عبــدالكريم بــراـي قــرائت خود رهبري نمايد در آن حال نور ايمان بديع برقلبش تابيد
واحاطــه وعظمت گذاشته مطالعه نكرد باز نمود وبامالحظهٴ دقيق وتفّكرعميق قّوت وقدرت وفصــاحت وبالغت گرفت و در منزل

ــه صاحب ا مر را دريافت وبه مقام يقين واطمينان رسد وهنگام فجر به سوي خانه آقا عبدالكريم شتافت وخضوعي عجيب نسبت ب
وآستان باب را ببوسيد وارباب را وي اظهار داشته ابراز امتنان وايمان نمود

۳۵۷صفحه 
 بــود ومــيرزا ســه روز غالبــًا  با۱۲۹۳ان وي را ببوسيد وشكر حق را به جاي آورد واين در ســالگاشك از ديدگان روان شد وديد

آنگاه عريضه  به محضر ابهي روانه داشت وفقط  اين آيه از قرآن را نگاشت : "ربّنا انّنا برادراـن ايماني ودوستان روحاني به سر برد
ــام ورود سمعنا مناديًا ينادي لاليمان ان آمنوا برّبكـم فآمّنا  ربّنا فاغفر لنا زنوبنا و كّفر عّنا سيئاتنا وتوّفنــا مــع االبــرار".    ودر همين اّي

بهائيان شهير ومردي جليل وعالم رقيق؟؟؟؟ اللسان ودلير وحاضر جواب بود به نوعي كه حاجي محمد حسين طبيب قزويني كه از
ومحمـد رحيم نـامي را كـه   نگاشتيم واقع شد ونيراـن فتنـه بـراي اين طائفـه برافـروخت, ۱۲۹۳سابق ضمن واقعات سال  در بخش

امالك ومستغالت ميرزا در گلپايگان سپرده به دست او بود ومبالغي بدهکار شد بهانه وموقع بــه دســت آمــد ونــزد كــامران مــيرزا
عبــدالكريـم ميرزا ابو الفضل مدّرس مدرسهٴ  مادرشاه بهائي است وبا آحاد آن طائفــه در خــانهٴ آقا نايب الّسلطنه شتافته خبر داد كه

ومردم را به خانهٴ مــذكور جلب و دعــوت ميكننــد ونــايب ارباب ما هوت فروش اجتماعات دارند وتهّيهٴ مقاومت با دولت مينمايند
را از مدرسه نزد وي حاضر كردند آنگاه حاجي محمد حســين را دســتگير نمــوده محبــوس الّسلطنه في الحال مأمور فرستاده ميرزا

بااين جماعت براـي چيســت جــواب واز ميرزا پرسيد كه تو بهائي هستي جواب داد كه نيستـم پرسيد پس عالقه ومعاشرتت ساختند
واقوام باشم وكور كورانه تصديق يا تكذيب هيچيك نكنم نايب السلطنه گفت من از اهل علمم وبايد مطلع بر عقايد وبراهيـن ملل

رحيم هميشــه ميگويد تو بابي هستي ومردم را به مضاّدت با دولت تبليغ وتحــريص ميكــني مــيرزا گفت محمد گفت محمد رحيم
قصد كمال دوستي واخالص با من اظهار ميكرد وحال معلوم است كه به اين تزوير

۳۵۸صفحه 
لطنه تصرف اموال وامالكم نمود  اي حضرت واال از اهالي گلپايگان جويا شويد صدق وكذب من يا او معلوم ميگـردد نـايب السـّ

چرا ميرزا گفت اّوال براي اين كه چنان كه حقيقت امر جديد برمن معلوم پرسيد كه لعن ميكني ميرزا جواب گفت نميكنم پرسيد

 Documents prepared by Adel Shafipour



189

فرمودند  ثالثا مقّلد ديگري هم دليلي ندارـم  ثانيا در اسالم لعن براحدي روا نيست حّتي لعن برعبدهٴ اصنام را نهي نگردد بربطالنش
لطنه نيستـم وتكليف خودم را چنين ميدانـم وانگهي اين مسئله از اصول دين است وتقليد در اصول دين نتوان نمود.  پس نــايب الســّ

حقيقتيم وتعّصب خانهٴ خود نگهداشت واظهار مالطفت كرد وروز بعد احضار نموده گفت ماجوياي كشف او را در حجره اي از
حّرّيت بيان كنيـد مـيرزا گفت اين سـئوال را از بهائيـان نمائيـد جاهالنه نداريم اگر دليلي براي حقيقت باب وبهاِءاهللا داريد باكمال

ميباشــد كه در همين خانه محبوس است ومن اورا مالقات كردم صاحب فضل وقّوت نطق وشجاعت واينك حاجي محمد حسين
لطنه پرســيد وعقيدت خويش را هم كتمان  نمي نمايد اورا حاضر كرده بپرسيد واگر اجازه دهيــد من هم حاضــر باشــم نــايب الســّ

بيان كنيــد مــيرزا گفت اين ســئوال را از امنــا ومحــارم خـود فرمائيــد كــه منــازل ومحــاّل اشخاصي از بهائيان را كه مالقات كرديد
طلبيــده از بهائيــان پرســيد واو نــام حــاجي اجتماعت بهائيان را به خوبي ميشناسند ونايب الّسلطنه يكي از خـّدام محــارم خـويش را

لطنه بــه حــال تغيــير وتشــّدد محمد حسين ونيز نام فاضل كوهستاني (فاضل قائيني)  برد وهمين كه نام فاضل به ميان آمد نايب الســّ
آنگــاه پرســيد  اين اين شخص در طهران خطر عظيم دارد علما به خونش تشنه انــد واز شــير مـادر حالل تــر ميشــمرند گفت بودن

وگماشــته گــانش آقــا عبــدالكريم را حاضـر گروه در كجا مجتمع ميشوند گفت در خانهٴ آقـا عبـدالكريم ودر آن حـال مـأمورين
كردند

۳۵۹صفحه 
ومّلت اســت چگونــه در  گفت كسي را كه دولت از طهــران اخــراج كــرد ومغضــوب دولتبدووباكمال غضب وسطوت خطاب 

را بخانه برديد تا اغــوا نمائيــد وآقــا عبــدالكريم گفت مــا از خانهٴ خويش راه ميدهيد وهمين شخص (اشاره به آقا ميرزا ابوالفضل)
نداشتيـم واجتماعشان در منزل من براـي معاملــه تجــارتي بــود .              ومــا چــون تفصــيل واقعهـٴ حكم دولت به اخراج فاضل خبر

مذكوره را در بخش سابق نگاشتيم در اينجا اطاله ندهيم.   ودر اّيام حبس ميرزا برادرمذكورش آقاميرزا هدايت اهللا باتني از اقارب
ومساعي اش نتيجـه  نداد ومدت حبس قــريب پنج مــاه يعــني از غــّرهٴ ذيحّجهٴ ســال براـي استخالص وي از گلپايكان به طهران آمد

رحيم مــذكور  به طول انجاميد وچون از حبس بيرون آمد اموال وامالك را ميرزا محمد۱۲۹۴االولي سال   تا پنجم جمادي۱۲۹۳
از طالب تا چندي حاضر شده اســتفاده كردنــد واز اين برد واورا از مدرسه مادرشاه خارج كردند ودر خانه سكني گرفت وبرخي

نزد مانكچي صاحب پارسي هنــدي كــه بــراي سرپرســتي زرتشــتيان ايــران از طــرف انجمن هنگام دل از آخوندي ومالتي بركنده
نظير كه در انشــاِء مراســالت ودر پارسيان هند مقيم طهران بود به سمت ترسِّل وانشاء مكاتيب موّظف گشت وبه جهت توانائي بي

مدرســهٴ دبســتان ناصــري زرتشــتيان تــدريس  نمــود ومكــاتيب بليغهٴ ادبّيات داشت مقدمش را مانكچي بس گرامي شــمرد وهم در
وعلماء و سفراء وامراء وبزرگان مملكت انشاء كرد و مسائل عظيمه ومعاني  و وزراء مسکيه؟؟؟ ميرزا براـي مانكچي خطاب به شاه

مذكوره به كار برد صيتش رامشتهر ساخت ومقدرت علمّيــه اش را بــردولت و مّلت مكشــوف داشــت ودر رقيقه كه در مراسالت
ضمن اشتغاالت مذكوره با بهائيان نيز معاشر شده به تبليغ ونشر نفحات

 ---۳۶۰صفحه 
دينّيهٴ وي را معروض ومرسول داشت والواح و بديعه پرداخت وموجب ارتباط مانكچي صاحب بامحضر ابهٰي   گرديد وسئواالت

رسالهٴ استداللّيه در اثبات حّقّيت امر ابهٰي   مطابق بشــارات كتب مقدســهٴ يهــود معّظمه در جواب صادر گرديد, معذلك به تدوين
آذربايجـان وقـوع يـافت فتنهٴ طغيان وهجــوم اكـراد در١٢۹۷وعيسوي واسالم اشتغال جست وبدين طريق بود تا در سال  وزرتشتي

سابق ضمن واقعات سال مــذكور نگاشــتيم رئيس نظمّيهٴ طهــران ومعاندين اين طائفه به افترـا وتفتين پرداختند به نوعي كه در بخش
اخباري استنطاق گرفت واو جوابهاي ملزم؟؟؟ ومفيد داده آزاد شد  و چون بزرگان احّباي طهران براي ميرزا را جلب كرده تحت

براـي اين طائفه گرد باد فتنه برخيزد ميرزا را براي نشر اين امر وسفر در كه از برخي از احّباي محترم دولتي رسيده دانستد كه قريبًا
واقع شد وچنان كه در بخش كردند كه در موقع ظهور فتنه در طهران نباشد و مصون ماند ولي تقدير برخالف تدبير اطراف  معّين

حبــوس گرديــد ودر مجــالس عديــده وســاعات مديــده نــزد و م گرفتــار ١٣٠٠سابق به نوع تفصيل نگاشتيم ميرزا نيز در فتنهٴ سال 
ــّدت الّسلطنه واعاظم شهزادگان ايران داد علم وسخن را در تبليغ واثبات اين امر و رّد كامران ميرزا نائب شكوك وشبهات داد وم

ــنزلي گــرفت يك ماه درخانهٴ نايب الّسلطنه وبيست ودوماه در انبار محبوس بود آنگاه مرّخص و آزادگشت ودر قلهک شميران م
س از احــوال مــردم آن حــدود ميكــرد حســب اغــواء وهفت ماه بي مزاحمتي به سربرد ويكي از جاسوسان كامران ميرزا كه تجســّ

دارند ولــذا مــيرزا را بــه شــهر آورده از اعداء به وي خبر رساند كه ميرزا ابوالفضل با يازده تن بهائيان مسّلح  در قلهك قرار برخي
به موجب تكليفات رسمّيه چنين گفت گرچه ميدانم اين خبر دروغ است ولي
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۳۶۱صفحه 
 واقــع۱۳۰۲يحّجهٴ ســال ذشــهر  واقعــه در منصبان نظامي است توقيف باشيد واين كه دارم بايستي در محلي كه مخصوص صاحب

ــهر شد وحبس وي تجديد گرديد كه به مّدت شش ماه باصاحب منصبان معاشر بود وبه هدايت وداللت آنان بس كوشيد تا در ش
مستخلص كردند ودر غّرهٴ رجب سال مذكور به موجب امر واصـل از محضر اقدس ابهٰي   عازم  وي را۱۳۰۳جماد االولي در سال 

چندي در كاشان توّقف كرد وبــا ودر بالد ايران براي تبليغ گرديد واّيامي در قم به مالقات احباب وهدايت اغيار وبه سر برد سفر
انبيــا اثبــات امــر ابهي كــرد وبعضــي از آنــان تنّبــه وتيّقــظ يافتنــد ودر بعضي از علماي يهود مناظره نمــوده از روي كتب وكلمــات

افاضــه واستفاضــه همي , وارد اصفهان  واز آن هنگام ابواب مراسالتش با مشاهير احباب ومبّلغين مفتوح گرديد چهاردهم رمضان
ميرزا حيدر علي نگاشته در ضمن مذكور است:  ( وهمين اوقــات  از اصفهان به حاجي۱۳۰۳نمود خط آقا ميرزا ابوالفضـل موّرخهٴ 

از يزد ميرسيد هرگز صالح نبود كه فدوي خــود را مخفي دارد وبيشــتر مــوجب اضــطراب قلــوب هم به مالحظهٴ اخبار مختلفه كه
انقالب واقع اســت مگــر عنــايت احباب شود به هر حال اگر چه به حمداهللا هنوز اين ارض امن است ليكن به چند جهة در معرض

چنان كه در همين اوقات امري حادث شد كه به عينها خود جّل ذكره كه همواره حافظ وحارس حوزهٴ ؟؟؟ امر بوده حفظ فرمايد
وانقالب آن واقعه بود چه كه سه هفتهٴ قبل جناب يوزباشي وكيــل؟؟؟؟ مخمــود؟؟؟ يــك نفــر شبيه به واقعهٴ تبليغي ميرزا هاديخان

مخصوص را كه به ظاهر جواني آراسته ومعقول ومشمول الطـاف حضـرت واال بــوده بــدون اطالع سلطان دستهٴ؟؟؟ موزيکانچيان 
خانهٴ جناب آقا سـيد هاشـم معلـوم شـد اين عبد از چگونگي حاالت او آوردند نزد فدوي وصحبتي با اوشد  بعداز دو سه شب در

جهت مورد لطف خاص آمده كه مشاٌر اليه در بدو امر بّچه رّقاص بوده وبه همين
                         ۳۶۲صفحه 

محض استماع رشتهٴ خياالت گسيخته شد  که اگر ممکن بودي همان شب از اصــفهان خــارج مي شــدم واهـــل مجلس بخصــوص
جناب آقا ميرزا هادي مّتصل دلداري ميدادند و مي فرمودند مگر شما به قدرت و تقليب الهي معتقد نيستيد 

مشروط که اين مرد تصديق کند وخيلي خوب شود,   هر چه قدر عرض مي کردم  که  آقايان  امراهللا جّنتي است که آلودگان را
در آن راه نيست   جل جناب ؟؟؟  الحّق  ان يکـون شـريعة کفي دارد ؟؟؟  اين امـر اقـدس انـزـه ؟؟؟ اعظم وجـودي را بپـذيرد بـه
ــد نهايت  مقّدس وقلبي از شوائب ريب منّزه واز ذمائم اخالق و قبائح اعمال مجّرد  در هزار و سيصد سنهٴ قبل از اين درکتاب مجي

 الهي را کذب دانسته ايد  يا کتب سماوي را مجعول شمرده ايد  خالصــه فــردايۀفرموده  اّن اهللا ال يهدي القوم الفاسقين  آيا وعد
همان شب از خانهٴ جناب سّيد .....  بيرون آمديم  درميان بازار به جناب يوز باشي ناشي رسيديم  مشّوش و پريشان حال که سلطان
ــا اعراض کرده وبه قال و قيل انجاميده  مي خاهد به جناب واال عرض کند  شما چند يوم مخفي باشيد تا ببينم چه مي شود گفتم ي
ــه للعجب ما کّذب الفؤاد ما راي  امر به اختفا مثل تبليغ او مي ماند ؟؟؟؟ جناب آقا ميرزا هادي از خجلت و عجب ساکت ماند .  ب
هر حال از عنايت الهي  همان چند يوم سلطان مرقوم نمود  مأمور به شيراز شد  در صــمت ســابقهٴ الهيــه شــّر او را کفــايت فرمــود .
باري گرچه قصد اصلي اظهار وعرض وقايع اين ارض بود که جناب عالي از گرفتاري اين عبد استفسارحاصل فرموديد . )   و هم
در خصوص فقرهٴ يزد در دو پانزده روز قبل در تلگراف خانه خبر رسيد که چند نفر را دريزد به اين اسم گرفته اند وحســب االمــر
مي آورند به اصفهان  فدوي محض استماع منع از انتشار اين خبر نمود . دوســه يــوم قبــل خــدمت محبــوب معّظم جنــاب مقصــود

  روحي فداه مشّرف شدم  روزنامهٴ طهران را به فدوي نمودند که مرقوم شده بود از يزد درويش حّکاک شبها مردم رادور خود  
        ۳۶۳صفحه 

مــذكور داشــتند كــه حضــرت واال از ار او را از شــهر اخــراج نمــودهتحضجمع فرموده ودر اضالل انها ساعي بوده است پس از اس
دعوت ميكنند وموجب شورش مالهــا ميشــوند خالصــه آنچـــه  ضــرري از واقعهٴ يزد متغّيرند كه چرا حضرات به صراحت مردم را

كشــيش اين شد كه اين اوقات به واسطهٴ اين كه انقالب شــيراز بــه اســم مالهــا تمــام شــده و مســترپروس خارج وداخل ؟؟؟  شده
خيلي مالحظه دارند پروتستاني هم به شّدت معارض حضرت واال شده است به نوعي كه گويا امر به تحّكم منجّر شده حضرتواال 

درين مــورد بــراي دوســه نفــر مظلــوم ,  علمــاي يـزد وميخواهند علماي بالد محكومّيه خود را مائل ومنجذب خود فرماينــد  لهــذا
جنـاب حـاجي سـّياح هم تشـريف ندارنـد , االمـل مقطـوع االمن اهللا  معـذلک كّلـه اگـر , واصفهان را از خـود نخواهنــد رنجانيد

دارد كــه ننمايند باز انشاء اهللا به حسن كفايت حضرت واال چاره خواهد شد قدري از هر جهت مراقبت حضرات حين ورود اقراـر
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وگفتگو در شهر است تا بعد چه بلكه به عون اهللا  امر به خوشي بگذرد  لكن آمدن خود فدوي هم به اصفهان به علما رسيده است
ــّددًا شود  از جناب عالي متمّني هستم  که احباب اين ارض را از دعا فراموش نفرمائيد  شايد شمل جديد االجتماع ارض صاد مج

كفــايت فرمايــد,  اگــر از يــزد عريضــه بــه حضــور حضــرت متفّرق نشود وقــدرت محيطهٴ الهّيــه كمــا شــاهدناها كــرارًا اين مهم را
اين عبـاد دعـا گـو  در هــر حـال مطيــع ميــل مبـارك بـوده وهسـتيم وباكسـي ابـدًا واالمعروض ميدارند مشتمل براين مضمون كه

شــرح جهرًا ننموده ايم وسّرًا وجهــرًا دعــا گــوي واقعي  ومطيــع حقيقي دولت ابــد آيت ميباشــيم ليكن مالهــا كه مجالست وتبليغ
حالشان معلوم حضور مبارك است وهر نوعي باشد ماها را مّتهم ميدارنــد وابــدًا راضــي بــه مســالمت نميشــوند مــوجب اين گونــه

مشغول است وباهيچ كس معاشر نبوده است اغتشاشها ميباشند في المثل درويش فقيري كه روز به كار و كسب
۳۶۴صفحه 

اگر پس از مدت مديدي يك شب با دو نفر درويش هم ُشرب خود در محلي نشســته ؟؟ بــا هــزار پيرايــه بــه بــه طهــران معــروض
رو نــداده اســت,  خالصــه شــخص دانــائي بــه اســم ميدارند وموجب انقالب شهر وبلد ميشوند وجز اين حكايتي نبوده وامر مهّمي

محتـــوي برنهـــايت اطـــاعت ومظلـــومّيت باشـــد بنويســـند وزودتـــر فتـــواي دعـــا گـــوي يـــزد اين قســـم عريضـــهٴ مختصـــر كه
ومــيرزا مفيد واقع ميشود,  خود حضرت واال فرموده بود خدا كند اينها مثــل مــيرزا محمــد حسن توسِّط پست ارسال دارد انشاءاهللا

ــردهٴ محمد حسين اقرار نكند يعني در صورت عدم اقرا ميشود اصالح نمود, باري هنوز كه حضرات را وارد ننموده اند تا از پس پ
غيب چه رخ نمايد  سحر تا چه زايد  شب آبستن  است).

از مــنزل خــارج اوائل ورودش به اصفهان مراعات  احتياط كرده فقط درشبها به نوعي كه اعــداء  مستحضــر نشــوند  وبا آن كه در
ه ميشد واز معابر عمومّيه نمي گذشت معذلك فقها وطالب وآشنايان سابقش دانستند وبرخي خــود را بــه او رســاندند و بــه محاّجــ

واقعه را خبر دادند وبه ظّل الّسلطان كه حكمــران بــود اطالع رســاندند ومناظره پرداختند وبرخي از آنان نزد فقهاء ومجتهدين رفته
در بحبوحهٴ قدرت وغرور ودرتهّيهٴ  استعداد براي تصّرف تاج وتخت ؟؟؟  پدر بــود و دسيســه وتزويــري در ولي او در آن اّيام كه

خويش زند الجرم به كه بهائيان را به تظاهر ايمان وموافقت خود همدست كرده به مساعدتشان تكيه براورنگ مقصود نظر داشت
ومالطفت نمــوده وعــده هــا داد كــه اگــر بهائيــان بــه او تحريك وتهييج فقهاء اعتنا نكرد وباميرزا چند بار در خلوت خود مالقات

مجتمع ومقتدر سازد  و مــيرزا وديگــران بــه لطـائف الكالم وتــدابير اخــري پرداختنــد كمك كنند همان سلطاني شود كه ايشان را
نمودند كه امر ابهٰي   مداخله در امور سلطنتي نميكنند وتبيين

۳۶۵صفحه 
وباالخره ميرزا ابو الفضل مصلحت وقت را وبهائيان اكيدًا از مداخله در آن ممنوع اند واو از خيال وآرزوي خويش منصرف نشد

محضر ابهي امر رســيد كــه رهســپار آذربايجــان گــردد الجــرم از اصــفهان بــه در خروج خود از اصفهان دانست ود رآن هنگام از
ــد نقاهت عازم آذربايجان گشت ودر آن اسفار از زي عّمامه وعبا بيرون آمده به كاله وقبا ولّباده طهران وازآانجا با حال  ملّبس ش

رين مسـيحّيت محـاوره ومنـاظره نمـوده بـا بشـارات وآيـات انجيــل ودر اّيام اقامتش در اصفهان و در تبريز با برخي از علمـاء مبشـّ
ــان وتورات حّقّيت امر اسالم و امر بديع را اثبات كرد ودر تبريز چندي دچار بيماري شد ودر برخي از مكاتيب خويش براي بهائي

اين عبــارت اســت كــه اكنــون در خــدمت۱۳۰۴خود نگاشت ودر ضمن يكي از مكاتيبش موّرحهٴ سال ه از تفّقدات ورقاء نسبت ب
سـيد صــالح وحـاجي مال علي جناب ورقاء وآقا ميرزا مصطفي در خانهٴ آقا خليل هستيم..... وقطعهٴ صورت آقــا سـيد صـادق  وآقا

مجتهدين طهران را خواست وساعي ومحتاط بود كه كسي محّل تـو ّقفش را ندانــد واز احّبــائي كــه از اطــراف مستقسـر احـوالش
ــيرزا تحّيت به ميرزا فضل اهللا تفريشي  متوقف دركاشان وآقا ميرزا عبداهللا در طهران وآقا بودند اظهار انضجار؟؟؟؟؟ كرد وابالغ م

رمضان سال مذكور سّيار در سائرنقاط غالمحسين در اصفهان نمود وانتظار وصول تكليف خود را از ارض مقصود داشت ودرنهم
چند روز سوي همدان شتافت وچون وارد آن بلــد شــد در يكي از مــدارس آذربايجان گشت آنگاه عودت به طهران نمود وبعداز

تبليــغ نمــود ومــوجب منزل گزيد واحباب مطلع شده وي را به خانهٴ خود بردند وجمعي از مشاهير اســرائيليان را طالب علوم دينّيه
امريكائي كه در آن بلد ثبوت ورسوخشان درايمان امر شد ونيز چند جلسه با علماء مبّشرين

۳۶۶صفحه 
ح   مبّلــغ منــاظره كــرده موسسات مذهبّيهٴ پروتستانت تأسيس كرده مشغول تبليغات شدند مخصوصًا با شيخ سعيد كردستاني متمســّ

ب وضــّديت شــديده ايشان را مغلوب ومحجوج ساخت وتعّصب واغراض متمّسحان مــذكور را فــاش نمــود وآنــان جــّدًا بــا تعصــّ
 هجرّيــه كــه فــدوي در همــدان بــوده برحســب خــواهش١٣٠٥اسكندرّيه اش چنين نگاشت:     در سنهٴ  برخاستند وميرزا در رسالهٴ
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اســتداللّيه ونســخ آن همــه ي اسرائيل رساله اي تأليف نموده بود كه موسوم است به رسالهٴ اّيوبّيه ومعروفّيت رسالهٴ بنبعضي مشايخ 
بــه احّبــاء وارد نيايــد دركاروانســرايي اقــامت جســت جا منتشر است.....     وباالخره براي آن كه دسترس عموم باشد ونيز مضّرتي

زماني مابين عوام بلد چنين شــهرت يــافت كــه پيغمــبر بهائيــان دارد؟؟؟  وبنــاي مضــاّدت وشروع به اعالء امر و تبليغ كرد واندك
وآثارش را ضبط كــرده بــا او نهادند وعضد الّدولهٴ حكمران  معدودي نظاميان وگماشتگان خود بفرستاد كتب والواح ومخاصمت

ــود او به دار الحكومه بردند و وي را به محبس انداختند ولي منشي مراسالت حكومتي كه انشاء فارسي سره را نزد ميرزا آموخته ب
بــا مــيرزا ونزد حكمران توصيف علم وكمال وي كرده همي تأّسف از ما وقــع خــورد وحكمــران چنــد بــار را در محبس بشناخت

بــرخي از مــأمورين واعضــاء دائــرهٴ مالقات نمود واز فضائلش اگهي يافت وحكم خالصــي داد ومــّدت حبســش يــك مــاه شــد و
به اين امر حاصل شــد.  پس از همــدان بــه كرمانشــاه رفت  ودر صــفر حكومتي را از مكالمات ومصاحبت وي تنّبه ومحّبت نسبت

ــام  در آن بلد مشغول۱۳۰۵سال  ه بــه عمــل آورد ودر آن اّي حكــومت تبليغ گشت وبا عّده اي از فقهاء ومجتهدين مناظره ومحاّجــ
اصــفهان در آن بلــد بــا دو تن از دراويش كرمانشاه باحسينخان همداني امير قره گزلــو بــود وشــيخ شــهاب حكيم وعــارف از اهل

وارادت ميورزيد واورا نديم خويش اصفهاني اقامت داشت وحكمران باوي حسن عقيدت
۳۶۷صفحه 

ماننــد مــيرزا عبــدالّرحيـم مســتوفي وغــيره بــه قرار داده هر روز جمعه با يكديكر به حّمام ميرفتند وعده اي از محترمين اهالي بلدنيز
ــاهم شيخ اظهار ارادت ميكردند ومستوفي مذكور با ميرزا مالقات نمود وهم در خانهٴ خود ميرزا را با شيخ شهاب مالقات داد كه ب

ار مــيرزا بــه اســتاد تقي وحكيم مناظره كردند وشيخ در آن مجلس مغلوب ومحجــوج گشــت وبعــد از ختــام مجلس وتفــرقهٴ حضــّ
وهردو ايمــان بــه امــر ابهٰي   داشــتند چــنين گفت اين شــيخ بقتــًة فتنــه برپــا ابراهيم اسرائيلي همداني كه آن اّيام مقيم كرمانشاه بود

احّبـاي اسـرائيلي خـبر اين است من ازين شهر بروم وعصر يوم جمعه در خانهٴ حكيم ابراهيم بـود كـه تـني  از خواهد كرد واولي' 
ايستاده اند,  ونائب خدا مراد مذكور بابي مغــرض ومغــاير بــا اين آورد كه نائب خدا مراد فّراشباشي با جمعي از فّراشان سر كوچه

كــردم جا برخاسته چنين گفت دربيرون گرفتار شوم بهتر از اين است كه در خــانهٴ شــما دســتگير طائفه بود پس ميرزا في الحال از
بلــد بال ارادهٴ محّلي معّين روانـه شـد واسـتاد وكاله بر سرش  گذاشته بيرون رفت وفّراشان وي را نشناختند لــذا دسـتگير نشــد ودر

مصادف شده وي را به خانهٴ خويش برد ومّدت چهل شــبانه روز نگهــداري احمد بّنا كه در همان ايام به واسطهٴ اوايمان آورده بود
صــورت (كرد واحدي از احباب خبر نداشتند , آنگاـه ميرزا از كرمانشاه خارج شد وتمام مــّدت اقــامتش در آن بلــد دومــاه شــد.  

بــه حــاجي ميرزاحيــدرعلي نوشــت :  بعــد  كه از كرمانشاه به طهران خطــاب۱۳۰۵مكتوبي است به خط آقا ميرزا ابوالفضل موّرخ 
خيال اين كه از سمت همدان وعراق به كاشان روم وپس از قليل توّقفي در المقّدمات   از تبريز كه حسب االمر عازم طهران شدم

ــايم آن بلد عازم شرفيابي خدمت  ذيمسّرت عالي گردم وچندي در ظّل آن حضرت حركت نموده ودر اتمام آن رساله اقدامي نم
در اوقات توّقف در همدان در حالي كه دوستان

۳۶۸صفحه 
تشريف آوردند وخــواهش نمودنــد كــه اين ان بلد نهايت اهتمام را در نگاه داشتن فدوي داشتند جناب ابن اصدق از كرمانشاهان

بودند وعده ده خود اين عبد ميل به اطــاعت دوســتان عبد به اين بلدمتوّجه گردد چون حركات فدوي ار مبدء معّلق بشود  فرموده
قليل زماني توّقف نموده عزيمت كاشان واصفهان نمايم درين بلــد كــه وارد شــده ام مالحظه دارد,  ناچار عازم كرمانشاه شدم كه

ومعاون اندك بلکه زياده از حّد قليل امــر ميشود كه مراقبت امر از كّل بالد اصعب است اهل استعداد درين بلد بسيار وموانع زياد
در ميان احفاد خليل بــا اين كــه پنج شــش نفــر بيشــتر از اهــل بيــان الهي در اين واليت تازه طالع شده است هم از ميان اسالم وهم

مجلسي كه ذكري معذلك نوعي قلب عموم را مغشوش نموده اند كه ذكر آن به تحرير امكان پذير نيست در هر درين بلد نيست
آن كه هيچ از اهل بيان نيستند حتي در ميان بني اســرائيل, ازين امر ميشود اّول شهبه كه القاء مينمايند شبهات اهل بيان است وحال

 عالوه بــر است وارد اين شهر شده ام همهٴ اوقات را صرف اصالح مفاسد اين فتنه نموده ومينمايم, خالصه اكنون كه قريب دوماه
قلوب اهالي نفوز نموده وجمعي را مريد آن ها شيخ شهاب الذين نامي است از عرفا مردي است دانا وبا سواد وحكيم در برخي از

مريدهاي خود در كمال مراقبت است كــه باهريــك از مبّلغين كــه بــه آن حــدود ومعتقد خود كرده است اين مرد از خوف تفرقهٴ
ندارد وحكــومت هم مالقات كند وهر قسمي باشد ايشان را مجاب وملزم نمايدحتي از احداث فتنه هم كوتاهي مسافرت مينمايند

وجليس جناب جاللتمآب امير است ومراقبت اوبه حّديست به نفسه ارادتي به او حاصل نموده است ودر هرجمعه د رحّمام مهمان

 Documents prepared by Adel Shafipour



193

فداهما به جهت معانــدت او نتوانســتند درين بلــدكاري از پيش ببرنــد بلكــه توقــف كه جناب اسم روح وجناب ابن اصدق روحي
بدو ورود فدوي خداوند نمايند.   در

۳۶۹صفحه 
كه در جميع بلد شهرت يافت قاهر غالب چنين خواست كه در دومجلس مالقات وحضور َمَرِدهٴ خود نوعي مجاب ومضمحل شد

ــا مــيرزا يعني د رنزد اغيار,   ورشحي ازين فقره را جناب آقا سيد مرتض  صّراف كه از دوستانند گويا به طهران اطالع دادند.  (آق
را كه در همدان براي يكي از اهالي در خصوص تواريخ وبشارات اين ظهور اعظم نقل ازكتب ابوالفضـل دراين مکتوب رساله اي

داد) ومــيرزا از آنجــا بــه مقّدسه نوشته مذكور داشته وعنوان خودرا سراي گمرك ؟؟؟ توّسط آقا اسحق و آقايوسف كليمي قــرار
ــا گّروس رفت وپس از فراغت از اعالن ونشر امر در آنجا به همدان برگشت واّيامي چند اقامت كرده به مالقات احباب ومناظره ب

ومسلمين پرداخت آنگاـه به دولت آباد مالير وقم وكاشان رفت.   ( صــورت مكتــوبي اســت بــه خــط آقا علماء اسرائيلّيه ومسيحّيه
ــه  به حاجي ميزا حيدر علي اصفهاني نوشت:   بعد۱۳۰۴ميرزا ابوالفضـل از كاشان موّرخ ذيقعدهٴ  المقّدمات مرقوم فرموده بوديد ك

ــام توّقــف در مسموع داشته ايد اين كه اين عبد عزيمت مراجعت به تبريز دارد  ابدًا چنين خيالي در خاطر فدوي خطور نمــوده  اّي
حــدود بــه ممالــك آن خيال بودم كه از راه اردبيل وآستارا عزيمت عشق آباد نمايم وپس از چنــدي توّقــف در آذربايجان دراين

اين الشيئ متوّجه طهران وكاشــان شــود  عليهــذا حســب دورتر مسافرت نمايم در شرف حركت بودم كه پاكتي از فوق رسيد كه
دوستان پس از يأس وحرمـان مشـّرف شـد.  حركـات بعــد موقــوف بــه ارادهٴ حضـرت االمر به اين بالد معاودت نمود وبه مالقات

خــواهم آمــد دوستان واجب است,  هرچه پيش آيد البتÉه معروض خواهم داشت عجالة برحسب امــر تاكاشــان احدّيت ومشاورت
معهـود مرقـوم فرمـوده بوديـد باچاپـار بعد را  االمر بيداهللا يفعل ما يشاِء ويحكم ما يريد.  در خصوص حيرت معاشرت بـا شـخص

سابق
۳۷۰صفحه 

نشد حــال بــر ســبيل اجمــال خواستم شرحي درين باب خدمت آن حضرت معروض دارم از عدم اطمينان به وسائط چندي عرض
معمول فرمائيد شهداهللا كه سوِء افكار او حســن عــاقبت بــراي معروض ميدارم كه در مراوده وصحبت نهايت مالحظه وحكمت را

الهيــه بــه به حمداهللا از دوستان طهران مأيوس وخــائب مــراجعت نمــود ســبحان اهللا هــر قــدر در الــواح خود او و دوستان هم ندارد
حــدود طهـران وخراسـان تصريح نازل ميشود كه أمور به يد خداوند جّل وذكره است احدي ملتفت نمي شود مالحظه ميكنيد كه

وسالها ميگذرد و انقالبي دست نميدهــد ودر اصــفهانامنتراست وآذربايجان ومازندران كه طمع حمايتي از رؤساي ُملك ندارند  
وباوجود حمايت اشخاص موهوم الحمايه  معذلک متنّبه نميشويم ودســت از وســائل غــير سالي نميگذرد كه اغتشاش دست ندهد

القلــوب ....... نميداريم حال بيش از ين حكمت اقتضاي عرض ندارد نسئل اهللا ان يجمــع بيننــا حّتي يغــني بــه اظهــار مــافي نافعه بر
فرمائيــد  در ســراي زردشــتيها عاليشــأن عــّزت مکان ولقب جناب آقا مهربان فارسي را استفسار فرموده بوديــد ســر پــاكت مرقــوم

الّصدق كاوس مرحوم ما ونداد فارسي مالحظه فرمايند) ونيز در مكتوبي به خــط وي وسعادت نشان عمدة الّتحار اقا مهربان خلف
را آتش به حاجي ميرزا حيدر علي مسطور است :    (در سدهٴ اصفهان به تحريك مالهــا بعضـــي خانــه هــاي احبــاب ۱۳۰۴موّرخهٴ 

وبعد به اّتفاق هفتصد نفــر از ريش ســفيدان  مالهاي اشتهارد درب خانه هاي بعضي دوستان را آتش زدند۱۳۰۲زدند ولي در سنهٴ 
عارض وشاكي رفتند حضرت واال  كه مطلق عنايتي به ان طائفــه نــدارد محض واكابر اشتهارد خدمت حضرت واال  نايب الّسلطنه

جســارت نمــوده بودنــد وجســارت مالهــا واذّيت رعّيت بــدون اذن دولت منــافي نفــود امــر و رفعت شــأن آن كه مالها بــدون اذن
حكومت است

۳۷۱صفحه 
به خط  آقــا مــيرزا ابوالفضـــل از ونه جسارت نخواهند گشت ) .  در مكتوبي ديگرگنوعي مالها را تأديب نمود كه من بعد گرد اين

 ونزول خود را در كاروانسراـي۱۳۰۴شهر ذيقعدهٴ سال ۲۶آن بلد در  همدان براي حاجي ميرزا حيدر علي است , ورود خود را در
وخيــال داشــت نوشت كه بادوستان مالقات كرد وازاحّباي همدان خصوصًا جناب آقامحمد علي توصيف نمــود حاجي  فضل اهللا

كه ال اقل يك ماه توّقف نمايد وپس از چند روز به صدد برآمد كه ازسمت سلطان آباد به كاشان  برود چه كــه بــه واســطهٴ ورود
اوقــات احّباي كليمي در ذيحّجهٴ سال مذكور غلغله وهمهمه در ميان اهــالي افتــاد ولــذا مــيرزا در وتوّقف ابن اصدق در خانه هاي

امر در آن بلد گرديــد وحكمــران همدان مراعات حكمت ميكرد وباعده اي از احباب مالقات داشت وموجب اشتعال ايشان ونشر
   .تجربه بود و لذا احتمال انقالب ميرفت همدان كه معروف به مير پنج بود جوان وتازه به حكومت رسيده وبي
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بلــد شــد وســپس از آنجــا بــه طبس  وارد آن۱۳۰۶در كاشان به مقتضاي دعوت افنان به يزد بدان سو شتافت ودر شهر ربيــع ســال 
عليهــذا چنانچــه خــود بيــان داشــت در تمــامتًء وتربت حيدرّيه وازآنجا به مشهد خراسان واز آنجا رهسپار عشق آباد گرديــد وبنا

با مشاهير علما وفضال به جز حاج محمد كريم خان و صفي عليشــاه منـاظره وابالغ اقسام ايران به جز فارس وكرمان گردش نموده
مقيم عشــق آبــاد بــود وبــه  شد واز تاريخ مذكور تا شعبان سال بعد۱۳۰۶حّجت نمود و ورودش در عشق آباد در شهر شّوال سال 

مناسب وصالح براي تمركز فّعاليت وتجّمــع اين طائفــه ديــد وافكــار معاشرت با احباب وتبليغ اغيار اشتغال ورزيد  آن سر زمين را
ومعاضد شناخته دولتيان را مساعد

۳۷۲صفحه 
تأســيس مطبعهٴ مخصــوص با شوق وذوق مفرطي كه به مجّله نگاري ونشر ادبّيات ونزول در ميدان قلم و نگارش داشــت بــه صــدد

كتبًا مفاوضه وتشويق همي كرد ولي افكار جمعي از بزرگــان مــوافقت ومجّلهٴ  امرّيه برآمد وبا احباب آنجا شفاهًا وبا بهائيان ايران
ملول و متکّدرگرديد , واحتياطي كه غالبا درستمديدگان بود از مبادرت به چنان اعمال احتراز جستند وميرزا ننمود واز جهت بيم

جريدهٴ اختر منطبعهٴ اسالمبول مطــالبي بــه ضّدشــان ازآنجمله در مكتوبي بدين مضمون نوشت كه اركان دولت روس براي اين كه
ونشر كنند وما ميتوانيم بدون اندك مداخله در سياســت درحمــايت وپرتــو مجّلهٴ طبع ونشر كرد ميخواهند مجّله در عشق آباد طبع

ومعنويــّا مفيــد والزم اســت.     ودر نشر مظلوميت اين طائفه نمائيم ونيز تأســيس مطبعــه در عشــق آبــاد از هــرجهت ماّديًا مذكوره
احباب  طهران به عنوان خدمات نشرّياتش در تجليــل دولت بهّيـه مكتوبي كه به حاجي ميرزاحيدر علي نگاشت خواهش نمود كه

توصيه در حق وي به جنرال قمـراف حكمـران تركسـتان صـادر شـود,  ولي احبـاب اقـدامات از سفارت مقيم طهران بخواهنـد كه
منــع وتحــذير را  مداخالت سياسي دانسته واز تزلزل سياســتها وخــوف از وخــامت عــاقبت  مســاعدت نكــرده بلكــه او را مذكوره

تومانسكي وجــنرال کروپــاتکين وغيرهمــا ونــيز بعضـــي از ارامنــه نمودند وميرزا در عشق آباد با برخي ازاكابـر روسّيه از قبيل مسيو
 وآغـاز وبا آنان موافقت ومخالطت حاصـل كـرد,  وآن اّيـام اوائـل اجتمـاع اين طائفـه  در روسـّيه ادلّه ومسائل امر ابهٰي   را نمود

آنجا واقعهٴ شهادت حاجي محمد رضا اصفهاني شروع به تأسيس آباديهاي عشق آباد بود وپس از سه ماه وچند روز از توّقفش در
رخ داد وتظّلم احباب به حكومت روسّيه و واقعات ذهاب واياب احباب ومكالماتشان در محضر قانون وقضيهٴ  شفاعتشان از قاتلين

۳۷۳صفحه 
*******************************

******************************
*******************************وچون **********************

******************************** ونام وتاريخ
*********************************************************** بيرون اورد

******************************* فرمودند كه تاريخ خوبي است
************************** كردم تا به قضيهٴ تاريخيهٴ مذكوره رسيدم وچنان كه مرقوم

داشته بودند ********************************** وهنگامي كه كتاب بــه محضرشــان******* كــردم وايشــان ***
انكـه من شرمسار نكردم معذرت خواسته دلجوئي فرمــودن*********** كــه من از ان هنگــامي كــه تفســير حــديث کنت كــنزًا

بزرگــوار وارث الّروم كه از قلم حضرت غصن االعظم در نوزده سالگي صادر شد دفيدم دانستـم كــه آن مخفيًا وتفسير  الم غلبت
الرحيم  صادر از قلمشان را مطالعه كــردم دانســتـم كــه عظمت و علوم پدر تا جدارش ميباشد ولي وقتي كه تفسير بسم اهللا الرحمن

معنويه آن حضرت فوق ادراكاتم ميباشد وكذالك در زيارت هــر لـوح واثــري عرفــان وعقيــدتم مضـاعف احاطهٴ علميه ومقامات
نقيض وبي وفايان را درهم شكست گشت وبالجمله ميرزا از خواّص محارم روحانيان عهد الهي شده باقوت قلم صفوف

۳۷۴صفحه 
ــانزدهم ۱۳۰۷تمامًا به دستياري ميرزا صورت گرفت وتفصيل واقعات مذكوره را ضمن حوادث سال  در بخش سابق داشــتيم در پ

چند اقامت كرد ومعاشر با بعضي از احّبا شــده بــه تبليــغ پــرداخت وبــا اميربخــارا شعبان مذكور از عشق آباد به بخارا رفت  واّيامي
اســرائيلي كــه ســكونت ومقــّر مالقات وتبليغ نمود پس در بيست وششم شهر مذكور عازم سمرقند شد وبا بعضي از احبــاي ومفتي

نمود ونيز با فضال وادباء معاشر شد وبا بســياري از مهّمين علمــاء وامــراء داشتند معاشرت جسته بااسرائيليان مالقات وصحبت امري
 متمرکز در سمرقند١٣١١ تا سال ١٣٠٨مسيّحت مناظرات دينّيه داشت وهمگي ازاو تجليل و توقير نمودند واز سال  ونيز با مبّشرين

 Documents prepared by Adel Shafipour



195

بود ودر بالد اطراف مانند  خوقند  مرغيالن  انديجان  قيخان  کاشفرفتن  تاشفند  خيوه  اورکنج وغــيره مســافرت کــرد ودر ســنين
وصف را به مسافرت همي گذرانـد ونـيز در اسـفار وهم در مباحثـات مذکوره شهور خريف وشتارا مقيم سمرقند شده شهور ربيع

خـان را ومناظرات دينّيه دالئل وحجج جمع نمود ودر اّيام سكون واقامت تنظيم وتأليف كرد ودكـتر عطـاه اهللا خـان وشـير محمد
تومانســكي مــذكور كــه يكي از صــاحب منصــبان تبليغ نمود وكتاب فصل الخطاب نوشت ورسالهٴ اسكندرّيه را بــه نــام الكســاندر

نمود وعنوان رساله جواب ســئوالت ســه گــانهٴ ادوارد بــرون انگليســي اســت روسّيه در عشق آبادبود در اّيام اقامت سمرقند تأليف
عبــدالبها وي جمال ابهٰي   به وي در چنان اّيام رسيد واو را مندهش و منصعق نمود ولي حضرت غصن اعظم وخبر غروب شمس

وچنــدي بــه شــرف زيــارت واستفاضــهٴ محضــر  مــيرزا بــه عكــا رفت۱۳۱۲را به ارسال توقيع منيعي به عكا احضار كــرد ودر ســال 
نوبادگان احّباي الهي عبودّيت كبري' مشّرف وحسب االمر به تدريس وتعليم

۳۷۵صفحه 
ومنيع يافت وچون در آن اّيام مــيرزا وآتش خرمن سوز اهل ريب وشك گرديد ولذا در دورهٴ ميثاق جمال ابهٰي   مقامي بس رفيع

امر نشــر داد وآقــا محمــد رضــا قّنــاد شــيرازي رســاله در  جــواب آن منتشــر حسن طاهر زاده شيخ االسالم قفارّيه رساله در رّد اين
تــأليف از مطالعهٴ رسالهٴ مذكوره رسالهٴ مفّصلتر در رّد ايراد طبع ونشــر كــرد آقــا مــيرزا ابوالفضــل عــازم ساخت وشيخ االسالم پس

كمــتر از يــك ســال در عكــا حســب االمــر بــه كابي در حّل اعتراضات شيخ ودر اقامهٴ ادلّه وبراهين اين امر گرديد وپس از اقامت
 بــه عكــا در محضــر عبــدالبهاء۱۳۱۵كر دونسخهٴ  آن را در اواخر سال  قاهرهٴ مصر اقامت واستقرار گرفت  وكتاب فرائد را تأليف

الي آخره مطالعه فرمود وهيچ محّلي از عبارات ومطالب را حّک  واصالح ننمــود الّا در يــك جاكه فرستاد وآن حضرت كتاب را
۲۷نمودند ودر شب يكشنبه  جواب اعتراض غليظ شيخ بالحني شديد مرقوم بود آن را محو كرده در جايش بالحن ماليمتري رقم

شّوال كه ليلهٴ نوروز بود در حـالي كـه جمعي از احّبـاء دربيت مبـارک مجتمـع شـده مسـتقّر گرديـد کـه صـبح روز بعـد مجتمعـًا
شدند وتقريبًا اين مضامين فرمودند    قدري ديــر شــد درکوکب مولي به زيارت روضهٴ عليا در بهجي بروند  برونـد به مجلس وارد

نوشت  بسيار خوب نوشت  بسيار خوب نوشت خوشم آمد  مناجـاتي بــراي اونوشــتم رساله اي  آقا ميرزا ابوالفضـل, چيز مينوشتم 
ميرزا محمود كاشي دادند كــه تالوت نمــود وصــورت مناجــات مــذكور اين  وصورت مناجات را به آقا,اين است خدمت امراهللا 

وآيــات ابهٰي   يا بهائي آالئك اصبحت في هذاليوم الّنيروز وانوار تقديسك متالالة من كّل االرجــاء است جّلت عبودّيتك:     اهللا
توحيدك متلوة في السن كّل االشياء وبّينات تفريدك موضحة في منشور كتاب االنشاء

۳۷۶صفحه 
ــطور فطوبي لمن رتلها ترتتيال يرشح اهل المالء االعلي ولما يا الهي استقر بي الّتمام مقبال الي مطاف المقربين واذًا اتا ني كتاب مس

وبراهين واضحـه ودالئل الئحه رّد علي من رّد عليك وسهابًا ناقبًا ؟؟؟؟ علي ولوح المحفوظ و رّق منشور يحتوي علي حجج بالغه
 االبهٰي   واشدد ازره لشــديد القــوي وانطقــه بثنائــك فيکايرب ايد منشئها بتائيدات ملكوت من استرق الّسمع وهو معترض عليك

واالية الباهره في عالم االنشـاِء والّرايـة المرتفعـة المجامع العظمي واجعله آيتك الكبري والحجه البالغه في اثبات امرك بين الوري
ملكــوت االبهٰي علي صباح المجد االعلي والعدهاليتيمه والجوهرة الفريدةامتالالة في اكليل العلي ايرب نّور وجهه بانار ســاطعة من

سبيلك ونرين صحائف البيان بايات توحيدك انــك واشعة بازخه من االف االعلي باقدم امرك واشهر برهانك واظهر اليك وبين
 انت الكريم الرحيم ع ع ).

الفــاظ ومعــاني كتــاب خــود وبــه علــّو وچون كتاب مذكور طبع ونشر شد ونسخـه از آن را شيخ االسالم مطالعه نمود پي به قصــور
نمود واز احباب خــواهش كــرد كــه نســخ كتــاب فرانــد انتشــار نيابــد ولي مطالب وبيان ميرزا برد وسعي در جمع نسخ كتاب خود

ومــيرزا در سـال شد چه كه نسخ كتاب باندك زماني در ممالك كثيره بين يـار واغيــار منتش ومتــداول گرديد مساعيش بي نتيجه
بارني وعليقليخان رهسپار ممالك امريــك شــمالي  ميالدي به امر حضرت عبدالبهاء به اّتفاق ميس۱۹۰۰ هجري مطابق سال ۱۳۱۸

ض وفتــور واباطيــل واراجيــفقاين امر كوشــد ونــيز جــامعهٴ احبــاب را مّتحــد ســاخته ن شد تا به تبليغ وتثبيت وتبيين ونشر وترويج
مانــده بــه تبشــير وتبليــغ پــرداخت كه بعضي از وهم وهوي پرستان افكندنـد ازاله كند ودربين راه عبور چند ماهي در پاريسغشور

آنگاه به اياالت مّتحده وارد شده بيش از سه سال
۳۷۷صفحه 

وبــالتيمور نــيز چنــدي    اقــا مت در آن مملكت به سر برد كه مّدت دو سال مقيم واشنگتن بود و در نيوّيورك وشــيكاغو و بســتن
ــبري نمود ودر تابستانها در مضيف احّباء (گرين ايکر) توّقف كرده درس ديني داده خطابه ها ادا كرده نفوس عديده را تبليغ وره
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بودنــد وبــه عّلت عــدم اعتيــاد بــه ومترجمش از فارسي به انگليسي گاهي حسين روحي واّيامي عليقلي خان كالنــتر بمــذكور نمود
مصر طّباخش بود طلبيد وحضرت عبدالبهاء با عــدم رضــاء خــاطر مأكول ومطبوخ ممالك عربّيه احمد سهراب اصفهاني را كه در

را با حاجي ميرزا حسن خراساني كه حسب االمر عازم ممالك مذكوره شد فرستادند كه طبخ محض تفّضل وتفّقد احوالش احمد
مشّقت دچار بيماري ونقاهت گشــت تــا برنج ايراني وغيره نمود ومعذلك براي عدم مساعدت هوا وغذا و رسوم مملكت وكثرت

نمود واّيامي چند در بيروت ماند آنگاه مــأمور اقــامت در قطــر ومصــر  به موجب دستور حضرت عبدالبهاء مراجعت۱۳۲۱در سال 
مصــر اين بــود كــه بــا تا خاتمهٴ حياتش اقامت در قاهره داشت ومنظور حضرت عبدالبهاء از اقــامت دادن وي در گرديد واز آنگاه

در قلوبشان جاي دهد واو نيز چنين نمود وحــوزهٴ درســي فضالء وادباي آن ُقطر معاشرت ومصاحبت كند وعظمت مقام اين امر را
يخ تاسيس كرد كه جمعي از طالب جامع االزهر وغيرهم نزد وي كتب علم كالم وتفسير قـرآن تلّمـذ نمودنـد و از آن جملـه الشـّ

بودند وآنان ونيز جمعي از جوريان مصــري الفاضل بدر الدين الّشامي والّشيخ محّي الدين الكردي والّشيخ فرج اهللا الّزكي الكردي
ــيرزا وارد جامعه بهائي شدند وبه آن واسطه نفوذ امر ابهٰي   در مابين بوميان قاهره وقوع يافت ومتدّرجا در بالد مصر منتشر شــد وم

ميزيست ومســتخدم قبــول نكــرده انفراد واستغراق در كتاب ومطالعه كتب ومطبوعات داشته در بيتي وحده در قاهره انعزال و حال
ميل خويش فراهم مينمود0خود امور بيت را به 

۳۷۸صفحه 
ومصاحبت نكرده وحده در بيت وانواع كتب وصحف جرائد وغيرها درمنزل حاضر ومرّتب داشت وقبل از ظهر با احدي مالقات

قــريب دو ســاعت زائــرين را بپــذيرفت ودر انــواع مسـائل ومطـالب به مطالعه وتحرير اشتغال  مينمود وعصرها پس از صرف چاي
ــان شب ساعتي در قهوهٴ مخصوص نشسته با فضالء وادباء وآشنايان مصاحبه ومحاوره ميداشت مصاحبه وافادت ميداد واّول وجوان

ونقية البنيــه ومتصــّلب العقــده وعصــباني وبــا  ميكردند واو معتدل القامه(تحصيل؟)احّباء در منزلش مجتمع شده درس ديانت تدريس
االمثــال وذكّي وفطن وقــوي الحافظــه ومســتجمع مســائل تاريخّيــه وادبّيــه ومحيــط در اديــان چهرهٴ كشيده وبّشاش ونوراني وسريع

ومنــاظر ومبــارز در مقــام ومّطلع درانواع فلسفه ومشارب وســليس الكالم وحســن المنطــق وصــريح الّلهجــه وشــريف الطبع وعقائد
ــر احتجاج بود وتا آخر عمر زن اختيار نكرده از نسواـن دوري ميجست ودر اوائل عمر به دخان مفرط معتاد بود ولي در اواخر العم

ونحــول ؟؟  در قاهرهٴ مصر دچار شـّدت ضــعف۱۳۳۲ شهر صفر سال ۲۴دچار خفقان قلب گرديد وباالخره در  بكلي ترك نموده
در ساعت چهــار وچهــل وچهــار دقيقــه بعــداز واخيرًا مبتال به استسقا  و امراض كليه و ريه گرديد ومتدّرجًا مرض اشتداد يافت تا

 ميالدي بــود در همــان بيت مســكون۱۹۱۳ ژانــويهٴ ســال ۲۱سال مزبور كه مطــابق  ظهر يوم چهار شنبه بيست وچهارم شهر صفر از
لگــراف نمــود تدرگذشت وآقا محمد تقي اصــفهاني مقيم قــاهره بــه محضــري حضــرت عبــدالبهاء در حيفــا  چـنين خود درقاهره

(ابوالفضـل  انتقـل الي جـوار رحمـة اهللا محمـد تقي) وحضـرت عبـدالبهاء درجـواب چـنين تلگـراف فرمودنـد (قـد زرفت العيـون
بالّصبرالجميل في هذه الرزّية العظمي عباس) ودر عصر واحترقت من هذه المصيبة الكبري عليكم

۳۷۹صفحه 
با احترام واعــزاـز تمــام بــه محّلي كــه حــاجي پنجشنبه احباب قاهره مجتمع شدند وعّده اي نيز از سائر بالد مصر رسيدند وجنازه را

مجلُّلي بياراستند وقّراء مصــري قــرائت قــرآن نمودنــد و در حيفــا در بيت ميزا حسن خراساني ساخت دفن كردنــد ومجلس تــذّكر
بيانـات به نام تذّكر وي احّباء مجتمع شدند وآن حضرت در بارهٴ اوصاف حميده ومقامـات علمّيـه وروحّيـه اش حضرت عبدالبهاء

ــر عــداوت جامعه  فرمودند ودعاي خير در حّقش نمودند وبرادرش حاجي ميرزا هدايت اهللا مذكور در اواخر عمر نسبت به اين ام
اخالفش مــيرزا محمــد جعفــر هــدايتي ايمــان بــديع يافتــه بــه خــدمت اين امــر  در گلپايگان وفات كرد واز۱۳٣۳نداشت وبه سال 

اقــامت در تــبريز آرزوي خــود بــا تأليفات آقا ميرزا ابوالفضـل نخست رسالهٴ استدالليهٴ اّيوبّيهٴ مذكور است كه در اّيــام پرداخت واز
ــه راجــع بــه من ميرزا عليمحمد ورقاء در ميان نهاد وورقاء چنين گفت كه حضرت مبّشر به كاّفهٴ مؤمنين امر فرمود كه رســالهٴ اثباتّي

اولي' اين كه شما از طريق آيات كتب مقّدسه استداللّيه مرقوم نمائيد وميرزا چون به همدان رفت رسالهٴ مذكور يظهره اهللا بنويسند
 استدالل؟؟؟ به آيـات کتب مقّدسـه.١٣٠٤را تأليف كرد ديگر رساله اي درباب مسائل ميرزا ارسطو هنگام عبور از کاشان به سال 

  ؟؟؟  ديگر ؟؟؟؟  .... رسالهٴ اسكندرّيه ميباشد وديگــر رســالهٴ فصــل الخطــاب١٣٠٥ديگر  ؟؟؟؟ موّرخ پنجشنبه چهارم محّرم سال 
بــر  اثبات امر جمال اقدس ابهٰي   با ادلّهٴ نقلّيه واز طريق كتب وعقائد مسيحيان بــه نــوعي كه  در۱۳۱۰است كه در سمرقند به سال 

ــه  في رين پروتســـتانت حجُّت بالغ شود بنگاشت وديگر به نوعي که شرح داديم كتاب فرائد مي،باشد  ديگر رسالهٴ دُرُرالبهّيـ ــّ مبشـ
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ــه ســال  مجواب االسئلة الهّيه است كه به عربّيه در حّل برخي از مباحث ۱۳۱۶فّصلهٴ دينّيه براي حكيم نورالّدين از مهّمين قادياني ب
كه در رّد  نوشت  ونيز رسالهٴ برهان المع١٣١٩-٢۰كتاب ُحَجُج البهّيه است كه در اّيام امريكا به سال  در مصر نگاشت  ديگر

۳۸۰صفحه 
پروفســور ادوارد بــرون  نگاشت  ديگركتاب كشف الغطا ء در حّل اعتراضــات مســطوره در كتب۱۳۲۱اعتراضات قّسيسي به سال 
نكرد وخواهر زاده اش آقا سـيد مهـدي گلپايگـاني بـه اتمـام  در مصر نوشت وعمرش وفا به اتمام۱۳۳۱انگليسي است كه به سال 

ــذكور رساند  وديگر كتابي به نام رّد الّردود در حلِّ تمام اعتراضات اعداء كه از ممالك متنّوعه   براين امر وارد آوردند وكتاب م
كه تمامًا در حّل مسائل مفّصلهٴ دينّيه ويا بعداـز صعود ميرزا مفقود گرديد وديگر رسائل ومقاالت ومكاتيب كثيره از وي باقي ماند

ميباشد واز آن جمله رسالهٴ وجيزه اي در تحقيق نسب جمال ابهٰي   اســت.   واّمــا الـواح راجع به امور تاريخّيه ويا استداللّيهٴ اين امر
مقصود داشته ســئواالت مربوطــه بــه قلم ابهٰي   براـي آقا ميرزا ابوالفضـل بسيار است چه از ابتداي ايمان مراسالت باارض صادره از

به محضر ابهٰي   فرســتاد والـوحي كــه در جـواب رسـيد غالبـًا حـاوي اين امر همي نمود ونيز سئواالت مانكچي صاحب را پيوسته
 ايــران و وخشــورانبود چنان كه در ضمن لوحي به عنوان خـادم در جـواب سـئوال مـانكچي از اوتــار هنــود مسائل عميقهٴ عرفانّيه

مرقوم داشته اند ازين گــروه كــدام را مي پســندند وكــدام وانبياء  بني اسرائيل واختالف طريقتشان چنين مسطور است:  " واين كه
ــبران ــت   ره ــرق اس ــد من الرُّسل طالع ومش ــّرق بين اح ــمس كلمهٴ  ال نف ــام ش ــد درين مق ــري ميدهن ــام را برت ــر مق ــام ديگ ومق

لنا بعضهم علي بعض است "   ايضًا  بعداـز عريضهٴ ايشان به ساحت امنع اقدس فرمودند: " يا عبد حاضر اگرچه جناب مانكچي وفضٍّ
يحبُّ و يرضي  فــائز وسئوال نموده اند وليكن از نامه اش َعرف ُحّب استشمام ميشود از حق بطلب او را بما اقوال غير را نوشته اند

جناب صاحب يگانه سالم برسانيد انشاِءهللا فرمايد انّه علي كّلشي قدير"   ايضا به قلم خادم :  "استدعاي ديگر آن كه خدمت
۳۸۱صفحه 

لهوالمقتدر القدير يعطي ويمنع وهــوالحكيـم الخبــير دراين دار فاني به امري فائز شوند كه َعرف بقا از او قطع نشود ان ربنا الرحمن
بكشــاننـد اين جــامهٴ ايشان است آن كه پيشرو واقع شوند وجميع فارسيان را اگاه نمايند وبــه راه راست آنچـه اليوم برازندـه وسزاوار

بيداهللا انّه لهوالمقتدر المختار  ايضًا در بارهٴ جنــاب حـاج شــيخ بديع نوراني انشاءاهللا موافق است از براـي هيكل ايشان الحكم واالمر
ان يظهــر باالســتقامة الكــبري علي بهاءاهللا ذكر فرموده بودند از قول اين فاني تكبير خدمت ايشان برســانيد ينبغي لجنابه هادي عليه

ــا الفضــل امر ربّه وآن كه در بارهٴ شلمغاني و ما ذكره في ظهور اهللا االعظم مرقوم داشته عرض شد  هذا ما نطق به لسان القدم  يــا اب
فداه از ذكــر اين فقــره خــرق اوهــام بالحق واظهرت ماكان مستورًا في كلماته مقصود مبّشر يعني نقطهٴ اولي روح ماسواه قد نطقت

مقام چه ذكر نموده اند گاهي به ايادي ظنون ناحيهٴ مقدسه بنا نموده اند وهنگامي ناس بوده آن جناب ميداننـد كه شيعهٴ غافله درين
هــوي راكب ودر بيــداـي سرداب  وبحر از السن كذبهٴ ايشان جاري وذكر جابلقا و جابلسا وسائر واضح ومبرهن كّل برمركب ذكر

حجاب فرمايند وعارف شــوند بــرآن كــه آن كينــونت ظنون واوهام راكض ومقصود حضرت آن كه في الجمله به اين ذكر خرق
شهرهاي موهومهٴ مجعوله چه كه در اّول امر استعدادـا اصغاي بيش از ين درخلق نبوده مقّدسه وذات مقّدس در اصالب است نه در

ــام وبرحسب ظاهر آنچـه فرموده اند مطابق بوده ماجري' من قلمه االعلي انّه لنفسه ينطق بين ــاّني اّم الكالم بين االن ماء ب االرض والسِّ
االمكان تعالي من ذكره ويذكره في هذا الحين وشهد َلُه بما شهدت به الكائنــات  االمــر والحق الظاهر بين الخلق وبيان الّرحمن في

منزل اآليات"  انتهي هللا
۳۸۲صفحه 

ودر بين لــوح ؟؟؟؟كــه پس از وصــول ا آثار والواح حضرت غصن اعظم عبدالبهاء خطاب به آقا ميرزا ابو الفضــل بســيار استّوام
طلبيدند ولوح مذكور موجب همهٴ ترّقيات وسعادات عظيمهٴ وي  به سمرقند فرستاده ؟؟؟؟ او را۱۳۱۲استداللّيه اش به عكا درسال 

آن عين هواالبهٰي   يا ابا الفضائل وُاّمه واخاه  چندي است كه بوي خـوش معـاني از ريـاض قلب    گشت مصّدر به اين بيانات بود
لي عرفان به مشام مشتاقان نرسيده وحرارت شوقيهٴ شعله اش به خرمن دلهاي دوستان حقيقي  نرسيده وحال آن كــه مكتــوب مفصــّ

شد دليل وصويل ظهور ننمود واشارهٴ قبـول مشـهود نگشـت معلـوم اسـت كـه اين در بدايت حرقت از فرقت محبوب آفاق ارسال
وانجذاب وپژمردگي از شّدت احتراق ازفراـق محبوب آفاق است ...... پس حال وقت شعله و اشتعال است وهنگام نداء افسردگي

اَيَن اشتغال نار سدرتك واين اشراق وقت آن است چون بحر در جوش آئيد وچون سحاب در برق وخروش ........... يا ابا الفضل
رياض ايقانك واين نغماتك الّسارة لآلذان واين نفحاتك المعطرة لمشام اهل انوار محبتك واين امواج  بحر عرفانك و اين نسائم

كون ولوكــان جذبة قلمک واين سعة صدرك واين بشارة روحك واين اشتعال جذوتك واين شعلة قبســتك دع االمكان اين الســّ
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الخمول واقصد اوج القبول و طيِّرفي هذا الفضاء االبهٰي في هذه االّيام الخمودة من شّدة الهموم ممدوحة محمودة فاخرج من زاوية
االحتحــاب عن نشر روائح قدسه واعالِء كلمته قياما يتزلزل به اركان الشرك ويرتعد به فــرائص وادخل حديقة امراهللا بقيامك علي

التبيان ويرتفع شراع رب االرباب وتعلو معالم العرفان وتنشر اعالم االيقان وتحقق رايات
۳۸۳صفحه 

ـــه ســروده انــد از آن  النجات علي بحر االمكان..... "   الخ  در مصيبت صعود ميرزا مراثي بســيار درةالحيات في سفين فارســّيه وعربّي
شيرازي به نظم آورده به عكا در محضــر حضــرت غصــن اعظم عبــدالبهاء جمله رثاء ايست كه فصيح الملك شوريده شاعر شهير

ارسال داشت   و هي هذه    
شد زي جنان چه خواجه ابوالفضـل ازين جهان      گفتند فاضالن كه لك الفضل اي جنان 

شد كاخ قدس طرفه ازين طرفه آدمي                   شد باغ خلد تازه ازين تازه ميهمان
او گنج شايگان بدو پنهان به خاك ماند                 آري نهان به خاك بود گنج شايگان

ببريد دل ز مهر عزيزان مصر دهر                          شد يوسف روانش در مصر جان روان 
شيرين تر ازبنان قلمش واز قلم سخن                     شيواتر از سخن نكتش واز نكت بيان
برجيس  چرخ دفتر فصلي بخواست خواند             گفتم يكي فرائد بو الفضل را بخوان
دانشوراـن عصر به شيرين زباني اش                        برسان خامهٴ  دو زبان جمله يك زبان

اوشد نهان به خاك وفروغش برون خاك            خورشيد را نهان به ِگل اندود چون تو ان
گلپايگان جسم به گلپايگان قدس                       تبديل كرده شد به گلستان آن جهان

__________________________________________________________________
ناصري فارسنامه درج براي كه عبارتش عني الشّعراء مجد شوريده تقي محمد چنني              حاجي  داده

سال در هردو۱۲۷۴:     است سالگي هفت در شدم سپنجي سراي اين افزاي را           زحمت بينم   جهان
کماليّه مراتب مشغول سالگي هفت در افتاد فايده بي كوشيدند معالجه در كسانم آنچه پوشيد                 آبله

ودرسال وبه٨٥  گشتم است گفته شعري چند وگاهي درگذشت نوشته را بازماندگان خير ماجدم               والد
مينمود تخلّص بود عبّاس كه خود ميگفت       نام پدرش از که شنيدم او به       از نَسبَم كه ديدم     درنسبنامه

سال ودر ميشد منتهي شيرازي شاعر مکّه۸۸       اهلي به حالم ستوده خال ومدينهٔ       با  طيّبهٔ  معظّمه
شدم   .مشرّف

====================================================
۳۸۴صفحه 

اي دل ازين وثاق مضيق مجو مجال                 اي جان درين رواق پرآفت مكن مكان
از سفره جهان  سيه كاسه دست شوي              كاين ميزبان سفله نه آبت دهد نه نان
برمانگر چه زندان ؟؟؟؟؟         زمين                از مرگ ابوالفضائل آن افضل زمان

ني اين خطا بودكه ورا خان علوي است         عاري است خان علوي از مرگ واز هوان
جان داشت بهر خدمت جانان در آستين           هم جان در آستينش وهم سر برآسمان
اندر جوار حضرت ابهٰي   مقّر گزيد                 پيوست رود ژرف  به درياي بي کران 
زانجيل و زند ومصحف وتورات همچه او      يك تن خبير خاّصه به ايقان مكن گمان
گر اختر ي بکاست از عصر جان فروز            وزگوهري نماند درين عهد دل نشان

اي شمس عهد حضرت عبدالبهاء تو باش        اي كنز فيض معني كهف االمان تومان
گرشد سها نهفته بما ناد آفتاب                       ورشد گيا فسرده مصون باد بوستان

شمس تجّلي تووزين سوك دود و آه             از دل مزن كه شمع تجّلي است بي دخان
بوالفضل رفت جان جهان داد مر تورا          جان وجهان گذاشت به جان جهانيان

در رحلتش ز بنده دوتاريخ ميشنو                 صد موهبت به تربتش  ازخاك ميرسان
سال هزار وسيصد سي ودو بد كه كرد          ابوالفضـل در صفر سفر به ُملك جاودان

۳۸۵صفحه 
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تاريخ ديگرش به حساب جمل شنو                  بو الفضل بين كه ديد بها را و جان داد
 متوّلد شد وپــدرش آقــا سـيد۱۲۸۰از سال  وخواهرزاده اش آقا سيد مهدي قاسم اف مذكور درگلپايگان  به ششم جمادي االولي

طبقهٴ مالها مخصوصًا جّد پنجمش آقا ميرزا ابوالقاسم از اعاظم علماي عصر خـود ابو القاسم امام جمعهٴ قصبه واجداد واسالفش از
مقّدماتي فارســي بود وسلسلسهٴ نسبش به بيست و هشت واسطه منتهي به امام موسي الكاظم ميشد ونشو ونما وتحصيالت محسوب

تحصيـل علوم مسافرت  اختيار كرد ومدت ســه ســال در وعربي را در مسقط الّرأس به انجام رساند وتقريبًا در هفده سالگي به عزم
ــل مسلطان آباد اقامت نموده از علم نطق وحکمت بهرهٴ وافي گرفت پس به اصفهان رفت وسالي چند در محاضر ارباب علم وفض

بــود تــرّقي وعــروج در علم تحصيـل فقه واصول وحديث وتفسير وكالم پرداخت و با جودت و حــّدت قــواي فكرّيــه کــه او را به
آن احوال آقا مــيرزا ابــو الفضــل بــه نــوعي كــه نگاشــتيم وارد وفضل نموده فيما بين طالب وعلماء  محّل توّجه گرديد ودر خالل

به تبليع وي كرده چنين گفت اگر اين جوان تصديق كند مصدر خدماتي بزرگ در اين امر ميشود اصفهان شد واحباب را تشويق
علي آوردنــد ومنظــره بــدون مكــابره الجرم به صدد تبليغش بر آمدند وچند بار به مالقات آقا ميرزا ابوالفضل وحاجي ميرزا حيدر

 ) وبــا اقــران وهمگنــانش از طبقــه طالب وعلمــا۱۳۰۳ايمان واطمينان يــافت(  همي كرد تا آن كه آيات وآثار بديعه مطالعه نموده
 روانه۱۳۰۸تشـّرف بـه محضـر ابهٰي   در اواخـر سـال بـه به نام بابي گرفت وبه تعـّرض وتعـاقبش شـدند واو  گفتگو كرده شهرت

گرديد ودر همدان حسب ميل بهائيان مدت دو ماه مانده به تشويق
۳۸۶صفحه 

غروب شمس جمــال ابهٰي   بــه ســمعش ياران وتبليغ دوران پرداخت انگاه سوي بغداد شتافت ودر اّيامي چند كه توّقف كرد خبر
وچهارده روز به سر برد وبــه مالقــات احّبــاي ايــراني وعــراقي  رسيده غريق لّجهٴ حزن وحسرت گرديد وبداـن حال مدت شش ماه

جست پس رهسپار ارض مقصود گشت وبه مقام محمــود رســيده بـه محضــر حضــرت غصــن اعظم ونشر وترويج امر ابهي اشتغال
ــرود يافته قريب دوماه در جوار فضل وعنايت بباراميد وقصائدي غّرا در مصيبت جمال قدم تشّرف حضور ومناقب غصن اعظم بس

عود اّيـام تشـرفي بهـا قرتهـا كه در مقّدمهٴ يكي ازآنها به خط وي چنين مسطوراست:  هذه مرثية انشدتها في ساحة القدس سنة الصـّ
د وچهــار حضرت عبدالبهاء ومجمع الّثابتين وانا كنت من الحاضرين" ... ومطلع قصيده كــه مشــتمل بــر نو احد من االولياِء بمحضـر

اين است بيت است ودر وسط تجديد مطلع كرده عنان بيان را از مرثيه به مدح وثنا عطف نمود
 "  صبج كه از ابر ژاله ريخت به صحرا                    دشت زا نبوه ژاله شد چه ثريا

وابر تيره برانگيخت                      سيل زد امان كوه وموج ز دريا      باد سبك سير
عشق آباد الفضل را از تركستان روسّيه به عكا احضار فرمودند وي ار مأمور بدان حدود واقامت در وچون در آن اّيام آقا ميرزا ابو

وبهائيان آن حدود بــه ورودش خــّرم شــدند ودر وتركستان نمودند الجرم پس از توّقف مّدت دو ماه در عكا به عشق آباد شتافت
براـي تعليم نونهاالن اين فئه بدين طريق تأسيس شد كه آقا سـيد مهـدي  نظر به اظهار برخي از مؤمنين مكتب مختصري۱٣۱۳سال 

سـابق و هم اين ميرزا حسين معّلم تني چند از صفار را در محــّل موســوم بــه زمين اعظم كــه تفصــيًال در بخش به مساعدت حاجي
بدين منوال ماند تا عمارت مدرسه ساخته شد بخش مذكور است جمع نموده به تدريس وتعليم پرداخت ودو سال مكتب

۳۸۷صفحه 
اشــتغال جســت ودر آن ســال پنج تن از  به شغل مذكور۱۳۱۹ودار الّتعليم به صورت رسمي استقرار يافت وآقا سيد مهدي تا سال 

به آموختن زبان فارسي پرداختند واز كار مدرسه کناري گرفت تايكي از صاحب منصبان روسي باوي الفت حاصل نموده نزدش
سيدمهدي بــه عــزم بــردن قونسولگري گنبد قابوس مأمور گشت واورا به عنوان مترجم باخود برد ولي چون آقا آن چهار به سمت

حكومتي بود به صدد تأسيس مجّلهٴ فارسي برآمد عائله به عشق آباد آمد فيوُدُرف از وجهاء دولت روسّيه كه صاحب امتياز مطبعه
 ) ومجّله بــه نــام مجمــوعهٴ بــاورا بحــر خــزر برقراركردنــد وآقــا ســيد مهــدي۱۳٢۱نمود(  واو را براي دبيري با حقوق كافيه اختيار

تعطيــل و فيــوُدُرف ســافر  به عّلت محــاربهٴ روس وژاپــون مطبعه۱۳۲۴واثاثّيه وسكني در عشق آباد گشت تا در سال  صاحب خانه
مصطفي اصفهاني بــه تجــارت چــاي پــرداخت وبــه ســال وآقا سيد مهدي بي كار شد وباعائله به شهر مرو  رفته به شراكت اقا سيد

۱۳۲۹مهدي را از مرو طلبيده به كتابت مجموعهٴ مذكوره واداشت که تـا سـال  بعشق آباد مراجعت و اقا سيد فيوُدُرف باز به ۱۳۲۷
به تجارت مشغول شــد در آن سال تعطيل شد وآقا سيد مهدي گاهي درتجارتخانهٴ اميد به سمت كتابت وگاهي خود بر قرار مانده

عبدالبهاء تلغرافيًا به عشق آباد خبر دادنــد وبــه هشــت يــوم  آقا ميرزا ابو الفضل در مصر وفات كرد حضرت۱۳۳۲تا چون در سال 
بـه طلبيدندو به عّلت موانع ومشكالتي كه داشت نتوانسـت رفت آقا شـيخ محمـد علي قـائني را ديگر آقا سيد مهدي را به تلگراف
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ابـو الفضـل را بـه او دادنـد كـه پس از عـودت بـه حيفا خواستند واو رفته اّيامي چند در جوار عنايت بماند واوراـق وآثار آقا ميرزا
رفته به معاونت ايادي امر اهللا  جوابي در حّل عشق آباد به اّتفاق آقا سيد مهدي به طهران

۳۸۸صفحه 
نگاشتيم بــه طهــران رفتــه بــه اتمــام اشتباهات تأليفات ادوارد براون بنويسند وبه نوعي كه در ضمن شرح حال آقا شيخ محمد علي

موّفق شدند واز كتاب مذكور مقدار يكصد وسي ودو صفحه به قلم آقــا كتاب كشف الغطاء كه عمر آقا ميرزا ابوالفضل وفا نكرد
ــه نشســته وباقي به قلم آقا سيد مهدي نگارش يافت پس هردو عودت به عشق آباد نمودند وقريب ميرزا ابو الفضل شش ماه به خان

نوشتند انگــاه بـا عائلـه بـه مــرو كوچيـده در مدرســه مشــغول تـدريس كتاب براـي تعليم وتربيت نونهاالن بهائي بنام دروس الّديانه
بهائيــان طبع كتاب مذكور ومالقاتبراي وتعليم گشت وضمنًا كتاب كشف الغطاء را استنساخ وتصحيح نمود واز آنجا سفري نيز 

بهائيان عشق آباد تأسيس انجمني بــراي  چانكه در بخش الحق مي آوريم۱۳۳۵تاشکند وديگر بالد تركستان رفت وسپس به سال 
مجّلهٴ خورشيد خاور طبع ونشر نمود تا به سالي ديگر به نوعي كه دربخش الحــق مي طبع مجّله نمودند وآقا سيد مهدي قيام كرده

وبهائيان عشــق آبــاد بــه صــدد اروپا جنگ بين المللي ودر روسيه انقالب عظيم شد وحكومت اشتراكي تأسيس گرديد نگاريم در
ــا عائلــه اش بيــاورد تحصيـل اجازه طبع ونشر مجّلهٴ مذكوره شدند وآقا ميرزا مهدي رشتي را به مرو فرستادند تا آقا سيد مهدي را ب

بــا  اجتمـاعي بــه عنــوان منـاظره ديــنّيهٴ بهائيــان۱۳۳۸يــك بــار طبــع ونشــر شــد ودر ســال  وخورشيد خاور باز طلوع كرده هفته اي
ميدان نطق وبيان گرديد وجلســات  قــريب ســه اشتراكيـِّون برقرار گشته يوم فيوم بر شهرت وعظمت بيفرود وآقا سيد مهدي فارس

الحقه شرح ميــدهيم اســتمرار يــافت وشــهرت قــّوت بيــان وبرهــانش در مقابــل سال در تاالر زمين مشرق االذكار كه در بخشهاي
بنام  حكومت مذكوره چند بار مجامع مناظره با اديان۱۳۳۹ماريّيين به همه جا پيچيد وبه سال  مناظرات مخالفين

۳۸۹صفحه 
كس بــه اثبــات وجــود الــوهّيت ديسپوت رسمًا در عشق آباد تأسيس كرد ودر هر نوبت آقا سيد مهدي با حضور متجاوز دوهــزار

داشت كه موجب مسّرت ونشاط وتحسين پيروان اديان مختلفه گرديد ولزوم مرّبي وسائر مقاصد الّيهه به نوعي با ادلّه وبراهين بيان
مهــدي مبــارز اقطار واشطار روسّيه رفت ودر سالي ديگر وهم سالي بعداز آن مجالس تكرار شد وآقا ســيد وصيت وصوت دركّل

 از جانب محفل روحاني  بهائيان۱۳۴۲فاِرس ومدافع حارس ديانت بود وبه سال 
اشتراكّيـه گشت واجازه طبع عشق آباد به مسكو رفته پنج ماه اقامت نمود وموّفق به حّل اشكاالت حادثه بين اهل (بهاء) وحكومت

يك بار طبع ونشر ساخت ودر سنين اخيرهٴ مذكوره رياست محفل روحاني ونشر مجّله  كه مدتي ممنوع شد گرفته باز آمد وماهي
وجــوان نيز به تعليم وتهذيب شبان هّمت گماشت ومجامع عمومي وخصوصي به حضورش تزيين مي يافت وپير را به عهده داشته

بهائيــان بــر محــور اعتمــاد واعتــدال َدَوران از بياناتش استفاده همي كردند وبه عقل وتدبير وكفايت وحسن اداره اش تمامت امــور
 حسب خواهش بهائيان مقيم مسكو بدانجا رفته مّدت شش ماه۱۳۴۵سال  كرد وهمگي  حّل امور خويش به يد او واگذاشتنـد ودر

به دوائر دولتي وهم نســخه نشر نفحات الهيُّه نموده ورساله اي مشتمل برتعاليم بهائي تنظيم كرده نَسخ كثيره به قدر امكان سعي در
 هجري قمري۱۳۴۷روحانّيه امتداد واهتمام نهاد ودر سال  اي به دار الفنون شرقي داده برگشت وكماكان در عشق آباد به خدمات

روسي وفات نمود وبهائيان به غايت تجليل جسد را به قبرســتان(فورّيه) شده در اواخر ماه  فورال   ميالدي مريض۱۹۲٨مطابق سال 
سروده  مدفون ساختند واقا شيخ حيدر از فضالء و معّلمين ومبّلغين ساكن مدينهٴ عشق در تاريخ وفات چنين خود

۳۹۰صفحه 
زدشت خاوران مهدي منّور             به مغرب شد نهان از حكم داور

به ماده دو پس از خورشيد خاور              اثيل المجد مهدي المعالي
كتـاب كشـف الغطـاء مـذكور ميباشـد كـه ازآغـاز تـا يكصـد وسـي  واز آقا سيد مهدي عائلـه برجـا اسـت واز آثـار قلمش يكي

 در۱۹۲۷الفضل و اِلي' آخر چهارصد وسي هشت صفحه به قلم او نگارش يــافت وكتــاب بــه ســال  ودوصفحه به قلم آقا ميرزا ابو
از مرام ومقاصــد سوســياليزم  نوشــت , اشكند به طبع رسيد , وديگر رساله به نام بهائيت وسوسيا ليزم كه در تفکيك تعاليم ابهٰي  ت

اخوانش نگاشــته بــه اصــفهان فرســتاد ,  ديگــر كتــاب يكي از(خــواهش؟) صفحه كه حسب ۱۴۴وديگر رسالهٴ اثباتّيهٴ  امرابهيٰـ    در 
ــال  ٩٣ دروس الّديانهٴ مذكور مشتمل بر پنجاه وپنج درس در  در۱۹۲۱ صفحه , وديگر كتاب قواعد فارسي كه در عشق آباد به س

ماننــد يــك حســن ونيز چهار مقالهٴ استداللي نخست در بيان اين كه حس خدا جوئي وديانت در مــابين بشر  صفحه گرد آورد۵۷
در اثبات وجود قــّوهٴ مــاوراء الّطبيعــه  چهــارم در طبيعي موجود بوده وهست  دوّيم در بيان اين كه دين چه وفوائدش چيست سّوم
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وخصائص آن ذات بحت بسيط ,  وديگر از آثار وي مقاالت متنّوعــه كــه در شــماره هــاي بيان حّد بشر در معرفت صانع وصفات
وي برجامانــد والــواحي خاور نشر داده  وهم مقاالت متنّوعهٴ بسيار وقصائد واشعار كه برخي بــه تخّلص عــراقي اســت از خورشيد

 مجتهدحاجي مال محمد بن مال محمد رضا درشأن وي وخدماتي كه در امر ابهٰي   نمود صدور يافت .     ودر خوانسار

دينّيه داشت و در بســياري از شــبها و روزهــا درمســجد ســهله وغيرهــا متهجــّدًا در سنيني كه به عراق عرب اشتغال به تكميل علوم
ه عـودت كـرده خـبر دعـوت حضـرت بـاب را۱۲۶۱محمد مي طلبيد  هنگامي كه حّجاج به سـال  متضرَّعًا  ظهور فَرج آل  از مّكـ

آوردند به وطن برگشتـه در مسجد   ؟؟؟؟؟  و بر منبر به نشر بشارات مأثوره راجع
۳۹۱صفحه 

اشتعال گرديد وعلنًا مژده بــه به صاحب الّزمان موعود پرداخت وپس از چندي توقيعي از جانب حضرت براـي وي رسيده موجب
از طرفي وايمان گروهي از علماء  شهرت يافت آخوندان طلوع هادي مهدي داد تا چون اخبار تبعيد حضرت به صوب آذربايجان

الملك حكمران شكايت بردند واورا به مركز حكومتش گلپايگان كشــيده زنجــير به جوش وخروش وشورش برخاسته به احتسام
امامت مسجد را بــراي والدش با جمعي از سادات وعلماء ُصَلحاء پي شفاعت رفته وي را مستخلص ساختند واز آن پس نمود ولي

هنگام وقـوع شـهادت عظمي در اصـفهان ونجـف پدر بهشت وخود با محّبين ومصّدقين به خدمت امور بديعه هّمت گماشت ودر
نفحات مينمود وچون نداء ظهور امنع اقــدس ابهٰي   بشــنيد بي تأّمــل اظهــار عبــودّيت آباد وگلپايگان وديگر نواحي اشتغال به نشر

۱۳۰۷سال  ومفتخر به صدور الواحي متعّدد گشت وبه القاب وخطاب زيني ونبيل و خوانساالرَموائدابرار سرافراز گرديد ودر كرد
يافت انگاه مــأمور بــه عــودت  وتبليــغ خصوصــًا اجازه يافته به ارض مقصود شتافت واّيامي به زيارت واستفاضت محضر الهي فوز

به تبليغ پرداخته وارد خوانسار گرديد  ومؤمنين ومحّبين درهمدان شد  الجرم در طي طريق وهم مّدت هشت ماه اقامت در همدان
زوجه واموالش كرده وحّتي  از محّل و نواحي منفردًا ومجتمعًا براي مالقاتش همي آمدند ومّلاها تردش نموده قصد قتلش وقبض

ولي عــّده اي از آخونــدان بــه اصــفهان نــزد شــيخ محمــد تقي ورود به حّمام عمومي مانع شدند وومحّبان وحاميان حمايت كردند
الممالك اجرا خواسـتند واو محمـد حسـنخان سـلطان خوانسـاري را مـأمور نجفي رفته حکم قتلش را آوردند وازحكمراـن حكيم

وارد شــد و در وحاجي با هشتاد تن سوار از دوستان وخويشان واعوان رفته در دار الحكومــه برحكمــران بردنش به گلپايگان نمود
غائله مجمع انام طبق اخبار و روايات بطالن رأي وفرمان  مجتهد را واضح ساخت وحكمران به قصد رفع

۳۹۲صفحه 
ــاز توّقفش راچندي در دار الحكومه الزم شناخت و در حجرهٴ مخصوص با زنجيـر در گردن  نگه داشتند وهمراهانش به خوانسار ب
آمدند ومعاندين قانع وراضي نشده قريب يكصد نفر با نعرهـٴ وادينا وا محّمدا وبا کارد وگزليک ريخته اجراء حکم شــرع خواســتند

ــه وگرنه خود به محبس درآمده كار آن مظلوم بسازند ــان را ب وحكمران چند صد سرباز محافظ را امر داد تا با ضرب ته تفنگ آن
از سواران به طهران فرستاد وبعد از چندي در آنجا آزاد شده درمحّلهٴ معروف بــه ســر درکردند  و حاجي را شبي ديگر با گروهي

وبــه روز قبر آقا به کوچه اي که نّير وسينا  اقامت داشتند بماند وتا آخر الحيات به نشــر نفحــات بديعــه تبليــغ امــر امراهللا پــرداخت 
نــور حقيــق كــه ســالها بــه خــدمت در مــدارس  در گذشته مدفون گشت وخاندا نش از پسرش اقا۱۳٢۷پنجشنبه ششم شهر شعبان 

مذكور را چنان كه اشاره کرديم توقيعي از حضرت اعلي ونه ؟؟ لوح از وتعليم وتربيت نوباوگان اشتغال کردبرجاي ماند وحاجي
جمال اقدس ابهٰي   كه از آن جمله ؟؟؟؟؟ تفسير آياتي از کتاب تفســير احســن القصــص وتفســير مســتغاث وبيــان حكمت وتنبيــه

از حضرت غصن اهللا االعظم بافتخارصدور يافت سالطين است وهم پنج لوح

سمنان                                                                   
خاندان در دو قصبهٴ سنگســر وشــهميرزاد و ديگر از بالد عراق سمنان كه در بخش سّوم شرحي از احوال جمعّيت اين فئه ومشاهير

نگاشتيم ودر بخش هشتم نيز  شّمه بيان ميداريم نيز تضييقات وتعّرضات شديده را در دو بخش سابق
۳۹۳صفحه 

بــرده بــه وطنش شــهميرزاد عــودت كــرد پايــانه واز مشاهيرشان مال ابراهيم تحصيل علوم رسوم اسالمي را در اصــفهان وعــراـق بــ
افادت گسترده علماء وطالب علوم دينّيه از سواد كــوه ومعمــورات هــزار ومرجع وملجاِء انام گشت وسالها مسند رياست ومجلس

احــوالش از معتقدين آقــا مــير محمــد علي شــهميرزادي بــود كــه شــرحاو مازندران به خدمتش همي شتافتند و جريب وسائر نقاط
آنجا شنيد ومطالعهٴ آيات بديعه كــرد وچــون وخاندانش در بخش سّوم آورديم وباري در كربال اقامت كرده خبر ظهور جديد در
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ــار به وطن باز آمد ورود به قلعهٴ طبرسي نتوانست ورعايت احتياط وحكمت پيش گرفت تا آن كه ازامر ابهٰي   باخبر شده پي به آث
وراهنمــائي كــرد منجذب گرديد وشئون ظاهريَّه برطَبق اخالص نهاده بــه نشــر وتــرويج پــرداخت وجمعي را هــدايت واسرار برده

و او را پيرو راه ضاللت خواندنــد واحــتراز واجتنــاب ومتدّرجًا به عّلت اشتهارش بدين نام وعقيدت  عالقمندان  قطع عالقه كردند
به واز متعّصبين ومعاندين صدمات واذّيات  شديده تحّمل نمود كرارًا به صدد قتلش شدند ونوبتي جستند الجرم خانه نشين گشت

خويشــاوندي جلوگــيري كــرد,  و درخالل اجتماع هجوم به خانه اش بردند ولي مال نصراهللا (شهيد) كه بعدًا مؤمن شد به حمايت
جوان شجاع بود كنــاره(کتــاره؟) بــه كمــر بســته آخونــد را بــه دوش آن احوال غالمعلي َخَلف مال مهدي فائز به ايمان شد وچون

مي آورد وبالجمله آخوند استنساخ الــواح وآيــات بديعــه بــه خــط نســخ ونســتعليق زيبــا پيشه گرفته حّمام ميبرد وبعداـز شستشو باز
شــهميرزاد وسنگســر موجــود اســت ساخت وامور معاش به قناعت ومسّرت روحانّيه گذراند,  نسخ الواح وآثار بسيار به خّطش در

الّرحمن مخاطب ومفتخر فرمودند تا در هنگام عصر يوم وجمال ابهٰي   وي را در بعضي الواح به لقب خليل اهللا
۳۹۴صفتحه 

بهائيان شــهميرزاده حــاجي مال  از اين عالم رنج وعنا در گذشت دور مصّلي' مدفون است.    ديگر از مشاهير۱۳۰۹تاسوعا به سال 
اّولّيه اش در اين شد ودر صغر سن از والــدش كــه ارادت آقــا مــير علي اكبر ابني اخذ مال عباس والدت * ونشو ونما وتحصيالت

حــال آن به كربال رفته اطالع از ظهور جديد يافت ولي در اّيام حــوادث قلعهٴ طبرســي متوّقــف شــده دري محمد علي داشته مّتفقًا
خراسان براي زيارت رفت به واسطهٴ آخوند مال بماند امري چند ارض ابين امر شنيد وفائز به اقبال نگرديد ودر سنيني كه به مشهد

ابهٰي   يافته مؤمن شد وبه حال شور وشعف ايماني باطالب ومالها روشان ابن امر سخن صادق مقدس وديگر اهل بها اطالع از امر
وغــيرهم ســخن دين وايمــان بــه برخي مقبل و محّب گشتند واكثر عصيت رعنا * ساختند الجرم به وطن برگشت وبــا مالها گفت

به مهاجرت طهران شده اقامت نمود وصف واخالص وبساطت  بنشــر امــر ميان آورد وآنان به غايت بغض وعناد برخاستند وناچار
قليــل ** اعضــاِء وخدمت تشويق وتائيد نمود واو عاشقانه وبا پــروا در ميــدان خــدمت قــدم نهــاد ودر زمــاني ابهٰي   قيام بر نصرت

وتعــّرض دشــمنان يــافت از يكســو مرابطــه حكومت هست مشهور معروف گشت ومرجعّيت  در جمــع دوســتان ومركــزّيت توّجه
مكاتبه ومراوده با جامعه قيام به نشر امــر ابهٰي   مســتمّر داشــت واز ســوئي ديگــر باارض مقصود وارسال عرايض ووصول الواح نيز

ووالــدش را در وطن * ايقــان باليا واخطاِء متوال ومتواتر گشــت ودر كــل احــوال چـون روائح جمــال برقــرار واســتوار ماند توجه
واطمينان گشاند ودو برادرش حاجي عبدالعظيـم

۳۹۵صفحه 
شدند ومؤمنين سابق والحق قريــه بــه واســطهٴ وآقا حيدر علي وچهار خواهر با ازدواج كه يكي كاظم بابي شهميرزادي بود مهتدي

به ارض عكا كرده اّيامي چند تشّرف به محضر ابهٰي   يافته مراجعت نمود وچون  سفر۱۲۹۷او قوي دل و اميدوار گشتند وبه سال 
نمــود وحين ايقــاع عّمش بود در اثناء سفرش فوت شد به سالي ديگر بامحترمه فاطمه بيگوم اصــفهانّيه وصــلت زوجه اش كه بنت

باشند ودر يوم سّوم عرســي فتنــه برخاســته وي را بــه عقد ازدواج پيمان گرفت كه در انواع بلّيات نازله الجل امراهللا راضي وشاكر
حكمران طهران دستگير و درمحبس تنگ وتاريك زنجيـر برگردن وكند بــه پــا نهادنــد وچنــدان حكم كامران ميرزا نايب الّسلطنه

بــه محبس در آمــده گريــه مشّقت وعذاب وارد آوردند كه قريب به هالكت رسيد وعروس محترمه را كه بــه وســائل و وســائطي
مژدهٴ استخالص به محترمه رسيد چه كــه شــاه در حين وزاري كرد تسليت واطمينان به قدرت الهّيه داد وساعتي بيش نگذشت كه

و وي را در آغوش گرفته از حال غشوه به هوش آورد ودستور داد که محبوسين انبـا را رها اسب دواني برزمين افتاد وصدر اعظم
يــافت وتقريبــًا دومــاه در خانــه مانــد آزادكنند تا دعا به شهريار نمايند ولذا مال علي اكبر كه هفت ماه در حبس گذرانــد خالصي

مراجعت به طهران كرد وعازم زيارت به ارض مقصود گرديد ومّدت اقــامتش در ومأمور سفر به مازندران شد وسه ماه سفر نموده
ــا شش ماه به طول انجاميد آنگاه عودت به طهران نمود وچند يومي بيش نگذشت كه فتنه خطيرهٴ كهف عنايت ابهٰي   ــر پ طهران ب

اهل بهاء  درمحبس كامران ميرزا ودر انبار بـه سـر شد وبه نوعي كه در بخش سابق شرح داديم تقريبًا دوسال با جمعي از معاريف
وزوجهٴ محترمه بااطفال صغار به ديدنش در باغ  اميرّيهٴ  كامران ميرزا شتافت وهمين كه برد تا آنان را از زندان بيرون آوردند

۳۹۶صفحه 
وبرخي از امرا  را اشك از چشم جــاري شــد ديدگان كودكان بر پدر مظلوم اسير افتاد بي اختيار وي را بغـل گرفته همي  بوسيدند

آقا مال علي اكبر آزاد شد وكماكان در طهران اقامت ودر خــدمات ادامت نمــود وبــاز ومعذلك دراهم ودنانير خواستند وبالجمله
نمـوده بـه ارض عكـا شـتافت گرفتاري او با جمعي از بهائيان واقع شد وپس از چندي عـزم زيـارت محضـر ابهٰي    ١٣٠٥در سال 
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 به نوعي كــه در بخش ســابق شــرح داديم بــا حــاجي۱۳۰۸سال  وزماني طويل در جوار عنايت به سر برده مراجعت كرد آنگاـه در
شــدند و در گماشتان كامران ميرزا اسير ومّدت دو سال تقريبًا در طهران و قزوين به بند و زنجير ابوالحسـن امين اردكاني به چنگ

حمـد وثنـاء سـلطان مـبين را اليـق وسـزا آن ضمن لوحي كه از بيانات اخيرهٴ جمال  ابهٰي   است در.حّقشان چنين صدر يـافت :  (
وحضرت امين مــزّين فرمــود وبــه انوارايمــان واســتقامت واطمينـان مــزّين است كه سجن متين را به حضور حضرت علي قبل اكبر

امــره الــذين بهم اشــرق نوراالصــفياء بهاِءاهللا وبهاِء من في لّسموات واالرض العّز والبهاء والّتكبير والثناء علي اايــادي داشت عليهما
العطــاه وهــاح عــرف عنايــة اهللا مــولي  الــوري نســئـل اهللا ان يحفظهم بجنــوده وثبت حكم االختيار هللا العزيز المختــار وبــه مــاج بحر

واقعهٴ غروب شمس بسلطانه الذي .....    االشياِء الملك هللا فاطر السماء ومالك ملكوت االسماء ) ودر محبس بودند كه ويحرسهم
عكــا نمــود وبــه زيــارت حضــرت غصــن اعظم جمال ابهٰي   واقع شد و پس از حصول خالصي چنــدي در طهــران بــوده عــزيمت

محمد علي غصن اكبر وهمرازانش يافتــه از آن حضــرت  اجــازت گرفتــه  اطالع از مخالفت ونقض ميرزا)۱۳۱۲عبدالبهاء رسيده(
در نصيحت گفت ومواعظ مخلصانه اش ســودمند نگرديــد وپس از اّيــامي حســب االجــازه بــه ايــران برگشــته باوي مالقات كرده

طهران قرار گرفت ورايت
۳۹۷صفحه 

وحمايت نمود ومــورد حقــد وحصــد آقــا عهد وميثاق ابهٰي   مرتفع ساخت وبرمخالفين ومعارضين همي بتاخت وصميمانه نصرت
الحيات با اســتقامت تاّمــه در انــواع خــدمات روحانّيــه كوشــيد وحيــاتش در تبليــغ جمال بروجردي وهمرازانش گرديد والي آخر

وتعليم وتشويق ياران از رجال ونسوان به پايان رسيد واز روز فوز به ايمان بديع تايوم وفاتش تقريبًا پنجاه ســال شــد وشــش ُدوران
۱۳۲۸از آن چنان كه شرح داديم به حبس شديد طوالني افتاد وباالخره در سال  بار دچار تعّرض وحملهٴ اغيار گرديدكه سه نوبت

پس از چنــد روز چون از حّمام به خانه برگشت ضعف مستولي گشــته جــان بــه جانــان تســليم نمــود وجنــازه اش را در روز جمعه
مدفون ساختند واز وي اخالفي برقرار ماند والــواحي بســيار احتفال سوگواري مجّلًال معّززًا با اجتماع كثير به امامزاده معصوم برده

۱۳۲۸ ربيــع الثــاني۷عبدالبهاء در شأنش صدور يــافت  ِمنهــا  از بيانــات حضــرت عبــدالبهاء :  (  از بيانات اقدس ابهٰي   وازحضرت
ــه فيٴ هواهللا   اي منادي پيمان  نامه  طهران حضرت اديب دبستان الهي عليه بهاِءاالبهٰي   اخير رسيد خــبر صــعود من ادرك لقــاِء رّب
شديد گرديد زيرا در عبودّيت آستان مقّدس سهيم وشــريك عبــدالبهاء بــود ودر الّرفيق االعلي حضرت علي قبل اكبر سبب ُحزن

ترس وبيمي نداشت سبيل الهي معرض آفات, آني ازخطر ايمن نبود وهردم در تحت تهديد تيغ وشمشير بود ولي مّدت حيات در
ومّرات گرفتــار شــد ودر تحت سالســل واغالل افتــاد واز بالي عظيم حذر نمينود  رشيد بودوبي باك منير بود وتابناك  به کّرات

ذو در نهايت وقار وتمكين بود مّدت پنجاه سال مفتون ملكوت جمال بود وجانفشان در سبيل ابدًا فتوري نياورد ومانند جبل عظيم
الجالل, به كّرات ومّرات خود را فدا نمود وآرزوي

۳۹۸صفحه 
جديــد بــه آن ثبــوت واســتقامت وقــّوت مشهد فدا كرد طوبي له وحسن باب عبدالبها را درين مصيبت تسّلي آن اســت كــه يــاران

ــاء تســّلي دهند ومتانت مبعوث گردند تا با ايادي امراهللا در نشر نفحات اهللا بكوشند متعّلقين آن فائز به محفل لقاء را بايد جميع احّب
ونوازش نمايند ورعايت وخدمت كنند زيرا بازماندگان ويادگار آن شخص بزرگوارنـد )" .

محمد رضــاي شهيرســابق ا  در شهميرزاد از اهل علم وفضل بود وبه واسطهٴ آقا مير ابو طالب وآقا سيدمّلاحاجي زمان ديگر 

در گذشــت ديگــر۱۳۰۵به هدايت اهــالي پــرداخت تــا بــه ســال  لوصف در بخش سّوم  به مطالعهٴ كتاب بيان منجذب ومؤمن شده

ــدودكربالئي خــانلر وفات يافت وبرادرش ۱۳۰۰كه در حدود سال   شجاع وشاعر وناطقحاجي مال اسمعيل   در ح

وهــدايت رحلت وهر دو برادر ّ الحيات با شجاعت وشهامت وقّوت منطــق وفصــاحت  حمــايت ونصــرت  از اين جهان۱۳۱۲سال 

۱۲۸۵سّيدين مذكورين در حدود سال  كه ابًا عن جّد  از ائّمهٴ جماعت بودند به واسطهٴمال محمد حسن همي كردند ديگر 

بودند به تعّرض وآزارش برخاســتند ويكي از بــني عّم شـبانه خانــه اش را آتش زد فائز به ايمان گرديد ومنتسبين كه از طبقهٴ مالها

دلــير وجســور از اهــل قــريهٴ  افــتر  مرديحسين خاننيافته هّمت به خدمات امرّيه خصوصًا استنساخ الواح آنمود ونيز  ولي فتور

جمعي كثـير را بـه شـريعهٴ ايمـان وارد سـاخت وبي پـروا در آن قريـه نشـر امـر واقعه بين سمنان وفيروزكوه را مهتدي سـاخت كه

مال در گذشــت و زوجــه اش نــيز در قــّوت ايمــان شــهرت داشــت, ديگــر ۱۳۲٢ در حــدود ســال حسن محمد مالنمودنــدو
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گروه معاندين آقا ســيد محمــد  كه در بخش سّوم عبارات آقا سيد محمد رضا را در حّقش آورديم وهنگامي كهميرزاحسين

باقر بن آقا سيد احمد شهيد را پس از اخذ وارسال وحبس
۳۹۹صفحه 

ل گشت چـون خواســت سـوار شـده سيدين در انبار طهران  حبس سـمنان نمودنــد ومـادرش پي اسـتخالص فرزنـد بــه وي متوسـّ
معاندين بهانـه  بـه دسـت آورده خواسـتند بـر بيچارگـان بهرشفاعت به سمنان رود استرلگدي نواخت وكارش بساخت وبا اين كه

نشوند وبدين رو خاندان مال ميرزا حسين در ظّل امــر ابهي قرارگرفتنــد و واقعهٴ مــذكوره بتازند وصّيت نمود كه احدي را متعّرض

آقا سيد محمد رضا بــه  به اّتفاق۱۳۰۵ كه در حدود سال مال رمضان ديگر .     واقع شد.۱۲۸۰وفوت مال ميرزا حسين به سال 

در گذشت وبـه خـّط خـوش وي الـواحي بسـيا رموجـود زيات عكا رفته محضر جمال ابهٰي   تشّرف حاصل نموده چند سالي بعد

عبدالحسيـن امير حكمت كه به طهران ساكن شده در مــدارس تعليم خــط ميــداد  وخلفش ميرزاحاجي مال آقااست.   ديگر 

ــرادر مال رمضــان ۱۳۵۷ود رحدود  مالو  در گذشت۱۳۲۱ در ســال مال آقا محمــد علي وديگــر غالمعليدر گذشت ديگر ب
 در۱۳۳۲اهـالي گرديـد وبـه سـال   ومشهور به صـدق وامـانت كـه مـورد تعـّرض وجفاهـايمال عليمعروف به نام جانعلي 

 كه برخي از منتسبين خود وديگــرانمشهدي مهديبرادرش   ومحمد خان استادگذشت.   ديگر  از معاريف مؤمنين 

 در۱۳۴۲مصر به شرف حضور محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهاء نائــل گشــت  وبــه ســال   در۱۳۳۱رامهتدي ساخت وبه سال 

ــجاععوض محمــد بيكبرجاي ماندند.  ودرسنگسر   وميرزا عبدالعلي شهاباقا محمد اسمعيلگذشت وَخَلفاَنش   ش

مال محمد ومال يحييحمايت از اهل بهاء وتبليغ راه ُهدي' هّمت بليغ مبذول داشت و   وبيباك ومعاشر با متنّفذين بود  در
ــالي  روضه خوان كه برادرش در قلعهٴ طبرسي به شهادت رسيد هرسه در راه اين امر دچارمولي مالو  تعّرض وتعّدي بسيار از اه

شدند
۴۰۰صفحه 

كــرده چـوب زدنــد او بي صــدا ونوبتي مّلا مولي  را پس از ختم روضه اش گرفته به خانهٴ حكــومت كشــيدند پاهـايش را در فلكه

مالبه ضــارب داده پــوزش از ايجــاب مشــّقت وكلفت خواســت.  ديگــر  وآراـم ماند وبعداـز انجام عمل سه ريال كه همراه داشت
خويشــاوندان تبليــغ كردنــد ودر اّيــام اشــراق انــوار ابهٰي   در گذشــتند وخانــداني  كــه جمعي ازمالگلهادي وپسرش صادق

رهسپار قلعهٴ طبرســي  كفشدوز سابق الّذكر در بخش دّوم كه به اّتفاق برادرمحمد عسكريگذاشتند.  ديگر استاد  برجاي

به مقصود رسيده كشته گرديد همي متذّكر شــده الي گشت وبه علُّت عروض بيماري  التحاق به اصحاب نتوانست وچون برادرش
؟) در گذشــت واخالفش در ايمــان مــيراثي ثــابت١٣٢٠ (۱۳۳۰ايماني زيست وبه سال  آخر الحيات به خدمات روحاني وخدمات

اسالمي راه  مجتهد كه پس از عودت از تحصيالت عراق در آغاز به طريق دينداريمال محمد عليونيز  واستوار ميباشند.   

احتراز واجتناب نمود ولي سه سال ديگــر ايمــان تقّدس و واسواس پيش گرفته حّتي از خوردن برنج مازندران  به احتياط ازين فئه
 بــهگرديد وبدينرو در امور زنــدگاني ضــيق وســختي رخ داد وباکمــال اخالص واســتقامت عمر وانجذاـب بديع يافته شيفته وشهره

آقا اهللاو علي اكبروبرادرانش  حاجي ابراهيم در گذشت واز خاندانش به ايمان فائزند.   ونيز ۱۳٢۵پايان رسانده به سال 

 كه ترك رياســت ومحــراب ومنــبر گفتــه بــه تبليــغمجتهد يوسفواز مشاهير علماِء مؤمنين مال وردي ومحمد علي , 

درميان باغ با گريه وصوت جلي مناجات كرد واهالي او را صاحب نفس وكرامت خوانده باهمهٴ پرداخت ودر ليالي بربام خانه ويا
گذشت واز مشاهير مؤمنات  در۱۳۲۹معروفّيتش بدين نام  از تعّرضش احتراز واز او استشفاء ميكردند تا به سّن پيري در سال 

۴۰۱صفحه 
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حمل ونقــل جســد مال عليجــان  بنت مال محمود ساكن طهران بود كه كيفيت اقدامات وخدماتش درسوسن باجيشهميرزاد 

نگاشتيم شهميرزاد وسنگسر به واسطهٴ خانــدان آقــا مــير محمــد شهيد مازندرانـي را مي آوريم وبالجمله به نوعي كه در بخش سّوم
آقا سيد محمد رضا مركز مهّم اهل بهاء شد وبه مسافرت وانتشارشان در بندرجز  وحدود علي ومخصوصًا به عظمت مقام روحاني

مازندران بامر ابهٰي   در آن نواحي  نشر يافت وآقا  سيد محمد رضا  غالبًا زمستان را درمازندران مسافرت مينمود واهـل بهاء انتظار
انگاه  مّدتي در شهميرزاد وبسياري از اوقــات در سنگســر اقـامت ميكــرد ونــيز در بخش ورودش را داشته به يكديگر خبر ميدادند

سّوم شرح حال آقا محمد علي خموشي وشّمه اي از ابيات مجذوبانه اش را آورديم ومنها هذه
كي آن كو بود دوست كاهل نشنيد               ويا عاشق آسوده منزل نشنيد
خدنگش به جان همچه بسمل نشيند              اگر دل دهي از تو غافل نشنيد

                                    خدنگ بال بردل دل نشنيد
بسي داشتم من به دل آرزويش                  چه كوشيدم از جان پي جستجويش
اگر راه يابم شوم خاک کويش                  به خون جگر ميكنم شستشويش

                                 اگر گرد برتيغ قاتل نشنيد
ابا عشق كي ميتوان آرميدن                      چه سايه پي شمس بايد دويدن

تو ان از محبت به جائي كشيدن                 كه از ضعف نتوان به محمل رسيدن
                               بگر ييم تاناقه در گل نشنيد

زحّبتت تو اخوان شد اطيار عرشي                   زفيض تو موجود انسان و وحشي
گهي فرس وگه روم وگه عرش وفرشي            مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشي

                                زبامي كه برخاست مشكل نشنيد
۴۰۲صفحه 

رهيدم من از اهل دنيا وكلفت                       كه تابا محّبان نشستم به الفت
*      به وصلت امينم زخلقت                        بنه  بند برپاي عاشق ؟؟ فت

                             كه اين كهنه ديوانه عاقل نشنيد
شد اصغا چه انظر تراني ز معبود                   شد اندر تزلزل از آن كّل موجود
بود دوستان دوره وصل موعود                    محّبت به قلب حزين گشته موفود

                           كه بي دوست پا در سالسل نشنيد
شده  دوستان شمس معني هويدا                 ز حّبش ببايد شدن مست وشيدا
چه ذره ببايد شد از شمس پيدا                   به دّره  به دريا  به وادي  به بيدا

                           بياد خدا دوست خوشدل نشنيد
گهي آدم وگاه نوح وخليلي                      گهي خاتم وگاه خود جبرئيلي
گهي هادي خلق وگاهي دليلي                  يقين دانم ايدوست رّب جليلي

                          كسي غير ازين داند احول نشنيد
                                                و له :

دل را به غم سپردم ودلّال غم بود               هرچه كشم زدست غم يار  كم بود
غير از غم نگار درين دهر واژگون              فاني است جمله گر كي وجمشيدهم بود

                                                    وله:
تير غم نگار به دل گشت كارگر                    اري غم نگار به دلها  زند  شرر

ناطق شدند بلبل دلها به هر كنار                     در گلستان دل همه گشوده بال وپر
                                                 ايضًا :

اي بلبالن باغ بها ناله سركنيد                        آفاق را از حّب  بههء  پر شرر كنيد
گوئيد گلستان بهائي جديد شد                     از هركنار  زاغ و زغن را خبر كنيد
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                                                      ايضًا :
چون آتش جمال بهاء گشت شعله ور              پروانه گان زده زده در دور پر سپر  ؟؟؟؟
مجذوب شعله گشته ومحو جمال يار              خوش سوخته زهستي خود گشته بي خبر

                                                    ايضًا :
ايدل دمي زفيض بهائي نظاره كن                     درد  زمان خويش در اين دوره چاره كن
خواهي زفيض دوست اگربهره ورشوي             شو منقطع زخويش و ز خلقان كناره كن

_________________________                             
۴۰۳صفحه 

طهران                                                               
بــه لقب افــق الّنــور ودر الــواح واز بالد عراق پايتخت مملكت (طهران)  ارض الّطاء مولد وموطن جمال ابهٰي   دركتــاب االقــدس

مذكور است , منها قوله االعلي : " يا ارض الطا ال تحزني من شي ِء قــد بسيار به خطاب اّم البالد وغيره به عنايات وبشارات عظمي
من الــذناب انــه يواجــه العالمين لو يشاء يبارك سريرك بالذي يحكم بالعدل ويجمع اغنام اهللا الــتي تفــّرقت جعلك اهللا مطلع فرح

عليــه بهاِءاهللا وبهــاِء من في ملكــوت االمــر في كــل حين افــرحي بمــا اهل البها بالفرح واالنبساط اال انه من جوهر الخلق لدي الحق
موات جعلك اهللا افق النور واالرضــون ســوف بما ولد فيك مطلع الظهور وسميت بهذا االسم الذي به الح نّير الفضل واشرقت الســّ

ــاف تنقلب فيك االمور ويحكم عليك جميع الناس ان ربك لهو العليم المحيط اطمئني بفضل ربك ال تنقطع عنك لحظات االلط
قضي االمر في كتاب بديع"    و قوله:    "يا ارض الطا يذكرك مولي االســماِء في سوف ياخذك االطمينان بعد االضطراب لذلك

والقلــوب كم من مظلــوم قد كنت مشرق امراهللا ومطلع الــوحي ومظهــر االســم االعظم الــذي بــه اضــطربت االفئــدة مقامه المحمود
الي افق االعلي في اّيام اشتعلت نار البغضاء في صدور العلما ء الذين استشهد فيك في سبيل اهللا مالك الملوك ونذكر الذين اقبلوا

ميثاق اهللا وعهده وكفروابنعمة اهللا رب ماكان وما يكون ونذكر نقضوا
_________________________________________________________________________

_
وشاه خود بيل بر زمين زد  وقــرار دوازده  دروازه  بامر ناصر الدين شاه شهر طهرانرا توسعه دادند وخندقي بزرگتر كشيدند۱۲۸۴در سال 

سالهاي بعد باز شهر را تســعه داده خنــدق مــذكور را پــر شد و خيابان ناصرّيه  ودروازه ناصري وبناء شمس العماره در اين تاريخ شده ودر
كرده خندقي بزركتر كشيدند ودروازه هاي ديگر نهادند تا در اين عصر پهلوي خندق ودروازه ها ودرضمن آن دروازهٴ ناصري مذكور را

ميان برداشتند وشهر توسعه خطيري يافت وعمارت شمس العماره الي كنون باقي است.         (پايان پا ورقي) از
=================================================================

۴۰۴صفحه 
مسكونهٴ جمال ابهي از اوائل المهاجرين الذين هاجروا  اذا اشتعلت نار الفتنة بما اكتسبت ايدي كل مشرك کّفار؟؟؟ " .   وعمارت

ومشــاهير اين فئــه بــدانجا التجــاء ميبردنــد و بــرادراـن وخــواهران وغــالب فجر ظهــور بــديع ماننــدكانون انــواـر هــدايت ميدرخشــيد
تركمـان وسـليمانخان به اين نام نامدار بودند وما برخي از خاندانهاي بابيهٴ طهـران را از قبيـل رضـا خـان خويشاوندان جمال ابهٰي  

ــداد تبريزي وميرزا اشرف كني وبرادرانش وميرزا سليمان نوري وغيرهـم در بخش سّوم ذكر كرديم وپس از مهاجرت ابهٰي   به بغ
عبــدالكريـم مانند عائالت حاجي محمد اسمعيل ذبيح وآقا محمد علي مخمل باف كاشــاني وآقا متدّرجًا جمعي از ستم كشيدگان

شيرازي وغيرهم به پايتخت آمــده مقيم شــدند وبــرخي نــيز قوام ديوان اصفهاني وآقا محمود نراقي وحاجي علي بابا تنباكو فروش
ــد كــه جمعي از رجال ونسواـن گرد آمدند واجتماعي مهّم برقراـر و مركزّيت امرّيه استوار اقبال وايمان آوردند وبدين طريق گردي

ــه باهمه سختگيري هاي ناصر الّدين شاه وپسرش كامران ميرزا حاكم طهران ونيز معاندت ومقاومت مجتهدين درتبليــغ واحتفــال ب
ابــو علماء ومبّليغين امثال آقا سيد عبدالهادي  قزويني وآقا محمد فاضل قائيني وآقا ســيد تمام هّمت كوشيدند وگروهي از مشاهير

تقي ابهــرـي وحــاجي مــيرزا حيــدر علي اجي مال علي اكبر شهميرزادي وحاجي ميرزا محمدحطالب قمي وآقا جمال بروجردي و
توّقف وياسكونت گرفتند اصفهاني وآقا ميرزا عليمحمد بن اصدق در آنجا

=======================================================================================
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برادرزادهٴ خودشان جناب ميرزا  چنين نوشته   (چون جناب حاجي ميرزا رضا قلي مطلع شدند ۱۲۷۵نبيل زرندي در ميان سفرش به سال 
نمودندـو از زبان ورقة الحمراء   احوال دار الّسالم واهـل حرم را پرسيدند وابراز محمود را فرستاده حقير را دعوت كردند واظهار مهرباني

عيــدنوروز وشــانزدهم شــعبان خورسندي كردند كه جمال مبارك در آن خانه تشريف داشتند وآن محل را ؟؟ر نمودنــد وآن شــب شب
 چنين نوشت ( بــه ســبزه ميــدان كــه مشــهد۱۲۸۴ودر سال سفرش به سال   بود وميرزانوراهللا پسر ميرزا يحي مشغول خدمت بود).  ۱۲۷۵

وبسيار با به جاي قاپوق حوض ودرياچه تعبيه شده با فواره ؟؟؟واطراف حجره هاي بلور فروشي است فداي شهداء سبعه بود رسيدم ديدم
صفا گفتم از دماء شهداء ارض را به غير ارض تبديل كرده .)

=============================================================
۴۰۵صفحه 

خانه ها واقــع شــد وپي در پي بهائيــان بالد وغالبا در هرسال خبر ناگوار و واقعهٴ سوگوار رخ داده قتل وحبس واخذ اموال وغارت

ــران  ديگر را اسيرًا به طهران آورده حبس نمودند ــر در طه ــه اين ام ــبين ب رضــا قلي حاجي ميرزاواز جمله معاريف منتس
ــه تفصــيل آورديم ديگر حكيم برادر ابي ــد كــه در بخش ســابق ب حاجي ميرزاجمال ابهي وخواهراـن وديگر بستگانشان بودن

داشت وغالبًا اخبار وواقعات به واسـطهٴ اورسـيده بين از سلسهٴ تجار ومتقّدمين مؤمنين در چهار سوق بازار حجرهمحمد عطار 

دولت تاّمه بدين نام يافته رفتار اعداء به توهين وتحقيرش پرداخته بــه علمــاء معانــد واركــان جامعه منتشر ميشد واز اين رو شهرت
شاهي  مّدتي در غل وكند به سربرد وباالخره سعايت وشكايت كردند ومكّررًا مورد تعّرض دولت ومّلت واقع شد ونوبتي در انبار

بــه ابهي از عراـق به بغداد شتافته چندي در جوار الطاف زيســت وبــا عرفــان وايمــاني جديد اخراج بلد گشت ودر اّيام اشراق انواـر
در گذشــت طهران برگشت وبه حّب ابهٰي   برافروختـه به هــدايت وتحكيم ايمــان معرضــين و مــتزلزلين پــرداخت وپس از چنــدي

داشت بــه قــّوت ايمــان وشــّدت اخالص وشــفقت بــه  نامحّواوعائله اش در امر ابهٰي   مشاٌر بالبنان شدند وزوجهٴ محترمه اش كه 

هٴ ص گرديــداّم االولياءابهي موصــوف بــود وبــه لقب  مؤمنين ومؤمنات معروف وبه توّجهات وعنايــات خاصــّ  ملّقب و مخصــّ

 كّلًا در اينآقا محمدكريم حاجي محّمد رحيم آقــا فتح اهللا حــاجي شــكراهللاوپسرانشاـن به ترتيب سّن  

كه در ظّل والد تربيت روحانّيه يافته به حجرهٴ عّطاريش اشــتغال جســت وبــه جــاي پــدر امر نامدار شدند خصوصًا آقا محمد كريم

 ملّقب گرديدعّطار االحدّيهسبقت در ميدان خدمت بربود ودر الواح به عنوان  نشست وگوي

۴۰۶صفحه 
مانند مسافرخانه مهّيا داشــت ومبّلغين  ونگهدارـي مسافرين عابرين اين فئه مشاٌر بالبنان بود وخانهٴ خود راو سال ها در مهمان نوازي

وهدايت شاگرد حجره به خانـه ورود مي يافتنـد واقـامت مينمودنـد وبانهـايت وواردين مهّمين نخست به حجره اش رفته با داللت
وآحاد اهل بهاء مراجعــه كــرده اعداء مورد نوازش ميشدند ونيز حجره اش  مركز اخبار واطالعات راجعه به اين امر بود احتياط از

االصدق بود بااوالد بدين روش خو كــرده غــايت ســرور ورضــا داشــتند خبر مي يافتند وزوجه اش كه بنت جناب مقّدس اسم اهللا
بسوزاندنـد وخدمات روحانّيه گرديد والجرم تعّرض وتعّدي اعداء متواتر شد وشبي حجره را آتش زده وخانه اش محّل احتفاالت

باري ديگرآتش زدنـد وخانـه را پي در پي چنان كه از اشياِء چيزي برجا نماند وچون به سعي وتحّمل عنا ؟؟؟ تجارت اعاده كرده
 به زيارت محضر ابهٰي   در عكا رفتـه اّيـامي در جـوار الهي استفاضـه ١٣٠٦سنگسار واذّيت وآزاـر نمودند وسفري در حدود سال 

مــردي دلــير دختر حاجي رحيم خان فّراش غضب ناصــر الــّدين شــاه را كهحاجي محمد رحيم بازگشت و نموده به وطن

در ايمــان وارســتمام ؟؟؟؟در خــدمات  بــود  بــه حبــالهٴ نكــاح آورد وآن محترمهرحيم كنكنوغيور ازاهـل قفقاز ومعروف به 

مشهور به تعّصب وتقليد پرســتي مســلماني بــود ولي نهــايت حمــايت روحانّيه سر حلقهٴ مؤمنات شمرده گشت ورحيم خان مذكور
 مجاعه شد وكثيري از مردم هالك گشــتند دولت چنــدين خّبــازي۱۲۸۸نشان داد وچون در سال  وسرپستي را نسبت به اين طائفه

ــذكور رامحمدرحيم حاجي واگذاشت واو داماد خود رحيم خاندر چهار محّلهٴ طهران برقرار كرده به سر پرستي   مـ

بيچارهٴ گرسنهٴ آن طائفه به علت تعّصب وعداوت كمك گرفت كه به تمام مردم يكسان نان داده شود ولي به عائالت
۴۰۷صفحه 
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شب كه ديدهٴ مردم معاند در خواب بود يک عاّمه نان نميريسيد ومادر محترمهٴ مذكورهٴ حاجي محمد رحيم دستور داد در نيمهٴ هر
بهائي قسمت مينمود وبهاي نانهــا را بــه دولت پيشــكي ميــپرداخت وبــدين خروار نان به منزلش مي آوردند وفيما بين خانواده هاي

وهركــه نداشســت شبها طبقهاي نان را تسليم گرفته به بهائيان قســمت ميــداد وهركــه توانســت قيمت ادا كــرد طريق مدتي در نيمه
مّجاني وبال عوض نان برد تا مجاعه به پايان رسيد ومراعات ومواساتش در طول مّدت مذكوره به درجه اي شد كه ســهم ونصــيب

فرزنداـن خويش به مقداري قليل قناعت كرده اّيام گذراند كه به اوالدش نيز از اثر خود را از نان نيز به عائالت بهائي داد و ازسهم
ومتباهي كردند ونيز هر نوبت كه واعمال مذكوره موجب مسّرت ورضايت خاطر ابهٰي   شده ويرا به لقب اّم االولياء مفتخر نكرد 

اسامي معروفين اين طائفه را به رحيم خان مذكور ميدادند كــه اســير معاندين به صدد تعّرض وقتل وغارت احباب شدند وصورت
مينش را نــزد آقــا كنند با اين كه دولت ومّلت براي شّدت تعّصب اسالمّيتش نهايت اعتماد به او داشتند محرم را نمايد تاريشه كن

ــا از من بشــما محمد كريم فرستاده ابالغ ميكرد كه در همين ساعت بادوستانت به هر سوكه ميتوانيد متواري شويد ومنتظر بمانيد ت
روان وارد تا اطمينان مي يافت آنگاه در جلو افتاده جمعّيــتي از فّراشــان ومــير غضــبان در عقبش خبر رسد وچندان  درنگ ميكرد

آقا محمد كريم كجا است وهمين كه شــاگردان چارسو شده درب حجرهٴ آقا محمد كريم رفته به نوع كمال تغّير وتشّدد ميپرسيد
شان را زده مقداري از اشياء حجره در وسط چهار سوق ريخته وشكسته مــيرفت وبــا جواب نفي وبي علمي ميدادند يك يا دو نفر

احباب نيز به همين نوع  سلوك كرده اسير نمينمود وبه دولت خبر مي،داد كه هيچيك را سائر
   ۴۰۸صفحه 

خوانده نميشود
 نيافتم تا مدتی گذشت و شدت علّيان معاندين فرو بننشست تا باب ديدار دوستان(؟) با رعايت احتياط ظاهر شد .....ديگـر اسـباب
فتنه عديده می شــد.....صــورت اســامی بدســت وی ....بــا تاکيــد بســيار ....احبــاب را نجــات ميــداد  تــا درچنــان موقــع بيمنــاک اّم
ار را االولياء ؟؟؟ اقربا و خويشان خود که قريب دويست تن به شمار مي رفتند   ملتجي شد و هيچ يک جــرئت نياوردنــد کــه عّطــ
درخانهٴ خود پناه دهند ورحيم حان تدبير نموده  ؟؟؟؟؟ فرستاد تا عراق عرب شتافته بعد از اقامت پنج سال عــودت بــه وطن نمــود
ار و مهمانــانش گرفتــه وطولي نکشيد که ميدان فتنه وفساد آراسته گرديد ومقّرر شد که شبانه از خــانهٴ همســايه هجــوم کــرده عّطــ
تسليم دولت دهند چه که دانستند شبها درآن خانه اجتماع اين طائفه برقراـر مي گــردد و شــبي درهنگــام چهــار ســاعت از غــروب
گذشته درحالي که تناول شام مي کردند از جانب رحيم خان خبر رسيد که آقا محّمدکريم با دوستانش به نــزد تــو مهماننــد فــورًا
بگريزند که کار سخت مي شود الجرم في الحال مهمانان به در رفتند وعائله اش اغذيه واشربه اي که براي مهمانان فراهـم بــود بــه
چاه آب ريختند ودرهاي حجره اي که مجمع مهمان بود وبخاري مي سوخت باز کرده بخاري و چراغ را خاموش نمودنــد و ؟؟؟

باال زدند که هوا سرد شد وآقا محّمد کريم چون از رفتن مهمانان اطمينان حاصل کرده خواست بگريزد دختر هشت سالهٴ 
٤٠٩صفحهٴ 

ــا خــود برادرش دامن عمورا گرفته گريان وناالن التماس همي كرد كه هر كجا بود گرچه در حبس ــيز ب وغل وزنجيـر باشد او را ن
از رفتن مانع شوي الحال اعــداء ريختــه مــرا در مقابــل چشــم شــما ميكننــد و ببرد وعطار وي را نوازش كرده چنين  گفت اگر مرا

از عمو شد ودر حالي كه همهٴ صغار وكبار ميگريستند عطار بدرفت ولمحه اي نگذشــت كــه هيــاهو دخترک راضي به مفارقت از
چراغهاي متعّدد فريــاد بركشــيدنـد كــه در جانب خانهٴ همسايه برخاست وگمگاشتكان حكومتي از ديوار چستند به بام برآمدند وبا

پائين افكندند وتمام حجرات باال خانه ها وحجــرات تحتانّيــه را گشــتند وكســي را پشت بام باز كنيد وهمين كه در باز شد خود را

ــرده را ديده دستحاجي محمد رحيم الواح وكتب وآثار بديعه نيز چيزي به دست نياوردند و نيافتند واز تعّرض كوتاه ك

ومعانــدين درين بــاب تأكنيــد واصــراـر همي نمودنــد ورحيم رفتند ولي به جّد وجهد تمام به جستجوي احباب برآمدند ومغرضين
چنين اظهـار انديشه كرد كه مبادا مظلومان به چنگال دولتيان افتند وبا حرمش صحبت در ميان نهاده خان چون كار را سخت ديده

تيز چنگان ميشوند وبرما ترّحم واجب است بايــد داشت كه هرچند باعقيدت اين جماعت موافق نيستيـم ولي اكنون مظلومانه دچار
كنيم وشرطش اين است كه احدي حّتي اوالد ما خبر نيابند چه ممكن است به طمـع وعـده آنان را د رخانه خود مأمن داده مخفي

عائله تأكيد كرده چنين گوئيــد دولت بيچارگان را به دست كركان تسليم دهند ومن وتو شرمنده گرديم عليهذا به همهٴ اعضا هاي
چندي به خانه نيائيد وخود في الحال به منزل اّم االوليــاء رفتــه باتأكيــد ســپرد كه چون فيما بين من وخان منازعه واقع شد شما بايد
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به اين خانه آمده مخفي شوند زيرا بارعايت نهايت احتياط بايد عطار ودوستانش به نوعي كه اعضا عائله شان ندانند که همين شب
كه خطر بزرگي در پيش است

۴۱۰صفحه 
پنهــان بودنــد وجاسوســان حکــومت شب همگي به خانهٴ رحيم خان در آمده مخفي شدند وقريب دومــاه در آنجا الجرم در همان

چون مالحظهٴ آن خانه را داشتند چنين گمــان نــيز نمي بردنــد و هيچ کس را بــه دسـت نياوردنــد  ومــّدتي  بگذشــت ونــائرهٴ فســاد
بامراعات احتياط به مشاغل خود پرداختند ورحيم خان بعداز چندي از طرف خاموش گشت وايشان به منزلهاي خود رفته متدّرجًا

بخش سابق نگاشــتيم  به نوعي كه در۱۳۰۰بالد ديگر يافت ودر غياب او باز آتش فساد مشتعل گرديد وفتنهٴ سال  دولت مأمورّيت
ار ورود ونــزول نمــود وبــا جمعي ديگــر گرفتــار ومحبــوس برخاست وآقا سيد مهدي دهجي كه از ارض مقصود آمد به خانهٴ عّطــ

وعطــار داده چنين گفت من خود را خواهراسم  اهللا ميخوانم تا بتــوانيـم بــه نــام خــواهري از او شدند واّم االولياء به دخترش دستور
تا گمان نرود كه بــاهم وپســر وبــرادر را از دور تحت پذيرائي كنيم وهمه روزه مرّتبًا از خانه نهار وشام دو نوع تهّيه كرده ميبردند

ــا در غل وزنجيـر نگريسته سخن نگفتند؟؟؟؟؟ وزندانبانان عّطار را در طول مّدت حبس در بعضي از شبها دست به شكنجه گرفته پ
جــري' شــنيد ســوي گذاشته مي زدند تا نقودي به دست آرند و بدين طريق رفت تا رحيم خان از مــأمورّيت بــاز گشــت وما فلكه

ــا محبس دويد تا بداند چه كساني گرفتارند واّتفاقًا در آن حال نائب انبار حاضر بود وفّراشان به موجب حكمش عطار را دست وپ
منوال ميكردند امر داد عطار را از بند گشودند ونائب را دست وپا در فلكه گذارده به همان در فلكه كرده چوب ميزدند وشكنجه

ووعده داد كه را راتبشان را ؟؟؟؟ مضاعف سازد زدند وشكنجه نمودند والتزام گرفت كه ديگر بار  به مظلومان بي احترامي نكنند
واز محبس به خانهٴ عطار نزد و مفّتش گماشت كه واقعات محبس را روزانه به او رساند

۴۱۱صفحه 
نياوريد ودرهم ودينار نسپاريد ومطمئّن باشيد كه اّم االولياء رفته سپرد كه اگر خبري از زجر ومشّقت مظلومان در انبار بشنويد بيم

گذشت تا شبي خبر رسيد كه از طــرف دولت در خــانهٴ آقــا ســيد صــادق مجتهــد طباطبــائي من مراقبم.  وكار حبسيان بدين طريق
بزرگ از علماء براـي تعيين وظيفهٴ دولت نسبت به بهائيــاني كــه بيش از يــك ســال در انبارمعّطــل انــد انعقــاد يافتــه وآنــان مجلسي

بالد ايــران صــادر نماينــد واّم االوليــاء بــادختران خــود وجمعي از عــائلهٴ مصّممند كه حكم قتل  تمامت آحاد اين طائفه را دركــّل
نبخشيد وآقا ســيد نزد مجتهد مذكور شتافتند ودر مجمع علماء براي استخالص مظلومين استغاثه نموند واثري مظلومان همان شب

را از مكان مقّدس ؟؟؟ بيرون نياورند اگر خدا خواست صادق به كمال تغّلظ وتشّدد به مأموين حكومت امر داده چنين گفت اينها
تمــام را باقي نخواهـم گذاشت وآن ستمديدگان باحال يأس وحرمان به خانه برگشــتنـد وشــب را وزنده ماندم فردا دّياري ازبهائيان

از قرب خانهٴ اّم االولياء تا انبار متفّرقــًا بــه حــال عائالت محبوسين باكمال اندوه وپريشاني به پايان رساندند وعلي الّصباح عّدهٴ كثير
ــه ميدان اعداـم برند يك نظر ببينند ولي ناگهان اوضاع دّكه وبازار را به حال تغيير به انتظار ماندند تاچون محبوسين را وتعطيــل يافت

كه نيمه شــب گرفتــار درد دل شــده در گذشــت واين اجتماعات كثير دعماري ؟؟؟جنازهٴ آقا سيد صادق را مشاهده كرده دانستند
ولغوّيت انديشهٴ دولت وسائر مجتهدين گرديد.     وپس از وفات اّم االولياء صورت زيــارتي واقعهٴ ناگهاني  موجب اخماد نار فتنه

االسماء اّم االولياء ويذكرها في هذا از لسان ابهٰي   صدور يافت ودر آنجمله مسطور است: ... "طوبي لالّم الّتي سّميت بلسان مالك
الحين ليكون

۴۱۲صفحه 
۴۱۲صفحه 

ســماِء الجــبروت عليــك يــا امــتي عّرًا و شرفًا وفخرًا لها عند اهللا رّب العالمين الّذكر الّلائح من افق الملكوت والّنور الّساطع من افق
في هوائي والمتمّسكة بحبلي والمتشبثة بــذيل عنــايتي ورحمــتي اّن الــتي اقبلت وورقتي والناطقة بذكري والمقبلة الي افقي والطائرة

ماء بملكوت السماِء وسمعت اذا ارتفــع ســرير القلم االعلي وســرعت الي االفق الي بحــر العرفــان اذ توّقــف االعلي اذ اتي فاطر السِّ
ادلّائي اشــهد اّن قلبــك كــان مطلــع محّبةاهللا ولســانك مطلــع ذكــره معشر العلماء واالمراء  طوبي لِك يا اّم اوليــائي والمشــفقة علي

جـوار اقبل اليك وذكرت مانزلت من سماِء مشّية ربك الّرحمن اذ صعدت رفيــق االعلي وســكنت في وصدرك منظره طوبي المة
اشــهد انــك امنت باهللا اذكفــر بــه رحمة ربك مولي الوري ورب اآلخرة واالولي فطوبي الرض تشّرفت بجسدك وفــازت بلقائك

ُمنع عنه اكثر من في البالد  انت التي مامنعتك الضوضاِء وما حجبتك البغضــاِء اكثر العباد وشربت رحيقي المختوم باسمي القّيوم اذ
وحـاجي محمـد رحيم بذكر ربك الي ان صعد روحك الي مقـام مـا اطلـع بهـا الّا اهللا ...... الخ .      واز آقـا محمـد كـريم ونطقت
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ــامشمس جهانشاهزاده  دودماني درين امر برقرار ماند.        واز مشاهير اهل بها در طهران ــه ن   فتنه  ورقة الّرضواـن  معروف ب

ميرزا ابن فتحليشاه كه شّمه اي از احوال وابيــاتش را در بخش چهــارم ضــمن واقعــات ســال حاجيه شاهزاده خانم بنت محمد رضا
مؤمنين وي را به خانهٴ محمــود خــان برخاست تا آن كه بعضي از  آورديم,  صيت ظهور بديع در دورهٴ اولي' شنيده بجستجو۱۲۷۴

كالنتر نزد جناب طاهره رهنمون
_________________________________________________________________________

____
مهدي ميرزا نجل مرحوم مؤّيد الّدوله  چون وارد همدان شدم از امير زاده افخـم مرحوم  مؤّيد الّسلطنه  حاجي محمد۱۳۰۵در سنه 

به همدان ورود نمود عّمهٴ محترمهٴ من به ديدن ايشان رفت  ومن چــون در ســّن طهماسب ميرزا  شنيدم كه ميفرمود چون قّرة العين
نبــودم. خدمت عّمهٴ محترمــه بــه ديــدن او مشــّرف شــدم ولي چــون مســفي؟؟؟ نبــود در مجــالس منــاظره حاضر اّول بلوغ بودم در

(آقا ميرزا ابو الفضل گلپايگاني)
۴۱۳صفحه 

وپّله کان ونردبــان نيافتــه از دور جمــالش شدند وبه لباس مبّدل در نهاني خويش را مقابل حجرهٴ فوقانيهٴ مسكونهٴ آن مظلومه رساند
مده انوار بصيرت وعرفان ونار موقدهٴ عاشــقان ومنجــدبانآرا ديده طالب وعاشق معرفت وكمالش گرديدودر خلقهٴ اهل ايمان در 

را وصــّيت كــرد تــا در فؤادش طلوع نمود وآن جناب وي را پسنديد وچنانكه در بخش سّوم آورديم صــندوقچهٴ اســرار وآثــارش
اشعار آغــاز كــرد وآشــنايان وخويشــان خصوصــًا بــرا دران بــه تسليم وي داشتند وشاهزاده خانم از آنگاه باسوز وگداز به سرودن

ونيز خوف از سـخط ناصـر الـّدين شـاهي تعـّرض وتحـّرز كردنـد وفقـط يكي از آنـان كـه تعّصب مذهب وحمّيت قوم وعشيرت

انــوار ابهي از افــق بغــداد در  بود با بعضي از آحاد اين فئه معاشرت ومرافقت داشت تا چون صــيت اشــراقجناببه نام  معروف

ومتجّسسيـن حقيقت بدان سو شتافتند وحاجي كاشي از بابيان مغرضــانه ايران پيچيد و دوصف مؤالف ومخالف  پديد آمد وطالبين
ــاجي ميرفت شاهزاده خانم كه شوق بغداد زمام اختيار از كفش گرفت وتنها سفر كردن مقدور وخصمانه به عراق نبود به زنّيت ح

وتفاوت مــذاق حاصــل نماينــد از يكــديگر جــدا شــوند ودر بدين شرط در آمد كه مّتفقا سفر كنند واگر در بغداد اختالف طريق
ــام عرفان وايمان به من يظهره اهللا ابهٰي   رسيد وحاجي كاشي محروم وبابي ماند وچــون در بغداد  نيز چنان شد و او به شرف آن اّي

منجذب بود  امساك زبــان نميتوانســـت وي را امــر بــه هنوز جمال ابهٰي    ستر حكمت از وجه امر اعظم برنداشتنـد وشاهزاده خانم
به طهران برگشته با بزرگان مؤمنين ومؤمنات معاشر شــده از مقــام مســتور وكــنز مخــزون عودت ايران وامساك لسان نمودند ولذا

اظهار نکرد تا چون الواح عظيمهٴ صادره در ادرنه رسيده اسرار الهي فاش گشت آنچه در
۴۱۴صفحه 

مكّررًا در خصــوص اين بيــان؟؟؟؟  اقــامهٴ دل داشت به اعلي النِّداء آشكار ساخت گويند با برادر خود طهماسب ميرزا مؤّيدالّدوله
آورد,  وما در اين مقام ابيات متفّرقه از مثنــوي كــه در شــرح حــال وكيفّيت بّينه وبرهان نموده او را به مقام حسن عقيدت ومحّبت

وواقعات اسفارش به نظم آورد ثبت مينمائيم    وهي هذه: وصول به ايمان
پر بزن پروانهٴ  فيروز  عشق                                       خود رسان برشعلهٴ  جانسوز عشق
پر بزن پروانهٴ مهجور او                                           تا رساني خويش را در كوي او
پر بزن اي بيخود از عشق نگار                                  بر دل وجانت  كجا باشد قرار

پر بزن آنجا كه جانت شايق است                              صد هزاراـن خرموسي صاعق است
پر بزن اي طير آتش عاقبت                                      از چه ميداري تو چشم عافيت

پر بزن ختم است  سوز عاشقان                                 عاشقان را كي خيال جسم وجان
پر بزن تا پاي عرش كبريا                                       جان بسوز از نور انوار بها

پر بزن اي طير بزم ذو الجالل                                  طين غفلت را بريز از پّر وبال
پر بزن  آنجا كه گردي  محو ومات                        خود  بسوزاـن کاين بود عين حيات 

گرچه  نورش مشرق ومغرب گرفت                       ضوِء چهرش شش جهت را درگرفت
ليك خّفاشان ببين در اضطراب                             چون گريزند از جمال آفتاب
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با وجود آن كه آن روي نگار                              خود حجاب آورده بر خود صد هزار
چون نبودي هيچ کس را چشم آن                        كه ببيند طلعت سّر نهان

هيكلي از دست قدرت خلق کرد                         جمله اطوارش ز عالم فرق كرد
من كجا وصف آن هيكل كجا                           ذّره را چه وصف خورشيد بقا

آنقدر دانم نزول آنجا نمود                                آن خداوندـي كه  ميكردم سجود
آنچـه از وصف خدا بشنيده  ام                            يكسر از حاالت اين شه ديده ام
گر خدا نبود چرا وصف خدا                              ميشود هر لحظه  از فعلش جدا

رحم او چون وصف سازم اي مهين                     بندگانش رحمًة  للعالمين
 حق چون وصف سازم اي سخا                    كمترين جودش بهشت وعدن ماودج

اي بها اللم چه گويم زين قبيل                           گر  بگويد از زبان من نبيل
۴۱۵صفحه 
صف از براي وصف خويش                   تا بكي ريزم نمك بر قلب خويشااي تو و

اي بها نورم ز انوار بها                                        اي بها اللم زاوصاف شما
چون كنم حمداي كريم ذو المنن                      كاندرين اّيام كردي خلق من
از ميان يك گروه پزركين                             راه خود بنموديم در يوم ديين
خود تو آوردي برون لعل از حجر                   خود مرا آوردي از ُصلب قجر
شكر هللا مادرم از نور بود                               گوش جانم مستعّد صور بود
تا دميد آن صور اسرارفيل رّب                       جان اين بيچاره آمد در طلب

خود تو ميداني  ومن اي كردگار                   زاّول تعليف بودم با تو يار
چون شنيدم قائم آل رسول                          كرده در شيراز اجالل نزول

هر طرف جويا شدم كاي مسلمين                  اين چه غوغائي است در روي زمين
هركسي درخورد خود حرفي بزد                  که نگشتي در دوايم  ؟؟؟ 
تا در آخر آن مليح با وفا                           ره نمون گشتي مرا سوي خدا
رحمت حق بر چنين استاد باد                    حق پرستي را به من تعليم داد

گفت  اندر خانهٴ محمود خان                     هست يك شخصه که باشد به زجان
رو ببين او را بفهم اوضاع چيست                 در ميان مشركين ضوضاِء چيست

 ( رسيدبه خدمت طاهره در خانهٴ محمود خان کالنتر)
پابه ره بنهاده بگذشتم زجان                           تا رسيدم خانهٴ محمود خان

حيله ها انگيختـم بهر لقا                                 صدمه ها ديدم از آن قوم دغا
ديدم ان مه برج عقرب حبس بود                   همچه عيسي بود بردار يهود

پاي ان برج ايستادم با خضوع                       بازبان حال كردم گفتگو
سربرآورد از دريچه آن قمر                         گفت نزدم آي قدري بيشتر

رفتم از شوق وشعف بر منظرش                    جان خود كردم بقربان سرش
گفتم اي خاتون عالم كيستي                       اين چنين جذبم نمودي چيستي

اين چه غوغائي است درملك جهان                اين چه محشر بود در مازندران 
او بفرمود آمده  صاحب زمان                        ولوله افكند در خلق جهان

انچـه كردم عرض فرمودي جواب                   تا به من بنمود اين را صواب
ناگهان آگه شسدند آن *                             كه بود شمس وقمر در يك مكان
بعداـز ان سگهاي محمود لعين                        جملگي  جستند بيرون از كمين

۴۱۶صفحه 
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سگان                بامن وان رشک خورشيد جهانآن من چه گويم كه چه كردند 
حق بود عالِم از آنچه ديده ايم                   خود بگويد آنچـه ما بشنيده ايم
بعد  فرمودي برو  ز اينجا به در                 گر بماني وهست بهر تو خطر

نزد ما اجر عظيمي از تو است                   عنقريب آن اجر مي آري بدست
پاي او بوسيدم  بيرون شدم                       بهر آن ليالي خود مجنون شدم
پاي صدقم را خدا محكم نمود                    تا گذشتم ز آنچـه ميبود و نبود
شرح من بسيار ومقصود اختصار                    حيف جز ذکرگل آيد در بهار

آن زمان رّب  عال چهريق بود                      آفتاب طلعتش درميغ بود
گفتم اي اصحاب حق بهر خدا                      هيچكس شاخص نموده برشما

گفتند آري يك جواني ز اهـل نور                   كرده بر ما مقتدا بهر امور
رفتم وديدم جواني ماهرو                       عشق او بگرفت برمن مو به مو

گر ازل گفتي كسي اندر جهان                    جان بدو دادم همان دم رايگان
نام يحيي هرك بردي در زمن                     اآه و زاري ميشنيد از قلب من
آنچـه بود از اسم ورسم ومال وجان               جمله را دادم به راهش رايگان

آن زمان كه فتنه افتادي به دهر                   كرد عالم را همه زير و زبر
از قضا يحي به بغداد او فتاد                  بردل وجانم شررها اوفتاد

مدت ده سال در ليل ونهار                      اشك وخون باريد چشمم زار زار
تا به صد رنج وبالي بي شمار                        خويش را بيرون  فكندم زين ديار

ومراجعتش به طهــران اســت کــه در وباقي ابيات  را كه شامل كيفيت رفتن  از طهران به بغداد ومشّرف شدن خدمت طلعت ابهٰي  
اوضاع طهران است گويد: بخش چهارم ثبست كرديم ودر ضمن ابياتي چند كه در خصوص

الغرض ما هفت سالي روز وشب                    بودم از هجر بها در تاب و تب
كه  شود زادي فراهم آورم                            جانب دار الّسالم از سر برم
من بدين اميد بودم بر قرار                         ناگهان آمد خبر از آن ديار
كاش  شهنشه جانب اسالمبول                        كرد از بغداد اجالل نزول

اه اه از اين خبر جانم بسوخت                  رخت ماتم بر تنم خّياط دوخت
وبعد از ابياتي چند در خصوص ورود نبيل زرندي و

۴۱۷صفحه 
افشاء  دعوت جمال ابهٰي   واعراض ميرزا يحيي وقيام احّباء بركسر بتها  گويد :

آن مدّبر خوب  تدبير نمود                        اهل بيتم را همه  دشمن نمود
سه  برادر داشتم چشم وچراغ                    هرسه  را افكند با من در نفاق

كردند آن ظلمي كه شّداد زمان                    بركسي هرگز نكردي در جهان
چون كه عبداهللا بشنيد اين خبر                     در حمايت او برون  آورد سر
كه چرا باهمچه ُاختي اين چنين                   مي كنيد اي كافران پرزكين

الغرض عبداهللا از روي وداد                    كرد بامن مهرباني زياد
چون رسيييدم  خدمت بهاي خويش                  عفو بنمودم برادرهاي خويش

عفو كردم اي  عفو با عطا                      بگذر تقصير ايشان اي بها
نيش ايشان نوش شد از بهر من                   پس دعاشان الزم آمد بهرمن

يك طبيبي بود شيطان جهان                     او چنين گمراه كرد اين بندگان
يا بها از قهر خود ايد بفروز                  آن  طبيب سالياني را بسوز

خدمت احباب عرضم اين ُبَود                       هركه ميخواند براو لعنت كند
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مّتصل اخوان به من كردند نزاع                    وا نهادم  بيت و مافي البيت را
گوشه بگرفتم از خلق جهان                           روز وشب ميكردم از هجران فغان

آن زمان  بنت مليح  از اّتفاق                          گشت با من مّتفق كرد اّتفاق
روز وشب گريان زناالن هردومان                  از براي سجدهٴ  آن آستان
يا بها اكنون غريبم در وطن                    رحم بنما اي خدا برحال من
غير تو ديگر ندارـم هيچكس                      يا بها ُمردم به فريادم  برس

ناگهان آمد ولي  از كوي يار                   گفت  اذنت  داد تشريفت بيار 
قادر  قدرت نما قدرت نمود                     زاد  راهم را فراهم كرد  زود
باغي از ارث پدر اندوختم                      مشتري آمد همان بفروختم
آنچـه از مال جهاني داشتم                      آنچه را با خود گماني داشتم
جمله را از بهر حق انداختم                    فردو  واحد  جانب حق تاختم

از براي خدمتم ييک مرد را                              منتخب كردم ز اصحاب بها
از قضا آن مرد هم ديوانه بود                     ظلم بسياري در اين راه مينمود

وبعداـز ابياتي چند در بيان انجذاب واشتياق معدودي  از
۴۱۸صفحه 

مؤمنات طهران كه آرزوي تشّرف به محضر ابهي داشتند  چنين گويد :
من ندانم رب ورب اندرجهان                     من ُلرم از دستهٴ شا ويردي خان

دايه ام ُلربود شيرش خورده ام                  بهر رحمت اسم او را برده ام
الغرض از  شهر بيرون آمدم                     جانب صحرا وهامون آمدم

چون دو منزل دورگشتم از ديار                     عقل آمد برسرم جّلاد وار
عقل ميگويد زمستان گشته است                   عشق ميگويد محّبت آتش است

عقل ميگويد تو واسالمبول                       عشق ميگويد نميخواهـم فضول
يكدو روزي آمدم در شهر قاف                    ديدم اهلش بود چون آئينه صاف                        

و بعد ازاشعاري بسيار در وصف احّباي قزوين گويد :
يك  دو روزي هم بدم در شهر را                 اهل آنجارـا بديدم با صفا

وبعد از ابياتي چند در وصف سيد اشرف زنجاني گويد :
به چه روزي بود بهر دوستان                    او ز كوي دوست آمد من روان
مرد وزن واله زعشق شاه شد                     من از او جوياي شهر وراه شد

گشت جمعي چند روزي قبل ازين                   عازم از ما گشته در راه ببين
زود رو شايد رسي بر دوستان                     تابهم سازيد عزم آستان

ان شب ازآن شهر بيرون آمدم                       همچه مجنون واله وحيران شدم
اين منم  در كوي ليال ميروم                    خوز سر يا  اين كه از پا ميروم

اي نسيـم صيح از مجنون دهر                     سوي وجه اهللا  ليلي بر خبر 
گر به سوز قلب عاشق هاي خويش              گر بزلفين مشكين وپريش    ؟؟؟

گو برآن نوري كه ساطع از جبين                 گشته تا بينم رّب العالمين
كه رسان اين بنده را اندرحضور                تا بيابد چشم كورش از تو نور
اي تو نور حق مطلق در جهان                    َمظهر وُمظهر توهستي بي گمان
غيب تو غيب وشهودتو شهود                     غير تو ديگر  نبود است ونبود
آنچـه غير تواست مخلوق تواتند                  رازقي بركّل ومرزوق تواند

آنچـه قبل از قبل آمد در جهان                  انچه بعداـز بعد خواهد شد عيان
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گر به تو ساجد من آن را ساجدم                    ور بتو جاحد من از او جاحدم 
هركه آمد گفت برخلق خدا                       آمدم برخلق عالم رهنما

۴۱۹صفحه 
خود بفرمودي منم آن كردگار                     قدرت كّلي نمودم آشكار

هركه نشناسد تو را كور است كور                از تو  ؟؟؟ آه تو دود است دود 
آن چنان پرده به ُدور افكنده اي                     كه نماند هيچ برما شبهه اي

رحمت واسع چنان سبقت نمود                     غيب ال يدرك بيامد در شهود
مژده اي اهـل زمين وآسمان                      ذات حق بنموده خود را در عيان
چشمهاي مرمد؟؟؟؟ مخلوق او                         كورگردد  مّتصل از نور او
سعي در اصالح  چشم خود كنيد                    تاجمال اهللا  بها  را بنگريد

بعداـز آن در شهرت كردم مقام                   بودم آنجا  بيست و يک روز تمام
وبعداـز ابياتي چند در بيان حال بعضي از احباب  گويد "

بعد بيرون آمدم از آن ديار                     در دلم ديگر كجا ماندي قرار
رو به ره بنهاده ميرفتم زپيش                     تارسم د رخدمت موالي خويش

رفته رفته آمدم تا سوي باغ                     بردل بلبل زهجران بوده داغ
گفت اي شيدائي روي بها                         خوش  به حالت ميروي سوي بها

گوي بلبل گفت مقصود مني                       ور سرايم  من بر هر گلبني
آن طراوت از تو مي بينم به گل                 روح کّل ما را فدايت روح كّل

عشق تو برقلب من آتش شده است                  جسم  وجانم را همه آتش زده است
صوت تو بر گوش جانم ميرسد                       روز وشب برنالهٴ زارم كشد
شهرها ميگردم وجويم وصال                      از وصالت پي نبردم جز محال
سيد لوالك گفتي ما عرف                         بلبل  بي دل كجا بايد شرف

كي بيابد  خاري از گلزار تو                       جان جمله بلبالن ايثار تو
كاش صّياد اجل  صيدم كند                        زين قفس بيرون پي قيدم كند
شايدم با روح آيم سوي تو                      طرف سازم درحريم كوي تو

اندرين هيكل محال است ومحال                   كه به بينم طلعتت اي ذو الجالل
چشم سر جز هيكلت راننگرد                     چشم ِسّرخواهم  خدائي  بنگرد

گل بهانه ميكنم در نوبهار                           تا بنالم از فراقت زار زار
ديدم آمد سرخ گل در پيش رو                    گفت زين پر خارهم عرضي مگو

گرمرا با اين طراوت درجهان                      تو فرستادي زخلق خود نهان
حال در هجر آن گرفتارم كني                     عشوهٴ  بلبل تو در كارم كني

۴۲۰صفحه 
م مشغول سازي در چمن                      جز سر كويت نمي جويم وطن اخواهي

خويش را برباد خواهم داد من                    سجن كبري گشته برمن اين وطن
من ستاده بهرچيدن حاضرم                          گو بيايد با غبانت بر سرم

چنيده ؟؟؟ در ديگها جوشم دهد                         وقت جوشش بس خروشم  بشنود
آنقدر در كوره ها جوشش  زتم                  تاگالبي گردم ودستت رسم

مستعّد آتشم  ازبهر تو                            تا نسوزم بعداـز اين از قهر تو
همچنان آن اسيه وقت شكنج                    بر رخم خواهي  گشودن باب گنج
آن زمان مجذوب ابهٰي   ميشوم                      عطر ميگردم بمنيا ؟؟؟؟ميروم
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بعداـز آن دستم به زلف تورسد                     از دو عالم اين مرا حاجت  بود
سنبل آمد بعد از آن پيچيده مو                         گفت شرح هجر من گو مو به مو

گوي از آن زلفين پر پيچ تو داد                رشتهٴ عمرم  همه  بر باد   داد
يا بها چون ياد جعدت ميكنم                    جامه  را در نيل ماتم ميزنم

سر به زير افكندـه  اشكم ميرود                         تا كه پر خون جملهٴ گلشن شود
اه اه از آن سيه  روزم سيه                            رشتهٴ عمرم از آن رشته سيه

گردن جان بسته شد برسوي تو                    ميكشاند  قلب من دركوي تو
كاشكي من جاي شانه بودمي                      بر سر زلفت گذار افتادمي

 ) کلمات ترکي به کار رفتهِورَمنه يك تار اي تاري من                      ديده ورن؟؟؟   زاري من       (
گر بود اندر حضورت فاطمه                        شعر تركي را نمايد ترجمه

حالتم  اي دل دگرگون گشته است                       خون دل از ديده بيرون گشته است
كاشكي من زان گياهي بودمي                         از زمين قشله ميروئيدمي

يك نسيمي از سر زلف تو خواست                  گل  وسنبلها معطر  زان ؟؟ است
الله آمد گفت در هجر بها                             داغ قلبم بنگر از بهر خدا

گوي در هجر تو بس خون خورده ام                رنگ خون از شاخه بيرون كرده ام
بادل  پرداغ رفتم زير خاك                            زين جهة  با داغ آيم سينه چاک 

تا به كي اندر فراقت مبتال                       داغ هجرانـم كن از وصلت دوا
هرزمان رجعت كنم در نوبهار                    سر زخاك خود برآرم  داغدار
داغت اي شه در وجود ودر عدم                    گوئيا قسمت شده بهر دلم

در فراقت بود قلبم پر ز داغ                         روز وصلت داغ شد باالي داغ
۴۲۱صفحه 

بازهم با داغ ز اينجا ميروم                   تا ببينـم كي  به وصلت ميرسم
نرگس بيمار آمد سر به زير                        گفت رحمي كن عصايم را بگير

خدمت آن شاه عرض من رسان                       گو زچشم مستت اي شه االمان
من از آن روزي كه مادر زاده ام                           چشم خود در راه تو بگشاده ايم

كي شود پرده براندازي زجود                    آنچه در غيب است آري در شهود
حال چون از پرده بيرون آمدي                   كم به اين مسكين تلّطف كرده اي
چشم شهاليم ز گريه كور شد                      زان زمان كز خاك پايت دور شد
شصت زبان دارم به شش سودكبر تو؟؟؟؟؟                ميكنم فريادها از هجر تو

شايدم باردگر رحم آوري                        در حضور خويشتن بازم بري
تاج خود را آن زمان گيرم ز سر                  كه رسيدم خدمتت بار دگر
َسرو آمد كرد تعظيم وسجود                       سّر قلب خويشتن افشا نمود

گفت در آن آستان يابي تو بار                     شرح حال َسرو راهم عرضه دار
گوي سرسبز جهانم كرده اي                         ايمن از جور خزانم كرده اي
ليك از هجرت پريشان مانده ام                  بي ثمر در ملك ايران مانده ام

هروجودي كه ثمر نايد از او                     خوشتر آن باشد  كه  سوزد رو به رو 
در عدم بودن بِه َاستم زين وجود                   خدمتي از من نمي آبد چه سود

كاشكي از تيشهٴ بيداد کين                       ظالمي ريشه ام  برآرد از زمين
شايدهم  آرند در مطبخ سرا                       سوزدم از بهر طبخت  يا بها

آن غذا بر کاسان گيرد قرار                          ميرسم از يك جهت بر وصل يار
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چون لسان خويش برهم ميزني                   همچه ميدانـم كه حرفم ميزني
بعداـز آن از باغ بيرون آمدم                   با دل پر خون به هامون آمدم

دلبر من  مير  اقليم  وجود                      آن كه غير از او دگر حّقي نبود
آن كه با خود عشق بودش در نهان                عشقبازي را نمودي برعيان

نور رخسارش به عالم جلوه داد(به آب)                    صورتي از خود باب وِگل نهاد
يك تجّلي كرده از زيري نقاب                   جمله را از عشق خود كرده كباب

آن خداوند را رئوف  بي زوال                       مرتفع فرمود اسماِء جمال
زير هر اسمي صفت مخلوق بود                   زان صفت بر هركسي بنمود جود
جمله داراي صفات تو شدند                      هيچ يك از يك دگر كم نيستند

۴۲۲صفحه 
عقل وعشق جمله اوصاف خدا                      داده برانسان  بي چون وچرا

دلبر عاشق ُكِش زلفان پريش                      همچنين فرمود با عّشاق خويش
مّتصف گرديد بر اوصاف من                        متخّلق  گرديد براخالق من

گروصالم را شما طالب شديد                     ترك خواهشهاي خود بايد كنيد
اي بسا چيزي كه خواهاني زما                   َشرَّت آن باشد  نميخواهـد خدا
اي بسا چيزي كه خواهم برشما                  َشرّْ  تو پنداري نمي خواهي زما
امر را بگذار بر دست خدا                     هرچه ميخواهم بخواه و َشو رضا

اّول از امر محّبت اين بود                      گر كسي خواهد به من عاشق شود
اي خدا  تفويض كردم امر را                       هرچه ميخواهي نما هستم رضا

ليك توفيقم به دست فضل تواست                    گر كرم سازي   زجود وبذل تو است
بعداـز آنها آن حکيم درد دان                     خلقتي بنمود بهر امتحان

تا به بيند يار و اغيارش كي اند                اندرين بستان گل وخارش كي اند
هم گل وهم خاْر مالْك باغبان                    ديده بگشا حدِّ هريك را بدان

منزل گل در بساط پادشاه                       ناله آيد گر خلد خاري به پا
ظالمان خارند در نزد خدا                      خاِر يابس را بود آتش سزا

اي خدا خار مغيالن را بكن                      تا به هم ُخسبيم دريك پيرهن
محض حكمت حرص وشهوت خلق شد                   باعث هر دردمان اين درد شد

اين محك را در ميان افكنـد دوست                تا بيابد دشمن خود را  ز دوست
بعداـز آن تكليف را آغاز كرد                  امر ونهي خويش را ابراـز كرد

هركه اين دو داشت از  او دور شد                     از جمال بي نظيرش كور شد
آن كه اوصاف خدا  ادراك كرد                     خيش را ازحرص وشهوت پاک کرد

امتحان خلق شد اين دو  كثيف                    دوستانش پاك باشند ولطيف
گرخدا خواهيد حكمش بشنويد                     بعداز آن اظهار عشقش را كنيد
خلقت عالم  ز روي عشق بود                      تا به معشوقان نمايد دوسْت  جود

حرص وشهوت زوج گردانيده ايم                    هر فسادي زيندو بر پا كرده ايم
عشق بازي درجهان گشته است زين؟؟؟               حفظ بنما  اي تو خير الحافظين

يك دو روزي در جهان داده بها                  اقتداري دست هر يك بنده ها
قدر؟؟؟ مقدور وجود هركسي                          اقتدارـش ميدهد  از خود بسي

۴۲۳صفحه 
    ( تاکه بيند درکمال ...) در كمال اقتداـر                       در جهان باخلق بنمايد چه كار(تا ببيند)تا بيند
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گر ترّحم گر تلطـِّف ميكند                        جاي او در عرش جانان ميشود
گر نمايد ظلم با مخلوق او                      بي نصيب آيد زفيض جود او
برسرم بود از بها شور وهوس                    تا رسيدم شاطي رود   ارس
قلعهٴ چهريق را ديدم ز دور                         يادم  آمد طلعت حّي غفور

يادم آمد ابتالـي شاه خويش                       بس نمكها ريختم  بر قلب خويش
گريه وزاري نمودم بي شمار                      زانچه وارد گشته بر او زان ديار
حضرت رّب علي' روحيفداه                         اندر  آنجا حبس بوده چندگاه
كاش ميشد جان كّل بهرت فدا                    كه شدي  اي شه فدا بهر بها

االمان اي رّب اعلي زاستان                       الحذر اي شاه از اهل بيان
زود ميثاق تورا بشكستـه اند                    بدترين خلق عالم گشته اند

طلعت موعود از خلف حجاب                       همچه مه بيرون خراميد از سحاب
جاي شكرانـه شكايت ميكنند                      بهر حْق هريك  درا يت مي کنند 

زود بود امروز از بهر ظهور                    تو جسارت شان نگر در اين امور
با وجود آن كه در كّل بيان                      حكم  فرمودي تو براين امتحان
چون كه آيد حكِم او را بشنويد                   بركتاب و بر مرايا منگريد

ياكه احكامم نگردد سّدتان                      خوش برائيـد آن زمان از امتحان 
من  بشيرم آمدم بهر امور                      بعِد من  من ُيظِهر آيد در ظهور

آنچـه بامن اهل فرقان ميكنند                       اّمتان من مبادا آن كنند
آه آه اي كاش اي رّب ودود                        ابتالـي اين حبيبت چون تو بود

تو به دست فرقهٴ  فر فانيان                       مبتال  گرديده اي  اندر جهان
اين حبيب تو بدست فرقتين                        مبتال گشته به حبس دولتين

هر بالئي كه بفرمائي گمان                       بروجودش ميرسد او بي گمان
دوستانت دشمن حق گشته اند                     هر زمان ما  سيف كينه کشته اند

گر بخواهـم گفت يك رمزي از آن                 خون روان سازم  زچشم آسمان
آنقدر گويم كه از ابداع خلق                   همچه مظلومي نيامد در سبق

نام هر مظلوم اندر روزگار                     محو فرموده است اسم  اين  نگار
يادشان رفت آن وصاياي قديم                     جمله گرديدند شيطان رجيم

۴۲۴صفحه 
هركسي برحالتي افتاده است                      يك  َعَلم از جهل برپا كرده است
دشمن آن دوست گرديدند خلق                        آن يكي از ديگري برده  سبق

كاش نافرماني تنها بدي                           تا به اينجا اكتفا شان ميشدي
از براي شهريه آن بي حيا                       كرده كاري كه به خشم آمد خدا

  اهل بيان برتو رسيد                     اي جهنَّم باز گو  هل ِمن َمزيد(دوزخ از)دوزخا
آه آه  از اين گروه پرز كين                    كه چه كردي به مالك يوم دين
اّمتانت رّب اعلي  اي رحيم                      منحرف کردند صراط المستقيم
بادلي پردرد وبا  آه و فغان                     از ارس  عازم شدم  بر نخجواـن

نخجواـن  پاتخت دقيانوس بود                          اين زمان در دست شاه روس بود
اّول شهر ارس كردم مقام                        تا در آنجا خاك ايران شد تمام
خلق آنجا كافر ومسلم بدند                    دير و مسجد هم كليسا داشتند
هركسي در مذهب  خود با خدا                     داشتي روي  نياز و التجا
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يك طرف بانگ مؤّذن ميرسيد                       يك طرف ناقوس گوشم مي شنيد
هيچكس بر هيچكس كاري نداشت                    كافر ومسلم به هم راهي نداشت

صورت عيسي      نصب بود                           هركه مي آمد بر او سجده نمود
بنده هم رفتم زيارت كرده ام                        عيسوي بود است آخر جّده ام
جاي ديگر صورت مريم بدي                       سايه از روح الُقُدس برسر بدي
عرض كردم خدمت مريم  جنان                     كي تو خاتون برزمين وآسمان
اي فطين وزيرك و اي ماه رو                      از كجا پيدا نمودي  همچه شو

در ميان اين يهوديهاي دهر                         حق خودرا يافتي شكل بشر
برچه وقتي پرده از رخ برگرفت                  تا تورا پي پرده حق در برگرفت

جا ي من خالي در آن بزِم ِوداد                         كه مبارك برتو گويم عيش باد
زاّول ايجاد آدم بو البشر                         چون تو زن ديگر نيايد در نشر
بعد تو ديگر نيامد تاكنون                    غير يك زن طاهره آمد برون

قدر طا از تو در اينجا شد مزيد                كه به تو حق خود نمود از خود پديد
حق بيامد نزد  تو  رخ تافتي                             طاهره بهر لقا  جان باختي
گربگويم زن  براو تائب شوم                      ور بگويم مرد بود كاذب شوم
من ندانم كيست آن مايه حيات                   يك زن و داراي كّل معجزات

۴۲۵صفحه 
مريما حّدم نباشد وصف او                       با تو  ميخواهم نمايم گفتگو

با زبان حال گويم مريما                       فاش وظاهر آمده برما خدا
آن يهوداني كه بودند آن زمان                   جمله بنمودند رجعت اين زمان

بلكه صد حساس؟؟؟ آمد دور ما                        حكم   بنوشتند برخون خدا
جاي ديگر بود عيسي بر صليب                    گريه بنمودم برآن ُكشته غريب
گربگويم ازچه ياد آمد مرا                        اشك مي بارد همه ارض وسما

من نگويم بعد ما خواهند گفت                 هركسي در عمر خود خواهد شنفت
چونكه بيرون آمدم از نخجواـن                            رفته رفته آمدم تا ايروان

ايروان جاي خوش آب وخوش هوا                   برسرم  قبله شوري؟؟؟؟ از بها
يكشبي با جبرئيل عقل من                       درميان آمد دمي بعض سخن 
گفتم اي جبريل ذات كردگار                      برحسين بن علي شد اشكار

گفت آري چون حسين در كربال                       عشق جانبازي نمودي  بر مال
از براي حق بكلي شد فدا                       خود ديه برخون او داده خدا

اندر امروزي كه خود ظاهر نمود                 هيكل ان  آن شاه را برتن نمود
هيكلش باشد حسين بن علي                       ذات يكتائي كه گشته منجلي

ذات بي هيكل چسان مرئي بود                       زين جهت البد به هيكل ميرود
حق بقرآن وعده اي داد از لقا                     يوم آخر خود نمايم  بر شما

تا به چشم  َسر جمالش بنگريد                        بعداز آن برعالم ِسّر پي بريد
گفتم اي جبرئيل واضحتر بگو                     تا بيايم بوئي از گلزار او

گفت نور چشم برجان تن است                    ليك  بينائيش از اين روزن است
گركه چشمت بسته گردد بعداز اين                 تو كجا بيني ديگر روي زمين
صنعتت در قلب مكنون آمده                       ليك از دست تو بيرون آمده
عاقالن گويند از نزد تو بود                         ابلهان گويند از دست تو بود
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علم تو در سينه پنهان گشته است               تاز ماني كه  زبانت بسته است
چون که بگشايد زبان از بهر گفت                 تا بقدر علم خود خواهي تو گفت
اين شنيد جان تو از گوش تست                   ليك درك آن به دست هوش تست

بين تو اي ظاهروباطن درست                      جملهٴ اينها به دست ذات تست
ذات تو درهر محّلي جلوه اي                          مينمايد تا صفاتش بنگري

۴۲۶صفحه 
هر صفاتش جمله غير يكديگر                     گوش تو كي ميكند حكم بصر
جمله اوصاف تو از ذات تست                     بهر ذات خود تحّمل كن درست

قد عرف نفسه از اينجا بشنويد                شايد از قطره به دريا پي بريد
پس به اسباب است  كار هردوكون                    ذات حق بشناخت كس كوتاه کن

صد هزاران چون حسين بن علي                    دارد اين خّلاق در هر عالمي
تو نپندازـي كه اين ذات آله                       غير ازين هيكل نبودستش  جا

او بهر عالم به اسمي ظاهر است                   گاه مستور است گاهي ساتر است
عالم او منحصر نبود در َكون                   ال نهايه عالم او دارد  بدان

گفتم اي جبرئيل عالمها كجاست                   پس چرا پوشيده او ازچشم مااست
گفت تو از عالم حّد آمدي                       از حدود خود تجاوز كي كني

گر به ال حّدي رسيدي در وجود                      بنگرـي هر عالم غيب وشهود
تو بهارا مثل خود بيني بشر                    چون تجاوز ميكني جاي ديگر

كس نبيند آنچـه ظاهر برمالاست                   كي به بيند آنچه پشت پرده هاست

كه خّلاق وجود                         ذات غيب خويش آورده شهودآن باوجود 
مّتصل در روز وشب درهرزمان                     آشكارا ميكند سّر نهان
كه منم خّلاق و رّزاق شما                       بنگريد اين قدرتم را برمال
يّكه وتنها ميان اين جهان                      بر مال فرمودم اين سّرنهان

نه درونه؟؟؟؟ زور بركس ميدهم                      قلب هاي صاف از جا ميكنم
انچان تقليب سازم هر وجود                     كه سليمان ميكنم ديو  عنود

بر قلوب هر كه يك طرفي كنم                    خود زحكمت بحر پر ژرفي كنم
اي خدا اين طرف را برمن فكن                   آتش عشقت بقلب من بزن
تا بكّلي فارغم سازي زدهر                      تا نماند بعداـز اين از من اثر

يك مثل گويم به ظاهر بنگري                        خود در آن عالم تواني پي بري
اين زبان يك آيتي دركام تست                   گفتگويش هم بدسست ذات تست

هرچه گوئي از تكّلم كم شود                     يا نگوئي ثفل آن محكم شود
هرچه ميل تست ميگوئي مدام                     در تمام عمر خود گشتي تمام
ببين كه از نطق تو چيزي كم نشد                يا زبان تو به كامت خم نشد
خلقت هرعالم حق را بدان                       آن كالم تو كه آيد از زبان

۴۲۷صفحه 
چون خدا گويد كه کن آن ميشود                  عارف وسالك از اين ره پي برد

اين عوالم جز خدا                             خود بدان ديگر عوالم در كجا است
تو كجا بودي چسان موجود كرد             پس كجا رفتي چرا مفقود كرد

خلق شد از قطرهٴ آب مني                       زين جهت هستند هريك  يك مني
اي خدا تو اين مني را دور كن                   اين كثافت را زما معزول كن
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ما و من را در حضورت راه نيست                هر كثيفي قابل درگاه نيست
پاك  فرما تو زجودت اي لطيف                 اين وجوداتي كاز اّول شد كثيف

گفتم اي جبرئيل من را زين مني                  خلق فرموده جنب باشم همي
گفت آن ساعت كه روح او خود وفود                از جنابتها همه پاكت نمود
جمله قدرت به تو موجود كرد                      مظهر خود اسم مسجود كرد

گفت آن ساعت به خود احسنت ها                            كاين چنين خلقت بفرموديم ما
بين دم آخر كه  روح  از من زده؟؟؟ (زدود)                   از مني بدتر خببث تر ميشود

شاهد قولم تو در قرآن بخوان                         آيهٴ   انّا اليه راجعون
آمديم  ازنزد حق راجع شويم                    اي خوش آن ساعت كزينجا ميرويم

كاش باروي سفيد و بي گناه                      زود ميرفتيم ما زين جايگاه
اي خد رحمي نما من بنده ام                     از تمام فعل خود شرمنده ام

يك نفس فارغ نيامد از درون                    چون بيايم من به وقت راجعون
اي خدا من روسياهم روسيا                       خواهم از خون يك بقائي يا بها
اي خوشا وقتي كه رو پوشم زخون                تا  شوم گلگونه وقت راجعون

اي خدا توفيق ده اّول به ما                       بعد بر ما را بسوي قتل گاه
خود تو ميداني كه قابل نيستم                  در حضور امتحانت ايستم

گركه ما قابل بديم اي دوستان                   مرگ را البته ميبرد از ميان
جمله را از بهر خود قربان نمود                تارساند بر وصال خويش زود

قابليت  حق نمي بيند به ما                      ميفرستد مرك را از بهر ما
هركسي در اين زمان قابل بود                     اين بدان البته قربان ميشود
گفتم اي جبرئيل حق كردگار                      مطلبي دارم بفرما آشكار

چون شود آن يك سعيد وآن شقي                    نور حق بر هر دو نبود منجلي
گفت نور حق به هر دو منجلي است                   ليك استعدادشان بيش وكمي است

۴۲۸صفحه 
ئي در زمينيتونگه در  شمس ظاهر كن ببين                   هيچ كم تا بد به ش

يا مساوي هست نورش برهمه                       تابش اوهم به گرگ وهم رمه
هركسي برقدر استعداد خويش                      كسب نور وضوء ميسازد نه بيش
در گلستان بوي گل خوش ميكند                   در .......  احداث آتش ميكند
سنگ قدر خويش روشن ميشود                      آينه يك جا حكايت ميكند
گرچه آينه زسنگ آمد پديد                      در رياضت نور اوشد برمزيد

گر بكوره او نميرفت ونسوخت                    از چه رو خورشيد براو ميفروخت
ز امتحان كوره آمد باضياء                        ورنه سنگي بوده  اندر شاهراه
اي وجود  از  سنگ كمتر نيستي                  اندكي در كوره بايد زيستي

تابش آن آفتاب معنوي                              مّتصل اندر قلوب عالمي
هركه قلب خويش را صافي نمود                   بر دلش تابد ز انوار ودود

جمله اعضايش  همه روشن شود                    آن زمان از حق حكايت ميكند
او نمي گويد به جز حكم خدا                       او نمي جويد به جز حّب خدا

گر شعوري هست اين صحبت  بس است             در حماقت آتشي  اندر خس است
گو بسوز وگو بسوز وگو بسوز                    تا بود عمرت درين  يک چند روز

چونكه رفتي باز خواهي سوختن                   چند آتش بهر خود افروختن
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جبرئيلم رفت ومن مجنون شدم                    آن زمان از ايروان بيرون شدم
جستجوي يار ديرين آمديم                       تا لب درياي شيرين آمديم

آنقدر آنجا هوايش سرد بود                     روي دريا جملگي يخ بسته بود 
از برودت دست ازجان شسته ايم                ديرگاهي سوي منزل آمديم 
يكنفر از اهل بنت يا بها                        داد  آن شب منزل خود را به ما
گر ندادي منزل آن شب جمله مان           مرده بوديم ونبود ازما نشان
منتهاي ميهماني را نمود                       تو عوض ده اي خداوند ودود
ز اسم او ورسم اوتو اگهي                    دارم استدعا كه ايمانش دهي

وارد تفليس گرديديم ما                        ديدم  آنجان بس  كليساها به پا
يك طرف ناقوس ناالن از فراق                     يك طرف رهبان به سوز واشتياق

اّمت عيسي تمام از مردوزن                      در كليساها همه جمع آمدن
هريكي برحالتي مشغول راز                      سوي محبوبم بهاء روي نياز

۴۲۹صفحه 
بازبان خويش ميگفتند اين                             ما تو را خواهيم رّب  العالمين

عيسيا کي از سماء سازي نزول                          جان به كف داريم فرمايش قبول
مريما رفتي به سوي روح قدس                      يك نظر فرما ي  بر نيل  ارس ؟؟؟؟

روز وشب بهرت عبادت ميكنيم                   از تو وعيسي حكايت ميكنيم
دختران دردير گشته معتكف                      كه نمايد آفتابت در شرف

چون شنيدم اين هيا هو را زدير                  منصعق شد روح من رفتم به سير
ديدم  آن معبودشان ابهاي مااست               جمله عالم گداي شاه ما است
ناله برخاست  از سوز جگر                      آتشي افروخت اندر خشك وتر
گفتم اي  باب مسيحا سوختم                      همچه مريم ز اشتياق افروختم

يك نظر اي خا لق روح القدس                      بردلم   فرما درين ُملك ارس
يكطرف ناقوس مينالد چه من                     يك طرف رهبان ز گر پيرهن ؟؟؟؟

تختها در بام با صوت جلي                     ذكر توخوانند برمن منجلي
اسم حق از شش جهت برخاسته                     هركه مي بينم بها را خواسته

من فقير وبينوايم يا بها                               شرم ميدارم برم نام تو را
چون كه مي بينم تمام ذّره ها                    ساجد خورشيد رويت يا بها
من كجا قابل كه ذكر از خود كنم               يا بگويم بر بها  من عاشقم

خاك برفرق من وعشق چه من                      با فراقت زنده باشم در زمن
گر نبودي حكم تو َبر بوِد من                    خود به دست خود گرفتم جان زتن

در فراـق وزندگي عاشقان                       هر نفس بيرون بيايد جانشان
باز از حكم تو برگردد  نفس                      عاشقان را كي رهائي از قفس

كي  شود بيرون بيايم زاب وخاك                 از  هوا ؟؟؟؟و آتشت گرديم پاك
آن زمان آيم حضور عرش تو                       بنگرم از چشم  روحم وجه تو

چشم خاكي ديد ومن مجنون شدم                   چشم روحي بيند آيا چون شوم
صد جهان  جان ميدهم بهر لقا                   خود مگير از من بها  روحيفدا
امشبم  آتش زبانه ميزند                          ر وح من در كوي  جانان ميرود

ياكه جانان آمده برمنزلم                           شعله افكند برسوز دلم
صوت ابهٰي   ميكشد برکوي جان                     هوشم از سر برد و اشكم شد روان
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بعداـز آن ديدم گروهي                           جمع گرديدند بر مسجد همي
۴۳۰

چند صف بستند از بهر نماز                     با خداي من همي گفتند راز
(يا در رکوع) يكسر با خضوع                 مّتصل يادر قيام و در ركوع   هر وله کردند

در ؟؟  نحلهٴ  سينا شدند                                يا تجّلي بها را ديده اند
جمله بادلهاي صاف وبي ريا                     مينمودندي عبادت برخدا
حالتي ديدم از آن قوم يهود                    گوئيا موسي بيامد در شهود

آنچنان از جان خود آهي زدم                   طور را از آه ُمنَدك كرده ام
كل مذهبها بها جوياي تست                        قلب عالم واله وشيداي تست

اي خدا  عاشق تو را بسيار هست                  پس مراكي قدرت اظهار هست
تو بفرمودي به موسي  لن تران                     چون به من خواهي نمودن رخ عيان؟

آن زمان از غيب برگوشم  رسيد                   اين ندا  اُنظر َتراني شد پديد
چشم را از غير ما َبرداْر  تو                          بر لقا ءاهللا بها  فائز  بشو

خرق بنموديم ما استار خود                    تا ببيند هركه خواهد يار خود
هركسي امروز مأيوس ارشود                       اين مالمت را  به خود بايد كند
كه چرا يوم لقا وا مانده ام                           در خياالت  و هواها  مانده ام

ا بي مرض نبود يقين                   كي تواند ديد نور اين جبين ت چشمها
هيكل  من در ميان آفتاب                       جلوه گر گرديد با اين نور وتاب

يك سر موئي نبيند هيچكس                        تا نسازد پاك چشم از هرهوس
پاكم و دلهاي پاكان بيندم                      چشمهاي صاف ياران بيندم 

چشمهاي كور  ِكي بيند مرا ؟                       در قلوب پرزكين نايد خدا
يك سر موئي اگر در چشم هست                    كي ببيند روشني ام  را  درست ؟
تا غبار چشم را بالمّره پاك                          تو نسازي   چون ببيني نور پاک ؟
ور خيال از غير من سازد خطور                      آن خيال البّته نايد در حضور

پاك شو در ظاهر وباطن ببين                    نور وجه  اهللا رّب العالمين
آن زمان هرچيز بيني من بود                     لن تراني كي به گوش تو رسد
آي پاك و  بين مرا پاكيزه روي                   با تو بنمايد لسانم گفتگوي
عقل وهوشت منصعق  سازيم ما                   غير ما ديگر نبيني تو خدا

 به دريا  دامنت كو تر شود؟ر گر به آتش ميروي  گلشن شود                 و
چند روزي جاي ما تفليس بود                    روبه ره آورده ميرفتيم  زود

۴۳۱صفحه 
شد بهاران شاطي بحرـم مقام                     بودم آنجا هفت روزي را تمام
كشتي بگرفته بنشستيم ما                        دست از جان شسته ميرفتيم ما
اي بها گر غرق فرمائي مرا                    راضيم  برهر چه ميخواهي خدا
جان به راهت داده ام چه بحر وبر                 لطف فرما گير جانم زودتر
چه مرا ماهي خورد چه مارو مور                  روح من البته آيد در حضور

اين جسد حکمًا فنا خواهد شود                     خوشتر آن باشد كه در راهت رود
يا به صحرا يا به دريا هر كجا                     جان من گردد به قربان شما

آب وخاكت پيش من يكسان بود                  مقصد من ديدن  جانان بود
زائرت راكي فنا باشد يقين                         ميرسد تاعرش رب العالمين
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گر جسد از هم بريزد روح باد                   هركه اين داند  بر او مفتوح باد
اي خدا روحم نميرد از گناه                      گر بميرد آن زمان گردد تباه
گر مرا زنده بود روح اي حكيم                  باز فرمائي تو الطاف قديم

صورتي از من به هر جا مي نهي                    در همه عالم مرا زنده كني
عالم كون وفساد از جنس خاك                      عالم ارواح سازي روح پاك

آن عوالم ها كه داري در نهان                   من نميدانـم چسان سازم  بيان
هر زمان   رزقي  مقدر ميشود                   طفل يك روزه كجا پسته خورد
من چرا اظهار هستي ميكنم                      برخود و برعقل خود خنده زنم

اي قلم تفصيل دريا را بگو                          همچه ماهي سير كن از جو به جو
چند شهري در كنار بحر بود                    هر كجا يك شب دوشب منزل نمود

 پنج روزي بود منزلگاه ما        رسيديم درقضا    (ترابوزان)تا به در بوزن 
 درياي سياه باشد)احتماًالدل زهجر دوست (ز)خون لبريزشد                    وارد درياي اقا دمگيز  شد؟؟؟؟  (

 کشتي دودي نشستيم در قران ؟؟؟                     تا رسانم خويش را برآسمان  
همچه كشتي ناله از دل ميزدم                         دود بر سر پاي برِگل ميزدم
تا رسيدم در كنار سانسوم                       روبرو گشتيم با  آن مرز و بوم

گفتم اي ارض مقدس مرحبا                       پرده از رخ برگرفت اينجا بها
شكر كن اي خاك ماهستي برآب                     كشتهٴ تو برزمين ام ترب

حق در اينجا آشكارا گشته است                   حرمتت از ُنه فلك بگذشته است
كاش من هم ذّره اي بودم زتو                        كه بها سايه فكندم همچه تو

۴۳۲صفحه 
تو قدمگاه  خداي اكبري                                زين جهت از هرچه خوانم برتري

بر تو ِسّر بگشوده خود اظهاركرد                جاي ديگر كي چنين رفتار كرد
برتو فرمود است فضل اي سامسوم                 قدر خودرا دان ميان مرز و بوم
بازبان بيزباني كن دعا                                 كه رسم در خدمت آن پادشا
كشتي دودي برفتي آن زمان                       جانب اسالمبول گشتم روان

ماهي از دريا برون آورد سر                     داد پيغامي به مير بحر و بّر
گفت در آب است جايم روز و شب            غرقه ام در بحرتوخوشكيده لب

چون كه لب برهم زنم بنگر كنون                   لفظ آب از ....  آيد برون
سوختم از تشنگي هجر تو                        كي رسم آخر به آب وصل تو
سيردر درياي بي پايان كنم                     شايد از صهباي تو جامي زنم
مّتصل در جست وجويت اي نگار             ساعتي جانم نميگيرد قرار

ليك اندر حد دريا آمدم                        از حدود خود تجاوز كي كنم
هرچه دراين بحر سباحي كنم                     از وصالت همچه توئي نشنوم

فكر  بکري كرده ام دركار خويش              يك دو گامي ميروم از بحر پيش
خويش را در دام صّياد افكنـم                    تا به خاك پات جان را بسپرـم
در تبلبل آيم از هجران تو                       جان خود را ميكنم قربان تو
بعد از آن شايد  به وصل تو رسم             تا به كي درد فراقت را كشم

وارد اسالمبول گشتيم  ما                        ياد آن روز آمدم  بها
نالهٴ جانسوز مي آمد زدل                        اشك خون باريد چشمم مّتصل
كاي خدا اين شهر بودي چارمه                      بندگانت جمع بودندي همه
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روز وشب ساجد به خاك مقدمت               زنده ميشد  روح ايشان از دمت
رفتي  از اين سرزمين اي روح كّل                  خاك برفرق همه اسالمبول
بي تو من چون بنگرم اين شهر را                ز اب ديده پر كنم اين بحر را

از دو چشمان من وچشم سحاب                     هردو در آن روز ميباريد آب
رفتم اندرخان پاشا مصطفي                      ديدم آنجا بود ميرزا مصطفي

تا بديدم صورتش بشناختم                       رنگ ودل را هر دو يکجا باختم
كاين بود زّوار دركوي بها                       جان وسر بايد كنم بهرش فدا

ديدم آمد پيش وگفت اسم توچيست         گفتم اين طفلك به همراه تو كيست
۴۳۳صفحه 

منزل اصحاب حق برگوكجاست                     دوري ما اين زمين ازهم خطا است
زود رو اذن مرا حاصل نما                             كه به خدمتشان رسم اين جايگاه

رفت با تعجيل وبرگرديد زود                         گفت برخيز وبيا اذن تو بود
چون برفتـم ديدم آنجا گلستان                         نه نفر بودند مثل حوريان

جمله از عشق بها بي پا وسر                          بهر حق عازم شده سوي سفر
حالتي ديدم من از آن زاريان                        كه نديدم هيچ  جا از دوستان

هركه خاطرشان بيازارد بها                           نزد تو گردد خدايا روسيا
درمحبَّت يك نفرشان سر ُبدي                    كه دلش از شمس روشنتر ُبدي
اي خدا برحق يارانت قسم                          اي خدا برزلف افشانت قسم
چشم شفقت را مپوش ازعاشقان                  لطف بنما بر تمام دوستان

 آن سر دارعشق خويش را                 رحم برقلب پريشانش نماخاّصه
شاهدي برسرآن اي كردگار                      حاجت قلبش خداوندـا برآر
نائب من تشنه او اندر حضور                      تو مفرما از لقاي خويش دور
همچه من در بحر منداز اي بها                   در دل او نيست جز عشق شما
گفتم اي حوريَوشان كي آمديد                   عازم كوي بها كي ميشويد

گفتند اينجا  منتظر هستيم  ما                    تارسد حكم جديد كبريا
چار يوم آنجا چه جان وتن بديم                 محو آن يكتاي مطلق ميشديم

گاه ناليديم در هجر بها                            گاه خنديديم از وصل بها
حكم حق از بهر آنها در رسيد                   ني زپا از سر به كوي من دويد
چون كه عازم گشتندآن َمه پيكران                 همره آنها بشد روحم روان
عرضه بنمودم  دراينجا آمدم                      هرچه  فرمائي به جان مّنت برم

مقصد من جز رضايت چيست چيست          مطلب من جز اطاعت هيچ نيست
روز پنجم  دوستان كردند رحيل                  ماند در اسالمبول شمس ذليل
تا جواب عرض او از حق رسيد                    آنچه ميبايد كند آنگه كند

گر بفرمايد بيا جان ميدهد                            ور بفرمايد برو  مّنت برد 
جمعي از اصحاب حق آن شهر بود                   بررخم گاهي َدِر لطفي گشود
يك  نصاري' بود در آن سرزمين                     كاز فطانت عبرت روي زمين

آمد آنجا گفتگو بنمود او                  كه بها امروز چه بود تو بگو
۴۳۴صفحه 

گفتم از شمس ابن سئوالت از چه روست              برخداوندي او .......
ناگهان سّياح آمد منزلم                            پاي خود بنهاد برفرق سرم
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بعداـز آن آمد ز در مشكين قلم                   كه كند خنده بر اين چشم ترم
سائر احباب هم بهر خدا                           سر كشي كردند گهگاهي به ما
بودم آنجا شانزده روز تمام                       تا رسيد از عرش رحمن ابن پيام

كه برو درمكه وصل وحرم ؟؟؟؟                     من تورا خواهم در آنجا بنگرم
چونكه ميقات تو آنجا سر رسيد                 رو به كوي من  زسر بايد دويد

اذن داديمت پس ازحّج تمام                      جانب اين قبله بنمائي قيام
حكم حق بوسيده بنهادم  به سر                   روز ديگر آمدم زانجا به در
باز اندر كشتي دودي  شدم                    برخود وبر قلب خود آتش زدم

تا سه منزل برسر دريا برفت                   چشم من ميگشت بيخود هر طرف
تا ببيند اين گليبول دركجاست               بندر آن شهر كانجا شاه ما است
ناگهان ديدم گليبول را زدور                        اين دل ديوانه ام آمد به شور
چون نظر كردم سواد شهر را                    اشكم آمد پر نمود آن بحر را

کاي بها من اندر اينجا آمدم                     زين مكان چون جاي ديگر ميروم ؟
اي بها حل؟؟؟ وحرم اين جا يگاه است                مكه وميقات گاه من كجا است

يا بها دراين ِمني' قربان شوم                  خود بفرما چون از اينجا بگذرم؟
قبله من اين مكان است اي بها                      جانب مكه روم آخر چرا؟

صاحب خانه در اينجا حاضر است                  رفتن خانه نه كار عاقل است
كي  شودآيم در اينجا بنده وار                     تا به قربان تو گردم اي نگار

چشم خود را بركف پايت نهم                    جان به خاك راهت اي شه بسپرـم
چون كنم باحكمت اي پروردگار                  خود بفرمودي روم درآن ديار
حاكمي وحكمت از جان ميخرم                    هركجا  فرمان دهي آنجا روم

يا به دير يا كليسا يا حرم                              تو بفرمائي روم  ُحكمًا َرَوم
مطلب من جز اطاعت هيچ نيست                  جز اطاعت خود عبادت هيچ نيست

ميروم اّما به توفيق شما                            همرهي باشي به هر جا  اي بها
ميروم با چشم گريان زين دبار                 در كجا اين جان من گيرد قرار

قلب من از حرقت هجر شما                      ميزند آتش برين واپور ها
۴۳۵صفحه 

عقل من جان داده ام                تا بكوي يوسفم پي برده ام گفتم اي بي
اي زليخا از جواني تا به حال                   چشم  من گريان زهجر اين جمال
حال چهل سال است ميگريم مدام                    از براـي يوسف آن بدر تمام

مال وجاه واسم را انداختم                    جان به كف در كوي او بشتافتم
هر قدم تا ا ندر آنجا آمدم                   كشتن خود را معّين ديده ام
بين كه ميگردم تمام شهر ها                   شايدم بوئي رسد زان آشنا
ميكشم مّنت كه اسم  بندگي                     زسر فتنه گذارد او همي

گرمرا در مطبخ خود جا دهد                    منزلم از عرش باال ميرود 
گر مرا خواند كنيز خادمان                        فخر سازم برزمين وآسمان

راضيـم نامم برد گرچه به قهر                    چون برد نامم به قهر  اين است  فخر
من از آن ترسم كه نامم ناورد                  داخل مخلوق ما را  نشمرد

كاش هركس جانب آن شه رود                  دفتري از من شكايت را برد
اسم من مذكور سازد درحضور                   اين بود در قلب من جاي سرور
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گر َبَدم يا خوب خلق او شدم                    گر بسوزد يا  نوازد حاضرم
اي زليخا گوئي آنچـه داشتم                     از براـي يوسفم بگذاشتـم

زخرف دنيا چه قدري داشتي                    كو براي يوسفت بگذاشتـي
گنج و گوهرچيست در راه نگار                   جان بسوزان در رهش پروانه وار

گقت اي شهزادهٴ ُملك عجم                        يوسف تو خوبتر يا يوسفم
گفتم اي بي شرم بس کن لب ببند               بر خود وبر عقل خود ديگر مخند

اي زليخا يوسفم با آن جوان                    فرقش اين باشد زمين تا آسمان
يوسف تو بود مخلوقي ازين                     يوسف من هست  يوسف آفرين
آمدم از مصر ورفتم در  ؟؟؟                     گوئيا او شد َقَرن من چون ُاِويس
در دلم تا بيده شد نور و ضياء                    مّتصل ديدم حبيب خويش را
كز ادرنه  يك نظر انداختـه                      كار اين بيچاره را خوش ساخته

چند  روزي بودآنجا  بعد از آن              كشتي بگرفتـه بنشستـم در آن
جانب نلبوق گرديدم روان ؟؟؟؟                     بعداـز آنجا سوش قلعه شد مكان

طور سينا بود در آن سرزمين                    كه تكّلم كرده رّب العالمين
تا كليْم خويشتن از نخل طور                   گو ئيا  آن روز  بنموده ظهور

۴۳۶صفحه 
چون که ناقابل بدند آن مردمان                         گفت ميبابد بري  نصف زيان
گو به مردم از شجر آمد ندا                     كه همي ..........................هستم خدا

مرحبا برآن يهودان زمان                      از شجر آن حرف را كردند گمان
آه آه از اين يهود دور ما                    كاز بشر باور نميدارد چرا؟

برسر آن طور رفتم يا بها                     گفتم اين منزل كجا بود است جا ؟؟؟؟
كه ُبدي  برچه لبانت آمدي؟                       ظاهر اي حق ..... مظهر شدي
آنقدر دانم درخت زيت را                     كي چنين رتبه دهد آخر خدا؟
كه بگويد باكليم كرد گار                     كه منم رّب تو برمن سجده آر
حاش هللا من نميگويم رسد                        كه شجر باالتر از آدم شود

پرده بر چيدي تو از چشم كليم                    تا تورا ديد است آن سّر قديم
بعدها اين نوع اظهار او نمود                 كه تكّلم زين شجر برمن نمود
بيش از ين ديگر نميدانـم بها                  چون توانـم پس برم سّر تو را

تو به هر شكلي كه خواهي ظاهري               گاه مستوري وگاهي  ساتري
گاه ميگوئي انا عبدالعبيد                   گاه ميگوئي منم رّب مجيد

گاه در شيراز يك بنده به پا                    مينمائي كاين بود آن قائما
جز توكي بود است حّقي در جهان                 اي خدا از امتحانات االمان
كاه فرعوني برانگيزـي به دهر                    كه بگويد من خدايم در بشر
سيطي وقبطي بهم آورده اي                       حق وباطل مشتبه فرموده اي
تا بيابي جوهر خلق از َعَرض                    تا بگيري قلب صافي بي مرض
ميدهي  مهلت به فرعون عنود                     تا كند قبطي براـي او سجود 

مي نمائي سبطيان را تو ذليل                           تا فرستي جمله را در رود نيل
بعد از آن حکم قضا امضاء کني            قبطيان را غرقهٴ  دريا کني

که اگر فرعون بودستي خدا                  پس چرا او غرق شد از قهر ما 
بعداـز آن از طور سينا آمدم                      باز در كشتي به دريا آمدم
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حرامگاه حاجيانِآمدم در شهر رابق آن زمان                     كه بدي ا
ُمحِرم آنجا گشتم ولبـُّيك گو                     كاي بها از هجر مردم وصل گو
ترويه ميگفتم آن هم وصف تو                   الشريك له رَسم بروصل تو

در همان روز آن خداوند عزيز                    در ادرنه گفته بود بريك كنيز
۴۳۷صفحه 

كه فالن ِاحراـم خود را بسته است              داخل لّبيك گويان گشته است
يا بها لّبيك من آنجا  رسيد                   هم ندايت بردلم آمد پديد

(...بهرت ميزدم من)يا بها تو آگهي برقلب من                     كه چسان لّبيك بهرت  ميزدم   

باز در كشتي نشسته رفته ايم                  تا سالمت وارد جّده شديم
بعداـز آن از جّده گرديده روان                 رو به مكه با گروه حاجيان

روز وشبها راه را پيموده ايم                 رنج و زحمت ها درين ره ديده ايم
بس كه بيخود آمديم خسته شديم                  شكر هللا وارد  مكه شديم

ــد آنگــاه وبالجمله فتنه از سفر مكه مراجعت به ادرنه نمود وبشرف لقاء مقصود رسيد وچندي در جوار فضل وعنايت كبري بيارمي
شورعشق وايمان به ايـران برگشـت وبـاالخره در تـبريز از شـّدت غم وانـدوه فـراق بـه حسب االمر  بادلي پراز بار فراـق وسر پر از

والــواحي بســيار ومهّم از قلم شتافت وبرخي گفته اند اعداء وي را مسموم نموده هالك كردند وقبرش در تــبريز است جهان باقي
در مدح وثناي جمال ابهٰي   بـود وبـا نبيـل زرنـدي وغـيره مراسـله بـه نظم ابهٰي   براي وي  صدور يافت واورا اشعار وابيات كثيره

نمونه بعضي از ابيات وغزلّياتش را ثبت مينمائيم داشت وما براي
                        بنام خداوند بخشايندهٴ مهربان

به بغداد آن شهر دار الّسالم                     زراه سفر كردم آنجا مقام
يكي روز با خاطري پر زغم                    گذار اوفتادي سوي دجله ام

به عبرت نظر سوي دجله كنان                   سرشك فراق از دو دجله  روان
كه يا رب عطْش جاِن من كاسته                  دخان جگر از دهان خاسته

چه باشد دهي آبم اي بوتراب                   كه خاك وجودم سرشتي به آب
من از خاكم وخاك آتش ُكشد                    خوشا تشنه كامي كه آبي چشد

نه قدرت كزين بحر آبي خورم               نه طاقت كز  آبي چنين  بگذرم
تضّرع كنان رو به درگاه دوست                   كه بحر البحور محّبت از اواست

۴۳۸صفحه 
كه يا رب زبس حرم اندوختم                       لب دجله از تشنگي سوختم

الهي به درياي رحمت؟؟؟ قسم                       من تشنه  به؟؟؟ قطره آبي رسم 
كه ناگه جواني چه بدر منبر                          زفوق  سماوات آمد به زير

يكي مشك بردوش وجامي به دست          چه جامي به تحقيق جام الست 
درآن سوي آفاه ؟؟؟ بشنافتم                      به نوعي كه خود هيچ  نشناختم

 ؟ نزد آن                         بيان کردم احوال درد نهان به تعظيم و تکريم و
َود گر توآبش دهيُکه  اي جان جگر سوخت از تشنگي              ترّحم ب

به پاسخ چنين گفت آن حضرتا                   كه اين آب حيوان تو را لي وال؟؟؟؟
خوَرد آب اين دجله مرد ِخَرد                    خورد هركه از جان وتن بگذرد

خورد آن كه بي خود شد از خويشتن              خورد هرکه سرگشته شد همچو من 
خورد آن كه خون جگر خورده است                براسراـر محبوب پي برده است

تورا كي روا  همچه آبي نکوي                       كه از خود نرفته  نشستي  به جوي
                    دل بي بها زنده در  گور بهتو کز ما و من پر شدي دور به 

 Documents prepared by Adel Shafipour



228

اگر آب اين دجله برتو رسد                  به قا نون آن قبطيان خون شود
تو تا اين كه از خود نيائي برون               نبيني از اين آب جز  رنگ خون

تو گر تشتنه اي خود فراموش كن                  پس آن گاه جام لقا نوش كن
بريز آنچه بشنيده اي تا به حال                    خدارا چند ؟؟؟؟ وهم وخيال

خدا ظاهر وباهر است  اي عزيز                      تو در حق وباطل نداري تميز ؟؟؟؟؟ 
صفا گر به قلب تو ره داشتي                          چنين تشنه بردجله نگذاشتي
تورا يك نصيحت کنم گوش كن                  هرآنچيز داني فراموش کن
مصّفي' بشو پس مصّفا ببين                      به دريا در آ  و به كشتي نشين

زخود بگذر وخود بيفكن درآب                   كه از آبت آرد برون بي حجاب
حجاب تن وجان و دين پاره كن                 زهرچاره اي خويش بي چاره كن

كه  هر چاره يك قيد محكم بود                مقّيد كجا  سوي  حق ميرود
بگفتم سرافيلي  اي نو جوان                     که از نفخ  ؟ روحم آمد به جان 

بگفتا مَلک جمله خّدام من                      نمود است آن قادر ذو المنن
بگفتم ار عيسي بن مريم توئي                 كه برمردهٴ كهنه جان ميدهي

بگفتا ادب پيشه كن اي فالن                     مرا تو به اسم  نبّيين  مخوان 
۴۳۹صفحه 

بگفتم به ظاهر علي بوده اي                      كه اين مشک بردوش افكنده اي
بگقتا همين فرق مابين ما                     كه او خادم بنده من از خدا  ؟؟؟؟
تو نشناسَيم  راه خودگير و رو                  وصاياي اين بنده از جان شنو

بگفتم به ذات الهي قسم                        براسراـر  سّر بهائي قسم
كه از خويش بالمّره خالي شدم                 نيايد دگر صوت ما و منم

الهي اگر جرم مجرم نبود                     درين كالبد  عفوئي؟؟؟؟ رخ نمود
شدم مجرم از بهر عفو خدا                   چنين جرم را عفو باشد سزا

پس آنگاه يک قطره آبي زجام                    رسانيد برتشنهـٴ خشک كام
چه آبي كه از وصف بيرون شده                 چه آبي که دل بهر او خون شده
اگر يك ترشح  به دوزخ رسد                     جحيم خدا جمله گلشن شود
زيك قطرهٴ اين آب عالم سرشت                  ازين آب اوراق آدم نوشت
نبّي اين چنين آب راگفته وي                     كه اشياء ازين آب هستند حّي
كد ام آب خوانم ندارم دليل                 كه از رود جيحون به درياي نيل

زبحر حقيقت نم آب بود                       نه اين آب از شّط بغداـد بود
به يك قطره اين مزرع خشك را                   بروياند از هرگل و ازگيا

چه بركام جان آب رحمت رسيد                  زچشمم سوي اهللا شده ناپديد
بديدم شده ذات ما قبليان                      جهان ال مكان آمده برمكان

اگر دست قدرت نبستيـم لب                    به يك حرف برهم زدم شرق وغرب
چنان فتنه انگيختم در جهان                  كه خونم بريزند اهل بيان
اگر چه شهادت نصيبـم شود                     سر من فداي بها ميشود

ولي چاره امروز جز ستر كو                   شفا ظاهر آمد خدا  درد كو
رفيقان  اگر درد دين داشتيم                  وصاياي ذكر از چه بگذاشتيـم
فدا هركه كرد است خود را تمام               زكه بوده براو دوام  وقوام
بريزيد اصنام فرقانيان                            مگوئيد اقوال آن جا هالن
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خدا ظاهر است و توخودحاضري                 چرا منتظر بر َمن َيظهري
پس از مستغاْث  او نمايد ظهور                 من وتو كجائيم جز قعر گور

تو امروز در ياب اّيام ما                           بينداز افعال انعام را
نبي و ولّي رّب وصبح ازل                       به غير ظهورحق لم يزل

۴۴۰صفحه 
كه امروز آن آفتاب خدا                      منّور كند جمله را از بها

بگويم  نگويم بس است اين كالم                 تو گر هوش داري بدان والّسالم
تو اي ميرشط َمشك پر آب كن                  نصيب ونصابي بر احباب كن
همه تشنه كاميم  وشط زان تو                      زبحر كرم جمله مهمان تو

من از ديگران بيش خواهم نصيب                ترّحم  ضروراست براين غريب
نه آخر مربّاي آن سرورم                      ببايست از قسمت افزون برم

كريم كژمدار داراي جام                      تو هان ريز شط را به حلقم تمام
كه مستسقي عشق سرمد شدم                    ِزحّد تشنگي رفت وال'حّد شدم
برو اي دل ازشط بغداد دور                       سفر كن دمي سوي درياي نور

من و  وصف درياي آن ذو الجالل                   چگونه سرايم  زبان هست الل
چنين بحر را وصف نبَود  دگر                       كه از جنبشش  خلق شد سر به سر 

ازل  تا ابد يك بخاري ازآن                          پديد آمده در سر آسمان ؟؟؟
ران رحمت به خلق                     زنند آب اين تشنه كار برد به حلق؟؟؟؟ باكه بارنده

اگر برصدف رشح  نيسان رسد                    ثمر لؤ لؤ شاخ مرجان دهد
چه بركام افعي رسد اين سحاب                  نريزد از او غير زهر مذاب
يكي قطره ودر دو جا اين اثر                     محّل اختالف آمد اهل بصر

همين قطره را بردو جا بنگريد                چه کر دست برحال خود غم خوريد
قلم بشکن اي فتنه كوتاه ساز                 از ين بيش نبود روا كشف راز

ايضًا : 
دلبر پارسي زبان آمد                           بازباني پر از بيان آمد

دعويش انّني االعلي                           آيتش بذل جسم وجان آمد
معجزات رسل ز اعجازش                          همچه وهم جسمانيان امد

هرچه در پردهٴ خدائي بود                      از تجالي او عيان آمد
قهر او اعتبار معشوقان ؟؟؟؟                    صبر او فخر عاشقان آمد
از نواهاي نائي عشقش                        بردل مردگان روان آمد

تير حّبش به دوستان جانبخش                     بردل دشمنان سنان آمد
هركه از ديده ُرفت خاك درش                   افتخار جهانيان آمد

ميم وحا و ميم ودال بعد علي                    مهدي صاحب الّزمان آمد
اي مغنِّي نغمهٴ عشقش                          چند گوئي كه اين و آن آمد

۴۴۱صفحه 
يار ظاهر ز تو نور لم يزلي است              مظهرش چهرهٴ حسينعلي است

ايضًا:
چون دوست دل شكسته ميدارد دوست             پس هر  شكني كه هست از جانب او است

بشكسـت دل فتنه شهر بغداد                    از چيست كه دلبرش ميدارد دوست
آوخ که فلك به صفحه آورد مرا                   با اسب ورخ وتمام اركان سپاه
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يک يک ز برم جمله آن ها را بربود           تا كرد به يك پياده اش مات مرا
از مرگ جواد ديده پرخون كردم                مانند فرات ورود جيحون كردم

ديدم که به كوي دوست او رفته به خاک             بردم حسد وگريه فراوان كردم
تو خود جان مني  جانانه دل                  نباشد غير تو در خانهٴ دل

كه را قدرت گذار آرد  به قلبم                  كه جاي تست اين كاشانهٴ دل
قلم به دور تو بايد كشيد من كه كشيدم          طمع ز وصل تو بايد بريد  من که بريدم
اگر كه جامهٴ جان را به مثل پيرهن تو             زدست جور تو بايد دريد  من که دريدم
سابق اشاره شد بــا علمــاي اين فئــه ماننــد وبرادر واالگهرش طهماسب ميرزا مؤ ّيد الّدوله چنانكه در مطاوي اين بخش و دو بخش

محمد فروغي وغــيرهم مصــاحبه ومكالمــه در خصــوص امــر ابهٰي   كــرده بــا اصــحاب مقدس خراساني وفاضل قائيني ومال ميرزا
تغيــير داد و بــه ؟؟؟ وخلفش محمد مهدي ميرزا دراّيام جواني به زي طّلاب علوم دينّيه بوده پس از چندي محّبت ومساعدت نمود

وســيد رشــتي رفت وبــا مــيرزا ابــو الفضــل و نفوذ قول در ما بين شهزادگان اختصــاص وامتيــاز يــافت وبــه طــريقت شــيخ احســائي
نموده دالئل وحجج امر ابهٰي   شنيده فائز به ايمان گرديد ســپس  سـفري بــه عكــا  مناظرهٴ دينّيه۱۳۰۵گلپايگاني در همدان به سال 

مــيرزا در سـال در جوار عنايت ابهٰي   زيست وبعداـز عودت به ايــران در طهــران در گذشــت  وخلفش محمــد حســين كرده اّيامي
بديع گشت وابن عمش حاجي تقي نيز مؤمن شد ومحّمد مــيرزا مذكور باوالد بوده مقاالت ميرزا ابو الفضل را شنيده فائز به ايمان

وشهزادگان وغيرهم مؤانس شده وبا همکنان؟؟؟ به نوع مراعات حكمت در مسائل بديعه با بزرگان اهل بها از علماء
۴۴۲صفحه 

بـه حكــومت اصــفهان وقم وغيرهمـا صحبت كرده تنوير افكار وتشحيذ اذهان همي نمود وپيوســته مـأمورّيت دولــتي يافتــه اّيـامي
داشت ودر اّيام سلطنت محمد عليشاه چنان كــه در بخش الحــق مي منصوب بود وچندي در اصفهان وطهران رياست تلگرافخانه

بدو مفّوض گشــت وبــه همين ســبب منفــور انقالبّيــون حــّريت طلب گرديــده وبــه صــددش برآمدند آوريم رياست شوراء دولتي
عبدالبها به سر برد وچـون بـه ايـران بـر وچندي در عراق معتكف شده از طريق بّر شام به حيفا رفته اّيامي در جوار عنايت حضرت

ــّراء گشت در مجالس اعاظم احباب سئواالتي كه نموده واجوبه اي كه فرمودند روايت وحكايت همي كرد ودر حّقش الواحي غ
مينمود واو از وفارسي صدور يافت كه غالبًا در حفظ داشته در مجامع فضالء وبزرگان اهـل بها تالوت از قلم آن حضرت به عربي

امر ماننــد پــدر بــه طــريقت شــيخّيه مــيرفت وســپس بــا همهٴ هٴ عربّيه براعت وقبل از ورود درينّافاضل شهزادگان بوده در علوم ادبي
مشهور گشت وكتــابي در اثبــات امــر ابهٰي   جمــع وتــأليف نمــود وعــاقبت در اّيــام حكمــراني مراعات احتياط  كه نمود بدين نام

 در ناصرّيه در گذشت.         ۱۳۲۹نخورستان؟؟؟ در سال 

  كه با برادرش حكيم حق نظــر  طبيــبي ازآل اســرائيـل ومشــهور ومعتمــد نــزدمسيح حكيمديگر از مشاهير اهل بها در طهران 

را از كــربال وارد بغــداد كردنــد َو ومّلت بودند ودر سنين اّول ظهور بديع در بغداد اقامت مينمــود وهنگــامي كــه قــّرة العين دولت
شتافت واز ايمان وعرفان وقّوت وفصاحت بيان ونيز از خصــال حميــده صيت مجالس مناظره اش با علما شهرت گرفت به مالقات

گرديده طالب شد كه اطالع كامل از معارف بديعه وعظمت وي منجذب
=======================================================================================

بدايت جواني با او مالقات كردـم و او اّول كليمي بود آقا شيخ كاظم سمندر در حق وي چنين نوشت اّول کليمي مقبل ومحّب در طهران بود ومن در
وچون گفتكو وهياهو بسيار بود كيفّيت ايمانش استفسار كردم گفت در بغداد   در اّيام جناب طاهره من در آنجا بودم كه من درين امر ديدم وچون از

اقبال ومحّبتم از آنجا پيدا شد كم كم گوش داده به وسائل دور ازنظربا آن جناب مالقاـت نمودم ومايهٴ
==================================================

۴۴۳صفحه 
در بخش چهــارم آورديم اســم اهللا  بــه نــوعي كه۱۲۷۸يابد وپس از عودت به ايران پيوسته ترّصد وانتظار داشت تا چــون در ســال 

ودرانبــار دولــتي محبــوس كردنــد, پســرش مــيرزا عليمحمــد بن اصــدـق االصدق را باهمرهانش از خراسان به طهــران اســير آورده
احضــار طول مّدت حبس بيمار شدند ورئيس انبار مشهدي علي نام كــه مــردي نيــك فطــرت بــود عــزم وبعضي ديگر از احّباء در

معالجهٴ تني از محبوسين به انبار آيد  وبا رضــا طبيبي از يهود نمود اين قرعه به نام حكيم مسيح آمد وبه او  اظهار داشتند كه براري
داشــته معالجه به انبار ذهاب واياب نمود ودر هر بار به بيانات اسم اهللا االصدق گــوش فــرا ورغبت حاضر شد ومّدت دوماه براري
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نمايان بود تا از اين جهان در گذشــت وخَلَفش مــيرزا در عرفان وايقان واطمينان كامل گشته وپس از آن سالها در جمع اين طائفه

 كــه در اخالصارسطو حكيمواز او عــائلهٴ مؤمنــه برجــاي مانــد خصوصــًا دكــتر  سليمان نــيز محّبت بــه امــر ابهٰي   داشت

مسيح  صــدور يــافت چــنين وانواع خدمات روحانّيه نادر الّنظير بود وصورت يكي از الواح ابهٰي   كه خطاب به حكيم وروحانّيت
رّبك بحيث ال يحّرکك العواصف الّتي تمّر عن شطر الظالمين است:  " بسم اهللا العليم الحكيـم     " ان يا حكيم كن محكمًا في امر

امــا تــرون من اهللا وقّوته وقل يا قوم الي متي يحتئون؟؟؟ اثمار الغوي وتحبتون آثار الهــوي علي الهــدي   ان استقم علي االمر بحول
ايامكم السالفه اّتقوا ربكم الــرحمن  تاهللا انــه مــا اراد ذهب منكم ال ترجع ومن تفّرق ال يجتمع  سيمضي اّيامكم الخالقه كما مضت

شئتم رغدا  ومن صار محرومــًا ويدخلكم في ملكوته وانه لهو الغفورالرحيم كلوا من اثمار سدرة الباقيه حيث لكم الّا مايقّربكم اليه
منعت االنظار عن النظر اليه واآلذان عن استماع مـا نـّزل فيــه من آيـات اهللا عنها انه لفي حجاب غليظ  فاعلم بانا حبسنا في مقر الذي

العليم الحكيـم وارادوا بذالك ان يمنعوا المقتدر
۴۴۴صفحه 

بقدرة منه ينزل ما يشــاء ويبلغــه الي الــذين توجهــوا العباد عن استماع ايات اهللا ليطفي بذلك نوره بين عباده المقربين ولكن اهللا ربي
علينــا ثم وصيناك به  اّن لك عند ربك شان من الشئون ان اشكره وكن من الشاكرين ال تحزن بمــا ورد اليه بوجه منير ان احفظ ما

حاجي فــرجاحباي مخلص خدوم طهران  ارض مما قضي اهللا لنا ونحن علي فرح  مبين والحمد هللا رّب العالمين" .      ديگر از
ــود كــه ۱۲۶۸ابن سرهنگ عبداهللا خان كه در مذبحهٴ  سال  پانزده سال داشت ووالد مذكورش از عدهٴ نظاميان وصاحب منصباني ب

قلب شدند وآحادي از اين طائفه را شّقه كردند وموزيک مينواختند ودر آن حال تني از ســربازان اظهــار ضــعف مأمور قتل با بيان
وبعد از فراغت از اعمال مــذكوره چــون كرده به دو شّقه كردن بابيان اقداـم ننمود وبه حكم صاحب منصب كّل  او را شّقه كردند

گرفته وعبوس داشت زنش از ما وقع پرسيد واصرار كرد تــا او ناچــار شــده چــنين عبداهللا خان به خانه آمد واحوالي آشفته وچهرهٴ
شــّقه كردنــد ويــك ســرباز بلنــد قــّد احوال داد كه امروز در ميدان ارك توپ مرواريد جلوي خندق بابيان را بــه حكم شــاه شرح

به عمل نكرد او را هم بابي خوانده شّقه كردند وميخواهنــد تــوي خنــدق يــا د خوبي قربانعلي نام در فوج خودم بود چون مبادرت
به غــايت متــأثر شــده گريســت كنده تمام اجساد مقتولين را د رآنجا بريزند وفرج اهللا مذكور از شنيدن اين واقعه ركنار آن چاهي

بابّيــه وبعدازپنج سال عبد اهللا خان فوت شدو فرج اهللا چون به سّن بيست و پنج سالگي رسيد تأثيري كه از واقعهٴ مظلــومّيت شــهداء
نموده باتغيير نام ولبــاس از طهــران خــارج در قلبش رخ نمود به تمام وكمال بالغ شد و با مادرگفتگو ومجادله كرده نقودي فراهم

نخواهيد ديد وسر به بيابان طلب نهاد تا در بغداد به واسطهٴ جواني تبليــغ بــه امــر ابهي شد وبه برادران ومادر پيغام كردكه ديگر مرا
شده به ظهور قائم ورجعت حسيني ايمان آورد

۴۴۵صفحه 
فرمودند يــا فــرج شــكر کن خــدارا ومنجذبانه راه عكا در پيش گرفته به زيارت محضر ابهٰي   فائز گشت وبه او بدين لحن خطاب

بيابانهاي عشق دويدي تا به مقصور اصلي خود رسيدي ونيز يا فــرج تــو را خلــق كه به نداء حق فائز شدي ونيز فرمودند يا فرج در
راه ومقــام خــود از لســان ابهٰي براـي امروز خودم كمر همت ببند وبرخــدمت امــر من قيــام كن وفــرج از اســتماع نــام ورسم كردم

خطاب فرمودند كه مادرت ديدهٴ انتظــار مــراجعت  دوختــه بعــداـز بيســت وتفّضالت رعنايت الهّيه بيخود گرديد در آن حال به ا و
به مكه رفته مراجعت كرده اينجا بايد به حج رفته  به وطن برگردي واو نيز با چشم اشكبار ودل داغداـر حسب االمر روز اقامت در

ومــادر ودو بــرادر وي را پس از هفت سـال مفـارقت ديــدار كــرده ببپــه باهمسفري از احباب وارد طهران شد وبه مادر پيام فرستاد
ــانعت نمــود وبعداـز اقامت يک ماه باز سفر به ارض مقصود را در نظر گرفت ومادر راضي به مفارقت نشده غايت شادان شدند مم

ــدار وفاطمه سلطان نام دختر سيزده سالهٴ محّرم بيك از سر كرده هاي جنگ ــرار وپاي آزموده به نکاح وي درآورده اقامتش را بر ق
اين طائفه را به عنوان معّلمه براي زوجهٴ خود تعـيين کـرد تـا درضـمن تعليم تبليـغ امـر ابهي نمـود ساخت وحاجي زني از مؤمنات

دري بــه وزوجهٴ محترمه به غايت محّبت بر ايمان  متُّصف گشته وخانه شان با اين كه واقع به قرب زنــدان وتلگرافخــانهـٴ دولــتي كه
وقبالً معــروف اســت كــه قــريب هشــتاد خيابان معروف به جليل آباد و دري ديگر به باغ شاهي ميدان ارك توپ مرواريــد داشت

ــًا ويك تن از بابّيه را در جاي مذكور شّقه كردند وبعدًا ــدان تقريب باغ وگلكاري مشتمل برانواع اشجار پر ميوه گرديد واز باغ تازن
بود  محل ذهاب واياب وتوّجه احباب گرديد ولي حاجي پســر عم وپيشــكار مــيرزا علي اصــغرخان امين الســلطان صد قدم فاصله

صدر اعظم
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۴۴۶صفحه 
حمايت؟؟؟ گرفتاري هاي احباب  توسط ميرزا بود والجرم  زمام احتياط را از دست نداد چنانكه از بستگان فقط مادر اطالع يافته

بــه عكــا شــتافته  زيــارت محضــر ابهٰي   كــرده مــورد عتــايت گرديــده علي اصغرخان دراستخالص كوشيدند وحاجي باري ديگر
حمايت وخـدمت بــه احّبـاء وامــرا ؟؟؟حـق دقيقــه اي را فرونگذاشــتند ودر عودت به وطن نمود وکماکان بازوجهٴ محترمه اش در

ام از خانــه بــيرون رفتــه خـود را بــه محّلهٴ ســر قــبر آقا واقعهٴ شهادت مال عليجان  (بــاغمازندراني  فاطمه سلطان خانم به عنــوان حّمــ
اين طائفه دّق الباب كرده بعــد رسانده در خانهٴ سوسن باجي وخواهر حاجي مّلا علي اكبر  شهميرزادي از مؤمنات خدومفردوس)

كنيم وآن دو باكمال تأّسف اظهــار داشــتند كــه مقــدار کــافي از مالقات اظهار نمود كه جسد شهيد را بايد شست وشو داد ه دفن
في الحال گوشوارهٴ طال ومرواريد ازگوش بيرون آورده بامقــداري نقــود نزدشــان براـي مصاريف اين خدمت نداريم   فاطمه خانم

وكفن وگريه كردند و آن دو به مقتل شهيدمزبور شتافتند وبه نــوعي كــه در بخش ســابق آورديم جســد مظلــوم را غسل نهاد وناله
ودفن نمودند وفاطمه خانم با شتاب خود را به خانه رسانده اندكي بغنود ولي حالت حزن وگريه در چهره اش نمودار بــود وچــون

ــان مادر شوهر جوياي عّلت شد فقدان گوشواره را اظهار وبهانه كرد ولي حقيقت ماجري را براي شوهر بيان نمود و او نهايت امتن
ميرزا علي اصغر خان بودنــد بــه وتشكربـه جاي آورد ونيز هر بار كه استر داران شرور دولتي ساكن سرقبر آقا كه تحت اوامر برادر

فرج اطالع رساند,  برادر كهتر حاجي كه محمــد حســنخان قصد ايذاِء سوسن باجي وتخريب خانه اش برآمدنـد او به خانهٴ حاجي
برادر در دائرهٴ سلطنتي كارميكرد چند تن را همراه گرفته وظالمين مهــاجمين را بــا چــوب تنبيه نام داشته در سلک احباب نبود وبا

الواث؟؟؟ وارجاس ريخته وباحال اجتماع وتأديب كرد وهنگامي كه استر داران خواستند قبر شهيد مذکور  را شكافته آتش زنند
۴۴۷صفحه 

گرفته برادر زادهٴ خود ســردار بانگ سّب ولعن بر افراشتتنـد  احباب به واسطهٴ سوسن باجي خبر دادند وحاجي فرج حكم از اتابك
كرده از اّول اشرار را به دست آورده حبس نموده چوب بسيار زدند,   موقعي معتمد را با چندين سوار فرستاد تا چند شب مراقبت

وشستشوي محمد تقي ابهرـي دور از اقربا و خويشان به حبس در انبار طهران افتاد وحبس بانان دل سخت در غذا كه حاجي ميرزا
از نسوان و رجال را دل بسوخت وتني چنــد بــراي لباس وغيره مراقبت ومراعات نكردند وچند هفته بر اين منوال گذشت وجمعي

ونهــايت كرد كه نهار وشام از خانه فرستد فاطمه خانم كه عرفــان و ايمــان از او گرفته سر پرستي آماده گشتند وحاحي فرج قبول
معروف به اربــاب زوجهٴ مــيرزا مــؤمن تعّلق روحاني بدو داشت  خود را عنوان خواهري داده  براي خدمات مهّيا گرديد وآقا بيگم

كربالئي ابراهيـم بانگي وزوجهٴ منشي باشي خدمت مــذكور را بــدين طريــق كاشي  وهم زوجهٴ آقا محمد حسين ُخَزينه ونيز زوجهٴ
از ايشان به انبار رفته خوراك وما يلزم برده سرپرستي كردنــد وهرچنــد روزي يــك بــار ناهــار را پذيرفتند كه همه روزه دو نفر از

وچون احباب خواستند براي استخالص ابن ابهر خانهٴ حاجي فرج به انبار برده به خانه برگشته چاي را در آنجا مّتفقًا مي آشاميدند
لطنه عريضه به شاه يا نائب الّسلطنه بدهند فاطمه سلطان قبول كرد كه عريضه را برساند وچنــد هفتــه پي در پي بــه شــاه ونــائب الســّ

كه آثاري از مواعيد وصدر اعظم رساند ونائب الّسلطنه به نوعي وعدهٴ قريب استخالص داد که او اطمينان يافت وپس از چند روز
ــو عمــارت كذبه نديد مجّددًا شروع به اقدامات نمود ودر هواي سرد طوفان برف هنگام عصر در زي ستمديدگان بادو بچه به جل

رســيد كــه مــوكب نائب الّسلطنه رفته مابين متظّلمين ديگر كه عدهٴ كثير مجتمع بودند به انتظار خروج شاهزاده بماند ناگهــان خــبر
واال از جانبي ديگر بيرون رفته وفاطمه سلطان ناچار

۴۴۸صفحه 
لطنه را گـرفت به خانه برگشت  وخسته شد وعمل را مكّرر نمود وباچـادر و روبنــد ولهجهٴ تـركي ابهـرـي جلو كالسـكهٴ نـايب السـّ

ــران آوردم بي چنانكه ناچار نگه داشتند واو با شاهزاده صحبت كرده چنين گفت برادرم را از تو ميخواهم چهار بچه از ابهر به طه
هزار تومان بايد بدهي تا برادرت ب مينمايد ونائب الّسلطنه به تركي گفتّوبرادر ندارـم آه ونفرين بچه هايم تو را معذ سر وسامانم

وكربالئي ابراهيم بانك وآقا محمد كريم عطار وحاجي فرج مهّيــاي اقــدام شــده را بدهم واحباب شنيدند واقا محمد حسن ُخَزينه
ر زنهـار دنـدانكردند وعريضه به محضر حضرت غصن اعظم عبدالبها فرستادند وجـواب بـه اين مضــمون رسـيد زنها نقود حاضر
نامعــدود بــه كــف ارنــد وآنــان  خونين نكنيد وبرطيل ندهيد كه احّباي مظلوم را حبس واذّيت خواهند كــرد  تـا نقــودگرگ ها را

يك بار ابن ابهـــر را بــه قــرب چــاه واقــع در زنــدان بــرده ســرش را اطاعت كردند ولي حبس بانان وفّراشان در هريك ماه يا دوماه
سرازير به چاه کرده با چوب هاي خار دار چندان به پا و بدنش نواختند که پيراهن وشلوارش غرق خون وپـاره پـاره شـد واصـرار

كـريم وديگـر محمـود نـام كه به دين خود لعن كن ودشنام ده وزر وسيم بيار كه عروسي كنيم ودو مـير غضـب كـه يكي كردند
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به کف سائيده افســوس خــورد كــه تســّلطي بركــريم نــدارد داشت پيرهن خون آلود را به خانهٴ حاجي فرج آوردند وحاجي كف
روز باغ شاهي مذكور مقداري براي  ابن ابهر ارسال نمود ونوبتي چــنين اّتفــاق افتــاد كــه چند تااورا به سزاي عمل رساند واز ميوهٴ

فاطمه سلطان با دختر دوازده سال اش وشب مانع از وصول شام ونهار به زندان شدند وموجب نگراني احباب گشت وشبي
۴۴۹صفحه 

جلو رفته به قراول اظهــار زيبنده تقريبا دوساعت از شب گذشته شام به زنداـن بردند ومادر در زير نقاره خانه مخفي شد ودخترك
ميرغضب را امر داد تا ابن ابهـر را با زنجير معروف به قره كهر كــه كرد كه خالويم حاجي ميرزا محمد تقي را ميخواهم و او كريم

وباكاله وشلواري که به دزدان  ميپوشاندند  حاضر كردنــد دخــترك گريــه كنــان در داالن زنــداـن كــه حلقهٴ بزرگ آهنين داشت
چراغي نفطي بافتيله وروشنائي كم مخلوط به دوده وسياهي ميسوخت وكريم مير غضب حضور داشته ميديد و مي شنيد به عنــوان
خالو دمي چند باوي صحبت كرد وچون برميگشت عريضه اي را ابن ابهر در كف دستش نهاني گذاشت كــه بــه حضــرت غصــن
اعظم عبدالبها فرستادند,  وبالجمله حاجي فرج وعائله اش مدتي طوالني  به خدمات مذكوره قيام كردند وعــاقبت فاطمــه ســلطان

پــادر آورده بــاوجود نهيب مهيب فّراشــان چون فّراشان وشاطران سلطنتي رادع ومانع از ايصال عريضه به شــاه بودنــد كفشــها را از
دويده خود را  به موكب شاهي رسانده زير كالسكه رفت شاه پرسيد چه بر تو آمده جواب داد كـه بـرادر مظلـوم زنـدانيـم حـاجي
ميرزا محمدتقي ابهري را از نايب الّسلطنه ميخواهـم شاها رحم به حال ستمديدگان بي گناه كن وشاه باالخره گفت بسيار خوب به
نائب السلطنه ميسپارم رها كند  بيرون بيا  انگاه از زيركالسكه بيرون آمد ودر طول مّدت مذكوره پسرودختر حاجي فرج چندان با
مادر اين سو وآن سو دويدند كه به قرب هالکت رسيدند تا آن كه مساعي ايشان وسائر مؤمنين ومؤمنات نتيجه بخشــيده ابن ابهــر
مرّخص گرديد و نيز مال محمد رضاي يزدي  مّدت سه سال در خانهٴ  حاجي فرج مهمان شده كتب عــربي وفارســي بــه دخــتر هــا

درس داد وتمام امور حتي لباس شوئي وپينه دوزي رختهايش را اداره نمودند وبعداز بيرون
۴۵۰صفحه 

آمدن از آن خانه گرفتار دولتيان گشت وبه فاطمه سلطان خبر رسيد لذا با دخترش زيبنده به اّتفاق يك تن از احباب به زندان رفته
تحّسس كردند تا وي را پيدا كردند كه با ورقا وغيره در حبس به سر ميبرد ودر آن روز اتفاقًا كــريم مــير غضــب حاضــر نميشــود
وفّراش آنان را نشناخت ورقا اظهار داشت كه حالم خوب نيست مقداري آش گشنيز پختــه  بياوريــد واظهــار امتنــان ازخدماتشــان
ــدانبانان نمود وايشان شتابان به خانه رفته آش پخته به زندان بردند وبه ورقا رساندندآنگاه پس از چند روز باز ناهــار بردنــد ولي زن
ممانعت کردند وپيامشان را نرسانده جواب نياوردند و چون به هفتهٴ ديگر براي بازپرساحوال به زندان رفتند زنــدانبانان گفتنــد كــه
ميرزا محمد رضا يزدي سخت بيمار است ونهار را گرفته به زندان بردند وبرگشتـه چنين اظهــار داشــتند كــه حــاجب الّدولــه اينجــا
ــه داالن است ومالقات با محبوسين ممكن نيست فردا بيائيدتا به مقصود رسيد وبا اين كه به فّراشها مبلغي نقود دادند اجــازهٴ رفتن ب
انبارنيافتنـد وباز چند روزي ديگر رفتند وفّراش را طلبيده احوال پرسيدند فراش آهسته گفت كه پير مرد مــرد وديــروز جســدش را
بردند لذا دانستند كه ميرزا محمد رضا وفات نمود وهرچه جستجو كردند که مدفن آن مظلــوم را بداننـــد ممکن نشــد وبــاز پس از
چند روزي ديگر رفتند کاسهٴ پر از آش و ودستمالي پر از پرتقال با خود بردند وبــه فّراشـان گفتنـد كـه مـا ازخويشـان پـدر وپســر
محبوس هستيم (منظورشان ورقا و روح  اهللا بود) كه ناخوشند واز ما آش خواستند ممانعت نكنيد تا آش به ايشــان رســانيم در اين

وفراش مذكور به اين عبارت گفت اي باجي پي چه ميگردي بردند كشتند موقع نيز كريم مير غضب حاضر نبود
۴۵۱صفحه 

ــاز فــراش چــنين گفت اي وتمام شد وگذشت وفاطمه خانم به حال گريه التماس كرد كه بگذار من بروم شوهر خواهرم را ببينم ب
مراجعت به منزل نمود واحباب از شهادت ورقا وروح اهللا با خــبر شــدند گريــه باجي كشتند  واهللا كشتند  وفاطمه خانم گريه كنان

بودنــد والـواح عديـده از وبي تابي بسيار داشتند , وبالجمله حاجي  فرج وزوجه اش پيوسته دلباخته به امر ابهٰي   وخـدمت بــه احّبا
ــه نامدارگرديــد.     واز جمال ابهٰي   وغصن اعظم عبدالبها يافتند وبعدًا دخترشان زيبنده ملّقبه به جالليــه در ايمــان وخــدمات امرّي
جمله معاريف اين طائفه اوالد ميرزا هاشم تفرشي كه قبل از طلوع امر اعلي از جهان رفت در طهران ميزيستند وهمه بجز اكبرشان
كه ميرزا اسداهللا نام داشت مؤمن شدند واساميشان ميرزانصراهللا ميرزا رضا قلي ميرزا فرج اهللا بدري جهان  وهاجر بــود كــه هريــك
در سنين اّوليهٴ امر اعلي جوش وخروش در محبت وايمان داشتند وازدواج كردند وبدربجهان زن ميرزا يحــيي ازل شــد واز اين رو
ارتباط بيشتر حاصل گرديد وهنگام مهاجرت به عراق چون ميرزايحيي بدان سو شتافت بدريجهان وميرزا رضا قلي وميرزا نصــراهللا
ــيرزا نيز خودرا؟؟؟ بامستخدمشان آقا عظيم مجاورت اختيار كردند وسپس در موكب ابهٰي   تا ادرنه رسيدند وما بين بدربجهان وم
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يحي بهم خورده در يوم فصل به اصحاب يمين اتصال يافت واخبار دسائس ازل و ازليــان را ميرســاند ومــيرزا نصــراهللا كــه ضــعف
جسمي وروحي وضيق نفس داشت سخت بيمار شد وحضرت غصن اعظم خود به معالجه پرداختند وبه طبيب نــيز مراجعــه كرنــد
ولي پس از چندي در گذشت وخواهر وبـرادرش پس از ورود مـوكب ابهٰي   بـه عكـا در جـوار ُهـدي' قرارگرفتنــد وچنانكـه در

بخش
۴۵۲صفحه 

سابق آورديم در اّيام شديده دچار افتتان شده فريب سيد محمد اصفهاني خورده به فتنه وفساد پرداختند وباالخره مــيرزا رضــا قلي
وسيد محمد به هالكت رسيدند وبدري جهان به قبرس نزد ميرزا يحيي رفت واز ميرزا رضا قلي دختري در تفريش برجــاي مانــده
عائله تأسيس شد ولي خراج از جامعه اين فئه ماندند وشكراهللا پسر ميرزا نصر اهللا بي خاندان درگذشت وپسر ديگرش فصــل اهللا از
عكا به طهران آمده در دائرهٴ پست داخل شده عائله برجاي  گذاشت واّما حاجر مذكوره زوجهٴ ميرزا محمد حسين منّجم باشي در

از ايشان برجاي ماند وآقــا مــيرزا فــرج اهللا در ايمان وخدمات در امر ابهي نادر الّنظير بود وچنانكه نگاشتيم عائلهٴ واسعه در اين امر

دكتر در گذشــت وخلفش ۱۲۷۶طهران خواهر ســليمانخان جمــال افنــدي تنكــابني را ازدواج نمــود ودر ســّن جــواني بــه ســال 
 مذكور در طهران واقع شد واز محصــلين ومســتخرجين قســمت۱۲۷۶ درين امر شهير گرديد ووالدتش به سال عطاءاهللا خان

طب مدرسهٴ دار الفنون وآراسته به قّوت ايمان وحسن اخالق وعلو همت وخدمت در ره امر ابهي شده ودر تأسيس مدرسهٴ تربيت
متعلق به بهائيان در طهران چنانكــه دربخش الحــق مي آوريم تحّمــل رنج بســيار نمــود وخانــدان وســيعهٴ بخشــايش تأســيس كــرد
وخواهرش رقّيه  چنانكه در ضمن شرح حال فاضل قائيني آورديم از فاضل جــدا شــده بــه مــيرزا علي اكــبر نــاجي زر دوز دولــتي

ــديافت ومـيرزا علي اكـبر پس از چنــدي در گذشـت و دكـتر عطاِءاهللا خـان پســر خـواهر خــود را د اّتصال نموده ميرزا عبداهللا توّل
رآغوش تربيت كشيدپرورش عقلي وروحي داد وميرزا عبداهللا خورسند از اعضاء خدوم جامعه بهائيه شده عائله

۴۵۳صفحه 
تاسيس كرد ودر حق ميرزا رضا قلي وميرزا نصراهللا وخواهرشان در لوحي خطاب به ميرزامحمد حسين منّجم باشي  چنين مسطور
است:  "ثم اعلم بان الرضا قد بغي علي اهللا چهرة وارتكب ماال ارتکبــه احــد من قبــل  قــد اضــاع امراهللا واداع مــااليجري القلم علي

العــالمين ولكن ســترناه  اّن ذكره كذلك ورد علينا في هذا السجن العظيم  قد ارتكبا في ارض الّسر ماناح بــه نفس اهللا ربــك ورب
ربك هو السّتار العليم  الحكيم  قد اكلوا في هنــاک لحم الخــنزير قلنــا اتقــوا اهللا واال ترتكبــوا مايضــيع بــه امــر رب االنــام بين مالِء
االسالم  بذلك اشتدالبغضاء الي ان ياتي القضاء  اّن ربك لهو الحاكم علي ما يريد  فلما راي عالئم المـوت تـاب ورجـع ثم ارتقي
ــدنّا اّن في الحين لذا غفرناه وكتبناه من الثابتين  وبعده حضر الرضاوتاب ما فصل وانا وعدناه في الّنفاق ولكن ستر نا امره فضال من ل
ربك لهولفّضال القديم  الي ان دخلنا هذ الســجن ارتكب الفحشــاء وبســط بســاط الخمــر ومــا اســتحي عن اهللا و بغي واغــوي عــّدة

المطلعين  قد دخلت ذات يوم لدي الوجــه رايناهــا معدودات علي فعله ثم اتحدت  في اعماله اخته كذالك نقض بالحق لتكون من
في سکٍر عظيم فلما منعت رجعت وصاحت كذالك ورد عينا من قوم سوِء اخسرين,   اي عبد ناظر الي اهللا انت تعلم بحــر رحمــتي
وجبال سكوني وسماه اصطباري  مشاهده كن چه امور ارتكاب نموده اند كه مع رحمتي كه همهٴ عالميان را  سبقت گرفته واحاطه

ديگر خطاب به وي مذكوراست ثم اعلم اّن كلمــة الّنصــر صــعد نموده مطرود گشته اند....." الي اخر عالمه الحق.    ونيز در لوحي
الي اهللا وكّنا راضيًا عنه وكلمة الّرضاكان لدي العرش مــذكورا واذًا معي في الســجن وكــان ربــك علي كلشــيئي محيطــا" .       واز

متنفذ كه حسنا ولسنا؟؟؟؟  بن عيسي خان تنکابني  از مالكينسليمانخان جمال افنديجمله مشاهير بهائيان ساكن طهران 

۴۵۴صفحه 
خان شــهير را ازدواج نمــود پس بــه صاحب جاه واعتبار وسالها در وطن حكمران بود,  در ريعان جواني دختر عم خويش هدايت

طهران رفته اقامت جست وبه واليات واياالت مأموريتهاي حكومت يافت ومذاق ومشرب عرفا وسـالكين گـرفت وخـبر از ظهـور
حضرت اعلي شنيده مؤمن گشت وموقعي كه انوار وآثار ابهٰي   بي پرده وحجاب جلوه كــرد ايمــان آورده وباعظمــاي اين طائفــه

واكابر مبّلغين مجالس ومؤانس شده متدّرجًا شيفته ومجذوب گرديد ودر حدود
ــه۱٢۸۸سال   جاه وعّزت ومكنت وثروت برجاي گذاشته باكسوت قلندري از طريق تبريز عازم ارض مقصود شد ودر خاك تركي

سير در آفاق وانفس كرده دربرخي از بالد  اّيامي چند بماند وباالخره سير وسلوك را بپايان برد وخود را به عكا ولقاء جمال ابهي
وبــا لبــاس مــذكور رساند وروز ان  وشبان د رجوار فصل وعنايت كبري' به سر برد آنگاه مرّخص ومــأمور بــه ســير وتبليــغ گرديد
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وعنوان درويشي ومرشدي بناي سير وسفر در بالد تركيه نهاد وبه هدايت ورهبري انام پرداخت چندي در اســالمبول وبالد اخــري
بماند پس عودت به ارض مقصود كرده در جوار ابهي بزيست انگاه مأمور سير وتبليغ د رممالك هند گرديد وبــا خويشــش مــيرزا

 وارد بمبـئي گشـتند وبـه۱٢۹۶حسين وبا حاجي فرج تفريشي  از پـورت سـعيد باكشـتي عـازم  هندوسـتان شـدند ودرخالل سـال 
ــا مساعدت حاجي سيد ميرزا افنان وحاجي محمدابراهيم مبّلغ كه تحت عنوان شركت حاجي سيد ميرزا وميرزا محمــود تجــارت ب
ممالك متعّدده داشتند وآشنا به لغات وعادات وحاالت اهالي بودند در حسينّيهٴ شيعيان سكني' نمود و دراندك زمـاني  زبــان اردو

خوجه وميرسّيد محمــد مال ومقتــداي اثنــا عشــرّيه مالقــات وتبليــغ بياموخت وبا برخي از مشاهير خصوصًا آقا خان رئيس اسمعيلّيه
وتصديق كرد و نمود وميرسيد اقبال

 ---۴۵۵--- صفحه 
و جمال الّدين باين نام مشتهر شد و عاّمه انام به او متوّجه گشتند و حــاجي مــيرزا و حـاجي محّمــد ابــراهيم ؟؟ مصــالح امــر ابهي و
صيانت شخص اوصالح دانستند که به بالد داخلهٴ هند برود و مّدت اقامتش در بمبائي چند ماهي بيش نبــود پس شــروع بــه ســير و
سفر در بالد و معمورات مهّمه کرد و لــواي هــدايت را مرتفــع ســاخت و زنــگ ظلمت و جهــالت و عصــبّيت را از قلــوب زدود و
خصوصًا در رانپور؟؟؟ و حسنپور؟؟ جمعي کثير از ؟؟؟ علما و محترمين و محترمات مــؤمن شــدند و بــاالخره پس از مــّدت يــک

 در حيــدر آبــاد ســاکن و1295سال و چند ماه در ســفر دچــار فتنــه و هيجــان مالهــا شــده ناچــار بــه بمبــئي برگشــت و در ســال 
ــغ ــه تبلي ــقـَّ شد که امر الهي را فيمابين رجال و نساء بشناساند و صدر اعظم نظام حيدر آباد دکن را تبليع نمود و به مدَرس رفت موف
کرده به بمبئي بازآمده  در همان سال و سالي ديگر سفر به بالد عديده از آن جمله بنارس و کلکته و غيرهما کــرده بــا بســياري از

 به خاک برما وارد شد و در رنگــون اقــامت1291ارکان هند و مسلمان سّني و شيعي ارتباط يافته مقبل و محّب شدند و در سال 
نموده محّل وسيعي مفتوح نمود و جمع کثيري از اهل سّنت و جمــاعت و نــيز از شــيعيان و هم بودائيــان را مهتــدي ســاخت و اين

 از رنگون به مندلي پايتخت سلطنت مطلقهٴ برما رفت و با وجود ندانستـن لغت1298آئين را در آنجا مستقر نمود وسپس در سال 
ــه و آشنا نبودن به احوال و اوضاع و با ممانعت سياسّيه از نشر عقيدت خارجه موفّق به فتوحات روحاني عظيمي گشت و شــيعيان ب
آتش غيرت و عصبّيت برافروختند و او را تکفير کرده به صدد تعّرض و ايذاء برآمدند و روزي سنگســار کردنــد چنانکــه مجبــور

شد خانهٴ مسکونهٴ خود را تغيير داد و معذلک کّله جمع کثيري را هدايت کرده اساس امر ابهٰي   را در آن بلد مستحکـم نموده 
۴۵۶صفحه 

 در كلکتـــه نشـــر رايت تبليـــغ كـــرد ونـــيز درمـــدرس جمعي مهتـــدي۱۳۰۵وبـــاز مـــراجعت بـــه رنگـــون  نمـــود وبـــه ســـال 
ومحبَّ به اين امر كرد ونيز در جرائر جاوه وغيرها عَلم برافراخت وبه پنجاب واز آنجا به تّبت وپامير وبه يارقند وخوقند وبدخشان

و رود خانه شتافت ودر يارقند مّدت شش ماه بيمار بستري گرديد ودر كوهستان پراز برف ويخ مركوبشان با احمال واثقال به دّره
سعي نمود از طريق افغانســتان رهســپار شــود امــير افتاد وانگشتان پايش از اثر سرما مجروح گرديد ودر عودت به هندوستان هرچه

بسيار خودرا از َمخاطر طريق محفوظ داشته به هندوســتان رســاند  وبالجملــه در تمــامت قطعــات كابل رضا نداد وبا تحّمل مشّقات
هند وبرما وجرائر به كّرات سفر كرده بذرهائي را كه پاشيد سقايه نمود وعدهٴ كثير را خصوصًا از طبقات عاليه به راه  راســت اورد
وبسيار از راجه گان وامرارا منجذب ساخت چنان كه عّدهٴ مؤمنين ومحّبين در رنگون به دويست ودر مندله به زياده از چهــار صــد
ودركلكّته و نواحي اش پنجاه ودر مدرس چهارصد ودر بالد داخلهٴ هندوستان ............بــه دويســت رســييد و در ديگرمواضــع نــيز

درممالــك شاســعهٴ هنــد علم هــدايت افراختــه هركجا جمعي بودند,  وبالجمله جمال افندي تا هنگام غروب شــمس جمــال ابهٰي  
داشت وجمعّيت كثيره مجتمع ساخت و اوكارنياموخت وطريق ســلوك الي اهللا را نشــان داد واو را واســطهٴ معــرفت ووســيلهٴ فيض
ــا  : وهدايت شناختند وبه دست او اسم اعظم ابهٰي   دريافتند والواحي در حقش صادر شد كه دليل بر توّجه وعنايت الهي بود  منه

"يا اّيها الحاضر لدي العرش و الناظر الي الوجه انّا سمِّيناك باللميع لَتلَمَع في اآلفاق باسم
۴۵۷صفحه 

تجعلـني نـاظرًا الي افقـك االعلي ربك مالك يوم الطالق ان اشكر وقل لك الحمُد يا مقصود العـارفين قـل يـا الهي اسـئلك بـان
وخادمًا المرمطلع آياتك الكــبرـي ومشــرق اســمك االعظم االبهٰي   انــك انت المقتــدر المهيمن العليم الحكيمـ" ودر اواخــر ســال

خــدمت بيت ابهٰي  با دونفر ازايرانياـن جديد االيمان كه يكي حكــاك وديگــري كاله دوز بــود وبــا كــودك بشــيرنام بــراي۱۳۱۳
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رهسپار مقصود گرديد وچندي دركنف فضل وعنايت حضرت غصن اعظم عبدالبهاء به سر برد وسپس سفري بــه ايــران وطهــران
ــود)۱۳۱۵حسب االمر نموده (  لوح وپيام مبارك را در قصبهٴ عبدالعظيم به ميرزا علي اصغـر خان كه از صدارت معزول ومتحصن ب

 در گذشــت و در مقــبرهٴ۱۳۱۶الثــاني از سـال   ربيع۲۴رساند در ربيع الّثاني سال مذكور مراجعت به عكا نمود ودر اآجا  بود تا در 
الح؟؟؟ الشــهيرفـي كــّل عكا مدفون گشت و در سنگ قبرش به دستور حضرت عبدالبهاء چنين منقور است (اّن جمــال الــّدين الســّ

 و او را عائلــه نبــود هج)۱۳۱۶اقليم  الّناشرلوائحه محّبة اهللا اصبح سالحا في اقاليم اهللا الّتي خفيت عن ابصار .......... ب  الفاتحة سنهٴ 
واز جملــه   گرديــد.       خانــدان واســعه درين امــر برقــرار كه...... ايمان واخالص مدار چنان كــه نوشــتيم ولي از يگانه خواهرش

 توّلدش در مدينهٴ مذكوره به سالعصمت خانم طائرهواسعه درين امر برجاي گذاشت   كه عائلهٴمؤمنات شهيره در طهران

نــام بــود ومــادرش حبيبــه خــانم زهــره با مكنت و و بروآشتياني مستوفي نظام صاحب آ واقع شد  پدرش ميرزا اسمعيل خان ۱۲۷۸
كاوت واصالت وسخنور وشاعره دراندرون ناصرالدين شاه سمت منشي گري داشت شاعري ومديحه سراني مي،نمــود ذشادت وِر

وزهره تخّلص
  ۴۵۸  صفحه 

بــه حكيم ســيما اهــل اصــفهان طــبيب شــاهزاده ميكرد ودر مابين عائله خود فرمانروا گرديد واو بنت ميرزا عبدالكريـم خان مشهور
حضرت اعلي بود كه در علم عروض مهارتي به سزا داشته تأليفاتي از خود نشــر  ايراني واز مؤمنين حاذقحسام السلطنه واز اطّباي

اوالد واحفــادم زنــده ونامــدار  داده ميگفت از ناصيهٴ احوال اين طفــل مي بينم كــه در بينابرازمت خانم نهايت عالقه صبه ع و داد
ابوالبركات نام كه شهره از كماالت صورّيه ومعنوّيهٴ پدر داشت توصيه در پسر خود   به د ورغوش محّبت بپروآ در و او راميشود 

اين جهــان در گذشــت وعصمت خانم در هفت سالگي وبرادرش عيسي' خان در پنج سالگي بود كــه پدرشــان از,  حق وي نمود
بـدرود جهـان گفت ومـادر محترمـه بـه تـربيت اوالد  نـيز معظم بيش نرفت كه جّديودر ظّل تربيت جّد بزرگوار زيستند ودو سال

نان نگهدارـي نمــودآي سلطنتي بود از قيال يباشي خانه هاي شهري وسرايداركه  خانهللا  اجميرزا فرپرداخت وبرادر مهترشان 

ًامــنزل داشــتند مكــرر وي در قصر فيروزهٴ دولــتي كتابت فارسي بگماشت وايشان باوورده به تحصيل قرائت آخانه  وبرايشان معّلم
 بي پروا مبادرت  بــه جــواب نمــود وشــاه از جســارت او و اوعصمت خانم تكّلم كرد با هنگاميكه شاه به عمارت مذكوره ميرفت 

سيزده مادر مهر پرور زيستند پس در سّن ميرزا فرج اهللا خان نيز در گذشت وبرادر وخواهر با اظهار تعجب داشت وپس از چندي

القلب وبيرحم بود وبسا از اين فئه در  باشي شاهي اهل خمسه كه مردي قسينسقچي نام نائب مهرعليخانسالگي به امر مادر با  

مظلومــه در صــغر ســن نآيا تبعيد شدند صيغه ازدواج خواندنـد و ومقتول و امثالش گرفتار ومحبوس ومعّذب طهران به دست او و
 نمود وپس از يك سال دختريخيزندگاني تل هم بالين گشت و باچنان ظالمي

  ۴۵۹     صفحه 
 را به خانه شان برده حبس وشكنجه كردندّباءح اچه  بسيار از ن ايام آ ودر .لّقبه به خانم شاهزاده متولد گرديدمبه نام توران خانم 

تعّدياترها نمودند وپيوسته ما بين عصمت خانم و شوهرش براي مباشرت به اين و حبس  يا  شاهي برده شهيد ورابواز آنجا به در
وتعديات معاندين رش ابوالبركات كه چندين سال از تعّرضاتوي مذكوال خالاحون آدر خالل  وكدورت در ميان بود و گفتگو

كرده در خانهٴ خواهر زادهٴ خـود عصــمت طهرانه  بود مراجعت بو متواريدر هندوستان وممالك ُاخري' فراري درويشي باس به ل
 شــيرخوار بوديــد وپــدرم حكيم ســيما طفلماشــ طهــران فــراري شــدم  از چنين گفت كه من چــونواه خانم ورود ونزول نموده ب

خصــوص دين ميگفت كه اين دختر درعائله من زنده خواهد ماند وبعداـز چند روز با مراعات غايت حكمت واحتياط مكالمــه در
شد كه اشخاص مظلوم ومحبوس در خانــه اش بعثنق ومنجذب ومشتعل گرديد ومّ مصدوا ئين كرده بشارت ظهور بديع داد وآو

ــدت شكار گشت وتمامت عائله از ايمانش با خبر شدهآ مستور زبودند واندك اندك را ي مقامات رفيعه ومناقب منيعهادار به معان
زار نمــود و بســياري از شــبهاآمذكور قيام به اذّيت و همراهي مادر وبرادرش عيسي خان پير با ومقاومت برخاستند خصوصًا شوهر

گفت بابي شدي تو را خواهم كشت وخالصي براـي تو نيست جز ميهوتهديد كرده   وردآد وارحالت مستي ضرب ومشّقت  در
اهگــحجــره بســته جلــوي در  درگــاهدر ســاخته حزار بسيار بــه ضــرب قمــه مجــرو آاز جور و توبه وتبّري نمائي وشبي بعد اين كه

حال در خلف ديوار يا جــان بســپار ويــا عقيــدت خــودرا باو چنين گفت كشيد وسوراخي از باال گذاشت وبر ديوار ،باخشت چيده
ايمان بر بيرون گذار واو دم به دم در

  ۴۶۰  صفحه 
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ــود  وترّنم نمود تغّنيحال ساخته در خلف ديوار مذكور نآانجذاـب واستقامت بيفزود وغزلي در  در ره عشــقت ،  [ومطلعش اين ب
ويرا د رحالي كه برف به شّدت مي  باريــد بــر پشــت بــام خانــه كشــيده بــا  ونيز در يكي از شبهاي زمستان ]اي صنم شيفته بال منم
ــا بــاش وبــه كرده يا تــبّري كن ويــا  ميهورده زجر وعذاب داده اصرار آضرب بسيار وارد  چوب وتازيانه وقمه او در هالك مهّي

گشــت ودر شـبي ديگـر چنـدتن از اتش رنگينحـبــرف از خـون جرا نشست وبو هنگامي زد پشت بام شب به سر برده گهي قدم 
 نــوكر پــيرهٴواسطبــه بدانست وهنگامي كه شوهر بــه خـواب رفت ل احاحّباء را در خانه اش به جاي ستوران بست وعصمت خانم 

 حبسه ايب وضــرب بســيار وارد نمــوده او را در حجريعذ تزجــر و بعد شوهر خبر يـافت و روزي اي محبوسين بفرستاد وربغذا 
ه روز به روز در ايمانّمعذالك كل او ه و اهالك شود وفخ ربخااز   تادرافروخته نزدش گذاربي دال دوذغومجمر بزرگي از  كرد

 دخــتر دومهواّيام حيات بدين طريق گذارند وسه سال بعداـز مولــوده مــذكور ومحبت امر ابهٰي   ثابت تر ودر تبليغ ساعي،تر گشت
وفــات يــافت وموقــع را ه خــانمبــيباش  ح يلي خانم متوّلد شد ودرين هنگــام والــدهلنام يافت وشش سال بعداـز آن  كه زيور خانم

كه اورا در رضــوان محّبت وايمــان ابهٰي  ' وارد ســاخت چندان سعي نمود فرصت شمرده به تبليغ برادرش عيسي' خان پرداخت و
ّداري هفــده ســاله بياســود وحقــوقي كــه شــوهر ازغاري وبيرحمي ودگرفتاريهاي شوهر از ن شوهر درگذشت وآودوسالي بعداـز 

ــه ار گشت وبرادرش عيسي' خان نيز چون تحصيالتردولت مي گرفت در حق فرزندانش برق مدرسه اي وخانداني كافي داشت ب
خواهر وخواهر زادگان مساعدت وسر پرستي نمود ودرين

  ۴۶۱  صفحه 
ــاتي ت خانم خودرا مهيا(ي) براي تربيت اطفال واشتغال به خدمت وتبليغ امر ابهٰي ٰ عصمهنگام  كرد ومقاالتي شيرين نوشــت وابي

 الفكر وسـاعي در حـّريت نسـوان بـود ودر  اينحّرةاب داشت وّومعاشرتي جذ نيكو گفت وطائره تخّلص ساخت واو لساني طليق
مي كردنــد ه واشراف معاشرت وي را طالب شــدند واز او دعــوتاعاظممساعي جميله مبذول كرد ونسوان و قلمًا  ً لساناوصصخ

ت وچــون ذوقخمستقيم هــدايت نزديــك سا با خرق حجب اوهام از ايشان كرده به صراطدلرودر ضمن ايراد قصص وحكايات 
در  وهمي کوشــيدداشـت بـراي نشـر اين افكـار وايجــاد امـوري بديعـه  وشوقي مفرط به اصالحات وتجدد وتعميم تعليم وتربيت

خــود زيبــا بــراي وبلنــد  يمعاشرت كرد ولباس  با زن ومرد  آزادانهسختگيري از مجالستشان با مردان و محيط تعقيد وتحّدد نسوان
ل مملكت مــانع از مــدارس دخــترانهــا جساء ومتعّصبينؤن رون نوع از لباس نمود وچآساخته پوشيد وزنان را دعوت به پوشيدن 

را بــاخويش مّتفــق ســاخته  بــه تأســيس نــانآبرد وانــدك انــدك بــرخي از   به كارتبودند مساعي جميله براـي تشويق وتربيت بنا
 بــوده بــه فقــراء ودرمانــدگان هــر مّلت وآئين بــه قــدر الوسع؟]طــورفم[نوع پرســتي  حال به مساعدت و مدرسه پرداخت ودر عين

لّقبه به خانم شاهزادهمتوران خانم  ي ديگر دچار  تعّرض وتعّدي بعضي از منتسبين گرديد چه دختر بزرگشرمعاونت كرد وباز با
ب مــذهبي پــرداختبه تمردي متعّصب وغليظ بوده  او داد و مذكوره را به رضا خان سرتيب پسر مدير نظام ازدواج عــّرض وتعصــّ

 عقيــدت وايمــان تعــّرضمنابــه مالقات  مصاحبه دختران شاه ونسوان اشــراف مــيرفت بــه دخــترانش  وهنگامي كه طائره خانم پي
وتعّدي وزجر وتعذيب

  ۴۶۲  صفحه 
كــرد تــا او را بــه اين امــر مــؤمن او ماليمت ونصيحت ومدارا را به ضرب چوب متوّرم وسياه كرد و همي نمود چنان كه بدنشان 

ني محّب الّسلطان روحاني كه تــرجمهٴ حيــاتشالمي به ميرزا علي اكبر خان نمود آنگاـه دختر دوّيمش مولود خانم - پروين خانم را
واقتــدار يم عصــري يــافت ودر فن موســيقي مهــارتل دختر كهترش كــه تــربيت وتع ومي آوريم به ازدواج داد را در بخش هشتم

احّبــاي امريكــا را كــه در بخشــهاي الحقــه شــرح  مينمود ومكاتبــاتيداشت وباكمال شوق وعشق در خدمات امر ابهٰي   جانفشان
ان شـهرهگـجمله طائره خانم در نزد مردان و زنـان بزرلبا به در گذشت وَحْصرض  به مميدهيم از انگليسي به فارسي ترجمه ميكرد

ترّقي عالم نسوان وياران در جرائــد مطالب سخنانش مسرور ومنجذب ومطلع از اين امر شدند ومقاالتي مؤّثر ومهّيج براي گشته از
 به منظور ترّقي وتعاليه ايش شده تحرير رسالبنمايندهٴ زردشتيان مائل به مطال  ي صاحْبج اردشير ۱۳۲۸ت ودر سال خشر ساتنم

خانم اّول كسي بود از نســوان   مقصود نشدند وطائرهءاند وبراي حدوث موانعي چند موّفق براجرـاسخواست تا به طبع رو نسوان از
هپراك كــه بــســ بامســتر ريمي ومســتر ا۱۳۲۵امريكا باز نمود ونخست در سال  مفاوضه را با بهائيان بهائي ايران كه ابواب مراسله و

خــانم شــهيرهٴ يدنگاه عنان كّميت قلم را بــه صــوب غــرب ارخــاء كــرد وهمين كــه دكــتر موآداخل در مذاكره شد  مدندآيران ا
ين سال عيسي' خــان مــذكورهمودر  ست به مشاركت يكديگر ..........خدمت نمودندج به طهران استقرار ۱۳۲۶امريكائي در سال 
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م نسوان بردست گرفته بهلَلم خدمت به امر ابهٰي   را در عاَخاتمة الحيات ع جمله طائره خانم تالبرادرش در پاريس در گذشت وبا
وواردين باكمال مسرت نشر تعاليم بديعه كرد ويأس وخستگي به وي رخ نداد وحّتي در مجالس عزا از مصاحبين بيان وبنان

  ۴۶۳  صفحه 
ش تشويق وتحريص برتبليغ وخدمت به اين امر همي كردو(وشوهرش که شرح احوالش را دربخش هشتم مي آوريم با ويزونوا

زحــال ني كار افتاده بستري گشت ودر همــانز شده اندك اندك ا مي اندرونيرکمال مساعدت نمود) ودر خاتمة الحيات دچار و
ــالينش خرين اوقات حيات در حالي كه جمعي از دوستان واطّباءآود ودر بمسائل استدالل فارغ ن بيان اين امر واز ذکر لسانش  به ب

بــه اســتدالل بــرعظمت ابهٰي انت نشســتهتــار بردند به كمال قــّوت قلب ومبه ک از ُدَمل داخل ميلب آ و براـي كشيدن دحاضر بودن
ه از ب كشيدنـد وباز توليد وجمع شد ومرض شدتآسخن گفت وچندين بار  نمود تا در يوم جمعه بيســت ودّوم شــهر ذي الحّجــ

 ضعيف اظهار تشّكر وقدرداني از محّبت ورعايتشان نموده گفت امشب زحماتصوتيوبا  دنپيش خوا را ود خان س ك۱۳۲۹سال 
هبرايش ارسال عنايت داشــتند خواست  روزي قبلومشّقات شمارا به پايان ميرسانم وتمثال حضرت غصن اعظم  عبدالبهاء را كه د و

نگوئيد ودر ساعت چهار گذشته از شب مــذكور در گذشــت وچنــدي بعــداز آن بوسيده گفت مرا دراز كشيد وديگر بامن سخن
:در اينجا ثبت ميداريم عبدالبهاء در طلب غفران وبيان مقامات وي صدور يافت ونمونه اي چند از آثار منظومش را لوحي از قلم

ديدم بسي جفا به اميد وفاي دوست                  نخل وفا نداشت بري  جز جفاي دوست
دوست از در خويشم به كام غير                 بيگانه ام زخويش وبه جان آشنايراندـه با آن كه 

مارا مراد نيست به جز مّدعاي دوست                     دمراد خودند شاو خلقي به دعا 
  ۴۶۴  صفحه 

د نهاده ام                  تا سر نهاده ام به ارادت به پاي دوستمپا برسرير دولت سر
             دوست عالم فداي گرشد زكف چه شد همه         وعلم وفضل وتقوي شانونام ود ناموس

دوست                                 راضي شديم از او به اميد رضاي         مارا رقيب خواست جدا از حبيب ما   
ش  در سراستي                             هرکس به کوي عشق هوا

طائر به سر ندارد اال هواي دوست                                  
***********************************                  

در ره عشقت اي صنم شيفتهٴ بال منم                 چند مغايرت كني باغمت آشنا منم
منم ان جداگ با زلف به هم شكسته            خاطر خلق خسته كاز همه تهپرده بروي بس

منم شمس توئي قمر توئي ذره منم هبا     ر توئي    ثمشير توئي شكر توئي شاخه توئي 
منمهنديا نور توئي نتق توئي ماه توئي افق توئي           خوان مراقنق توئي شاخهٴ 

منم  بي حياۀ نخـل توئي  رطب توئي  لعبت نوش لب توئي       خواجهٴ با ادب توئي بند
قبله توئي صنم توئي دير توئي حرم توئي          دلبر محترم توئي عاشق بينوا منم

 وهيچ هم                   تا بتو متصل شدم بي حدوانتها منمني نه کمممن زيم تو نيم نم 
منم شاهد شوخ دلربا گفت بسوي من بيا             رسته زكبر واز ريا مظهر كبريا

 مست مي لقا منم ني ولن تري'ر دلبرا طور تجلي تورا                     بي اعذارماه 
 منموالمست مي  ره خاك پاي توئ                            طا

                               منتظر عطاي تو معترف خطا منم
  ۴۶۵  صفحه 

سان كنم امروزآي مردن به خود رعيداست وبقربان تومن جان كنم امروز             دشوا
امروز پيش تو كنم جامهٴ جان پاره وخود را               يك باره خالص از غم هجران كنم

امروز كنم ي قرب تو قربانپز  بوري                         خودرا صتا چند كشم محنت دوري و
من خّرم وخندان كنم امروز چون توايثار د                      نفغان خلق سپار ه وآ كه بصد جان را

يم وجوالن كنم امروز آلد برونج           از خسبم خود از اين بيش چه چون ميش به پشم
امروز َحَرَمت شكوه زحرمان كنم دروي                         پسرلّبيك زنان بر سر  كوي تونهم 
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 بدان گونه كه رسم است                 خاك قدمت پاك به مژگان كنم امروزبه سرمهاول بدل 
امروز ا با قدم سعي                             رقصي به سزا بر سر ميدان كنمصفاز مرده مهرت به 

دل َدلْو صفت در َرَسِن زلف تو بندم                          در زمزم آن چاه زنخدان كنم امروز
                         آخر نگهي بر زده دامان كنم امروزالش تيغ وبيا   تات به باِکاي ُترك ِب

امروز ش                        سيراب ثواب است كه عطشان كنمه آبتيغ تو به خون تشنه ومن تشنه ب
امروز ستان كنمبه پير ش تا من                    مستان  تو را ز گلو ريز کهحي راخونم چه ص

  ۴۶۶  صفحه 
امروز زلف پريشان كنم نآ پيش تو در خون                     زنجيري از نطپمبردست وبپا تا 

امروز خواهي چه زهم بگسلي اعضاي وجودم                دل را بهـل از بهر تو بريان كنم
امروز اين تن الغر                                    ان بس كه سگ كوي تومهمان كنم گرقابل قربان

                                        ناصح چه ازين كاركند منع به طائر
صد لعن به شيطان كنم امروز وذيرم  پن                                     

***********************************************************************
     ترجيح بند

  ر وغلمانيمحوفارغ از ياد                                      جمال جانانيممحو ماكه 
تماشاي باغ رضوانيمبه شب در هواي طلعت دوست                    ووزر

                             دلبري غير او نميدانـم  نميخواهم   اويرغرهبري 
مور زاريم ليك  باغم عشق                           فارغ از حشمت سلمانيم

   كان محزون بيت االحزانيم                         ربتيم عزيزغاه در مصر گ
اه ديگر به بوي پيرهني                              ديده روشن چه پيركنعانيمگ
 اه از هجر بدر تابانيمگ         ل او چه هالل            صقرب ف اه باگ
اه برتر زچرخ كيوانيمگ                      رهگذربـماه كمتر زخاك  گ
اه سلطانيمگاه درويش و                              گاه ظلمانيم گيم راه نوگ
اه ما فر؟؟؟؟ گهي سلمانيم                         گاز خم روي وپرتو رويش  

انيمماه درگ ديماه درگ                              دام غمشبه يم دل دتا نها
 به زبان دگر غزلخوانيـم                                  از تجّلي پرتو رويش

 فشانيمبي ما به وصل تو جان                        ل فغان دارد گ هجربلبل از 
همچه پروانه پيش شمع رخش                 تن رها كرده ايم وسوزانيـم 

   همچه طائر هميشه پرانيم                        از پي طوف كعبه كويش
نميدانيمدر حجابم ومستقيم از حق                        سرانجام او 

  جهانبانيمهش نآ ملحق                        جامهٴ جان اگر زهم بدريم
از دبستان عشق از ازل                             اين سخن خوانده ايم وميخوانيم

  ۴۶۷  صفحه 
              جمال مبين نآ                        كه همين است 

بينب جلوه و  چشم حق بين گشا                       
تضمين

يگر نميكنم                       جز قّصهٴ تو قّصهٴ ديگر نميكنمدداني رو به جانب 
ساغر نميكنمو من ترك عشقبازي                 ردرنميكنمسشوريست درسرم كه ز

د بار توبه كردم وديگر نميكنم                                    ص
ورُهَطتش مي لسا قصور                نوشيده ام زجام  عشق است در غم جانان مرا
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حور قصر  وسايه طوبيوباغ بهشت            ور نگشته غبار ره دوست ام  دهيد در
                                   باخاك كوي دوست برابر نميكنم

راموبر رم عشق دوست به هر بومجهرروز ميكشند به هر رهگذر مرا                    از 
 مراخبرر مرا                     هرگز نميشود زسر خود حذاز ديدن  تو هيچ نباشد 

ر نميكنم ب                                    تا درميان ميكده سر
تزوير را شمرگفتند زا هدان كه به سجاده حل سپر                 در دام زهد دانه 

مخور  ه گفت حرام است مينر                شيخم به طعو مخديوانگانهرگز فريب عشق چه 
 نميكنمر                                 گفتم به چشم گوش به هر خ

مقتول ميكندبه از نچه مقبول ميكند                     قاتل نگر كه  اري نگر كه شوخي
قول ميكندعزاهد نگر كه دعوي مجهول ميكند                      پير مغان حكايت م

ورم از محال تو باور نميكنمعذ                                    م
ما را دلي است غرقه به خون از جفاي دهر            كس را نبوده هيچ رهاني زموج بحر

اهداـن شهر زحالي بنوش باده چه باشد فلك به قهر                      اَيَن َتُقوم  بس است كه چون
                                         ناز وكرشمه بر سر منبر نميكنم

۴۶۸
دوا است ت         درديست درد هجر كه زخمش هميسا البي وصد مراهي است راه عشق كه كا

 وفا است شمنشوخ مبتال است                   حافظ جناب پيرمغان بان طاير به دام طّرهٴ  اي 
 اين در نميكنمخاک بوسي                                    من ترك 

أيضًا
 پركاه نيست همچه  به پيش عاشقانشناج                 نيستراهگمر  ديوانهٴ عشقش دگهركه شد 

ت               زا هد طاهر پرست  از حال ما آگاه نيست نيسشان راه نوزم جرعه به بخرقه پوشان را 
گويد جاي هيچ إکراه نيست                               در حق ما هرچه 

تساو دلبر ديرينهٴ خود روبربا      عاقبت استكس كه اندر راه او درجستجو ننيکبخت آ
ديگر اندرهـر دو عالم فارغ از هر گفتكو است         در طريقت هرچه پيش سالك  آيد خير او است 

                                در صراط المستقيم اي دل کسي گمراه نيست
رباعي :

پيمانهٴ عشق را چه سرشار نمود                    ديوانهٴ خويش را گرفتار نمود 
چون ديد که عالمي خريدار شدند           رخسارهٴ خويش را پديدار نمود 

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

ــترم  اسرائيلي مردي جميل الوجه َحَسُن االخالقميرزا اّيوب حكيمواز بهائيان معروف طهران  وطبيبي عالم و آزموده ومح

لغت تكّلم  مي نمود وخط نستعليق را بسيار نيكــو مينوشــت وهــوش ومعالج مخصوص حرمسراي شاهي بود  به فرانسـه رفته وبدان
مستظرفه  داشت ومّطلع بردقايق تورات وانجيـــل بــود وپــدرش نــور محمــد حكيم طــبيب مخصــوص واستعدادي  غريب درصنايع

به واسطهٴ حاجي محمد اسمعيل ذبيح در سال محمد شاه بوده تقّربي مهّم را در  در بار سلطنتي حائزگرديد وميرزا اّيوب در طهران
 فائز به امر ابهٰي   گشت وجمع يهــود خصوصــًا خويشــاوندانش ســعي بــه منــع نمودنــد كــه اورا منصــرف ومنحــرف ســازند۱۲۹۰

وازاحتراماتي كه نسبت به اسالم منظور ميداشت سحت پريشان بودند ولي ثمري از اقدامات خودنبردند واو سفري به خارج ايــران
كرده در ارض عكا به محضر ابهٰي   تشّرف حضور حاصل كرد ومدت دو ماه د رجوار عنايت كبري

۴۶۹صفحه 
ابنــاء اســرائيـل را بــه امــر ابهٰي   رهنمــون به سر برد وبه طهران عودت كرد وبرادراـن خود ميرزا افالطون وميرزا آقا خان وجمعي از

 كه از سادات تّجار محــترم ســاكنحاجي ميرزاحسن هراتيگشت وبه نام او الواح كثيره از قلم ابهٰي   صدوريافت ونيز 
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حــاجي دامادش ميرزا عليرضا خان محّلاتي  شهير كه به رياست پست وتلگراف در آنجا اقــامت داشــت بــه واســطهٴ كرمان بود وبا
شـوهر در نيمـه شــبها بـه خانـه مي آمــد بــه انديشـه سيد جواد كربالئي فائز به ايمان بديع شدند وحرم حاجي ميرزا حسن نيز چون

حاجي شبها به مدرسهٴ متعّلقه به شيخّيه ميرود وشبي با تغيير لباس مخفيانه بــه فرورفت ونوكر را به تجّسس مأمور كرده دانست كه
واّتفاقــًا در آن شــب بــاد و وَخْلِف دِر حجره حاجي سيد جواد قرار گرفت ومكالمات آن دو را شــنيده ايمــان اورد مدرسه درآمد

پر آب كه در بــيرون حجــره بــود خــورده ســبو بيفتــاد واز باران شديد شد محترمه همين كه خواست حركت كند پايش به سبوي
ــدند استماع صدا حاجي در باز كرده بيرون جست وزوجهٴ محترمهٴ خودرا يافت واز حقيقت احوال مّطلع وهر دو مؤمن منجذب ش

وآن محترمه طبع شعر داشته ابيات بسياري در ثناء جمال ابهي گفت ,  واز حاجي عائله دراين امر باقي ماند,  وبــه طهــران ســکني'

ــاكن ــان س ــران  گرفته خاتمة الحيات را در آنجا به سر برد.       وديگر از مشاهير بهائي  وزوجهٴآقا ميرزا مــؤمن كاشيطه

 بــوده كــه شــّمه اي از احوالشــان را در بخش ســّومجواد آقا محمد ارباب وبرادرانش(برادرش؟) آغا بيگممحترمه اش 

شهيد آورديم وارباب مذكور در بسياري از حبس وگرفتاريهاي اهل بها خدماتي مردانه ضمن احوال حاجي محمد رضا اصفهاني
مراسله ومخابره بين محبوســين مظلــوم به محبوسين نمود واز آن جمله در طول مّدت حبس حاجي ميرزا محّمد تقي ابهرـي واسطهٴ

وجامعه شده همه روزه يكبار يا دوبار
۴۷۰صفحه 

مــوكب شــاهي نشســته عريضــه بهــر به انبار رفته ملزومات رساند ولباس شست وخوراك برد وباتني چند از زنان جانفشان در معبر
ــه استخالص داد ونيز در مّدت حبس ورقا وهمراهانش به نوعي كه در بخش الحق مي آريم به انبار رفت و آمد نمود وعــرائض ب

مساعدت استخالص اكثر محبوسين گرديد وسوسن باجي شهمير زاديه نيز چنان كه نگاشتيم به وي شاه وصدر اعظم داد وموجب

 (ايمن) در مجيد آباد كند نزد آقا ميرزا اشرف كندي مشغول فالحت شده اطالع وايمان حاصل كــردآقا محمدكرد.    ديگر 

محبوسين بوده مّدت نه ماه در انبار به سر بــرد وبعــداز خالصــي از حبس بــه  كه دربخش سابق شرح داديم از۱۲۹٣و در فتنهٴ سال 
عزم تشّرف محضرابهيٰـ   تا موصل رفت وبه عّلت وجود موانع اجازه حضور نداده زيارتش را قبول نموده امرفرمودند كــه عــودت
به ايران وبعضي مرسوالت وامانات را به صاحبان آن برساند وبالجمله آقا محمدبا محترمه از مؤمنات قزوينّيه ازدواج كرده خاندان

واسعهٴ ايمن تأسيس يافت. 

 معروف به آقا سيد ميرزا كه در اصفهان به مشاهدهٴ شهداء اين امــر پي تحقيــقآقاسيد عبدالحسين اصفهاني       ديگر 

و تجّسس  افتاد وباالخره دراّيام اقامت رشت با ميرزا علي اشرف عندليب الهيجاني مالقات ومكالمه كرده فــائز بــه ايمــان گشــت
وعّمامه ولباس طويل را مبّدل به كاله ولباس كوتاه نمود  ومشاغل دولتي گرفته با نهايت اشتعال به معاشرت اهل بها بــه تبليــغ قيــام
ــاغ د ركاشــان بــه كرد واز او عائلهٴ سيحون برجاي ماند.       از بهائيان مشهور اّيام اخيره حاجي ابوالقاسم دبّاغ بن مال علي اكــبر دّب

 ازانواـر هدايتغالمحسين توّلد ونشو ونمايافت وبعدًا با مادر وسه برادر به طهران آمدند ونخست برادر مهتر استاد ۱۲۸۷سال 

 كه تقريبًا پانزده سال داشت بــه واســطهٴ بــرادر اگهي حاصــل نمــود وهنگــامي كــه۱۳۰۰كبري' خبر يافت وحاجي در حدود سال 
دژخيمان وفّراشان مال عليجان

۴۷۱صفحه 
مازنــدراني (را) بــه قربانگــاه ميبردنــد مــيرزا آن مظلــوم را ديــده وفهميــده ومتــأّثر گشــته تغييرحــال يــافت ومعــذلك چنــدان در
عقيدت .....متصّلب ومتعّصب بود كه چون آقا شيخ هادي معروف به شــيخ كتــاب فــروش را مــوجب بهــائي شــدن بــرادران خــود

 به واسطهٴ  استاد حسين نعلبند كاشــي  شــهير كــه در تبليــغ لســاني گويـا و?????ميدانست به صدد قتل برآمد ولي اندكي برادراـن
نََفسي مؤّثر وتوانا داشت كامًال ايمان به امر ابهٰي   يافت وباغيرت وهّمت شديده به احتفاالت وخدمات پرداخت و باسه بــرادر كــه
استاد غالمعلي واستاد غالمحسين و استاد علي بودند وبا مادرشان خديجه سلطان به خدمت مبّلغين و واردين قيام كردند وسپس به

 به عكا شتافته چندي به درك  فيوضات محضر حضرت غصن اعظم عبدالبهاء فائز گشت ومــراجعت بــه طهــران نمــود۱۳۱۰سال 
ويكي ازرجال غيور اين طائفه شمرده گشت ودر خانه اش كه واقع درسمت جنوبي شــهر  ومحّلهٴ ســرقبر آقــا (بــاغ فــردوس) بــود
واشرار مشهور محّله دمي از تعّرض مظلومان غفلت نداشتند بي پروا با برادراـن پيوسته مجلس تبليغ منعقدكرده ضيافتها داده مبّليغن
ومسافرين شهيررا مّدتها پذيرائي نمود , نوبتي انبــوه اشــرار دور خانــه اش را احاطــه كــرده غلغلــه انداختنــد كلمــات ناســزا گفتنــد
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـك ــــــــــــــــــــــــــــــــــه آن ـش ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـب ونزدـي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مـت

ّ
جًا گروه غفيرگرديده به خانه ريزند در آن حال برادر غيور ودلير كه پيراهن سفيد كفن آسا پوشيده كتــارهٴ عريـان بادســت آختــه
داشت در خانه باز كرده بيرون َجست وبا انبـوه مـردم اخالط؟؟؟ مقابــل شـده باشـجاعت وصـولتي تكّلم كـرد كــه جمعّيت را بيم

 درگذشت وجنازه اش را با اجتماع۱۳۵۱گرفته چون گّلهٴ روبا گريخته متفّرق شدند.  وحاجي ابوالقاسم در سال 
۴۷۲صفحه 

ــان واحترام به قبرستان بهائيان (گلستان جاويد) برده دفن نمودند  واز ايشان عائلهٴ واسعه به نام ناظريان بر قرار مان.      ونيز  از بهائي
شهير آقا علي حيدر شيرواني در وطن خود از پيروان سيد عبدالكريـم كه در بخش سابق اشــاره كــرديم ودرين بخش بتفصــيل مي
آوريم گرديد وچون به طهران آمده اقامت جست حجرهٴ تجارت برقراـر داشته به ربح عابد  ازسرمايه قليل كسب ومعــاش گــرفت
وبه واسطهٴ حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني هدايت به امرابهٰي   يافت وحاجي ابو الحسن امين اردكــاني قــريب هفتصــد تومــان از
حقوق اهللا بدو داد تا سرمايه كرده َعلََم تجارت برافراخت وبخدمت پرداخت ومتدّرجًا در ثــروت وتجــارت تــرّقي نمــوده شــهرت
بالغه حاصل نمود و وظيفهٴ وحيده  به عهده گرفته انجام داد چه در آن سنين مراســالت بين بهائيــان ايــران و ارض مقصــود مســتمّر
ودر عين حال محّل توّجه وخطر از جانب دولت ناصر الدين شاهي بود وآقــا علي حيــدر تبعّيت دولت روســّيه داشــته ازومالحظــه
ميكردند لذا مراسالت به نام وي ار سال ميگرديد ودر خدمات اين امر ومرجعّيت مراسلالت وحمايت اين فئه بي اختيــار بــود ودر
سفارت روسّيه و وزارت امور خارجه وتجارت مقامي عالي داشت ومّدت قيامش بـه خـدمت مـذكور تقريبـًا هشـت سـال وسـنين
تجارتش پنج سال شد وزوجه اش نيز به غايت مؤمنه و اخوان زوجه اش آقا علي بيك وآقا مشهدي عباد قوام التّجار وآقا غضــنفر
واشرفخان مؤمن وغيور بودند وچون واقعهٴ غروب شمس جمال ابهي واقع شد وحضرت غصن اعظم عبدالبهاء بــه واســطهٴ او ابالغ
تلگرافي به احّباي ايران كردند همين كه پاكات را باز كرند ما وقع بدانست از شّدت تأّثر چنان سر بر چــوبهٴ در زد  کــه بشــکافت

وناچار به جّراحي شدند وپس از چندي
۴۷۳صفحه 

 جسد به گلستان جديد انتقال يــافت وزوجــه اش پس از شــهوري  وفــات نمــودًدر گذشت ودر قصبه عبدالعظيم مدفون شد وبعدـا
وپسر دوازده ساله اش نيز بدرود جهان گفت وقريب يكصد هزار تومان از وي به جاي ماند وحــاجي مــيرزا حيــدر علي اصــفهاني

وابالغ دستور نمود لذا حاجي چون درعكا براي زيارت حضرت عبدالبهاء بوده پيشنهاد عرض كرده اجازت گرفته به طهران آمد
ميرزا محمد افنان وآقا ميرزا حسن اديب طالقاني وآقاحسينعلي بن آقا علي نــور اصــفهاني هريــك مبلغي ســرمايه گذاشــته حجــرهٴ
تجارت به نام مشهدي عباد قوام الّتّجار شيرواني مذكور بــرادرزن آقــا علي حيــدر برقــراـر داشــتند كــه ماننــد اّيــام گذشــته مشــهور

 بن حاجي مـيرزا محمـد عطـار سـابق الـّذكر در بعضـيحاجي محمد رحيمومعروف گرديد وزوجهٴ آقا علي حيدر دختر 

 متوّلد شد ودر چهارده سالگي به دايرهٴ كــار گــذاران۱۲۷۷ در سال ميرزا آقاالواح به لقب فخر الّرجال ملّقب گشت.    ديگر 

عّفت الّسلطنه  ما درظّل الّسلطان داخل شد و او را به اصفهان بردند ودرآنجا به مشاهدهٴ دو تن يزدي از اهــل بهــاء كــه حســب امــر

ميرزا اسد اهللا آشتيانيحكومت به درب قيصرّيه فلك كرده چوب زدند تأثير در قلبش شد و اندكي بعداـز آن به واسطهٴ  
 كه به معاشرت ميرزا اســد اهللا مــذكور بهــائي شــد فــائز بــه ايمــانميرزا علي اصفهانيكه درهمان دائره بود وهم به كمك 

ــيرزا  اســد گرديد وتني از هم شغالن خود را نيز تبليغ كرد وبعضـي از حسودان خبر به خواجه باشي كه رئيسشان بود داده گفتند م
اهللا ميرزا آقا را گمراه وبابي كرده ونائب باقر رئيس محبس ظّل الّسلطان شبانه ميرزا آقا وميرزا اسداهللا را به محبس انداختـه وزنجيـر

برگردن نهاد وعلي الّصباح ميرزا اسد اهللا را چوب بسيار زده از شغل وخدمت خارج كردند و
۴۷۴صفحه 

وميرزا آقا را لباس از تن در آورده چندان چوب بربدن زدند كه باهمان حال زنجيربرگردن به زمين افتاده مدهوش شد ومحبسيان
مذكور چوب و لگد بسيار بر فرقش نواختند وظالمان رفتند و او با بدن مجروح وزنجير برگردن تنها بود تا به هوش آمد و خود را

 از هم شغالنش کـه بـه واســطهٴ  او هــدايت يـافت بيامـد و زنجــير ازآقا محّمد حسنبه کناري کشيده  تکيه  بر ديوار داد و 
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آقا ۱۳۰۴گردنش برگرفته وي را با خود به خانه برد و مّدتي دربستر بيفتاد تا جراحــات التيــام حاصــل کــرد  تــا درحــدود ســال 
ــهعباسعلي مذكور خواست محمد حسن  نام برادر زادهٴ ميزا ابراهيم خواجه وآوازه خوان ظّل الّسلطان را تبليــغ كنــد واو ب

 و ميرزا آقا را حبس و کند وزنجير کردند وچوب بسيار زدندآقا محّمد حسنعمو گفت و عمو به خواجه باشي رساند لذا 

ودر همان اّيام پس از چندي ميرزا اشرف آباده اي را چنان كه در بخش سابق نگاشتيم به دام انداخت وشيخ محمدتقي نجفي ابن
وايشان را نگريسته چــنين گفت كودكنــد و كشتنشــان الّذئب وظّل الّسلطان حكم قتل نيز دادند ولي نائب الحكومه به محبس آمد

ــيرزاآقا محمد حسن روا نيست و را برآن داشتندكه ميرزا آقا را در محبس زد وبدين رو تبرئه شده رهائي وخلعت يافت وم

آقا هنوز در محبس بود كه ميرزا اشرف به شهادت رسيد وظّل الّسلطان حكم به قتل او نيز داد ولي خواجه باشي بــا گريــه براقــدام
وي افتاده به حــال التمــاس گفت پــدرش همين يــك جــوان نــورس دارد و بــه اعتمــاد من فرســتاده وشــاهزاده از قتــل درگذشــت

بگيرنـد وبالجمله ميرزا واستنطاق كردند واز افراد اهل بهاء خصوصًا از حال ميرزا جعفر ثابت جويا شدند تا اگر دست يابند همه را
آقا مّدت بيست وهفت روز

۴۷۵صفحه 
 براي گمــرك  بــه۱۳۲٠درحبس بود تا اورا از اصفهان نفي كردند وبه طهران برگشته در دائرهٴ گمرك داخل شد و بود تا به سال 

بندر پهلوي رفته د رآن حدود مقيم گشت ودر دائره ٴگمرك ومالّيه كار كرد ونيز ازدواج نمود ومورد تعّرض متعّصبين ومعاندين

 از فئهٴ علي اللهّيه وتجارتعبداهللا  حاجي ميرزابود وشّمه اياز احوالش را در طّي واقعات بخش الحق مي آوريم.    ديگر 

 كتـــابشيخ هادي و ميرزا ابوالحسن عطار با بعضي از اهل بهاء امثال ۱٢۹۸پيشه ومعاشر با عرفا بود ودر حدود سال 

فروش معاشــرت يافتــه تبليــغ شــد و در واقعهـٴ شــهادت مال عليخــان مازنــدراني بــه عّلت اطالع از حــالت تســليم ورضــا واســتقامت
شهيدمذكور چون برخي ديگر از مصّدقين كفشدوز وغيره هم ثبوت واشتعال حاصل كرد وچندي

بعداـز آن به عكا رفته تشّرف درمحضر ابهٰي   يافت وچون عودت به طهران نمود قائم بــه خــدمات در امــر ابهٰي    شــد و بــه بتبليــغ
ــغ وضيافت از مؤمنين وطالبين پرداخت واثباتّيه در شأن اين امر از طريقت علي اللهّيه ومدارك واسناد ايشان نگاشت وموّفق به تبلي

ــل  ومــيرزا حــق علي اكــبر ســلطان و ميرزا حســين وميرزا غالمحسينعده اي از هم طريقتان خــود از قبي
ــام  ميرزا شكر اهللاوخانجان بيك  ووردي ــه ن ــائيحاجي ميرزا عبداهللا وغيرهم گرديد وب ــروش به ــقط ف  س

معروف نزد عاّمه ومورد تعّرض اعداء شد واخيرًا واسطهٴ ارسال مراسالت وامانات بين اهل بهاء وارض مقصــود مقــّرر گشــت ودر
بـه الواح صادره از حضرت عبدالبهاء به نام صحيح فروش لقب يافت وباوجود شهرت بـدين نـام وتنّفـر تـاّم  معانـدين بين العمــوم

امانت وصداقت معروف
۴۷۶صفحه 

ومشهور بود ونوبتي در امر تجارتش اختاللي راه يافت وتمامت امالك وباغي ملكه رافروخته به طلبکــاران داد و الــواح بســيار در
 در طهران در گذشت وخانــدان وســيعي از او برقــرار گشــت۱۳۳۶حّق وي موجود است وعاقبت در پنجاه و شش سالگي به سال 

گذاشــت وحاجي ميرزا حسين مذكور كه دامــادش شــد نــيز بــه نــام اجــزاچي در امــر ابهٰي   َعَلم شــده خانــدان اجــزاچي  برجــاي

مقصــود   شركت ســفري بــه اّتفــاق عــزيمت تشــّرف ارضباحاجي صحيح فروش مذكور كه وميرزا غالمحسين

نمود وچون به بغداـد رسيدند  به ّعلت استماع اخبار انقالب وهيجان اعداء در آنجا موّفق به مقصود نشده عودت به طهــران كردنــد

ميرزا در گذشــت وَخَلَفش ۱۳۲۴وميرزا غال محســين وعائلــه اش سرشــار از نشــأهٴ ايمــان وخــدمت درين امــر بودنــد وبــه ســال 
ونير  صهر حاجي صحيح فروش چنانكه در بخش الحق مي آوريم خدماتي بسيار در راه اين امر انجام دادغالمعلي دواچي

در او اخر سنين اشراق شمس جمال ابهٰي   جمعي از اسرائيليان ساكن طهران به خلعت ايمــان بــديع مــزّين گشــتند واز معاريفشــان

 ايمان اورد ودر آن هنگام بيست وشش سال داشت ونّير وسينا۱۳۰۸سيگارفروش در حدودسال ميرزا آقا جان مجذوب 

وحاجي اليساهو كاشي موجب هدايتش شدند وبه نهايت اخالص وانجذاب به تبليغ ومساعدت در خــدمات بــه اين امــر برخاســت
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ــع وبه نام ايمان بهائي وبه امانت وصراحت لهجه وبذل مال در ره آئين ابهٰي   معروف گشت ومورد تعرض معاندين معارضــين واق
جـاي  در گذشت واخالفش از پسران ودخـتران ١٣٣٩گرديد والواحي از قلم حضرت عبدالبهاء در حّقش صدور يافت تا به سال 

ــه نامدار نمودند وپسر ارشدش ميرزا عنايت اهللا به قّوت ايمان ومشّوق وذوق در تبليغ پدر گرفته عائله وسيعهٴ مجذوب را واشتغال ب
تجارت نامدار وبرخوردار

۴۷۷صفحه 
 در بــرلين رحلت نمــود و مــا در طي واقعــات مســطوره در دو بخش ســابق۱۳۵۵بود وعاقبت در سّن سي و چهار سالگي بــه سـال 

مــوجب اطنــاب ومالل مي گــردد جمعي از شناخته گان بهائيان طهران را نام برديم وبه عّلت كثرت عّدت شــرح احــوال هــر يک

آقا علي  سراي دار امين الّدولــه كــه قيــام بــه خــدمت وپــذيرائي اهــل بهــا داشــت وباباواسامي چند از شناخته گان چنين بود 
ــداد واصغر  ــت ب ــوهرماشاِءاهللا خان صندوقدار صاحب ديوان   كه بعلت شدت شهرت بدين نام مقام  مذكور را از دس ش

ــده اش بنتميرزا سيد حسين ومال ابوالحسن جهرمي شمسّيه خانم بنت ذبيح  و ــام  وال آقا ناظم االطباء طبيب نظ
 بود که ايمان به حضرت رّب اعلي آورده  بــه نــوعيحسين ترشيزي آقا سيد در آغاز نامزد سيد حسين ازغندي

ــال  ــيد و ١٢٦٦که در بخش دّوم نگاشتيم به س ــهادت رس ــه ش ــران ب ــنيآقا ميرزااحمد شهير ازغندي در طه ــه از ب  ك

آقا سيدعمائمشان بوده وي را  به پسر عّم خودشــان آقــا ســيد محمــد ربيــع شــوهرداد ومالزم وي مــيرزا هاديخــان دواســاز و 
حـاجي و مـيرزا محمـد خـان كـنيوآقا سيد محمد صّراف  كه سفري براي تبليغ به تبريز رفت وصادق

ــاواستاد اسد اهللا آهنگر نويس سفارت انگليس كه  واسطهٴ ارسال الواح بود و   منشي خوشميرزا حسن  استاد آق
 فائز به ايمان شد وشــرح احــوالي ازَخَلَفش١٣٠٦که به سال  حاجي ميرزا علي بديعي وجاني سلماني کاشاني 

 كه در جواني به واسطهٴ شوهر خــواهرش بــه ايمــانوآقا سيد نصر اهللا ريخته گر کاشانيدر بخش هشتم مي آوريم 

وتربيت بهائي فائز گشت وسالها در طهران با وقار وصراحت لهجه وشجاعت زيسته خدمت بــه امــر ابهٰي    كــرد وخانــدان واســعهٴ
گذاشت وشرح احوالي از اساسي درين امر برجاي

۴۷۸صفحه 

ــدر فاضــلميرزا حسينخان عهدّيهاخالَفش در بخش هشــتم مي آوريم و ــه پ ــاء اصــفهاني ك ــرج فخــر العرف ــيرزا ف  بن م

ــنيده واصل؟؟؟ مريدان بسيار داشته به شغل تجارت معاش مينمود ودر اّيام اقامت ابهٰي   به اسالمبول در بمبئي آوازهٴ ظهور الهي ش
منجذب گرديد وطولي نكشيـد در گذشت وپسر كه درآن هنگام  هفت سال داشت از مكتوب پــدر مهــتّز شــده بــه صــدد وصــول
محبوب برآمد وراه درويشي وسير وسلوك گرفت وبه رياضت پرداخت به مالقات برخي از مؤمنين رسيده فائز به وصول گرديد
وبه اصفهان رفته برادر وخواهراـن را هدايت نمود وسالها باخلوص وصــداقت وُمكنت در طهــران زيســته خانــدان عهدّيــه بــر جـاي

 در طهــران۱۳۵۸گذاشت وبه نام وي الواح بسيار از بيان ابهٰي   وهم از قلم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء موجود است وبــه ســال 

 نّيرهمايوننور محمد خان واز خواهرانش در بخش هشتم بياوريم و ميرزا عبدالباقياز برادرش  در گذشت وشّمه اي

ــاط واســتاد محمــدقلي و  ميرزا حــاجي آقاو   حــاجي مــيرزا زينوآقــا محمــد آقــا خــدا داد  خّي
ــترآقا محمد اسمعيل حريرفروش سفري به ادرنه رفته  شرف حضور يافته  مراجعت نمود والعابدين  ترك كه دخ

ــتاد حاجي ميرزاابوالقاسم استاد غالمحســين,وغالمعلي  ناظر را به زني داشت ودر طهران درگذشت ديگر اس
 (منير) بودند.   سّيده خانم واز نسوان حيدر اصفهاني, فضل اهللا ابوالقاسم, استاد باقر, مشهدي استاد

ب در مــذهب جعفــري از  واز جمله مجتهدين معاندمعارض مال آقا بن عابدين  رمضان اهل در بنــد فقيــه واصــول جــدلي ومتعصــّ
تالمذه شريف العلماء آُملي بود,  خوئي تندوطبعي جسور وسركش داشت ودر اّيام تحصيل درعراق عرب با علماي
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۴۷۹صفحه 
ــامت جمــاعت سّني وشيعه حّتي با اساتيد خود مجادالت شديدهٴ علمّيهٴ ومذهبّيهٴ مستمّر نمود وپس از مراجعت در تبريز وطهران ام

تركي زبانان يافت وباعّمامهٴ كبيره ولحيهٴ طويلـه وردائي فـراخ(فـراج) ؟؟؟ و كفش ورياست مذهبّيه ونفوذي عظيم خاّصه فيما بين
فقهاء در آن زمان بود زير عبا منطقه فلزي مفّضض به كمر بسته وقمهٴ آويخته داشت و بر منبرنــيز باهمــان لبــاس بز ساغري كه زي

به ِگل ســاخته بــه منــبر بــر آمــده ذكــر مصــائب امــام ميرفت و در روز عاشوراي محرُّم برهنه شده لنگي به كمر بسته سروانداـم ؟؟ 
غشوه دست ميداد وعقيدت مردم ونفوذش به درجه اي شــد كــه در حسين مينمود وخاك بر سر بيخته چندان ميگريست كه حال

چنــد وجماعتش اجتماع اركان واعاظم خصوصًا از تركي زبانان در مسجد مذكور چنــان بــود كه مسجد خان مروي محضر وعظ
وبسا ميشد ِشبر از آن را براـي دوساعت اداء صلوة واستماع مواعظ وي به مبالغي گزاف مبادله ميكردند

____________________________________________________________________
چــنين  مســطور اسـت كــه در كتاب قصص العلماء تأليف ميرزا محّمد تنکابني  تلميذ آخوند مال آقاي  مــذكور وشـرح حـال وي

ــا وقتي استاد وي شريف العلماء شهير آُملي با تالمذه به زيارت سامره ــابين مال آق رفتند وشب در محّلي توّقف نمودند ودر آنجا م
مال آقا حربه برگرفت وآخوند منازع خود را تعاقب كــرد وآخونــد ال عالج خــودرا بــه ويكي از آنان در مسأله اي منازعه رخ داد

راند,  ونــيز مســطور انداخت ومال آقا از عقب در رسيد وشريف العلماء به وي تغّير وتشّدد كرده او را بيرون خيمهٴ شريف العلماء 
علماء و طّلاب نشستـه تحصيل  مينمودند وارد مي شــد است كه مال آقا پيوسته به محضر درس شريف العلماء كه قريب هزار تن از

بدين مسئله دارم وشريف العلماء جواب ميداد كه چون براـي آقا ودر اثناء درس روي به استاد كرده ميگفت من امروز پنجاه ايراد
پســر بيــاورد بردند كه فتحعلي خان را درشبي چند پسر خدا عطا كرد چــنين گفت اولي اين بــود كــه يك محمد خان قاجار مژده

ولي ايــرادي ممتــاز وســرافراز باشــد پس مال آقــا در ولي مانند لطفعلي خان پسر جعفر خان زند باشد  اكنون توهم يك ايــراد كن
به محاّجه ميكرد چندان كه استاد متغّير مي شد وآخوند نيز متغّير ميگشت وشريف العلمــاء نهايت غلظت و لجاجت با استاد شروع

كـرده ميگفت من كـه رفتم ولي شـما ميداد او را ازمجلس بيرون ميكردند در حالي كه خارج ميشـد روي بـه جمـاعت طالب امر
العلماء امر ميداد چندي بر سر و صورتش ميكرفتند ودودش ميكردند الجرم سخن اين را قبول نكنيد كه باطل است آنگاه شريف

حاضر نمود وطالب آسوده مي شدند و ســپس بــرخي از رفقــايش خــواهش       (پايــان پــا ورقي اين چند روزي در محضر درس
صفحه)
۴۸۰صفحه 

شــّدته که در اثناء اشتعال بال و مصائب و جهاد ناگهان تني از ترکي زبانان برخاسته نزديــک منــبر رفتــه بــا قمــه فــرق خــويش بــ
ــد ميشکافت و مجروح ميساخت و در آن حال فاضل از منبر به زير آمده او را ميگذاشت و ميگذشت و چون از او ســئوال ميکردن
در جواب ميگفت که بانئي نيست اگر ميرود شهيد مرده است و براي تشريفات او و امثالش اعمال جاريه اّيام عزاي طائفه جعفرّيه
از قبيل کفن پوشيدن و سر شکافتن و تيغ برهنه خون آلوده در دست گرفتن و بـدنهاي عريــان خـود را بــا زنجـيـر آهـنين مجـروح
کردن و رسته ها از آن هيئت ترتيب دادن و امارده را به لباس دختران و زنان پيراستن و به نام اعضاء خـانواده رســول اهللا ناميــدن و
هادات و نــيز غيرها شيوع تمام يافت و مورد ميل و رغبت عاّم شد و آقا در تأليفات خود مانند  کتاب اکسير العبادات في اسرارالشــّ

کتاب سعادت ناصري رموزي .

 
____________________________________________________________

که دم فرو کشــيده ســاکت مانــد و او اّيــام چنــد وفــا بــهبدين شرط از شريف العلما مينمودند تا او را به محضر درس مي پذيرفت 
شرط کرده استفاده مينمود و پس از آن باز به حالت اّوليه بر ميگشت و نيز در کتاب مزبور مسطور است که مال آقا در باالي منــبر
از شّدت گريه غش ميکرد و در روز عاشورا لباس خويش را از بدن کنده لنگ مي بست و خاک بر سر و گل ببدن ميماليــد و بــه
همان هيئت بر منبر ميرفت,  آورده اند که در اّيام سلطنت سلطان حسين بايقرا به واسطهٴ تشريفات وزير نادر الّنظير عالم و کــاملش
امير علي شير نوائي کتب و آثار کثيره به عرصهٴ وجود آمد منها کتاب مقتلي فارسي در تفصـيل واقعهٴ ارض الّطـف بـه نـام روضــة
الشهداء تأليف و نشر شد که نخستين مقتل فارسي بود و قبل از آن آنچـه نوشته شده چون به لغت عربّيه بود مــورد اســتفادهٴ عمــوم
ايرانيان واقع نگرديد و از نام کتاب روضة الّشهداء نامهاي روضه خواني و روضه خوان و غيرها پيدا شــد و ســپس متــدّرجا زوائــد

ديگر از قبيل دسته گردانيدن و سينه زدن وشبيه خواني کردن الحاق گرديد   
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و در اواخر به واسطهٴ مال آقاي دربندي بدعات مذکوره و نيز بدعتهاي غريبه ديگري بـه اوج سـر کشـيد و مملکت ايـران ملعبـه و
مســــــــــــــــــــخرهٴ ملــــــــــــــــــــل متمّدنــــــــــــــــــــه گرديــــــــــــــــــــد کــــــــــــــــــــه تقريبــــــــــــــــــــًا
بالّتمام دراين عصر فرخنده از ميان رفت و لذا  خامه و نامه را به تفصــيل آن عجــائب کــه از آن جملــه دســتهٴ تيــغ زن و قفــل زن و

َعَلمدار و نخـل و کشته و لجن بر سر و بدن و زنجير زدن و ذوالجناح و شير و بوق و نفير و غيرها است مشغول نميسازم .
____________________________

۴۸۱صفحه 
در وصف واقعهٴ كربال نگاشت كه مورد حيرت عقال ومضحكهٴ ُجَهال ونفرت ملل ُاخــري' از مقــام دانش ودر ايت علمــاء رفقهــاي
ايران گرديد از آن جمله نوشت که روز دهم محّرم سنهٴ شصتم هجري كه واقعهٴ مذكوره وقوع يافت از صبح الي زوال ظهر هفتاد
ودوساعت شده دليلش اين كه شهداء مذكور هفتاد ودو تن بودند وهريــك  شــهرت در شــجاعت داشــتند وناچــار بــه مقــداريك
ساعت در حال مقاتله با اعداء بودند  ونيز سپاه مخالف را يك ميليون پياده وششصد هزارسواره  شمرد ونوشت كه عّبــاس بن علي
در آن روز هشتاد هزار تن را به قتل رساند وامثال هذه العجائب,  وبالجمله مال آقاي مذكور در اّيام اقامت جمــال ابهٰي   در بغــداد
به نوع مذكور مشغول به تحصيـل وتكميل علوم خود بود  وذكري از معارضت ومفتريات او در بخش چهــارم نمــوديم وچــون بــه

ــهابابصيرآذربايجان عودت نمود پس از چندي در حالي كه از تبريز به طهران مــيرفت در زنجــان فتــواي قتــل   را داد وچــون ب

طهران رسيد وناصر الّدين شاه به ديدنش رفت مال آقا وي را برآن داشت كه محض فرمان برداري از احكام فقهاء سبلت خــويش
رابا مقراض كوتاه كرد ولي چنــد مــاهي بيش نگذشــت كــه سـتارهٴ اســم و رســمش افــول كــرده ..... شــد .     ديگــر از مجتهــدين

 كـــــــــهحــــــاجي مال علي كــــــنيو اقــــــا ســــــيد صــــــادق طباطبــــــائي معارضـــــــــين 

مّلا علي كنـــدي ه اي از احوال واعمالشان را ضمن مندرجات بخش سابق آروديم واز الواح صادره خطابًا وقهرًا :  "قد نزل ل شـــمـِّ
ديد  ان يا علي قدبكي محمد رسول اهللا من ظلمَك بمَا اتَّبعَت الهوي واعرضــَت عن الذي  يحكم في الطاء هوالبّطاش زوالبأس الشَّ

ربك لبالِمرصاد  َقد اََفَتيَت علي من آمَن باهللا في هذا اليوم الذي فيه اسوّد وجهك..." الهدي  الَتفَرح بما فعلَت  اّن
۴۸۲صفحه 

خوانده نميشود
و وجوه (؟) الذين نقضوالميثاق ....سفک دم دما الذين بهم هبوب االرياح ....قد نــاح لهم روح القــدس و ئگت الســحاب ....و لهم

الغنی المتعال .
 در گذشت ۱۲۷۱و اما امام جمعه ميرزا ابئالقاسم که شمه ای از محاسن اخالق و اعمالش را در بخض سابق ذکر کرديم به سال 

   ۱۳۳۱ بود امام جمعه گرديد و از آغاز رياست تا وفاتش به سال ۱۲۶۰. خلفش ميرزا زين العابدين که متولد به سال 
۴۸۳صفحه 

و به امــامت جمــاعت   فقيه زاهد و  به تنّوعات معارف دينّيه وارد بوداقا شيخ هادي نجم آباديواز جمله علماء طهران 

ومرجعّيت قضا وافتاء و رياست شرعّيه اعتنا نداشت واولياء امور حــتي ؟؟ عــوام و جمهــور بــه وي حســن عقيــدت وارادت يافتنــد
وميرزا عيسي وزير معروف طهران چند هزار تومان مصرف كرده مسجد ومدرسه به نــامش بنــا نمــود  واورا رغبت نشــده غالبــًا بــر
درب وحريم خانهٴ خويش به خاك و ريگ نشستـه علماء و مّلت ورجال دولت حضور يافته استفاضه مينمودنـد وچـون وليعهـد يـا
صدراعظـم به ديدارش ميرفتند ناچار برخاك مي نشستند واز قهوه خانهٴ عمومّيه چاي وقليان برايشان مي آورد وچشــم بســته جهــل
وتقاليد مردم را مي گشود وظلم و تعّدي رؤساء وعلماء رافـاش مينمـود ونوبـتي حـاجي مـيرزا حسـن آشـتيائي وآقـا سـيد صـادق

منــابر اللهم طباطبائي وآقا سيد علي اكبر تفريشي از متعّدين ؟؟مجتهدين پايتخت نسبت كفر و زندقه بــه وي دادنــد وحــتي برفــراز
العن الهادي گفتند واو اعتنا نكرد ومردم از ارادات به وي منصرف نشدنـد و او خود در حـق خـويش فـائز بـه تصـفيهٴ نفس وتـرقيهٴ
روح بوده ولي به مقام اطمينان وايقان نرسيد و نسبت به حضرت اعلي عقيدت داشت و با برخي از اهــل بهــاء ماننــد فاضــل قــائيني
وميرزا اّيوب حكيم وميرزا حسن اديب مصاحبت ومرافقت كــرده واطالعــات يــافت وپس از غــروب شــمس جمــال ابهٰي   از قلم

جنــاب آقــا شــيخ هــادي حضرت عبدالبهاء لوحي خطاب به وي صدور يافت در ظهر لفاف   " هوالليــه  ط حضــرت فاضــل عامل
مالحظه فرمايند    عنوان مكتوب:     "هو حضرت آقا شيخ هــادي مالحظــه فرماينــد    هواهللا  ســبحان من اشــرق عن افــق التوحيــد

من نطق بالحّق الّركن الّشديد سبحان من الح من مطلع الّتفريد  سبحان
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۴۸۴صفحه 
  العبد سبحان من الحي ...بنفحــات مقدســة ..في هــذه العصــر الحديــدو اليسبحان من بقعة اهـل الشرق بنداء المرتفع من الملکوت

قوله . يا ايها النحرير المستنير و الفاضل النبيل قد هبت ارياح لواقح من مهبت عماثيه ...الرحيم و فاهت عموم و عيونت الحق اليقين
ــوم الســعيد و العصــر الي ............يا ايها الفاضل الجليل .....تلبس القميص التقديس و تزّين بحلل مواهب رّبک الرحمن في هــذا الّي

د .....قم علي امر ربک فيه .....رّب رّب اّيده الشديد القوي اّيدتني بديع لســانه بــذکر رحمانيتــک و وقفــه علي عبوديتــه عتبــةجيالم
قدسک انک انت الکريم المعطي العزيز الوهاب. ع ع 

و از مشاهير عرفا راشدين استاد غالمرضا شيشه گر منحصررقّـ عنايتي خطير و مروة وفير داشت و بــرخي از اين فئــه ماننــد حــاجي
سّيد جواد کربالئي و مال محمد رضا يزدي نزدس اّياب و ذهاب کردند و ابراز محبت و صــفا نســبت بــامر الهي نمــوده حمــايت و
رعايت بعمل آورده و برخي از ارادتمندانش به اين امر مهتدي گشتند زيرا حاجي ميرزا حسن صفي،عليشاه که شمهٴ از احــوالش را

در مطاوي بخش سابق و در اين بخش مسطور است فاضل و شاعر    
۴۸۵ صفحه 

ــيز برواز اكابر ارباب طريقت ومراد جمعّيت كثيره از محترمين و غيرهم بود وتفسير عرفاني اش  قرآن كه منظوم ومطبوع اســت ون
رحمتعليشاه بود که برجاي مشتاقعليشاه و او بر جاي نورعليشاه قرار داشت وسلســله ديگر اشعار وآثارش مشهور ميباشد واو خليفهٴ

از امر ابهي اگهي يافته قانع نشده ايمان نياورد وهمين كه كتــاب ايقــان واليتشان منتهي به نعمت عليشاه شهير ميگشت وصفيعليشاه
اخيره حديث مأثورمنقول از كتاب بحــار االنــوار ديــد كــه لفــظ آن چــنين اســت   اّن في قائمنــا اربــع به نظرش رسيد و در قسمت

عيســي فماقــالوا في اربعـة نبي موسي وعيسي ويوسف ومحمد   اّما العالمة من موسي الخوف واالشطار واّما العالمة من عالمات من
بآثار مثل القران چنين گمان برد كه شرح وبيان مذكور راجــع حّقه واّما العالمة من يوسف الّسجن والّتقّيه والعالمة من محمد فيأتي

فرمودند ورساله اي بدين مضمون در رّد بنگاشت  كه تبيين عالمـات از قبيـل تفسـير بـه رأي ومخـالف به عالمات را جمال ابهٰي  
ميباشد ومعاني عرفانّيــه طبــق افكــار ظاهر وحقيقت است واحتماالت ديگري هست كه به انضمام قرائن وشواهد اقرب به مراد امام

توجيه عجيــبي اســت دراين حــديث كســي كــه ميخواهــد خود نوشت وضمنًا در مقام تضعيف و تزييف اين عبارت آورد كه اين
اّدعا قرار دهد اينطور معني حديث نميكند ورســالهٴ مــذكوره در همــان ســال كــه هــزار كلمات خود را بر مردم حّجت كند وآيت

معـروف بـه خرطـومي ويازده هجري قمري بود به عكا درمحضر حضرت عبدالبهاء رسيد وحاجي مـيرزا حسـن شـيرازي وسيصد
ونشــر سـاخت كــه بــدين عبــارات افتتــاح گرديــد رساله اي به نــام نجم العرفــان في رجم من اعــترض علي االيقــان در بمبــئي طبع

اسرار الّتوحيد بطلوع نّير الجمال واظهر آيات الّتفريد بقدرته هوالعزيز المستعان    الحمد هللا الذي كشف
۴۸۶صفحه 

علي ارج؟؟؟ العظمة والجالل والثناه والبهاِء علي مطالع امره ببدائـع الذكر الكمال وعلي اوليائه وحروفات کتابــه في المبــدِء والمــال
فلك ايقان و واقفين به اسرار حقيقت  وتوحيد وسـائرين در ريــاض وبعد,  برضمير منير سالكان سبيل عرفان وخاطر خطير ساكنان

مرشــد مريــدان پــير ومعلوم بوده كه در اين اوان از مركز سلطنت عّليهٴ ايرن ورقه اي از سر سلســلهٴ عارفــان معرفت وتجريد مبرهن
دوســتان بــه وادي ايمن بقعهٴ مبــاركهٴ بــريهٴ ســينا وارد ودر طريقت داعي حقيقت جناب ميرزا حسن صفي عليشاه به واســطهٴيكي از

قوله : ... مختصر اين است كه حديث  مأثور با معاني مذكور كل از حضرت معصوم است ليكن محفل روحانيان قرائت شد... الي
خواســته كــه اعــتراض را بــه قلم  حقيقت ملتفت اين نگشته گمان نموده كه توجيه ومعاني مذكوره از قلم ابهٰي   صادر اين عارف

السالم كه قائل وشارح حديث مأثور است وارد ميگردد  سبحان اعلي وارد آورد  وخالي الّذهن كه اين اعتراض بر نفس امام عليه
از امام است وبه كتاب بحار االنوار نــيز مــرجعت؟؟؟ ننمــود  ومــا وقــع در لــوحي صــادر از قلم اهللا  ملتفت نشدنـد كه اين شرح نيز

حضرت عبدالبهاء چنين مسطور است:    "در خصوص جناب صفي مرقوم نموده بوديــد  اين عبــاد  واقفيــد کــه  بــا طائفــه ونفســي
متحّرف خواه متصّرف نه بيرحم مفتي هستيـم كه بــه خــون آزادگــان رقم كلفتي نداشته خواه حكيم خواه سقيم خواه عارف خواه

حكم شـرع الهي را بنيـان برانـدازيم ونـه بي مـرّوت مجتهـد كـه آبـروـي عارفـان بريـزنم ونـه معجب زنيم  و نه بي شرم قاضي كه
شــيخي بايــال وكوپــاليم كــه دو هــزار ومتكّبرحكيم كه باهر ناطقي در ستيزيم  ونه مّدعي سلوكيم كه علم شكوك برافــرازيـم ونه

وفقيريم وحقير وذليل درگاه ربَّ قديريم  از هر سري ســّر او جــوئيم واز حديث مسلسل روايت كنيم بلكه اسيريم وغريبيم وساده
با جميع به كمال َروح وريحانيم وباكل به تمامي الفتيم وکلفت هر افقي نور او طلبيم

 ---۴۸۷--- صفحه
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ــه ــا ب  و با جميع درفکر محّبت و رحمتيم نه زحمت مأمور به درستي و انسيم نه نفرت و وحشت اگر ايشان در بيان ما شبهه دارند م
کمال عرفان ايشان مقّر و معترف چه کنيم قسمت چــنين بــود ونصــيب چنــان عنــدليب حــزين نالــه و زاري آموختــه و مــرغ رکين
ــروختن (رنگين؟؟؟)را ناز و طنازي,  فاختهٴ جان سوخته را با آه و حنين قرين نمودند و طاوس باغ برين را جلوهٴ نازنين,  شمع را اف
آموختند و پروانه را سوختن  مقصود اين است که ما  درايشان نظر حقارت ننموديم بلکه تعجّب کرديم که بــا وجــود اين مــراتب
ــف عرفان و ايقان و حقيقت مشهور و عيان چگونه معني و متمِّم حديْث مستور و پنهان ماند باز مالحظه ميکنيم که احواالت مختل
است و مقاالت بي شمار,  عارفاِن واقفان را حاالت مختلف چنان که شـيخ سـعدي گويـد : « گهي برطـارم اعلي نشـينم . گهي تـا
پشت پاي خود نبينم .» باري به هيچ وجه پاپي ايشان نشويد « اّن االنسان علي نفسه بصيرة و اّن الفي معاذيرة » اين رســاله را يکي از
ــدوارم کــلَّ از معين احّباء اهللا مرقوم نموده بود  تا تواني سبب َروح و ريحان باش و مظهر رحمت, از براي نفوس مراتبي است  امي

انصاف بنوشند ابدًا جدال جائز نه و البهاء عليک ع ع . 
و اّما شــرح مواقــع و امکنهٴ متبّرکــه و تــاريخّيهٴ طهــران آنچــه متعلــّق بــه دوره اولي'  اســت و نــيز بيــان عمــارات جمــال ابهٰي   و ؟؟
بستگانشاـن در قريهٴ افجهـٴ مازندران و آنچـه متعّلق به منتسبين ميباشد خصوصًا مدفن جناب اخت و مريم و مسيح و مــدفن شــيخ ابــو
تراب اشتهاردي و غيرهم در بخش ســّوم و پنجم آورديم و در خصــوص اقامتگــاه ابهٰي   در مــرغ محّلهٴ شــميران بــه قلم حضــرت

غصن اعظم عبدالبهاء چنين صدور يافت ( آن مکان محّلهٴ مرغان نيست آشيانهٴ عنقاء مشرق است 
۴۸۸صفحه 

و النهٴ سيمرغ در قاف زيرا جمال مبارک روحي الحّبائه الفداء در آن مزرعهٴ پاک يک سال در تابستان منزل و مأوي فرمودنــد در
باغ حاجي باقر که سه طبقه بود و مسّلط به درياچه,  محّل سرير مليک ملکوت بود و در بدايت امر بود و در وســط درياچــه تخت
بزرگي از سنگ زده بودند در وسط تخت سراپرده و اطراف تخت با غچــه قــريب صــد و پنجــاه نفــر از احّبــاء مجتمــع, شــباهنگ
تقديس بود که به مالء اعلي ميرسيد بسيار خوش گذشت هميشه جمال مبارک ذکر آن مکان را ميفرمودند و محبس انبار شــاهي
که محّل حبس جمال ابهٰي   و جمعّيت کثيري از مشاهير اين طائفه بود و عّده اي در آنجا تحت شکنجه و عذاب گوناگون زيسته
باالخره مقتول گشتند و در اين عصر تغيير و تبديل يافته مزّين به ابنّيه و عمارات رفيعهٴ دولتي گرديد و خــانهٴ محمــود خــان نــوري
کالنتر که محّل حبس قّرة العين و کثيري از اين طائفه بود معروف و معّين است و ميدان اعدام مشهور بــه پـاي قــاپوق کـه اکنــون
مزّين به بوستان و رياحين و منّور به انوار و چراغ برق شد محّل شهادت مال عليجان مازندرانـي و جمعّيتي کثير گرديد,  و قبرستان
معروف به سر قبر آقا که مدفن مال عليجان شهيد و عّدهٴ ديگر از اين طائفه بود و پيوسته اشرار و اراذل هجوم برده تعّدي و تعّرض
به مقابر نمودند اکنون به اشجار و ازهار و انوار مزّين و منوّر شده و مسّمي' به بــاغ فــردوس ميباشــد و جســد مال عليجــان شــهيد را
ميرزا عزيزاهللا خان بن ورقاء در ُقرب شمال غربي بلد بزمين ابتياعي خود نقل نموده با جســد والــد شــهيد مقــّر داده بقعــه و بوســتان
ساخته به نام ورقائّيه مسّمي گرديد و جسد هاي شهداي ديگر که از زنجان و نيريز و کاشان و نور و غيره به طهــران اســير آورده و
کشتند و يا در خود طهران دستگير و مقتول کردند چنان که در بخشهاي سابقه اشــاره نمــوديم مقتــل و مدفنشـان بــه عّلت اوضـاع

ظلمانّيهٴ شديدهٴ آن دوره شناخته نگرديده و اّما در خصوص محّل هائي که جسد حضرت نقطه اولي تا يوم نقل براي حيفا 
۴۸۹صفحه 

استقرار داشت در خاتمه بخش سوم نيست ******** مظهر طهران واستقرار به قبرستان
ابن ابويه قرب عبدالعظيم را نوشتيم ******************* دولتي بحضرت ********

مقابل بقعه مذكوره براي اذربايجان ميگذاراند صادر فرمود * نموديم
************** بان اعطي *** قطعه من ***** المقدس في البقعه المباركه لمن نظر
******************** اقا ميرزا موسي كليم واقا ميرزا عبدالكريـم قزويني شهيد در

 اطالع نداشت واقا ميرزا موسي كليم و در سنين مسطوع انواـر۱۳۶۸* طهران بسال 
 ميرزا اقا كاشي كه حسب االمر از ان ارض بايران۱۲۸۳ابهٰي   در ارض ادرنه بسال 

امده مامور شد كه جسد مطهر **** واقدام وتجسس كرد ونتوانست محل استقرار معلوم
نمايد انگاه اقا جمال بروجردي از ادرنه مامور شده بطهران امده باحاجي مال علي

اكبر شهميرزادي اقداـم كرده جسد مطهر را بيرون اورده محل ديگر در قرب امامزاده
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معصوم ** سپس از انجابمسجد شاه اهللا معروف منتقل ساختند وبعداز چندي براي
انديشه از اگهي يافتن يار واغيار واشتهار نزد اشرار جسد مطهر را نقل بشهر كرده

در خانه معروف بنام صدر االشراف  امانت ومخزون ساختند وچون متدرجا بسمع دوستان
رسيده مورد توجه ***واقع شد وخوف ان رفت كه انتشار داشته يابد از انجا

نيز بخانه متعلقه اقا حسينعلي نور اصفهاني برده مستور وپنهان داشتند وپس از چند
سال محل مذكور معروف احباب گرديد ومورد ذات **شد

۴۹۰صفحه 
به خانه متعلقه باقا محمد كريم عطار برده امانت بپرورند ومحزون * داشتند واز يوم استتار واستقرار جسد مطهر در اين باديه تا يوم
حركت براـي حيفا چهل وپجسال گذشت ومدت استقرار در خانه عطار پنجسال شد  چنانكه در بخش اتي مينگاريم ميرزا اسد اهللا
اصفهاني حسب االمر حضرت غصن اعظم عبدالبها جسد را از انخانـه بيرون اورده بنوعيكــه احبــاب نتوانســتند در خــوف صــندوق

مسجات تجارتي گنجانده محترما حركت دادند ودر طول مدت استقرار جسد مطهر در

آنچه در باره جسد مطهر حضرت نقطه اولي روح من في ملك * االطهر فدا اين * فاضه تحقيق نموده اين است كه پس ارشادات جسد 
مطهر مبارك را باجسد شريف ميرزا محمد علي را در همان ميدان پرداختند كه هركس رو توهين كند واز اول ســپرده بــود كســي دفن
كنيد اقا سيد ابراهيم خليل وذبيح كه از اصحاب وكتاب انحضرت بردند انوقت باچند نفر در كارخانه شعراي حاجي احمــد ميالني پنهــان
بودند در فكر انكه تدبيري كنند استخالص آن جسد مطهر كه اگر نشد محل مصجع را اقال بدانند عاقبت دونفــر ميالني را بلبــاس گــدائي
وهيثيت ديوانگي فرستاده در همان ميدان مواظبت نمايند بايد **** كه  چون كسي حرص اين هيئت اشخاص ندارد شــب هم همانجــا
ــان حــال بخوابند وحتي براي توب وان هم بجائي نروند ويكنفر معين كردند كه بعنوان رعايت * غذائي بانها برسانند بروز اول ودوم بهم
بودند خلق دسته دسته تماشا ميرفتند بعـض *ميگرفتند وبرخي انواع توهين بجا بياوردند تاروز سيم كه امر  شد دو جسد را ** انداختنــد *
قونسول روشن اظهار كرده نور بحكومت كه رسم مما اين است كه هركاه مقصري يكدفعه شليك كشته ** شليك دوراره بــاين شــخص *
بــوده اســت من ميخــواهم بــروم جســد او راتماشــا كنم عصــر همــان روز باتفــاق نقاشــي يكنــار خنــدق  *** وهــيئت ايشــانرا برداشــت
و************ زير خاك كنيد انها قدري خاك كمار خندق راكمــار كــرده هــردو را در زيــر خــاك پنهــان كــرده رفتنــد حــاجي
سليمانخان همانشـب رفت كالنتر حاجي ****** با چند نفر ديگر همراه روانه كرد ******* خاك مراقب شد كه اگر بس بيايــد جــواب
گويد وحاجي سليمانخان با آنان رفته خاك را كنار كرده  اندر نفس را در اورده در كيسه گذاشته واز حركت كردند وكسي هم بسرشان
نيايد پس حاجي اليها راهم مرخص كردند ورفتند بعكا وخانه حاجي احمد ميالني  كه اقا سـيد * در انجـا منتظـر بـود رسـيد گفت صـبح
نزديك است من طاقت ندارم كه مداخله كنم بايد زود پنهان كرد * كه بقدر يك ذرع تقريبا طول داشت حاضر بود حاجي سليمانخان با
دست خود رها كنم ان كبد را در پارچه ديگر پيچيده در ان جعبه اي دادـه از قرار معلوم يكدست ميرزا محمد علي از بدن دور شده بود

قدري ******************* ميرويد در پهلوي سر مظهر حضرت گذاشته بود فورا **** 
=================================================

۴۹۱صفحه 
اماكن مختلفه داخل وخارج طهران ونيز در مواقعيكه هنگام خــروج از ايــران در قم وكاشــان واصــفهان وكرمانشــاهان مقــر يــافت
حسب اشارات وتلويحات نهايت تعظيم مجــري شــد صــغار وكبــار اينطائفــه حين ورود بامــاكن مــذكوره بــاوجوه ناصــره وقلــوب

متوجهه واركان
خاضعه استقبال نمودند وباكيفيت برون جسد مطهر را بحيفا در بخش الحق

_________________________________________________________________________
****** پس از چند روزي لوحي از حضرت جمال قدم بجناب اقا سيد ابراهيم ********* جسد مطهر وعرش اعظم را بطهــران حمــل
نمائيد صندوق را در اورده متعالي باو پيچيده مثل يك ********* سليمانخان هم بانعش همراه بطهران امد وهركس ميديد تصور ميكرد
***** همينكه وارد طهران شدند جمال قدم در شميران تشرف داشتند شرف شدند  عرض كردنــد انحضــرت مــيرزا حســين اصــفهاني را
دستور داده باايشان فرستادند فرمودند جسد را تسليم كنيد بهمين قسم عمل كرده ميرزا حســب امــر اين صــندوق را بــرده در امــام زاده
ــه معصوم كه در بيابان بود وبقعـه ********************************* مريم فرموده اند وچند سال ***** واز جناب مريم بداي
اظهار شد ** كم كم بديگران رسيد پيوسته بعنوان زيارت امام زاده معصوم بزيارت مشرف ميد وكــار امــامزاده گرفتــه *************
وبيگانه شد رفته رفته ******* سر پنهاني ******** از جمال قدم رسيد كه ****** صندوق مطهر را از انجا پنهاني بجــاي ديگــر مثــل
نمائيــد وبســپاريد ******* بطــرف حضــرت عبــدالعظيم در اطــراف بقــاع وخرابــه هــاي بســيار دارد روحــاني بانحضــرت عبــدالعظيم
ــده ــرف ش ــارت مش ــبح زي ــبر ص ــل اك ــاب علي قب ــال وجن ــد جم ــارت داده كردن ــوان زي ــد بعن ــتاده بودن **************  فرس
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***************** كه صندوق مبارك را ************* مسجد  ماشاِءاهللا كه *************** چون صـندوق خيلي نـازك
ــاق بود صندوقي از چوب * محكم بهماـن اندازه ساخته  وصندوق اول را درين صندوق كذاردهشبانه * در مسجد ماشاِءاهللا واز يكي از اط

ماها كذاشتند *************
===========================================================

۴۹۲صفحه 
ــالگي۱۲۴۷ناصر الدين شاه تولدش  در طهران بشب سه شنبه ششم شهر صفر سال   وجلوسش بعد از وفات پدرش محمد شاه * س

 وثانيا از طهران شب شنبه بيست ودوم ذيقعـده ارسـال مـذكور * چنانكـه در بخش۱۲۶۴اوال در تبريز يوم يكشنبه هيجدهم شوال 
 واقــع شــد تحصــيالت ** در فارســي وعــربي بــر ذوق۱۳۱۳الحق مياوريم بقعه شاهزاده عبدالعظيـم در بيست ودوم ذيقعــده ســال 

شعري واطالع اوضاع عمومي زمين داشت وشش بار در اياالت وواليات ايران نوشته **
=====================================================================================

ــر ــ ــيدند يكنف ــ ــجد رس ــ ــل مس ــ ــون متاه ــ ــدند چ ــ ــران ش ــ ــه طه ــ ــر ***** روان ــ ــرده عص ــ ــدالعظيم ك ــ ************* عب
************************** ديده ومطلع شده باشد * شدند صــندوق را برداشــته بســمت شــهر طهــران حــركت كردنــد
ــواره ــه س ــد ك ــديدي ش ــد ***********************ش ــس كردن ــادا ************* وتجس ــتند ومب ــويش داش وتش
ــد ــدي حضــرات ديگــر اطــراف او را گرفتن ــان تن ــود نه ــته ب ــوي خــود گذاش ***********************صــندوق در جل
ــهرت ********** مانع نشد بروند بهانه اقا ميرزا سيد حسن مرحوم كه **********ش************** در ميان احباب ش
گرفت وهرقدر خواستند خيال **************** كه جسد را ******************************صندوق را از انجا

******************************۱۳۱۳***************** پرده بعنوان ديانت ************در سنه 
=========================================

 ---۴۹۳صفحه 
اروپا وهم به عراق عرب سفر نمود ديدني ها ديد اخبار واحوال بشنيد وامور مملكت راطّرًا به يد مقتدر مستقّل خــود حــّل و عقــد
كرد وتغييرات وتنظيمات در امور كشوري و لشکري و تأسيساتي در ابنّيه وطرق وعلــوم وصــنايع جديــده واصــالحاتي در ظــواهر
واداب اهالي انجاـم داد ولي از تيّقظ مّلت و توّجه خطير به مآل استقالل خود انديشه کـرده قـدم فراتـر نگذاشـت رعـايت  احتيـاط
ومراقبت درين خصوص نموده  خود را در لباس تعّلق تام به تقاليد شيعه ظاهر ساخت وقسي و جّبار و عّياش و خودخواه و مســتبّد
االراده بود و سران وثروتمنداـن وبلغا و بنغا ؟؟؟؟ را سلب قدرت وجلب ثروت ومنــع نفــوذ؟ دانش و درايت كــرد وعقايــد واقــوام

نهاد و  صورت ظاهر قدرت و جابرّيت  خويش را محفوظ داشت وبا مقــّذمين؟؟ فقهــاء ضعيفه را مورد تطاول متعصبين ومقرضين
ومجتهدين امامّيه معّيت وموافقت كرده به خوش گذراني و شهوت راني روز و شب پرداخت و با وجود تماّس بــه اوضــاع تجــّدد
ــت و وترّقي ملل وممالك درصنايع وعلوم به عّلت بيم از زوال استقالل وبه سبب هوس پرستش  اهالي را به غفلت وجهالت گذش
دو ثلث آخر اّيام حضرت اعلي وتمامت دورهٴ اشراق جمال ابهٰي   وچند سالي بعداز آن در دور سلطنت او گذشت و بــه مــوافقت
باعلماء وقتل وغارت وتكفير وتدمير اين فئــه از او شــد وشــهادت حضــرت اعلي ونفي جمــال ابهٰي   از ايــران وبغــداد واســالمبول
ــه در وادرنه وسختي هاي سجن عكا به دخالت او وقوع يافت وتمامت شهداء را كه درپنج بخش شرح  داديم وبرخي ديگر نيز ک
بخش الحق مي آوريم  در عصر او به شهادت رسيدند ودر لوح خطاب به وي چنين مسـطور اســت: " يـا من ارض اال صــبغت من
دمائهم ... "   وصاحب  ناسخ الّتواريخ چنين نوشت كــه اكنــون بيســت  هــزار كس از اين طائفــه كشــته شــدند چــه پــيروان  اديــان

ومذاهب قليل االتباع هريك به دولتي اتِّكاء نمود
۴۹۴صفحه 

از شرور مالها واتباعشان تا حّدي مصون ماندند  زردشتيان به دولت انگليسي وارامنه وآشوريها وكلد انيها بــه دولت روس ويهــود
به فرانسـه وسّنيان به دولت عثماني پناهيدند وديگران درآتش تعّصب وغرض سـوختند خصوصـًا اين فئــه كــه ملجـائي ومالذي بـه

لــوح معّظم وشــهادت وجٍه من الوجوه نداشتند وشاه به انديشه از قال استقالل در دفع واستيصالشان همي كوشــيد وپس از وصــول
رسول مكّرم يعني آقا بزرگ بديع سابق الّذكر نيز به حال انديشه واضطراب باقي بوده  آنچـــه خواســت كــرد وبــه حــّدي از ايشــان

عازم زيارت مشـاهد متـبّركهٴ عـراـق عـرب گشــت حكــومت عثمانّيــه محض مـوافقت حـال و۱۲۸۷خوف داشت كه چون به سال 
راحت خيال به بهائيان بغداـد ابالغ كرد که به اطراف متفّرق شدند(شـوند؟؟) وهمين كـه شـاه عـودت بـه مملكت نمـود بـه محـال
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ســلطنت واســتقاللش نيســتند و لــذا خودبرگشته مشغول به اشغال شدند ولي در اواخر سلطنتش چنين دانست كه اهل بهاء متعّرض
خود متعّرض نشد وهركه را مالها فتوي دادند ودخالت در تعّرض كردند ناچار موافقت نموده حسب خواهششاـن مجــري' داشــت
حتي در يوم هالكتش نيز عّده اي از مظلومان در انبار ظلمتش محبوس بودند و ورقا با پسرش  روح اهللا در همـان روز بـه شـهادت

 مذكور كه سنوات ثالث  از غروب شمس جمال ابهٰي   و نيم قرن از سلطنتش گذشت شروع به تهّيهٴ جشــني۱۳۱۳رسيد ودرسال 
بـــــزرگ نمـــــود كـــــه ســـــّكهٴ ذوالقرنيـــــني زر و ســـــيم زدنـــــد و بـــــاغي جديـــــد تأســـــيس كردنـــــد ولبـــــاس

مكل
ّ

ــازي نصــب ل به مرواريد گران بها برايش دوختند وتدارك خلعتهاي گوناكون براـي صدر اعظم تاسرباز ديدند وچوبهاي آتش ب
كرده از ممالك اروپا عملهٴ موسيقي وطَرب آوردند و هدايا از دول خارجه  توّسط سفرايشان رسيد وميرزا

۴۹۵صفحه 
علي اصغر خان صدر اعظم وكامران ميرزا نائب الّسلطنه وزير جنگ مصاريف باهظه براـي چراغاني نمودند وچون در يوم بيست
ودوم ذيقعده دورهٴ ينجاه سالهٴ سلطنت تمام وکمال يافته جشن و سور مذكور بر قرار گشت در روز جمعه هفدهم كه دوازدهم

بامداد در عيد رضوان بود امين الملك از شاه وعده خواهي كرد وجشني خطير بامصاريف وفير و هدايائي کثير بياراست وشاه در
حالي كه غرق در جواهر باكمال غرور شهوت عّياشي وسرمست عشق دختر باغبان باشي بود و به نظر جواني سي ساله ميآمد

(گفته اند چون دختر نورس مذکور مايل به مرد شصت وهفت ساله نبود شاه چادر ريشه مرواريد وجعبهٴ جواهر هفتاد هزار تومان
تقديمش نمود) به قصد زيارت مرقد عبدالعظيم ازشهر بيرون  راند ودر موقع زوال ظهر وارد حرم گرديد وميرزا رضا كرماني از

اتباع سيدجمال الّدين افغاني كه قبال خود را در آنجا حاضر ومخفي داشت وي را هدف گلولهٴ طپانچه ساخته چنان بر قلبش
نواخت كه گويا هنوز حرف خاء از کلمهٴ آخ را تمام نكرده مايهٴ حياتش تمام شد و آرزوهايش نا سرانجاـم  ماند وتقريبًا يك

هزار وسي تن زن كه در حرمسرا داشت آزاد گشتند ومادر اين مقام از همهٴ  الواح و آثار كه در شأن وي صدور يافت واهل بهاء
نشردارنـد به درج لوحي اكتفا مينمائيم   قوله االبهٰي  :  " بنام خداوند يكتا  نداِءاهللا از شطر عكا مرتفع وميفرمايد..... الي قوله

الحكيـم " لم يزل صاحبان حكم ظاهره ناس را از توّجه به شطراحدّيه منع نموده اند واجتماع عباد را بر بحر اعظم دوست نداشته
قدرته كه اند چه كه اين اجتماع راسبب وعّلت تفريق اسباب سلطنت دانسته  وميدانند وحال آن كه فواّلذي زمام كّلشني في قبضة

نظر احّباي حق الزال مقّدس از توّجه به اين امور بوده وخواهد بود اين امورراهم مفسدين انتشار داده اند وحال اكثري را توّهم
كّليه در ارض دارد  مع آن كه در جميع الواح عباد را از قبول اين رتبه منع نموده ايم چنان كه اين عبد ارادهٴ حكومت

۴۹۶صفحه 
چه كه جز زحمت وابتالء حاصلي نداشتند مگر آن كه نفسي هللا قبول اين امر كند كه نصرت امراهللا نمايــد ملــوك مظــاهر قــدرت
الهّيه اند وآنچه مقصود است عدالت ايشان است اگربه آن ناظر باشند به حق منسوبند  زود اســت كــه حجبــاْت خــرق شــود تجّلي
اسماء وصفاْت اكثري از عباد را اخذنمايد و كّل به تقديس وتنزيه مقّربان بارگاه حق شهادت دهنــد تــا چــه رســد بــه نفســه تعــالي

اهللا بان يوّفق عباده و يؤّيدهم علي حّبه ورضائه ويفتح عيونهـم ليروه و يعرفوه  وال يمنعهم عن هذه الّشمس الّتي اشرقت و عن نسئـل
ــا مــا هذه الّسماه؟؟؟ الّتي ارتفعت وعن هذه النعمة الّتي نّزلت وعن هذا الّسراج الذي اشرقت االرض بنوره وانّه علي كلٍّشي قدير واّن
مس وتمحــو آثــار من رأّيته في الّنوم انٌّه حق الريٌب فيه واالمر كما رايت سوف يظهر اهللا من هذا االرض نورًا وقدرًة وبه تظلم الشــّ
ــك من علي االرض انــه علي كلٍّشئي قــدير....  الخ.   در استکبر علي اهللا وتستضيئ به وجوه المخلصين وسوف تحيط انوار وجه رّب
ذکر ناصر الّدين شاه:  وقوله تعالي  ثّم  اسئلك ياالهي بــدم الَّذي سفَك في سـبيلك بقلب الـذي حـرق في محّبتـك وبعظم الــذي
ذاب في عشقك وشوقك وبجسد الُّذي انهدم في ودَِّك  وبجسـم الذي اوقد في حّبك بان تکف شر هذا الّصبي عن رأس برّيتك
ثم اخذيا قادرًا بقدرتك ثم اهلكه ياحاكمًا بحكومتك ثم اعدمه يامقتدرًاباقتدارك ليستريح بــذلك افئــدة المقــّربين بين عبــادك

ويطمئّن قلوب المخلصين من بريِّتك اذ انِّك انت المقتدر علي ماتشاء وانك انت المهيمن القّيوم .
وجمال ابهٰي   ضمن بخش دّوم واما ميرزا آقا خان نوري صدر اعظم را چون شرح احوال واعمال در اّيام حضرت اعلي

======================================================================================
ــأمور ومقيم ميرزا آقا خان نوري والدش ميرزا اسد اهللا خان لشكر نويس باشي وعّمش نصراهللا خان به سمت سرکردگي تفنگچيان  نوري م

شيراز شد وبعداز
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===============================================
 ----۴۸۷صفحه 

ميرزا نائب الّسلطنهٴ امير كبير سّومين  وسوم وچهرم متدّرجًا آورديم از تكرار در اين مقام احترازكرديم واّما كامران
=======================================================================================

ــان چندي وفات يافت و سرکردگي تفنگچيان مزبور به عهدهٴ شكر اهللا خان برادر ميرزا آقا خان مفّوض گرديد وعم ديگرشان ميرزا زكيخ
به معاونتش برقرار گشت و به مزاوجت عاليه و وزارت فارس رسيد هنگامي که ميرزا اسد اهللا خان لشکر نويس باشي شاهي شــد  وچــون د

هنگامهٴ در شاه قواعد نظام لشکري اروپا در ايران بر قرار گرديد  به مقام وزارت لشكر رسيد ودر آغاز سلطنت ناصر الدين شاه رعهد محمد
شورش سربازان ميرزا تقي خان اتابک فتنه را تسکين داد و لقب اعتماد الّدوله يافت مستوفي گشت و با اتابک مجالست و مجاورت کــرده
مؤتمن و مشاور و محرمش شد ورسوم و قوانين داخله و خارجه را ؟؟ شده به فکر و تدبير قوي خــود راه مخصــوص اّتخــاذ کــرد وپس از

ــع  شاه اورابه يك ثوب جّبهٴ ترمه وشمشير مرّصع به الماس ۱۲۶۷غزل ميرزا تقيخان در روز يکشنبه بيست ودوم محّرم سال   وو ياقوت مخّل
ــر دو را منصب وزارت کبري' وصدارت عظمي' بر قرار نمودـه ملّقب به شخص اّول داشت وطريقهٴ حاجي ميرزا آقا سي وميرزا تقيخــان ه

ــاب اشــرف امجــد افخم نپسنديده خود روش معتدالنه و سائسانه پيش گرفت و پي در پي به القاب عديده چون شخص اّول و اعظم و جن
منصوص گشت و اوالد و برادر زادگان و منسوبان بلکه همسايگان خود و اهالي نور و کجور را حــاکم بالد و مالــک رقــاب عبــاد ســاخت,
پسرش ميرزا کاظم خان به عصاء مرّصع و جّبه؟؟ـ؟ وبند کاغذ مرواريد و به لّقب به نظام الملک نائل گشت  وبرادرش ميرزا فضل اهللا وزارت
نظام يافت و برادر زاده اش ميرزا فتح اهللا لشکر نويس باشي شد  و برادر زاذهٴ ديگرش محّمــد يوســف خــان  ســرتيپ گرديــد ودر آغــاز
ــه لقب صدارتش چون ميرزا محّمدعلي خان  شيرازي وزير دول خارجه وفات کرد ميرزا سعيد کاتب اسرار را  به نام ميرزا سعيد خــان وب
مؤتمن الملک بر افراشته   دبير مهاّم خارجه نمود  و مّدتي مديد در حسن سلوک و انجام خدمت دولت متبوعه امــري را فــرو نگذاشــت
ولي متدّرجًا به اموري چند مبادرت جست که باالخره موجب تنّزل وي ومقامش گشتند . اندوحتن مال و ثروت بسيار و پيمودن راه غرور
و استکبار و عزل عزيز خان سردار و تبعيدش به صحرا ودشت سردشت و نفي ميرزا يوسف خــان مســتوفي الممالــک بــه آشــتيان و تســّلط

 حکم١٢٧٥خويشان و نوريان در ايران  و باالخره مردم از روي(وي؟؟) متغّير و بــد دل و شــاه رنجيــده در اّول عشــر آخــر محــّرم ســال 
اعتزالش از منصب صدارت صادر شد و حاجي عليخان صاحب الّدوله به وي ابالغ کرد , پس مستويان برسات؟؟؟ مملکت رسطدگي کردند

جز از سالي شصت هزار تومان که از ديوان همايون در وجه ميرزا آقا خان.                         (پايان پاورقي اين صفحه )  

============================================
 ----۴۹۸صفحه 

 واقع شد و معاندت هايش را نســبت بــه امــر١٣٣٢ و وفاتش در سال ١٢٦٢پسر ناصر الّدين شاه توّلدش در نهم شهر ذيقعده سال  
بديع که موجب تضييقات و طول حبس بسياري از مؤمنين وســبب شــهادت عــّده اي گرديــد ونــيز مقامــاتش در دولت کــه نــائب
سلطنت و بر جاي پدر در طول سفرش بود و در عين حال سپهساالري و حکــومت طهــران و گيالن و مازنــدراـن و غــير هــا را نــيز
داشت و هم رقابت مابين او وبرادرش مسعود ميرزا ظّل الّسلطان را در بخش سابق آورديم و قسمتي معظم از خاک طهــران محــّل
قصر و عمارت و باغ  وجالل و عظمتش بود که به نام اميرّيــه شــهرت داشــت وزوجـات کثــيره و بــنين و بنـات و احفـاد بســيار در
پيرامونش بودند و به قدرت و ثروت و جاللت و حکم راني بر مردم مي زيستند و پس از فوت پدر متدّرجًا از جــاه و مقــام افتــاده
در عماراتش به سر برد ودر سال هاي آخرين به ضعف جسمي و پستي مقام رسيده باالخره دچار فلج اعضــاء ســفلي' گشــت و بــا
نمّو و قدرت اهل بهاء تصادف کرده بگداخت و درچنان حال درگذشت .     و اّما حاجي ميرزا حســين خــان مشــير الّدولــه صــدر
اعظم سپهساالر اعظم بن ميرزا نبي خان امير تومان فروتيني ؟؟؟يکي از اعاظم رجال سياسي ايران در ايام سلطنت ناصر الّدين شــاه
و دوست و خير خواه دولت و مّلت و مملکت بود و در مهاّم داخله و خارجه خدمات عظيمه نموده به وظائف محّوله عمل کرد و

تأسيسات عاليْه  بنا و کار گذاشت و در ادارهٴ لشکري و کشوري اصالحات و تجديد به عمل آورد 

ــات و هــدايا و پيشــکش و ــان عالوه  ؟؟؟؟ وتعارف ــام صــدارت ســالي يکصــد و ده هــزار توم ــود درين اّي ــرار ب ــتمّر و برق مس
ارتشاء ؟؟؟؟؟؟؟؟...... (سه سطر  بقّيه خوانا نيست ) 

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

..............................................................
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.............................................................
پايان پاورقي اين صفحه

===========================================
   ---٤٩٩صفحهٴ 

چندي دربمبئي کارپرداز شد و سال ها در اسالمبول سفارت کبري يافت وبنــاي ســفارت خانــه درآنجــا برقــراـر کــرد وايرانيــان را
درخاک ترکيه به احترام وعّزت نائل ساخت ودر حرکت دادن موکب ابهي از از عراـق به اسالمبول آنگاه به ادرنه و سپس به عکا
ــام چنان که درمطاوي دو بخش سابق آورديم مدّبر و مؤّسس امور جارّيه شــده مقصــود دولت متبوعــه را انجــاـم داد ودر اواخــر اّي
ــا شــيخ التفات تاّم يافته عقيدت و روش تغيير داد و به رعايت وحمايت و خير گوئي اهل بهاء پرداخت و اقداـم نخســت در حلب ب

ــراق رفت وي١٢٨٨سلمان عرب نمود و اجمالي از واقعـه چنين است که چون به سال    ناصرالّدين شاه براـي زيارت بقاع مقّدسهٴ ع
را براي برخي از امور الزمه به کربال احضار کرد و او از اسالمبول به طريــق حلب رهســپار شــد و الجــرم قنســول هــاي شــام عــزم
حضور نمودند و عّباسقلي خان قنسول شام با ميرزا شکراهللا نوري که اظهار قرابت به جمــال ابهي (پســر عّمهٴ مبــارک بــوده اســت)
وابراـز محّبت ومالطفت به اهـل بهاء مي نمود  براـي ادارهٴ مراسم استقبال از حلب قصد بندر اســکندرونـه کردنــد  ودر خــانهٴ ارمــني
تلگرافچي که نائب قنسول سابق آنجا بود وارد گشتند و در آن موقع شيخ سلمان از ايران با هدايا و عـرائض بـراي تقـديم محضـر
ابهي به اّتفاق آقا محّمد حسين نّجار بن آقا محّمد باقر نّجار کاشي از اسراي موصل ونـيز آقـا محّمـد رفيـع شـيرازي از ايـران وارد
حلب شده توّقف کردند تا آقا محّمد جعفر ترک ملّقب به منصور از محضر ابهي براي تسليم گرفتن اشياء مذکور رسيد و به عزم
عکا از حلب به اسکندرونـه در آمدند واز جمله اشياء تقديمي آهوئي را آقا محنّمد حسين نّجار براـي ميرزا ضاء اهللا که شش ســاله
و محبوب بوده آقائي مي خواندند تقيمي ميبرد  نائب ديده به طمــع تعقيب کردنــد و هرســه را بــا تمــامت تقــديمي هــا و عــرائض
گرفتند و خودشان را محبوس و اشياء را ضبط نمودند و احباء به محضر ابهي صورت واقعه را تلگرافًا خبر دادند و جــواب رســيد

که مطالبه وتعقيب  
 ---٥٠٠صفحهٴ 

و قونسول ها نيز به اّتفاق روانه گشتند و محبوســين را نــيز بــاننمايند وميرزا حسين خان وارد بندر اسکندرونه شده عزم حلب نمود 
خود بردند ودر حلب به منزل ميرزا شکراهللا کند وزنجير نمودند وسخت بستند و عّباسقلي خان مانع از ورد احباب نزد ايشــان شــد
و خود پي در پي مير .... وشيخ سلمان  به عّلت ضعف بنيه و شقاوت شديده کــه قبًال در حبس و گرفتــاري هــا ديــد دل از حيــات
برکند و به خيال خود کشي افتاد و احباب به ميرزا حسين خان عريضه وشرح ماجري تقديم کردند و في الحــال تمــامت اشــياء را
طلبيده مکاتيب و عرائض را به دّقت مطالعه نمود  و ابدًا چيزي مربوط به امور دولت و ذکري از سلطنت نديد و مسائلي متعّلق بــه
امور اخالقيه و دينيه يافت لذا عين مکاتيب را با دست خود مرّتب ومنّظم کرده در لفافه نهاد کــه بــه محبوســين رّد کننــد و در آن
حال شيخ سلمان در حجرهٴ کهنه که از روزنه در و ديوارش خارج را مي ديد محبوس و براي اين کـه هـدايا و عـرائض کثـيره بــه
دست قناسل افتاد خاطرش به غايت آزرده وحالش ديگر گون بود و هنگام عصر ميرزا حسين خان با قناســل و اعــوان در محــّوطهٴ
خارج حجرهٴ مذکور به حال مشي سخن گفته نصــيحت داده شــيخ از روزنــه نگريســته کلمــات را شــنيد و از خلــوص نيت و علــّو
حکمت و دانش سفير تعّجب و مسرور گرديد و کلمات سفير که خطاب به قناسل و همرهان گفت تقريبًا چــنين بــود   مــا گمــان
کرديم که اين امر سياسي است و دخالت در امور سلطنت و رياسـت و جمــع ثــروت و جلب شـهرت در نظـر دارنـد و بـا قـّوهٴ رو
ــد دولت آنچـه توانستيم در حبس و نفي کرديمو نتيجه جز مزيد قّوت و قدرت و شهرتشان نداد  اينک عرائضي که قريب به سيص
عدد به دّقت مالحظه کردم و با وجود بليات و حبس و نفي و قتل و غارت که ما جاوشان ؟؟؟در طول مــّدت طلــوع اين امــر وارد
شد ادني شکايت و تعّرض نسبت به دولت و مّلت نديدم بلکه درتمامت عرائض مناجات با خدا و درخواست استخالص از شرور 

۵۰۱صفحه  
ــداني نفس و هوي توفيق و تأييد خدمت به نوع و رضا بما قدراهللا حّتي بوسيدن دست قاتل است و دولت بايد مداخله در امور وج
و اعتقادي رعيت ننمايد بلکه اينگونه امور را بايشان و خداوند واگذارد پس در آنميان دو سه عريضه را انتخاب کرده امر نمودنــد
خواندند و از فصاحت و بالغت و حالوت عبارت توصيف و تعريف کرد آنگاه چنين گفت ما چرا متعّرض مردان خدا شويم در
حاليکه آنچه از بدي در حّق اين طايفه شنيديم از طرف دشمنانشان بود که حکايت مؤمن آل فرعون را از قرآن بيان نموده اظهــار
داشت اگر کاذب است خود منقرض ميشوند و اگر صادق است چرا ما تعّرض و اذيت کنيم و روز بعد علي الصباح محبوســين را
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طلبيده عذر خواهي نموده گفت امر را بر ما مشتبه کردند و اظهار تشکّر نمود که شما وسيله تنّبه و تذکّر من گشتيد و تمامت اشيا
ا تســليم حضـرت عّبـاس و عرايض را داد و توصيه بقونسول بيروت نوشت که ايشان را رعايت نمايــد تــا اشـياء و اوراق را در عّکــ
افندي کنند و بشيخ گفت دست حضرت ايشانرا ببوس و از جانب من عذرخواهي کن و مسئلت عفو و رجاي تأييد نما کــه تالفي
مافات نمائيم و نيز بنائب اسکندرونه نوشت که تمامت اشياء  مأخوذه را بايشان رد نمايد و ديگر متعّرض آنان نگردد االعند ظهور
الفساد و در مابين اشياء مذکوره يک عدد روي ميزي مخملي بسيار ممتاز بــود و آقــا مــيرزا محّمــد صــفر تقــديم ســفير کــرد و او
نگرفت و چندان ئاصرار کرد تا قبول نمود و بالجلمه شيخ با همراهان اشياء را با تمام بدست آوردند مگر آهو کــه از ميــان رفت و

بعکا نرسيد ماجري را بمحضر ابهٰي  معروض داشتند و ميرزا حسينخان بعدا بنوع مذکور معامله و رفتار داشت 
--- ۵۰۲ صفحه  

ــرادرس  تا چون دوره سفارتش در اسالمبول بپايان رسيد و به طهرانوارد شد و بمقام  سپهساالري و صدارت اعظم نائل گرديد و ب
ــد يحيٰي  رخان مشير الّدوله گشت و دو برادر ديگرش عالء الملک و نصير الملک نيز مأموريت هاي خطيره داخله و خارجه يافتن
و ميرزا حسنخان در طهران بجميع اعاظم دولتيان مکّرر توصيف و ســتايش از جمــال ابهٰي  بــدين لحن نمــود کــه هــر کــه از شــهر
اردکان و وزراء و امراء ايران باسالمبول رفتند از جهات کثيره موجب وهن و بي اعتباري دولت و ملّت گشتند و بدر خانه وزير و
امير و پاشا شکايت کردند و بخشش و مستمّري خواستند و پستي ايرانيان را سبب شدند ولي ايشان با آنکه مردود و مطرود دولت
ــار و گفتارشــان بودند بعظمت و استغنا بلکه قدرت و سلطنت سلوک نمودند و مآلقات با حدي نکردنـد و هرکه بمآلقاتشان از رفت
بعظمت و منقبت ايران و ايرانيان مقّر و معترف گشت و دانست که اين مملکت محّل نشو و نماي اشخاص عظيمه خطيره است هر

 دو دولت کوشيديم و معارضه کرديم ولي قّوت ايشان بيشتر شــد و حکــايت قبض شــيخ سـليمان و اخــذ عــرائض راۀچند ما با قّو
بکّرات ذکر نمود و به ناصرالّدين شاه مدلّل ساخت که تعّرض باينجانب مضّر بحال دولت است و در مجلس شوراي دولتي اظهار
داشت که دولت در نفي و اخراج ايشان از ايران اشتباه بزرگي کرده چه که امرشان غــالب اســت و اگــر در اين مملکت مســجون
ميشد از اطراف عالم براـي زيارت مقامش ميآمد و بر غنا و ثروت اهالي ميافزود چنانکه اموال ايرانيان بــراي زيــارت بقــاع متبّرکــه
ار اسالميه پي در پي بخارج ميرود و نوبتي حاجي ميرزا رضا قلي حکيم برادر جمال ابهٰي  بمآلقــات وي رفت و او حکيم را بحضــّ

مجلس بعنوان برادري جمال ابهٰي  تعريف کرد و حکيم از جهت شّدت . 
 --- ۵۰۳ صفحه 

 احتياط و تقيه اظهار داشت که چرا بي مالطفتي کرده مرا بنام پدرم که مشهور است تعريف نکرديد و ميرزا حسينخان بدو گفت
ه انــد و يومــا فيومــا زهي مفخرت تورا که چنين برادري داري و بايد بوجود او مباهات نمائي و هزاران نفــوس بالد مختلفــه متوّجــ
بيشتر قدر و مقام او را مي شناسند چگونه تو از چنين مفخرت احتراز و اجتناب ميکني و بالجمله حــاجي مــيرزا حســينخان پيوســته
رعايت و حمايت از اين طايف کرده و هرگاه باغواي مجتهدين و طمع ارکان دولت بعضي را گرفتار مينمودند سبب خالصيشــان
ميگشت و در بعضي از الواح صادره از قلم ابهٰي  در حّق وي چنين مسطور است خلق از نداي حـّق و حالوت آن محــروم بــوده و
ــد يــک هستند عجب در آن است که از نداي عالم هم محروم اند چه که عالم بامر مالک قدم در کّل حين باعلي النداء ندا مينماي
نداي دوصدر ايران است که بمثابه برق متحّرک بود گاهي در مغرب وقتي در مشرق و جنوب و شمال وارد و ســائر و در ليــالي و
ايام در نظم مملکت و کنز ثروت ساعي و جاهد آخر بکف صفر راجع شد قسم بحقيقت سدره منتهي اگــر مالــک يــک کلمــه از

 نزد حق ميشد بهتر بود از آنچه . 
 --- ۵۰۴صفحه 

 او جز بکلمــهۀديد و شنيد و عمر را صرف آن نمود وليکن در سنين اخيره امري که سبب حزن شود از او صادر نه لذا بايد در بار
خير تکلّم ننمائيد چون به نيت يکي از احّباي الهي فائز شد کلمه غفران از ملکوت عنايت رحمن در باره اش نازل شد و در بعضي
مواضع کلمه طيبه هم از لسانش جاري ال اله اال هو الغفور الکريم و مقصود از يکي از احّباي الهي آقا مــيرزا محّمــد علي کدخــدا

 درگذشــت و اّمــا مــيرزا علي اصــغرخان بن1298قزويني است که از اقرباي ميرزا حسينخان بود و حاجي ميرزا حينخان در سال 
 درگذشت شاه وي را لقب امين السلطاني داده صدر1300ميرزا ابراهيم خان آبداـر باشي امين الّسلطان چون پدر در حدود سال 

اعظم نمود و متدّرجا حسب روايت و لياقت خلقي ترقي کرده رتق و فتق تمامت امور مملکت را بدست گرفته و نسبت باهل بهاء
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ــه1300حّب عواطف و تنّزه از تعّصب خيرخواه بود و در فتنه سال   براي اخماد نيران فساد اقدام کرد و بعلّت اينکه مسّببين حادث
امثال آقا سيد صادق طباطبائي و حاجي مال علي کني و کامران ميرزا نايب السلطنه . 

 --- ۵۰۵ صفحه  
کاري از پيش نبرد گويند چون مال رضا واعظ همداني بتحريک آقا سيد صادق علي المنبر نشر مفتريات و اکاذيب کــرده نســبت
باين امر سّب و لعن نمود ناصرالّدين شاه را هيجان و آشوبشان ناگوار شده بصدر اعظم گفت مال رضا را بطلب و چــنين بگــو . اي
رياست خرده فتنه جوي حيله گر و اي فالن و فالن و بهمان تو را بعقيدت بهائيان چکار مسلمين را باسالم و ايمان المسلم من سلم
المسلمون من يده و لسانه رهبري کن و موعظت نما و صدر اعظم موقع را غنيمت شمرده آخوند را طلبيده پذيرائي کرده بر خــود
مقّدم نشاند و پس از دقايقي چند امر نمود او را بسر پا نگهداشتنـد و تمامت کلمات سقط و دشنام کــه شــاه بــر زبــان رانــد بکمــال
شّدت و غلظت گفت و براي احترامش از جاي برخاسته وي را بر صدر نشاند گفت المــأمور معــذور امــر شــاهي را بجــاي آوردم
وگرنه شما پيشوايان اسالميد و احترام شما واجب و فرض ميباشد و در موقــع هــدف شــدن ناصــرالّدين شــاه بنــوعي کــه در بخش
الحق مينگاريم مردم شيعه ايران  غيره براي سوء تصّور چندان از اهل بهاء غضبناک شــدند کــه احتمــال شــورش عمــومي رفت و
صدر اعظم بهمه جا تلگراف کرد که ميرزا رضا قاتل شاه از اتباع سيد جمال الّدين افغاني است و تعلقي بديگران ندارد و کسي را
حّق اندک تعّرض باحدي نميباشد و معذالک شيعيان در بادکوبه تعّرض به برخي از اين فئه نمــوده نزديــک شــد کــه فتنــه عظيمي
برپا گردد و نيز بحاجب الّدوله که مبادرت بقتل ورقا و پسرش کــرد چنانکــه در بخش الحــق ميــآوريم مالمت و شــّدت و غلظت
نمود و با تدابير صائبه جلوي هر طغياني که در چنان موقع محتمل بود و خطري عظيم براي اهل بهاء پيش ميآمد بگــرفت و مظفــّر

الّدين ميرزا را با وجود شهزادگان و امرا گردنکش مانند ظّل السلطان و غيره بتخت سلطنت . 
 --- ۵۰۶صفحه  

و استقالل نشاند و کما في الّسابق صدارت کرده از اين فئه حمايت نمود و چندي نگذشت که شاه جديــد وي را معــزول و مــيرزا
 در قم معتکـف1316تـا سـال 1314عليخان امين الّدوله را بصدارت منصوب داشت و در طول مـّدت دوسـال انعـزال درسـال 

گشت  و سليمان خان حسب امر حضرت عبدالبهاء از عّکا با لوحي بيامد و بشارت تجديد صــدارت آورد و تــني چنــد از مشــاهير
اهل بهاء از افنان و حاجي امين و ميرزامحمود فروغي و غيرهم از قم گذشـتند و بـا رعـايت احتيـاط ويـرا ديـدار کـرده مواعيـد و
بشارات دادند و فروغي سواد لوح حلوالتبيان خطاب بخود را که حاوي اشارات و بشارات در حّق صدر اعظم بود رسـاند ه وعــده
هاي نزديک داد و طولي نکشيد که صدراعظم محبوب القلوب شاه شده اتابک اعظم گرديد و چندي پس از آن چــون فتنــه يــزد
برخاست و مالها بضديت با فروغي قيام کردند و شيخ جعفر سبزواري مجتهد مسبّب قتــل آقــا غالمحســين نبــاتکي بنــاي شــورش
گذارد و خبر واقعات بسمع صدر اعظم رسيد في الحال تلغرافيا از عدل الملک حاکم يزد استيضاح نموده فرماندار شــيخ را شــبانه

ــودت1317بر استر نشانده از شهر خارج کردند و با سواران دولتي بمشهد فرستادند آنگاه در سال   شاه را با خود به اروپا برده ع
 از صدارت معزول گشته خارج به اروپا شد و شاهزاده عين الدوله بــر جــايش نشســت و چنــدان در1321داد و باالخره در سال 

) پس عازم مراجعت شد و در شــام از جــانب دولت1325اروپا بود تا مظفّرالّدين شاه درگذشت و محّمد علي ميرزا شاه گشت (
عثمانيه پذيرايي و تجليل ازو کردند و حضرت عبدالبهاء لوحي بــرايش فرسـتاده دسـتور قيـام بـر نصــرت احّبـاء دادنــد و او چــون

 رجب سال مذکور .21بطهران رسيد باز بصدارت برقرار گرديد و در 
 --- ۵۰۷صفحه  

 در پيرامون مجلس دارالشوري هدف گلوله عبآس آقا تبريزي از انقالبيون مجاهــدين گرديــده درگذشــت و بالجملــه مــيرزا علي
اصغـر خان صدراعظم در تمامت مّدت رياست و صدارتش نسبت باين فئه عملي مخالف نکرد بلکــه مســاعدت و حمــايت نمــوده

مرتکبين جنايات فجيعه را چنانکه بايد و شايد بمجازات و کيفر رساند و طولي نکشيد معزول گشت 
نقل از بيانات شفاهيه حضرت غصن اعظم عبدالبهاء : جمال مبارک قبل از صعود فرمودند اگر نفسي بايران بــرود از عهــده برآيــد
بامين السلطان اين پيام رساند که هّمتي در حّق اسيران نمودي و معاونت شايان و رايگان کردي اين خدمت فراموش نشـود و يقين
بدان سبب عّزت و برکت در جميع شئون گردد اي امين السلطان هر بنياني بپايان ويــران گــردد مگــر بنيــان الهي کــه روزبــروز بــر
متانت و حکمي بيفزايد پس تا تواني خدمت بر بودن الهي نما تا با بودن رحمـاني راه يـابي و بنيـاني بنهي کـه پايـان نـدارد بعـد از
صعود اين پيام به امين السلطان رسيد و در آذربايجان جناب آقا سيد اســداهللا را آخونــدهاي تــرک در اردبيــل ذليــل نمودنــد جفــا
رواداشتند و بقتل برخاستند حکومت بلطايف الحيل از ضرب و قتل نجات داده مغلوال به تبريز فرســتاد و از تــبريز بطهــران ارســال
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داشتند امين السلطان رعايت نمود و جنـاب آقـا سـيد اسـداهللا را در ديوانخانـه خـويش مـنزل و مـأوي داد و مشـاور بيمـار گرديـد
ناصرالّدين شاه نهايت دلداري و مهرباني را به آقا سيد اسداهللا مذکور نمود حال آنکـــه اگــر ســابق بــود فــورا زينت دار ميگشــت و
هدف تير آتشبار مي شد باري مشار اليه امين السلطان بعــد از چنــدي مغضــوب شــهريار گرديــد و مبغــوض و منکــوب و ســرگون
بمدينه قم شد اين عبد سليمان خان مذکور را روانه بايران کرد و مناجات و مکتوبي مصحوب داشت که اثــر قلم خــويش بــود در
مناجات طلب عون و عنايت الهي گرديده در جاي صون و حمايت شد که مشار اليه از زاويه خمـول بــاوج قبــول رسـد و در نامــه
صراحتا انگاشته گرديد که حاضرالرجوع بطهران باش عنقريب تأييد الهي رسد و پرتو عنــايت بدرخشــد و بــر مســند صــدارت در
نهايت استقالل قرار خواهي يافت اين مقامات مذّمت است و پاس هّمت که در حّق مظلومي مجري داشــتي آن نامــه و منــدرجات
ــنزل اآلن در خاندان امين السلطان موجود است سليمانخان از طهران بقم رفت و بموجب دستورالعمـل در دائره معصومه در غرفه م
کرد متعلقان امين السلطان بديدن آمدند پرسش احوال نمود و اظهار اشتياق مآلقات کرد چون اين خبر به مشار اليه رســيد احضــار
فرمود متوکال علي اهللا بخانه امين السلطان شتافت در خلوت مآلقات نمود و نامه اين عبد را تقديم کرد مشار اليه برخاســت و نامــه
را در نهايت احترام تلقي نمود و بخان شاهد گفت که من نوميد بودم اگر چنين اميدي ميسّر گــردد و من خــدمت بــر کمــر زنم و

حمايت و صيانت ياران الهي نمايم اظهار ممنونيت کرد و بيان خوشنودي نمود . 
 ---       ۵۰۸صفحه  

 و از معمورات واقعه در قرب طهران قراء طالقان تيول فرهاد ميرزا معتمدالّدوله اســکندر خــان پســر شــوهر عّمــه جمــال ابهٰي  کــه
اتصاف بقّوت عرفان و ايمان بديع داشت نائب الحکومه مقّرر نمود و در سنيني که انوار ابهٰي  از افــق عــراق ميدرخشــيد اســکندر
خان براي حکمراني بقريه فشندک طالقان در خانه ميرزا عبدالرحيم وارد شد و او را بامر بــديع هــدايت کــرد و بــرخي ديگــر نــيز
مهتدي گشتند و بعد از چندي ميرزا عبدالرحيم را زمام شوق از دست رفت و با استاد حسين خياط و مستخدمي کــه از بســتگانش
بود ببغداد شتافته بزيارت محضر ابهٰي  نائل گرديد و چون عودت بوطن نمود با برخي از دوستان و آشنايان در خصــوص اين امــر
سخن گفت و مهاجرت بقزوين کرد با حاجي غالم باروت کوب از احّباي بلــد حفــادت و يگــانگي گرفتــه بــاالخره در خانــه اش
درگذشت و نفوس اوليه طالقان که بواسطه ميرزا عبدالرحيم راه بامر ابهٰي  يافتند چهارتن بودند نخسـت مال محسـن دوم بـرادرش
مال اسمعيل سوم مال محّمد حسين چهارم مال زين العابدين و ايامي چند بيش نگذشت که مال محسن خود را با تفنگ انتحــارکرد

و اسکندرخان نيز فجاة در حّمام درگذشت و پسر ارشد اسکندر خان که ميرزا محّمد علي نام داشت بر جاي . 
و گفت الحمداهللا اميدوار گشتم و يقين است بعون و عنايت الهي کامکار گردم باري تعهّد خدمت نمود و ســليمانخان وداع کــرد
شايد بذل و بخشش بعنوان خرجي خواست بخان دهد خان مشار اليه اباذر قبول کرد آنچـه اصرار و ابراـم کرد امتنــاع فرمــود هنــوز
عنان مذکور در بين راه بود که مشاراليه امين السلطان از سرگوني رهائي يافت و رؤســا بــراي مســند صــدارت احضــار گرديــد در
کمال استقامت تور ارت پرداخت و در بدايت في الحقيقه حمايت ميکرد ولي در اواخر در مسئله شهداي يزد کوتــاهي کــرد ابــدا
حمايت و صيانت ننمود آنچـه شکايت کردند اذن صاغيه نداشت عــاقبت جميــع شــهيد شــدند لهــذا او نــيز معــزول و منکــوب علم

افراخته منکوس شد و دل و جان اميدوار مأيوس گرديد . 
 ---        ۵۰۹ صفحه 

 پدر بحکمرانـي منصوب گشت و مال اسمعيل در عالم رؤيا صاحب امر را مشاهده کرده حال جذبه بدو دســت داده ســر بــه بيابــان
نهاد و ميرزا محّمدعلي حکمران با وي تکميل صحبت کــرد تــا در ايمــان ايقــان و اتقــان يـافت و بواســطه مال زين العابــدين و مال
امي محّمد حسين مذکورهم کامل االيمان شدند و چند ماهي بعد آقا جمال بروجردي وارد طالقان شده از خانــه يوســف نــام حّمــ
ــا اّطالع کــاملتري در که مجاور خانه حکومت بود منزل کرد و حکمران ويرا دعوت نموده مالهاي مذکور را نيز بدعوت طلبيد ت
امر ابهٰي  يافتند و بي درنگ به نشر امر پرداختند و هريک سه برادر داشتند و همــه را هــدايت نمودنــد و در قريــه آوازه امــر بــديع
مرتفع شد و حاکم مصلحت خود را در آقامت نديده بقريه حسن خان واقع در نيم فرسنگي فشندک رفت و طولي نکشيد که مال
ميرزا آقا هم مؤمن شد و پرده را بکّلي برداشت و مال ابوطالب ويراني و ساير مالهاي طالقان عريضــه بمعتمدالّدولـــه داده شــکايت
کردندکه تني چند از مالهاي فشندک بابي شدند و اهالي را اضالل کــرده شــبانه روز جمعيت فــراهم مينماينــد و حکمي خطــاب
بميرزا محّمد علي حکمران رسيد که دادرسي نمايد اگر صدق است واقعه را خبر دهد و اگر کذب است مال ابوطالب را عّمامه از

ۀسر برداشته ريش تراشيده ماست بر صورت ماليده بر درازگوش نشاندهاز طالقان تبعيد کند و لذا روزي مجلسي منعقد داشته عّد
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از مالها را حاضر کرد که از آنجمله مال محّمد مکال در باطن عـارف بـاين امـر بـود و مال عبـدالغنـي کـه از مال ابوطـالب مـذکور
هميشه دوري ميجست و برخي ديگر که با حکمران دوستي ميورزيدند و چندتن مالهاي احباب ساکن فشندک . 

 ---        ۵۱۰ صفحه 
 نيز با لباس رعيتي حاضر شدند و حکمران از مال ابوطالب خواست که چنانکه بشاهزاده نوشت اسامي مال هاي بابي را برشمارد و
معين نمايد و او اظهار عدم شناسائي کرد حکمـران از وي بـر همين مضـمون خـط گـرفت و حاضـرين نـيز امضـا کردنـد کـه مال
ابوطالب اشخاصي را که صورت داد خود نمي شناسد و حکمران مکتــوب را بشــاهزادـه فرســتاد حکم رســيد کــه بــا مال ابوطــالب
بهمان نوع مذکور مجري دارد و او نيز چنان کرد و احباب از شرور آخوند بياسودند ولي سه سال بعد مالها و اعــدا عريضــه بشــاه
داده از ظلم حکمران شکايت کردند و ميرزا علي اصغر خان صدر اعظم که ببلوک طالقان نظر داشــت شــاه را تحريــک نمــود تــا
حکمران معزول شود و شاه به معتمدالّدوله اظهار داشت و او بهانه آورده تغيير نداد تا آنکـه ميرزا علي اصغر خان ببهانه ييالق شــاه
را بطالقان برد و اهالي جلو کالسگه شاه را گرفته از حکمران و معتمدالّدوله تظلّم کردند و شاه بلــوک مــذکور را بــه تيــول صــدر
اعظم داد و او فّرخ خان پسر حاجي بيژن خان تبريزي را کــه مــردي بغــايت گــول و متعصــّب بــود حـاکم طالقـان نمــود و قبــل از
ورودش معاندين فشندک از قبيل محّمد آقا که عمروعاصش ميخواندنـد و نيز مــيرزا رضــا کوچــک و امــير خــان و خســروخان و

ۀميرزا جواد خان پسران وليخان کالنتر تمام اهالي قريه را شوراندـه مهيا کردند که بخانه هاي احباب بريزند و غــارت کننــد و عــّد
کثير با شمشير و تير در خانه ميرزا جواد مجتمع گشتند و مخصوصــا خانـه مال محّمـد حسـين را کـه نسـبتا تمـّولي داشــت در نظــر

گرفتند و سيد حسين روضه خوان نزد وي رفته بنفاق اظهار دوستي کرده قسم ياد . 
 ---        ۵۱۱ صفحه  

نمود که اهالي کار بشما ندارنـد ملي مال محّمد رفيع که در پائين محله و همسايگي معانـدين مـذکور خانـه داشـت نـزد وي آمـده
ماوقع را بيان کرد ه تأکيد در مراعات احتياط نموده و لذا احباب با برخي از خويشان خود واقعـه را گفته تحريک بمعاونت کردند
و خود مهياي دفاع از خود شدند و دو ساعتي بعد از ظهر قريب دويســت تن هجــوم بمنــازل احبــاب نمودنــد و بطــرف بــاال محلــه
شتافتند و به اّولين خانه احباب رسيدند که دو برادر بنام جمشيد و مجيد بودند و چوبي بر برادر کوچک مجيد نواختند کــه بيفتــاد
ـــه جمعيت ولي جمشيد با چوبدست بدفاع برخاست و زنش نيز در عقبش مدافعه کرد و قريب نيمساعت زدو خورد نمودند تا آنک
احباب که تقريبا بيست و پنج تن بودند بمدافعه قد بر افراختند و چنان بر معاندين راندنـد تقريب چهل تن از آنــان را ســر و دســت
بشکسـت و باقي بگريختند و نائره نزاع موقتا خاموش گشت و معاندين براي سعايت از احباب بطهران شتافتند و احبــاب نــيز قصــد
رفتن طهران داشتند ولي مکتوبي از بعضي دوستان بدينمضمون رسيد که حاکم با شما همراهي ميکند بمانيد تا وارد شــود الجــرم
غافل شدند و حکمران مذکور وارد قريهٴ  کولج طالقان شد اغيار و احباب نيز پي ديدارش رفتند و چون خواستند مــراجعت کننــد
دوازده تن را امر بتوقّف نمود تا تحقيق بعمل آيد و شب همگي را در محلي نگهداشتند علي الصباح فّراش حکومت نزدشان رفته
مالرفيع را باخود نزد حکمران برد حاکم از وي با اين عبارت پرسيد کــه پهلــوان بابيهــا شــما هســتيد و او جــواب گفت کــه بقــول

دشمنان بلي پس بي درنگ وي را بستند و عبداهللا نام فّراش همي چوبها را تر کرده . 
 ---           ۵۱۲ صفحه 

 بر وي نواخت و با اينکه چوبي بشکست و بچشـم عبداهللا فرو رفت معذلک دست از زدن نکشــيد آنگــاه يــازده تن دگــر را بهمين
طريق مرتبا نزد حکمران کشيده حسب االمر بستند و چوب زدند از صبح تا بعد از ظهــر بــاين کــار پرداختنــد و مــّدت چهــار روز
همگي را در حبس نگهداشتـه آنگاه مبلغ پانصد تومان جريمه کرده رها نمود و آنان تا مّدتي مجروح و مريض ماندنـد و بعـد ايـام
شهر رمضان رسيد و مال ابوطالب مذکور را حکمران بآقامه صلوة جماعت و وعظ بر منبر منصوب داشت و در همان شب اّول ماه
آخوند مال اسمعيل را با ريسمان بسته بمسجد و پاي منبر بردند که رئيس و مبلّغ بابيان است و تبّري  کرده و سـّب و لعن گويــد تــا
ــاي مستخلص شود ولي واقعهٴ  عجيبي روي داد که احدي سّر آن را ندانست چه در حاليکه بر عرشه منبر قرار گرفته مال اسمعيل پ
منبر ايستاده و مأمور است که ناسزا گويد و انبوه حاضرين منتظر کالم او نشسته ناگهان چوبي ضخيم گويا بــر قفــاي مال ابوطــالب
خورد چنانکه از منبر بر زمين افتاد و در وسط مسجد بيهوش بماند و جمعيت متوحّش شده متفــّرق گشــته و دســت از آخونــد مال

 اي که نميتوانست زمام اختيار نگهــدارد قســمۀاسمعيل برداشتند و او با حالت سرور و شادماني بخانه مال محّمد حسين رفته با خند
ياد کرد که من انواـر جمال قدم را ديدم و خودم هم نفهميدم که چه واقع شد و اين امور سبب گرديد که حاکم مذکور دســت از
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تعّرض باحباب کشيده اندکي آسوده شدند و از مشاهير احّباء طالقاني ميرزا حسن اديب بنوعي که در شـرح احــوال خـود نوشـت
 متولّد شد و پدرش مال محّمد تقي چون مّدتي در عمــارت ســلطنتي معلّم يکي از1264در قريه کمرکبود طالقان در شهر شوال 

بنات فتحعليشاه ملقّبه به زينت الّدوله بود صاحب اعتبار و نام و مکنت گشــته گهي در طهــران و اوقــاتي در طالقــان بســر بــرد و در
 درگذشت و ميرزاحسن در آن هنگام يازده ساله بود و متدرجا مقداري از تحصيالت ادبيه فارسيه و عربيه . 1275سال 

 --- ۵۱۳ صفحه 
 و رياضيه و علوم عقليه و اصول را در طهران و نيز در اصفهان نمود و در طهــران در مدرسـه مـيرزا صـالح و نـيز در مدرسـه حـان

 الي مــّدتي نــديم شــاهزاده علينقي مــيرزا1291مردي آقامت و تحصيل کرد و در آغاز جــواني ازدواج اختيــار نمــود و در ســال 

 دانشــوراـن تــأليف يــافت وي را درۀاعتضاد السلطنه وزير علوم شد و شاهزاده کتابخانه خود را بدست وي سپرد چــون کتــاب نامــ
انجام آن دخالت تاّمه حاصل شد چنانچه نامش در ديباچه کتاب مذکور است و پس از وفــات شــاهزاده چنــد ســال در دارالفنــون

طهران معلّم ادبيات گرديد 
 نزد شاهزاده معتمدالّدوله فرهاد ميرزا که مجلس مخصوص ونعقد بود براي تأليف کتاب قمقام1304در آن ايام در حدود سال 

و خانه هميرفت تا آنکار انجام يافت ميرزا حسن مردي معروف و محــترم شــد و از دولت لقب اديب العلمــا يــافت و بــا آقــا شــيخ
هادي نجـم آبادي معاشرت و محرميت گرفت و باينکه بمثرب تصّوف انس و الفت داشته از عقيدت بابيه محّرز بوده اعتنا نداشــت
چون در ضمن مکالمه و مصاحبه هاي عقيدتي و علمي مکّررا شيخ بوي چنين گفت که اين عقيــدت شــما موافــق عقيــدت بابيــان
است تنّبه و التفات حاصل کرده بصدد تحقيق از عقائد اين طايفه برآمد و بواسطه سيد محّمد نامي که سمت دوستي و محرميت با

 بود و در اوائـل بحکمت رفتار کرده1307او و شيخ هر دو داشت کتاب ايقان را بدست آورده مطالعه نمود و اين تقريبا در سال 

 وي مخفيا مســتورا زيســت و بــدينطريق چنــديۀ از خانۀزمام احتياط از دست نداد و آقا محّمد فاضل شهير قايني چندي در حجر
بنام اين طايفه معروف نشد تا اينکه متدرجا ترقيات و شهرت حاصل کرد و چون مدرســه تــربيت طهــران را بنــوعي کــه در بخش

الحق مينگاريم تأسيس نمود برخي . 
 ---          ۵۱۳صفحه 

از اولياء معارف با وي مخاصمت کرده مدرسه را بين االنام بنام مدرسه بهائيان شهرت دادند و بالجملــه مـيرزا حســن اديب کــه در
سنين اخيره اشراـق شمس جمال ابهٰي  در اين عقد در آمد و لوحي در حقّش نيز صــدور يــافت و در دوره بعــد کــه ســنين ســطوع
انوار حضرت عبدالبهاء و ترقيات روحانيه نمود و با علما و ارکان احباب و اغيار معاشرت داشته مرجع رتق و فتق امــور اين طايفــه
ــراود و شد و از ايادي امر ابهٰي  معدود گرديد و به تبليغ اشراف و ادبا مبادرت ورزيد و با اعضاء سفارت روسيه و فرانسه و غيره م

 رساله در تاريخ حيات حضرت اعلي و جمال1313معاشر بود و حسب ميل يا طوشقوق صاحب قونسول سفارت روس در سال 
ابهٰي  نگاشته تسليم وي نمود که در آخر رساله و در هامش نسخـه چنين مسطور است هذا آخر ما ارونا اختصاره لحضور صــديقنا
االمجد و جسپنا جناب جاللتمآب فخامت نصاب باطوشعوف صاحب زيد افضاد اعالي و بلغه اهللا تعالي بــه آتيمنــا نگاشــته و بخــّط
خود محض يادگار خدمت ايشان ارسال نمود اميد است که بمعرض قبول فائز گردد تــاريخ شــب پــانزدهم شــهر ذيقعــده الحــراـم

 هجري صبح همين شب اين رساله بسفارت داده شد و روز هيجدهـم ذيقعده قضيه تير خوردن ناصرالّدين شــاه و فــوت او1313
بود و در اينموقع بسيار مفيد واقع شد و بسياري از مردم بيچاره و بيگناه از سخط و سياســت محفـوظ ماندنـد اديب و ماطوشـقوف
مذکور الفت تاّمه با ادب داشت و صورت لوحي که از قلم حضرت عبدالبها در حّق وي صدور يافت چنين است  ( هواهللا سرکار

باطوشقف صاحب عليه بهاء اهللا االبهٰي  مالحظه نمايند) هواهللا سرکار باطوشقف صاحب در صون حمايت پروردگار محفوظ . 
 ---          ۵۱۵ صفحه 

 و مصون باشند و بالطاف کردگار خوشنود و قانون خدمات آنحضرت در اين انجمن الهي واضح و مشهود و نور ساطعش در افق
عالم چون ستاره صبحگاهي و در اشّد وضوح بيقين بدان که هر نقش و صورتي که در صحائف صفحات عالم مشاهده ميفرمــائي
عنقريب زائل و چون سايه بي پايه و چون تخم حادث آفل وليکن اين نير خدمات سرکار از فخر وجود متأللؤ و بــاهر صــد هــزار
شکرانـه الزم که باين موهبت فائز گرديد والبهاء عليک ع ع )و نــير اديب را در تأســيس و تنظيم محافــل روحانيــه طهــران و ســاير
بلدان ايران و نيز در بمبئي چنانکه مينگاريم مــدخليت تاّمــه بــود و در آغــاز تنظيمــات محليــه طهــران عرائضـــي بمحضــر حضــرت
عبدالبها نگاشت و باألخره بآن موفّق گرديد و قبل از اقدامات وي محفلي بنام محفل ايادي بود و بعدا بدستور حضــرت عبــدالبهاء
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ــه کساني چند را که ايادي مصلحت ميدانستند باخود توأم ميکردند و محفل مذکور در هفته يک بار انعقاد مي يافت و اعضاء اّولي
آن بجز ايادي اربعـه حاجي عبدالکريم قوام ديوان دکتر عطاء اهللا خان بخشايش صنيع السلطان و بعدـا دکتر آصــف الحکمــا دکــتر
محّمد خان و حاجي صدر همداني کــه شــرح احــوالش را در بخش هشــتم ميــآوريم نــيز بودنــد دور يکي از الــواح بقلم حضــرت
عبدالبهاء در خصوص محفل روحاني خطاب باديب چنين مسطور است . در باب مجلس مرقوم نموده بوديد اينگونه محافل بسيار
مرغوب و محبوب و مطلوب و از اساس دين اهللا ولي بايد بکلي کالم سياسي و امور حکومت در اين مجالس تلفظ نشــود صــرف
ديني باشد يعني بجهت تنظيم و تمشيت امور ملّت از تعليم اطفال و ترويج اشتغال و توحيد افکار و توسـيع آثـار و ترفيـه احـوال و

محافظه ضعفا و اعاشه عجزاء و منع . 
---        ۵۱۶ صفحه 

ــال  فساد و حفظ عباد و سّد ابواب خالف و تحصيل وفاق و بالجمله اديب بموجب دستور حضرت عبدالبها در اوائـل شهر صفر س
 براي تبليغ از طهران بسمت اصفهان رفت و پسرش ميرزا علي و نيز يکي از بستگانش و هم آقا شيخ محّمــد علي قــايني بــا1321

او بودند و در ايام آقامتش در اصفهان بنوعي که در بخش الحـق مي آوريم فتنــه واقـع شــد و اديب خـود در ضـمن شـرح واقعــه
شّدت تعّرض معاندين و حيرت و اضطراب محّبين را بدين مضمون که چون در آن شب اهل خانـه ئيکــه در آنجـا آقـامت داشــته
بغايت مضطرب بوده ديدگانشان بخواب نرفت محض مراعات احوال آنان علي الصباح با پسرش مــيرزا علي خــان از خانــه بــيرون
رفته سر بکوچه ها گذاشت و راهها و خانه ها را نميشناخت و تا وقت عصر بدون توّجه بمقصدي معين اينسو و آنسو گذشتند و از
مابين انبوه انام که پر ولوله و غوغا و مسلّح و مهيا بوده و بسويشان مينگريستند و از مبلّغ جديد الورود طهراني نکــوهش کــرده بــد
ميگفتند و آنانرا نمي شناختند عبور نمودند و چندان راه طي کردند که پاهايشان آبله آورده و باز ناچــار بخانــه مســکرنه مــذکوره
برگشتنـد و پس از اندک استراحت مکتوبي بميرزا اسداهللا نوشته مراتب خوف و اضطراب اهل خانه را مبين داشته عدم صــالحيت
ــوت کــرد آقامت در آن خانه را روشن کرد و وزير في الحال باغچه متعلقه به سلطان الشهداء را که در دست سرپرستي او بود خل
حتي باغبان را خارج نمود و خود با اهل بيتش در آنجا وارد شدند و تني را بگماشت تا اديب و پسرش را بغايت مراعات احتيــاط
از بيراهـه بخانه برد و معلومشان گشت که وزيــر خــود دو روز بــراي مراعــات احتيــاط از خانــه بــيرون نــرفت و در انــدرون مختفي

گرديد و صغار و کبار همه در . 
---       ۵۱۷ صفحه 

کمال خوف و احتياط ميزيستند چه که روزي اطفال بلد کالسکه اش را در حال عبور پي کرده سنگباران نمودنــد و عليهـذا شـش
شبانه روز اديب در آنجا بسر برده و با پسرش باتفاق يک نفر راهنما با مــال چاپــاري عــازم آبــاده شــدند و از عــود بســوي طهــران
ــا ــد ت مأيوس گشت چه گماشتگان حکومت و مأمورين شيخ محّمد نجفي مجتهد متفّرق و متّرصد بوده از عابرين تجّسس ميکردن
او را يافته دستگير نمايند و بدان صدد شد که خود را از محيط حکمراني ظّل السلطان خارج کرده بواسطه تلگراف يا پست اخبار
واقعات را بطهران ابالغ دارد و کيفيت خروج از اصفهان و اوضاع آباده و شيراز را بــدين مضــمون آورد کــه بــا لبــاس تغيــير داده
ــدار کــرد ه گفت روانه شديم و همه جا با احتياط گذشتيم تا بدروازه رسيديم دروازه بان خوابيده بود و در بسته آدم وزير او را بي
پاشو در را باز کن خان ميخواهد برود بسر امالکش ديگري که در پهلوي او بود گفت زودباش خــان انعــام تــو را ميدهــد دروازه
بان لخت و خواب آلود برخاست بمن تعظيمي کرد و در را باز کرد و ما هم دو هزاري باو انعام داديم آن نوکر برگشت و مـا ســه
سوار در آن شب تاريک تاختيم تا رسيديم بمرغ در آنجا پيــاده شــديم کــه مالهـا را عــوض کننــد و انتظــار رســيدن دو نفــر را هم
داشتيم يکي شاهزاده غالمحسين ميرزا ديگري ميرزا باقرخان ساعتي مکث کرديم چون صبح نزديک شد و آنان رسيدند به بيابان
راندنـد و با اينکه در مواضعي از طريق جمعي از گماشتگان حکومت و مالها مترصّد و در کمين ماندند تا شب باقي بود از مواضع

خطر گذشتند و بالجمله شب و روز راه طي کردند و رئيس چاپارخانه قمشه از احباب بود . 
---          ۵۱۸ صفحه 

لذا بر ايشان بدي پيش نيامد و در عّباسيه که ملک يک نفر از اين طايفه بود شب را با احباب به تالوت الــواح و مناجــات مشــغول
گشتند و باألخره نيمه شب بچاپارخانه آباده رسيدند و دائي حسين از معاريف بهائيان آنجا که مــراقبت داشــت تــا فتنــه اصــفهان و
ــرد ولي در همــان افساد مجتهدان سرايت در قصبه ننمايد بچاپارخانه وارد شده اديب را شناخت او را با همراهانش بخانه خويش ب
شب و روزي بود جمعي از احباب و اغيار خبر يافته بمآلقات اديب رفتند و مدحت ملک حکمران نيز که از اين امــر آگــاه بــود و
صحبت با احباب داشت با جمعي از تفنگچيان نزد وي رفت و اّطالع بيشــترـي از امــر ابهٰي  حاصــل نمــود و مآلقــات و مکالمــه را
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تکرار داده در عرفان و ايمان بديع تماميت و کماليت يافت و اديب در آن روزها پيوسته اخبــار واقعــه اصــفهان را کتبــا و تلگرافــا
بدربار طهران رساند و عدم وفاء قونسول روس مقيم اصفهان با آنکـه تأمين نامه باحباب داد و عدم مراعــات ظــّل الســلطان و شــيخ

1331محّمد تقي مجتهد نجفي از سفارشهاي دولت مبين داشت و بالجمله فتنه آباده چنانکه در بخش الحق ضمن واقعات سال 
مينگاريم واقع شد تا آنکه حسب حکم عالء الّدوله وال فارس حکمــران آبــاده مالهــاي مفســد قصــبه را تحت المراقبــه بــه شــيراز
ــاب حقيت گسيل داشت و مجتهد نجفي اصفهاني خبر يافت و تني از مال هاي اصفهان را به آباده فرستاد تا با مدحت الملک در ب
اسالم و بطالن امر ابهٰي  نصيحت و موعظت نمايد و مال ها به آباده رسيده با حکمران لخــتي از بــزرگي اســالم و علمــا و آئين اين
امر صحبت کرد و حکمران باو چنين گفت که مطالب بهائيان از اصول معارف و عقائد دينيه است و تقليد از علما را در آن راهي
نه بلکه هر نفسي بايد تحّري کند و تکليف و اجبار باحدي نتوان نمود و آحاد بهائيان بطريق تحــّري و تحقيــق معتقــد شــدند حــال

اگر شما بر نصرت اسالم و مناظره و محاجه با بهائيان داريد محضري تنظيم ميکنيم و با تني از بزرگانشان که در اينجا است . 
 ---             ۵۱۹ صفحه 

 محاجه کن و و بطالن اين امر جديد را ثابت نما تا اين گــروه از عقيــدت خــود منصــرف شــوند و باســالم رو آورنــد و او مهلــتي
خواست و پس از چند روز قبول نمود و حکمــران رؤســا ء بلــوک آبــاده را دعــوت کــرد و در شــب مقــّرر همــه حاضــر شــدند و
حکمران با قدرت و قّوتش تنظيم مجلس و عدم وقوع امري مکروه را در عهده بگرفت و اديب حضــور يافتــه و مالي مـذکور در
نظر گرفت که باخبار و روايات معروفه راجع بعالمات مشهوره و عجائب منظوره تمّسک و تشبّث کند و بظواهر غير معقوله آنهــا
ال و که مخالف با عقل قطعي بر مباني علميه و مباين نصوص قرآنيـه و اخبار صحيحه المعاني است مستند گردد و عدم ظهــور دّجــ
حمار و سفياني نابکار و صيحه از آفتاب في وسط النهار و امثالها را دليل بر بطالن امر اعظم ابهٰي  شمرد و براي اين منظــور مجلــّد
ثالث عشر کتاب بحاراالنوار مجلســي را زيــر بغـــل مســتخدمش داده در محضــر آورد ولي اديب قبــل از ورود در کتــاب مزبــور و
روايات باثور مبين و مدلّل کرد که ظّن در اصول دينيه و معارف و عقائد ايمانيه کافي و منجي نيست بلکه يقين و اطمينــان بايــد و
علم و ايمان شايد و اخبار مجهوله االسناد غير مّسلمه از طريق اساتيد اثني عشريه که در امثـال اين کتـاب مـذکور اسـت در اعـاده
ظّن و گمان تمام نيست تا چه رسد به علم و يقين و احدي را بر صّحت اسناد آنها و ترجيحشان بر روايات مخالف راه و طريقي نه
و ساعتي چند بطول انجاميد تا مقاصد مذکوره را اديب بر اساسي صحيح ثابت و استوار کرد و بــر مال واضــح و عيــان گشــت کــه
آنچـه بيان شد صحيح ميباشد لذا کتاب را دور گذاشت آنگاه اديب براـي وي از دالئل منطقيه عقليه و نقليه و قطعيــه کتابيــه اثبــات

حقيت امر ابهٰي  نمود و او همه را اصغا کرده اعتراضي ننمود و اعتراف بصّحت مطالب کرد . 

           --- ۵۲۰ صفحه 
و پس از صرف شام پرسشي چند بـراي روشـن سـاختن آنچــه در بـاره اين گـروه مـردم گفتـه انـد نمـود نخسـت پرسـيد کـه آيـا
شماجهاني ديگر را پس از مرگ باور داريد و اديب بر وي روشن ساخت که رفتار اين گروه خود گواه صادق بــر اعتقــاد بجهــان
ديگر است و چنانکه در اصفهان ديده شد که آنچـه از ستم بر ايشان کردند بردباري نموده بجان پذيرفتند و در يزد و غيره کشــتند
و سوختند از هم دريدند و بريدند و مظلومان تمامت بالياي وارده را قبول کردنــد و از بــذل مــال و عيــال و اوالد چــيزي را دريــغ
ننمودند و از عقيدت و آئين خود دست نکشيدنـد و با همه اين امور آيا دليلي ديگر براي اعتقادشــان بحيــات اخــري الزم اســت و
مال کامال مشتبه شد آنگاه در باره زناشوئي و اختصاص زوجيت پرسيد و اديب قوانين اديان را در اين باب شــمرده مــدلّل داشــت
که حدود مقّرره در امر ابهٰي  بغايت محکم و متين و موافق عدل و انصاف ميباشــد و مال از ســئواالت خــود اظهــار خجلت و و از
وي ابراز امتنان و مسّرت نموده خارج شد و اديب خود در بيان کيفيت سفرش از آباده به شيراز چــنين نوشــت کــه در همــان ايــام
مکاتيبي از طهران مشتمل بر دو مکتوب از جناب آقا ميرزا اسداهللا اصفهاني و جناب آقا سيد محّمد تقي منشادي که تاريخ هــر دو

 صفر مطابق با وقتيکه دوروز قبل جميع دکاکين اصفهان بسته شد و هجوم عمومي کرده بودند رسيد و هر دو نوشته بودند28در 
نميدانيم چه واقعه در اصفهان و يزد اّتفاق افتاد که دو روز است حضــرت مـولي الــوري مکـّرر دعـا در حــّق اهـل يـزد و اصــفهان
مينمايند و اّما لوح مبارک اّول آن مناجاتي است در حفظ و صيانت اين عبد از هجوم اعداو امر بحرکت ســمت فــارس وصــورت

آن اينست که مالحظه مينمائيد االشياء ( الهي الهي . 
---          ۵۲۱  صفحه  

اني ابسـط اکف انصراعة واالبتهال الي ملکــوت العــزة والجالل و ادعــوک ان تفتح علي درجــه عبــدک االديب بابــک الــرحيب و
تلهمه آيات توحيدک و اسرار تفريدک و شئون تقديسک و تويده بجنود ملکوت غيبک و جيــوش جــبروت عظمتــک رب رب
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انجدـه بقوة ملکوتيه و قدرة ربانيه حتي يقاوم بها هجوم االعدا و رجوم اهــل البغضــاء و ينتصــر علي اهــل الجفــاء و تظهــر قــدرتک
القاهرة علي کّل االشياء انک انت القوي القدير ) . 

ــيراز اي اديب دبستان الهي سفر اصفهان انشاء اهللا روح و ريحان است و سبب سرور قلب ياران اگر ممکن است از اصفهان تا به ش
که خلوتگه راز جمال اعلي روحي له الفداء برسيد در اصفهان هر نوع که ياران صالح و مصلحت دانند مجري داريد زيرا در نشر
ــا در شــيراز نفحات الهي قصوري ندارنـد بلکه شب و روز بجان و دل کوشند لذا هر نوع که مناسب دانند بآن قسم مجري دارند اّم
ه بغيب الهي نمائيــد و بکمــال بايد در بدايت حکمت امر را ملحوظ داريد اّول با بزرگــان اغيــار معاشــر و مجــالس گرديــد و توّجــ
ــا تضّرع طلب عون و عنايت فرمائيد تا فيض روح القدس مدد فرمايد و چون روش و سلوک الهي و حرکت شوقيه و بيان فصيح ب
هرکس الفت نمائيد ابواب هدي گشوده گردد و جام عطا بدور آيد و نفوس از پاره حقائق و معــاني سرمســت شــوند و در ســر بــا
احّباي الهي نيز مآلقات فرمائيد و تشويق و تحريض کنيد که مــوطن حضــرت اعلي جنّت ابهٰي  شــود و اشــراق بــر آفــاق نمايــد و
عليک التحية والثناء ع ع . خالصه پس از چندي لوح مقّدس رسيد و دستورالعمل رفتن به شيراز ( و توقف اديب در آبــاده قــريب
به شش ماه شد )پس بکمال سرور بجانب شيراز حرکت کردم عجب آنکــه در هــر قريــه و دهي کــه ميرســيديم خلــق را آمــاده و

مهياي هنگامه ميديديم . 
 ---         ۵۲۲ صفحه  

 و هر مسافري که وارد ميشد از حالش تجّسس ميکردند و بد ميگفتند چنانکه احبابي که در آنجاها بودند با نهايت اشتياق مآلقات
را داشتند و ما همه مسافر بوديم و کسي ما را نميشناخت با آنحال جرأت نداشتند به آزادي پيش ما بيايند و از دور و خفيــه اظهــار
محّبتي ميکردند حّتي در زرقان که يک منزلي شيراز است چهار روز توقّف کردم که قاصدي به شيراز رفتــه محــّل و مــنزل ورود
مرا تعيين کند در آن چهار روز حتي آدمهاي مرا نگذاشتند از ترس بيرون بيايند که مبادا آنها شناخته شوند و جز ســاعت چهــار و
پنج از شب گذشته احدي از احباب جرئت نداشت در آن منزلي که من بودم وارد شود حّتي مالهاي ما را پنهان کــرده بودنــد کــه
احدي مطلّع نشود که در آن محّل کسي است تا شب چهارم که بعد از نصف شب مالهاي ما را آهستـه بيرون بردند و ما خود پياده
ــاء اهللا را بجهت غوغــاي علمــا و هجــوم عــوام بيرون رفتيم و سوار شديم مختصر اينکه وقتي به شيراز رسيديم که معــروفين از احّب
حکومت از شهر خارج کرده بود و ديگران هم در کمال ترس و خوف بودند حّتي بنحوي سخت بود کــه دونفــر احبــاب کــه در
کوچه مصادفا مواجه ميشدند از ترس روي خود را از يکديگر بر ميگردانيدنـد و با هم اظهــار آشــنائي نميکردنــد و بالجملــه اديب
پس از چندي توقّف در شيراز متدرجا با يارو اغيار مآلقات نمود و شهر نيز آرام شد و مجالس احّباء تسکيل گشت پس بمــوجب
ــيرزا لوحي واصل از محضر حضرت عبدالبهاء عازم بمبئي گرديد و در پانزده يوم قبل از عيد نوروز در يوم عيد غدير با پســرش م
علي و ميرزا محمود زرقاني بسمت هند حرکت کرد و به بمبئي وارد شده چندي بماند آنگاه به عکا رفته چندي در جـوار عنــايت
حضرت عبدالبهاء بسر برده و مأمور سير و سفر تبليغي در بالد هندوستان گرديد و با مستر اسپراک امريکائي در بمبئي و کلکتــه و

رنگون و مندلي سفر نمود 
 ---         ۵۲۳ صفحه  

پس از طريق  فارس عودت بايران کرده در طهران قرار گرفت و بحلّـ و عقد امور راجعـه بـاين طايفـه و عضـويت محفـل شـور و
 درگذشت و در بقعه امامزاده معصوم مــدفون گشــت و1327معاشرت و تبليغ ارکان و اشراف پرداخت تا در ششم ذيقعده سال 

از او رسائل و مقاالتي در دالئل اثبات امر ابهٰي  و بعضي از امور تاريخيه راجع باين امر موجود است و گاهي شعر نيز ميگفت کـه
چند بيتي از آن را محض نمونـه ثبت ميـداريم : «  گذشـتم از جهـان از فيض ابهٰي  . گـرفتم ملـک جـان از فيض ابهٰي  . مکـان را
درنورديدم زفضلش شدم بر المکان از فيض ابهٰي  . سراز عالم برون کردم نهـادم . قــدم بـر آسـمان از فيض ابهٰي ٰ  »   ايضــا : « اي
ساقي روحاني وي جوهر انساني لطفي کن و جامي ده زان باده روحاني زان باده الهوتي زان بــاده روحـاني زان بـاده الهــوتي زان
حقه ياقوتي کاين بسته ناسوتي آزادشود آني الي ني شاعرم و ماهر ني کاذبم و ساحر هذا شطح وجداني هذا جذب روحــاني  في

 1319شهر رجب 
 ايضا در ايام آقامت در کلکته سرود : 

 تشعشعات جميالنه از رخ منظور بتاخت بر دل و از سر ربود عقل و شعور مهيب نار رخش آنچنــان زبانــه کشــيد کــه ذوب گشــته
جسد همچه شمعي از کافور از آن حــرارت مفــرط عليــل گشــتم و زدر حليــف بســتر و کاشــانه گشــته و مهجــور الي اديب درس

حقيقت بگويدت مجاز بگير راه حقيقت که تا شوي منصور ايضا 
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 اين مدعيان در طلب يار بهر سو  کردند تکاپو    وزپيش و پس از وهم نهادند دوبارو کردند هياهو و گر مرد رهي از همــه اوهــام
حذر کن زامتار گذر کن اينک بوثاق آمده آن يار پري رو با خلعت نيکو از اّول ابــداع نهــان بــوده جمــالش در مغــرب دانش آن

جوهر ذاتي که عليمش ازلي گو رخ کرده چه ليمو . 
 --- ۵۲۴ صفحه  

در کتاب اقدس از قلم قدم از براـي من في العالم چهار عيد مقّرر شده که اهـل بهاء در آن اعياد مبارکه بحّب اهللا بحّدي که منــافي
با حکمت منزله در الواح اهللا نباشد اجتماع و مآلقات نمايند و در غير آن ايام جميع انام باشتغال و اکتساب و اقتراف مشغول شــوند
و آن اشتغال را نفس عبادت غني متعال دانند تا بدين واسطه خلق از بطالت و کسالت که اکثر آفاق را فرا گرفته نجــات يابنــد اّول
يوم البها من شهر البها که يوم نوروز قديم و عيد صيام بديعست که مبداء شــهور و ســنه ميباشــد کــه اظهــار نــداء الهي در آن يــوم
محبوب محبوب عالميان است دّوم عيد اعظم که سلطان اعيـاد اسـت و آن اياميســت کــه جمـال ثـدم از بيت اعظم اشـراـق نمـوده
رضوان نجيبيـه را بنور جمال منّور فرمودند و آن عيد رضوان و عيد گل هم ميگوينــد و آن دوازده يــوم اســت از اّول ورود جمــال
قدم بآن رضوان که ظهر يوم چهل و سيم عيد نوروز است و در سه روز آن عيد مبارک اشـتغال نهي شـده يـوم اّول کـه در عصـر
اّول است تا عصر ثاني و يوم نهم و يوم آخر دور باقي آن ايام باکتساب خود مشغول شوند عيــد ســيم پنجم مــاه جمــادي االّول از

 است که قريب باذان عشا آن شب حضرت اعلي روح العالمين فداه بامر سلطان يفعل و مايشاء براـي جناب بـاب عليـه1260سنه 
بهاء اهللا اظهار امر فرمودند لذا آن شب و روز را عنداهللا قدر عظيمست و اعزاـز آن عيد مبارک بر جميع اهل بهــاء از ادامراهللا اســت

 بنــور جمــال کــّل عــالم را منــّور فرمودنــد در تــاريخ مولــود1233عيد چهارم عيد مولود جمال قدم که فجر دوم ماه محّرم ســنه 
ــرد از مبارک در آن مثنوي که در ارض سّر بامر سلطان مقتدر از ابتداـي خلقت عالم تا يوم ميالد آن نير اعظم مرقوم نموديم اين ف

 بــاري آن يــوم مبــارک از اشــرف و اکــبر1233لسان بقلم جاري شد مستعّد باشيد ياران مستعّد جاء يوم غيب لم يلد و لم يولــد 
اعياد است و يوم اّول محرم نيز که يوم مولود مبّشر جمال ابهٰي  رّب اعلي روح العالمين له الفداست باين عيد ملحّق است و هر دو

 بوده .     1235 شب اّول محّرم سنه ۀروز يک عيد است اّما تولّد مبارک رّب اعلي در نيم
 ---       ۵۲۵ صفحه 

 ديگر از بالد عراق قزوين بنوعيکه در بخش سوم تفصيل داديم پس از شهادت رّب اعلي جمعي از بابيه در آنجا بودند و اختالف

 اسامي هامي و بياني و ازلي بر خــود نهادنــد وۀمذاق و مشرب فيمابينشان رخ داد گروهي از ارادتمندان جناب طاهره گشتند و عّد
در آن ميان خاندان ميرزا عبدالوهاب و ميرزا حسن و ميرزا ابوالفضـل و کربالئي محّمد حسن و غيرهـم بميرزا يحيٰي  پيوستند و در

 کار بر همگي سخت شده غالبا اختفا جستند و برخي دچار اعدا و گماشتگان شــاهي شــده بــه بــذل مــال وفــير و1268فتنه سال 
توسّل برجال خطير خالصي يافتند و چنانکه در بخش سوم نگاشتيم بهجت شاعر کـه جمعي از قبيـل رمضــان خـان و عائلــه اش و
غيرهم را هدايت نمود در سال مذکور بکرمانشاه گريخته در آنجــا درگذشــت و احــوال بــدين منــوال رفت تــا چــون جمــال قــدم
متدّرجا کشف نقاب و خرق ستر و حجاب فرمودند غالب بابيان قزوين بحقيقت و حّق رسيدند و عبــور و مــرور مقبلين و رســل از

 از ابصار نمود تا صراط مستقيم نمايان وۀبغداد و ادرنه و عکا و سير و سفر مومنين بمحضـر ابهٰي  و وصول الواح عظمي ازاله عشاد
عيان گرديد و معذالک برخي در احتجاب مانده مرکز مراسالت با ميرزا يحيٰي  و نشـر افکــارش در آن بلــد شــدند چنانکــه شـرح

احوال مال هادي را در بخش سوم نگاشتيم .

اّول بمنزل کربالئي لطفعلي که به حالّج معروف و از اصحاب بدشت بود رفتم و او را بسيار صادق و متقي ميدانستم همشيره پــيري داشــت
که اکثر در خانه حاجي مال صالح پدر جناب قّرة العين ميماند بسيار با اّطالـع و باهوش و مقّدسه بــود و جنــاب طــاهره را هيکــل تقــديس
ميدانست ميگفت در آن شهر بعد از حضرت اعلي احباب متفّرق و مختلف اند جمعي با هادي هســتند و بعضــي محّمــد حســن را از طــرف
طاهره پيشوا ميدانند و بعضي مال عبدالرحيم را مبين ميگويند و از يحيٰي  بيزارند يکي خــود را از بابيــان ميدانــد و ديگــري خــويش را از

1274عيانيان ميگويد خالصه جميع آنها را مآلقات نموده بمواعظ مبارکه متذکّر کردم و اکثر متنّبه گرديدند .              نبيل زرندي بسال
===========================================

 ---     ۵۲۶صفحه    
 و از مابين منجذبين در امر ابهٰي  خانواده وبستگان حاج شيخ محّمد نبيل قد برافراختـه بخدمت پرداختند و پسر ارشدش آقــا شــيخ

ــفر1260کاظم سمندر در قزوين به هفدهم محّرم سال   متولّد شد و پس از تحصيالت فارسيه الزمه تجارت با پدر در حضر و س
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 با والد سفر به الهيجان کرده مراجعت نمود و در چهــارده ســالگي بســال1271باکتساب اشتغال جست و در يازده سالگي بسال 
 به الهيجان شتافت آنگاه سفري به تبريز رفته دو سال آقامت يافته نــزد مال علي اکــبر اردســتاني تحصــيل عــربيت نمــود و1274

 مراجعت به قزوين کرده آقامت گرفت و نباء علي هذا در امر بيان و معاشرت بابيان نشو و نما يافت و بعــد از وفــات1276بسال 
 خواست با برادر کهــترش آقـا شــيخ محّمـد علي باّتفـاق آقــا1280پدر در قزوين و رشت دائره تجارت برقرار داشت و در سال 

ميرزا نصراهللا و آقا ميرزا عيسي تفريشي بعزم زيارت روانه ادرنه شود و بهمين منظور به رشت و الهيجان شتافت ولي اســباب ســفر
ــه1282فراهـم نشد و بعد از آقامت يک سالو نيم در الهيجان بقزوين برگشت و همينکه در اوايل سال   آغز خرق حجاب از وج

امر ابهٰي  گرديد و الواح مبارکه از ادرنه به قزوين رسيد نداء الهي را لبيک گفت و با سـيف بيـان و برهـان بـه نصـرت امـر رحمن

ــان بواسط ۀپرداخت و چون در امر بيان تبحّر داشت سپاه پيروان ميرزا يحيٰي  را مغلوب و منکوب ساخت و رايت هدايتي شده بابي
مذکوره بعرفان و ايمان و بيان .  او رهبري يافتند و مشارب مختلفهٴ

---------------------------------------------------------------------------------------
 نوشت بعد به خانهٴ سمندر رفتم در را زدم يکي از عقب در آمد اســم مــرا1283نبيل زرندي ضمن بيان ايام آقامت خود در قزوين بسال 

پرسيد گفتم نبيل است جناب سمندر را ميخواهد زيرا اسم سمندر تازه در لوحي صادر شده بود و اين اسم جــز در نــزد خــواّص مــذکور
 نبود باين سبب دوستي بردراست .

==============================================
 ---        ۵۲۷صفحه  

 اثباتيه در اثبــات امــر حــّق و ابطــالۀو برهانش منتهي بصراط مستقيم الهي گرديد و هنگامي که متميزين مؤمنين حسب االمر رسال

ــوقينۀ مرقوم داشتند در ضمن آقامۀمن اعرض عنه نگاشتند و رسال  ادلّه و براهين بدين آيهٴ  صادره از قلم اعلي استدالل نمــود « لت
االلوهية من يشاء و لتنزعن االلوهبة عمن تشاء  . و رساله بمحضـــر ابهٰي  رســيده مقبــول بارگــاه احــديت گرديــد و الــواح معظّم در
حقّش صدور يافته او را بلقب سمندر مفتخر فرمودند و بالجمله آقا شيخ کاظم سمندر علم هدايت ابهٰي  در قــزوين برافــروخت و

ۀ ديگر نيز بحباله نکاح آورد و اوالد ذکور و اناث متعــّدد پديــدار شــده عائلــۀ تأهّل اختيار کرد و بعدا زوج1282در همان سال 
 غصنيه مّدتي طويل هّمت گماشتند با مفتتــنين منــاظره کــرده برهــبري پــرداخت و گــاه ازۀواسعهٴ  سمندري برقرار گشت و در فتن

 کــه1284مناظره به منازعه کشيده خواستند ويرا مضروب و منکــوب سـازند تــا بــاألخره مغلــوب شــده نــادم گشــتند و در سـال 
برادرش آقا شيخ محّم علي مقيم الهيجان بودند بدانجا رفته با شريک تجارتش مــيرزا مرتضــي قلي فصــل شــراکت نمــوده بــوطن
ــبران برگشتـه آقامت کرد و گهگاهي براـي وارسي از حجره تجارتش در رشت به گيالن رفت و نيز اسفار متعّدده براي تبليغ بي خ
و تکميل و تشويق دوستان به آذربايجان و گيالن و طهران نموده خصوصا بيانيــان را بموعــود بيــان و ظهــور ابهٰي  رهــبري کــرد و

ــوم1290بسال  ــا ي  با حاجي نصير از قزوين بارض مقصود شتافت و مّدت سه ماه در جوار عنايت کبري بسر برد و سفر مذکور ت

 سمندر بين االحّباء و االعداء بغايت شهرت رسيد و برايش . ۀعودت به قزوين چهار ماه بطول انجاميد و بدين طريق صيت و آواز
 ---          ۵۲۸ صفحه 

 در اثر تعّرضات شــديده بــاين طايفــه در طهــران بــراي احبــاب1300تعّرضات و تعديات متواليه رخ داد و از آنجمله چون بسال 

ــر راۀگيالن فتنه برخواست و حاجي نصير و آقا علي نصير اوف که حجر  تجارتش در رشت بدستشان اداره مي شد و جمعي ديگ
ــد حکومت گرفتار کرده بمحبس انداخت کس برشت فرستاده حجره را محفوظ و مصون کرد و در آن حال فتنه در قزوين بپا ش
و او را بدارالحکومه کشيدند ولي بمحبس نرفته رهـايي يـافت و قـريب بيسـت روز در خانـه مختفي گرديـد و بـاري ديگـر بسـال

 عـودت بـوطن نمـوده و بسـال1308 با مالعلي معلّم بارض مقصود رفته مّدت دو ماه در کنف فضل الهي بوده در سـال 1308

 مبارکه باّتفاق پسرش آقا ميرزا طراز اهللا براي وصلت با ميرزا ضياء اهللا غصــن بــارض مقصــودۀ دخترش ثريا را حسب اراد1309
گسيل داشت و هنوز ايامي طويل نگذشته واقعهـٴ  بيماري و غروب شمس جمال ابهٰي  واقع شد و با کمال تعمّق و تبصــّر متوســّل و

 حــرکت و مخــالفت ناقضــين در ايــران بســالۀمتوّجه بحضرت عبدالبهاء گرديد و بنوعيکه در بخش الحــق مينگــاريم در بحبوحــ

 در دفع شبهات حاجي ميرزا حسـين جهـرمي مشــهور بخرطــومي اشــاعه داد و در سـالۀ که آنهنگام مقيم طهران بود رسال1312
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 برادرش حاجي شيخ محّمــد علي بــارض مقصــود رفت و ايــامي چنــد درۀ با پسرش ميرزا غالمعلي و حرم محترمه و زوج1317

ــرۀجوار عنايت حضرت عبدالبها در عکا زيست و روزي بقصد زيارت روض  مبارکه به بهجي رفتند و سمندر دختر خود را از قص
ــه در حاليکــه بروضه براي مآلقات خواست و هرقدر اصرار کردند دختر قبول نکرد و عاقبت ميرزا غالمعلي دست خواهر را گرفت
بمهر و وفاي با پدر و مادر و توّجه بمرکز عهد جمال اقدس انور تسلي ميداد ناگهان ناقضين هجـوم آورده هـر چهـار را مضـروب

نمودند و سمندر و ميرزا غالمعلي را در محلي حبس کردند . 
 ---          ۵۲۹ صفحه 

 برادرش را زنان در حجره نگهداشتنـد و في الحال بحکومت عــارض شــدند کــه جمعي از تبعهٴۀ و حرم سمندر و شريفه بگم زوج

 ميرزا ضياء اهللا را بزور ببرند و حکومت رسيدگي کرده بر غرض و فسادشان اّطالع يــافت وۀعّباس افندي به اينجا آمدند که زوج

 از مستحفظين سوار دولــتي در نيمــه شــب ازۀپس از نه ساعت آنان را از چنگال مفسدين خالص نموده و بر کروسه نشانده با دست
بهجي به عّکا آورده تسليم حضرت غصن اعظم نمودند و سمندر کيفيت ماوقع را در مکتوبي بحاجي ميرزا حســن خراســاني مقيم
قاهره مصر نگاشت و اشاعه داد و مکتوب مذکور مطبوع و منتشر گشت و بعــداز بيســت و ســه روز توقــّف در عکــا مــراجعت بــه
قزوين نمودند و بدستور حضرت عبدالبهاء سفر بزنجان و آذربايجان و گيالن و طهران براـي تبليغ اغيار و تأليف و تــربيت احبــاب

 حســب االمــر باّتفــاق آقــا ســيد مهــدي1332نمود و تعليم بيان و استدالل از طريق بيانيان بــراـي امــر اقــدس ابهٰي  کــرد و بســال 
گلپايگاني و آقا شيخ محّمد علي قائيني و آقا ميرزا محّمد نعيم و ايادي امراهللا آقا ميرزا عليمحّمد ابن اصدق و حاجي ميرزا محّمد

 در دفــع شــبهات ادواردبــرون تقي ابن ابهـر و آقا ميرزا حسن اديب در تأليف و تتميم کتاب کشف الغطاء مساعدت نمود و رسالهٴ

 اثباتيه از طريق بيان در اثبات امر ابدع ابهٰي  نشر داد و تا آخرالحيات بنوع مذکور رايتۀباّتفاق ابن ابهر و نعيـم نگاشت و نيز رسال
 در قــزوين1336مرتفعه اين امر بوده با بيان و بنان و تحّمل اسفار و مساعدت ابرار بــانواع خــدمت قيــام داشــت و عــاقبت بســال 

 تاريخ وفاتش اين بيت سرود « همينکه  کردۀدرگذشت و در قبرستان بلد مدفون گشت و خلف ارجمندش ميرزا طراز اهللا در ماّد
سمندر صعود بر ملکوت ندا شنيد زسلطان . 

 ---          ۵۳۰ صفحه 
غيب ( مغفوري) و او را بجز مکاتيب و نشريات مذکور رسائل ديگري است که ما از بسياري از آنـــه اســتفاده تاريخيــه نمــوديم از

 حيات مشاهير مؤمــنين و در شــرح حيــات قــّرة  در ترجمهٴ  در بيان کيفيت احوال امر ابهٰي  در قزوين و نيز رسالهٴ آن جمله رسالهٴ
العين و غيرها که همه را محّققانه و صادقانه و باقلم ساده نگاشت و الواحي بســيار از جمــال ابهٰي  و حضــرت عبــدالبهاء در حقّش
صدور يافت و ما به ثبت لوحي که وي را به لقب سمندر مخاطب فرمودند اکتفا مينمائيم قولــه االقــدس االابهٰي  « بســـم اهللا االمنــع
االقدس االعلي فطوبي لک يا سمندر بما اشتعلت من نار التي ظهرت علي هيکـل المختار في هذه االيام التي غشت االستاد کّل من
في الّسموات و االرض اال عّده احرف اسمائنا الحسني تاهللا الحق انهم في اعلي الجنان حيمئــذ لمن للبحــرين ان اســتمع مــا القي اهللا
عليک و حينئذ القي عليک کتاب عّز کريم انّه من لدن رّبک و انه بسم االمنع االرفــع االبــدع البــديع و قــدرنا في کــّل حــرف منــه
رضوان لتدخل فيه باذن رّبک و تاکل مما قدر من االء رّبک العزيز الرحيم و اجرينا في کّل رضوان انهارا لن يجري االعلي اســمي
المجري العزيز المنيع المقدس المنير لتسقي منها کوبا بعد کوب ثم بعد کأسـا بعـد کـأس ثّم صـحافا بعـد صـحاف ثّم اباريقـا بعـد
اباريق ثّم اناء بعد اناء لتجتذب من رحيق رّبک علي شأن يجتذب بنغماتک کّل من في الّسموات واالرضين کذالک نؤيد من نشاء
و نرفع من نشاء و نختّص بفضل من عندنا عبادنا للمخلصين و قد حضر بين يدي العرش منک کتــاب ثم بعــده کتــاب و بعــدنا همــا

مطّهرا عن اشارة کّل ذي اشارة و مقدسا عن دالله کّل ذي دالله و منّزها عن ذکر دوني و کزالک . 
 ---        ۵۳۰ صفحه 

ــه طــرف اهللا ينبغي لک و للذين هم بعثوـا بارادة من لّدنا و روح من عندنا و کذالک کنا مبعثين و اخذ يد القدرة کتابک و توّجه الي
رّبک فضال من عنده عليک لتکون من الشاکرين و امرنا الذي کان حاضر الذي العرش بان يقرته فلما قدء سطع منه واتحفة القدس
ــک الــّرحمن في التي هبت عن شطر قلبک و کذالک و فلهم من تشاء من عبادنا المقّربين و سمعنا ضجيجک في اشتبياقک لقاء رّب
ــه الي اه عن غمــرات النفس و الهــوي و قرّب بحان و نّجــ تلک االيام التي احتجب عن جماله اهل االکوان کلها اال من اخــذه يــد الســّ
شاطي منکر عظيم و شهدنا نار حّبک من کلماتک کانّها اشــتعلت في کـّل حــرف من کتابـک فطـوبي لصـلب خــرجت منــه و الم
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حملتک اذا يفتخر بوجودک النبيل في المالء االعلي و انّا بعثناه حينئذ علي احسن الوجوه و فلبنا منه بآيات عنه في الحيوة االولي و
قدرناله مقام عّز رفيع کّل ذالک من فضلنا عليک و رحمتنالک الّنــک دخلت مقم الــذي لن يــدخل فيــه اال الــذين هم لن يرتــد وا
ابصارهـم الي ما خلق في االبداع تّم ذوت في االختراع ولن يتوّجهن اال الي منتظر اهللا المقتدر العلي ّ العظيم فطـوبي لـک بمـا فــرت
ــد بهذا المقام و شربت عن کاس االيقان و انقطعت عن العالمين ان اّلذين سبقوا اليوم الي فضل ربّهم اولئک اسبق الناسو اقدمهم عن
رّبک باهللا الحق يفتخرون بوجودهم اهل الفردوس و يصلين عليهم عباد الذين هم سکنوا خلف سرادق البقاء و لوليئک عباد اّلذين
کرمهم اهللا علي بريته و عباده و جعلهم طاهرا عن دنس الوهم و اختصهم لنفسه المهيمن المقتـدر العزيـز المحيــط ان اســتقم يـا يهـا

الناظر الي العرش علي امر موالک بحيث بشهد کّل ما سواه کيوم لم يکن . 
 ---        ۵۳۲صفحه 

 منهم احد مذکورا بين الّسموات و االرضين و ماذکرت في کتابک فانزلناه من قبل في احســن القصــص الــذي جعلنــاه حجــه علي
الخالئق اجمعين فو عمري ذکرک هذه اآلية لخير عند رّبک من ملکوت ملک الّسموات واالرض و عن کــل مــا خلــق و يخلــق و
کفي بنفسي العليم علي ما اقول شهيد لذا قبلناک بالحق و ربّيناک   بالفضــل و اشــربناک من کــأس اليــاقوت رحيــق الجــبروت من
هذالغالـم الذي نطق بثنائه اهل الملکوت بان تاّمه ما هذابشر ان هــذا اال ملــک عظيم و البســناک خلــع الفضــل و اســکناک في ظــّل
سدرة القدس و حفظناک عن شرک کّل ذي شرک الذين هم آمنوا بنفسه من قبل فلّما بّدلت قميص االسماء و اظهرنا الوجه باسم
اخري اذاکفروابنفسـي الّرحمن الّرحيم و بذالک ظهر کــزبهم في االولي فلعنــه اهللا علي الکــاذبين فم علي امــر رّبــک ثّم بلــغ النــاس
ـا کنـا قـادرين و ان رأيت الـذين هم اعرضـوـا عن هـذا بالحکمة بما کنت مستطيعا عليه و کذالک قّدرنا لکّل نفس بالکّل نفس و اّن
الجمال قل فباهللا يا قوم فانضموا في انفسکم ان تنکروا هذا الجمال الذي ظهر بکّل اآليــات فبــاي امــر يثبتــون ايمــانکم في انفســکـم
تفرحون احسبتم في انفسکـم بانکم آمنتم بعلي من قبل ال نو نفسي النّه حينئذ قد اظهر بکّل االسماء ثّم استقّر علي عــرش عــّز عظيم
و يناديکم بکّل اآليات و انتم ما ثجيبونـه بل ترمونه برمن الّشقاق و مانغيون عنه بعد الذّ ي ايّدکم علي امره و عرفکـم نفسه و بشرکم

بهذا الظهور المقّدس الممتنع المنيع قل يا قوم تقالوا لناخذ ما عندنا و ندخل مقر الذين کانوا من مالء التوراة . 
 ---           ۵۳۳صفحه 

 واالنجيل و اقرء من لوح اهللا المقتدر العزيز القدير و انتـم فاقرئو اما عندکم و نستـل منهم ايهمــا اعظم لعــّل بتصــديقهم يستشــرق من
قلوبکم شمس االنصاف و نکونن من المنصفين کذالک امرناک و علمناک و اوصيناک و القيناک و اذکرناک في اللوه لتسثبشــر
في نفسک و تکون علي ذکر و شکر عظيم و البهاء الذي استضاء من جهة العرش عليک و علي اخبک و علي اختک و علي ذوي
قرابتک من الذين هم آمنوا باهللا و آياته و کانوا علي صراط حق مستقيم و پسرانش آقا ميرزا عبدالحسين و آقا ميرزا طراز اهللا و آقــا
ميرزا غالمعلي ( غالم اهللا)و آقاميرزا عنايته اهللا و آقا ميرزا عبداهللا و دختران و خاندان وسيعهٴ  ســمندري برجــاي ماندنــد و بــرادرش

 تولّد يافته در محيط امر بيان نشو و نما نمود و چنانکه نگاشــتيم در چهــارده1266حاج شيخ محّمد علي مذکور در قزوين بسال 
سالگي که دوسال از وفات والدش گذشت باّتفاق برادر مهتر و بــرخي ديگــر از بابيــان عــزيمت تشــّرف بحضــور در محضــر ابهٰي
کردند و براـي تنظيم امور مرکز تجارتشان به الهيجان گيالن رفتند و اسباب سفر فراهم نشد و شــيخ محّمــد علي در آنجــا آقــامت

 مقيم وطن بوده باّتفاق برادر شغل تجــارت1287 به قزوين برگشت و تا سال 1282گزيده به تحصيل عربيت پرداخت و بسال 
داشت و در آن سال از طريق آذربايجان و آناطول روانه اسالمبول و مّکه شده چندي در اسکندريه به تجارت اشتغال ورزيد و در
ذهاب و اياب تشّرف بمحضر ابهٰي  در عّکا حاصل نمود و سفر مذکور دو سال امتداد يافت تا از طريق قفقــاز و گيالن بــه قــزوين
ــه رسيد و بيش از ايامي عديده بسر نبرده دچار تعّرض و تعّدي اعدا شده دستگير و حبس گرديد و مجملي از واقعـه چنين است ک

روزي در حال عبور از بازار تني از مردم پر آزار . 
 ---       ۵۳۴ صفحه 

نسبت باو و در حّق صاحب امر سخناني ناسزا گفت و با وجود حميت و غيرت جبّلي که بدآنرـو مورد تعّرض و معارضــه معانــدين

 حجــه و ارائــه محجــهۀبود بصد د برآمد که متعّرض را به تبيين و ابالغ راه دين منصرف از ابراز بغض و کين نمايد و شروع بآقامــ
کرد و متعّرض را لجاج و مقاومت مزيد گشت و گروهي از اخالط مــردم پيرامونشــان گــرد آمدنــد و قــرب آن شــد کــه خطــري
بزرگ رخ دهد و بعضي از نيک فطرتان دخالت کرده اصالح نموده وي را از هنگامه بدر بردند و متعّديان معاند صورت استشهاد
تنظيم کرده جمعي کتير شهادت بخروج و ارتدادش از اسالم نوشتند و ورقــه را نــزد آقــا ســيد علي مجتهــد بــرده حکمي خطــاب
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ــد و ــرده حبس کردن بحکمراـن در باب تعزير و تحقير صادر نمودند و شبانه گماشتگان حکومت بخانه او را گرفته بدار الحکومه ب
اهل بها بواسطه برخي از مقّربين حکومت اقداـم کرده مبالغي نقود بحکمران وعده دادند تا مّدت ســه شــبانه روز بــا مالهــا گفتگــو
کرده قرار بر استخالص بدين شرط شد که در محضر حکومت کلمه بر زبان راند که موجب سکوت و رضــاء اعــدا گــردد و بــاو
پيام فرستادند که مالحظه و مداهنه نمايد وگرنه ممکن است فتنه عموميت يافته ضرر بجامعهٴ  اين فئه رسد و حاجي شيخ که فطرتا

از مداهنه بيزار بود و بين المحذورين مانده ناچار مصمّم بر قتل خود گشت و از زندانبان . 

بعد از افتراهاي محّمد علي اصفهاني نسبت باو بّعکا رفته شهوري چند در جوار عنايت کبري زيست و قصــد طــيران بعــالم روح کــرد ولي
ــا ميخواست بساط قرب را مکّدر نسازد و اذن رجوع باسالمبول يافت بشرط آنکه توقّف نکرده عازم قزوين شود و در اســالمبول چــون آق
سيد احمد افنان با اصفهاني محاسبه و محاکمه ميکرد حاجي شيخ محّمد علي هّمت گماشت تــا از روي دفــاتر اصــفهاني ثــابت کــرد کــه
اموالش بسرقت نرفت و اموال احباب و افنان نزد او موجود است و بر سفير ثابت شد کــه مقصــود اصــفهاني ربــودن امــوال بــود و دامن
احباب از لوث مفتريات وي مبّرا است آنگاه حاجي شيخ خلوت گزيده وصيت نامه خطاب بسفير نوشت که نگــذار امــوالم نــزد اين ظــالم
بماند و جميع اموالم را به برادرم شيخ کاظم در قزوين برسان که مختار در تصّرفات ميباشــد و مــديون احــدي در اســالمبول نيســتم پس

بمناجات پرداخت و اين بيت نوشت . 
========================================================

 ---        ۵۳۵ صفحه 
که پيوسته وي را تحذير بقتل مينمودند درخواست کرده وعده داد که براي قاتل از مال خود حقي مقــّرر نمايــد و معــذالک آنــان
مبادرت بقتل نکردند باألخره بعنواـن رفتن به مستراح از محبس بمحّل خلــوت در آمــد و شــال کمــر خــود را بــر گــردن بپيچيــد و
خويش را حلق آويز نمود تا خفه شود و زندانبانان در طول توقّفش انديشه نــاک شــده بــه تفحّص شــتافتند و او را بــه چنــان حــال

 در وطن زيسته تجارت نمود و1299يافتند رحم و شفقت آورده دلجوئي نمودند و بعد از چندي خالص از حبس شد و تا سال 

 محاسبه مرکز که جمعي از تّجار افنان تأسيس نمودنــد حســب اشــاره جمــال ابهٰي  از طريــق بادکوبــه وۀدر سال مذکور براـي ادار
 آقامت و ادامت کرد و عــاقبت بســائقه1307اوسا باسالمبول رفته مقيم گرديد و محاسبه تجارتخانه مذکور را اداره نمود تا سال 

غيرت و حميت و تأثّر از اقوال و اعمال معاندين معرضين خود کشي نموده در آن مدينه مدفون گشت و ما تفصيل واقعه مذکوره
ــاد فرمودنــد چــنين را در بخش سابق آورديم و در حّقش الواحي کثير صدور يافت و در لوحي که وي را به لقب نبيل بن النبيل ي
مسطور است :نفسي که لحّب اهللا از نفسي برآيد در عالم اثر عظيم داشته و دارد تا چه رسد به باليا و رزايائي کــه في ســبيل اهللا بــر
نفسي وارد شوند  ان افرح بماورد عليک في سبيل المحبوب اّن اجره يبقي بدواـم الملک و الملکوت يشهد بذالک من عنــده لــوح

محفوظ واز او و پسرش آقا شيخ . 
---------------------------------------------------------------------------------------

الهي لئن جلّت و حمبت خطيئتي فعفوک عن ذئبي اجّل و ارفع و بعد احّبا را مخــاطب نمــودـه و نوشــن چــون من از رفتن بعــالم ديگــر
مسرورم شما هم بايد مسرور باشيد نه محزون و مضامين دلنواز و هم جانگداز بود و در شب نوزدهم رمضان از اسالمبول باسکو دار گذشته

 اخــترۀدر مسجد ايرانيان شب را بحال مناجات گذراند و حين طلوع آفتاب تناول سم کرده فوت شــد و تفســير وصــيت نامــه اش بــادار
فرستاده طبع نمود و آقا سيد مجلس بسيار مجلّل برپا کرد و سفير با تمام اعضاء سفارت هم حاضر شدند و تــا چنــد روز مجلس برپــا بــود و
مردم دسته دسته آمده شهادت بر صدق و صفايش داده اظهار تأسّف ميکردند و اين سبب عّزت و ارتفاع کلمه شد و روز عيد نوروز هم در

قصر مجلس برپا شد . 
 ========================================================

 ---        ۵۳۶صفحه 
احمد و آقا ميرزا منيروارد و دخترش خاندان واسعهٴ  نبيلي برقرار گرديد و اخوان زوجه حاجي شيخ محّمد کربالئي محّمد حسين

 از واقعــات احوالشــان در مطــاويۀو حاجي محّمد حسن و آقا محّمد صادق و آقاعلي که معروف بطائفه زرگرهــا بودنــد کــه شم
بخشهاي سابقه بميان آمد و نيز برادران حاجي شيخ مجّمد آقا محّمد رحيم و آقا محّمد رضــا بــا خاندانشــان و بــني اعمــام حــاجي
شيخ در امر ابهٰي  نامدار گشتند و مشهدي علي اکبر زرگر و آقا مرتضي قلي ارباب ساکن الهيجان گيالن شريک تجارت حاجي
شيخ و حاجي ميرزا کلبعلي و ميرزا نظرعلي و غــيرهم را در بخش سـوم نــام بـرديم و هم شـرح مـاجراي غصــني هـا و زرکرهـا و
ــرش مهاجرت و مجاورت آقا علي زرگر که در عکا ماند تا درگذشت در بخش سابق ثبت نموديم و شرح احوال خسران مآل پس
ميرزا عبداهللا را که در عکا خّرازي فروشي و هم مکتب تعليم قرائت براـي صغار مومـنين بـاز کـرد و شـعر ميگفت وبتهـاج تخلّص
مينمود و بعد از غروب شمس جمال قدم نسبت بمرکز عهد اقوم ثبوت در اخالصو وفاء نورزيد تا در حيفــا درگذشــته و جســدش
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را يابوعتبه عکا برده دفن کردند و از او و خواهرش که زوجه آقا علي اصغر يزدي ساکن عکا شــد خانــداني بحــالت ابــوين برجــا
ماند و نيز آقا محّمد جواد عموجان فرهادي و خــانواده اش و بــرادرش آقــا محّمــد مهــدي خــدمتي بــزرگ در ارتفــاع رايت ابهٰي

انجام دادند و خانه شان مرکزي . 

ــود حــزن را از قلبش و جمال مبارک جميع را دعوت فرموده و لوحي باسم اخويشان جناب سمندر در ذکر او نازل که بجز آن ممکن نب
زائل کند و بمجّرد وصل لوح بقزوين تعزيت به تهنيت و حزن بسرور مبّدل گشت و در آخر آن لوح اين مناجــات نـازل . سـبحانک اللهم

يادله افئدة مقّربين و نور مخلصين وتري عاشقک حدود      
==========================================================

 ---       ۵۳۷صفحه 
 درخشان گرديد و شرح احوال اين خانواده وسيعه قويه االيمان را رجاال و نساء در بخش سوم آورديم و از خاندان قديمه اين امر

و وفاتش را بکرمانشاه در بخش سوم ضمن اوضاع قزوين نگاشتيم به1268اخالف حاجي ميرزا محّمد که مّشقاتش در فتنه سال 
پرتو تربيت پدر در مهد امر جديد نشو و نما يافتند نخست حاجي محّمد باقر دوم حاجي محّمد رحيم سوم آقا محّمد جــواد ماننــد
پدر پيشه تجارت داشتند و حاجي محّمد باقر نيز در سال مذکور چون پدرش به همدان و کرمانشاه گريخت دستگير دولتيــان شــد
و پس از چند روز حبس خالصي يافت و با برادران در وطن بزيست و چون صيت عظمت جمال ابهٰي  در بغداد بهمـه بالد منتشـر

 بدانسو شتافته چندي در جوار عنايت مقّر يافت و چون امر تجارت و معيشتشان مختل بود1278گشت با دو برادر خود در سال 

 مال وفير داده فرمودنــد بپرهــيز کــهۀدرخواست کرد که تأييدات غيبيه کمک نموده بمال و ثروت نائل گردد و جمال ابهٰي  وعد
غنا موجب احتجاب و غفلت از حّق نشود و چندي نگذشت که بدولت خطيره رسيده و سر بغفلت و غرور برکشيد و باّتکاء بمــال
از سعادت مآل غافل شد و او را تهديد و توعيد بزوال اموال فرمودند و او متنّبه نگشت الجرم متـاع پنبــه بســيار کـه بـراي تجـارا و
فروش خريده داشت تنّزل فاحش کرد و ناچارگشته ببهاء قليل بفروخت و گرفتار ديون گرديــد و بــه فقــر و مســکنت افتــاد و ســر
تسليم و اطاعت پيش آورده توبه و انابه کرد و تجديد عهد نمود و توبه اش مقبول شــد و بــاري ديگــر بمقــام اّول از غنــا و ثــروت
رسيد و مال و منالش افزون گرديد باز مغرور شد و غفلت از حّق ويرا فراگرفت الجرم ديگربار دچــار ضــرر و خســران شــد و بــه

تنگدستي افتاد و تنّبه حاصل کرد و تا آخرالحيات بحال ايمان و . 
---           ۵۳۸ صفحه 

 از اين جهـان درگذشــت و بــرادر متوســّط حـاجي محّمـد رحيم نــيز بعـد از1305 خدمت امر بديع فائز بود تــا در حـدود سـال 
مراجعت از بغداد در قزوين زيست و در ايام آقامت جمال ابهٰي  در ادرنه بعزم زيارت و بعنوان تجارت و حّج تا اسالمبول رفت و
بعلّت حدوث برخي موانع از مقصد بازمانده به تفليس برگشت و آقامت کرده مشغول تجــارت گرديــد و مــريض شــده بعــالم بقــا
خراميد و برادر کهتر آقا محّمد جواد مذکور نيز پس از عودت از بغداد در سّن جواني اشتغال تجارت در قزوين و طهران و تبريز

ــار1283داشت و در سال   مقيم تبريز بود و چنانکه در بخش چهارم ضمن واقعات سال مذکور نگاشتيم در واقعهٴ  سيد علّو گرفت
جنگ گماشته گان حکومت شده به حبس افتاد و نزديک بآن بود کــه شــهيد شــود ولي بتــأديهٴ  هــزار تومــان نقــد مصــون مانــد و
پاهايش را در فلکه کرده چوب زدند و تبعيد از تبريز نمودند و به قزوين عودت کرده چندي مستورا زيســت و بعــدا باّتفــاق نبيــل
زرندي و برخي ديگر از طريق بغداد رهسپار ادرنه شد و بنت حاجي علي عسگر تبريزي با خود بياورد که با حضرت غصــن اعظم

ا مالزم مــوکب مبــارک1284ازدواج و اقتراـن نمايد و بسال   بمحضر ابهٰي  رسيده در جوار الهي بيارميده و در مهاجرت بــه عّکــ
ا شــدند جمــال ابهٰي  نظــر بــه1288شده از مجاورين و حافين حول ابهٰي  گرديد و تقريبــا در ســال   کــه زائــرين تــبريز وارد عّکــ

عواطف و حکم عظيمه غصن مکّرم دستور فرمودند که جميع مؤمنين و مؤمنــات مجــاور و زائــر بــراي وي تهيــه ســور و عروســي
فراهـم نموده بنت مذکور حاجي علي عسکر خواهر زن غصن اکبر را به ازدواجش در آوردند و در مکتوبي که آقا محّمــد جــواد
بخّط خود در آن سنه به قزوين نوشت تفصيل جزئيات سور و عروسي را نگاشته مساعدتهاي عائله ابهٰي  را نسبت بخود شــرح داد
و در ضمن مکتوب اين عبارت مســطور اســت مثال مالحظــه نمائيــد جنــاب ســرکار آقــا روح المقــّربين فــداه در هــر روز بــه نمــاز

تشريف . 
 ---           ۵۳۹صفحه 
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 مي،برند و در جامع اقتدا مينمايند و حال آنکه کّل ذّرات ممکنات شهادت ميدهند که اليوم بعد از هيکل مبارک حّق کّل از اعلي
و ادني بايد او را ساجد باشند و اقتدا به آن روح پاک نمايند الخ . و بالجمله آقا جواد قــربيت بمقـام عظمت يافتــه حافــظ و خــازن
حقوق اهللا گرديد و کبرياء و خيالء در او پديد آمد و خصوصــا بــاين علّت کــه خــّط زيبــا مينوشــت دســتور ابهٰي  چــنين شــد کــه
بمراسله باحّباي بالد و استنساخ الواح صادره و ارسال به عباد مشغول گشت و به اين طريق تا غــروب شــمس جمــال ابهٰي  مجــاور
ــا وظائف حول بود و در عّکا بيکي از خانه هاي متعلّق به جمال ابهٰي  که حضرت غصن اعظم عبدالبها گرمابه مخصوص در آن بن
کرده تغييرات و تعميراتي نمود تا موجب آسايش هيکل ابهٰي  گردد مستقال زيست و چون غروب شمس جمال ابهٰي  وقوع يافت
و حضرت غصن اعظم نه تن از مجاورين معظّم اصحاب را براي قرائت کتاب عهد مقّرر فرمودند آقا جــواد را يکي از آنــان معين
کردند ولي او با اغصان و مخالفين همراه شد و بعلّت نسبت عائله گي که با ميرزا محّمد علي غصن اکبر داشته غالب معاشرتش با
آنان بود موجب لغزشش گشت و متدرجا به ضديت و خصميت برخواسته علمدار نقض عهد جمال ابهٰي  گرديد و از ارکان عناد

و بغضا محسوب شد بدرجه ئيکه بافضح اخالق و اسوء آداب سلوک نموده و با وجود عطوفت . 

در احوال محّمد جواد قزويني حکايت کنند که چون پس از استخالص از حبس تبريز به قزوين رفته آنگاه بعزم ادرنــه وارد اســالمبول 
شد نزد مشير الّدوله سفير کبير ايران رفته از انتساب خود باين امر تبّري نمود و چون واقعه بمحضر جمال ابهٰي  معروض گرديد منع اکيــد
فرمودند که احدي از زائرين وارد از ايران با او مآلقات ننمايند و حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني که هنگام ظهــور و بــروز نقض وي در

 آن چنين است که جواد مکتوبي به قزوين نزد ميرزا موسي خان حکيم نوشــت وۀ تحرير در آورده و خالصۀعّکا بود کيفيت واقعه را برشت
بموجـب دستور عمومي که از حضرت غصن اعظم عبدالبهاء . 

===================================================
 ---            ۵۴۰ صفحه 

 در نقض نگاشــت کــه بدســتۀو عدم تعّرض حضرت غصن اعظم با لسان و قلم در توهين و تخريب بنيان ميثاق کوشــيد و رســال
 بامريکا رفته بعدا با خيراهللا سوري چنانکــه در مطــاوي بخش1308اعدـا ترجمه بانگليسي و نشر يافت و پسرش غالم اهللا در سال 

 مذکوره بقرب بهجي در جوار همرازانش منزل گزيد تا درۀالحق مينگاريم متفّق شده براي نقض عهد کوشيدند و باألخره از خان
 هجري از اين عالم رفت و لقب و عقب نقض از خود بر جاي گذاشت و دو پسرش جمــال و غالم در امريکــا1336حدود سال 

فوت شدند و پسر ديگرش ضياء خلف پدر و مقيم بهجي و وکاندار در عّکا گشت و بالجمله از قيام و اهتمام عائالت مذکوره در
قزوين غالبا متزلزلين و متوقّعين ره به حقيقت برده در سرادق امر ابهٰي  درآمدند و برخي ديگر از محتجبين متدّرجا خارج شدند و
بعضي درگذشتند و امر ابهٰي  مرتفع و قزوين يکي از مراکز خطيره اين امر شد و ميرزا يحيٰي  صــّراف بن کــربالئي محّمــد حســن
ــا مذکور براـي تجّسس احوال سفري بقبرس بنمود و از ميرزا يحيٰي  ازل سئواالتي چند کرده پي بدنّو مقام و منزلتش برده و لهذا ب
ايمان قوي و اشتعال بديع عودت بوطن کرده انوار ابهٰي  را منتشــر و مــتزلزلين را از حقيقت احــوال بــاخبر ســاخت و نفــوس طيبــه

جديده . 
---------------------------------------------------------------------------------------

بود مکتوب را قبل از ارسال بآنحضرت بنمود و مالحظه فرمودند آنگاه پاکات را باز کرد و مطالب شرير مفسده بيفزود و ارســال داشــت و
 از خود نهاده عينا بحضرت عبدالبها فرستاد و چون مکتوب را با ضمائم مفسدهۀاينکه مکتوب بدست حکيم رسيد بعد از مالحظه لف معروض

مطالعه نمودنـد جواد را احضار کرده تغير و تشّدد فرمودند و جواد خارج شده بمنزل خويش رفت و ابدا ابراز خجلت و نــدامت از عمــل
خود ننمود پس حاجي ميرزا حيدر آقا با آقا ميرزا ابوالفضـل گلپايگاني متفقا نزد وي رفتند و نکــوهش کــرده نصــيحت گفتنــد و او مــيرزا
ابوالفضل را شفيع خويش در محضر حضرت عبدالبهاء قرار داده درخواست قبول توبه کرد و انابه اش را قبول فرمودند ولي او را توبــه و
ندامت حقيقـي نبود و ناگهان اخباري از طرف ناقضين شهرت يافت و موجب شد که توبه و انابه جواد مردود گشت و حضرت غصن اعظم

وي را مردود و مطرود فرمودند . 
=========================================================

 ---        ۵۴۱ صفحه
اقبال آورده چون ستارگان درخشان در سماء امر ابهٰي  طلوع نمودند و به نشر امر الهي در وطن خــود و هم در گيالن پرداختنــد و

 مؤمــنينۀاز مشاهير بهائيان قزوين پسران حاجي عبدالمجيد تاجر محترم شيخي که در ايام ارتفاع امــر بــديع گرچــه داخــل در زمر
نشد ولي تحّرز و تعّرض نکرد و پسر بزرگش حاجي علي اکبر از متقّدمين مومنين گرديد و در سنين اشــراـق شــمس ابهٰي  از افــق
عراـق منجذب شده روزي در فصل زمستان با کفش ساغري و بدون لباس گرم و زاد سفر پياده بصــوب محبــوب روان شــد تــا بــه
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همدان رسيده خبر داد که رهسپار براي زيارت است و خويشان که پيوسته در تفحّص بودند اســب ســواري و خــادم فرســتادند تــا
بسوي مقصود رفت و بعد از چهار ماه عودت کردند و معاشرتش با اين حزب بر زيــادت شــد و حــاجي عبدالمجيــد از حــال پســر
مطلّع گشته کراهتي ابراـز نداشت و گاه پرسـش و تحقيـق نمـود و پس از چنـدي حـاجي علي اکـبر مـريض شـده در حيـات پـدر
درگذشت و بعد از چند سال والد نيز رحلت نمود و پسر اصغر حاجي عبدالمجيد حاجي محّمــد ابــراهيـم خليــل والدتش در ســال

 واقع شد و در سّن دوازده سالگي عرفان و ايمان بامر ابهٰي  حاصل کرد و قبل از وفات پدر آميزش تاّم . 1260

نبيل زرندي چنين آورده که آقا يحيٰي  پسر فتاي قزويني پدرش از اخالص کيشان ميرزا يحيٰي  بود سمندر او را بتحّري حقيقـت به قبرس
و عّکا واداشت در اسالمبول شيخ محّمد باو گفت که بهائيان مانند رضا قلي و کج کاله و سيد محّمد را مي،کشند ولي در او اثـر نکـرد اّول
به قبرس رفت و شيخعلي کفاش زنجاني در آنجا برايش حکايت کرد که وقتي زنم را خدمت ازل فرستادم بعد از چند يوم آمــد کــه ازل
بمن تأمّل شد, گفتم تو ديگر بر من حرام هستي بايد هميشه در خدمت ازل باشي بعد از چندي که حامله شد يحيٰي  او را از خانــه بــيرون
کرد که اين عمل از ميرزا احمد است و چون وضع حمـل نمود بسرايه رفته عرض حال دادم حکومت يحيٰي  و احمد هــردو را خواســت
هر يکي آن طفل را بديگري نسبت مي،داد و حکومت هر دو را زجر و توبيخ نمود و من در آن وقت در ماغوسا توقّف نمودم چون يحيٰي
ملتفت شد که مقصود من تالفي است اهالي بيت خود را از آمدن بخانهٴ من منع نمود و حال آنکه بخانه همه ميرفتند و با همــه محشــورند
يحيٰي  قزويني باور نکرد که خودم بايد تحقيق کنم چون مآلقات کرد يکي از کلمات ازل با وي اين بود کــه پــدرت يکي از اغنيــاي مــا

است و مّدتي است چيزي براي ما نفرستاد و ديگران که ما را فراموش کرده اند بخالف بهائيان . 
===========================================================

  ---        ۵۴٢ صفحه   
 با افراد اين فئه ننمود و خصوصا چون فتنه عضنيه بروز کرد مــوجب احتيــاط و تأمــّل وي گرديــد و لــوح مشــهوراّما ماســئلت عن
ابنائي که در بخش سابق ثبت کرديم در جواب سئوالش صدور يافت چه که از دعاوي و مرقومات ميرزا محّمد علي غصن و فتنه
و غوغاي زرگرها در عقيدت بمّدعي مذکور متحير بود و عريضــه معــروض داشــت و لـوح مــذکور در جـواب رســيد و بشــوق و
ــالي و انجذاـب تاّم قد برافراخت تا رايت صالل برانداخت و به تجارت اشتغال داشته مشهور بحسن اخالق و امانت و ديانت نزد اه
ــود محترم و معّزز نزد اداني و اعالي بود و چون صيت و شهرت تاّمه بنام اين امر يافت مّدت دو سال قريب هشتاد هزار تومان از نق

ــوان حّج1295 تّجار بازار بعناوين و حيل مختلفه بردند و خوردند و او بقّوت ايمان تأثّر و تغيري نيافت و در سال ۀاو را کسب  بعن
بمّکه رفت ولي بپاس احتياطات وقت نتوانست در عّکا بمحضر ابهٰي  تشّرف حاصل نمايد و عودت بقــزوين کــرد ســپس در ســال

بعزم زيارت محضر ابهٰي  از قزوين بيرون شتافت و بعّکا تشّرف يافت و ايامي چند بتلّطفـات و عنايـات کاميـاب گرديـد و1303

 حضرت عبدالبها از اين جهان وفات کرد حاجي تحصيل اجازه کــرده مقـبره بسـاخت و بلقبۀچون در همان ايام حرم ابهٰي  والد
خليل مفتخر گشت و عودت به قزوين نموده و در خدمات تبليغيه و ماليه و نصرت احبآ مشهور شــده پس از غــروب شــمس ابهٰي

 در پنجـاه و هشـت سـالگي در قـزوين وفـات نمـود و تـا دم1316در خدمت بعهد و ميثاق همي اهتمام کرد تا عـاقبت در سـال 
پسين . 

 
ــا هم و مجلس ثاني ذکر اقوال شيخعلي زنجاني را برايش کرد جواب داد که خير نبيند احمد ضعيفه را حامله نمود و بگردن ما انداخت م

او را از وصايت عزل نموديم و ميرزا هادي دولت آبادي را وصي قرار داديم . 
=========================================================

 ---      ۵۴۳صفحه 
1305بذکر حّق دمساز بود و از وي عائله در اين امر برقرار ماند و ابن ارشدش حاجي محّمد اسمعيل در ايام حيـات والـد بسـال 

ــران سفري بعّکا کرده تشّرف بمحضر ابهٰي  جست و باري ديگر نيز سفر نموده بحضور حضرت عبدالبهاء مشّرف گرديد و اّما پس
ا در1305حاجي علي اکبر مذکور مخصوصا حاجي عبــدالکريم قــّوت و قــدرت اســتقالل و بيــان داشــت ســفري در ســال   بعّکــ

محضر ابهٰي  مشّرف شد و سفري ديگر در مصر بمحضر حضــرت عبــدالبهاء رســيد و بــرادرش آقــا حســين نــيز بايمــان و اخالص
موصوف بود و جمعيت واسعه در امر ابهٰي  از آن خاندان تأسيس گرديــد ديگــر از بهائيــان شــهير قــزوين مال عبــدالّرحيم عــالم و

 حاجي ميرزا حسينخان مشير الّدوله و صدراعظـم بـود و در اواخــر ايـام حضـرت مبشــّر اعظم فـائزۀفاضل و ذوفنون و معلّم در خان
ــا در بايمان گشت و پس از اشراـق انوار اسم اعظم بهدايت کبري برخوردار گرديد و خانواده اش بقّوت ايمان مفتخر شدند و غالب
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قراء قزوين بفقاهت و قضاوت پيشوا و مقتدا بودند و مال عبدالّرحيم موجب نشر امر بديع در قريه ککن شــد چنانکــه جمعي کثــير
 حکمــران1284در آنجا بعرفان و ايمان قد برافراختنـد و بدين رو و باين نام شهرت تام بين االتام يــافت و نوبــتي وي را در ســال 

 حـاجي مـيرزاۀقزوين بتحريک معاندين دستگير کرده بـا کنـد و زنجـير ارسـال طهـران نمـود و بواسـطه سـابقه تعليم کـه در خانـ
حسينخان مذکور و اخوانش داشت بعضي از ايشان خبريافته ويرا در اثناء طريق بطهران مستخلص نمودند و او به قــزوين برگشــت
ل صـادر از قلم ابهٰي  در و تا آخرالحيات با دو پسرش در کمال ايمان و ايقان و اهتمام در خدمت امـر ابهٰي  زيسـتند و لـوح مفصـّ

بيان فرق بين قائم و قيوم و نيز در بيان بقاي شخصيت روح انساني با تمامت قواي . 
 ---        ۵۴۴ صفحه 

روحانيه پس از مفارقت جسد و نيز آغاز پيدايش عالم در جواب سئواالت مال عبدالّرزاـق ابن مال عبدالّرحيم مذکور صــادر شــد و
پدر و پسر متدّرجا و پي در پي در قــزوين درگذشــتند و مال عبــدالّرحيـم را بــا عبــائي کــه از جمــال ابهٰي  بــاو عنــايت شــد حســب
وصيتش کفن کرده و دفن نمودند ديگر از مشاهير بهائيان حاجي عبداهللا پدر جان اّب الفقــراء از متقــّدمين مؤمــنين بــود و در ايــام
اشراـق انوار ابهٰي  از افق بغداد عائله خود را باميد برادر و اخ الّزوجه برجا گذاشته بدون اظهار احدي از منتسبين و آشنايان بدانســو
شتافت و آقامت گزيد و بعد از انقضاء پنج سال بقزوين برگشت و مّدت شش ماه توقّف نمود تا اشياء و امالک خود را بفروخت
و بممانعت و نصيحت خويشان اعتنا نکرد و نقود مذکوره پسر خود لطف اهللا را با خود همراه کرده به بغداد شتافت و بعد از چهار
ــد و سال آقامتش در آنجا فتنه برخواست و واقعه اسارت احباب بموصل پيش آمد و پدر و پسر نيز باسيري رفتند و بموصــل ماندن
حاجي عبداهللا بعد از شش سال آقامت در آنجا بصوب عکا شــتافت و آقــا لطـف اهللا نــيز بعـد از چنــدي بدانسـو رفت و بــا تحّمــل
ــرده مقيم مشقّت و عناد بسيار بمقصد رسيده مجاور شدند و بعد از چندي حاجي عبداهللا وفات نمود و آقا لطف اهللا تأهّل اختيار ک

 حسب دستور ابهٰي  مهاجرت به عشـق آبـاد نمـود و دخـترش در بيت ابهٰي  بخـدمت پـرداخت ديگـر1308شد و باالخره بسال 
ميرزا زين العابدين کمال بن ميرزا حسين زنجاني االصل قزويني المسکن نزد مالحسن معروف ببــابي از مؤمــنين متقــّدمين قــزوين

 امر جديد شنيد لکن بعلّت کثرت اوهــام و افترائــات اعــدا موفــّقۀتحصيـل فارسي و عربي و ادبيات نمود گرچه در همان ايام آواز
بايمان نشد . 

 ---        ۵۴۵ صفحه 

 آقــا شــيخۀ ميرزا حسن طبيب باشــي بخانــۀ و پيوسته طالب بود حّتي به نجف و کربال و سامره رفته متوسّل گشت و عاقبت بواسط
کاظم سمندررفته سئوال و جواب بميان آمده تصديق نمود و طولي نکشيد که قيام به تبليغ و نشر امــر ابهٰي  نمــود آنگــاه در طلب
امالک موروثي خود و زنش عزم زنجان کرد و زنش را نخست بزنجان فرستاده خود به ابهـــر رفت و دو بــرادرش را کــه در آنجــا

 برادرش درآمــده الــواح و آثــار را ربــودهۀبودند تبليغ نمود و اهالي بغداد خصميت برخاستند و همينکه به زنجان رفت برخي بخان
بمحضر مالها که در مجلس روضه خواني مجتمع بودند بردند و آنان حکم دادند که وي را حاضــر ســازند و مــردم بخانــه ريختــه
اموال را غارت کرده برادر را سر و پا برهنه با اذيت و آزار بسيار نزد مالها کشيدند و مهياي قتلش شــدند و حکمــران کــه ســّرا از
احباب بود تدبيري کرد و گماشته گان بفرستاد بعنوان اينکه او را مجازات کند نزد خود حاضر نمود و محض اســکات مــردم امــر
داد چوب و فلک حاضر نمودند و و پاهايش را چوبکاري نمودند و او را محبوس ساخت لذا مــردم متفــّرق شــدند و بعــد از چنــد
روز وي را مرخّص و آزاد ساخت و او با عائله اش به قزوين برگشــت ولي اهــالي ابهــر اشــياء خانــه و دکــانش را غــارت و تـاراج
نمودند حّتي چوبهاي دکانش را بآتش زدند و ميرزا زين العابدين بسمت قفقازيه رفت و بعد از چندي باّتفاق ميرزا حسين زنجاني

مهاجرت به عشق آبـاد کـرده در آنجـا1312بعّکا شتافته تشّرف بمحضر مبارک يافته عودت به زنجان نمود و عاقبت االمر بسال 

ــابيۀمقيم شد و عائل  بهائي بر جاي گذاشت و نيز ميرزا حسن واعظي نطوق و حافظ و بشديد القوي مؤيد و منجذب و شهره بنام ب
بود گرچه تحصيالت کافيه ننمود ولي بکثرت مطالعهٴ  آثار بديعه منبع کلمات عاليات و مجمع آيات گرديد و بـر منـبر عبــارات و

بياناتي بعربيه 
 ---         ۵۴۶ صفحه 

 فصيحي تلفيق کرده و بفصاحت و بالغتي در فارسي صحبت هميداشت که موجب اندماش سائر وعاّظ و نــاطقين گشــت و غالبــا
بيانات عربيه و فارسيه از آثار امر اعظم ابهٰي  را حسب اقتضاء مقام و سوق کالم تضمين ميکرد و بهر جا رفت خاّص و عــاّم بــراي
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ــه ــاء متوالي استماع مواعظ و حکمش شيفته و آشفته گشتند ولي به علّت حسادت و رقابت وعاّظ و ذاکرين مصائب ائّمه دچار بالي
گرديد و معذالک در تبليغ و نشر نفحات ابهٰي  سعي و هّمت عاليه نمــود و در سـاري مازنــدران جمعي را بشـريعة کــبري هـدايت
کرد سالي در عشر اّول محّرم در بلد مذکور بود يکي از محــترمين احبــاب مجلس ذکــر مصــيبت داشــته او را دعــوت بــراـي ذکــر
ــد مواعظ و مصائب نمود و خواهش کرد که بر منبر تبليغ اين امر ننمايد چه که اغلب علما و متنفذين متعّصب بلد حضور مي يافتن
و براي عداوت با صاحب بيت و بطمع نهب اوالش پي بدست آوردن بهانه بودند ميرزا حســن خــواهش را قبــول گفت و در چنــد
روز اّول سخني موهم و يا مصرح نسبت باين امر نگفت تـا در صـباح يـوم هفتم در حجـره ئيکـه حسـب العـاده وّعـاظ و ذاکـرين
مجتمع و منتظر وقت ارتقاء بر منبر بودند از اشتعال قلب که از گونه هاي سرخ و آشفته گي چهرش نمايان بود دانستند که در اين
روز سر جوالن در ميدان عشق و کرباليي جديد دارد و آب نصيحتي آتش شور و شوقش را فرو ننشاند تا چون نوبت وي رســيد

 منبر برآمد و داد فصاحت و بالغت و تأثير قلوب حاضرين را داد و احوال انبيا و اوليــا و ســوز و گــداز شــان را در راه خــداۀبعرش
بيان نمود و در حاالت موعود منتظر و بالياء وارده بر او و اصحابش اخبار و روايــات مــأثوره بســيار گفت و بيــان وقــوع اشــراط و

عالماتش را نموده قرب ظهورش را مدلّل ساخت و باالخره تصريح . 
 ---        ۵۴۷ صفحه 

 نمود که آن حضرت ظاهر و طالع است و انوار جمالش ديده هاي باز بسياري را روشني بخشود و بـاالخره تصــريح کـرد کـه من
خود بفيض خدمتش رسيدم و از انوار و آثارش بهره بردم و در تخت تعاليم و امر دينش قرار دارم و مستمعين را بحــا ل حــيرت و
طلب اشتياق آورد و لخته چند آنان را بهمان حال واگذاشتـه سکوت اختيار کرد و عنان سخن را فروهشت آنگاه بــدان طريــق کــه
فاکرين از موضوع کالم خويش گريز بصحراـي کربال ميزنند و او دراين فن و در تنّوع و تفّنن مطالب اعجاز مينمــود تغيــير شــکل
سخن داد و به نقل واقعات کربال پرداخت و نيز در ساري با بزرگي از اولياء طريقت مکالمــه در ظهــور ولي اعظم نمــود و بطريــق

 اينۀتصّوف و درويشي دالئل آقامه کرده طريقت را روشن نموده و شخص مذکور گفت که من خــود مــّدعي اين مقــام و دارند
قدرت و نامم و ميرزا حسن بدو گفت هرچند من مّدعي مقامي نيستم و تو را بمرّبي و راهنمائي مقامات عاليه ميخــوانـم ولي چــون
به حقيقت پي بردم و بعين اليقين رسيدم و تو هنوز در مقــام طلب و حــيرت ســرگرداني بــراي تفکيــک حــال و ختم مقــال مباهلــه
ميکنم و از خداوند کشف حال را خواستار ميشوم و روزي و ساعتي را مقّرر داشتند و قــرار بــر آن شــد کــه آتش افروزنــد و بــآن
درآيند و نخست ميرزا حسن قبول کرد که خويشتن را بآتش سوزان در دهد و همينکه از نار ابراهيم وار بيرون آيد و آيت بردا و
سالما را عيان نمايد قلندر بآتش افروخته اندر شود و چند روز هيزم در محّل مذکور انبوه کردند و همينکه روز موعود فــرا رســيد
مردمي که از واقعه خبر يافتند براي تماشا حاضر شدند و قلندر از حالت افروخته ميرزاحسن بيقين دانست که بـآتش خواهـد رفت

و احتمال داد که وردي آموخته و يا نيرنگـي ريخته خويش را نجات خواهد داد . 
 ---     ۵۴۸ صفحه 

 و بيم کرده از شهر بگريخت و ميرزا حسن چون برشت رفت سالي آقامت کرده بعضي را تبليغ نمــود و مقــاالتش بــر منــبر چنــان
شهرت و قبول عاّمه يافت که از کثرت اجتماع مرد و زن گنجايش واردين و سامعين در محّل وعظش نميشد و واعظين و ذاکرين
مصائب بمعاندت و مدافعتش هّمت گماشتند و براي توهينش حيله ها انگيختنـد گهي ســوداگران دوره گــرد را کــه در کوچــه هــا
براـي فروش امتعه خويش ندا ميدادند بر آن داشته که در محّوطه محضـر نطقش در حيـني کـه معظش گـرم شـده درآمـده بانـگ
اعالن فروش امتعه خود دادند و گهي در حين توّجه وي بارتفاع بر منبر اعالم ختم مجلس را داده حاضرين را منتشــر کردنــد ولي
ه هيچيک از تدابير مذکوره سودي نبخشيـد و جمع طالبين وي متفّرق نشدنـد و او با قّوت روحيه و تنّوع کالم منشرين انام را متوّجــ
و مستغرق در استماع سخنان خود نموده مردم همي باو مايل تر شدند و باالخره رقبا و حسودان وي را بنــام بــابي تشــهير کردنــد و
مالها را بمعاونت بشوراندنـد تا کار بجائي کشيد که محضــر مهّمي از فقهــاء ارکــان بلــد آراســته وي را بــراي تــبّري طلبيدنــد و او
ــل حاضر شده بر منبر برآمد و نطقي فصيح و بليغ داد و تمامت نسبتهاي بفرق مختلفه را از خود دور ساخت و نظير کالمي که عقي
بن ابيطالب چون معاويه وي را براي لعن بر علي اميرالمؤمنين برفراز منبر بداشت ادا نمود  وااليا معشر الخاليــق ان معاويــه امــر في
ان العن عليا و انا العنه فالعنوه گفت و ضمير غائب العنه والعنوه را راجع بمعاويه کــرد و غــافلين گمـان بردنــد کــه مقصــودش علي
ــائب را ميباشد ميرزا حسن بر همين طريق عبارات لعني را در غايت مالحت و لطافت به عربيه فصيحي تلفيق نمودو ضمائر جمع غ

راجع به مالهاي حاضرين کرد و حّتي با دستش بايشان اشارت نمود و غافلين تصّور کردند که مقصودش لعن . 
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 ---    ۵۴۹ صفحه 
 بر اين طائفه ميباشد و از او راضي شدند و برخي از رقبا بمالها گفتند که ميرزا حسن بابي لعن و سّب بر شمانمود و شما از شّدت
غفلت و بي خبري گمان کرديد که بر بهائيان دشنام گفت ولي سخنانش مورد قبول واقع نشــد و در اواخــر آقــامتش در رشــت از
جهت شّدت اشتهارش باين نام برخي از مالهاي متعصّب که در محضر وعظش حاضر بوده استماع مينمودند قلــوب خــود را نگــه

 اطهار نگرايند ولي تأثير کلمات زمام اختيــار از دســت هــاۀ مقاالتش بر ائّمۀميداشتند که کلمات ميرزا در ايشان اثر نکند و بواسط
ربود و در حال گريه با خدا مناجات کرده چنين گفتند خدايا تو ميداني و ما ميــدانيـم کــه مــيرزا حســن بــابي اســت اّمــا چــه کــنيم
کلماتش عنان اختيار مي ربايد و باالخره ميرزا حسن از رشت خارج شده سفريبه سمنان کرد و نظير واقعات مذکوره در آنجا رخ
داد و ناچار بسوي خراسان گريخت و چندي در مشهد آقامت گزيد و شهرتي عظيمه حاصل کرد و مــواعظش را عــاّم و خــواّص
طالب گشتند ولي چندي نگذشت که مکاتيبي در عقائد و احوالش از معاندين سمنان رسيد و رقبا و حسودان بمدافعـت برخاســتند
و ميرزا غالبا بر فراز منبر خطب عربيـه فصيحي از بيانات حضرت غصن اعظم عبدالبهاء مسلسال ميگفت از کلمــات مــولي العــالمين
مرجع العارفين ملجاء المتقين اميرالمومنين است و مستمعين تصّور کردند که از کلمات حضرت علي ابن ابيطالب ميباشد و وّعــاظ
که چنين مقاالت نشنيده در کتابي نخواندند نوبتي مجلسي مهّم تأسيس کرده و ميرزا را حاضر ســاخته پرســيدند کــه اين خطب و
ادعيه و غيرها که شما نسبت به اميرالمؤمنين ميدهيد در کدام کتاب ثبت و ضــبط ميباشــد و او در جــواب گفت در کتب مطبوعــه

نديدم ولي در سفرم بقطر مصر ونواحي اخري کتابي خّطي ديدم که ابتدا و انتها نداشت .   
 ---      ۵۵۰صفحه 

ــال» ــا ق بدستم رسيده امثال اين خطب و ادعيه بسيار يافتم و بمصداق کالم مأثور مشهورش که «  ال تنظر الي من قال بل انظر الي م
نيک عيان ميباشد که کلمات او است در آن اثنا رقبا و حسودان مکاتيب معاندين سـمنان را ارائـه دادنـد مرقـوم بـود کـه از مـيرزا
حسن واعظ بابي بپرهيزند زيرا عالمي را بابي خواهد نمود و مالها به هيجان آمده کمر بر قتلش بستند و جمعي از اشرار خونخـوار
را بر آن داشتند که در حال وعظ زير منبر رفته هنگاميکه مقاالتش شوري در قلوب مستمعين افکند وي را با منبر از جا بلند کرده

 واسعه برده انداختنـد و چندان زدند که گمان کردند از اين جهان درگذشت ولي بعضي از بهائيان وي را در برده انداـم پرۀبمحوط
از جراحتش را مرهم کاري کردند پرستاري نمودند تا بهبودي يافت و رخت از آن شــهر نــيز بــيرون کشــيد و ايــام زنــدگانيش تــا

 از قلم ابهٰي  رجل اهللا ثبت است و از مشاهير مؤمنين قزويــني مــيرزاۀآخرين ساعت بدينگونه گذشت و عنوان وي در الواح صادر
محّمد علي کدخدا خالوزاده ميرزا حسينخان مشيرالّدوله از عرفا بود و چند سالي بعد از شــهادت حضــرت اعلي فــائز بــه عرفــان و
ايمان گرديد و نيز ميرزا محّمد علي درباغي و رمضان خان و خانواده شان و نيز آقا سيد عليرضا بن سيد جــواد و آقــا ميرزاحســين
بن مال حسن مجتهد و آقا سيد جواد تاجر و هّمت عليخان رئيس قبيله جليلوند که از وي عائله برجاي ماند و حاجي عزيز خــان و
ــد و ــايت ابهٰي  بمان برادرش هاشم خان رئيس طايفه ديگر از قبيله مذکور و حاجي عزيزخان سفر بع عّکا نموده ايامي در جوار عن

حاجي ميرزا موسي بن حاجي محّمد حسن امين الّرعاياي تبريزي ساکن قزوين که در الواح به لقب ضياء . 
551 صفحه       

 بطهــران مهـاجرت و آقــامت نمــوده درگذشــت و خلفش آقــا1298 مفتخر گشت و از آنجمله کربالئي احمد پيله فروش بسال 
 درگذشـت و مـا در بخش سـوم1325محّمد سمسار در آن بلد بزيست و حرمش و دخترش خدمات بنمودند و آقا محّمد بسال 

جمعي از معاريف بابيه قزوين را که بانوار اعّز ابهٰي  متنّور گشتند ذکر نموديم و بليات وارده بر حاجي نصير و آقا محّمد صادق و
غيرهما و مهاجرتشان را به گيالن و حبس و وفاتشان را در رشت نگاشتيم و نــيز در ضــمن دو بخش ســابق غــالب احــوال درويش
صدقعلي را ثبت نموديم که از گروه معروف به هندي ساکن قزوين بود و ايمان بامر اعلي يافت و مهاجرت به بغداد نموده, مالزم
جوار ابهٰي  گرديد و در مهاجرت مبارک همه جا ملتزم شد و براـي قّوت ايمان و شــّدت اخالص و صــفاء وجــدانش, شــبي را بــه
منظور توّجه به قدس و تقوي و اتفاق و اتحاد احّبا در سنين إقامت در ادرنه حسب خواهش وي مقّرر فرمودند که جمــع اصــحاب
گيرند که چند سال پي در پي شب مذکور را بدان مقصود صرف نمودند و او اشعار بسيار در وصف و ثناء الهي و غــيره ســرود و

 درگذشت و حضرت غصن،اهللا اعظم عبدالبهاء پايهٴ  جنازه اش را بر دوش خود حمل نموده با اغصان و١٢۹۸عاقبت در عّکا بسال 
احباب باحترام و اجالل به مقبره بني صالح جنب مدفن حضرت غصن اهللا االطهر دفن نمودند و شــرح احــوال آقــا شــيخ ابــوتراب
اشتهاردي و خلفش آقا شيخ محّمد را نيز در بخش ســوم آورديم و از بهائيــان اشــتهارد کــربالئي نــوروز و کــربالئي هّمت،علي از
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 حضرت اعلٰي بودند و در ره امر ابهٰي دچار تعّرضات و بليات بسيار از اعدا گشتند و استاد محّمد اسمعيل و کــربالئيۀمؤمنين دور
مصطفي در قريهٴ  خشک رود واقع در مسافت شش فرسنگي اشتهارد ميزيستند .  

552 صفحه         
 و مورد تضييقات و تعديات معاندين گشتند و نوبتي گماشتگان دولت ايشان را بــه طهــران کشــيده متجــاوز از هفت مــاه در انبــار

 وطن رياست علميه داشت و بر منبر تبليغ کرد و عشيرت خــود راۀمحبوس داشته آنگاه رها نمودند و ديگر حاجي مال بابا کله در
هدايت نمود و جمعي کثير مهتدي گرديدند و معاندين بمخاصمت برخاستند و ناچار به تــرک مســجد و منــبر گشــت و جمعي از
مأمورين دولت به تحريک معاندين به قريه درآمده وي را دستگير کرده به طهران بردند و در زندان انداختنـد و شــهوري چنــد در

 بارض عّکا شتافته چندي در جــوار ابهٰي  زيســت و بــالخره در کلــه1290کند و بند بسر برد آنگاه مرخّص و رها گشت و بسال 
ــاهر1311دره بسال   درگذشت ديگر از بهائيان معروف قزوين مالعلي مشهور به جناب عالم و فاضل و خوشنويس و محاسب م

 فائز بايمان بــديع گشــت از عّمامــه و لبــاس مالئي و1300در فّن موسيقي که بآموزگاري نونهاالن اشتغال جست و سالها قبل از 
محاسن طويل دست کشيده تغيير داد و مجتهدين خصوصا حاجي ســيد علي بخصــميت برخواســته فتــوي کفــر و قتــل دادنــد ولي
حّکام و شاهزادگان از جهت علم و تقوي و زهدش و خصوصا بعلّت اتقان موسيقي و مضراب تارکه در سّن پيري در حدود سال
نود با نغمات دلکش و بلند مي نواخت و از اينرو پس از تشّرف بزيارت محضر ابهٰي  بلقب قاريابي ملقّب گرديد غايت رعــايت و

حمايت از وي نمودند . 

 
 ميرزا محّمد علي کدخدا رفتيم و از احّباي ثابت ســابقۀ چنين نگاشت که بخان1273نبيل زرندي ضمن واقعات آقامتش در قزوين بسال 

 مشير نهي نمودنـد و ازين بابت بسيار مسرور بود و بقدر وسع احّباء راۀااليماـن و از منسوبين مشير الّدوله در لوحش از کلمه دون خير در بار
 قبل در محّل حکومت بغتته افتاده وفات کرد و بعد از فوت همان نحو آثار تبســّم از او نمــودار بــود و در کمــالۀطرفداري مينمود تا سن

 از مومــنينۀجالل حکومت به تشييع جنازه پرداخته و مجلس عزا برپا نمود و نبيل ذکر پدرجان را نيز نمود و هم ذکر علي پاشا خان ساو
که بغتته در بازار بيفتاد و چند قطره خون از دهانش چکيده وفات نمود .     

======================================================
553صفحه        

 رضا قليخان بن نظام السلطنه که خود مآال نظام السلطنه شد چون نزد وي تحصــيالت کــرد غــايت تجليــل و احــترام بجــاي آورده
اسب سواري و مستخدم مخصوص فرستاده وي را نزد خود برده رعايت احترام مرعي داشت و معذالک پيوســته تعــّرض و تعــّدي
از اعدا رخ نمود ديگر مشهدي حسين که بواسطه سمندر هدايت يافته مشتعل و منجذب گشــته بــه تبليــغ پــرداخت و بعلّت شــّدت
شوق و ذوق بزودي بدين اسم معروف گرديد و برادراـن بزرگتر از خود مشهدي باقر و آقا علي اکبر و از خويشــاوندانش حــاجي
جعفر و برادرش حاجي شيخ تقي از مال ها را رهبري کرد که از تعّرض ديگر خويشان متعّصب ممانعت نمودنــد و طــولي نکشــيد
بعزـم زيارت رهسپار عّکا گشت و در تبريز چندي توقّف و تبليغ نموده آنگاه روانه گرديد و چون باسالمبول رسيد مصاريف سفر

) بعّکا رسانده تشّرف يافت ايامي در جوار عنايت1285تمام شد و ناچار ايامي در سفارتخانه ايران خدمت کرد و بعدـا خود را ( 
بسر برده مراجعت نمود و باز براي عدم کفايت مصاريف چندي در اسالمبول مانده بکسب پرداخت سپس پياده به ايران برگشــت
و بعد از سه سال مفارقت به عائله اش رسيد و با شوق و شعف تبليغ همي نمود ولي امور معاش مختّل شد و با فــروش اثــاث خانــه
سرمايه مزجاتي فراهم کرده چندي در ابهر به سوداگري و تجارت نشست و طولي نکشيد که معرف بنام بهائي شده مورد تعــّرض
ــه از و حمله گرديد و با وجود حمايت حکيمانه ميرزا عبدالعطوف ابهرـي سابق الذکر آقامت غير مقدور گشت و ناچار قطــع عالق
آنجا نمود و با فروش مقداري از اثاثيه قروض بپرداخت و با عائله به طهران رفت و به دکاندارـي و عّطاري پرداخت و بــال و پــري

 با جمعي . 1300در فضاي تبليغ بگشود تا آنکه بنوع مذکور در بخش سابق در سال 
554 صفحه        

ۀاز اهل بها و با برادرش مشهدي باقر گرفتار چنگ دولتيان شده مّدتي در حبس بسر برده مستخلص گرديد و بعــد از چنــدي خانــ
مختصر تهيه کرده با فراغتي بيشتر به تبليغ قيام نمود و در کسب نيز ربح و نمّو حاصل شده سفري بمازندراـن و نــيز بــه عشــق آبــاد
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 جمهوري طلبان بنوعي که نيز در بخش سابق آورديم با برخي ديگر گرفتار شده مّدت بيش از دوۀ در فتن1308کرد تا در سال 
هفته در حبس کامران ميرزا نائب السلطنه زيسته مرخّص گشت سپس چند بار ديگر نيز گرفتــار شــد چنـد وقـتي بـه حبس افتـاد و
سفري بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  بعّکا رفته ايامي در جوار عنايت حضــرت غصــن اعظم عبــدالبهاء بســر بــرد آنگــاه مــأمور

 درگذشت و1324آقامت در اسالمبول گرديد که عابرين زائرين ارض مقصود را رعايت نمايد و باالخره بطهران آمده در سال 
چون معاندين در صدد شدند که ازدحام کرده جنازه را بسوزانند عائله اش جسد را در خانه مسکونه دفن نمودنـد و بعــد از مـّدتي
چون خانه را خواستند بفروشند جسد را به قبرستان نقل دادنــد و پس از ســالياني جســد را بــه گلســتان جاويــد بهــائي بــرده مســتور
داشتند و بنام او الواحي از جمال اقدس ابهٰي  و از حضرت عبدالبهاء موجود ميباشد و ما تفصيل احـوال پسـرش مـيرزا فضـل اهللا و
خصوصا پسر ارشدش دکتر يونس خان افروخته را در بخش هشــتم ميــآوريم ديگــر از بهائيــان شــهير قزويــني حــاجي عبــدالکريم
( حاجي مونس) بن حاجي فتحعلي قزويني صاحب امالک و ثروت بــود و در ســّن بيســت ســالگي بحــاجي غالمحســين معــروف
بحاجي قلندر هوداني ارادت حاصل کرده آوازه امر ابهٰي  بشنيد و از تعلقات ملکيه و شئون ظاهره بگسست و لباس طريقت و فقر

در بر کرد و بمقامات رفيعه عرفانيه رسيد و باّتفاق يکي از مريدانش اسمعيل که معروف بحاجي . 
555 صفحه         

يلفور گرديد قدم براـه سير و سفر ظاهري و معنوي نهاد و در بالد ايران و آناطول و ديگــر بلــدان عثمانيــه گذشــت و خــود را بنــام
طريقتي عارفعلي مشهور کرد و چند سالي در اسالمبول مانده ســند ارشــاد و رياســت واليت يــافت و بنــام جمهــور ابــدال شــهرت

ا رفتـه تشـّرفۀگرفت و همه جا حاجي طيفور بخدمتش پرداخت تا جذب  امر الهي وي را بسوي باال کشيد و با حاجي طيفـور بعّکـ
جست و چندي در جوار عنايت کبري کسب فيوضات معنويه کرد و سلطان روحاني وي را قباي جسماني بخشيده بخلــع ظــاهر و
باطن مخلّع و به لقب حاجي مونس ملقّب ساخت پس به ايران برگشته مّدت چهار سال با کسوت طريقت در قــري و بالد قــدم زد
و بطريق درويشان و مصطلحات ايشان اشعار جذبيه خوانده و ناس را بشاطي بحر اعظم کشاند و کم کم درويشاني چند گرد خود
آورده همراز و همپرواز خويش ساخت چنانچه بعدـا در اياي سير و سفر در کربال و بغــداد و ديگـر بالد عــراق بــه حـاجي تـوانگر
برخورد که نيز مولدا و منشاء قزويني بود و مجاورت کاظمين داشته بکتابت اشتغال مي ورزيد و چند مــاهي شــد کــه بــه کســوت
درويشي در آمده طريق سير و سلوک پيموده به رياضات نفسانيه پرداخت ولي در عالم حــيرت و ســرگرداني و ظلمــات غفلت و

 رؤياهاي متواليــه نويــد طلــوع انــواـر هــدايت يــافت و در خالل آن احــوال بمآلقــات وۀبيخبرـي قرار گرفته ره بجائي نبرد و بواسط

 احــوال طيبــه چهــارتنۀمکالمات درويش مونس و اصغاء کلمات و مناجات بديعه که حاجي طيفور بلحن جذاّب خواند و مشاهد

 اصــفهاني نوبــتي در قريــهۀديگر نيز از درويشان که با يشان بودند ايمان آورد و حاجي مونس با حــاجي يوقــده همــداني و موصد
امزاجرد همدان رايت تبليغ برافراشتنـد و اهالي . 

556 صفحه          
برآشفتند و امير تومان مالک قريه ايشان را اخراج کرد و حاجي باألخره در وطنش قــزوين درگذشــت ديگــر از معــاريف بهائيــان
قزوين ميرزا يوسف خان ثابت وجداني بن حاجي محّمد حسن نام اصليش کلبعلي خان بود و حضرت عبدالبهاء يوسفخان ناميدند
چون پدرش صاحب امالک و ثروت و خويشاونداـن مادريش مـأموريت حکومــتي در اقطــاع ايـران داشــتند در جـواني نـزد آنـان
تصّدي ببعضي اشغال نمود و در عين حال بشّدت مائل رياضت نفساني و سلوک طريقت عرفــاني شــده بــا کســوت درويشــي بهــر
سوئي ديدار مشايخ عرفا شتافت و بعمل رياضت و ذکر و مراقبت پرداخت و بدين منظور و غيره اسفار متعّدده در بالد ايران کــرد

 درويش حاجي آقا و در مالير بواسطه استاد علي زرگــر فــائز بايمــان امــر ابهٰي  گرديــد و بــا خويشــانۀو عاقبت در قزوين بواسط
مذاکره و مکالمه دراين باب نمود و آنان بشّدت و غلظت رفتار کردند و نامزدش را که بناي ازدواج داشت از او باز گرفتند ناچار
تمامت امالک و عقارش را بفروخته مهاجرت نمود گهي در طهران و گــاهي در ماليــر بســر بــرد و از شــّدت انجــذاب و مســّرت
ايمانيه حال وجد و طرب داشت و در مالير بواسطه شاهزاده موزون تکميل اّطالعات روحانيه نمود و لسان به تبليغ بگشود و بسال

ــهۀ در قصب1306  مذکوره بود و حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني از طريق سلطان آباد عراق به مالير وارد شده مآلقات و مکالم
و مصاحبه نموده وي را از لباس درويشي خارج کـرد و بـزي معمـولي ملبّس داشـت و از آن پس در همـدان و ماليـر و قـزوين و
طهران عبور و آقامت متواليه نموده گاهي نزد حّکام منتسبين خود و غيرهـم موظّف شد و گهي بحرفـه و کســب اشــتغال جسـت و
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بعلّت شّدت اشتهار بنام اين طائفه و از جهت غليان جذبه و شوق مداومت در شغلي نتوانسـت تا چــون خــبر غــروب شــمس جمــال
ابهٰي  رسيد نار فراق و اشتياق و جنون عشق در وي شعله زد . 

557 صفحه         
ــدان و همينکه از استقرار حضرت غصن اعظم در مستقّر اکرم خبر يافت ساکن و مستبشر گرديده سفر به مالير و قراي اطراف هم

 از طريق باطوم و اسالمبول به عّکا رفتــه ايــامي1311و غيرها نمود و به تبليغ پرداخت و موجب هدايت کثيري گشت و در سال 
ــدانش ــه فرزن در جوار عنايت بزيست و او را حسب استدعاي حاجي سيد علي افنان امر بآقامت و اشتغال به تدريس و تعليم خّط ب

 ابهٰي  با آقــا مهــدي خـادم هم مـنزل شــده بــه تــدريس و تعليم پــرداخت آنگــاهۀفرمود و لذا مّدت سه سال در جوار روضه مقّدس
مأموريت بمبئي يافت تا لوحي صادر از کلک ميثاق بعنوان آقا ميرزا ابوالفضل گاپايگاني که در باب ثبوت بر عهــد و ميثــاق ابهٰي

 بــا1315مرقوم شد در انجمن احّباي آنجا بخوانـد و ناقضين و متزلزلين را بساحل ثبوت و برسوخ بــر پيمــان کشــاند و لــذا بســال 
ميرزا اسداهللا اصفهاني به مصر رفت و سواد لوح مذکور را گرفته سوي بمبئي که در آن ايام بآقامت حاجي ميرزا حســين شــيرازي
معروف به خرطومي و مال حسينعلي جهرمي مرکزي براي ناقضين و مخــالفين حضــرت غصــن اعظم شــد رفتنــد و بکمــک مــيرزا
احمد يزدي رايت عبدالبها را مرتفع کرده احّباي فارس و غيرهم را از تسويالت مخالفين مذکور بــاخبر نمودنــد و پس از آقــامت
چهار ماه عازم فارس شد و در هريک از بوشهر و شيراز و اصفهان و دولت آبــاد و ماليــر و سـلطان آبــاد عــراق و همــدان چنــدي
مانده تبليغ و تشويش نمود و در مالير فتنه برخاست و اشرار با کناره ها هجوم بردند و تني چند از احباب را مجروح ســاختند و او
مصون ماند و روزي ديگر شورشي عظيم شد و اهالي رفع او را از حکومت طلبيدند و حسب الحکم وي را از قصبه خارج کردند
که پناه بده بينش و مآلقات احّبا برد اهالي آن قريه نيز شورش کردند و ناچار بسلطان آباد و سپس به همدان گريخت و مــأموريت

به آذربايجان يافت و صورت لوحي که از قلم حضرت عبدالبهاء صادر شده . 
558 صفحه     و فرح   

 او را مأمور آذربايجان فرمودند چنين است : هواالبهٰي  . اي سياح آفاقي در سبيل ميثـاق بهـر بـوم و بـّر کـه مـرور نمـودي عمـوم
ستايش نمودند و ممنون گرديدند و خوشنود شدند اين نيست مگر از آثار الطاف جمال مبارک روحي الحّبائه  الفــدا حــال قصــد
بالد آذربايجان نما تا آذري بجان افسردگان زني و آتشــي بــدل منجمــدان ولي در جميــع محافــل و مجــالس بايــد عنــوان کالم از
عبوديت وفاي اين عبد در آستان مبارک باشد « لعمري اّني ربتي من کّل لقب اال لقب عبدالبهاء و اني بعيد کّل اسم اال هذا االسم
الکريم فان عبوديته بشيئ في الوجود  ع ع پس از قزوين و زنجان به تبريز رفت و قريب چهار مــاه مانــده و مــأمور قفقازيــه گشــته
بدانحدود شتافت و در ايروان روزي چند با ميرزا آقا جان اسرائيلي همداني زيست آنگاه بباکو رفت بعد از انجام مأموريت و نشر

 پس از دو سال حرمان از محضر محبــوب ميثــاق بــاز بوصــل نائــل1317آثار حضرت عبدالبهاء عزيمت ارض عّکا نمود و بسال 
ــه گشت و ايامي چند در جوار فضل و عنايت بسر برده و مراجعت بايران کرد و بالجمله ميرزا يوسف خان پيوسته بخــدمات تبليغي

 را در بالد متنّوعه تبليغ کرد و آيات و مناجات بديعه را با حال رقّت و گريه بلحن شــور و جــذابيت خوانــد وۀاهتمام ورزيد و عّد
قلوب يار و اغيار را بسوي حّق کشيد و مسافرتهاي کثيره در بالد ايران براي انجام مقصود مذکور کــرد و در همــان ايــام کــه نــزد

 تربيت طهران محاسب و صندوقدار بود بــه تبليــغۀشاهزاده عين الّسلطنه موظّف و يا در بعضي دوائر دولتي مستخدم و يا در مدرس
و غيره از خدمات امر ابهٰي  پرداخت و از طـرف محفـل روحـاني بهـائي طهـران مکـّررا مـأموريت بـراي بـرخي خـدمات داخليـه

احباب . 
559 صفحه          

 ســفري بــه حيفــا کــرد ه چنــدي در جــوار عنــايت1340 در بالد يافت و به تبليغ رفت و جمع حقوق اهللا نمود و اخــيرا در ســال 
حضرت عبدالبهاء زيست و هنوز در آنجا بود که چنانچه در بخش الحق مينگاريم مرکز ميثاق از اين عالم غروب فرمودند و بعــد

 در طهران درگذشــت1354از چندي عودت بايران کرد و کما في السابق سرگرم اقدامات و خدمات در اين امر بود تا در سال 
و در قبرستان بهائي گلستان جاويد مدفون گشت و از او خانداني بر جاي ماند ديگر از مؤمنين آن حــدود آقــا محّمــد علي بن مال

ــود و دوۀباقر الموتي بواسطه فاضل قائيني ايمان يافت و در فتن  قزوين که در بخش سيم آورديم فاضل بالموت رفته ماهي با وي ب
ا رفتــه چنــدري1319ماه نيز در قزقلعه ملکيش بماند بعد از حصول امنيت عودت کرد و آقا محّمد علي سفري بسال   بارض عّکــ

 درگذشـت و از رجـال نامـدار قـزوين1324در محضر حضـرت غصـن اعظم تشـّرف يافتـه بـوطن برگشـت و عـاقبت در سـال 
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حسينقلي خان مافي از فئه علي الّلهي که اّوال بلقب سعدالملک و اخيرا نظام السلطنه ملقّب بود با اهــل بهــا محّبت داشــت و هرجــا
حکمراني کرد در قلمرو حکومتش اين فئه مأمون و مصون شدند و نخست در ايام حکمرانيش در يزد که هنوز لقب ســعدالملکي

 آخوند مال رجبعلي شهير اردکاني از امر بديع و خصائص و مزايايش مطلّع گشت و بــرادر محــترمش نــيز کــه لقبۀداشت بواسط
سعد الملکي يافت بواسطه آخوند مذکور از اين امر باخبر شده ايمان آورد و نظام السلطنه قصد کرده مجله شــاهزاده ابوالقاســم را
که مجمع اراذل اشرار بود با توپ بکوبد و چون نّواب رضوي و صدر العلما و اعيان و تّجار شفاعت کردند منصرف گرديــد و از

بالد معروف عماق قم را شرح اوضاع در بخش سوم و بعّدـه آورديم و تفصيل احوال حاجي ميرزا موسي و خلفش آقا سيد .
560صفحه           

ــيز ميگفت وۀابوطالب نگاشتيم و زوج  آقا سيد ابوطالب دختر ميرزا اشرف کندي غايت اخالص و انجذاـب در ايمان داشته شعر ن

ــراقۀالواحي بسيار در حقّشان صدور يافت و بيان احوال و اعمال ميرزا محّمد حسين متولي در دور  حضرت اعلي و نيز در ايام اش
انوار ابهٰي  در عراق و ادرنه در بخشاي سابق گذشت و در اينجا به ثبت بيان مختصري که در لوحي بامضــاء خــادم مســطور اســت
اکتفا مينمائيم اّما در باره سيد متولي که مرقوم نموده بوديد تفصيالت او بسيار است و في الحقيقه اين عبد شرم مينمايد از ذکر آن
ولکن بعضي از آن عرض ميشود تا احوال او نزد بعضي مستور نماند  . انّه لهو الذّ ي نعل علي وجه القــّدوس في محضرالمشــرکين
في ارض طبريه و لطم علي وجه العظيم و شتمه و اعترف بالکفر و قال ما قال کّل ذالک حفظا لنفسه الخبيثه في ايــام معــدوده و در
عراـق و بعضي بالد بشرقي معروف است و مال محّمد نبيل اعظم بن غالمعلي بن حسين عرب از عشاير ساکن در خراسان بــود کــه

 تولّد يافت و ابوين يارمحّمد ناميدند و بعدـا بنام1247مهاجرت و سکونت در زرند ساوه وقم نمودند و مال محّمد در آنجا بسال 
مال محّمد مشهور شد و در صغر سّن تحصيالت بسيار مختصــر در فارســي کــرده قــرائت قــرآن فــرا گــرفت و معــني و تفســير نــيز
بيموخت و در ايام جواني بشغل چوپاني اشتغال نمود و آغاز اّطالع و ايمانش بامر بديع چنين شد که روزي در مســجدي واقــع در

 ظهور حضرت اعلي و حــدوث نهضــت درۀرباط کريم براي اداء صلوة حاضر گشت و مکالماتي شنيد که کسي با ديگري در بار

ۀجمعيت و هم از تبعيد آن مظلوم بصوب آذربايجان حکايت کرد و متأثّر و ملتذ گرديد و چندي بعد آقا سيد حسين مهجور زوار
 صحيفة العدـل گرفته خوانده . ۀ از رسالۀرا مآلقات نموده اّطالعات بيشترـي يافت و نسخ

561 صفحه         
ايمان آورد و مهجور ويرا تشويق و ترغيب بمآلقات آقا ســيد اســمعيل زواره ( ذبيح ) نمــود کــه مقيم قم بــوده قصــد الحــاق بقلعهٴ
طبرسي داشت لذا مال محّمد بقم شتافته آقا سيد اسمعيل را مآلقات نموده اّطالعات واســعه يــافت و از او پرســيد کــه بفيض ايمـان
رسيدم اکنون چه خدمتي انجام دهم و آقا سيد اسمعيل واقعه قلعه را بيان نموده گفت بايد بقلعه رويم و نصــرت اصــحاب کــنيم و
ــمن بصدد برآمدنـد که مّتفقا به قلعه روند و آقا سيد اسمعيل دستور داد با ميرزا فتح اهللا جوان حکاک قمي که در بخش چهارم ض

 شرح حال و مآبش نموديم و در زرند بقصد التحاق باصحاب قلعه مقيم بود منتظر بماند تا خبر بدهد و متّفقا1268بيان فتنه سال 
رهسپار شوند و هر دو چندي منتظر مانده خبري از جانب آقا سيد اسمعيل نرسيد و سوي طهران رفتند و مال محّمــد چــون وصــف
علم و اّطالع و عظمت مقام مال عبدالکريم قزويني را از آقا سيد اسمعيل و ميرزا فتح اهللا شنيده داشت بمجّرد ورود ســوي مســجد

 از بابيه بود و مال عبدالکريم در حجره آقامت مينمود شتافت و آقا سيد اســمعيل را نــيز درۀ دارالشفا که آقامتگاه عّدۀشاه و مدرس
آنجا يافت که با جمعي از علما و سادات و طالّب بابيه معاشــر بــود و بواســطه مال عبــدالکريـم شــروع بــه تهيــه وســائل رفتن بقلعــه
نمودند ولي در آن اثنا خبر شهادت ها و ختام امر قلعه رسيد و متأسّف و محزون شدند و حسب المقــّرر تمــامت بابيــان مجتمـع در
طهران باوطان خود رفتند و مال عبدالکريم بر جاي مانده کتابت بيان فارسي و ديگر آيات و آثار حضرت اعلي نمود و مال محّمد
عازم خدمتش شده مقيم طهران گرديد و در آن احوال نوروز علي نام خالويش از زرند به طهران آمــده او را بــوطن بــرد و ناچــار
ايامي چند در آنجا بزيست و معدودي از خويشان را تبليغ کرد و بشوق مصاحبت با مال عبدالکريم بطهران باز آمد و موقعي بود . 

562 صفحه          
که مقّدمات واقعهٴ  شهداء سبعه بنـوعي کـه در بخش دوم آورديم جريـان داشـت و حسـب دسـتورش در کاروانسـرائي در نـاحيهٴ
دروازه قزوين سکني کرد و طولي نکشيد که روزي به حجره درآمده مکتــوبي از مال عبــدالکريم را نگريســت و گشــوده مطالعــه
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نموده دانست که در اثر نفاق سيدي کاشي شروع فتنه براي بابيه پيدا شــد و بســته از آثــار بديعــه و مکتــوب مختــوم وي را حســب
المرقوم نزد حاجي نادعلي قزويني برده تسليم داد و و به مسجد شاه که مال عبدالکريم متحّصن بود و دولتيان عـزم دسـتگيريش را
داشتند رفته وي را مآلقات کرده اخبار و اّطالعات تازه يافته مأمور رفتن به زرنـد شــد چـه کـه اخبـار واقعـات بنـوعي ناصــواب و
موحش بسمع پدرش رسيده وي را مضطرب ساخت الجرم چندي باپدر و ملک و مکنت زيست ولي از خطرات بابيان در انديشه
بود و در آن مّدت که همگيشان را گرفتند و شهادت شهداء سبعه واقع شد بدانحاـل در زرند بود تا صادق تبريزي که احــوالش را

نگاشتيم ماوقع برايش بيان کرد و خبر شهادت عظمي نيز بشنيد و با وجود آنکــه پــدر وي1268در بخش چهارم ضمن فتنه سال 

 در حّق امر بديع منع کرد اهالي خصوصا مالها دانستند که بابي است و بناي تشهير و هيجان و شورش گذاشــتندۀرا از تفوه  بکلم
و اگر بسمع اولياء دولت ميرسيد پدر و پسر هر دو را طعمع هالک و بوار مينمودند و ناچار بعنــواـن زيــارت قم هجــرت نمــود و او
خود چنين نوشت که بعد از واقعهٴ  شهادت شهداء سبعه پاي بند جناب والد در زرنــد بــودم و بعــزم خــدمت جنــاب مــيرزا محّمــد

 به1267کاتب بيان که آن ايام در کرمانشاهان بود و من گمان داشتم در قم ميباشند زيارت قم را بهانه نمودم و در اوائـل شعبان 
قم وارد شدم الي آخر کالمه که در . 

563 صفحه          
 که کيفيت اّولين تشّرفش را بمحضر ابهٰي  و مالزمت و مأموريت خود را نزد مال عبدالکريـم نگاشت و مــا عينــا در بخش چهــارم
ثبت کرديم پس بنوع مذکور ايامي در طهران و قزوين باّطالع مال عبدالکريـم مشغول بخـدمت شــد آنگـاه حسـب دسـتور وي بــه
زرند رفت و پس از دو ماه مال عبدالکريم وي را به طهران طلبيد و او به نوعي که در بخش سوم ضمن ترجمه حياتش آورديم از
ــدخالت مشاهير علماي اصحاب و معتمد نزد حضرت مبشّر اعظم و از خواّص محارم درگاه اقدس ابهٰي  بود و اسرار جاريه غالبا ب

 ارسـال رسـائل و اکمـال دالئـل نـزدۀاو صورت مي بست لذا مال محّمد نيز از غالب امور مهّمه مطلّع شد و تحت اوامـر وي واسط

 ازۀمحترمين و مهّمين گشت و اغلب اصحاب و ارکـان احبـاب را کـه در آن سـنين بـاقي بودنـد مآلقـات و معاشـرت نمـود و نبذ
ــيرون دروازهۀحکايات و روايات او چنانکه شّم  از آن را نيز در بخش مذکور نگاشتيم چنين است يک زمستان در کاروانســراـي ب

خدمت جناب آقا ميرزا احمد بسر بردم و ايشان بکتابت بيان فارسي و دالئل سبعه مشغول بودند و دو نســخـه دالئــل ســبعه بــه بنــده
دادند که يکي را به مستوفي الممالک آشتياني برسانم و يکي را به ميرزا سيد علي مجد االشراف و رساندم مســتوفي گفت بعــد از
سه روز بيا تا جواب بگويم چون رفتم مرا در خلوت طلبيده و اظهار تصديق نموده گفت اگر بخــواهم بــه رســول اهللا مــؤمن باشــم
ناچارم که به صاحب اين کتاب هم مؤمن شوم و خواهش کرد آن کتاب نزد ايشان بمانــد و بنــده هم اصــرارـي در گــرفتن کتــاب
نکردم و آقا مير سيد علي مذکور در مجلسي که حضرت کليم نيز حضور داشتند گفته بود که ايا ايام بابيها باز بناي حرکت دارند
و به تبليغ مشغولند جواني پيش من آمد و کتابي بمن داد که اگر مردمان ساده لوح آن کتاب را بخواننـــد البــد بــابي خواهنــد شــد

باري کليم بفراست دانستند که رساننده . 
564 صفحه         

 آن ميرزا احمد خان لذا همان يوم بنده را طلبيدند و فرمودند که بايد همين امروز مال بگيري و آقــاۀکتاب من بودم و ارسال کنند
ميرزا احمد را به قم و خودت را به زرند برساني که گرفتار خواهد شد چون بنده خبر را به آقا مــيرزا احمــد رســانيدم گفتنــد اگــر
ام اســت ايســتادم تــا بــا کتاب را از آن  منافق ميگرفتيم و ميرفتيم خوب بود بنده گفتم بحول اهللا ميروم ميگيرم رفتم گفتند در حّمــ
خرقه سنجاب و آداب درآمد سالم کردم جواب داد گفتم صــاحب کتـاب کتـاب را ميخواهــد گفت ميخـواهم کـاتب پيـدا کنم

 آن را بردارم گفتم صاحبش امروز عازم عتبات است چاره جز دادن کتــاب نيسـت پس کتـاب را از جعبــه در آورده تسـليمۀنسخ
بنده نمود چون مراجعت کردم جناب آقا ميرزا احمد خيلي مسرور شد و دعا کرد بعد گفت يک کار ديگــر هم بــاقي اســت اگـر
آن را انجام دهي به سرور تمام از طهران خواهيـم رفت و دايم دعاي خــير در حقّت خــواهم کــرد و آن اين اســت کــه مال حســين
خراساني که در سابق معلّم رضا قليخان پسر سليمان خان افشار بوده اين ايام امور معاش خويش را به عسرت ميگذراند کاغذي به
ــراهيم ــد اب سليمان خان مي نويسم که مال حسين بقيهٴ  زمستان را نزد او بماند و به او بد نگذرد و در آن وقت که اين ذکر را نمودن
بيک خراساني که جلودار حاجي سليمان خان شهيد بود در آنجا حاضر بـود ذکـر نمـود کـه من سـليمان خـان را ميـدانم و بـا من

 بسيار در آن خانه بود رسانيد و گفت اين خانه است و چون خان از اندروـنۀهمراهي نمود و مرا بخانه بزرگي که اجتماع و مراود
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به ديوانخانـه آمد بنده کاغذ را باو دادم و گفتم جناب مال عبدالکريم قزويني داده است و در کناري ايستادم و از کثرت اجتماع بر
قلبم گذشت که اشتباه در اسم شده ولکن باز صبر کردم چون بعد از نشستن در مقّر خود کاغذ را خواند از خادمــان خــود پرســيد

که آورنده اين کاغذ کجا رفت ديدم هنگام فرار است نه قرار رفتم و واقعه را بجناب ميرزا احمد گفتم . 
565 صفحه          

اي شــاه گفتند خدا تو را از چندين بال حفظ کرد باري همان روز مال گرفتيم و جناب آقا ميرزا احمد را با مّکاري قم تا آب متّکــ
عبدالعظيـم رسانيدم و در آنجا با بنده وداع نموده گفت گويا در اين عالم ما ديگر همديگر را نخواهيـم ديد من کشته خواهم شد و
تو به ايام خوشي خواهي رسيد گاهي مرا ياد آور و از حّق بطلب که انتقام ما را از قاتلين ما بستاند و آن مآلقات آخــر بــود انتهي .
و سپس مال محّمد گهي در طهران و گاهي در زرند بود و جمال ابهٰي  از عراق عرب به طهران مراجعت فرمود و بعدا واقعهـٴ  فتنــه

 وقوع يافت بنوعي که در بخش چهارم نگاشـتيم عبـدالکريم بشـهادت رســيد و جمـال ابهٰي  را ثانيــا بــه عـراـق عـرب1268 ۀسن
فرستادند و مال محّمد را انجذاب ايماني و ترقيات روحي بر آن داشت که مّدعي داعيه شد ندا بر کشيده خويش را مظهر الهامات

 شعريه خود کرد چه کــه بــدون ســکون قلم و اعمــال رويــه بلکــه بالبديهــة وۀالهيه و مطاع و متيع شمرد و تمّسک بفطرت و قريح
الفطره متسلسال شعر گفته داد معارف و معاني ميداد و پس از اختتام کالم براي مقابله و تصحيح همان ابيات را از حفظ ميخواند و

 تفاوت ديده نميشد و کسي نتوانست ايتان به مثل نمايد و در اسفارش باطراف مخصوصا در نراق کاشان جمعي باو منجــذبۀکلم
گشتند تا چون در عراق به ورود و استقرار ابهٰي  بغداد محّل توّجه بابيان گرديد مال محّمد نيز قصــد آنســو کــرده و او خــود بــاين
مضمون نوشت در همدان جناب ميرزا محّمد علي طبيب زنجاني را مآلقات نمودم که در کــربال بــه محضــر مبــارک رســيد و اثــر
اشتعال نار محّبت اهللا از جوارحش نمايان و شـکفته و خنـدان بـود و جـز ذکـر ابهٰي  اعتنـا بـه احـدي نداشـت و در کرمانشـاه آقـا

غالمحسين ششتري را مشتعل به نار بها يافتم و از آنجا با ميرزا محّمد مازندراني همراه شدم . 
566صفحه         

ــدي او و او برايم وقايع بغداد و غيبت جمال مبارک را ذکر نمود و گفت ميرزا يحيٰي  در بغداد است ولي جز ابوالقاسم کاشي اح
را نمي شناسد و نمي بيند و چون به بغداـد رسيديم حضــرت کليم را ســر جســر ديــدم الي آخــر کالمــه کــه در بخش چهــارم ثبت

 پس از شش ماه از مهاجرت ابهٰي  از بغداد به کردستان عثماني بود و مال محّمــد گهي1270نموديم و اين در آخر شهر ذيحّجه 
در بغداـد و گاهي در کربال متوقّف و به کتابت آثار بديعـه مشـتغل شـد و مـيرزا يحـيٰي  روي بـوي نشـان نـداد و او اعمـال عقايـد
دوستان يحيٰي  از قبيل سيد محّمد اصفهاني و عليمحّمد سراج که با هم معاشر بودند انضجار حاصل کرد تا جمال ابهٰي  عودت به
عراـق فرمود و يار و اغيار بدانسو توّجه نمودند مال محّمد نيز بعــدا رفتــه تشــّرف بحضــور حاصــل کــرد و او خــود در بيــان احــوال
آقامتش در کربال و رفتنش به بغداد پس از عودت جمال ابهٰي  از کردستان چــنين آورد کــه زين المقــّربين در آن ايــام در کــربال

 من مي آمدند و تاريخ بديع را که بنده از کتاب اسماء استخراج نموده بودم و با اسماء کّلشيئ نورده درۀبوده اکثر اوقات به حجر
نورده مرتّب شده بود از بنده گرفتند و از آن وقت تا بحال که سي و چهار سال است در آخر هر کتابي که مينويسد همــان قاعــده
تاريخ بديع را مرقوم مينمايند و در اين ايام چون بعضي از احّبا تاريخ جديد را از سنه دارالّسالـم مينوشتند از مشرق امر ســئوال شــد

1260فرمودند ابتداي تاريخ بديع از سنه ستين و طلوع جمال اعلي است اگرچه اّول اظهار امــر شــب پنجم جمــادي االولي ســنه 
بوده ولي نظر باينکه امر مبارک بتاريخ و سنه شمسي است ابتداـي سال را از نوروز که تحويل شمس به برج حمل است قــرار داده

567اند و همان سنه ستين پنجم جمادي مطابق شصت و ششم نوروز سال اّول است صفحه        
و چون آن سال يوم نوروزش شصت و شش روز قبل از مبعث اعالئي بوده و نوروز اّول در اّول سـال دويم واقــع شـده بنـده بــاين
لحاظ نوروز سنه شصت و يک را نوروز اّول و نوروز سنه شصت و دو را نوروز ثــاني ناميــدم مثال نــوروز امســال کــه ســنه هــزارو
سيصد و شش هجري است و سال چهل و هفتم شمسي از ظهور اعلي است نوروز چهل و ششم نوشته ام مقصود آن بود که شبهه
نماند و معلوم شود و در اوائـل خروج جمال مبارک از قشله سجن اعظم امر فرمودند که تاريخ بــديع نوشــته شــود و احّبــاء اهللا يــاد
نمايند و صورت آن اين است اسامي ايام هفته که يوم اّول سبت است و يوم هفتم جمعه يوم الجالل يوم الجمال يوم الکمــال يــوم
الفّضال يوم العدال يوم االستجالل يوم االستقالل اسامي شهور و آيام شهور شهر البهاء شهر الجالل شهر الجمال شــهرالعظمة شــهر
الّنور شهر الّرحمة شهر الکلمات شهر الکمال شهر االسماء شهر العزة  شهر المشية شهر العلم شهرالقدرة شهر القــول شــهر المســائل
شهر الشرف شهر السلطان شهر الملک شهر العالء و اسامي ايام هر شهري نيز همين نوزده است که يوم اّول هر شهري يوم البهاء و

 Documents prepared by Adel Shafipour



279

يوم آخر هر شهري يوم العالء است سنه شمسي را که سيصد و شصــت و پنج يــوم و پنج ســاعت و پنجــاه دقيقــه و کســري اســت
نوزده قسمت فرمودند و هر قسمتي را نوزده روز يکماه قرار داده روز اّول سال را که يوم نوروز است يــوم البهــاء من شــهر البهــاء
ناميده شده و شهر العالء را که شهر نوزدهم است شهر امساک (صوم) قرار دادند يوم نوروز را عيــد صــيام و از بــراي کســور پنج

روز و کسري محلي در بيان معين نشده بود تا آنکـه کتاب اقدس در عّکا نازل و آن . 
568 صفحه           

ــام را بانبســاط و  ايام را بايام هاء و ايام عطاء موسوم فرمودند که به حدود و ايام و شهور محدود نگرديده و امر فرمودند که آن اي

ــانۀبهجت و ضيافت و تسبيح و تمجيد رّب مجيد و اعانت فقرا و مالحظ  مرصض بگذرانند و بعد داخل ايام صيام شوند و اين هم
بيان حضرت اعلي را ترويج ميکند که به نّص صريح بيان ميفرمايد يوم اّول شــهرالبهاء بايــد متصــل يــوم آخــر شــهر العال باشــد بــا
وجود اين يحيٰي  ايام کور را بعد از ايام صيام و قبل از نوروز گرفته بود و ايام ها سه سال پي در پي چهار روز ميشود و سال پنجم
پنج روز بهمين نهج معمول ميشود الي ماشاء اهللا و يوم نوروز همان است که حسب تقويم ايراني شمس به برج حمل وارد ميشــود
همين نوع در تعيين شهور شمسي امر برجوع به تقويم ايران شده و به نوعي که طلعت اعلي در الواح عربيـه بيــان ميفرماينــد ايــام و
شهور از نوزده نميگذرد يعني چون يک نوزده سال شمسي اط طلوع جمال ابهٰي  گذشت داخل نــوزده ثــاني ميشــود و در تــاريخ
آن سال سنة األلف من الواحد الثاني نوشته ميشود و بعد از آن سنة الباء و سنة االب و سنة الدال و سنة البـاب و سـنة الـوداد و سـنة
االبد و سنة الجاد و سنة البهاء و سنة الحّب و سنة البهاج و سنة الجواب و سنة االحد و سنة الوداد و سنة البـدي و سـنة البهي و سـنة
االبهٰي  و سنة الواحد و چون واحد ثاني بآخر رسد سنة االلف من الواحد الثالث نوشته ميشود تا سنة الواحــد من الواحــد الثــالث و
بعد از آن بهمين منوال در واحد رابع تا واحد تاسع عشر و بعد از آن داخل کلشيئ ثــاني ميشــود و مرقــوم ميشــود ســنة االلــف من

الواحد األّول من کلشيئ الثاني بهمين نهج الي ماشاء اهللا و مقصودشان اين بود که واحديت .  
569صفحه        

مالک ايجاد را در کلشيئ حّتي در اعداد شهور و سنين مشاهده شود لذا اين ترتيب را اجرا نمودند و نيز عبارت خــود نبيــل اســت
چون مّره ثانيه صور الهي دميده شد از طرفي اهل بيان که مرده و پژمرده بودند حيات تــازه يافتنــد و بــه بغــداد شــتافتند و از جملــه
احبابي که در کربال ساکن بودند همه به بغداـد رفتند بنده هم خواستم بروم سيد محّمد مانع شد لذا عريضه مع غزلي تقـديم کــردم

يد عليمــاۀو بواسط  جناب حاجي سيد جواد فرستادم چون از بغداد مراجعت نمود دستخط مبارک رسيد ابتدـا « هواهللا کان بــه کلشــّ
ورقه مسطره معلوم گشت وّرنه ملکوتيه در ارض جبروت مسموع شد له الحمد علي مــا ارفعــک الي ســماء حّبــه الخ . انتهي» و مــا

 از اشــعار اّدعــايش راۀشرح شّدت انضجار و تأثّرش از اعمال دوستان مذکور ميرزا يحيٰي  و قصد انتحار و ارتفاع دعوي وهم شّم
در بخش پنجم آورديم و از جملــه ابيــات کــه خطــاب بــه مال اوتــراب اشــتهاردي گفت اين بيت اســت « اي اســير خــاک تن اي
بوتراب . آن بنائي را که ديدي شدخراب» و در جمله خطابش به مال فاضل قايني اين بيت را سرود « اي محّمــد ســوي مــا معــراج
کن . ترک هر آئين و هر منهاج کن » و حّتي در جمله خطابات به جمال ابهٰي  اين بيت گفت « اي بهايت بر بهاي حّق دليــل خــيز
و جان اندر ره ماکن سبيل » و ميرزا يحيٰي  چنانکه در بخش مذکور مشروحا آورديم حکم بکفر بلکــه قتــل امثــال وي از مــّدعيان
داد ولي جمال ابهٰي  بستر و حفظ توي خود نگهداري کرده امر بآقامت در کربال و معاشرت و مسالمت با ســيد محّمــد اصــفهاني

داد و او را سيد به چيزي نشمرد و آنان شکايت به بغداد نوشتند الجرم عازم بغداد شده از محضر . 
570 صفحه          

ــه هم  ابهٰي  اجازت سفر به ايران خواست اجازت فرمودند و دستور چنين دادند که ملتفت باش نفوس از زبان تو حرفي نگيرند ک
در بالد ايران سفر نمود و جمعي از بابيان را مانند ميرزا محّمد وزيــر1272از براي تو و هم از براي امراهللا مضّر باشد الجرم بسال 

مازندراني و ميرزا موسي قمي و برادرش حاجي محّمد رضا مآلقات کرد که پي بمقام عظمت ابهٰي  برده وي را متذکّر ســاختند و
 به بغداد دعوت کرده بماند و انوار الهيه را به عين شهود نگريسته حالش دگرگــون گشــت محاســن1274در هفتم ذيحّجه سال 

طويل خويش را بريده درب سرا را جاروب کرده با اشک چشم آب پاشي نمود و توبه و انابه اظهار داشته عّمامه و عبا را به دجله
ــد و ــزوين نمودن انداخت و خود را شست شو کرده لباسي جديد در بر نمود و جمال ابهٰي  وي را امر به سفر در ايران مخصوصا ق

 دعــوت نمــوده1275قريب يک سال سفر کرده عظمت الهيه را بسمع محّبان رساند و همه را به اّتفاق و اّتحــاد خوانــده و بســال 
چندي بماند و حسب المر به تدريس و تعليم فارسي به نوباوگان احباب پرداخت و روزبــروز بــر شــّدت اشــراق و لمعــان ابهٰي  را

 Documents prepared by Adel Shafipour



280

نگريسته بر خضوع و انجذاب و سکون بيفزود آنگاه باز مأمور به سفر در ايران شـد و پي در پي تبليــغ نمـوده احساسـات روحانيــه
 عودت کرده در جوار ابهٰي  بماند و چون بنــاي مهــاجرت از بغــداد شــد مقــّرر گرديــد کــه1278اش را منتشر ساخت و به سال 

برجاي بماند ولي طاقت نياورده چنانکه در بخش چهارم آورديم از پي روان شد و در يکي از منازل بمــوکب ابهٰي  پيوســت و او
خود چنين نوشت چون پنج روز از مهاجرت مبارک گذشت از حرم پيغام رسيد که تفصــيل مهــاجرت مبــارک را در يــک جــزو

مثنوي بنويسم تا به طهران ارسال دارند نوشتم و به آقا ميرزا مهدي سپردم روز نوزدهم از مهاجرت در بغداد شهرت يافت . 
571 صفحه         

 که مابين کرکوک و موصل اکراد هجوم آورده قافله مبارک را غارت نمودند اگرچه هر عاقل ميدانســت کــه کــذب اســت ولي
بنده را اضطرابـي مستولي شد که بي اختيار برخاستم و عزم راه شدم باين نيت که اگر صدق است زندکي بکار نيايد در ايثار جــان
سعي بليغ نمايم و اگر کذب است مطمئن برگردم دونفر ديگر هم با بنده همراه شدند يکي آقا احمد ماليــري و يکي آقــا حســين

1280مالزم جناب حاجي کمال الّدين نراقي همه جا با هم بوديم و اخبار سالمتي مبارک را مي شنيديم تا روز چهاردهم محّرم 
دومنزل از دياربکر گذشته باردوي مبارک رسيديم که در دامنه کوهي که توتستان و نهــر روان داشــت خيــام مرتفــع کردنــد آقــا

 از مثنوي مــذکور نــيزۀمحّمد حسن از حرم بيرون آمد سواد مثنوي را دادم الي آخر کالمه که نيز در بخش چهارم ثبت شد و شّم
نگاشته گشت و از منزل مذکور در موکب اقدس ابهٰي  تا اسالمبول رفت و در جوار مبارک بود تا آنگاه که بناي حرکت بادرنــه

 مذکور به بغداد وارد شد و پس از مآلقات احّبــاي1280 شّوال سال 12شد وي را مرخّص نموده ببغداد و ايران فرستادند و در 
عراـق و دادن اخبار و پيامها بسمت ايران رهسپار گرديد و مسافرت طويل خصوصا در خراســان و آذربايجــان در حاليکــه مالهــا و

 وارد بغـداد شـد و از طريـق موصـل و حلب1283دولتيان به تجّسس و در صدد اخذ و قتلش بودند ببغـداد برگشـت و در سـال 
 در طهران اّول خبري که از جمــال ابهٰي  و ارض مقصــود يــافتم1282بادرنه رفت و او خود چنين نگاشت در تاريخ اواخر سال 

در لوح جناب منير اعراض سيد محّمد و فصل و نفاق او و نيز اشــاراتي در خصــوص ديگــران الي آخــر کالمــه کــه نــيز در بخش
چهارم ثبت کرديم و نيز چنين نوشت که ميرزا جعفر را که از ارض مقصود مسافر بالد . 

572 صفحه         
 و مبشّر بظهور بديع فرستادند در نائين مآلقات کردم و اّول بشــارتي کـه بمن دادنــد آنکـه تـو را نبيــل اعظم فرمودنـد و سـبب آن
اشعاري بود که در بشرويه انشا کردم از آنجمله اين است : « بهايم سگ خويش خوانــده ســه بــار.  از آنم بــود بــر شــهان افتخــار .
سگم ليک از بهر اعداء او . ولي بهر احباب طبي تبار . که از من ببويند مشگ بهاء . بگردند خّرم چه خّرم بهار » زيرا لســان نبــوي
فرمودند « تامن نفس تواضع هللا اال و قدر فعه اهللا و ما من نفس تکبّر اال و قد وصفه اهللا » و نــيز نوشــت کــه چــون بــه اردســتان وارد
شدم در بيت جناب ميرزا فتحعلي که بقلم مولي العالم به فتح اعظم ملقّب شدند وارد شده و با جناب منير مآلقات نمــودم و الــواح

 مبارکه بـود « يـا نبيـل االعظم اجمــع مـا يناديـکۀمبارک که بافتخار بنده بود دادند و بخّط حضرت غصن اعظم در اّول اين کلم
مالک القدم » الخ و دو لوح ديگر مفّصل يکي در حّج بيت مبعث حضرت اعلي و ديگري در حّج بيت جمــال ابهٰي  در مدينــة اهللا

ه بيتۀو امر رحماني بود که بنده بآداب منزله در آن الواح من قبــل الــّرحمن اّول بيت نقطــ  اولي راجح نمــايم و بعــد از آن متوّجــ
اعظم شوم و امر بود که در هر مجلس احّباء اهللا اّول مرتبه که آن الواح تالوت ميشــود در آن مجلس عيــد گرفتــه و دوســتان عيــد

 به ادرنه وارد شده در جوار ابهٰي  آقامت نمود تا اواخر ايام اشراق انوار مبارکــه از ادرنــه بزيســت و او1283کنند الخ و در سال 
خود در ميان واقعات آخرين ايام خود در ادرنه چنين نگاشت در اواخر ايام ادرنه حضرت کليم بــا تحصــيل اذن باّتفــاق جمعي از
احباب عازم فنايراوزون جويه که دارالّتجاره بود شدند و پس از چندي احباب همراهانشــان مــراجعت کردنــد و ايشــان نيامدنــد و

گفتند که چندي هم در سواحل . 
573 صفحه          

 سياحت نموده مراجعت خواهند کرد لکن مّدت چهارماه طول کشيد و خبري از ايشان نرسيد من بنظم مثنوي تاريخ مشغول بودم
و شهر رمضان بود چون حال را چنين ديدم از محضر اقدس ابهٰي  اجازه براـي رفتن و ارجاع ايشـان گـرفتم پس بنـاي سـياحت در
آن ديار گذاشتم و در تفحّص و جستجوي از ايشان برآمدم و همينکه باسکله گلي بولي رسيدم در آنجا در عالم  خواب ديدم که
ايشان در ازميرند پس به آنجا رفتم و از ايشان تفحّص کردم روزي شخصي برايم ذکر کرد که قرآني در دست پيري بود پشــيمان
شدم که چرا نخريدم و بعداز چندي که آن پير را يــافتم و قــرآن را طلبيــدم گفت آن از آن درويش ســيامي بــود از من گــرفت و
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بآيدين رفت پس من دنستم که آن پــير ميرمحّمـد شـيرازي و آن سـياح حضـرت کليم انــد و ميرمحّمـد را در همـان روز يـافتم و

 ابهٰي  و حرکتم را براي وي گفتم گفت بمن قسم داده اند که بکســي نگــويم لــذا اگــر ايشــان را ديديــد از قــول منۀتفصيل اجاز
چيزي نگوئيد و حال و محّلشان رابدست آوردم و با راه آهن بآيدين رفتم و ايشان را پيــدا کــردم و لــوح مبــارک را بايشــان دادم
چون تالوت نمودند فرمودند معلوم ميشود باز ايام سختي در جلو است لهــذا در وقت بال دوســت دارم در حضــور مبــارک باشــم
ــدک دکان خّرازي در آنجا داشتند بهم زدند و فرمودند ميرمحّمد ذکر نمود مصلحت نيست بيکار باشيد لهذا مشغول شدم و در ان
مّدتي که در آنجـا تشـريف داشـتند ايرانيـان و ترکـان چنـان باخالقشـان منجـذب گشـتند کـه هنگـام وداع گريسـتند از آنجـا در
خدمتشان به ازمير آمده سوار کشتي بخار شـديم و در دريـا شـنيديم کـه جمعي از احبـاب را در مصــر گرفتــه انــد حضـرت کليم

فرمودند اين اّول موج . 
 574 صفحه         

 زمستان و برف وارد ادرنه شديم ادرنه را منقلب ديديم انتهي . و نـيز شـرح سـفر خـود را از ادرنـه بـهۀ درياي بال است در بحبوح
 واقع شد چنين نوشت جمال مبارک فرمودند کــه بــه مصــر بــرو و يــک1285مصر که در نيمه عيد رضوان و چهارم محّرم سال 

مثنوي در تفاصيل امور و ظلم ميرزا حسنخان قونسول ايران در مصر و تفصيل حال هفت نفر اسراي ســودان بنــويس و اگــر ممکن
شود بخّط خوش نوشته به خديو برسان که شايد آن مظلومان از ظلم آن ظالم نجــات يابنــد زيــرا مقصــود مـا اين اسـت کــه چــون
بزودي ابتالئي جديد احاطه خواهد نمود و تو از آنخارج باشي شايد نصــرتي از دســتت برآيــد و مــا کيفيت حبس نبيــل در مصــو

 نظن نمــود چــنين1286اسکندريه و تبليغاتش در محبس را ضمن بخش سابق شرح داديم و او خود در مثنوي که در عّکابســال 
سرود . 

ــاه  بعد از آن آنفلک فضل داوري . رفت و ساکن گشت دراسکندري . از قضا محبوس بود آنجا نبيل . خون جگر در هجر آن ش
جليل . از ادرنه چارمه زان بيشتر . رفت سوي مصر زامر دادگر . چار روزي مانده در مصر ستم . کز جفاي قونســول ملــک عجم .
بي گنه در مصر محبوس آمده . باغل و زنجير مأنوس آمده . اربعينـي بود آنجا اشکبار . ني ز زنــدان بلکــه از هجــران يــار . بعــد از
آنش باغل و زنجيرو بند . وارد اسکندريه کرده اند . چند روزي بوده در زندان پست . همره دزدان و گرگان پــاي بســت . بعــد از
آن چون ديده اندش بي گناه کرده اند اظهار عذر و امتناع . باب رحمت بر رخش بگشاده اند . جاش در حبس اکابر کرده اند . تا
کنند از حال او تحقيق تام . الجرم بوده در آنجايش مقام . اندرآـن مسکن نبيل خون جگر . ديده از قــوم نصــاري يکنفــر . عــالم و

معروف و مشهور بالد . ظاهر از وجهش صالح و هم سداد . چون نبيلش ديده ذيقدر رفيع . 
575صفحه         

 کرده تبليغش باين امر منيع . چند روزي کرده با وي گفتگو . تا شده خرق حجاب از وجه او . منقطع از آخر و اّول شــده . ســوي
محبوب بها مقبل شده . مهر حق تابيده بر ايوان او . عشق حق آتش زده بر جان او . بوده شاکر روزو شــي ســوي بهــا . کــه مــرا بــر
حبس کردي مبتال .تا مرا بخشي زغفلت ها نجات . ساغرم نوشاني از آب حيات . هر شب و هر روز هــردم ه نفس . فکــر او ذکــر
ه بها بوده است و بس . هم قفس مانند بلبل با نبيل . در فغان از حجر محبوب جميل . هم نفس بودند با سوز جگر . تا شدند از قصــّ
شه با خبر . اين خبرشان فاش شد وقت غروب . صد شرار افتادشان اندرقلوب . تــا طلــوع آفتــاب آنشــب مــدام . نالــه ميکردنــد در
ــوعيم و در باالي بام . کاي بها امشب تو در اين ساحلي . کي زحال بي کسانت غافلي . گرچه هاهم در کنار اين يميم . ليــک ممن
سجن غميم . از عنايت يک نظر بر سوي ما . از عطا بگشا دري بر روي ما . بوده فارس نام آن فرخنده ذات . شد نبيل از حــالت او
محو و مات . فارس روح آنشب پر شورو تاب . با دوصد آه و حنين بو البهات . نامه از خون دل مرقوم کــرد . بس شــررها انــدراو
ــوب مکتوم کرد . نغمه ها در وي بالحان مسيح . جانگداز و عقل پرواز و فصيح . کونيا صدسال بوده زاهل ها . مستنير از وجه محب
بها . او نوشته بود لوحي خوش سرشت . پس نبيـل زار مکتوبي نوشت . فارس آن مکتوبها راســر ببســت . پس بهرسـو چـون غريــق
اتداخت دست . تاجواني از نصاري پيش خوانــد . بــا هــزارآداـب در پيشــش نشــاند . گفت خـود را پــاي تاســر هــوش کن . آنچـــه
ــبر ميگويم به صد جان گوش کن . دربغل بگذاـر مکتوب مرا .با دوصد حکمت بوابوراندرـا . اندرآنجا تاجداري جالس اســت . دل
ابهٰي  عذاري جالس است . هست او را خادمي با اين نشان . که شباهت نيستش با ديگران . دست او مکتوب را تسليم کن . وزمن
زارش دو صد تعظيم کن . پس بگو کاي خادم دلدارمن . رحمتي فرما بحال زار من . من که محرومم زبزم دلستان . تو مرا ياد آر
در آن گلستان . بر قدوم دلبر من بوسه زن . پس بخوان در محضرش مکتوب من . بعد از آنم از جــوابي شــاد کن . وزغم هجــران
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مرا آزاد کن الغرض با آن مکاتيب آنجوان . شد بشادي روي فلک اهللا روان . هّمت خود را بــراين خــدمت گماشــت . داد دســت
خادم اهللا آنچه داشت . خادم اهللا سوي عرش اهللا شد . 

   576 صفحه       
ــاء اهللا رســيد . همره مکتوب نزد شاه شد . خواند مکتوب نبيل اندر حضور . گشت نازل لوحي از عرش سرور . آن جوان هم بر لق
آنچـه عيسايش نديده بود ديد . شد محّل رحمت رّب جليل . داده شد بر دست او لوح نبيل . فلک ديگر بيش از اين فرصت نداد .
در هماندم ره بسوي ره نهاد . بعد از آن مکتوب فارس باحضور . خوانده شد در محضر رّب غفور . طرفــه مکتــوبش بســي مقبــول
شد . لوح اعظم بهر او منزول شد . ليک مانع گشت تقدير از وصول . گرچه قصد فـارس آمــد در حصــول . چونکــه رافــع گشــت
راجع سوي او . همچه گل اشکفته آمد روي او . هم در آن ايام بيرون شد ز بند . آتشي انــدر نصــاري درفکنــد . گشــت از زنــدان
خالص و همچه نار . شعله زد بر جان سّکان ديار . انقالبي در نصاري اوفتاد . گوئيا مابينشــان محشــر فتــاد . اکــثري واقــف بــر اين
مطلب شدند . منقلب از ابن سوي اّب شدند . زانطرف هم آمد آن رعنا جوان . از مآلقات بها آذربجان . ادهم انــدر خلــق بي انبــاز

بود . شهر قسطنطنين ساعت ساز بود . نار او در ديگران هم بر فروخت . چند تن از کشيش سابق ديده دوخت . 
و چون نبيل و فارس مذکور در محبس به تبليغ مسيحيان هّمت نهادند رئيس محبس انديشه کرد که فتنه برپا شود الجرم وي را از
اسکندريه نفي به آناطول کرده حبس نمودند و پس از چندي مستخلص شده بــه قــبريس رفت و آنموقــع مــاهي از آقــامت مــيرزا
يحيٰي  ازل و همراهانش در آن جزيره گذشـت و نبيـل شـنيد کـه در قلعهٴ  ماغوسـا محبـوس انـد الجـرم بـدانجـا رفت و از احـوال
مشکين قلم و سياح و آقا محّمد باقر قهوه چي و عبدالغّفار اّطالع حاصل کرد بعضي قطعات و رقعه ها از مشکين قلم و آنان بــراي
محضر ابهٰي  گرفته رهسپار صوب عّکا گشت و سيد محّمد اصفهاني و همرهانش که بمضادت و افســاد قيــام داشــتند خــبر يافتنــد

بحکومت عّکا اّطالع . 
577صفحه        

داده وي را بيرون کردند الجرم در اطراف عّکا همي طوف زده ذهاب و اياب نمود و روزي در بيرون قلعه در نــواحي عــّز الــّدين
که شمالي عّکا است با توّجه و اشتياق بي انتها بايستاد و متوّجه بمقّر ابهٰي  شد ناگهان جمال مــبين از شــباک غرفــه بنــوعي اظهــار
مالطفت فرمودند که ملتفت سجده بجاي آورد و مناجاتي از قلم ابهٰي  در حقّش صادر شد و بعد از آن مــّدتي در جبــل کرمــل و
حوالي ناصره و غيرهما بسر برد تا اذن ورود يافت و بعّکا داخل شد و هشتاد و يک روز در قشــله مشــّرف بمحضــر ابهٰي  و متلــّذذ
ا شــدم و در جــامع جــزار بانواع نعم و آال گشت و او خود در بيان کيفيت واقعات مذکور چنين نوشت و غروبي داخــل قلعهٴ  عّکــ
نماز خواندم و ميگرديدم که آقا رضا قّناد را ديدم الي آخر کالمه که مفاد آن را در بخش سابق نگاشتيم و مّدت چهل شــبانه روز

 تجارت تأســيس نمــود تــا بــه آنۀمخفيا در حجره تجارت متعلّق به ميرزا هادي عبداالحد شيرازي که تازه به عّکا وارد شده حجر
وسيله موفّق بخدمات اين امر گردد زيست و از حجره دمي خارج نشد و روزها در حجره را مقفّل کرده ميرفتند و شــبها بمآلقــات
بعضي از احّبا ميرسيد و حسب االمر تمامت واقعات خروج از ادرنــه تـا اســتقرار در ســجن اعظم را در يــک مثنــوي بنظم آورد تــا
مالحظه و اصالح فرموده با حاجي شاه محّمد امين البيان منشــادي بــه ايــران فرســتادند چنانکــه در يکي از منظومــه هــاي مثنــويش
مسطور است « هفت مه چون شاه در عّکا بماند اين پريشان را ببزم خويش خواند . بود از فضل مليک مستدام در لقا هشتاد و يک
روزم مقام » و باز حسب المر به ايران برگشتـه سفر در بالد و قري نموده عّده کثــير را مهتــدي ســاخته امــر ابهٰي  را منتشــر نمــود و
چنانچه در ضمن بيان احوال قفقازيه آورديم در آن بالد نــيز علم هــدايت برافــراخت و بــدينطريق مال محّمــد نبيــل اعظم از آغــاز

اشراـق شمس ابهٰي  تا يوم غروب . 
578 صفحه        

 شراره در مقابل افکار و اعتراضات بابيه گشت و الواح کثيره ماننـد سـورة الـدم سـورة الحّج وۀخدمتي عظيم باين امر نمود و شعل
غيرهما در حقّش صدور يافت و باالخره در جوار فضل و عنايت در عّکا بيارميد و با احباب عراق و ايران مکاتبه کرد و قصــائد و
غزليات بسيار در بيان واقعات عديده و در استدالل و نيز در مديحه ابهٰي  و در مراثي و در مواعظ اخالقيــه از وي بــاقي مانــد و مــا
مقداري کثير از اشعارش را که حاوي بيان کيفيت و ضبط تاريخ بعضي از واقعات مهّمـه بـود در مواضــع عديـده از بخشـهاـي اين

 نگاشته استفاده تاّمه نموديم تا آنکه در1307کتاب ثبت کرديم و از مجموعهٴ  نثريه تاريخ که در واقعات اّول امر بديع الي سال 
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حادثه غروب شمس جمال ابهٰي  شديدا متأثّر شده طاقت تحّمل مصيبت عظمي نياورده و اشعار پر سوز و گداز بسيار بســوگواري
سرود منها : 

 چون من حيران که قائم روز و شب . بيدل و بي روح دائم روز و شب . دود بر بــاال و ناپيــدا کبــاب . حــيرت انــدر هســتي در اين
ــاق تراب . ذوق ديدارم بهرسو مي پريد . آن جمال و آن قيامت را بديد . ميروم تا در غمش گيرم سراغ . دور گردون را بگردم ط
طاق . کي کجا يابم نشان از بي نشان . آه آه از درد بي درمان جــان . جــز مگــر اين پــرده هــا را بــر درم . ســوي اوج از خــاک بــر

 غم در فناي جان کنم . و عاقبت خويش را بعــد از چنــد روز واقعهٴ  عظيمــه بــهۀگردون پرم . ورنه مجنون وار بر مأمون زنم . چار
س و طلب دريا افکنده هالک ساخت و چون احباب وي را مفقود ديدند و بحضرت غصن اعظم معروض داشتند از هر سو تجســّ
ا دفن نمودنــد و بــر اوحــه قــبرش چــنين امر فرمودند تا آنکـه جسد غريق را در محّلي از عّکا يافتند و حسب األمر در قبرســتان عّکــ

ــدراين ســالغريقم   کن1310منقوش است هوالباقي قد استغرق النبيل في جوار رحمة ربّه الجليل باز کن بر قلب محروم طريق ون
غريق . 

579 صفحه        

 از اشعار متبوعه اش را ثبت مينمائيم منها در مقام اظهار داعيه گفت : ۀو ما براـي نمونه نبذ
 طلعات قدس بشارتي که جمال حّق شده بر مال . بزن اي صبا توبساحتش بگرده زنده دالن صال . هله اي طوائــف منتظــر زعنــايت
شه مقتدر . مه منتظر شده مشتهر متبهيا متجمال . شده طلعت صمدي عيان که بپا کند علم بيــان . زگمــان و وهم جهانيــان جــبروت
قدس قد اعتال . بسرير شوکت و عّزشان بنشست آن شه بي نشان . بزد اين صال ببال کشان که گروه مّدعيان وال . چه کســي طريــق
مرا رود کنمش ندا که خبر شود . که هر آنکـه عاشق من شود نرهد زمحنت و ابتال . کسي ارنکـرد اطـاعتم نگـرفت حبـل واليتم .
کنمش بعيد زساحتم دهمش زقهر بباد بال . صمدم زعــالم سـرمدم احــدم زمنبــع الحــدم . پي اهــل افئــده آمــدم و هــو اتي لمقبال .
بقسات نار شيئ اناذا الست برّبکـم . مگذر زساحت قدسيان بشنو صفير بلي بلي . منم آنظهور مهيمني منم آن سفينه ايمــني . منم آن
نيت بي مني و لقد ظهرت مجلجال . شجر مرفع جان منم ثمربيان و عيان منم  . ملک الملوک بيان منم وبي البيان فقد عال . شهداي

طلعت يار من بدويد سوي ديار من . سر و جان کنيد نثارمن که منم شهنشه کربال . 
 ايضا : 

 هواست اين دم که دمد در من و گويد بدمم . زانکـه منصورم و من صور وجود و عدمم . دم بدم حــادثم و مالــک ملــک قــدمم .
جوهر ذات عيان گشته ز سر تا قدمم .                  کّل اسماء صفاتند عبيد و خدمم 

 هونائي است انا دردم وي همچه نيم .      نيم اندر دم وي ني وي و ني غير ويم . 
580صفحه       

گو نباشد زوي اين دمدمه من هيچ نيم . نه هياهوي وي است اين همه هيهاي و هيم . نه منم او و نه او من هم از او اين منمم . 
او منم آنچه عيان است نهان است من او . گرنه او من او کيست که گويد که بگــو . . بين عيــان همچــه تن و جــان بقميص انــاهو .
ــه روي  بي سوي مرا فاش نگر در همه سو .که نه در فصل و نه در وصل و نه در بسش و کمم . نيم از عالم خاک از تن خاکيم چ

باک . 
خاک تسليم و رضا شـو زخــودي رســته و پــاک . پــاک از غــير خــدا جســته زبــاک و ز هالک . دم روح القدســي در تن خـاکي
بدمم .کيست آنکس که دمد در دل و جان در رگ و پوست . چيست اين دمدمه و همهمه در دشمن و دوست . نيست پيــدا بجــز
او وانچه پيدا همه اوست . هو هو نفس انايا اناقمص هوهواست . گويدم قطره چه دم ميزني از موج يمم . منم آن خــالق الهــوت و
عيان در ناسوت . زيمين و زيسارم جبروت و ملکوت . نه باسم و نه به رسم و نه بوصفم نه نعوت . بکشم بــر همــه عــالم قلم نفي و
ثبوت . خلق الهوت کنم خلق زبانگ قلمم . نه رنور ونه زعقل و نه ز نفس و افالک . نه زنار و نه ز باد و نه ز آب و نــه زخــاک .

جوهر قدس بسيطم که بذات از همه پاک . بر همه شيئ محيطم و منّزه ز ادراک . بري از قسد و ز آزادي و شادي و غمم . 
581 صفحه         

 گـل . صــاحبۀخالق کّلم و در کّل و مبّرا از کّل .لفظ و صوتم ني و اشياء زند کوس و دهل . تا چه بلبل نشوي کي شـنوي نفحــ

 وحدتم و جامع کّل کلمم . من خود آن غيب منيعم بشهود آمــده ام . جــوهر قــدس بســيطمۀراهم و همراهم و هادي و سبل . نقط
بحدود آمده ام . در سراي عدم از ملک وجود آمده ام . محض جود آمده ام نز پي سود آمده ام . نه زشرقم نه ز غربـم نه عرب نه
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عجمم . اي که از شّدت اظهار بسي مستوري . نبود غير توام مقصدي و منظوري . بدم از کله سر تا قدم من صــوري . تازنمــدر دل
عالم علم منصوري . دار پر نور شود از جلوات علمم . اي که از کثرت پيدائي خـود پنهـاني . دانم اينقـدر کـه عـالم چـه تن و تـو
جاني . در جهان جاني و در جان جهان جاناني . آنچه پيداست تــوئي و آنچـــه نــه پيــدا آني . بيش از اين نيســت دگــر مــايهٴ  علم و
حکمم . اي که در عين سياهي بنمائي نورم اقرب از من بمني من ز چه از تو دورم . آب حيوان تو در خاک تند ديجــورم . گشــته
پنهان و من از ظلمت خود رنجورم . صمدم خسته پابسته قيد صنمم . اي که در وادي الحّد تو همچون مگسم . جز خيال تو نباشد

سر و کاري بکسـم . عين عنقا بشوم گر بوصالت نرسم . برهان از تن خاکي و هوي و هوسم . 
582 صفحه          

 کز تعين خجل و منفعل وور ندمم . اي که از شوق حضور تو ز خود بي خبرم . خوانيم گر بدر خويش من از خود بدرم . گر در
آئي بدرم پيرهن خود بدرم . طمع از جان ببرم چون تو بيائي ببرم . هم زبوي تو شود زنده عظام رممم . اي که از بــاي تــودر بلبلــه

 چــرخ کبــود .ۀ سلسلۀ امر تو بود . هم زتو هر دلــۀحّبات وجود  . وي که از هاي تو در هلهله از غيب و شهود . بلبله هلهله از غربل
چکنم بي خبر از سّر حدوث و قدمم . اي تو سلطان قدم مبدع تن جوهر پاک . خالق فطرتي و مالک اســماء صــفات . چکنم زين
تن شطرنجي بي سود و ثبات . شهسوارم که زنيرنگ پيـاده شـده مـات . برهـان از علمت زين غم و رنج و المم . آن گـروهي کـه
زخمر هوهو مخمورند . همه بر دارانا الحق بجهان منصورند . بي سرو پا ز چه گشــته کــه ســراپا نورنــد . همــه در قــرب خداينــد و

 اين زير بمم . روح قدسند و لطيفند به ترکيب بشر . معني ساذج انسند در اجســام صــور . درۀزخلقان دورند . کي بايشان برسد نال
سياهي متجّلي همه چون نور بصر . آن بسيطند که محدود و مصّور بنظر . از وجودم چه خبر من که بکتم عدمم . اي خــوش آنــان

که بسي روز و شبان کوشيدند . زآتش عشق بها از دل و جان جوشيدند . 
583 صفحه           

دل باو بسته و چشمان زجهان پوشيدند . شهد ديدار از آن لعل لبان نوشيدند . من زپيچ و خم زلف همه در پيچ و خمم . هو گويد
که اناخالق نار و نورم . گرچه از شّدت پيدائي خود مستورم . بري از ظاهر و پنهان و زقرب و دورم . ميدمم دم بــدم و در همــه دم

ــ  تنۀمنصورم . در دل و جان و رگ و ريشه و تن من صورم . هان از آن شيشه منصور دمت صور بدم . از کرم در رگ و در ريش
صور بدم . يعني از نار محّبت بدلم نور بدم . نور باقي بتن فاني ديجور بدم . تا شود روز وصال تو شب ديجورم . غيب مکنون زبها
ظاهر و باهر بجهان . بجهان ميدمد اين دم همه دم فاش و عيان . ظاهر و مخفي و پيدا و نهان چون تن و جان . آنهمه اوست به پيدا
و نه پيدا همه آن . اوست نزديکتر از من بمن و من دورم . غيب مکنون ز بها ظاهر و مشهود ببين . هو در نفس انــا بــاهر و موجــود
ببين . غير او در دل و جان فاني و مفقود ببين . وجه مقصود نگر طلعت معبود ببين . گويد آنـم که در افواه و لسان مذکورم . غيب
مکنون ز بها طالع و مشرق بعيان . هو در قمص انــا گشــته کنــون جلـوه کنــان . غــير او را منگــر در دل و در ديــده جــان . لن تــري

گويدت انظر ترفي در همه آن . اين منم که به پيدا و نهان مشهورم . 
584صفحه         

منم آن سدره و آن نار و زطور آمده ام . منم آن خالق انواـر و زنور آمده ام . منم آن واحــد قّهــار و غفــور آمــده ام . منم آن غيب
ــده منيع و بظهور آمده ام . بقعه و نار و ندا و شجر والطّورم . منم آن جان جهان و بجهان آمده ام . خالق کون و مکان و بمکان آم
ام . بجهان و بمکان با تن و جان آمده ام . با تن و جانم و پيدا و نهان آمده ام . تا بــدانـي کــه چســان ظــاهرم و مســتورم . بنگــر اين
ارض زيمن قدم وااليم . فخر بر عرش نمايد زقد و بااليم . رشک فردوس شود از قدم اعاليم . احرف الهمه منفي شده از االيم .
آن خدايم که در الواح و زبر مسطورم . ايکه سلطان سالطين وجود و عدمي . مالک الملک وخداونــد حــدوث و قــدمي . در دلم
گر بدمي روح بديعت بدمي . تا بملک قدمي فاصله نه جز قدمي . کز وجود و عدمم غير تو ني منظورم . اي خوش آنان که بکّلي
ــتـه و ز خودي رسته شدند . زخودي رسته شدند و به خدا بسته شدند . بخدا بسته شده از همه بگسستـه شدند . رسته و بسته و بگسس
پيوسته شدند . بار الها تو در اين زمره نما محشورم . صوت سافور عظيمت همه دم دل ببرد . بـبرد تـا حجبـات و سـبحاتش بـدرد .

بدرد تا که جمال قدمت را نگرد . نگر در قدمت حنجر خود را ببرد . گويند اين دم ز صواب و ز خطا معذورم . 
585 صفحه         
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 . اين قبارانـــهۀ . که چــه پروانــه ز شــمع رخ خــود ســوختۀ . عاشقان را تو چنين عاشقي آموختۀاي نگاري که چنين چهره برافراخت

 کن مخلّع تو مرا زامکه زهستي عورم . اي خوش آنکس که در اينجـا قـدمي پـاک نهـاد . شـد بميخانـه ز خمـرۀبانداـم همه دوخت
قدمي پاک نهاد . مست و بيخود شد و در پاي خم افکند و بداد . سر و جان را بيکي جرعه مي و شاد . گفت در عين خرابي بنگر

 . پي صيد دل وۀ . خالق روحي و بر جسم سوار آمدۀ . فالق صبحي و اندر شب تار آمدۀمعمورم . اي که با نرگس فّتان خمار آمد

 . صيد آن نرگس خّمارم و هم مخمورم . همچه من مــرغ گرفتــار بســي در چمن اسـت . در چمن نالــه زارشۀجان بهر شکار آمد
ــدر همه دم همچه من است . ناله من همه از او شد هم از او بمن است . گر زمن مرتفع ومشتهر انذر من است . اوست نائي و من ان

 او ناقورند . همه از صوت عظيمش بجهان سافورند . زنجبيلي صــفت و جــوهره کافورنــد . مهــرۀدم او مجبورم . همه از هيمنه نقر
رخشان جهانند و سراپا عورند . همه گويا ز خودي عورم و چون سافورم . اي که اندر يد مختار تو چــون ناقوســم . رق ناقوســم و
در ذکر و ثنا قاموسم . وزتو مهتزم و محفوظ و بتو مانوسم . يد الطاف تو بر چرخ عال زد کوسم . که زانفاس مسيحائي تو مأمورم

 .
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 بدع تو من از دست شدم . شدم از دست و زخمر قرمت مست شدم . مست گرديدم و در عشق تــو پابســت شــدم .ۀاي که از جلو
تاکه پابست شدم نيست شدم هست شدم . قم باذن اهللا تو زنده نمود از گورم . اي که زاشراـق تو دلها همــه پــر نــور شــده . اي کــه
آفاق ز شيپور تو پر شور شده . اي که عّشاق بميثاق تو منصور شده . بهــر انفــاق در اين دار چــه منصــور شــده . وز تــو منصــورم و

اندردم تو من صورم . . 
 ايضا بند اّول از نوزده بند معروف نبيل است . 

مشتعل شو جهان که نار آمد . عاشقا جان بده که يار آمد . قرن ظلمت گذشت و نور رسيد . ليل آخر شد و نهار آمد . پــرده هــاي
گمان و وهم دريد پرده در يار پرده دار آمد . منبع عّز و رفعت و تمکين . معدن شوکت و وقار آمد . اط ظهور جمال جاء الحــّق .
زهق الباطل آشکار آمد . کور اسم و صفات مطوي شد . جلوه گر ذات کردگار آمد . قلب موجود را محک ظاهر . نقد ايجاد را
عيار آمد . حق بمرکز کنون قرار گرفت . کانشه صاحب اقتدار آمد . سبز و خّرم شويد اي اشجار . گه بهاء آمــد و بهــار آمــد . از
غمام عنايتش عالم . پر ز دّرهاي شاهوار آمد . ليلة القدر عاشقان ظاهر . زان دو گيسوي مشـگبار آمـد . اسـم اعظم بطـرز ابهـائي .
ــرار ظاهر از آن بهي عذار آمد . ها علي العرش استوي الّرحمن . جند ابليس تار و مار آمد . عاشقان زمان استقرار . عاقالن را گه ق

آمد . گشت ظاهر شهي که در ره او . انبيا جمله جان نثار آمد . 
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منصعق موسي از تجلي او . عيسي از عشق او بدار آمد . از ازل تا ابد ســپاهي او . آن شهنشــاه تاجــدار آمــد . ورش از عــرش جــان
بگوش دلم . اين سروش پر از شرار آمد . کاتش قلب کائنات بهاء است . پدره نور صفات و ذات بهاء است . 

 در عراـق بامر سلطان عّشاق سرود : 75 ۀ اشعارش اين قصيده است که در سنۀ و از جمل
 شب هجر گرچه طويل شد چه سياه موت بهاء بهاء . فلک الّلقا که تمام شد زبروق روت بهاء بهاء . بـدلم شــد از تـو اشـارتي کـه
دهم بخلق بشارتي . که بسر روند چه گويها همگي بکوت بهاء بهاء . ز بشارتم ز چهار سو دل و جـان بسـوي تـو کـرد رو . بکجـا
رود دل و جان اگر ندود بسوت بهاء بهاء . همه ارض خلد برين شد چه بهشت روي زمين شد . چه بوي وزيده نســيمي از نســمات

خوت بهاء بهاء 
 توئي آن کريم که بي حذر دو جهان دهيش بيک نظر . شود ار بشطر تو مرافع دو کف عدوت بهاء بهاء . توئي آن قلندر پرده در
که نهي قدم چه سوي سفر . سر خسروان جهان بود عوض کدوت بهاء بهاء . دو هزار کوثر پر طرب بدر تو آمده تشنه لب . باميد

 رسدش زجوت بهاء بهاء . چه اوهيان مهظّمي چه ربوبيان مکّرمي . که شده بصورت خادمي که کشــد ســبوت بهــاءۀآنکـه دو قطر
ــه بهاء . زلهيبت اي شرر سنا همه آب شد هکل غنا . که بدين سبب شود آشنا بلب و گلوت بهاء بهاء همه خلق طالب کوي تو هم
رويها است بسوي تو . ولي از فروغ تو گم شده ره جستجوت بهاء بهاء . شده هرکس پي مطلبي بــودش ســرور بمــذهبي . تــو مــرا
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شرابي و مشربي من و گفتگوت بهاء بهاء . ز شميم موت و حيات من زفراق روت ممــات من . تــو قيــام من تــو صــلوة من تــو مــرا
قنوت بهاء بهاء . بفداي تو سر و جان من تو نهان من تو عيان من . تو لسان من تو بيان من تو مرا سکوت بهاء بهاء . 

588صفحه          
دل از اين و آن همه کنده ام که تو را غالمم و بنده ام . که نموده باقي و زنده ام روحات بوت بهاء بهاء . که مرا شــرر بجگــر زده
که مرا به بحر و به بّر زده . بدلم هزار شرر زده نغمات هوت بهاء بهاء . ز منت مباد بدل غمي که مرا بود بتــو خــّرمي . تــو مــرا چــه
قلزم اعظمي منمت چه خوت بهاء بهاء . بدلم بوز نفحات خود شررم زن از لحظات خود . که شوم بــذات و صــفات خــود زتــو ال
يفوت بهاء بهاء . مستان زمن جذبات خود زخودم برآن نغمات خود . که شوم بــوقت ممــات خــود بتــو اليمــوت بهــاء بهــاء . زتــو

خواهم اي شه بي قرين ز تو خواهم ايدورخ آذرين . که بحّب خود دم آخرين ثبوت بهاء بهاء . 
 در ناصره سرود . 86 و او را بدين وتيره ترجيع و قصائد بسيار است و نيز قصيده ايست که در شعبان 

شده مشتعل دل عالم از شرر بهات بهاء بهاء . شده مختمر گل آدم از اثر بهات بهاء بهـاء . صـدف وجـود زبحـر الهم از آن سـبب
شده بر مال . که مقّدر اندر او گهر بهات بهاء بهاء . دو هزار نار ظهور حّق دو هزار سدره طور حّق . شده مقتبس ز شراري از شجر
بهات بهاء بهاء . سدرات خلق زخشک و تر شده غرس در همه بحر و بّر . باميد آنکــه دهــد يکي ثمــر بهــات بهــاء بهــاء . ملــک و
ممالک و افئده چه گدا بکوي تو صف زده . که مگر بجانبشان فتد نظر بهات بهاء بهاء . همه روحيان همه قدسيان بزمينشــان شــده

 بدور تباه شد . چه طلــوع کــرد ز کــوه جــان قمــرۀآشيان . که مگر بمحفلشان فتد گذر بهات بهاء بهاء . همه شموس سياه شد هم
بهات بهاء بهاء . بصر طوائف خاکيان نتواندت نگرد عيان . مگرش رسد رشحاتي از بصر بهات بهاء بهــاء . اثــري نمانــده ز دلــبري
همگي شدند ز دل بري . چه رسيد افسر افسر دلبري بسر بهات بهاء بهاء . همه نوريان اولي الســنا بشــدنـد در قمص فنــا . چــه رواي

نور شد آشنا ببر بهات بهاء بهاء . 
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تن خسروان همه خسته شد کمر ملوک شکسته شد . چه به نصر امر تو بسته شد کمر بهات بهاء بهاء . شده بود ارض پر از صــنم ز
ضالل خلق کم از غنم . همگي شکسته بضرب يک تبر بهات بهاء بهاء . اگر اين جهان همه کين شود به سنان و سيف قرين شود .

ــاءۀهمه را چه الله بتن خرد سپر بهات بهاء بهاء . هم  ملوک زچارسو شود ار بحرب تو روبرو . شکند بيکدمشان بهو ظفر بهات به
بهاء . اگر اين جهان همه سم شود غم و رنج و درد و الم شود . ببرد گرزوتمامشان شکر بهات بهاء بهاء . همه عالمــان اولي البصــر
زجهان شدند بال خبر . چه بسمعشان شده جلوه گر خبر بهات بهاء بهاء . شده بيست سال ترا مقام به عــراق و روم و بــبّر شــام . چــه
شود کنون بعجم شود سفر بهات بهاء بهاء . همه عاشقان تو ميشوند بنواي عشق تو ميشوند . همگي شوند غريق در بحر بهات بهــاء

 خوش غصن تو که بود مطّرز حسن تو . بشد اين قصيده رقم درين سحر بهات بهاء بهاء . ۀبهاء . باشار

 ديگر : ۀايضا قصيد
دگرم شرر زده بر روان شجر بهات بهاء بهاء . دگرم کشانده بطور جان جذب سنات بهاء بهاء . دل و دين نمانده مرا بکف که نثار
ــه رهي خاک رهت کنم . سر و جان نه در خور اين شرف که کنم فدات بهاء بهاء . نه رهم بشهر و هي بقا که ببرکنم قمص لقا . ن

 . چه شود که گاه گهي فتد نظــري بمــات بهــاءۀبسوي يم فنا که شوم فدات بهاء بهاء .تو که جان بجسم جهانيان ببکي نظاره دميد
بهاء . بسماء زناي تو زمزمه بثري زنام تو همهمه . دل دلبران جهان همه دود از قفات بهاء بهاء . بکمال حسن مســلّمي کــه مــولهت
شده عالمي . بخدا خداي مجّسمي تو باين صفات بهاء بهاء . همه شئون خدا عيان بود زچاکر آستان . نه ســزا بــود پس از اين بيــان

لقب خدات بهاء بهاء . 
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 اولياء شغفا لحّب تو شد فدا . بنظاره در طلب لقل همه انبيات بهاء بهاء . بسبيـل وصل تو هرکســي بگمــان خــويشۀسر و جان حمل
زند قدم . نه گمان که کس بتوان شدن ز ره رضات بهاء بهاء . اثرـي نمانده ز ذات من کــه بهم در دســجات من . چــه شــود کــه از
ظلمات تن دهيم نجات بهاء بهاء . نروم به بزم بيانيان نشوم قرين عيانيان . طلبم بسينه چه حائيان هدف بالت بهاء بهاء . دگرم بکس
سرو کارني بجزم تو دلبر ويار ني . دل من يکي و هزار ني شده مبتالت بهاء بهــاء . اگــرم ممالــک جــان دهي شــهي زمين و زمــان
دهي . که دمي رهات کنم دمي نکنم رهات بهاء بهاء . مزن اينقدر بدل آتشـم منما زهجر مشّوشم . نه بغــير يــاد تــو دلخوشــم من و
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خاک پات بهاء بهاء . بزدا زديده رقود من بگشاي چشم شهود من . برسان بجان نبود من اثر لقــات بهــاء بهــاء . بــود اين زمــان بتــو

 نزهتم ز تعلقاّت بهاء بهاء . شود آنکـه پيش بخـوانيـم ز زالل نـور چشـانيم . ببسـاط روحۀنسبتـم مپسند ضايع و نکبتم . بکشان بعرص
نشانيـم بيک التفات بهاء بهاء . تو هميشه امنع و اقدسي ز نعوت خلق مقّدسي . شده مـدح گـوي تـو مفلسـي تـو و آن عنـايت بهـاء

بهاء . 

 مثنوي تــاريخي و اســتداللي اســت کــه حســب المــر خطــاب بــهۀ و از آخرين اشعارش که در ايام اشراق انوار ابهٰي  سرود منظوم
بهائيان دولت آباد اصفهان نگاشته بفرستاد و آغاز منظومه را باين ابيات آغاز نمود . 

 هستي ز ذکر آمد پديد . صد هزاران خيمه هــا از هم دريــد .ۀ ذکر ذکراهللا چه آمد در جهان . وجه ذات اهللا غيب آمد عيان . خيم
در عراق از مالک کّل رقاب شد عنايت اين دو بيت مستطاب . تا نمايم افتتاح مثنوي . در ثناي آن نگار معنوي . اين زمان هم کاز
عطاي ذوالمنم . هست سجن اعظم مسکنم . سال غين و شــين و طــاي موقــده رفتــه از دوم جمــادي نــوزده . امــر صــادر شــد زيــار
معنوي . تا کنم جزوي رقم از مثنوي . بهر اهل دولت آباد از بال . که بود اندر جوار ارض صاد . الجرم در اين سحرگاه نجاح . بر

 رّب الربوب . اين مبارک نامه مصباح قلوب . ۀدو بيت شاه جان شد افتتاح . تا شود از نفخ
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و ديگر نه نه رباعي است که بدين ابيات مثنوي شروع نمود . شــهادت ميدهــد جســم و روانم  دل و اعضــاء و ارکــان و زبــانم کــه
ــه سلطان بهاء رّب الّربوب است ظهور و ظاهر غيب الغيوب است چه نازل گشته زآن شطر مقّدس در آن ابهٰي  کتاب اهللا اقدس ک
هر نفسي نويسد يک وصيت بهرچه قادر است از حسن نيت مرا با فقر و مزجات بضاعت باين نه نه رباعي شد قناعت کــه در کــنز

بها محفوظ ماند که جز او سّر کس را کس نداند الهي حّق ارباب وصولت طرازش بخش از طرز قبولت . 
 بگذر سوي دشت و الله زاران بنگر . تأثير قدوم نوبهاران بنگر . در هر ورق گل و گياه و سبزه . تاريخ مرور شهرياران بنگر . 

اين سبزه و اين چمن زبان است همه . از بهر تو در نطق و بيان است همه . آهستـه گذار پاي بر فــرق من . کاميختــه بــا فــرق شــهان
است همه . الخ . 

591 – 2 صفحه      

 را در ضــمن شــرحۀو بعد از نظم اين مثنوي شايد نبيل زرندي را سرنوشت جز نظم مرثيه ســرائي در رحلت نبيــل قــائيني کــه شــّم
حالش ثبت کرديم و يا در مصيبت عظمي غياب شمس جمال ابهٰي  که در بخش سابق درج نمــوديم نبــود و تن بــه دريــا در داده
ــه خويش را به عالمي که محبوبش بود رساند و از بهائيان شهير قمي آقا عبدالّرسول با برادر کهترش آقاحسين و عائله شان از قم ب

 برخي از مؤمنين امر اعلي نداي بديع شنيده نخست آقــا حســين آنگــاه دوۀتفريش رفته آقامت نموده چيت سازي کردند و بواسط
ــه پسر آقا عبدالّرسول آقا رضي و آقا باقر اقبال و ايمان آوردند سپس آقا عبدالّرسول با همه تعّصب و تصلّب که در عقيدت ميراثي
داشت مؤمن و منجذب گرديد و تمامت اعضاء عائله شان فائز  بعرفان و ايمان گشتند و آقا عبدالّرسول منجذبانه بــه بغــداد شــتافته
درک زيارت محضر ابهٰي  نمود و پسرش آقا باقر نيز درنگ نياورده از عقب برفت و پس از نيل زيارت به تفريش مراجعت کــرد
و بنام بابي شهرت يافتند و اهالي به تعّرض برخواستند و تمامت اموالشان بيغما بردند و تمــامت عائلــه را رجـاال و نســائا و صــغيرا و
کبيرا دستگير و اسير کرده با سواراني چند از طريقي صعب براي قم تبعيد نمودند و ميرزا زين العابدين خــان نــام از عظمــاي بابيــه
مطلّع شده به غيرت و حميت برافروخت و سوارانـي مسلّح براي مقاومت بفرستاد تا اسرا را گرفتـه بقـريهٴ  ئيکـه تعلـّق بـوي داشـت
وارد کردند و بعد از چندي آن مظلومان خويشتن را بقم رساندند و بماندند ولي از تعّرض بيگانه و خويش آشفته و پــريش بودنــد

و طولي نکشيـد که آقا عبدالّرسول از بغداد ورود نمود و حاالت ايمانيه اش . 
592صفحه         

شهرت يافت و مالها شروع به تعّرض کردند و منتسبين از وي کتمان عقيده خواســتند و او اظهــار داشــت کــه اگرنـــه اطــاعت امــر
محبوبم به عفو و اغماض بود رئوس مال و سيد را از بدن جدا مينموديم و باالخره اشرار بموجب تفتين خويشان و امر حاجي ســيد
جواد مجتهد هجوم برده او را با برادرش آقا حسين دستگير کردند و بصدد تعّرض پسرش آقا محّمد باقر برآمدندو چــون جــواني
نورس بود بحالش گذاشتند و سواران دولتي دو برادر را تحت الحفظ مأمورا بطهران کشاندند و در انبار به غــّل و بنــد کشــيدند و
آقا حسين پس از دو ســال در محبس درگذشــت و مــّدت حبس آقــا عبدالّرســول بــه هفت رســال رســيد و جمعي از محبوســين و
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انباريان را بامر ابهٰي  تبليغ کرد پس جّده اش که سيده معمّره بود از قم بطهران آ مد و باندرون شــاهي بمادرشــاه و غيرهــا متوســّل
گشت و آقا عبد الّرسول را مستخلص ساخت و او بالدرنگ راه بغداد را در پيش گرفت ولي براـي عائله شان توقّف در قم مشکل
گرديد چه اهالي بشّدت متعّرض بودند لذا از قريه به قريه مهاجرت کردند و دو پسر آقا عبدالّرسول آقا رضي و آقــا بــاقر در قريــه

خلجستان آقامت گزيدند . 

 هفت سال اندر رهش محبوس شد . با غل و زنجيرها مأنوس شد . چون علم افراختي در ارض سـّر . شـد زحبس آزاد آن سـلطان
بّر

 شد ز بغداد و زعشقت بيگمان . گشت بيت اعظمت را پاسبان . بود سقاي حريمت پنج سال . هر دمت در جان فزون تــر اشــتعال .
تاکه در وقت سحر مشکش بدوش . در رهت شهد شهادت کرد نوش . خورد چندين ضربت و آن شير حّر . بــر زمين نفکنــد بــاز
آن مشک پر . با تن صد پاره در بيرون سرا . مشگ را در باغچه چون داد جا . سر به نزد آستان بيت برد . يــا بهــائي گفت و در دم

جان سپرد .  
                                                                                                                                  نبيل زرندي 

نه نفر بوديم در يک سلسله . دل ظپيدي در بدن چون زلزله . ليک زاهل قم جواني پارسا . محترق از فرقت روي بها . باقره زنجــير
اندر تيره چال . روز و شب محبوس بودي هفت سال . از باليا آن جوان مجروح شد . از دهان و از لثه مقروح شد . 

593 صفحه       
و آقا علي کاشاني که شوهر نوري جان دختر آقا عبدالّرسول بود عائله وي را که دو پسر ديگرش آقا محّمد حسن و آقا ابوالقاسم
و نيز دخترانش بودند به بغداد برده سکونت گرفتند و آقا عبدالّرسول مردي دلير بود و بعد از مهاجرت ابهٰي  خدمت و سقايه بيت
ــداد که با ميرزا آقاجان خادم بود به آقا عبدالّرسول محّول و موکول گشت و لذا بنوع مذکور بخش چهارم آن هنگام که اشرار بغ
بقصد قتل مؤمنين شدند سقايت بيت ابهٰي  داشت و در صبح ها با مشک  از دجله آب برده حياط بيروني را آبيــاري ميکــرد تـا در

 روزي در حالي که مشگ پر آب کرده بر دوش گرفته حرکت نمود سه تن از معاندين با اسلحه بر او حمله بردنــد و1283سال 
بدون اسلحه با همانحال که مشگ بر دوش گرفت از خود دفاع کــرد و ظالمــان بــا قمــه هيجــده جــرح بــر بــدنش وارد آوردنــد و
جگرگاهش را دريدند بقسمي که روده هايش در آمد و با يک دست روده ها را نگهداشته بــا دســت ديگــر مشــگ را محــافظت

کرده بخانه رساند و با قامت بلند و اندام رسا در بيروني بيفتاد و جان تسليم نمود و اّماپسرانش آقا رضي و آقا . 
---------------------------------------------------------------------------------------

ريزه ستخوان فک و دندان خويش . مي برآوردي برون از جــرح و ريش . بــود بــا اين حــال دائم در خــروش . آتش عشــقش نميگشــتي
خموش . نام نيکويش بدي عبدالّرسول . بنده يزدان بــدو عبــد رســول . بعــد ســبع از حبس آن عاليجنــاب . شــد مــرخّص گشــت طــالع
جوآفتاب . پس شتابان شد سوي دارالسالم تا ببيند طلعت رّب االنام . ليک شه بد مستقّر در ملک روم . آنجوان بگداخت از فرقت چه موم
. حاجي محّمد اسمعيل ذبيح روزي فرمودند که شاه ايران از بعضي جاهالن آسيب ديد لذا آنچه کرد راهي براي آن داشت ولي سلطان
عثمانـي بدون سبب و جهت بر ظلم قيام نمود و ما را بسجن عّکا فرستاد و در فرمان خود مقّرر داشت که احـدي نـزد مـا نيايـد تـا بشـّدت
مبغوض خاّص و عاّم باشيم آن بود که دست قدرت رّباني زود انتقام کشيد اّول وزيرين بي نظيرين اوعالي و فؤاد را حــق ببــاد فنــا داد و

 حّق اخذش نمود   اخذ عزيز مقتدر .                                       نبيل زرندي    ۀبساط عّزت و سلطنت عزيز را برچيد و وعد
=================================================================

594 صفحه          
محّمد باقر در خلجستان و عراق ايران به نوعي که مذکور شد ماندند و بعد از خود عائله وسيعه در اين امر برقراـر گذاردند و پســر
ديگرش آقا ابوالقاسم با نسوان و صغار در بغداد قرار داشتند هنگام فتنه اسرا بموصل تبعيد شدند و بعدا عودت نمودنــد و بــاالخره
حسب اجازه از جمال ابهٰي  به عّکا رفته در جوار الهي قرار گرفته ســکونت اختيــار نمودنــد و آقــا ابوالقاســم بــه مســگري اشــتغال
ورزيد و از او و از يک خواهرش نوري جان مذکور زن آقا علي کاشاني عائله وسيعه در حيفا و يافا و غيره برجــاي مانـد کـه آقــا
عبدالصمد و آقا عبدالّرسول در آنميان معروفند و از دختر ديگر آقا عبدالّرسول زن آقا محّمد اسمعيل کاشاني که جــاني بيگم نــام
داشت دختري شده زينت ميرزا حبيب بنا در آمد و اّما پسر ديگر آقا عبدالّرســول آقــا محّمــد حســن بــراي صــغر ســّنش در بغــداد
ــد و باندرون حرم ابهٰي  مستخدم شد و در هنگام مهاجرت از بغداد همراه بود و از  ا سالمبول وي را امر به عودت به بغداد فرمودن
لذا با برادرش آقا ابوالقاسم و عائله آقا عبدالّرسول در بغداد و موصل بود آنگاـه چنانکه مذکور گشت بارض عکــا رفتــه مجــاور و
مستخدم گرديد و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  نيز بهمــان حـال بـاقي و برقـراـر گرديـد و مـّدتي در مسـافرخانه جبــل کرمـل
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خدمت زائرين نمود و چندي در بيت ابهٰي  بّعکا مستحفظ و مستخدم شد و الي آخر الحيات ازدواج ننموده بخدمت پــرداخت تــا

1268 قم در حــدود ســال ۀ در عّکا درگذشت ديگر از بهائيان شهير قمي آقا سيد اسداهللا حيرت تولــّدش در بلد1346در سال 
شد و در صغر سّن تحصيل قرائت و کتابت فارسي کرده خّط را نيکو نوشت و از اشعار و ادبيــات فارســيه بهــره يافتــه ذوق ادبي و

طبع شعر در وي بروز نمود . 
595 صفحه        

 و طريق سلوک و عرفان پيش گرفت و پس از مّدتي به طهران آمده آقامت جست و با عرفا و ســالکين همنشــين گشــت و بشــغـل
کّفاشي امر معاش گذراند و با برخي از اين طائفه تصادف و تعاف کرده از امر بديع مطلّع و مؤمن گرديد و باين نام شهرت يافت

 چنانچه در بخش پنجم نگاشتيم دستگير دولتيان شده و مّدت يک سال و نيم در حبس کامران مــيرزا نــائب1300و در فتنه سال 
ا رفتــه بحضــور در محضــر ابهٰي  تشــّرف حاصــل السلطنه و در انبار بسر برد و پس از استخالص باّتفاق ميرزا اسداهللا اصفهاني بعّکــ
نمود و استدعا کرد که وي را بخدمتي مفتخر دارند و مجاور باشد لذا بشغل باغباني بــاغ رضــوان موظــّف شــده مقيم گشــت و بــه
ــدريس و تعليم مکتبي که در عّکا براي نوباوگان ذکور و اناث منسبين جمال ابهٰي  و احباب مجاور حسب دستور تأسيس شد به ت
درس و خّط فارسي منصوب گرديد و متجاوز از شش سال باين منوال در عّکا زيست آنگاه مــأمور بــه ســير و ســفر در بالد ايــران
براـي تبليغ گشت و مأموريت مذکور را بانجام رسانده از طريق يزد و شيراز و بمبئي عودت بــارض مقصــود کــرده بشــغل مــذکور
پرداخت تا غروب شمس جمال ابهٰي  واقع شد و آثار مخــالفت اغصــان و اعوانشــان نســبت بــه غصــن اعظم نمايــان گشــت از آن

ــال بالد و1310حضرت اجازت سير در ايران حاصل کرد و لذا در سال   قريب نه ماه بعد از صعود عازم ايران شد و تقريبا دو س
ا نمــوده و در جــوار حضــرت قصبات و قري را گشته اعالم تبليغ برافراخت و از طريق اصفهان و يزد و شيراز و بمبئي عودت بعّکــ

عبدالبهاء قرار گرفت و باز هنگامي که مخالفت مخالفين مشتهر و از مطروديتشان عاّمه احباب باخبر شدند اذن رجوع . 
596صفحه         

 اثنائيکــه بــه بالد و1318 به ايران گرفت و چون لسان ترکي ميدانست او را مأمور به تبليغ در آذربايجان فرمودند و در آن ســال 

 اولي يافتــه ازۀقراي آذربايجان سفر ميکردند در مراغه نزد حسينخان بن ميرزا حـاجي آقـابن اّدخيــل رســم قلمي از حضــرت نقطــ
روي آن صورت فتوگرافي برداشته اصل رسم را به محضـر حضـرت عبـدالبهاء فرسـتاد و در اردبيـل چنـدي آقـامت جسـت و بـا
کثيري از اهالي مناظره و محاوره نمودو نزد خاّص و عاّم مشهور شد و روزي جمعي از آخوندهاي مدرسه بر وي هجــوم بردنــد و
چندان با چوب زدند که گمان نمودند سيد مظلوم هالک شد و دست از او کشيدند و حکمران علي اکبرخان بن قاسم خــان والي
باخبر شده مأمورين بفرستاد و او را که نيم جاني داشت به دارالحکومه بردند و طالب خــبر يافتــه نــزد حــاکم مجتمــع شــده  طلب
ــان و کردند که يا وي را تسليم نمايد تا سنگسار نموده بسزا رسانند و يا حکمران خود به آن عمل مبادرت کند ولي جهانبخش خ
تني ديگر از اعضاء حکومت که بهائي بودند اصرار و التماس نمودند که سيد مظلوم را بدست خونخواران تسليم نکــرد و جــواب
داد که وي را به تبريز نزد وليعهد آذربايجان ميفرستم تـا آنچــه صــالح دانــد مجــري دارد و آخونــدها ناچـار سـاکت شــدند و بــه
آخوندهاي تبريز خبر داده تحريص و تأکيد کردند که اهتمام نمايند تا ســيد را بـه قتــل آرنـد و حکمـران وي را بـا رفيقش مـيرزا

 احوال سيد مظلوم بغايت متأثّرۀعّباس صّراف اردبيلي تحت الحفظ فرستاد و محّمد علي ميرزا وليعهد و والي آذربايجان از مشاهد
و بر حاکم اردبيل متغير گرديد و فرمان داد سيد را محترما مستريحا در محلي نگهدارنـد و آخونــدهاي تــبريز نــزد وليعهــد مجتمــع
شده مطالبه نمودند که اين سيد بابي و بحکـم علما واجب القتل و مهدور الّدم است وليعهد جواب داد که تلگرافا تکليــف او را از

شاه .
597صفحه         

خواستم و چون مريض است به حبس و غل نتوان انداخت و آخوندها همه روزه تجّسس و تعقيب کردنــد و وليعهــد پس از چنــد
روز سواران چندي را مأمور نمود که سيد را به راحت و آسودگي به طهران رسانند و به غالمان سـپرد کـه اگـر هم سـيد در اثنــاء
قتي نرســانند و بــدينرو غالمــان در اثنــاء طريــق راجي و ســاعي شــدند کــه طريق خواست فرار کند متعّرض نگردند و اذيت و مشــّ
ــل و هالک در پيش بگريزد و بي زحمتي مراجعت نمايند و فهماندند که تنها به فرار نجات و خالص تواند يافت و گرنه خطــر قت
است ولي نگريخت تا با غالمان به طهران رسيد و بموجب مأموريت که داشتند وي را بدرب خانــه مــيرزا علي اصــغـر خــان صــدر
ــبريز رهــا اعظم بردند و همينکه سيد مظلوم را با کند و زنجير نگريست به مأمورين تغير و از وليعهد گله نمود که چرا سيد را در ت
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نکرده و بدين حال به طهران آوردند و في الحال به فّراشباشي خود که معين حضور لقب داشت دستور داد او را بــه بــازار بــرده از

 خود به حجره قابچي باشي منزل دادو شــام و نهــارۀعّمامه تا جوراب دو دست لباس مرغوب خريده ملّبس و محترم داشته در خان
مکمّل و مرتّب رساندند والجرم مستخدمين و اعضاء دائره صدارت در غايت احترام و مهرباني سلوک کردند و همــه روزه خــود
صدر اعظم حين عبور تفقّد و دلجوئي نمود و به فّراشباشي که از خروج و دخولش ممانعت نکند و عليهــذا اســما محبــوس بــود و
آزادانه در غالب مجالس و محافل احّباء نيز حاضر ميشد تا روزي که مقّرر بود شاه بــه ديــدار صــدر اعظم آيــد بــوي ســپردند کــه
متجاهال در باغ عمارت قدم زند بنوعي که شــاه او را ببينــد و او نــيز چنــان کــرد و شــاه را در حين مــراجعت نظــر بــر او افتــاد و از

صدراعظـم حال وي پرسيد صدر گفت اين همان . 
598 صفحه       

سيد مظلومي است که وليعهد برايم تکه گرفته از تبريز فرستاده  شاه گفت نه در تبريز بلکه در اردبيل گرفتند مرخّص نمائيد برود

 برک تن خود را با پنجاه تومان و چند کله قند روسي ويک کروانکـــه چـايۀو شاه را دعا کند و صبح روزي بعد صدر اعظم لّباد

 بيرون رفتن از خانه بکرياس آمــده چــنين گفت آقــاۀ يکي از خواجه ها نزد وي فرستاد و خود نيز ببهانۀدر مجمعه گذارده بواسط
سيد اينها مخارج سفر مّکه شما است برداريد و برويد و ما را از دعا فراموش نکنيد و ايستاد که فّراشــان از وي چــيزي نخواهنـــد و
بعد از استخالص آقا سيد اسداهللا به نوع مذکور لوحي در نهايت بالغت و حالوت آميخته بمزاح و اظهار مسّرت و عنايت در حّق
ــا حبس صدر اعظم از حضرت عبدالبهاء صادر و واصل شد که حبس وي را در منزل صدر اعظم از باب حمل متقــابلين مقايســه ب
حاجي ميرزا محّمد تقي ابن ابهر در دست کامران ميرزا فرمودند و او چند روزي در طهــران مانــد تــا لــوح مــذکور را بنظــر صــدر
رساند و چند قطعه از قطعات خّط ميرزا محّمد علي را هديه داد و صدر صد تومان باو عطــا کــرده گفت برويــد ديگــر در طهــران
نمانيد و التماس دعا دارم الجرم سفر به جنوب ايران کرده به هند رفت و به عّکا شتافته مشّرف بحضور حضــرت عبــدالبهاء شــد و
پس از چندي عودت نموده مّدت يک سال سفر بـه خراسـان و عشـق آبـاد و غيرهـا نمـود و  مجلال سـواره و بـا نـوکر بـه طهـران

 از عّکا بــا يکي از پســران ازل1324برگشت و مجّددا به عّکا رفته بمحضر عبدالبهاء تشّرف حضور يافت و سپس تقريبا در سال 
که محّمد نام داشت و براـي سخافت مشاعر و اعمالش ترکان ولي محّمد ميخواندنـد مراجعت به ايران کرد چــه ولي محّمـد پي در
پي از قبريس به عّکا رفته از حضرت عبدالبهاء و از مجاورين و مسافرين بدرخواست و اصرار نقودي بدست آورده در ميخانــه هــا

صرف مشروب و اعمال منهيه مينمود و اين براـي نام مقّدس امر ابهٰي  . 
599صفحه        

در مرکز عّکا پسنديده نبود و حضرت عبدالبهاء بموجب عطوفت و کرم که شيمه کريمه اش بود او را راندن نخواستند و بايران و
ــا طهران گسيل داشتند و آقا سيد اسداهللا بوعد و نويد هاي دلربا که راجع به مريدان پدرش در ايران براي وي حکايت کرد او را ب
خود تا طهران رساند و به نزد ازليان راه نمود و خود در ايران پي در پي سفر و تبليغ کرد و باألخره در موقع انقالب خاک عثماني
و تغيير اوضاع سلطنت و استخالص عبدالبهاء از حبس چهل ساله سفر بمحضر مبارک در مصر نمود و آن حضــرت وي را بجــاي
حاجي سيد تقي منشادي که چندي متصّدي ارسال مراسالت با احّبا و واسطه وصول و ايصال عرائض احباب و الواح مبارک بوده
اخيرا فوت نمود نصب فرمودند و در پورت سعيد متوقّف و مباشر انجاـم وظيفه مذکور گرديد پس در اسفار اروپا و امريکا وي را
همراه بردند که غالبا مباشر طبخ خوراک و چاي شد و بعد از مراجعت از اسفار مذکور به پــورت ســعيد وي را بــه ايــران عــودت
دادند که مسافرتهاي پي در پي در قفقاز و ترکستان روسيه و در بالد ايران خصوصا آذربايجــان نمــود و مــوجب بيــداري اغيــار و
تکميل احباب گشت تا در اثناء سفر در قفقازيا دچار استرخا شده خود را سريعا به طهران کشاند و در خانه آقا ميرزا آقاحان قــائم
مقامي رحل آقامت انداخته تقريبا دو سال بدان منوال زيست و ميزبان محــترم از او واردين پــذيرائي نمــود و بمعالجــه پــرداخت و

 در حاليکه از شّدت پيري و زحمات و مّشقات متّنوعه اعصاب و قوي فرسوده و خسته شده نهايت ضعف1340باألخره در سال 
يافت و معذالک . 

  ---      ۶۰۰صفحه  
کمال محّبت و شوق و ذوق ايماني نمايان بود بدرود حيــات جســماني گفت و جنــازه اشــرا بــا نهــايت احــترام و اجالل و جمعيت
بهائيان به قبرستان ( گلستان جاويد )برده دفن نمودند و او زن نگرفته نسـل و دودمــاني بــر جــاي نگذاشــت ولي الــواحي کثــير کــه
شأنش صدور ياف پايدار است و هم اشعار متنّوعه بسيار از او که حيرت تخلّص ميکرد بدست ميباشد و از مشاهير احّبا کــه در قم
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بخدمت برخواسته مشهور و مورد هجوم جمهور شدند مشهدي حسين و مشــهدي رضــا بــرادران نــّداف بودنــد و آن دو بــرادر در
محله باب الّرحي از اردستان اصفهان تولّد و نشو و نما يافتند و نام خالشان آقا مهــدي را ضــمن شــهداء اردســتان در قلعــه طبرســي

 مهاجرت به قم نمــوده ســکونت گزيدنــد و پس از چنــدي حـاجي1278مازندران در بخش دوم ياد کرديم ولي در حدود سال 
ميرزا حيدر علي اصفهاني در اثناء عبور از قم براي طهران بديشان وارد شده بشارت ظهور ابهٰي  داد و چنــدي بعــد از آن ديگــري
از مّبلغين که به طهران ميرفت بموجب سفارشي که از بعضي احّبا داشت با ايشان مآلقات کرده به نوع کامل در خصوص اين امــر
بيان و تبيان نموده به طهران رفت و مقّرر بود که دو برادر خود را بطهران باحّبا رسانده چنانچــه بايــد و شــايد مطلــّع شــوند ولي در

همان ايام . 
---------------------------------------------------------------------------------------
ميرزا محّمد نقاش قزويني بسّن نوزده سالگي وارد باکوشده مشغول نقاشي بوده و ميرزا عبدالخالق او را تبليغ کرد و او در حال اشتعال و
ــوء ــاء س انجذاب به تبليغ و خدمت مسافرين واردين از احباب قيام نمود و با اينکه از اهل فضل و اخالق ستوده بود براي معاشرت با جلس
ــافت دچار عادت مي پرستي گرديد و چون سفر بزيارت ارض مقصود کرده ايامي در محضر حضرت عبدالبها شرف درک فيض روحاني ي

 از عمـل خود نادم و تائب گشت ولي ترک عمل نتوانسـت نمود الجرم وصيتي بهمين مضمون نگاشت و خود را مسموم وهالک ساخت .
=========================================================

601صفحه       
ــه تني ديگر از مّبلغين که از طهران رسيد بمنزلشان ورود کرد هر دو را بساحل بحر هدايت رساند و عريضه شان بمحضر ابهٰي  رفت
مورد قبول واقع شد و مسئولشان که وصول بمال و مکنت بود نيز حاصل گرديد ( هفت خانه تهيه کرده در دو خانــه کارگرانشــاـن

 ديگر آقامت گرفتند)و از آنگاه هر دو با کمال اخالص بشغل نــّدافي مشــغول بــوده از عائــدات خــودۀو خود با متّعلقاندر پنج خان
بخدمت امر ابهٰي  همي صرف نمودند و نوبتي شنيدند که امور معاش در عّکا سخت شد و بي تأمّل سرمايه خود را کــه چهارصــد
تومان بود نقد کرده تقديم بارض مقصود داشتند و بعدـا از محضر ابهٰي  امر شد که مبلغ مذکور را بايشــان دادنــد و بــداينطريق در

 کوتاهي نکردند و ذهاب و اياب مسافرين و مبّلغين و اجتماعات پي در پي کــههٴبذل مال و پذيرائي از مسافرين و نشر امر ابهٰي ذّر
در منزل خود همي نمودند موجب شهرت بالغه شان بنام بابي شد و معاندين بمقاومت برخاستند و مالها بهيجان آمدنــد و بــاألخره

رب و حـاجي محّمـد حالّج و1306در ربيع االّول سال   حسب اقدامات آقا محّمد باقر گماشته حـاجي محّمـد حســين امين الضـّ
نائب مهدي و رؤساء اصناف و آقا شيخ محّمد تقي و آقا سيد ذکريا پيشنماز که سجّل و شهادت بر بابي بودنشــان تمــام کردنــد و
حکومت را بطمع اموالشان واداشتند اعتضادالّدوله حکمران به پسران خود عّباس ميرزا نائب االياله و سپهساالر فرمان به دستگيري
آن مظلومان داد و فّراشان بدرب دّکانشان رفته ايشان را به دارالحکومه بردند و پسران مذکور اعتضاد الّسلطنه و نــيز حــاجي مــيرزا

علينقي هرچه اصرار کردند که ايشان کلمات ناشايسته گفته تبّري کنند و هم . 
 602 صفحه        

از ايشان رشوه خواستند بمقصود نرسيدند و لذا هر دو را سخت به کند و غّل کشيدند و چنــد روز گذشــت و گردنشــان از ثقــل و
ــد و سختي زنجير مجروح گرديد و انواع اذيات و اخبار موحشه و تهديدات پي در پي بايشان ميدادند تا بدين وسيله نقودي بگيرن
ارازـل گرد دّکان و خانه شان هجــوم و شــرارت همي داشــتند و ســنگ انداختنــد و عائلــه شــان تلگــراف تظلّم بشــاه کردنــد و نــيز

 بطهران نزد آقا حيدر علي شيرواني تاجر باشي روسي فرستادند و جواب مکتوب که حاوي چهار لوح صادر از قلم ابهٰيۀمشروح
بنام برادراـن نّداف و آقا محّمد ابراهيـم بن شهدي حسين نّداف بود به پستخانه رسيد و آقا علي حيدر تسليت بايشان نوشت و وعده
داد که تا چند روزي ديگر آزاد شوند و دستور داد که در جواب سئواالت حکمران خود بسته بــوي يــاد نماينــد و مالحظــه و بيم
نکنند و ميرزاعلي خان رئيس پست مکتوب سفارشي مذکور را باز کرده الواح را نيز مطالعه نمود و ابن نّداف نيز خبر يافته مــاوقع
ار مــا را را به طهران نزد آقا علي حيدر آگهي فرستاد و او بواسطه امين الّسلطان باين مضمون عريضه به شــاه داد کــه دو تن از تّجــ
بنام طائفه جديده کارگذاران حکومت دستگير و حبس و زنجير نمودند و مکتوب سفارشـي را رئيس پسـتخانه بـاز کـرد مقتضـي
است که تنبيه شديد و اخراج بلد شود و محبوسين مرخّص و اموالشان مسترد گـردد و الجـرم تلگـرافي بـدين نمـط از شـاه بـه قم
رفت جواب به توسّط رقيه ونرگس خاتون به جناب جاللتمآب امير االمراء العظام اعتضاد الّدوله حکمــران زيــد اقبالــه عارضــه بــه
ــارک خاکپاي مبارک روحنافداه متظلّم اند که شوهرهاي آنها را به اّتهام اينکه بابي هستند گرفته حبس نموده اند حسب االمــر مب

زحمت و حبس از چيست و چرا بي جهت آنها را محبوس نموده اند در صورتيکه متهّم شده اند و تقصير ندارنـد . 
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603 صفحه        
 و معذلک دائره حکومت1306 الّبته هر دو را مستخلص داريد و اال حقيقت واقع را اظهار کنيد که بعرض برسانده . ربيع االّول 

بطمع اخذ نقود مظلومان را در محبس نگهداشتنـد تا آنکه حکمي ديگر از دولت رسيد که رئيس پست مذکور را در دارالحکومــه
حاضر و تنبيه و تأديب شديد کرده نفي بلد نمايد و ميرزا عليخان امين الّدوله که رئيس کّل پست بود فرماني شديد نوشت و دائره
حکومت از مالحظه احکام مذکوره مضطرب شد ه رئيس پست را حاضر و بــا يکــديگر مشــورت نمودنــد و اخــوان نــّداف را در
مجلس وارد کرده استشهاد روز ممهور نوشتند  که اخوان اقراـر نمودند که رئيس پست پاک و مقــّدس اســت و خيــانتي از او ســر
نزد ولي محّمد ابراهيم بن مشهدي حسين تّداف بي درنگ ماجري را به طهران نــزد آقــا علي حيــدر نوشــت و طــولي نکشــيد کــه
حکمي شديد از دولت رسيد و ناچار شده بموجب حکم عمل کردنــد رئيس را نفي بلــد و از بــرادراـن محبــوس در يــوم نــوزدهم

 سوء و تعّرض بر زبان نراند و آندوۀنوشته رضامندي گرفته آزاد نمودند و ملتزم  شدند  که احدي از معاندين بلد نسبت بآنان کلم

 خود رفته به شغل پرداختند و معاندين مذکور در مّدت قصيري بانواع امراض و بليات دچــار شــدند يکي مــرد ســه تن کــورۀبخان
گشتند و آقا محّمد باقر بموجب خيانتي که از او به وقوع رسيد حسب حکم حاجي محّمد حســن امين الضــرب امــوالش را ضــبط
کردند و معتزل و ملتزم خانه گرديد و بدين اکتفا نشده وي را با کند و غّل به طهران کشيدند و پس از واقعــات مــذکوره بــرادران
نّداف تقريبا يک سال بامن و امان زيسته با دلگرمي تمام بوظــائف ايمــاني و خــدمات روحــاني پرداختنــد تــا حــاجي ســيد صــادق

مجتهد به هيجان آمده به منبر برخاست و محّمد حسين . 
604 صفحه        

و محّمد رضاي نّداف و محّمد ابراهيم نّداف و آقا حسين داماد نّداف را بنام چهار مردان خــارج شــده از شــريعت اســالم اعالن و
تشهير کرده معامله با ايشان را حرام و مدافعت ايشان را طاعت دينيه و مرتکبين را مستحّق دخول در بهشت خواند و از اين هنگــام
گردباد فتنه و شرارت برخواست و غبار بليات و مصائب گوناگون بر فرق صغار و کبار آن خاندان ريخت اهل بــازار مايحتــاج بــه
ايشان نفروخته حّمامها بر رويشان بستند و در کوي و برزن چادر از سر زنانشان کشيدند و آنان صــبر و تحمــّل و مقابلــه بــه محّبت

 انبــوه1308کردند و اشرار يوما فيوما معامله شديدتر نمودنــد و مــّدت ســالي بــدين نــوع گذشــت تــا در روز شــانزدهم رمضــان 
خردسالن به دّکانشان ريخته سنگسار و شرارت کرده دشنام وسّب نمودند روزي ديگر آقا سـيد حسـين نـامي از اشـرار بـا سـرنيزه
بقصد قتلشان در دّکان درآمد ولي تني چند از مردم بي آزار که حاضر بودند ممانعت کردند و او فرياد بر کشيد که حکم حاجي
سيد صادق مجتهد است و اگر امروز نشود فردا شما را خواهيم کشت و روزي ديگر علي الّصباح که مظلومان بّدکه خود ميرفتنــد
پنج تن از سادات بايشان هجوم بردند و دست ميرزا ابراهيم بن نّداف را با قمه مجروح و لباس تنش را پاره پاره کردنــد و او را بــه

 پــدرش مشــهديۀتون حّمام کشيدند که کارش را بسازند ولي برخي از خير خواهان اهل محل وي را مستخلص کرده درب خانــ
ــد حسين گذاشتند و نيز سر و صورت مشهدي رضا را با کارد و گزليک مجروح کردند و او را درب خانه مشهدي حسين انداختن
و زنان و صغار باخبر شده و با فرياد و ضّجه نزد حاجي سيد صادق شتافتند و معاندين پاي مادر ميرزا ابراهيـم را که پاي برهنه و بي
چادر ميدويد شکستند و برخي آن ستمديده را به دوش گرفته بخانه رساندند و از ضرب و جرح آن بيچارگان در مّدت سه ماه . 

605 صفحه        
 که در بستر خوابيدنـد متدّرجا بهبودي يافت و مظلومين بموجب مشورت تلگراف بدولت کردند و روز ششم جواب باين عبــارت
رسيد توسّط محّمد رضا محّمد حسين و محّمد ابراهيم بنّواب امير زاده مکّرم واالنايب االياله حکمران زيــد عــّزه عارضــين مزبــور
ــه بخاکپاي مهر اعتالي اقدس همايوني ارواحنا فداه متظلّم اند که حاجي سيد صادق آنها را بابي قلمداد کرده است در صورتي ک
هم اسالم دارند و هم بدين خاتم نبيين صلوا ت اهللا   و سالمه عليه معتقد و اقرار دارند با اين تفصيل مردم الواط و اشرار اطفــال بي
جهت آنها را اذيت و آزاـر مينمايند الّبته قدغن کنيد احدي مزاحم نشود و اذيت نرساند که آسوده و دعاگو شوند اذيت يعني چــه

و حکمران به حاجي سيد صادق خبر داد و او سخت برآشفت و بعد از اداء صلوة جمــاعت1308 شهر رمضان 23امين الّسلطان 

 دو نفــر کاله نمــدي حالّج را بکنــد ايۀبر منبر بر آمده و فرياد برکشيد چنين گفت آيا مردي در جامعهٴ  مسلمين نميشود که چار
مردم دين از دست رفت و اسالم پايمال گشت الجرم همهمه برخاست و تني چند بصــدد آن بيچارگــان قيــام کردنــد و مظلــومين
بحکومت تظلّم نمودند و حکمران بعضي را حاضر و تنبيه کرد ولي روز بروز سخت تر شده خون در عروق متعّصبين بجوش آمد
و اقدام بواسطه حکومت موجب مزيد علّت گرديد و مظلومان ناچار بصبر کوشيدند و معاندين متعصّبين و مغرضــين مــّدت چهــار
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ــود وۀ مشهدي رمضان نام فّراش صحن مقبر1312سال آنچـه خواستند و توانستنـد کردند تا در سال   معصومه که همسايهٴ  ايشان ب
قسمتي از خانه خود را بايشان فروخت بشّدت تمام بناي تعّرض گذاشت و باّتفاق زنش شبها در بام خانه به نداـي بلند شتم و لعن و

سّب همي گفت و ا اينکه برخي از همسايه ها . 
606 صفحه       

او را نصيحت کردند ممنوع نشد و بنام اينکه از گماشتگان مـيرزا علي اصـغر خـان صـدر اعظم اسـت قيـام بـر اخراجشـان کـرد و

 تظلّم بصدراعظـم فرستادند و جواب باين عبارت رسيد جناب ساللة السادات حــاجي امين التّوليــه ســلمهۀباالخره مظلومين معروض
اهللا و مقّرب الحضرة ميرزا سيد علي ابن رمضان نام  اگر نوکر من و فّراش صحن است او را بخواهيـد تنبيه سخت کنيــد کــه بعــدها

 زنبور ميکند الّبته تنبيه سخت کنيد که بعــدها اســباب زحمتۀمزاحم کسي نشود چه کار دارد که مردم چه کاره اند انگشت بخان
 من نيسـت جنـاب امـير االمـراء العظـام محّمـد حسـنخان اميرتومـان     نشود و اگر مرد فضول هرزه و جزو عمـومي اسـت نـوکر 

 و الجــرم مشــهدي1312 شهر صفر 25حکمران قم زيد عمره آنها را بياورد و تنبيه سخت کند   که ديگر بمردم زحمت ندهد 
رمضان ترسيده بآن مظلومان موافقت نموده عذرخواهي بجاي آورد و آنان مّدتي آسوده غنودند تا اينکه باز حــاجي ســيد صــادق
ــرادراـن مجتهد خبر يافت که نّدافان مذکور وجوه حقوق به طهران ميفرستند و حرص جمع مال و غضب وي را تحريک کــرد و ب
را به محضر خود طلبيده بازخواست نمود و سخط گفت و حکم شديد به تکفير و تعّرض و تبعيدشــان داد و پــيروانش بــه ايــذاء و
قصد جانشان حمله بردند الجرم برادران عريضه بطهران نزد صدراعظـم فرستادند و جواب باين عبارت رســيد جنــاب امــير االمــراء
العظام معظّم الّدوله امير تومان حکمران قم زيده عمره اين عريضه را مالحظه نمائيد و قدغن کنيد کسي متعــّرض عارضــين نشــود
ــخاص بميزان شرع مطاع کسي نميتواند تجّسس باطن نمايد ظاهر آن قسم ميگويند در اين صورت بچه حق در صدد اذيت اين اش

 ولي حکمران با مالها همدست بود و اقدامي ننمود و نعــّرض اعــدا شــديدتر1313هستند الّبته آنها را آسوده نمائيد شهر ذيقعده 
شد و آن مظلومان ناچار شده با آقا سيد عبداهللا . 

607 صفحه        
و آقا شيخ محّمد حسن مجتهد نرد اخالص و ارادت بختند و آندو به حمايتشان پرداختنــد و حـاجي ســيد صــادق بيش از پيش بــه

 تظلّم به طهران فرســتادند جــواب چــنين رســيد اميۀخصميت هّمت نهاد و بر منبر مردم را به تعّرض واداشت و برادراـن باز عريض
االمراء العظام معظّم الّدوله امير تومان حکمران قم زيد عمره بي جهت اشخاص مسلم را که نميشـود عنفـا متهّم و مرتــّد کــرد چـه
کار دارند مردمان کاسب فقير را اذيت نمود و حال اينکه جنابان مستطابان آقا سيد عبداهللا و آقا شيخ محّمد حســن مجتهــد ســاّمها
اهللا بر صّحت عقائد آنها واقف اند الّبته اشخاصي را که اسباب زحمت عارضين ميشـوند منـع شـديد نمائيــد کــه بعـدها بهيچ وجـه

 و حکمران فّراش فرستاده ممانعت از تعّرض کرد ولي حــاج ســيد صــادق کــار را1313 ذيحّجه 19مزاحم حال عارضين نباشد 
سخت تر نمود و حکم داد که برادران بايد از شهر خارج شوند مظلومــان چــون ديدنــد کــه تظلّم و ارســال عــرائض ثمــري نــدارد
سکوت و صبر پيشه کرده بماندند تا آنکه شبي در حاليکه به بستر خواب بودند جمعي از طالّب مدرسه دينيه بامر ميرزا ابوالحسن

 گريه وۀپيشنماز بدرب خانه شان هجوم برده خواستند بعنف ايشان را نزد وي کشند و سعي کردند در خانه را بشکنند ولي بواسط
زاري زنان و صغار و همهمه و قيل و قال برگشتنـد و علي الّصباح مظلومان بآقا سيد عبداهللا مجتهد متظلّم شدند و او کســي بــه نــزد
حاجي سيد صادق فرستاده نصيحت گفته تهديد کرد ولي سودي نبخشيـد و روز بروز اهوال بيشتر و شرارت بر مزيد گشت الجرم
مظلومان عريضه تظلّم بدربار سلطان جديد مظفّرالّدين شاه فرستادند و چند ماه جوابي نرسيد و امور بسختي گذشت تا جواب آمد

جناب اميراالمراء العظام امير تومان . 
608 صفحه         

 حکمران قم زيد عمره الّبته بر حسب امر جهان مطاع مبارک ارواحنافداـه در اين باب رسيدگي نموده بميزان شــرع قــدغن نمائيــد
 و چون ذکر ميزان شرع بود و دست آويز معانــدين از مالهــا1314کسي متعّرض عارضين نشود و آسوده باشند شهر ربيع الثاني 

شد صورت تلگراف را بحکومت نشان ندادنـد و بسکوت و صبر زيستند تا در شهر شعبان ابوالقاسم بّنا را که خانه اش مقابل خانــه
استاد محّمد حسن نّجار داماد استاد محّمد رضا نّداف بود تحريک کردند و همه شب بر پشت بام خانه برآمدـه اذان گفت و آحاد
عائله نّدافان را نام برده سّب و لعن راند و احدي از ايشان متعّرض نشدنـد و برآشفته شبي بدر خانه رفته با سّب و شتم اظهار داشت
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که قاتل شما منم و تهديد نمود و مظلومان علي الّصباح نزد سيد مرتضي نام بسته شيخ محّمــد حســن مجتهــد رفتــه مـاوقع را گفتــه
ــد تظلّم نمودند و سيد مذکور بدر خانه ابوالقاسم رفته کلمات شديده گفته تهديد نمود که اگر بعدـا چنين شرارتي از وي بروز کن
او را بسزا رساند و بّناء مذکور با حال هيجان گروهي را با خود همصدا کر ده نزد حاجي سيد صادق رفتند چــنين شــهادت دادنــد
که نّدافان  از استماع اذان مستکره اند و مانع از گفتن اذان شده کفر و ناسزا بر زبان راندند و حاجي سيد صادق پس از لعن مکــّرر
روي بحاضرين نموده گفت حال ديديد که اينان کافرند في الفور برويد و صــورت استشــهاد تمــام کــرده بياوريــد تــا کارشــان را
خاتمه دهم و ابوالقاسم بّناء مذکور و مال عبداهللا عّطار   و آقا سيد عبداهللا از طالب علوم دينيه و مال اصغـر مکتب دار و سيد حسين

شاگرد بّناء و حاجي علي اکبر بّقال و حاجي بّقال دست بدست داده بمدرسه رفته شهادتنامه . 
609 صفحه            

 تمام کردند و طالّب مدرسه مهر کردند به کوچه و بازار شتافته باهالي دادند و مهر و امضاء گرفتند هرکه شهادت نوشت مسلمان
ار مهــر و و هرکه ابا کرد بي ايمان محسوب شد و حاجي سيد جعفر تاجر از پيروان حاجي سيد صادق مجتهــد مقــّدم بــر کــّل تّجــ
ــيز مهــر امضا کردو برخي از تّجار ديگر هم مهر نمودند و نوشته را نزد آقا سيد زکريا پيشنماز و آقا ميرزا ابوالحسـن بردند و آنان ن
و امضا کردند آنگاه حاجي سيد صادق مهر نمود و گفت صورت شهادت را نزد مالهاي ديگر ببريد تا تکليــف معلــوم شــود و بــا
آقا سيد اسحق پيشنماز در شب بمشورت پرداختند و مظلومان دانستنـد که کار بغــايت شــّدت رســيد و جمعــا تلگــراف تظلّم بشــاه
نمودند و آقا محّمد ابراهيم بن مشهد حسين نّداف صورت واقعه را چنين نوشت روز ديگر شد پـدرم آقــا مشــهدي حسـين نـّداف
ال گفت امروز روز سختي بنظرم مي آيد از قضا دو عدل پنبه مال خواجه مارطون  مسيحي بود که از جان نثاران خريــده بــود حّمــ
ار هم در فرستاده ببرند پدرم سفارش زياد کرد پنبه را ميبري قّپان کرده زود ميآئي حال پدرم در دکان و اســتاد محّمــد حســن نّجــ
دّکانش و عمويم در بازار و اين غالم بن نّداف بهمراـه پنبه در کاروانسرا رفتم پنبه قّبان کرده تعجيـل داشتم بروم خواجه نگذاشــت
مرا برد در اطاق بي خبر بودم که يکدفعه صداي قيل قال بلند شد ديدم جمعيت زياد در توي کاروانسرا ريختند محّمــد نــام حالّج

 سيد اسحق بود با چوبي بر دست آمد نزديک اطاق خواجه و گفت آقا ترا خواســته خواســتم بــروم خواجــه نگذاشــتۀکه از مرد
جمعيت با چوب و چماق خواستند بيرون کشند خواجه دست به تفنگ کـرده رو بـه جمعيت رفت همگي فـرار کردنـد دو مرتبـه

توي کاروانسرا ريختند باز هم خواجه نهيب داد و گفت نزديک بيائيد همه را از گلوله 
610 صفحه        

 مبارکــه انگليسۀبر مي چينم بنا کرد دنبال سرشان دويدن همه را بيرون کرد ديد کار خيلي سخت شده نوکرش را در تلگرافخانــ
نزد سيما صاحب که با اين غالم دوست بود که فالني را ميخواهند بحکـم مالها از اطاق من بيرون کشند و ببرند زود آدم بفرســت

ۀ زيــاد زده بردنــد خانــۀتلگرافخانـه بياورند فّراش بيک تدبيري اين غالم را بردند تلگرافخانـه معلوم شد پدر و عّم و داماد را صــدم
آقا سيد اسحق در طويله حبس کردند خبر به مادرم داده بودند که محّمد ابراهيـم بردند و کشتند بخيال اينکه اين غالم کشــتند داد
و فرياد کنان رفته بود خانه جناب مستطاب آقا سيد عبداهللا مجتهد سّلمه اهللا تعــالي در وقــتي کــه مجلس درس داشــته از ســادات و
ــادق و طالّب زياد بودند بي اختيار گريه و شيون کرده در توي مجلس و عرض کرد ه شوهرم و برادرش را بحکـم حاجي سيد ص
آقا سيد اسحق صدمه زياد زدند و خانه اسحق بردند و پسرم را کشتند امروز روز است روز پنجاه هزار سال اينها را از تو ميخواهم
آقاي آقا سيد عبداهللا بسيار شخص رحم دلي است دلش مي سوزد از جا بر ميخــيزد عّمامـه را بـر زمين ميزنـد پــاي برهنــه از خانــه
بيرون مي آيد جمعيت سادات و طالّب بدنبالش بيشتر سادات خــدمات وابســته هســتند و اخالص و ارادت دارنــد خــبردار نيســتند
ميآيند نصف تّجار و کسبه بازار مرده هستند اوطاق ها و دّکانها بسته ميآيند جميع بدنبال مي افتند جناب آقا سيد عبداهللا زيد عمره
ــزور ــد ب العالي فرياد کنان اي مردم اسالم پايمال شده دين از دست رفت شما را بخدـا ببينيد که دو سه نفر مسلم غريب را ميخواهن
از اسالم بيرون کنند با جمعيت زياد از شهر بيرون رفته که طهران برود جمعيت مالحظه کردند که راه بيابان گرفته و ميرود ريخته

بودند بدست و . 
611 صفحه        

 پايش که آقا حکم بفرمائيد که اين چهار نفر را از دست بگيريم ميفرمايد اي سادات امروز روز جهاد است ميرويد توي خانه آقا
سيد اسحق ميريزد عّمامه اش را به گردنش مي اندازـد بخاک کشيده آنقدر بزنيد که نعشش را نـزد من بياوريـد و اين مسـلم مـا را
خالص کنيد جميع سادات با چوب و چماق ريخته بودند در توي شــهر جمــع خلــق بدنبالشــان اين خــبر بــه متــّولي باشــي ميرســد
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مالحظه کرده که کار بسيار سخت ميشود به تمام نوکر ها حکم ميکند برويد جلوگيري از سادات کــرده داللت دهيــد و بگوئيــد
آنچـه ميل آقا باشد رفتار ميکنيم آمدند جلو سادات بيک تدبيري برگرداندند و رفتند خانه آقا سيد اسحق ضربت زياد زده و گفته
بودند اين چه فتنه است بلند گرديد پدر و عّم و داماد را برداشته ببرند خانه جناب مستطاب متّولي باشي حال اين غالم تلگرافخانــه
هستم از اين کيفيت ها خبر ندارـم صاحب نوکرش را فرستاد که برود ببيند چه خبر است و سفارش زياد کرده زود بيا رفت و آمد
گفت بقدر چند هزار خلق روي قبرستان ريختند چند نفر نوکرهاي متّولي باشي جلو افتادند مــردم را پس ميزننــد و چنــد نفــر دور
اين دو سه نفر را گرفته که اذيت نکنند مثل آن روز يکه حضرت مسيح را ميبردند بدار زنند اينها را ميبردند خلق بــود کــه ســنگ
ميانداخت اينها را بردند توي خانه متّولي باشي و در را بستند صاحب تلگرافخانه فرمودند مصلحت است خانه حکـومت بـروي تـا

ۀبه بينم چه ميشود اسب حاضر کرد نوکرش سوار شده اين غالم را در ترک نشانده و سفارش زياد به نــوکرش کــرد ميــبري خانــ
حکومت و ميگوئي موئي از سرش کم شده مؤاخذ هستي ميسپري و ميآئي از راه بيراهـه اين غالم را برد که مبادا خلق از دست . 

612 صفحه         

 حکومت و سپرد رفت آن روز را بسر بردم تـا شـب شــد حکم از حکـومت شـد کـه اين غالم را ببرنــد خانــهۀ بگيرند رسانيد خان

ــالۀ خودمان برسانند همراه فّراش رفتم خانۀمتّولي باشي هرگاه صالح دانست بخان ــد عي  متّولي باشي تفصيل عرض کردند فرمودن
اطفالشان تنها هستند ببريد خانه شان برسانيد و يک نفر هم در توي خانه بخوابد کسي شب هرزه گي نکند مختصــر خانــه آمــديم

 حکومت جميع علما متفّق شدند نوشتند به متّولي باشي که اينها را بيرون کن که اسباب درد سر از بــراي شــماۀصبح شد رفتم خان
ميشود از جمله علما حاجي مال غالمرضا و آقا سيد اسحق بود ( که جناب مستطاب مرحــوم مال محّمــد رضــاي يــزدي در قم بــود
سپردند به محّمد حسنخان معظّم الّدوله حکمران داد هم بهمراه غالم کرد در طهران بردند بــه انبــار انداختنــد و در انبــار بودنــد تــا

ۀوفات فرمودند)و حاجي سيد صادق و آقا سيد ذکريا و ميرزا ابوالحسـن و حاجي ميرزا محّمد بودند خالصــه ســه شــبانه روز خانــ
متّولي باشي بودند بعد از آن والد و عّم و داماد را بيرون کرده بحکومت سپرده باز هم علما نوشتند بحکومت بايــد از شــهر بــيرون
کني و اال حکم ميکنيم بريزند ديوانخانـــه حکــومت هم در اين کــار ســخت اســت دو شــبانه روز نگــاه داشــت حکم کــرد مــال از
برايشان کرايه کردند بهمراه غالم بيرون کند در وقت زمستان هوا بسيار سرد مختصــر حکــومت پــدر و عّم و دامــاد را خواســت و
گفت اگر ميخواهيد آسوده برويد تعارف مرا بايد بدهيد و اال از براي شما سخت ميشود و انبــار مي اندازنـــد بــا هــزار التمــاس پنج
تومان گرفت و سفارش زياد کرد به غالمها در منظريه ميرسانيد بر ميگرديد کاغذ رضــامندي ميآوريــد از نــزد حکــومت مــرخّص

شدند نائب ها و فّراشها دورشان را گرفتند گفتند پنج تومان کرايهٴ  مالتان ميشود اگر ندهيد جلو اسب . 
613 صفحه         

انداختـه شما را ميبرند و سه تومان رسوم ما دونفر نائب است بايد بدهيد سه تومان باين سه نفر غالم و دو تومان به صندوقدار باشي
و يک تومان به هللا باشي مختصر هرچه التماس التجا کرديم بخرج نرفت مالحظه کرديم خيلي صــدمه در راه ميخورنــد رفتم پــول
آوردم بيک يک دادم همگي راضي شدند پنج شش از شب گذشت مال حاضر کرده ( سوار حمار نمودند) ســوار شــدند و غالم
ها بهمراهشاـن رفتند چند فرسخ از قم دور شده باز هم غالم ما پبله کــرده قــدري خــرخي برداشــته بودنــد از شــانه گرفتــه غالم هــا
برگشتـه آمدند و والدو عّم و داماد طهران رفتند عريضه باعليحضرت همايوني عرض کرده بوديم جواب آمد از اين قرار است قم

 مشهدي حسين و جمعي از علما متظلّم اند که جماعتي از اشرار نسبت بابي گـري بعارضـين دادنـد شـب و روز نسـبت193نمره 
بعارضين شرارت و هرزه گي مينمايند و قصد جانشان را کرده اند جناب امي رالعلماء العظام معظّم الّدوله دام عمــره حســب االمــر
قدر قدر رسيدگي نموده مگذاريد بعارضين تعّدي و بي اعتــدالي واقــع شــود  و مــراتب را بمــراقبت رئيس پســتخانه اّطالع بدهيــد

 اين دستخّط آمد برديم بحکومت داديم چونکه با مالها يکي بــود متحمــّل نشــد اينهمــه حکم1314بعرض برساند شهر رمضان 

 اين غال م آسوده نبــودم مــّدت هفت مــاه والــده و عّم و دامــاد در طهــرانۀآمد فائده نداشت آن بآن شورش خلق زياد ميشد دقيق
 باقــدامات1315 صــف 19بودند در خانه آقا ميرزا مؤمن کاشي معظّم الّدوله حکمران معزول شد اعتضاد الّدوله آمد تــا اينکــه 

ــد حکم آقا علي حيدرشيرداني حکم از جناب مستطاب حضرت اجّل اکرم آقاي امين الّدوله روحنا فداه گرفتند و سمت قم آمدن
از اينقرار نّواب مستطاب واال . 

614 صفحه       
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 اعتضاد الّدوله حکمران قم هيچ تصّور نميشود که حاکمي بتواند ببيند که رعيتش متواري و فراري شـود اين چنــد نفرنــّداف قمي
که در دربار همايون متظلّم و از افتراء و تهمت برخي شاکي و از کار خــود بيکــار شــده انــد و تــا اينجــا آمــده انــد هيچ شايســته و
سزاوار نيست که بيش از اين اولياي دولت و مردم از موهومات و عقائد صحيح يا نا صحيح آنها مشــغول داشــت اين مســئله عــدم
اّطالع و استحضارات حکومت و فتور امر آنها ارائـه ميکند لزوما بموجب اين توصيه اينها را روانه کرده مقّرر ميشــود کــه رعــايت
الزمه را منظور و آسايش آنها و تمام مردم را وظيفه حکمراني خود بشماريد در غير اين صـورت امـر تغيـير خواهـد يـافت مطلب
اين است که به بهانه جوئي متعّرض مردم کاسب ميشوند و براي حکومت و اجزاء حکمراني عيب بزرگ است الّبته قــدغن کنيــد
در امنيت خاطرها اهتمام شود و مردم را از هر طبقه آسوده بگذارنـد تکليف اجزاء حکومت نيســت تــا از کســي خالف نظم بــروز

 خالصه والد و عّم و دامـاد شـب وارد قم شـدند در1315 صفر 19نکرده است بهيچ بهانه متعّرض نشوند بيشتـر زحمت نميدهم 
وقتي بود که علما با حکومت بيک مطلب جزوي نزاعشاـن بود يکي از سيدها که سيد مجتهد شهرت دارد نــوکر حکــومت را زده
حکومت سيد را گرفت و چوب زد سيد هم بلند شده چوب بر فرق حکومت زده بسيار بســيار مغشــوش شــده بــود تمــام علمــا در
صحن مبارکه رفتند و آقا سيد اسحق بدگوئي زياد کرده حکم از طهران آمد که آقــا ســيد اســحق را از شــهر بــيرون کــرده روانــه
طهران کنيد بيرون کردند اين چندنفر علما که مّدعي ضعفا بودند بهمراهش طهران رفتند حکومت هم ديــد هــوا پس اســت رفت

در دهات بچند فرسخي قم مالها هم سپرده بودند هرگاه حضرات آمدند به قم سنگسار کنيد . 
615 صفحه        

والد و عّم داماد متفکّر شدند شورا کردند مصلحت شد بروند در ديوانخانه رفتند در ديوانخانه مبارکــه نــائب حســين کــه اهــل در

 مالها خشــم کــرده دهــات رفتــه در حــالۀخانه حکومت است گفت مصلحت نيست شما در اينجا بمانيد چرا که حکومت بواسط
شلوغ است بهتر آنست برويد خانه محّمدرضابيک دستاقيان مخفي باشيد و من هم سفارش ميکنم بمانيد تــا بــبينم چــه ميشــود اين

ــت روزۀغالم رفتم خان  آقا محّمد رضا بيک تفصيل را گفتم قبول کرد والد و عّم و داماد رفتند در توي خانه مّدت پانزده الي بيس
در آنجا بودند بقدري خودش و عيالش و سـه پسـرهايش و دخترهـايش خـدمت و محّبت کردنـد کـه همـه ماهـا شـرمنده شـديم
ــه مختصر اين غالم حکم را برداشته در دهات نزد حکومت بروم نشان دادم خواند پس داد و گفت زود برو شهر و بگو برويد خان

آقاي آقا سيد عبداهللا بمانيد تا من بيايم انتهي . 

 خود جند ماه محتقيا زيستند بنوعي کــه جزاعضــاء عائلــه شــان احــدي خــبر نيــافت وۀ در اين بار بر حسب اقدام حکومت در خان
متدّرجا نزد آقا سيد عبداهللا و حاجي مال آقا حسين ترّدد کرده اندک انــدک مالهــا آگــاه شــدند و جمعي خصوصــا حــاجي ســيد
صادق بصدد ايشان بودند و تعّرضات تخفيف نيافت و باألخره موقعي که حکمران مهمان وي بوده جمع مال ها نيز حضور داشتند
در خصوص مظلومان گفتگو کردند و حکمران تعّهد نمود که آنان را اخراج بلد کند روزي چهــار تن فــّراش بــا نــائب فّراشــخانه
فرستاده ايشان را به دارالحکومه حاضر نمود و از اسم ورسمشان سئوال کرده مورد استنطاق قرار داد و ايشان نام خــود را مشــهدي

حسين و مشهدي رضا اظهار کردند حکمران پرسيد که اما رضا را بامامت قبول داريد ايشان . 
616 صفحه        

 در جواب گفتند که تمامت انبيا و رسول اکرم و اميرالمؤمنين و فرزنداـن گــرامش را کال و طــّرا بحقيت و عظمت ايمــان داريم و
حکمران اصراـر کرد که نسبت بامر ابهٰي  تبّري کنند و لعن گويند و حاکم به تشّدد گفت بايد بگوئيد و يا خانه و آنچـــه داريــد از
ــّدعي و کف بنهيد و ايشان تّحاشي از ذکر سوء چنين کرده چنين گفتند که يک خشت از خانه خود را هم نخواهيم داد و آنکـه م
خصم ما است هرچه خواهد بجا آرد حکمران سئوال کرد که مّدعي شما کيست در جــواب حــاجي ســيد صــادق را نــام بردنــد و
ــد و آن حکمران برآشفت و امر داد فلکه حاضر کردند و مشهدي حسين برادر اکبر را که جواب ميداد چهارتن فّراش تازيانه زدن
ــد و ــوم بيفکن پير مظلوم و پا در فلکه زير تازيانه ظالمان همي فرياد ياحسين برکشيد و مشهدي رضا برادر اصغـر خويش را سر مظل
ضراعت کرد تا حکمران اجازه داد پاهاي مظلوم را از فلکه بيرون کشيدند و آنــان را بزنــدان بــرده بــه کنــد و زنجــير نهادنــد و در
آنحال ميرزا يداهللا پسر مشهدي حسين به تجّسس احوال مظلومين آمد وي را نيز بزنداـن بردند و ايامي چند در زندان نگهداشتند تا

 رئيس پست براـي حکومت رسيد و بعد از مطـالعهٴ  مکتــوب مظلـومين را في الحــال مـرخّص نمــود و آنــانۀروزي مکتوبي بواسط

 خود رفته کماکان بکسب و خدمات روحانيه قيام نمودند و بعد از چنــدي کمپــاني پنبــه وارد قم شــد و هشــت تن قــزاق همۀبخان
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 مذکوره موظّفۀهمراه داشت و از طهران سفارش اخوان نّداف به کمپاني شده و ميرزا محّمد ابراهيـم پسر مشهدي حسين در ادار
گرديد و اين سبب شد که اندکي از شرور انام مستريح شده بخدمات امر ابهٰي  پداختنــد والي آخــر الحيــات بــا نهــايت مســّرت و

 درگذشــت و قبــل از1330استقامت زهر هر بالئي چشيدند و در ميدان عشق و ايمان دو اسبه دويدنــد و مشــهدي حســين بســال 
وفاتش حرم مؤمنه ستمديده و ميرزا محّمد ابراهيم پسر مهترش وفات يافتنــد و کيفيت وفــات مشــهدي حســين چــنين شــد کــه در

اواخر ايام چندي مريض و ناتوان گشت و روزي . 
 617صفحه        

ــا بيک تن از کارگران خود دستور داده گفت در جنب باغچه خانه با بيل و کلنگ گودالي حفر کن که چون شستشو ميشــود آبه
در آنجا مجتمع گردد و اين اشاره به قرب اجلو غسل بدنش بود ولي دختر بزرگش کارگر را منصرف نمود و چون چنــد ســاعت
گذشت و مشهدي حسين متوّجه شد که کارگر مبادرت به عمل نکرد مجّددا امر داد تا انجام شد و همينکــه شــب رســيد دو پســر
خود ميرزا يداهللا و حبيب اهللا و نيز دو دختر خود را طلبيده بايشان چنين گفت من امشب عازم سـفر بـه دار آخـره ام و وصـيت من
اين است که مبلغ معين از اموالم را تقديم محضر حضرت عبدالبهاء بفرستيد و چنانچه من با برادرـم مشهدي رضــا يکــدل و متحــّد
بوديم شما هم بعد از من چنين باشيد و چون همگي در بستر خوابيدنـد و شب به نيمه رســيد مــيرزا يداهللا را از خــواب بيــدار کــرده
ــدار و جام آب خواسته نوشيد و باز جامي آب طلبيده بياشاميد و امر نمود تا وي را روي به قبله خواباندنـد و در آنحاـل کّل عائله بي

 خود شتابان رسيده گفت در خواب بــودم نــدائي مــرا بيــدار نمــود و بــه بــالين بــرادر آمــد وۀمتأثّر شدند و مشهدي رضا نيز از خان
ال خواســتند کســي باح غســّ سخناني چند باهم گفتند و مشهدي حسين با غايت ايمان و اطمينان به عالم ديگــر شــتافت و علي الصــّ
نيامد و باألخره حاجي مال آقا حسين مجتهد غّسال فرستاد و در خانه غسل و کفن کرده جنازه را براي دفن حرکت دادند و مــردم
مانع از دفن شدند و حاجي مال آقاحسين با تني چند از خّدام معصومه رسيد جنازه را در مقام معصومه طواف دادند و آقامه صـلوة
کردند و هنگاميکه زمين را براي قبر ميکاويدند سردابي سفيد کرده زير خاک نمايان شد جسد را در آنجا کــه واقــع بخلــف بقعهٴ
معصومه و قرب حّمام معروف صدراعظم است گذاشته قبر را پوشاندند و مالها باز دست از تعّرض و آزار نکشيدند تا باألخره در

 .1333سال 
618 صفحه          

امر بخروج از بلد نمودند و سه روز مهلت دادند تا وسائل مهاجرت مهيا گشت و مشهدي رضا و خاندان نّداف به طهران کوچيده
آقامت گرفتند و مشهدي رضا درگذشت و در مقبره امامزاده معصوم مدفون گشت و بعد از نوزده ماه بامر محفل روحاني طهــران
خاندان مذکور به قم عودت کرده آقامت نمودند و بشغـل نّدافي پرداختند و فتنه و فساد باز برخاســت و حکمــران مــيرزا يداهللا ابن
مشهدي حسين را امر به خروج داد و الجرم آن مظلوم عاجال و اجال به ســلطان آبــاد و بروجــرد شــتافت و مــّدت پنج ســال دور و
مهجور و متواري گرديد و ميرزا حبيب اهللا برادرش و نيز ميرزا علي محّمد بن مشهدي رضا در قم برجاي ماندنــد و حــاجي مــيرزا
ــه محّمد مجتهد هر دو را احضار کرده اصرار نمود که تبّري از عقيدت و ايمان خود کنند و در امان باشند و آنان اظهار نمودند ک
وفه و ما به هيچ يک از چهار فرقه که شيعيان ايران سّب و لعن ميکنند ذکر سوئي نميکنيـم نه باهل ســنّت و جمــاعت و نــه بــه متصــّ
ارباب طريقت و نه به شيخيين و نــه بــابتين و عــاقبت ســيدي پيش جســت و آســتين بــاال زده حــبيب را بــر زمين انــداخت و کــارد
برافراخت که سر ببرد و خواهر حبيب که حاضر بود چادر از سـر افکنـده فريـاد و شـيون برکشـيد و خـويش را بحـوض افکنـد و
جمعي ريخته مظلومه را از غرق نجات دادند و قيا و قال به اشّد احوال رسيد و نّداف زاده ها را بدستور مجتهد در حجـره بـرده در
بستند و سيدي بدرب حجره رفته به مظلومان گفت گمان نکنيد که راحت شديد امشب رشــته حيـات شـما را ميــبريم و سـرمايه و
ثروتشان را ربودند و مجتهد حکم داد که مظلومان از قم خارج شوند والجرم دو جــوان مــذکور بــا دوازده تن از نســواـن و صــغار

 واقــع شــد و از آن پس خانــدان مــؤمن و1340عائله بسوي طهران ره سپردند و اين واقعه در روز سيزدهم بعد از نوروز از ســال 
مظلوم نّداف با عدم بضاعت . 

619 صفحه         
در پايتخت مانده از شرور مردم قم مصون گشــتند و الــواح بســيار خطــاب بــه آل نــّداف صــادر از قلم ابهٰي  از حضــرت عبــدابهاء

29 در 1302موجود است ديگر از معاريف اهل بهاء آقا عبدالّرزاق مشهور به آقا عبدالّرضا تاجر تبريزي شيخي بـود کـه بسـال 
سالگي ساکن قم شده بمعاشرت با نّدافان مذکور و صحبت حاجي ميرزا حيدرعلي اصفهاني فــائز بايمــان گرديــد و بــه مکاتبــه بــا
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بهائيان و مآلقات مشاهير اين فئه که از قم گذشتند و به تبليغ قميان پرداخت و مخلص و منجذب و متفاوي گشته خانـه خـويش را
ــن مهيا براي اجتماع مؤمنين و نزول مسافرين و مبلغين داشت و چندين بار به هيجان متعّصبين گردباد فتنه برخاست ولي بعلّت حس
سلوک و حالوت اخالق و درستکاري و از جهت دوستان مقتدر که او را بود غبار بنشســت و بــرادر و خانــدانش در خــدمت اين

 آقا عبدالّرزاـق درگذشت1326امر جانفشان شدند و رونقي بديع در صيت و نشر نفحات روحانيه حاصل گرديد عاقبت در سال 

 وسيعهٴ  محبوبي برقراـر ماند و بالجملــه بهّمتۀ معصومه است و از او و برادرش عائلۀو مدفنش در جنوب غربي صحن جديد مقبر
مؤمنين مخلصين مذکور احتفال و جمعيتي قريب به هفتاد تن در ايام ابهٰي  به قم فراهـم آمده مرکزي تأســيس گشــت ولي پيوســته

 از اهل بهاء مجتمــع بودنــد کــه از معاريفشــان مــيرزاۀمورد تعّرض و تطاول بودند تا متفّرق شدند و از قراء و توابع قم در خلج عّد
 در عّکا مشّرف شد و محّمد باقر محّمدعلي اصغـر محّمد حسين حسين محّمد هاشـم محّمـد کـاظم نـام1312سيد علي که بسال 

داشتند و در جاسب مال جعفر که شرحي از احوال و کيفيت . 
620 صفحه         

 نگاشتيم آورده اند که در کاشان در محضر مالهــا بصــراحت و اســتقامت1283 شهادتش را در بخش سابق ضمن واقعات سال 
تمام جواب داّدله گفت آنگاه ازو خواستند که دست  در      مجمــر افروختــه حاضــره کنــد و او چــنين پاســخ داد کــه آتش الزم
وجودش احتراق است ولي من بقّوه عشق و ايمان از جان نمي هراسم و آتش را چندان بدست نگــه داشــت کــه انگشــتاـن ســوخته

 خود برده پــذيرائي کــرد ولي شــورش عــوام برپــا شــدهۀچرک کرد و چون از آن مجلس بيرون آمد يکي از دوستان وي را بخان
مالها فتوي قتلش دادند و بهمه دروازه بانان بنتاني  دست سوخته سـپردند کــه وي را قبض نماينــد و بهائيــان وي را بــا چــادر وزي
ــه زنانه از شهر بيرون کردند و باألخره در طهران بشهادت رسيد و اقدامات و تبليغاتش در قريه اثر و ثمر داد و زوجه اش مال فاطم
که بواسطه او ايمان يافت مّبلغه رشيده دانا شده برادران خود ميرزا غالمرضا که از مالها بود و آقا محّمــد جــواد را بــا پنج خــواهر
تبليغ نمود و اهالي بناي تعّرض گذاشتند از آنجمله نائب الحکومه شکايت بردند و مأمور آمده مــيرزا غالمرضــا را بقــدري چــوب
زدند که که مّدت چهل شبانه روز بستري گرديد و در آن ايام که مالزم بستر در خانه بود آقــا مــير بــه عيــادتش رفتــه بصــحبت و
مکالمه در باب اين امر پرداختند و آقا مير در شبانه روزي مؤمن شده و آقا غالمرضــا چــون بهبــودي يــافت و آقــامت در ده بعلّت
تعّرض مردم ممکن نبود بدهات حوالي کاشان از قبيل واوقان و جوشقان و غيره ها رفته مّدت سه ماه تبليغ کرد آنگاه ســوي وطن
پياده برگشت و زير درخت فندق مقارن غروب بماند تا چون هوا تاريک شود بده درآيد و بعضي از اهالي را گذار بــدانجا افتــاده

ديدند و روي بده دويده فرياد زدند که غالمرضا بابي آمده و اجتماعي شده ويرا . 
621 صفحه        

گرفته بداشتند و مکتوب و نامه بر به قم نزد حاجي سيد جــواد مجتهــد فرســتادند و مــّدت چهــار شــبانه وي را آزار بســيار کردنــد
تامأمور از جانب حکمران اعتضادالّدوله رسيد و آن مظلوم را با برادرش محّمد جواد مذکور مقيد بکنــد و زنجــير بردنــد و در بين
طريقآزار بسيار وارد کردند و زوجهاش فاطمه با بّچه ها از عقب رفت و مّدت هشت ماه بشغـل چرخ ريسي با اطفال بسر برد آنگاه
امرابهٰي  به نّدافها رسيد که ماهيانه چهار تومان به آنان بدهند و در ماه نهم محّمد جواد مرخّص و رها شد و به وطن رفته با زوجــه
ــه اش سوي طهران شتافت و ميرزا غالمرضا همچنان با کند و زنجير مّدت دو سال محبوس ماند آنگاه آقامير مذکور به طهران رفت
با محّمد جواد و مساعدت بهائيان براـي خالصي وي کوشيدند و ده ماه بطــول انجاميــد تـا تـا کـامران مــيرزا نــائب الســلطنه فرمــان
خالصي داد و آن مظلوم از حبس بيرون آمد با زن و فرزند به طهران رفته بماند و طولي نکشيد که امــر ابهٰي  شــد بــوطن برگــردد

 بهائيــان بــه ســي تن رســيد و پيوســته دچــار تعــّرض اهــالي وۀالجرم به جاسب رفته بنوع احتياط و حکمت به تبليغ پرداخت و عّد
 درگذشت و الواح کثيره از جمال ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء در حقّش موجــود اســت و عائلــه برجــاي1332اعادي بود تا بسال 

گذاشت و آقامير مذکور نيز در جاسب به تبليــغ هّمت گماشــت و مــورد عنــاد و تعــّرض اعــدا شــد و نوبــتي بــه زيــارت حضــرت
عبدالبهاء در عّکا تشّرف حاصل کرد و حکايت نمود که در ضمن بيانات به وي بدين مضمون فرمودند مال جعفــر جاســبي در راه

اين امر صدمات و اذيات بسيار ديد و بعد از حرکتش از کاشان احوالش نامعلوم ماند ولي به طهران آمد و او را حبس کردند . 
622صفحه        

 و مّدتي در محبس بسر برد بعدا او را بچاه انداختـه شهيد نمودند و آنحضرت صــورت زيــاد در حقّش صــادر فرمودنــد و بــاألخره
آقامير باطراف طهران رفته بماند و جمعي را مهتدي ساخت و در قـريهٴ  ضـياء آبـاد درگذشـت و عائلـه برقـراـر گذاشـت ديگـر از
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شناخته گان بهائيان آنجا آقا محّمد تقي و آقا محّمد علي و آقا سيد اسمعيل از مالها که بمحضـــر ابهٰي  رفتــه فــائز بايمــان و موفــّق
بخدمات گشت و سيد مهدي و حسنعلي و سيد علي ابوالقاسم جواد علي اکبر خليل محّمد رضا بودند ديگر از بالد معروف عراق
ــاق از ايران کاشان و توابعش به نوعي که در بخش سوم شرح داديم مرکزي از مراکز بابيت بود و از آغاز اشراـق انوار محبوب آف
شطر بغداد عّده بسيار از بابيان آون حدود متوّجه شده بمحضر ابهٰي  تشّرف يافتند و اغلب بخلــع هــدايت کـبري مفتخـر گشــتند و
برخي بحال توقّف عودت به محال خود کردند و به تواتر نزول الواح الهيه و تنالي مســافرين و مبّلغين و ناشــرين نفحــات رحمانيــه
تبديل حال نمودند و معذلک جمعي از معاريف پيروان ميرزا يحيٰي  در آن حدود بوده باعراض و معارضه با امر ابهٰي  قيام داشتند
ــون تا آنکـه بتدريج ايام تحت قدرت مالک انام قرار گرفتند و برخي درگذشتند و قليلي بحال خمودت برجاي ماندند و رجالي چ

ــدمتۀنجوم نوراء از آن افق در سماء امر ابهٰي  درخشيدند که باوج عظمت و شهرت رسيدند و عّد  در مرکز مهاجرت مبارک خ

 فارسيه اش در کاشان واقع شدۀ و نشو و نما و تحصيالت قليل1237کردند از آنجمله حاجي محّمد اسمعيل ذبيح والدتش بسال 
و بعد از بلوغ باّتفاق برادران مشغول به تجارت گرديده بزيور دينــداري و تقــوي زينت و بــه مســلک عرفــاني طــريقت و عقيــدت
گرفت و ما تفصيل ايمان و احوال آن خانواده را ضمن بيان احوال حاجي ميرزا جاني که اخ اکـبر بــود در بخش شـوم نگاشـتيم و

هر دو برادر به صحبت جناب . 
623صفحه         

مال حسين باب قبل از ورود مبشّر اعظم بآن بلد ايمان بامر بديع يافتند و حاجي محّمد اسمعيل غايت اشتياق بــه لقــا حاصــل کــرده
جمال منير را شبي در عالم رؤيا مشاهده نمود و علي الّصباح به برادر مهتر خبر قرب ورود گفته اظهار يقين نمود که در همان روز
وارد ميشوند و برادر استبعاد و ترديد کرد و چون رسول بسراي تجارتشان وارد شده خــبر ورود حضــرت را در حــال عبــور بــراي
طهران داده دستور فريضه نصرت رساند حاجي ميرزا جاني در انديشه و تدبير بهر عمل بدستور فــرورفت حــاجي محّمــد اســمعيل
عاشقانه پي درک زيارت مهيا گرديد و با ممانعت و اصراـر برادر در لزوم مراعات طريق حزم و احتياط ممنــوع نگشــت و بدانســو
شتافته درک لقا نمود و جمال حضرت را طبق مکاشفه و رؤياي خود مشاهده کــرد و بحاليکــه در ربــاط ميخراميدنــد درخواســتي
عرضه داشت که بخانه شان نزول اجالل نمايند و جواب فرمودند که غالمان را راضي کن و حاجي به غالمــان وعــد و نويــد بــذل

 مثنــوي خـودۀمال داد تا راضي شدند پس سه شب و روز در جّنت لقاي محبوب شاد و فيروز گشــتند و شــرح واقــع را در منظومــ
بدينطريق مختصر و نافع آورد 

 باشد مطّرز آن عبير گوهر مقصود آمد دست گير » ولي بعــد ازۀ« سه شب و سه روز دلها جمله شاد از قدو م آن خداوند عباد کلب
آن در انقالبات و فتن خارجيه و داخليه امر بديع مندهش و منصعق گشته بي ثمر و اثر ماند تا بسالي بعــد از واقعهٴ  شــهادت عظمي

ۀ هدي در ظهور مواعيد عليا و استخالص از تعّرضات اعــداء رفت و در کــربال بخانــۀپي زيارت مشاهد متبّرکه نوراء و التجاء بائّم
شيخ ابوتراب درک لقاء جمال ابهٰي  که بنوع مذکور در بخش چهارم با ستم و عدوان امير اتابک .

624 صفحه        

 مثنــويۀ عيــان ديــده کــام دل حاصــل کــرده در منظومــۀ ميرزا تقي خان سالي در آن بلد آقامت جستند منظور و مقصــود را بديد
مذکور بدينطريق بماوقع اشارت نمود « آن سفر بود اين ذبيح مــاتوان ارض طــف ديــده شهنشــاه جهــان مــنزل شــيخ آنکــه نــامش

 آراســته1265بوتراب گشت طالع آن بها چون آفتاب » و چون مراجعت به ايران کرد طولي نکشيد که بزم شــهادت ســال ســال 
گشت و حاجي ميرزا جاني و کثيري از معاريف بابيه کشته و سرگشته شدند و او محفوظ ماند تا در ايــام ســطوع انــواـر ابــدع ابهٰي

ــوحي از1275از افق عراق با تني چند از بابيان کاشان بسال   به بغداد شتافته متمّسک و منجذب بظهور اعظم گرديد چنانکه در ل
قلم ابهٰي  خطاب بوي چنين فرمودند « انک رأيت الذي کفر باهللا جهرة قل يا قوم اهللا کان عند فاو احد من الذين يخــدمون اتقواهللا
وال تقولو ا ماال تعلمون انّک حدّث الناس بما اطاعت من امرنا و پس از آقامت ايامي چند مشتعال منجذبا دعــوت بکاشــان نمــود و

 نگاشتيم تــا هنگاميکــه1275دچار تعّرض اعداء و اسير و حبس گشت و ما تفصيل واقعه را در بخش چهارم ضمن واقعات سال 
خرق حجب حکمت مصالح وقت از وجه ابهٰي  گرديده انوار تابناک بدون حجاب سحاب بتابيد در صف اّول مؤمــنين و مقــّربين

ۀ بمــوجب اجــاز1284درگاه رّب العالمين قرار گرفت و سورة الــذبح از قلم ابهٰي  در شــأن وي صــادر شــد و بــاألخره در ســال 
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صادره واصله از محضر ابهٰي  براي بار سوم عزم احرام کوي و تشّرف در ادرنه نمود و نخست قدم در اسفار تبليغيه نهــاد و ســپس
از طريق بغداد روانه گرديد و سفرش در حدود يک سال بطول انجاميد و 

625صفحه           
ــه در آسود دچار تالطم امواج گشت تا بهنگامي که از طرف دولت عثماني شروع به حبس و اسر و تبعيد جمال ابهٰي  کرده جندي
اطراف بيت گذارده اصحاب را محصور نمودند و پنج روز بود که از ادرنه تلگراف به بــاب عــالي وقت ورود يــافت و در غــايت
اشتياق و احتراـق از فراق بهر سو جويا و پويا گرديد تا رسولي از محضر ابهٰي  رسيده تفصيل واقعه را بيان کــرده اظهــار نمــود کــه
تحّمل مشقّت و رنج سفر مقبول درگاه جليل اکبر گرديد ولي اکنون ضبطيه حول بيت را گرفته احدي را مجــال ورود نميدهــد و
درک حضور ميسور و مقدور نميباشد الجرم بسي محزون و متأثّر گرديد و هنوز ســاعتي نگذشــت مــيرزا آقاجــان خــادم بيامــد و
تضّرعات و بي تابي هايش را نگريسته وعده داد که اذن تشّرف طلبيده وي را بمحضر مبارک برد و پس از چند ساعتي بـاز آمـده
او را با خود برد و لدي الورود حضــرت غصــن اعظم را مآلقــات کــرده از ديــدارش لقــاء الهي را بنظــر آورد و آن حضــرت بــدو
ــده فرمودند که درک حضور ممکن نيست و ناچار بايد عودت کني و اين هنگامي که حاجي جعفر تبريزي حلقوم خويش را بري
و ضبطيه مجتمع شدن پس حاجي مراجعت نمود و در صباح روز بعد رسولي نزد وي آمده پيام آورد که بايد عازم گاليبولي شود

تا در آنجا به لقاء محبوب ميرسد الجرم رهسپار گليبولي گشت و در اثناء راه . 

ــف . من چه گويم زانچه آندم شد بپا . شورشي کردند آن قوم دغا . مجتمع گشتند با سوگند و خلف . جمعشان نگذشــت پس از خمس ال
ذئب ها فرياد زن در مدرسه . با خيود کيد و مکر و وسوسه . يک تن از مرغان  عاشق را بقيد . جمع زاغان کـرده در چنگـال صـيد . نـزد
ــد و مفتي برکشيدندش بقهر . لعن و سبّ گفتند بر داور بجهر . بود ساکت عاشق از اين گفتگو . که فتادند بر سر آن وجه هو . ضرب کردن
بحبس انداختند . پس بسوي ري روانه ساختند . حکم بر انبار آن بيچاره شد . مّدتي از خانه اش آواره شد . ظالمان کردند آنگه تلگراف .

من چه گويم زان شريران بيخالف . ناصرالّدين را بوهم انداختند . مستعّد قتل و غارت ساختند . 
===========================================================

626 صفحه         

 زرد ميرفتند و موکب جمال ابهٰي  پس از هفت يوم وارد گليبوليۀميرزا يحيٰي  را با سيد محّمد اصفهاني نگريست که بابيم و گون
شد و حاجي باستقبال شتافته جمال ابهٰي  را زيارت کرد که با تما م اغصان و اهل حرم در عربانه بودند و در غايت توقــير و اجالل
ورود يافتند و سه روزي بعد رسولي آمده خبر داد که جمال ابهٰي  براي شستشو به حّمام ميروند و حاجي اجازه دارد که به عنــوان
استحمام وارد حّمام و مشّرف بحضور گردد لذا عاشقانه در حّمام بديدار معشوق نائــل گرديــد و حــاجي خــود در ضــمن وصــف
ــره الحال اين چنين بيان داشت که هيکل ابهٰي  را در بغداد بحالت ضعف و نحول شديد ديد ولي اين هنگام لطيف سفيد چــون نق
بحال فربهي ميدرخشيد و با اينکه در ايام ادرنه باقدام ميرزا يحيٰي  مسموم و مّدتي بيمار و بســتري گشــتند معــذالک عــود صــّحت
باين کيفيت در نظر وي خارق العاده بود و در آنحاـل اصرار و التماس داشت که در موکب مبارک هرجا ميروند باشد ولي اجــازه

ندادند و امر بمراجعت ايران و تبليغ بنوع حکمت فرمودند . 

اينچنين گفتند اي سلطان دين . قبل چندي شد بدارالمؤمنين .
 آنکه او را طلعت ابهٰي  ذبيح . خواند با بانگي چه جبريل صريح .

 روز و شب دعوت سوي رّب االنام . آن بها دارد چه از خاص و چه عام . 
بود در ري اين ضعيف ناتوان . خواست تا حق قدرتي سازد عيان .

 باوجود فتنه ري در ميان . ني شدم خائف نگشتم من نهان .
 بودم اندر نشر آيات خدا . روز و شب در سعي بي چون و چرا 

گفت سلطان در جواب ظالماـن . از ستم کاري کشيد اينک عيان .
 بي سبب بر خلق مظلوم فقير . ساز ننمائيد زبزم و دارو گير . 

بسته شد چون بر غرابان راه جور . گشته بازا خان وي در ذکر و نور .
 حيله و مکر نوي پرداختند . ناگهان بانگ دع افراختند . 

غلغل اندر شش در ايران فتاد کاي گروه مسلمين باسداد .
 دين اسالم حنيف از کف برفت . باهجوم بابيان از صف برفت .
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 بايد اينک جمله اسالميان . برکنند از جا گروه بابيان .
 زين سبب شه را دل از انديشه تفت . تلگراف از وي بکاشان زود رفت . 

که هرآنکه از گروه بابيان . اعتقادش گشت بر مفتي عيان .
 فتويش جاري شود در حکم دين . خونشان ريزند بر روي زمين .

 پس بدارالمؤمنين آتش فتاد . شعله زد هرسو شرارات فساد .
 جمله زاغان و غرابيان تباه چيره آمد بر گروه بي پناه .

 الجرم هريک بسوئي تاختند . خويش را زان فتنه خارج ساختند .
 جمعـي از کاشان به ري بشتافتند . ملجائي بهر خود آنجا يافتند . 

ليک سه زان عاشقان بي گناه . آخر افتادند اندر حبس شاه . 
 هريکي بودند شمعي از وفا . مشرق و تابان باخالص و صفا .        

                                                                                              از منظومه مثنوي حاجي محّمد اسمعيل ذبيح کاشاني 
==============================================================

 627صفحه           
وآنکـه اخبار از باليا و امتحانات الهي دهد و حاجي بعد از خروج از حّمام دسترسي به لقاء ابهٰي  نيــافت مگــر هنگاميکــه ورود بــه
کشتي ميفرمودند در ساحل ايستاده مشاهده نمود که با جمله اغصان اعضاء و حرم داخل کشتي شده رهسپار گشــتند و لــوح مــنيع
رئيس که در بخش سابق بيان کرديم براي حاجي صدور يـافت و وي را انيس خواندنـد چنانکـه در آخـر آن مسـطور اسـت « دع
ذکر الّرئيس ثّم اذکر االنيس الذي استانس بحّب اهللا وانقطع عّماسواه و خرف االحجاب علي شـأن سـمع اهــل الفـردوس خرقهــا »
الخ و در لوحي ديگر خطاب بوي مسطور ميباشد  « و يذکرک بماجري من بحر الحيــوان باســمک اذکــان بيت المحبــوب محاطــا
بجنود البني و الفحشاء تفکّر لتعرف ماکان مسطورا عن اولي االلباب اّن اذکر اذا نزل الرحمن لــک ماســّمي بلــوح الــّرئيس و انــزل
مافيه مکنونا في علمه المهيمن علي اآلفاق لعم اهللا قد ظهر کل ما نزل قلمي االعلي ان اقرء و قل لک الحمد يا منزل اآليـات قمــنزل
في االلواح ما ظهر و يظهر»  الخ . و در لوحي ديگر نيز خطاب باو مسطور اســت . « و اذکــر اذ وردت شــاطي البحــر ورايت آل اهللا
في ايدي الظالمين ان اقرء مانزل في الّلوح تاهللا يظهر ما اخبرناک به فيه اّن رّبک لهو العليم الحکيم»  و در لوحي ديگر راجــع بــوي
مذکور « يا حبيب درو ذبيح عليه بهائي و آنچـه از او ظاهر شده تفکّر نما بعد از اصــغاء اقــل من آن توقــّف ننمــود و بشــطر احديــه
متوّجه»  و اين در ايامي واقع که اهل بيان از اصل امر غافل و محجوب چه حکمت الهي اقتضاي ستر نمود الخ . و بالجمله حــاجي

 واقعات ادرنه و گاليبولي که آميخته به قدرت و عظمت و مظلوميت و ذلّت بود و درياي . ۀبه ايران برگشت و منظر
628 صفحه         

ــاره آيات اسرار غيبيه تمّوج مينمود هرگز از نظرش محو نگشت و در حالي افروخته بذکر و ثناء الهي و شکر و عرفان و ايمان هم
پرداخت و قيام به تبليغ کرد و به اصفهان و يزد و سيرجان و کرمان سفر نمود و تقريبا شصت تن را در بالد مذکوره هدايت کرده

 عالم زدم . فيض از حّق ميرســيدم دمبــدم . گــر نبــودي نغمــه وۀبه طهران برگشت چنانکه در مثنويش چنين آورد « آتشي بر جمل
آواز فرد . کي توانستم کسي تبليغ کرد . آمدم طهران و ماندم انتظار . که شود فضلي زد اورا آشکار . شايد اسباب اتـأني بهـرمن .

 بود و در طهران آقامت گزيده رايت مرتفعهٴ  امر ابهٰي  شد و طــولي نکشــيد1290ظاهر آيد از خداوند زمن » و اين تقريبا بسال 
 بود که در بخش سابق ضمن واقعات سال مذکور نگاشتيم و کامران ميرزا نائب الّسلطنه وي1293فتنه برخواست و اين در سال 

را با قريب سي و نه تن از معاريف بهائيان دستگير ساخت و چون غالبا اعتراـف به عقيدت و ايمان نمودنــد قــرار بــر قتلشــان وقــوع
يافت و صورت فتوگرافي از ايشان گرفته و حاجي ما نائب السلطنه بقّوت و قدرت ايماني بديع سخن گفت و عاقبت همــه را رهــا

 شد که نيز در بخش سابق آورديم و در اثر طغيــان شــيخ عبيداهللا1297 طهران بسال ۀو آزاد ساختند و واقعهٴ  ديگر برايش در فتن
کرد و افتراء مفسدين و معاندين جمعي کثير از مؤمنين طهران را غارت و حبس نمودند و حاجي تقريبــا هفت مــاه محبــوس شــده

 باز بعائله اش خبر رسيد که دولتيان عزم هجـوم و قبض وي را دارنـد و لـوحش1298آنگاه مستخلص گشت و باالخره در سال 
برايش از محضر ابهٰي  رسيد که امر به رفتن به تبريز فرمودند و لذا همان شب عازم شد و نيمــه شــب گماشــتگان حکــومت بخانــه
ريختند و او را نيافتند و مّدت سه شبانه روز دور خانه را محاصره داشته از ذهاب و اياب منع کردند اعضاء عائلــه بمضــيقه شــديده

افتاده ناله و نحيب صغار و کبار مرتفع گشت و در آنحاـل پسرش حاجي ميرزا حبيب براي کسب اّطالع از احوال . 
629 صفحه        
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ــان  سوي خانه آمد و در اثناء طريق وي را دستگير کرده زدند و شکنجه نمودند و سرنگون آويختند حکايت کنند که چون غالم
و گماشتگان بي عاطفه صغار و کبار عائله را به تعّرض و ضرب گرفته از مقّر حاجي جويا بودنــد دخــترک ســه ســاله اش را همي
ــبر» و زدند و اشياء و البسه را يغما کردند دخترک مظلومه با گريه و زاري چنين ميخواند « اي بي مرّوت اي شمر کافر اهللا اکبر اک
بالجمله سختي و گرفتاري و حبس حاجي ميرزا حــبيب چهــل روز بطــول انجاميــد ولي حــاجي ذبيح خــود را از طهــران بــه تــبريز

 سردار در تــازه بــاغ مــدفون گشــت و درۀرسانده آقامت گزيد و بعد از چندي وفات نمود و در عقب بقعه سيد حمزه خلف مقبر

 قبرش چنين منقوش گرديد : « هو الحي الباقي قدبدئت من اهللا ورجعت اليه منقطعا عماسواه و متمّسکا باسمه الّرحمن الّرحيمۀلوح
قد صعد و رفع و رجع الي اهللا الملک المهيمن القيوم المغفور المبرور المرحوم ذبيح اهللا عليه بهاء اهللا في يوم الخميس ساوس عشــر

 وي قلم اعــّز ابهٰي  در لــوحيۀ عليه بهاء اهللا و بهــاء من في ملکــوت المــر في کــّل حين » و در بــار1298شهر شعبان المعظّم سنه 
چنين شهادت داد « قوله نشهد انّه ماتوقف في هذاالمر و اذا سمع النداء من شطر ربّه مالک االسماء قال لبيک لبيک يا الــه الغيب و
الشهود قد سمع و اجاب و خضع اذاتاه االمر من مشرق وهي ربّه مالک الوجود انّا زينا سماقبله به نير حّبي العزيــز المحبــوب قــدفاز
بالرحيق االظهر اذکان العراق منظري االکبر اخذو شرب باسمي المبارک العزيز الممنوع مّرة فاز بالعراق واخري اذاخرجنا الغافلون

من ارض السّر کذلک ينطق جمال القدم امام وجه العالم و لکن االمم اکثرهـم اليفقهون يا ذبيح . 
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 بذکرک موالک بما ورد عليک في هذاالّسبيـل اّلذي بطــوف حولــه الــّدليل بمانســب الي اهللا العليم الخبــير ..... قــد ســمعت في اهللا
شماتة کّل ظالم و حملت من المعتدين فاناح به کّل منصف خبير الخ و براي حاجي صــورت زيــارت و الــواحي کثــير از قلم ابهٰي

 از آنهــا را محضۀ در ادرنه کاشان اظهــار و اکمــال حّجت و بينــه ميباشــد و نبذۀموجود است که از آنجمله بعضي از الواح صادر
نمونه ثبت ميداريم . 

ة علي من في المالء االعلي و  قوله هو العلي االعلي يا ذبيح انا ارسلنا اليک من قبل لوحا ممتنعا منيع و فيــه ذکــر مــا جعلــه اهللا حّجــ
علي من في ملکوت الّسموات واالرضين ان اعمل بما فيه بسلطاني الذ ّياليزول و و باحاطــة نفســي الــتي لن يفــوت عنهــا شــيئ ولن
ا ظهــر سـلطانه و ــا آمنــا بعلي من قبــل فلّمــ يغرب منها علم وال تحف من اّلذين تجدهم کخراطين االرض بل لحقر النهّم يقولــون اّن
عظمته و کبريائه اذا کفروا به و کانوا من المعرضين بّلغ يا عبد ما امرناک به عبادنا للممثببين التوخر امــر رّبــک وال تصــبر فيــه الن
الّصبر محبوب اال في ذکر اسمي العلي العليم ان افتح شفتاک ثم اخرج منهما أللي ذکــر رّبــک ثّم انثرهــا علي رؤس المقــّربين الّن
دون هوالء لم يکن لهم من عين ليمتازواالؤلؤ عن الحجـر بل الحجر عندهم احسن من لؤلؤ قدس ثمين ان يا ذبيح تاهللا الحّق الــوداد
اليوم کّل االشياء بان يطلعّن بماکان و يکون و يصقدن الي هواء قدس الملکوت و يعــرجّن الي ســدرة المنتهي مقــّر ظهــور اســمائنا

الحسني وليشربن عن کاؤوس الحيواـن عن مظاهر اسم رّبک الّرحمن الّرحيم ليقدرن الن شمس ذکر اسم . 
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موات و االرضــين قــل يــا مالء المنکــرين انتم و مــا عنــدکم من اســتوي  رّبک قد اشرقت علي شأن بتجلي منها استضانت اهل الســّ
اعرين ان يــا ذبيح ان اشــرب من کلمــات رّبــک بسلطانه علي عرش عّز عظيم لم يکن االکعين بعوضة بل لحقر منها لــوانتم من الشــّ
ک و عن کــّل ذي حجــاب عظيم و خمرالحيوان في کّل حين ليظهرک عن کّل ذي اسم و عن کّل ذي اشاوة و عن کّل ذي تمســّ
ان رايت احدا من المعرضين فامدد يدک بسلطان يدي الذي في قبضته ملکوت کلشيئ ثّم خذ اذنه بيدک ثمتقّرب فمک الي اذنــه
و قل يا ايها العبد اما ادعيت في نفسک باّنک خرقت حجبات الملل و جعلت نفسک مطّهرا عن کّل الملــل و حســبت باّنــک انتمن
الموّحدين واستدللت في اثبات دينک باهللا المهيمن المقتدر العلي القدير بمـانزل عليـه من آيـات رّبـک الـّرحمن و کـذالک کنت
تثبت دينک علي دونک و يشهد بذالک نفسک ان انت من المنکرين فلّمابدل قميص اسمه االولي و ليس قميص اســم اخــري من
اسمائه الحسني لم اعرضت عنه و کنت من المتکّبرين فاف لک وبماتکون عليه اذايلعنک ذاتک ثّم نفسک و روحک ثّم کــّل من
في السموات واالرضين اتنکر الذّ ي قد قرت بلقائه عيون مالء الفردوس واستبرک بفناء بابه اهـل مالء العـالين و معـذالک حسـبت
اّنک محسن في فعلک الفو رّب اعماء بل تکون کاذباني نفسک و يشهد بذالک حينئذ لسان اهللا الملک النــاطق العليم قــل يــا ايهــا

المشرک باهللا هل بقيت من حّجة ما ظهرت بالحّق و هل من نقمة ماتمت . 
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ــات عليک بالفضل و هل من کلمة ما بلغت الي قطب الغماء قل باهللا قد اتي سلطان الکلمات علي ظلل من اآليات اذا نصحقت کلم
کّل مشرک عنيم هل منتظر في اثبات امري بسوائي فواهللا اذا نبکرک الشيئ و يکفرک کّل الــذّوات لــو انت من الســامعين اّن ايهــا
ــد ذلت يالمعرض ما جهتک في امري فأت بهاتا اهللا ال انت تقّدر وال الذي اتخذبه لنفسک ربّا من دون نفسي الّرحمن الّرحيم تاهللا ق
کّل الوجوه لسلطنتي و محت کّل اآلثار لدي آثاري واقثعرت کّل الوجوه ليضنتي و انعدمت الّطوريون علي سيناء الرفيع عند ظهور
ــه عن انوار وجهي المشرق المقّدس العزيز المنير هل دون رّبک يکفيک في شيئ فأت به لوانت من المستطعين و هل من سواء يغنن
امرالفوجالي الذي خّرت عند تشعشع نووه اهل مالء الفردوس ثّم حقائق المرسلين قــل اليــوم لن مچمــل عــرش رّبــک الــّرحمن اال
نفسه المقتدر العزيز المّنان وان رأيت اسمي التماء ذکره بآيات رّبک لعّل يکون من المعتبرين قل ان يا عبد اسـمع قـولي تاهللا الحـق
لن تجد لنفسک تابع انصع مّني وان تخاف من ايمانک خذهذاللوح ثم احفظه في حبيب توکلــک و اذا دخلت في موقــف الحشــر
ة آمنت بهــذا الظهــور في يوم الذي فيه يبعث کّل الممکنات تلقــاء وجــه رّبــک من نفحاتــه المــنيع البــديع و يســئلک اهللا بــاي حّجــ
لذافاخرج اللوح و قل بهذا الکتاب المنزل المبارک القديم ثّم اقرء ماقول فيه بلقاء وجــه رّّبــک مقــّر الــذي تشــهد فيــه کــّل النبــيين

والمرسلين تاهللا اذا تمة ايادي الکّل اليک وياخذن . 
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 الّلوح و يضنعنه علي عيونهم شوقا للقائي و شغفا لحّبي و يجعدن منه روائح قدسي العزيز المنيع کذالک فصلنا لک اآليات لتطمئن
في نفسک و نکون من الوطمئنين ولويعذبک اهللا بما آمنت بآياته في هذالظهور فبأي حّجة يعّذب الذين هم ما آمنــوا بعلي من قبــل
ــديع االّول و من قبله بمحّمد رسول اهللا و من قبله بعيسـي بن مريم و من قبله بالکليم و من قبله بالخليل الي ان ينتهي الظهورات الي ب
الذي خلق بارادة رّبک القادر المريد ان يــا اســمي ان االمــر اظهــر من ان يخفي وابين من ان يســتر و يستضــيئ کالشــمس في قطب
الزوال و اّنک لو تخلص نفسک عن الحجبات لتصل اليه اقرب عن ان يرتــد بصــرک الي نفســک و اّن هــذالحّق يقين . ان يــا ذبيح
اسمع قول من يناديک بالفضل واحّبک لنفسک خالصا لوجه رّبک وال تمّسک لسانک عن الذکر الناخلقنــاه لهــذا الفضــل ان انت
ــوح من العارفين و ان لن تجد الحبيب علي االرض فالق مانزلناه علي الذييمشي علي قدمه و کن من المّبلغين کذالک امرناک في ل
القبل وتامرک حينئذ فضال من عند رّبک عليک و علي عبادنا المؤمنين الّدين لن يتجاوزا عن حدود اهللا و امره و تمّسکوا بعروـة عّز
اکرين ثّم مبين ثم اذکر من لّدنا اخيک انّا ارسلنا اليه من قبل کتابا کريم ليطمئن به نفسه و يستقيم علي امــر مــواله و يکــون من الشــّ
اذکر الذين تجد من قلوبهم نفحات حّبي و من وجوههم النعيـم و من دون هـؤالء لن يـذکر اسـمائهم عنـد رّبــک بــل کـانوا فقـداء

بحيث لم يکن لهم ذکروال اسم وال رسم بين يدي رّبک المقتدر العالم العليم والضياء . 
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الذي اشرق عن افق القدس عليک و علي الذين يسمعون قولک في امراهللا رّبک و رّب مايري و مااليري ورّب العالمين . و حاجي

 مثنوي غالبا واقعات اين امــر را بــه نظم آوردۀذبيح ذوق عرفاني و شاعري چنانکه نوشتيم داشته عارف تخلّص مينمود و در منظوم
از آنجمله دربيان کيفيت احوال خود در بغداد و ايران و مسافرتش بادرنه چنين آورد : « مّدتي بودم در آن جنّت مقام . فيض بردم
از وصلش صبح و شام . يافتم او را و من رفته تمام . بود آن جنّت مرا دارالّسالم . فيض هابردم من از اغصان حّق . بهره ها بردم من
ــنزد از افنان حّق . خواستم از وي که يابم مستقّر . در جوار آن شهنشاه بشر . ملتمس گشتم زحّق من صبح و شام . البه هــا کــردم ب
حّق مدام . گفتم با يد رجع تا قدر لقا . مي بداني هم فيوضات بها . دوست دارد حّق به بيند دوست را . محترق باشد بسوزد پوست
ــد را . تا مجّرد گردد از کون و مکان . مّدتي اندروي فقط شمس جهان . حّق خوشش آيد به بيند در فراق . عاشقان سوزند و دارن
احتراق . سامع آيد ناله جانسوزشان . هاي هاي گريه در شب روزشان . زين جهت حّق کرده از جنّت جدا . تا بسوزم قدر دانم آن
لقا . مّدتي بگداختم از شوق يار . تامرا احضار کرد آن کردگار . هردله سان رفتم تاآن ارض سّر . تا شوم فــائز لقــاي حــّق بــه بــر .
ــدا . » الخ و يوسفم چون بود در بّر ظالم . خواست در جنّت مرا در وقت شام . ميدويدم تا بيابم آن لقا . بي خبر بودم که ميگردد ب

 از غزليات و ابياتش چنين است . « عاشق مسکين بدام سلسله باشد . ليک نبايد که تنگ حوصله باشــد . آنچـــه بال و محن کــهۀنبذ
آيدش از دوست . شهد نيوشد نه آنکـه در کله باشد . محرم کويش نميکشد زطلب دست . گرچه بپايش تمام آبلــه باشــد . عاشــق

 توحيد زير بسمله باشد . ۀحّق دائما بوجد و سرور است . نزد بالياي او بهر دله باشد . حمد کن اي دل کال ناطق حقي . نقط
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شعر تورا جز بها وگرنه بهائي است عالم امکان کجا تورا صله باشد عارف حيران فناي طلعت ابهٰي  است با همه کــز حــّق و خلــق
فاصله باشد » . 

 اي موسي جان ترک گله کن . انداـز عصا خود را يله کن . نعلين هوا انداـز زپا . بشنو تو نوا خود مشعله کن . هســتي تــو شــجر در
خود بنگر . درياب ثمر رو حوصله کن . اين طور لقا است راهش زفنا است . ناطق چه بها است ازو هر دله کن . عاشقم عاشق بيار
خويشتنسوختم ياران بنار خويشتن . عشق من آموختم پروانه را . عارف آسا شد بکار خويشتن . سوختن باشــد دواي دردهــا . بهــر
ــا ان آن پروردگار خويشتن . آن نگار ما که دلدار بها است . کرد عالم را شکار خويشتن . خوشا آن دل که مأواي تو باشد . خوش
سر که سوداي تو باشد . همه عالم بيرون کرديم از دل . که تا منزلگه و جاي تو باشد . هرآن چيزي به قرآن است در بـا . يقين آن

 باي تو باشد . بجز دل نيست عرش استوايت ولي آن دل که شيداي تو باشد . ندارم غير عشق تو متاعي . فنا گشتم که کااليۀنقط
تو باشد . فدا خواهم زتو اي شاه باقي . فداکار بهر باالي تو باشد . خرابم ساز زين هستي نابود . خرابي کان تمّناي تو باشــد . اگــر
خواهي سپس آباد سازم . بکاري زن که در رأي تو باشد . تو اي عارف که فاني در بهائي . بها يکتاي مـوالي تـو باشــد . تـا شــدم

 پيغمبراست اين البالء للوالء . چون حسين بايست بگذشتن ز فرزند و زجان . گــر نشــان داري از اوۀعاشق فتادستم بداـم ابتال . گفت
منزل گزين در کربال . چون توانم رفت ازين منزل که پا اندر گل است . از سر کوي بتان آسان گذشتن مشکل است . اي کــه راه
عشق ميجوئي مدار از جان دريغ . در ره جانان زجان بگذشتن اّول منزل است . عشق را با عقل باشد صحبت سنگ و سبو . سالک

 انبار نشستيم . هر قيد جز از حّب خداوند گسستيـم . ۀراه محّبت هرکه شد اليعقل است . چنديست که در گوش
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 مقصود . باال شده بتهاي طــبيعت بشکســتيـم . برماهمــه يکســان شــده چــه کعبــه و چــه ديــر . گشــتيمۀچون حيدر کّرار که در کعب
خراباتي و زنّارببستيـم . تا برزخ آفاق در صلح گشوديم . کس رنجه نکرديم و ولي نيز نخستيم . گويند گروهي کــه شــديم عــاري

از ايمان . ايمان بکف آورده و از کفر برستيم . 

 زندان مرا جّنات و حوض کوثر است . چونکه معشوق بها با روي تابان در بر است . گرچه بر گــردن مــرا زنجــير آهن بسۀ گوش
گران . ليک تذکاري مرا از آن دو زلف خيبر است . هست هم زنجير عارف زتن از اکراد و کرد . خشت بالين اســت و خــاک و
گل تنم از بستر است . بانگهاي جان کزائي کايدم هردم بگوش . چون صداي شير و ببر و و خرس يا بانگ خر است . از شپش ها
و کک انبار چون گويم سخن . گوئيا انبوهي از زنبور و مار و اژدر است . با همه هستيم راضي چون رضاي حّق دراوســت . حّب

حّق اندر قلوب کّل چه سّر مضمر است . 
 نه نفر از کرد و ترک و لر به بند . نيز با ما حبس و زنداني شدند . خشت درزيــر ســر و تن بــر زمين . گــوش بــر فرمــان گمراهــان
دين . قيد ما نه بود در يک سلسله . دل طپيدي چون زمين از زلزله . طاقت آوردم بزنداـن من دو سال . تــا شــدم فــارغ زهــر قيلي و

قال . 
 و اّما اخالف حاجي ذبيح نخست ميرزا محّمد رضاي مذکور قبل از والد فوت شد ديگر حاجي ميرزا حبيب ديگر ميرزا غالمعلي

 که در کربال متولّد شد و در ظّل تربيت پدر بايمان و اخالص و خدمت امري موفّق گشت و ســفري در ايــام حيــات1267بسال 
والد بعّکا نموده . 

637 صفحه       
ه اليـه چندي بمحضر ابهٰي  تشّرف يافته چنانکه در لوحي خطاب به ذبيح مسطور است « قـد حضـر الغالم في سـاحة مـواله و توّجـ
ــّدده در حــّق وي از قلم ابهٰي وجه القدم من هذالمنظر الکريم سوف نرسله اليک لوشاء انّه لهو المعطي الباذل الکريم » و الواح متع

 وفات نمود و صورت زيارت در حقّشصــادر شــد و مــيرزا علي محّمــد ورقــا شــهير در تــاريخ1305صدور يافت و عاقبت بسال 
وفاتش چنين سرود :  « هوالباقي بعد فناء االشياء . نادي المناو بامر رّب الّرجع في افق البداء . يابن الذبيح اقبل الي مأواک في غيب
ــالطوع في البقاء . فاجاب منقطعا بکّل القلب عن ملک النفاء . لبيک يا ملک القدر لبيک يا رّب القضاء . اي رّب جستک مســرعا ب
ا سـمعت صـعوده قمص الرضاء . فاقبل بفضلک روحي المذبوح في ارض الفـداء . فاحاطـه روح العنايـة من لـدن رّب العطــاء . لّمـ

فرضت صوتي بالبکاء . و کتبت في تاريخه  وصل الغالم الي البهاء . 
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13 در بخش سابق نموديم و عاقبث بسال       1300 واّما حاجي ميرزا حبيب سالها در طهران زيست و ذکر گرفتاريش را بسال 
در طهران وفات يافت و بنت کريمه حاجي حرم حاجي علي خان از اعاظم احّباي آباده شد و از آنــان عائلــه وســيعه بنــام ذبيح در
اين امر برقراـر گشت که مورد عنايات و صدور الواح در ايام جمــال ابهٰي  و حضــرت عبــدالبهاء شــدند و در لــوحي صــادر از قلم

 حمراء مذکورۀ مخزونه که در مقامي بصحيفۀ مکنونۀابهٰي  در حقّشان چنين مسطور است « جناب ذبيح و منتسبين او را در صحيف
حاجي ذبيح در لوحي چنين ثبت شده .  ذکر نموديم » و در بارهٴ برادرزادهٴ

  638 صفحه        
و اينکه در باره جناب آقا محّمد رضا اخوي زاده جناب مرفوع ذبيح عليهما بهاء اهللا مرقوم داشتيد ايشان از قبل و بعد بعنــايت حــّق
فائز شده اند الحمداهللا ذکرشان از قلم اعلي جــاري و نسبتشــان بمت استشــهد في سـبيل اهللا محکم چــون والــد ايشــان متوقــّف انــد
نسبتشان لدي العرش بجناب شهيد عليه بهاء اهللا داده شد و اين فقره قريب يک سنه ميشود کـه در سـاحت اقـدس از لسـان عظمت
جاري گشت طوبي له و هنيئاله  الخ .  واّما احوال خسران مآل حاجي ميرزا احمد يکي از برادران حاجي ذبيح را که با همه نصايح
و الواح ابهٰي  تنّبه حاصل ننمود و با همان حال هالک گرديد چون در ضمن بخشهاي سابق آورديم در اينجا احتيــاجي بــه تکــرار
نمي بيند ديگر ميرزا آقا اسم اهللا المنير المنيب جواني محمودة الحال آراســته بحســن و جمــال و کــاتب و شــاعر و خوشنويســي بــا
فضل و کمال و پسر تاجري متعصّب در تقالد فقهيه و دشمن متعّصب بابيت و بابيه بود و ايمي چند بعد از واقعهـٴ  شهادت حضــرت

 الهيــهۀاعلي با بعضـي از اين فئه دوستي و معاشرت يافته پي بحقيقت امر بديع برد و با استعداد و قواي فطري ممتازش بــه نــار موقد
ــار و برافروختـه حاالت و آثار عظيمه روحانيه بروز و ظهور داد و با اينکه در آغاز کار حفظ و کتمان راز از پدر کرد از چهره گلن
ديده اشکبار تغير و تجّدد افکار پديدار گشت و پدر و خويشان بارجاع و قطع عالقــه وي از کيش نــو و همکيشــان کمــر بســتند و
گهي بموعظت و نصيحت و تخدير از مآل و عــاقبت و دمي بشــّدت و غلظت کوشــيدند و ثمــري نچيدنــد و يومــا فيومــا اقــدامش
راسختر و کالمش عميق تر و مؤثّر تر و معاشرتش با بابيه بيشتر شد تا آنکـه مباها ماوقع دانسته بر حال پدر اسف و افسوس خــورده

پسررا کافر و نجس و . 
639 صفحه        

ــر  و واجب القتل گفتند و پدر از آن ترسيد که خبر بسمع عّمال ناصرالّدين شاه رسيده مالش هدر و جانش بخطر افتد لذا مصمّم ب
ــخت قتل پسر گرديد و شبي با بعضي از متعلقان و اعوانش جوان را اغفال کرده بخارج بلد برد و در محلي خلوت دستهايش را س
بستند و با خنجر بر سينه اش نشست که سر ببرد در آنحال پسر بــا نظــري بمحّبت و شــگفت آميختــه گفت اي نامهربــان پــدر الّبتــه
آنچـه خواهي حال تواني کرد ولي از عاقبت بينديش و من به مصلحت حال و استقبالت اندرز ميگويم که الجرم همکيشان از قتلم
خبر يافته بخونخواهي برخيزند آيا گمان داري از چنگ شهامت و غيرتشان خالصي و نجات خواهي يــافت حاشــا و کال کــه اين
خيالي خام و غير ممکن است و پدر بترسيد و او را بدين شرط مستخلص و رها کرد که در وطن نماند و نام پدر بر زبان نرانـد و او
ــل نيز بپذيرفت و رخت بيرون کشيد و پس از چندي خويش را به بغداد رسانده بمحضر جمال ابهٰي  رسيد و اجازت آقامت حاص
کرده از مجاورين طائفين حول گرديد و در پهناي فضاي روحاني بال و پــر گشــود و وقــف حيــات و صــرف هّمت در نصــرت و
خدمت نمود و نخست پياده از بغداد راه پيمود الواح و اوراق براـي آحاد بابيه در طهران و قزوين و تبريز و غيره ها برد ه مراجعت
کرده در جوار پر انوار مانده مالزمت در اجراء امر و فرمان جســت و بکتــابت الــواح و آثــار معــاش گذرانــدـه پي در پي مکــاتيب
ــا در بالد ايــران فرســتاد آميخته به عربي و فارسي و نثر و نظم در غايت فصاحت و بالغت و حسن خّط و زيبائي اوراـق بآحــاد احّب
که جمع کثيري نسخه گرفته جمل و مضامين عشقيه و جديه را بذهن سپرده در مجالس و محافــل خواندنـــد و بمقــام عظيم جمــال

 بليغه توحيد را واجد . ۀقدم عارف و مؤمن و ساجد و رتب
640 صفحه          

ــاتۀ از حاالتش و نبذۀشده در سبيل نيات مقّدسه جانفشاني همي کرد و چنانکه در مطاوي دو بخش سابق اشاره کرده شم  از بيان
تجليليهٴ  جمال ابهٰي  را در حّقشثبت نموديم در ايام بغداد يکي از مهمترين مجاهدين مخلصين خادمين طــائفين حــول انــوار الهيــه
بود و در مهاجرت از عراق به اسالمبول تا سامسون پيادره در جلو کجاوه فانوس کشيد و با حــالت جذبــه و لحن مليح غزليــاتي از
قبيل « گرچه ما بندگان پادشهيم پادشان ملک صبحگهيم رنگ تزوير پيش ما نبود شير سرخيم و افعي سيهيم بيا تا گــل برافشــانيـم
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ومي در ساغر اندازيـم » همي خواند و بنوعي که در بخش گذشته آورديم پس از ورود باسالمبول بعد از چندي اورا مأمور سير و
ه دهــد لــذا ثانيــا در سفر در عراق و ايران خصوصا طهران فرمودند تا آحاد اين فئه را تفهيم نموده قلوبشان را به ظهــور اعظم توّجــ

 از آن را ثبت نموديم بنام وي از ادرنه صــادر و ارســالۀبالد ايران سفر کرد و در اثناء سفر الواح اظهار امر که در بخش سابق شم
نمودند تا اندک اندک . 

 ---------------------------------------------------------------------------------------
آن منيري که اسير يار بود . طير نار عارض دلدار بود .               در هواي عشق آن ابهٰي  جمال . ساعتي راحت نديده بيست سال . 

 هر دياري رفته آن بدر منير . بود بزم طالبان زومســتنير .                خلــق را داعـي هميشـه سـوي دوســت . خودگــذاران در فـراق روي
دوست . تا درآخر حلقه گيسوي دوست .برکشيدش خون جگر تا کوي دوست .        چند ماهي در وصــال يــار بــود . ليــک از غم دائمــا
بيماربود . ازبالي دوست جانش ميگداخت . يادهجران استخوانش ميگداخت .           بود تا اين محشراعظم رسيد . چــون باليــاي جمــال
اهللا بديد .  بيشتر شد شّدت بيماريش . سوختي جانها زآه و زاريش .                                     ازغم دلداريش بيتاب بود . بيقــرار و بيخــود و
بي خواب بود . حالت ضعفي عيان شددر تنش . که مضّر شد در سفينه ماندنش .                           امرشد تا ســوي ازمــيرش برنــد . و ز بــر

از قلب پرحسرت کشيد.            شد بپيش آن کشــته ابــروي دوســت . تادگرتــازه بيمارداران بسپرند . ليک چون بوي فراق شه شنيد . نالهٴ
ببيند روي دوست .  سربپاي حضرت دلبر نهاد . بردل کون و مکان آذر نهاد.                    شاه باب مرحمت بروي گشاد . دست رحمت بـر
سر و رويش نهاد . گفت رو هرجا که هستي بامني . ازفنا اندرلقايم ايمني .                        پّرجان بگشا که اين تن فاني اســت . مــوطن تــو
کشور روحاني است . هرکه بردارد برايم يکقدم . آنقدم هرگز نميگردد عدم .                         غم مخور ملک بقــايت ميــدهم .  در جــوار
خويش جايت ميدهم .  توکه عمري در بيابان فراق . طاقتت اندرهوايم بود طاق .                            من تورا بادســت خــود پــرورده ام .

مرغ بستان لقايت کرده ام . 
هيچکس جزمن نداند قدرتو . اي هالل از عشق رويم بدر تو.                فارغت کردم زدنيـاي دني . بعـد ازاين الزال و در وصـل مـني .
نيست اين وصل تورا فصلي زپي . هرکه مر ازبهرمن گرديدحي.                             الغرض آن شاه شاهان بقا . کردسرمستش زصهباي لقا . 

================================================================ 
641صفحه          

ــود نقاب از وجه مقصود بر کشيده اعراض معرضين بيان را فاش و عيان ساخت و چنان دستور خطير را بنوعي که اليق و سزاوار ب
انجام داد و نباء علي هذا اّول کسي است که حسب االمر در طهران و غيرها امر ابدع ابهٰي  را بدون حجاب و نقاب آشکارا نمــود

 روحــانيش از مضــامين و خطابــات الــواح مــذکورهۀو الواح عظمي و نفحه کبري را بمسامع بابيان ابالغ داشت و مقام ايمان و رتب
ار از مومــنين را ــاقر نّجــ بخوبي واضح و روشن است و چون از سفر مذکور عودت به بغداد کرد و آقا ميرزا حسين نّجارين استاد ب
بمرافقت خود از طريق بّر حلب بادرنه آورده بمحضر ابهٰي  مسئول يافت بنيه اش ضعيف شده مرض اسهال مســتولي گرديــد و در
ــر روز بالئي ــدارد و ه ضمن بيانات به وي چنين فرمودند انسان همينکه به لقا فائز شد خوبست از اين عالم برود چه که باليا انتها ن
جديد از افق امضا پديد آيد تا آنکـه هنگام مهاجرت جمال ابهٰي  و اصــحاب از ادرنــه رســيد و همينکــه از کــاليبولي ســوار واپــور
شدند ضعف بدن و قّوت مرض شّدت يافت و رضا بمفارقت و معالجت نداد الجرم وي را به کشتي درآوردنــد و حــالش ســخت
شد و موجبات معالجه فراهم نبود و ناخدا بقاء وي را در کشتي نپذيرفت والجرم در بندر ازمير مقّرر گرديد کــه مريضــخانه بــرده
بمعالجه پردازند و حين وداع و مفارقت از محضر ابهٰي  حال عشق و سوز و گدازش قلوب حاضرين را گداخت و حضرت غصن
اعظم براـي سرپرستي و مراعات حالش با وي رفت و در ضمن بيان چنين حکايت فرمودند گماشــته گــان مــا را بيش از يکســاعت

مهلت ندادند آن وجود مبارک را 

چون ز دريا سوي ساحل راه يافت . هم ز ساحل سوي عليين شتافت.      جسمش اندر مرتبت از سير ماند . ليک جــانش جــانب فــردوس
راند.             

هر دمي از اين اسيران فنا . بادبردي صد بهاء و صد ثنا .
 در کيفيت مهاجرت جمال ابهٰي  از ادرنه به عّکا .1286از مثنوي نبيل زرندي موّرخه سال 

 =========================================================
642صفحه         

ــد در   خسته خانه در بستر گذاشتيم و سر مبارکش را بر بالين نهاديم و از سر تا پا بوسيديم بعد ستمکاران اجبار بر مراجعت نمودن
اين معلوم است که چه حالتي دست داد که هروقت بخاطر مي آيد بــا چشــمي گريــان و قلــبي ســوزان ذکــر احــوال آن بزرگــواـر
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مينمائيم نهايت فطين و رزين بود و در ايمان و ايقان بي نظير زيرا کماالت معنويه با کماالت سوريه در شخص ايشــان جمــع شــده
س نماينــد و بود لذا مورد الطاف بي پايان بود قبر منّورش در ازمير است ولي مهجور هروقت ممکن گردد بايد احّبــاي الهي تجســّ

 طيّبه آن جدث مطهّر معطّر گردد انتهي . و وفــاتش در روز دوم ورودۀآن قبر مهجور را بيت معمور کنند تا زائرين را مشام برائح
بيمارخانه غريبا منقطعا الي اهللا وقوع يافت و از وي دخــتري برجــاي بــود ديگــر از مشــاهير منتســبين بــامر ابهٰي  از کاشــانيان مــيرزا
آقاجان خادم اهللا از صلب تاجري که کارخانه و تجارت صابون داشـت بـه وجـود آمـد و در صـغر سـّن قـرائت و کتـابت فارسـي
بياموخت و نزد پدر بشغـل و حرفتش اشتغال جست و متدّرجا از ظهور باب و احوال بابيه اّطالع يافته تنّبه و التفات حاصــل نمــود و
در موقعي که به هيجان متعّصبين و امر حکمران آقا مهدي و آقا ابوالقاسم را گرفتار کرده آزار نموده با رخت دگرگون واژگــون
ــد از بر حمار نشاندند و با ساز و دهل و آوازدر بازارها گرداندنـد واقعه را به رأي العين ديده تأثيري شديد در او پديد گشــت و بع

 و کتابچــه را بــازۀچندي مشغول به تالوت زيارت جامعه بود جواني رسيده باو گفت من صورت زيــارتي دارم کــه تــو آنــرا نديد
کرده بدستش داد چون نگريست چشمش بر فاتحه زيارت افتاد که عبارت چنين بود « اول فــووا اشــرق والح » الخ . و بــا مســّرت
الي آخرها مطالعه کرده بشّدت منجذب گرديد ولي بعد از  شهادت رّب اعلي مرکز امر را بدست نيــاورده متحــير مانــد و بــا ســيد

بصير هندي و حاجي محّمد اسمعيل . 
643 صفحه        

ذبيح و ميرزا آقا منير و برخي ديگر از احباب مصاحبت يافت و به مرکزيت جواني که در لباس علما نيست اخبار کردند و حاجي
ذبيح نام ازل را گفت تمايل و رغبتي درونش نشد و همينکه نام بها بردند ميل و عشقي در قلبش پديد گشت و نقش سفر بغداد را
بر ضمير بست و حاجي کيفيت و کميت راه نشان داده توصيه به شــيخ ابــوتراب اشــتهاردي کــه ســاکن کــربال بــود نگاشــت و در
آنحال لوحي خطابا له واصـل شد که عبارت اهل بهادر طي کالم داشت و منير بدو داده چون مطالعــه کــرد صــبر و قــرار از کفش
رفته عازم کوي مقصود گرديد و ابواـن و متّعلقان و مايملک را بر جاي گذاشته بي زاد و راحله در عنفوان جــواني بــه وادي عشــق
راه درنورديد و در اصفهان با آقا سيد عبدالّرحيم مآلقات نمود که در ضمن مکالمه اظهار داشت من يظهره اهللا موعود بيـان ظهـور
نمود و تو با هدايت و سعادت همراه شو تا من نيز از پي برسم و باّتفاق آقا سيد حسين قّناد و قافله اصفهان بــه شــيراز شــتافت و در
طول طريق با برخي از احبابتصادف مآلقات دست داد تا در شيراز با شيخعلي ميرزا ديدار نمود و شرحي از احوال و بيانات جمــال
ابهٰي  شنيد و آيه « قل الّلهم انّک انت سلطان الملوک » الخ را گرفت و حــاجي ســيد محّمــد اکــبر خــال را نــيز مآلقــات کــرده از
بوشهر با کشتي عازم بصره شد و از درياي پر امواج که ساکنين سفينه را مغمي عليه کرده از نجات نا اميد ساخت خالصــي يــافت
ولي قريب دو ماه در مفازه هاي مهلک دچار عطش و مّشقات شديده گرديده بنوعي که مشرف به هالکت گشته تا در يوم عرفــه

 به کربال ورود نمود و نامه را به شيخ ابوتراب رساند و شيخ بشارت داد که ايشان  بــراي عرفــه و آقــامت1269نهم ذيحّجة سال 
چند روز به کربال آمدند و او را . 

 644 صفحه        
 با خود به دارالّشفاي حاجي ميرزا حسن طبيب رشتي و حجره که آقامت داشت برد و مــا عين کلمــات او را در خصــوص کيفيت
تشّرفش بمحضر جمال ابهٰي  و آنچه ديده و شنيده طبق روايت و حکايت نبيل زرندي در بخش چهــارم ثبت نمــوديم و در اينجــا

 مبسوطه که خود نگاشته درج مينمائيم و هي هذه بسم اهللا االبدع االمنع االقــدس االبهٰي  حمــدۀ از  عبارات وي را نقل از مقالۀنبذ
بي تحديد محبوب امنع اقدس ارفع اجّل اعظم اکبري را اليق و سـزا اسـت الي قولــه مختصــري از تفصــيل اين عبــد آنکــه بعـد از

 جمال مبارک از بغــداد بگوشــم خــورد ابــوين و متّعلقــان و آنچــه بــودۀشهادت حضرت اعلي در کاشان متحير بودم تا آنکـه آواز
گذاشته بدون زاد و راحله از کاشان بعزم بغداد حرکت کردم و اهل کاشان گواه انــد بــوادي را بســرعت تمــا طي کــرده بــاألخره
دچار امواج دريا شدم به نوعي که اميد نجات کشتي نبود بنوعي که همه ساکنان در سطحه مغمي عليه افتاده بودند خدا نجات داد
بعد از خروج از کشتي دو ماه در صحراـي مهلــک راه مي پيمــودم و در بعضــي ايــام نزديــک بــود کــه عطش هالکم کنــد پس از
ــارک مشقّتها بارض تف وارد شدم استنشاق روائح محبوب نمودم ولي نميدانستـم از کجا است تا آنکـه شعصي گفت که جمال مب
در منزلي تشريف دارند شتافم و مشّرف شدم اگرچه تکلّمي نفرمودند وليکن در سّر مالحظه شد که يک نسيـم الطف لطيف ارقي
ــه از خلف صدهزار حجاب ميوزد که گويا با اين نسيم آيتي بود که بآن ميزد در قلب قلب کّل اشياء و از آن زدنها اصــوات عجيب
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غريبه استماع ميشد ولکن آنچه توّجه نمودم که بلکه ادراک نمايم شيئ را خود را عاجز و قاصر يافتم ولکن حــرارت و اشــتعال و
طلب شّدت يافت باينکه در آن يوم هيچ اّطالع بر جهتي نداشتم . 

645 صفحه         
و کشف قناع هم به تمامه نشده بود و ديگر بعضي آيات عجيبه و عالمات غريبه از ايشان ديدم که احصا نتوان نمـود و مـّدتي کـه
در ارض مذکور توقّف داشتند گاهي باذن و اجازه مشّرف ميشدم و ناس هم روزها هرقبيل ترّدد ميکردند ولکن آن ذات مــنيع در
بدايع نغمات بيانيه ناس را بمحّل ديگر دعوت ميکردند بشأنيکـه اگر نفسي به آنجمال مبين اظهار عبوديت مينمود بکمال جــّد او را
منع ميفرمودند ولکن اين عبد متحير بود که چگونه ميشود با اين ظهور کبري اين امر عظمي مستور ماند بعد از چندي حرکت بــه
ــد را در ارض بغداد فرمودند و هرچه اجازه خدمت خواستم که بلکه از آن جمال ذوالجالل محروم نمانم قبول نفرمودند و اين عب

 تشّرف ميکردم منع ميفرمودندۀتف به شيخ ابوتراب سپردند تا آنکـه بعد از چندي بزحمات بسيار به مدينه سالم رفتم و هرچه اراد
و ابدا کسي را راه نميدادند اال معدودي که آنهم بي اذن و اجازه گاهي ترّدد ميکردند و هر قدر سعي ميکردم که سبب اين منع را
ــال بفهمم ممکن نميشد گاهي ميگفتم که شايد بجهت اغيار است که فتنه و فسادي بظهور نيايد ولي ملتفت ميشدم که ابدا آن جم
مبارک باين مالحظات نبوده و نيست در کّل حين تحير اين عبد زياده ميشد و گاهي اّتفاق ميافتد کــه بــه لقــاء فــائز ميشــدم چنــان
ــه حزني از آن جمال مبارک مشاهده ميشد که ارکانم به لرزه ميآمد تا آنکه شبي در کاظمين تشريف بردند و همچه اّتفاق افتاد ک

 مبارکـه هويــدا شـد لکنۀدر آن شب معدوده تلقاء عرش حاضر بوديم چه عرض نمايم از ظهورات قدرتيه و عنايـاتي کـه در ليلـ
معذالک در آن جمال مبين آثار حزن بقسمي مشهور بود که اهل مجلس با آن ظهورات جذب و شوق در ســّر مغمــوم و محــزون

شدند تا آنکـه امر به نوم شد بعد از آنکه جميع بخواب رفتند کأسي از بحر صمد باين عبد عنايت شد که اگر بخواهم ذکر . 
646 صفحه       

 آن نمايم خودم قاصر و هيچ سمعي طاقت استماع ندارد تا آنکه شب منقضي شد و فجر طالع و بعد از صرف چاي به درارالّسالـم
 مراجعت فرمودند و بعد در کّل يوم بکمال جّد و جهد آن معدود احّباء را که در آن بلــد ســاکن بودنــد از حضــور منــع فرمودنــد
حتي از حضور آن سمت کوچه منع شدند و من ميگداختم و نميدانستم که سبب اين منع و اين حزن اکبر چيست و چندي از اين
گذشت تا آنکه صبحي برخواستم و خودم را در نهايت اضطراب يافتم برخاستم بسمت محبوب و حرم لقــا رفتم کــه شــايد از اين
اضطراب نجات يابم آقا احمدي که در خدمتشــان بــود اين عبــد را منــع شــديد و نهي بليــغ نمــود ممنــوع شــده در کمــال تحــير و
ــه اضطراب در کوچه ها ميگرديدم و قادر بر تقّرب سمت بيت مبارک نبودم تا آنکه يکي از اهل جوار که از اغيار بود خبر داد ک
شب گذشته جمال منيع فردا و احدا بدون خبر احدي و اّطالع نفسي حتي اهل حرم غيبت فرمودند و احدي مطلّع نيست که بکدام
سمت تشريف برده اند و چه شده اند و حال جميع اهل حرم در اضطراب و تزلزل و نوحه و ندبه مشغولند اهللا اکبر از حزن آن يوم
که جميع عالم را احاطه نموده بود و آن مظلوم وحيد من غير ناصر و معين سر بصحرـا گذاشت و احدي را مطلّع نفرمود کــه مبــادا
نفسي سبب منع شود و يا بين ناس انتشار دهد تا آنکـه اين عبد و ميرزا محّمد که در خدمتشان بود بحالتي که خداوند مطلــّع اســت
بدان به سامره عازم شديم که شايد آنجا تشريف برده باشند ولي بهيچ وجه آثاري نيافتيم ديگ خداونــد شـاهد اســت کــه بــه چـه
حزن و صريخ مأيوسا مراجعت نموديم با اينکه اين عيد ابدـا بناي مراجعت نداشتـه و بعد از نيافتن جما ل مقصود خيالي جز هالک
نمودن خود نداشتـم باري تا آنکه چندي گذشت و اسبابي فراهم آمده خدمت شخصي  مستور شدم و در خدمتش بودم و در تمام

شب و روز آني . 
647 صفحه        

تکاهل و تکاسل نرفت و کّل اهل بيان که در مدينة اهللا بودند شاهد و گواه اند و بعد در اين بين که اين عبد در خدمت بود بعضي
ارياح ميوزيد که بسيار سبب تألّم قلب بــود ولکن نظــر بآنکــه آن محــّل را مقــّدس از جميــع مــاکره اهللا ميدانســتـم جميــع را حمــل
برجهات ديگر ميکردم ولکن در اين مّدت غيبت کبري چه مقدار ذلّت ها که بـر اصــل امــر واقــع شــد بقسـمي کـه احّبـا قـادر بــر
مآلقات يکديگر نبودند چنانچه اگر الزم ميشد که يکي از اصحاب ميخواست با جنــاب کليم مآلقــات نمايــد بايــد در تاريکيهــاي
شب بقدر نيم ساعت بيايد و مراجعت نمايد و معدوده قليلي که از آن اصحاب در آن ديار ساکن بودند در کمال ذلّت و حقــارت
بشأنيکـه ذکر آن باعث مالل است و در اطراف هم معدود قليلي يافت مي شد که خود را باين امر نسبت ميدادند و اين معــدود هم

 امراهللا بقسمي مخمــود شــده بــود کــه گويــا حــرکت و رمــق ازۀدر نهايت افسردگي و پژمردگي قسم بجمال محبوب که نار سدر
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جميع ممنوع شده بود تا آنکه دو سنه اوائـل  درين ابتال و محن بودم و از آن جمال منير بهيچ وجه اثري ظاهر نگشت که بـه کـدام
ديار سکن اند و بکدام جهت توّجه فرموده اند و جميع اهل حرم در نوحـه و ندبــه مشـغول بودنــد و علّت اين هجــرت را کـه بعـد
اّطالع برآن يافتم اگر عرض نمايم شايد نفوس متوّهمه مضطرب شوند لکن بعض احباب در سّر سّر مطلــّع شــده ســتر نمودنــد الي
آخر المقال و بالجمله ميرزا آقاجان در بغداد پس از عودت جمـال ابهٰي  از سـليمانيه طـائف حـول و فرمـانبر و خدمتگـذار شـد و
متدّرجا در پرتو تربيت ابهٰي  خلقا و معرفة و بيانا و خّطا و کتابة مراتب عاليه پيموده صوت و صيت حميد بين مؤمــنين يــافت و در

موکب ابهٰي  به نوعي که در مطاوي دو بخش سابق مندرج گرديد در بغداد و  طريق مهاجرت و در اسالمبول و ادرنه و عّکا . 
648 صفحه        

بکتابت الواح و به نصرت و خدمت برخاست و مقاالت متعّدده مفيده در اثبات امر ابهٰي  و رّد ميرزا يحــيٰي  نگاشــت و اعمــالي را
که از وي در چند سالي که بخدمتش بوده مشاهده کرد از قبيل ارسال وي بطهران بقصــد ناصــرالّدين شــاه و قصــد قتــل بــرخي از

 اولي و غيرها افشاء کرد و از آنجمله اين مکتوب مشهور اوست  « بسم اهللا الّبهي االبهٰي  هذا کتابۀرؤسا بابيه و تصّرف حرم نقط
من عبد عبيد البهاء الي الذي طبق اسمه باسم الوحيد و کان اليوم عنــد مطلـع رشـح من نـور المهيمن الحمــراء منصـعقا ايــاه ذالـک
االسم فاعلم باناسمعنا اّنک اعرضت عن الذي کان کالشمس في وسط مستشرقا الخ » و مخصوصا در سـنين اشــراق انــوار ابهٰي  در
عّکا و بهجي الواحي بيشمار در جواب مکاتيب و سئواالت احباب ايــران و عــراـق و ترکســتان و قفقــاز و مصــر و خــاک ترکيــه و
هبدوستان بخّط و امضاء او  ( خ ا دم ء ء ) موّرخا مانند گنجينه بيکران الهي صدور و نزول يافت که استقصا و تعمـّق آنهـا معسـور

 بهــائيۀ عائلــۀبلکه غير مقدور است چنانکه مقداري کثير از آنچه بخّط سريع صعب القرائه اش تســويد کــرد طــراز آثــار موجــود

 اقالم تراشيده و اوراق مهيا کرده منتظر اخبار احضارۀميباشد چه او را سرعت قلمي نادرالّنظير نصيب گرديد و در مواقع معينه دست
بود و لدي االمر شتافته حضور مييافت و جمال ابهٰي  در حال مشي تغني بالواح و آيات ميفرمودند و او بســرعـت تمــام در حاليکــه
صرير قلمش تا مسافتي بسمع ميرسيد مينوشت و بعد از اتمـام تقـديم محضــر ابهٰي  مينمـود و مواضــعي را کـه از قلم افتــاد حســب
دستور اصالح و اکمال ميکرد آنگاه او يا ديگر کاتبين بخّط زيبا نوشته بختـم مبارک رسانده براي ممالک متنّوعه ارسال ميداشتند

 ميرزا مصطفي شهيد نراقي اقتراـن کرده مقيم قصر بهجي و در ظــّل فضــل و عنــايت مســتريح وۀو بدستور ابهٰي  با صاحبجان زوج
مستقّر . 
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ــر گرديده ليال و نهارا اوقات را مستغرق در کتابت بيانات صادره ساخت ولي در اواخر ايام رائحه غرور و عجب و کبر روحــاني ب
او  وزيد و مخالف رضا و مورد استکراه جما ل ابهٰي  و ساقط از مقام خود گرديد و بشقاء و سوء خاتمه گرفتــار گشــت و بعــد از
غروب شمس ابهٰي  چنانکه در بخش آتي مشروحا مينگاريم نقض عهد و ميثاق کرده اظهار خودســري و شــقاق بــر قــّوت فــوران

 در قصــر1319 محــّرم ســال 29 خسران و وبــال و ذّل ابــدـي انــداخت و عــاقبت در ۀنيراـن عناد و نفاق بيفزود و خويش را بحفر
بهجي درگذشت و در ابي عتابه مدفون گرديد و در اوائـل اشراق انواـر ابهٰي  از عراـق چون حــاجي محّمــد اســمعيل ذبيح بنوعيکــه

 ذبيح مــذکور و بــرادرانش بــه فيض لقــاء حضــرت اعلي نائــل گرديــدۀنگاشتيم عازم بغداد گشت حاجي محّمد هاشم که در خان
ــمعيل جواني محّمد اسمعيل نام در غايت اشتعال ايماني و با حاجي ميرزا علي اکبر نراقـي و نيز آقا محّمد ابراهيم پدر آقا محّمد اس
مذکور که منکر و از مسافرت پسر متنفّر بود و برخي ديگر مجتمعا به بغداد شتافتند و به زيارت محضر ابهٰي  و مالحظه و مشاهده
اسرار و انوار الهيه مطمئن القلب گشته بحالت انجذاـب عودت بوطن نمودند و نوبتي آقا محّمد حســن بن حــاجي احمــد و حــاجي

 مال جعفر نراقي بابي عالقه بر ميرزا يحيٰي  حاصل کرد با مکتوبي از او براي مآلقــات مــيرزا يحــيٰيۀمحّمد يزدي کاشان که بواسط
و کشف حقيقت امر رفتند و ميرزا آقاجان خادم ايشان را بمحضر ابهٰي  رساند و منجذب و موقن شده بدون اعتنا بــه مــيرزا يحــيٰي
مراجعت نمودند و به نصيحت و موعظت مال جعفر پرداختند و نيز آقا محّمد علي پشتي باف بن آقا عبــدالغّفار کــه هنگــام توقــّف
حضرت اعلي به کاشان در عالم رؤيا درويشاني را مسلّح و مهياي جهاد ديد و او را خبر ظهور موعود دادند و همينکه بيدار شــد و

براـي اداء صلوة بمسجد رفت خواب را . 

---           ۶۵۰ صفحه 
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 به مال محّمد جعفر نراقي که اّطالع و ايمان داشت گفت و در آنجا خبر ورود سيد باب را بشنيد و باشــتياق تمــام بطلب شــتافت و

 احتيــاط  وي را آگــاه سـازند وۀدانست که مأمورين آن حضرت را بسوي آذربايجان بردند ديگر کسي را نيــافت کــه بي مالحظــ
چند سالي بعد با مادر نيز زيارت کربال رفت و چون عودت بوطن نمود و خبر شهادت کبري بسمعش رســيد و بعلّت شــّدت طلب

 حا جي ميرزا جــاني و اخــوان فــائز بايمــان بــديعۀ برخي از مؤمنين ودر خانۀو اشتياق همه جا جويا و پويا گرديد و باألخره بواسط
گشت در سنين اشراق انوار ابهٰي  در عراق باّتفاق آقا شعبانعلي چرمي باف پياده به بغداد شتافت تا ميرزا يحيٰي  را کــه بــاو معــّرفي
کردند دريابد و مال جعفر مسائلي  موافق خود باو گفته نامــه مملـو از اعتراضــات داد کــه بمحضــر ابهٰي  رسـاند و چـون بــه بغـداد
ين را يـافت مطلــّع شــد کــه جمـال ابهٰي  در يـوم درآمد و ميرزا يحيٰي  را مختفي ديد سخت متکّدر گشت تا برخي مؤمنين مخصــّ
حرکت وي از کاشان خبر قرب وصول چنان مکتوب از قبل مال جعفر باصــحاب دادنــد و بمحضــر مبــارک شــرف حضــور يافتــه
ماهي در نهايت انجذاـب در جوار عنايت ابهٰي  بسر برد و درد پايش را شفا دادند آنگاه مأمور عودت بــوطن و جــواب اعتراضــات

 آخونــد رفت و تنهــا مآلقــات کــرده گفتــني هــاۀمالجعفر و نشر انوار ابهٰي  گشت و اطاعة لدي الورود به کاشان سواره بــدر خانــ
بالتمام گفت و مال جعفر همينکه از وي نوميد شد مال باقر جفري را که بحضرت اعلي در سنين اّوليه ايمان آورده بکمــال احتيــاط
در کاشان زيست و با وي معاشر و موافق شده اظهار بستگي و تعلّق نسبت به ميرزا يحــيٰي  ازل کــرد و بــر آنداشــت کــه بــانحراـف
پسرش آقا محّمد باقر هّمت گماشت و آقا محّمد علي با مال باقر نيز در خصوص جمال ابهٰي  مآلقات و مکالمــات کــرده هــدايت

نمود . 
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  و بالجمله بهّمت آقا محّمدعلي امر ابهٰي  فيمابين بابيان کاشان منتشر گشتو او صاحب کارخانجات مخمل منقّش  و دولتمند بوده
صنعتش در بالد ا يران رواج داشت و متدّرجا شهرت بليغه بنام اين امر يافته مــورد تعــّرض اهــالي شــد و نوبــتي وي را بــامر بيگلــر
ــد بيگي حکمران دستگير کرده با پسرش آقا محّمد باقر مذکور کند بپا گذاشتند و  حاجي محّمد نامي تاجر که دوستي داشت ص
تومان داده ايشان را مستخلص ساخت و چند بــار درب خانــه اش را بــا نفت آتش زدنــد و بــه تحريــک واعظين و روضــه خوانــان
خصوصا سيد حسن اصفهاني خانه اش را سنگسـاران همي کردنـد چنانکــه قــريب يـک سـال و نيم در حوضــخانه عمـارت و بـاغ
ه اشـرار گرديـد و وسيعش با پسرانش مختفي گشت و شاگردان در کارخانـه کـار ميکردنـد و و خانـه اش معـروف و محـّل توّجـ
آخراألمر با دو پسر اوسط و اصغرش ميرزا مهدي و ميرزا عبدالباقي و با عائله بطهران مهاجرت کــرده سـاکن شــد و مـيرزا مهـدي

 بــدرود جهــان گفت و پســر مهــترش مــيرزا1337 و او خود دو سالي ديگر درگذشت و ميرزا عبــدالباقي در ســال 1316بسال 

ــر ابهٰيۀمحّمد باقر مذکور در کاشان وفات نمود و آقا محّمد علي هنگام وفات نود سال داشت و عائل  واسعه مجيدي از وي در ام
ــي تأسيس گشت و در لوحي از الواح صادره در حقّش چنين مسطور است « هذا ما نّزل لالّول الذي فاز باللقاء » و نيز « تو از نفوس
محسوبي که قبل از اکثر ناس بلقاء مّرة بعد مّرة فائز شدي » و  نيز « در يومي که اکثر علماي ارض و فقهاي آن بر ارانک غفلت و
اعراض متکا وئر باجهه اقبال بشطر مظلوم توّجه نمودي و در روز وداع به لقاء فائز گشتي کرة بعد کّرة از بحر وصــال آشــاميدي و

نداي الهي را در طور ايقان شنيدي و نيز لوحي از قلم حضرت . 
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غصن اعظم عبدالبهاء و صورت مناجاتي در حقّش صادر گرديد در آن جمله چنين مسطور اسـت « الهي الهي اّن النبيـل قبـل علي
الذي فاز في محفل التجلي و خطي بمشاهدة نور االشراق و انس هذا العبد بحّب و وفاق و اجتنب يومئذ من جرثوم النفاق طاغوت
نراـق و ثبت علي للميثاق ثم حکمت عليه بالفراق فقامت آال ماق وارتفع منه نجيب البکــا بفجيج و احــتراـق فلمــا وصــل الي عــدوة
ــک الخ الکاف فاوم اهل االعتساف و دعاهم الي مرکز االلطاف و ثبت اقدامهـم علي الّصراط و وفي بالعهد و الميثاق حتي عرج الي
و آقا شعبانعلي در کاشان بنام جبرئيل بابيان مشهور شد و اراذل وصبيان پيوسته تعّرض نمودند و بطريق مزاح و ظريفه گوئي خــود
ــتافت و را از چنگ ظالمان مستخلص ساخت و نيز آقا محّمد علي قمصري ببغداد شتافت و نيز آقا محّمد علي قمصري به بغداد ش

 در قمصر چــراغ روشــن اين امــر بــود و آقــا ســيد عبــدالّرحيم1340مستنير بانوار ابهٰي  گرديده مراجعت نمود و تا آخر الحيات 
قمصري با مال حسن مازگاني بن شيخ ابوالقاسم ( شهيد) به بغداد شتافتند و قريب بيست يوم در جــوار فضــل و عنــايت ابهٰي  بســر
بردند و نيز استاد ابراهيـم ببغداد رفته تشّرف بحضور جست و مراجعت بوطن کرد و الي آخرالحيــات بغـايت اسـتغنا و مـوفقيت در
خدمات امر ابهٰي  زيست و از عائالت مؤمنين شهير کاشان خاندان حــاجي مال محّمــد روضــه خــوان پنج پســر و دو دخــتر بودنــد
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نخست ميرزا احمد روضه خوان که از وي دو پسر و دو دختر بر جاي ماند و پسر ارشــدش مــيرزا مهــدي چنانکــه در بخش ســابق
نگاشتيم فاضل و شاعر و کاتب و خوشخّط بود و در ريعان جواني فائز بايمان بديع گشته بعلّت تعّرض معاندين هجــرت بــه بغــداد

کرده چندي در جوار ابهٰي  بماند آنگاه اذن رجوع به وطن يافته ايمي آقامت با خويشان . 
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کرده پس با خواهر عودت نمود و شرف استقرار در بيت ابهٰي  حاصل نموده ظــّل عنــايت کــبري قــرار گرفتنــد و بعــدا از اســراي
موصل شدند آنگاه حسب األذن بعّکا شتافته آقامت نمودند و با خواهر ناصر ( حاجي عّباس) بغدادي پس از فوت شوهرش مــيرزا
مهدي کاشي ازدواج نموده عائله بر جاي گذاشت و در عّکا درگذشته مــدفون گشــت و او اّول مـؤمن اين خانــدان بــوده مـوجب
هدايت ديگران گرديد و شرح حيات خواهرش گوهر خانم حــرم ابهٰي  را در بخش ســابق نگاشــتيم و پســر و دخــتر ديگــر مــيرزا
احمد بنام ميرزا علينقي و نظاره خانم مقيم کاشان بودند ميرزا علينقي بي ازدواج درگذشت و از نظاره خــانم خانــداني در اين امــر
برجاي ماند و يکي از بنات حاجي مال محّمد صاحبه خانم که زوجه حاجي مال علي اکبر روضه خوان شد بقّوت ايمان و اخالص
در امر ابهٰي  مشهور شد و مورد تعّرض جمهور اهالي گرديد و از او دو دختر بنام خديجه سلطان و بگوم سلطان و چهار پســر بنــام

 ظهور آمدند و خاندان مهتدي در امر ابهٰي  تأسيس گرديد وۀميرزا مهدي و ميرزا جعفر و حاجي محّمد و آقا محّمد حسين بعرص
خديجه سلطان مذکور از لسان گوهر خانم بنام عّمه قزي خانم شهرت يافت و ميرزا جعفر مذکور روضــه خــواني خــوش آهنــگ
بوده در اظهار ايمان مراعات احتياط و حکمت نمود ولي مادرش را که بعزم زيارت عّکا رفت تا اصــفهان بدرقــه کــرد و همينکــه
برگشت صيت و صوتي بدين نام بين االنام يافت و مالها و روضه خوانها بـه تعــّرض برخاسـته در مســجدي اجتمـاع نمــوده وي را

حاضر ساختند که تبّري از ايمان کند و او با صوت رفيع مليحش . 

ــنديده  وقتي که از بغداد حرکت کردند حرم کاشي و برادرش ميرزا مهدي را در ثبت مرجا اندر شدند او را نپسنديدند و چون روي پس
ــوان والي ــاغ رض نداشت مقصود واقع نشد که هنگامي که با برادرش بعّکا و قشله وارد شد چون مريض شد و استدعائيه قبول نمود و در ب
آمد و بحاليکه حول حوون سفر نموده استدعا کرد که خدمتي محّول فرمائيد فرمود چنان کرد که باقي گذاشتيم مواظب و حيات شما و

انواع الضيقه ممارست از هجوم ابدانيان نمود . 
 ============================================================
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 از تعّرض کشيدند و بدين موجب خانواده مذکوره بطهــران رفتــه ســکونت اختيــار کردنــد و ديگــر از متقــّدمين کاشــان آقــا علي

 آقا ميرزا يکي از خويشــانش و نــيز عموحســن پســر عّمش و هم آقــا محّمــدۀعسکربـن کربالئي جعفر در اوائل ظهور بديع بواسط

ــهۀکاظم معروف به عاشق خبر از امر بديع يافت و بواسطه آقا مال باقر جعفري کمال در عرفان و ايمان حاصل نمــود و در زمر  بابي
منسلک گرديد و با شوق و ذوق تمام با وجود اينکه معلومات تحصيليه نداشت زبان به تبليغ و بيـان گشـود و از جملــه مال حســين
ــراقي اهل قريه ابيونه را تبليغ کرد تا چون صيت و صوت اشراق انوار ابهٰي  مشتهر گشت وبابين بابيان کاشان از جهت مال جعفــر ن
ــه مبارکــه اختالف و انشقاق پديد آمد و مّدتي بحال تحير و تحّزن زيست تا بواسطه آقا محّمد کاظم عاشق مذکور کلمات مکنون

 عّمش بــودۀبدستش رسيده موجب عرفان و ايمانش بمن يظهراهللا االبهٰي  گرديــد و پس از چنــدي آقــا شــيرعلي کــه از رفقـا و نو
سخن از امر ابهٰي  بميان آورده تبليغ کرد و ايامي طويل باّتفاق يکديگر در کاشان و طهران بــه تبليــغ و تشــويق پرداختــه و نــيز دو
ــرادر ــد ب خواهر و اوالدشان و سائر خويشان خود را که جمع کثير بودند و برخي ديگر را بامر ابهٰي  رهبري نمود و خواهر نيز مانن
ا رفتـه مـّدت چهارمـاه و نيم در بقّوت ايمان و اخالص متصّف شد و آقا علي عسکر سفري پياده از طريق ديار بکر و موصـل بعّکـ
جوار عنايت کبري زيست و هنگام تأسيس و بناي باغ رضوان بخدمت و غرس اشجار پرداخت آنگاه حسب االمر دعــوت کــرده
در طهران آقامت نمود و با حرفه سوداگري منسوجات در دهات ورامين و شميران جمعي را هدايت کرده بدين نام شهرت يــافت
و بواسطه جاسوسان خبر بسمع کامران ميرزا نائب الّسلطنه حکمران طهران رسيد و بکنت که رئيس نظميه بود اشاره کرد تا جمعي

عسس و سوار بجهت دستگيري . 
656 صفحه         
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 معروف دروازه شاهزاده عبدالعظيـم هجوم کـرده بخانـه هـا ريختـه آنـان را بـا جمعي از اين فئـهۀاو و آقا شير علي نيمه شب بمحّل
دستگير کرده در محبس انداختنـد و ميرزا ابراهيم خان عضو محترم نظميه پي پي شکنجه و عذاب نمــوده و شــبي بحــال مســتي بــر
صندلي غرور نشست و پس از جور و آزار توّجه کرده چنين گفت شما مردمان ساده و بي علم فريب خورديــد اگــر مـوالي شـما
حّق است شما را آزاد و مرا ذليل نمايد و بعد از سه شب ميرزا ابراهيم خود ايشان را از محبس آزاد و رها کرد و طولي نکشيـد که
بدست توپچيان دولت گرفتار گرديده به نهايت فضاحت و ذلّت که خواست رسيد و از خدمت نظميه مستعفي گشت و بــه فقــر و

 بسّن متجاوز از هفتاد در طهران1326فاقه افتاده به لباس درويشي و ايامي بشغل پيله وري گشت و بالجمله آقا علي عسگر بسال 
درگذشت ديگر از معاريف متقّدمين کاشان آقا محّمد حسن حّکاک بن آقــا محّمــد تقي تــاجر باهتمــام والــده مؤمنــه اش فاطمــه
بيگوم فائز بايمان شده در سنين اشراق انوار جمال ابهٰي  از عراق به بغداد رفته مورد عنايت گرديد و برادر کهترش آقا محّمد علي
( بهائيان ) مشهور بمسگر در سّن جواني بطهران رفته تجارت مس و تنباکو پيشه کــرد و بواســطه خديجــه بيگــوم شــهيره بــه مـيرزا

 قصد ازدواج کرده به کاشان نوشت و مادر و بــرادر مهــتر نــيز بــه طهــران1295باجي کاشانيه هدايت بامر ابهٰي  يافت و در سال 
مهاجرت کرده ساکن شدند و آقا محّمد علي بعدا در جامعهٴ  اهل بها بخدمات در طريق امر ابهٰي  سبقت و شهرت حاصل نمود و
آقا محّمد حسن پس از غروب شمس جمال ابهٰي  چندي با مخالفين مرکز عهد و ميثاق مــرافقت کــرد ولي بــاألخره در حــّق او و

 درگذشت و آقا محّمد علي الي آخر . 1322والده طلب عفو و غفران صادر گرديد و بسال 
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 درگذشــت و خانــدان واســعه جاويــد از1353الحيات در تمامت شئون خدمات مالي و غيرها اقدامات مجّدانه کرد تا به تابسال 
وي بر جاي مانــد و مــا در ضــمن بخش چهــارم احــوال جمعي از کاشــانيان را کــه در بغــداد بزيــارت محضــر ابهٰي  رســيدند و يــا
مصاحبت و مجاورت اختيار کرده به نصرت پرداختند نگاشتيم از آنجمله حسن بن عابد از بابيان مـّدتي مجـاور در بغـداد شـده بـا
گيسوان طويــل آويختــه و فينــه سـفيد و لّبـاده بلنــد مــراجعت کــرد و خويشــاوندان درزي مـذکور بنظــر غــريب نگريســته از تنش
درآوردند و گيسوانش را بريدند الجرم حسن روزي بعد به بغداد برگشت و بعد از مهــاجرت ابهٰي  رســيد و بيخودانــه از پي روان
ــران از شد و تا حلب رفته در آنجا از جهت مشقّت و مضيقت درگذشت ديگر استاد اسمعيل سر معماران ناصرالّدين شاهي در طه

 رخ داد1268 سال ۀمؤمنين امر اعلي که قبال در مطاوي واقعات نام برديم منزلش در طهران محّل اجتماع اين فئه بود و چون فتن
يکي از ارکان دولت که با وي حفاوت داشت تأکيد بفرار نمود تــا دچــار گماشــتگان و ميرغضــبان نشــود و او چنــدي متــواري و
مختفي گرديده خود را مصون کرد و در سنين اشراق انوار ابهٰي  از عراق به بغداد رفته بماند و چندي بسرپرستي امالک آقا ميرزا
موسي جواهري مشغول گشت و بعد از مهاجرت ابهٰي  هنگام فتنه بغداد و اسارت اهل بها ســهيم و شــريک در مصــائب شــد و در

ه پنجــره حجرۀايام سجن قشله عّکا پي زيارت شتافت و با برخي ديگر در محلي از کنار  آقامتگــاهۀ دريا که زائــرين از دور متوّجــ

 نگران گشت و چون جمال ابهٰي  با دست اظهار مالطفت فرمودند و زائــرين تعظيم نمودنــد وۀابهٰي  ميشدند بايستاد و بسوي پنجر
استاد اسمعيل دستها . 
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 باالي چشم براي محافظت از انوار شديد ه  آفتاب بگسترد و جّد و دقّت نمود ولي بعلّت ضعف چشم از مشاهده   محروم مانــد و
عائله ابهٰي  خصوصا حضرت غصن اهللا االطهر از مالحظه حالت عاشق دلداده که بـا همـه جـّد و کوشـش از ذوق وصــال محــروم
گرديد بغايت متأثّر شدند و اين واقعه مودي بسقوط و صعود آن حضرت و استخالص از ســجن چنانکــه در بخش ســابق آورديم
گشت و استاد اسمعيل مّدتي مقيم حيفا بود با برخي ديگر شبها در در مغازه قرب مقــام خضــر و ماراليــاس بســر بــرده و روزهــا در

ــاۀ حاجي ميرزا جاني بود در خانۀبازار با سرمايه قليل بسوداگري پرداخت و شوهر خاله اش آقا محّمد جواد که خواهر زاد  خال ب
زوجه و دخترش که بعدا حليله آقا شيخ علي اکبربـن آقا شيخ ابوالقاسم مازگاني ( شهيد) شــد بشــرف لقــا و ايمــان حضــرت اعلي
ــابي معــروف رسيد و طفل رضيعشان آقا حسين ( آشچي) به ورود در محضر مقّدس متبّرک گرديد و الجرم با عائله و اقربا بنــام ب
ــتافته شد ند و در آغاز سنين اشراق انوار ابهٰي  از افق عراق دل از وطن کنده با عائله بعزم آقامت بغداد و خدمت بآستان مقّدس ش
پي انجاـم اوامر مرجوعه کمر بست و پيوسته حسب االمر مشغول اجراء خدمات شد تا چون حرمش عزيمت طهران بــراي مآلقــات
برادر مذکور نمود بعد از چندي مأمور طهران گرديد تا بنت آقــا مــيرزا حســن بــرادر جمــال ابهٰي  را بــراي حضــرت غصــن اعظم
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خواستاري نمايد ولي عمل مذکور بعلّت مالحظات حـاجي مــيرزا رضــا قلي حکيم و خواســتاري پســر مـيرزا آقاخــان صــدراعظم
صورت نگرفت و آقا محّمد جواد متکّدر و متأثّر گشـته بـا عائلـه عـودت سـوي بغـداد نمـود و در کرمانشـاه سـخت بيمـار شـد و

بهمانحال خود را به بغداد کشانده و بعد چندي وفات يافت و جمال ابهٰي  در حقّش . 
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ابراـز مالطفت و عنايات فرمودند و اورا حائز رتبه شهادت نام بردند و خلقش آقا حسين مذکور را بکنف   عنايت گرفتند و تحت
ــيز در بين همرهــان رفت و توّجهات خال مذکور به بّنائي پرداخت تا هنگامي که مهاجرت موکب ابهٰي  از بغداد شد آقا حســين ن
مفتخر بشغل طّباخي گشت  و از اينرو معروف بعنواـن آشچي گرديد و تا آخر ايام اشراـق انوار ابهٰي  بدين خــدمت متبــاهي بــود و
تفصيل واقعهٴ  قيامش باشش تن ديگر از اصحاب عّکا بقلع و قمع معاندين خمس و گرفتاريشان به قيــد و حبس را در بخش ســابق
نگاشتيم و در طول مّدت حبس نيز صبحها بيت ابهٰي  آمده خدمت طّباخي را انجام ميــداد و شــبها را بمحبس رفتــه بســر ميــبرد تــا
آنکـه آزاد شد و روز و شب بخدمت طّباخي پرداخت و چنان بود که حّکام و پاشاهاي عّکا استدعا ميکردند تــا امــر صــادر گشــته
براـي ايشان بطّباخي ميپرداخت و اجازه گرفته خواهرش را با شوهر که آقــا شــيخ علي اکــبر بازرگــاني مــذکور بــود و نــيز خــواهر
ــد و ديگرش صاحبجان را با پسر يتيمش آقا حبيب بعّکا طلبيد و آقا حسين حسب دستور بشغل دکانداري و عّطاري مشغول گردي
رونقي در کسب و کارش پديد آمد تاجري مهّم شد و دختر عبداهللا نّجار مصري االصل از مومنين را ازدواج کرد و شئون تمامت
بستگان را اداره نمود و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  نيز بکمال اخالص و وفا در جوار الطاف حضرت عبــدالبها بزيســت و از

 در بهجي فوت شد و در قبرســتان بهــائي گلســتان جاويــد1346پسران و دخترانش خاندان وسيعهٴ  آشچي برقراـر گرديد و بسال 

 حضرت عبدالبهاء مدفون گشت ديگر از مشاهير بهائيان کاشــان پهلــوان رضــا و شــش بــرادرش کــه بنــامۀبجوار مرقد ممجد والد
هفت برادر معروف بودند و کيفيت گرفتاري و تبعيد پهلوان رضا و حبس و وفاتش در انبار طهران و وفات دو برادرش . 
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 از مثنوي نبيل زرندي در حقّشان ضمن دو بخش سابق آورديم و ابيات مثنوي نبيل اين است : ۀ باقر و اسمعيل را با شّم
 « هفت بودند ابتدـا از يک پدر . از بها هر هفت را در دل شرر . زاهل کاشان اين وفاکيشان هــا . اکــبر ايشــان رضــاي بــا خــدا . در
محّبت مستقيم و پهلوان . دستگير و رهنماي رهروان . شد شرفياب لقا اندر عراق . بعد از آن شــد قســمت جــام فــراق . در فــراقش
آتش اندر دل فتاد . نطق بر تبليغ امراهللا گشاد . آنقدر دم زد ز جانان آن اسد . تا که شد محبوس ارباب حســد . باغــل و زنجــيرش
اصحاب خطا . جاي دادندش بسجن ارض طا . همچه شيرش جاي در انبار شد . ليـک کي از کـار خـود بيکـار شـد . روز و شـب
سرمست ذکر يار بود . بي خفا تبليغ امرش کار بود . اکثري گشتند از وي مهتدي . بر بها گشتند چــون وي مقتــدي . مــّدتي چــون

 دلـبر رسـيد . . غـرق شـد درۀشير در زنجير بود . از رضا راضي از آن تقدير بود . تاکه در انبار عمرش سررسيد . پر زد و بر سـدر
بحر انوار بها . شاد شد روحش ز ديداربها. وين دوتن را کز خداوند انام . بــاقر روح اســت اســمعيل نــام . دو بــرادر هــر دو رعنــا و
ــداد جوان . در محّبت هردو مشهور جهان . مشتعل شد جانشان بعد از رضا . شد به کاشان تنگ بر ايشان فضا . هردو باهم سوي بغ
آمدند . وز لقاي دوست دلشاد آمدند . هر دو تن خياط و کامل زان هنر . زان هنر بودند دائم بهــره ور . زانکــه تن پــوش مبــارک
ــود دائم هرچه بود . با همه اثواب اغصان ودود . قسمت خياط باشي واندو بود . که بدوزند از وداد آنسه ودود . روز و شــب اين ب
کارشان . مست از صهباي وصل يارشان . چارسال از وصل ابهٰي  شاد کام . اينچنين بودند در دارالّسالم . چون شــه از بغــداد عــزم

راه کرد . اين دوراهم از کرم همراه کرد الخ . ديگر از متقّدمين و مهاجرين . 
661 صفحه         

 کاشاني دو برادر بنام استاد باقر و استاد احمد نّجار از شّدت ستم ظالمين و اشرار مهاجرت به بغــداد کــرده ســنيني در جــوار ابهٰي
ا شــتافت و ســنيني در جــوار زيستند استاد احمد به ادرنه و عّکا ملتزم رکاب شد و استاد باقر از اسراي موصــل گشــت و بعــدـا بعّکــ
مبارک زيست وفات نمود و پسرانش در عّکا به نّجاري مشغول شده تخت و کرسي هاي وثاق ابهٰي  ساخته ايشان است و دو پسر
بزرگتر در اثر ترکيدن انبار ماشين آسياب بخار که در عّکا تأسيس کردند از ميان رفتند و پسر کوچکترش مــيرزا حســين خــانواده
بر جاي گذاشته صنايع نّجاري در روضه مبارکه و مقام اعلي و بيت ابهٰي  از وي يادگار است تا از اين جهــان درگذشــت و عائلــه
استاد احمد در کاشان برقرار ماندند و مدفن استاد باقر و پسران مذکورش در عّکا و مدفن ميرزا حســين در گلســتان جاويــد حيفــا
ميباشد و استاد احمد يکي از هفت تن مقّدمين در قلع و قمع معاندين پنجگانه عّکا بود و ديگر آقا محّمد ابراهيـم خليل منصــور در
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ــا کاشان بسّن شانزده سالگي فائز بايمان بديع شد و برادرانش آقا نصراهللا و آقا اسمعيل و آقا اسداهللا و نيز مادر را هدايت نمــود و ب
برادراـن بشغـل مسگري اشتغال ميکردند و خود را به بغداد و تشّرف بمحضر ابهٰي  رساند و بعــد از چنــدي حســب االمــر عــودت و
سفر در ايران کرد آنگاه با مادر و برادراـن به بغداد باز آمده مجاورت و آقامت جستند و با نهايت قنــاعت و انجــذاـب و روحــانيت
زيسته بنجاسي پرداختند تا پس از مهاجرت ابهٰي  از اسراء بموصل شدند و در سال دوم سجن قشله با برادرش آقا اسداهللا بــه حيفــا
ــات بيت رفته ماندند و دّکان مسگري باز کردند و بخدمت امر ابهٰي  و زائرين قيام کردند و دائره ارسال مراسالت و نيز تهيه لوازم

ابهٰي  را در حيفا بعهدـه شناختند . 
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 و بعدا به بهجي در جوار مبارک قرار گرفت و در عّکا دّکه نحاسي مفتوح داشت و براي برادرش آقا اســداهللا نــيز اّوال در حيفــا و
ثانيا در عّکا دکان مسگري تأسيس نمود و دختر آقا محّمد جــواد کاشــاني را کــه گفــتيم شـوهرش در وطن وفـات و پســرش آقــا
حبيب صغير بود بازدواج وي در آورد و اخيرا دو سالي در خانه شــرقي قصــر بهجي بــا عائلــه در ظــّل عنايــات ابهٰي  زيســت و در

 معظّمه دهن نمودند و جمال ابهٰيۀهمانجا درگذشت و حضرت عبدالبهاء با جميع اصحاب جنازه را تشييع کرد جوارمصبخغ والد
در صورت زيارتش اين خطاب عال اعلي فرمودند « هــذا صـيفي ارســلناه اليــک » و از وي خانــداني برجاسـت و خلفش آقـا عبـد
ا يافتــه بــاألخره در الّرسول نيز بصنعت مسگري در عّکا خاندانش را اداره نمود و ديگر پسرش آقــا رفعت اهللا اختالل حــال در عّکــ
دارالمجانين رنگون درگذشت و پسر ديگرش آقا رحمت اهللا باألخره در رمله وفات نمود و ديگر عارف در يافا آقــامت جســت و
آقا نصراهللا در موصل آقامت کرده عائله پديدار ساخت و آقا اسمعيل در حلب عائله تأسيس نمود و قونسول ايران بعلّت جســارت
ــاندند و شجاعت و عدم تملقّش و هم از جهت عداوت مذهبي تني چند از اشرار را بر آن داشت که وي را در خارج بلد بقتل رس
ــد و و آقا اسداهللا در روضهٴ بهجي عّکا درگذشت ديگر آقا عبدالّرحيم مسگر در بغداد مجاور شده ظّل فضل و عنايت ابهٰي  بيارمي
پس از مهاجرت ابهٰي  بادرنه سفري بدانجا رفته چندي تشّرف حضـور يـافت و بعـد بـه ايــران سـفر کـرده و در قــزوين جهال بــزر

عقيدت به غصن اکبر بيفشاند و سمندر از جسارتش برآشفته, سيلي بر بناگوشش نواخت و جمال ابهٰي  . 
663 صفحه       

MISSING PAGES 663 = 666
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عبدالبهاء ......................................................لذا جمال ابهٰی آقا غلی را به قم روانـه  
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 محّمد رضا مسگر مذکور و خياط باشي و غيرهما را در مطاوي دو بخش سابق مذکور داشتيم ديگر از بهائيان معروف کاشان آقا

 حســن حــاجيۀ از گرفتاري و حبسش را ضــمن مطــاوي بخش ســابق آورديم و او در وطن بواسطۀسيد علي کفشدوز بود که شّم
احمد مؤمن بامر جديد شد و چون عظمت جمال ابهٰي  در بغداد بشنيد شــتابان بــآن مدينــه رفت واين پس از مهــاجرت ابهٰي  بــود
والجرم با زين المقّربين مآلقات کرده ايمان بامر ابهٰي  حاصل نموده بکاشان برگشت و نزد يار و اغيار بــدين نـام شــهرت يـافت و

 بنـوعي کـه در بخش1290مورد تعّرض معاندين گرديد و خانه و دّکه اش در چهار سوق محّل توّجه اعدا شـد و در فتنـه سـال 
سابق نگاشتيم متعّصبين و معاندين نزد حاجي شيخ محّمد مجتهد نراقي انبوه شــده مجــازات وي را خواســتند و خانــه اش را محــّل
اجتماع بابيه و ذهاب و اياب بهائيان نراـق گفتند و گماشته مجتهد بخانه اش رفتــه وي را بمســجد شــاه کشــيد و چــون روز تعطيــل
عمومي بود اهالي استعداد فتنه و فساد داشتند ساعتي نگذشت که اشرار گرد آمده بخانه ريختند و همــه جــا حــتي چــاه آب را در
طلب حاجي ميرزا کمال و ميرزا محمود نراقي جستجو کردند و کسي نيافته اشياء و اثاثيه خانه را ربودند و او را در مسجد مذکور
بامر مجتهد ضرب موفور نمودند و جسدش را بر تخته انداخته بــه دارالحکومــه بردنــد و بــامر حکمــران محبــوس ســاختند و زن و
فرزندش سه شبانه روز در طلبش شتافتند و به محبس راه نيافتند و باألخره بمآلقاتش رسيدند و در حاليکه با سر مجروح بسته و تن
مضروب خسته و با لباس خونين بکند و غل نشسته بود بزنش دستور داد که آنچـه از اثاث خانـه بــر جـاي مانـد بفروختـه تلگـراف

بشاه نمود که يا امر بقتل . 
665 صفحه       
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 سيد علي بابي کاشي دهد و يا او را آزاد سازد و طولي نکشيد که به ميرزا همايون حکمران امر تلگرافي آمد که وي را به طهران
فرستد الجرم با کند و زنجير بـه طهـران کشـيدند و بعـد از چنـدي زني    سـيد حـبيب پسـر آن مظلـوم را بـه طهـران بـرد و بـراي
استخالص عريضه بشاه دادند و جواب بدين مضمون يافتند که سيد علي بابي بايد در محبس بماند و لذا تقريبا ســه ســال و نيم در
حبس بسر برد و سيد حبيب مذکور شبها نزد پدر زيست تا آنکه شاه هنگام سفر به اروپا تمامت  محبوسين را رها کرد و آقــا سـيد
ــوده در علي با سه تن ديگر از اهل بها که محبوس بودند آزاد گشتند و در آنحاـل ميرزا حبيب اهللا خونساري که بنام قتل محبوس ب
طول مّدت حبس هدايت و تبليغ شد به وي اظهار داشت که هرگاه شيخ محّمد باقر مجتهد ( ذئب ) حکم دهد خالصـيش ميسـور
باشد و الجرم چون با پسر بوطن برگشت و آقامت ممکن نشد باصفهان رفته با بهائيان مآلقات کرده استخالص او را فراهم ساخته
ان کفش دوزي مفتــوح بوطن عودت کرد و باز هم درنگ نتوانست و با عائله مهاجرت به طهران کرد و سمت دروازه قزوين دّکــ

 در طهران رخ داد و مّدت حبسش چهار ماه شغ شد تا پسر کهترش1300داشت تا آنکه به نوع مذکور در بخش سابق فتنه سال 
سيد فتح اهللا عريضه به شاه داد ه او را مرخّص و رها کردند و تا آخر الحيات به ايمــان و اســتقامت مشــهور مانــد و از خلفش ســيد
حبيب مذکور که سالها بعد از پدر و مادر در بين اهل بها ميدرخشــيد خانــدان واســع قــدس در امــر ابهٰي  برجــاي مانــد و از تبليــغ

 آقا سيد علي استاد حسين نعلبند از کاشان مراجعت به طهران نموده سالها با لســاني گويــا و توانــا تبليــغ کــرد و درۀشدگان بواسط
 نام او را نيز آورديم . 1300بخش سابق ضمن محبوسين سال 
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 و از مشاهير بهائيان قسمت کاشان محّمد بيگ اهل قريهٴ  سن سن واقع در شش فرسنگي بلد در طريق اصفهان از قول او حکــايت

ۀو روايت است که چون غالمان دولتي حضرت اعلي را بکاشان ميگذراندنـد در رباط مــنزل مــذکور ماندنــد و حضــرت در حجر
ــرنّمۀآقامت فرمود و او که رباط و دکاکين اجاره داشت مشغول به ادار  امور بود و بيتي از ديوان خواجه حافظ شــيرازي تغّني و ت

ميکرد در آنحال حضرت سر از حجره بيرون آورده نظري بدو افکند که منجذب بجمال منير گشت و فائز به عرفان و ايمان شد و
از بابيان معروف گرديد و سپس در سنين ظهور امر اعظم از دلباخته گان نور اتّم شد چنانچه هريــک از مســافرين بهــائي چــون از
منزل سن سن ميگذشتند پذيرائي و رعايت نمود و ضرورياتشان را بي مضايقه بال عوض رساند و لسان بمدح و ثناء جمال ابهٰي  و

 بدانگونـه که در بخش الحّق مينگاريم در ســّن متجــاوز از هشــتاد بــه ظلم و1311هدايت طريق هدي گويا داشت تا آنکه بسال 
جور معاندين بشهادت رسيد و پسرش غالمحسين بيگ که باألخره در راه بازخواست و تظلّم از تعديات وارده مقّدس فائز بر  پدر
جان داد و خواهر زاده اش مشهدي علي از شناخته گان اهل بها بودند ديگر محّمد حســن خــان مــردي معظّم و مالــدار و متنّفــذ و
مالک عمارتي عالي بود و در دائره حکومتها مأموريت مي يافت و در ايام حکمــراني طهماســب مــيرزا مؤيــد الّدولــه در خراســان

 آخوند مال صادق مقّدس فائز به عرفان و ايمان بــديع گرديــد و بــاألخره بــا شــاهزادهۀبمأموريت حکومتي اشتغال داشت و بواسط
اسمعيل ميرزابن بهرام ميرزا عازم بروجرد شد و بنوعي که در بخش سابق آورديم در آنجا بشهادت رسيد و از مشـاهير اهــل بهـا و

شهداء کاشان . 
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آقا شيخ ابوالقاسم عالم و مقتدي و مرجع احکام شرعيه در قريه مازگان قمصر که مجتهدين کاشان اعتماد و وثــوق بــاو داشــتند و
در شهور محّرم و صفر و رمضان در جوشقان بامامت جمــاعت و اداء مــوعظت و ذکــر مصـائب اهــل بيت رســالت پرداختــه امــور
معاش ميگذشت و در ايام ظهور حضرت اعلي فائز بايمان بديع گرديده از علماء بيان محسوب گشت و در ايام اشــراق انــوار ابهٰي
ــغ مجاهدات و تحقيقات کافيه کرده بساحل معرفت و هدايت کبري رسيد و سرمست رحيق معارف ربّانيه شد و بي پروا لسان تبلي
گشود و بر فراز منبر بدون مالحظه و احتياط از وقوع در خطر بشارت ظهور موعود داده بنام ايمــان بــامر بــديع مشــهور و معــروف
گشت و مال ها با وي عناد و وراء ورزيدندو رجوعات اسالميه ببريدند و امور معاشش آشفته گرديد و بغايت فقر و قنــاعت رســيد
امي و به خارکشي اشتغال جست چنانکه در سّن شيخوخت که متجاوز از هشتاد سال داشت خارجمع کــرده بــه دامــادش کــه حّمــ
قريه بود ميفروخت و معاش ميکرد و با نهايت تسليم و رضا و حسن رفتار و گفتــار تبليــغ اين  امــر همي کــرد و نوبــتي وي را بنــام
عقيدت و ايمان دستگير کرده مغلوال بطهران بردند و مّدتي در انبار محبوس بداشتند گويند وي را چنــد بــار نــزد ناصــرالّدين شــاه
کشيدند و چون نظر به منظر جميل نوراني و محاسن سفيد آن پير روحاني افکند گفت ابدـا اين شخص بابي نبوده و نخواهد بود و
شيخ مستخلص شده عودت بوطن کرد و ما تفصيل واقعه مــذکوره و خاتمـه شـهادتش را در بخش سـابق آورديم و شــهادتش در
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 حکومتي محلي که تکيه حاجي محّمد جعفر خــان معــروف اســت واقــع شــد و مــدفنش در مــزار قــدمگاهۀکاشان بيرون ديوانخاـن
 و بامر محّمد ميرزا حکمران حسب حکم واصل از طهران . 1282سپرمله ميباشد و تاريخ شهادتش را بعضي در سال 
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از جانب ميرزا يوسف آشتياني نوشتند و ما در بخش مذکور آنچــه اقــرب بصــواب مينمــود نگاشــتيم و اهلي قريــه مازگــان از اثــر
هدايت و علم و ديانت و اخالقش همگي بهائي شدند که از معاريفشان عمو علي و برادرش عمــو زين العابــدين کدخــدا و ديگــر
آقا محّمد حسن و غيرهم شهره گشتند و همين علّت و موجب تعّرض مجتهدين و دولت گرديد و برادرانش که از مال هــاي قريــه

 او هدايت يافتند و از ايشان و اوالدشان اصول مومنين قريه تشکيـل گرديد و شيخ ابوتراـب که برادر اصغر بود درۀبودند نيز بواسط
سنين بعد بقريه مجاور که مسّمي به سررود است هنگاميکه در گرمابه شستشو ميکرد دچار هجــوم اعــدا گشــته بشــهادت رســيد و
برادراـن ديگرش مال علي و مال باقر الي آخرالحيات مورد تعّرض معانــدين بودنــد و شــيخ را هفت پســر و دخــتري بــود و تمــامت
پسران در اثر تعّرض معانداـن مفقود و نابود شدند فقط تني از ايشان مسّمي به شيخ علي اکبر کــه در ايــام بغــداد بشــرف زيــارت و
ا معرفت جمال ابهٰي  رسيد خود را بع عّکا کشانده مقيم گشت و سالها در جــوار عنــايت کــبري بســر بــرد و عــاقبت االمــر در عّکــ
درگذشته مدفون شد و دختر شيخ که از شرور معاندين از وطن بگريخت گوينــد بحــدود سـمنان و سنگســر خــود را رسـاند و در
آنجا آخوندي وي را به تصّرف زوجيت خود در آورد و نام ان مظلومه و اعقابش از ميان رفت و اخالف و اعقاب شــيخ شــهيد و
اخوان فقيدش موجودند و الواح بسيار در حقّشان صدور يافت و صورت زيارتي از بيانات ابهٰي  در باره شيخ صادر گرديد و آنان

پيوسته مورد تعّرض و تطاول رؤساء ملّت و ارکان دولت بودند چنانکه ميرزا ابوطالب بن شيخ را نوبتي دستگير کرده . 
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 آقا عبداهللا حسب تهيج علما و امر حکومت بفلکه بسته چندان چوب برپا زدند که شـريانها گسـيخت و آقـا عبداهللاۀدر قمصر بخان

ۀشفاعت کرده مستخلص ساخته معالجه نمود و پاهاي ميرزا ابوطالب هميشه موجب تحير و تأثّر مشـاهده کننـدگان بـود چـه منظر
 کاشان بيگوم کوچک خانم خاله حاجي ميرزا جاني در موقع عبور حضــرتۀغريب غير طبيعي داشت و از مؤمنات مّبلغات شهير

اعلي از کاشان فائز بايمان بديع گرديد و اوقات را حصر در تبليغ کــرد و دچـار بليـات و تعّرضــات شـديده شــد و بــاألخره ناچـار

 شهيره شده در کاشان و طهران بسياري را تبليغۀبمهاجرت به کردستان گشته در آنجا درگذشت و دخترش ميرزا باجي خانم مبلغ
نمود و الواح بسيار از جمال ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء خطاب بوي صدور يافت و از متقدمين مؤمنين آقا ميرزا مؤمن و زوجه اش
آقا بيگوم و آقا ميرزا مهدي بن حاجي ميرزا جاني شهيد که در بخش سوم نام برديم ديگر مــيرزا علي اکــبر نطقي در ســّن شــباب
فائز بايمان گشت و زبان به تبليغ گشود و معروف نزد يار و اغيار و مورد تعّرض اشـرار گرديـد سـفرهاي متعـّدده در بالد ايـران و
خارج نموده همي تبليغ کرد و ستم کشيد و چند بار سفر بارض مقصود نموده ايامي عديد در جوار عنايت ابهٰي  و کنف فضــل و
عطا غصن اعظم عبدالبهاء بيارميد و مّدتي در موصل و بغداد و پورت ســعيد بســر بــرده و در آمــره خلجســتان قم مــورد تعّرضــات
اعداء و هدف گلوله اهل جفا واقع شد و در فراهان عراق بليات بسيار از معاندين ديده موفق به تبليغ قده گرديد و پيوسته زبــان بـه

1348ترتيل آيات بديعه و هدايت نفوس بعيده گشود باألخره در سّن قريب بــه هشــتاد در قــريهٴ  شــاه آبــاد فراهــان عــراق بســال 
درگذشت و خانداني . 

 670 صفحه            

 حاجي محّمد اسمعيل مؤمن شــده جمـال ابهٰي  وي را عنــدليب الــذکّرۀ بر جاي گذاشت ديگر ميرزا آقاجان ذاکر مصائب بواسط
 شد و پسرانش ميرزا مهــدي1290فرمودند و دخترش بازدواج ميرزا مهدي طبيب بن حاجي ذبيح درآمد وفاتش در حدود سال 

و ميرزا شکراهللا روضه خوان معروف گشتند و نيز ميرزا معصوم که در سبيل ايمان بحبس طهران افتاد و پسرش آقا سيد حسين که
ايامي چند براي ايمانش در طهران به حبس افتاد و آقا ميرزا ارباب و حاجي سيد نصراهللا و مــيرزا محمــود طّبــاخ و حــاجي محّمــد
صادق مبلّغ و آقا محّمد حسن نّواب و محّمد حسن زرگر و ميرزا عبدالّرحيم که چندي کالنــتري طهــران داشــت و اســتاد حســين
عموزينل که در بغداد بمحضر ابهٰي  رسيد و آقا محّمد سرايدار و آقا محّمــد هاشــم مســگر و آقــا نصــراهللا پارچــه بــاف کــه بســال

 انبوه اشرار درب  دکانش را در بازار بضرب چوب شکستند و حاجي غالمعلي بن آقا زين العابدين کــه تقريبــا يــازده بــار1336
در بغداـد و ادرنه و عّکا بمحضر ابهٰي  رسيد و پسر خود آقا مهدي را در عنفوان جواني بعّکا براي باغباني رضوان بــرد کــه خاتمــه
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 در طهــران1355ناقض شد ولي توبه و التجا نموده مورد عفو و غفــران گرديــد و حــاجي در حــدود صــد ســالگي تقريبــا بســال 
درگذشت و از مومنين قمصر مير عبدالرحيـم آقا سيد محّمد صادق آقا محّمد علي و برادرانش آقا حسين و عبــدالکريم و نــيز آقــا
رمضان و پسرش آقا جعفر و نيز ابوالقاسم نداّف و حسن بن علي اکبر و برادرش محّمد جعفر ديگر آقا حســين بن محّمــد ظهــير و

از احّباي مازگان آقا حسينعلي بن عليرضا . 
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و غيرهم معروف بودند و تني چند از آل اســرائيـل نــيز فــائز بايمــان ابهٰي  گشــتند و از مشاهيرشــان حــاجي اليــاهو در حــدود ســال
 بارض مقصود شتافته تشــّرف بمحضــر عنــايت کــبري حاصــل نمــود و بــا1298 در همدان ايمان يافت و در حدود سال 1296

وجود فقدان معلومات تحصيلي مکتوبي به برادراـن در باب اثبات امر بديع به کاشان فرستاد و ابن عّمشــکه از مال هــاي يهــود بــود
شگفت نموده چنين گفت نميدانـم الياهو چنين دانش و عرفــان از کجــا آمــوخت کــه مـا از آن محــروميم و پس از چنــدي بــوطن
برگشت و بنت عّمش را ازدواج نمود و بطبابت مشغول گرديد و ايامي در قم و سنيني در طهران با شغل مذکور بزيست و ســفري

 آقا سيد محّمد رضا بماند و سخت بيمار شده با حال فّکار بطهران عودت کــرد و چنــدي پسۀبه سنگسر و شهميرزاد رفته در خان
از عود صحّت از طريق گيالن و قفقاز بارض مقصود رفت و مّدتي با لبــاس درويشــي سـفر در شــرق و غــرب نمــوده انــوار هــدي
ا شــد و چــون در امــور ماديــه اختالل راه يــافت بگسترد آنگاه به مصر آقامت گزيد و سفري بعد از غروب شمس ابهٰي  وارد عّکــ
بصدد وسائل معاش برآمد و بدانحاـل بود تا از اين جهان درگذشت و خاندانش در ايمان بر جاي نماندند و بنامش الواح متعّدده از
ــا بين شــعب بيان ابهٰي  صادر شده وي را عبد حسين خواندند منها قوله االعلي بنام داناي توانا امروز روزي است که کرسي رّب م
ــاکواب ندا ميکند جميع ساکنين ارض را و امر مينمايد به تسبيح و تقديس پروردگار امروز روزي است که مالئکه هاي آســمان ب

بيان و اباريق عرفان در کّل احيان نازل ميشوند و به نفحات مقّدسه طيبه معطّر شده راجع ميگردند بگو اله معبود ميفرمايد اي . 
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 مالء يهود شما از من بوديد و از من ظاهر و بمن راجع چه شده که حال مرا نمي شناسيد بــا آنکــه بجميــع عالمتهــا ظــاهر شــده ام
دشمنان را دوست گرفته ايد و دوست حقيقي را از دست داده ايد امروز آسمان جديد ظــاهر شــده و ارض جديــد گشــته اگــر بــه
ه نمائيـد نـداء اهللا را مي شـنويد اشـياء ديده هاي پاکيزه نظر نمائيد اورشليم جديد را مالحظه ميکنيد و اگر به گوشهاي شـنوا توّجـ
ــراـي اليوم شما را ندا مينمايند و به رّب دعوت ميکنند و شما چنان از خمر غرور مستيد که در آني ملتفت آن نشده ايد گــوش از ب

ــاهرۀشنيدن نداي من است و چشم از براي مشاهد  جمالم بشنويد و از دونم بپرهيزيد قبة اهللا بيد عنايت الهي مرتفع شده و امراهللا ظ
گشته گذشت زمان آنچه از قبل بوده ميقات جديد بميان آمد و کلشئ بارادة اهللا تــازه گشــت ولکن بصــر تــازه ادراک مينمايــد و
هوش تازه به اين مقام پي برد بدايت و نهايت اشاره بيک کلمه مبارکه بود و آن ظاهر شــد و آمــد واوســت روح کتب و صــحف
الهي که لم يزل و اليزال بوده و خواهد بود و اوست مفتاح کنز اعظم و باني و سّر مکنون الهي که هميشه خلف ســرادق عصــمت
مخزون بوده اوست آن الف و يائي که يوحّنا از آن خبر داده انّه هو االّول واآلخر والظاهر والباطن اي عبد حســين انشــاء اهللا مؤيــد

 آب حيات است . ۀباشي و شعب را بآنچه در کتاب الهي از قبل نازل شده بشارت دهي چه که اين بشارت بمنزل
673 صفحه         

 از براـي مرده گان عالم طوبي لمن شرب ويل للخائنين بگو امروز مدينة اهللا بکمال زينت ظاهر و مشهود و اين مدينه است که آلــه
کّل در آن ظاهر شده درين کلمه يوحّنا نظر کنيد که خبر داده از مدينه مقّدسه عظيمه الي ان قال و لم ارفيها هيکال الن الرّب اآلله
ضابط الکّل هو هيکلها و المدينة التحتاج للشمس وال القمر لينير االن بهاء اهللا امنا فيها الي آخر قوله باسم حق بگير عصــاي توکــّل
و او با کمال انقطاع مردم گمراه را بمدينه عظيمه الهيه هدايت نما که شــايد گم گشــته گــان بــوطن حقيقي فــائز شــوند و نابينايــان
بابصار حديده مرزوق گردند انّه لهو المقتدر علي مايشاء کّل في قبضته قدرته اسير و انه لهو المقتدر القدير . ديگر آقا يهودا بســال

 در همدان فائز بايمان شده عودت بوطن نمود و بشغـل تجارت که داشت مشغول گرديد و در آن ايــام احــدي از آل مقيم1306
کاشان مؤمن باين امر نبودند والجرم چون براـي برخي از خويشان و آحاد قوم کشف راز کرده از اوصاف امر ابهٰي  گفت تعّرض
کردند و او را مورد طعن و لعن قرار داده و به آزار و جفا پرداختند و نزد مالهاي مسلمين شکايت و سعايت نمودند و شـيخيه بلـد
س و تفحّص در اثــاث پرداختنــد و با گروهي از اشرار بخانه اش هجوم آوردند که دستگير کنند و او را در خانه نيافتند و به تجســّ
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 از الواح بعنوان جمعي از بهائيان بلد را با بعضـي از کتب بديعه بدست گرفته براـي مالها بردند و مجتهدين فرمان به دستگيريۀعّد
صاحبان الواح دادند و باقدام حکومت باجراء مقصود پرداختند و فتنه شديد شد و آقا يهودا شبانه به همدان گريخته مّدت دو سال

مقيم گرديد آنگاـه دعوت بوطن کرد باز معاندين قوم و اشرار با طعن . 
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و لوم بناي تعّرض گذاشتند و چندين بار وي را گرفته ضرب و آزار وارد نمودند و شبانه بخانه اش ريخته بيرون کشيدند و با بيل
و چوب همي زدند و از اثر ضربتي که به فرقش نواختند مبتال بدوران و گيجي سر شد و بيمار و ناتوان گرديــد و اطّبــاء بلــد عالج

 درگذشــت و خانــدان ميثاقيــه از وي برجــاي ماندنــد و در يکي از1325نتوانستند الجرم براي معالجه به طهران آمــد و در ســال 
الواحش چنين مسطور است « يا يهودا طوبي لک بما اقبلت الي اهللا المهيمن القيوم قل مال التــورات قــد نــزلت الکلمــات العشــر في
کلمة واحدة و ينطق اليوم کّل االشياء تبارک مولي االسماء الذي اطهر بين شــعبه و ديــاره و شــرف الکليم بلقائــه و الحضــور امــام
وجهه طوبي لمدينة فيها ارتفع نداء المحبوب ولکنيته فيها ذکر اسمه العزيز المحمود اّن صهيون تنــاوي و تبشــر النــاس بلقــاء الــّرب
اورشليم اهتزت من مکانها و بشّرت البالد و بها و رّب الکرسي الرفيع يا يهود اخذ الکتاب بقوة من عنده انه يويــدک و هوالمقتــدر
القدير » و نيز با يهود ا حمد کن مقصود عالميان را تو را تأييد فرمود بر عرفان مشرق وحي و مطلــع الهــامش و مثــل قطب علمــاي
ايران يعني شيخ محّمد حسن از صراط لغزيد و به مقام خود راجع گشت سبحان اهللا در هر يــوم مبارکــه نجعـــل اعالکم اســفلکم و
اسفلکم اعالکم مشهود و واضح الحمداهللا باقبال فائز شدي و به عرفان حّق جّل جالله مزين گشتي حاصل يک امــر بــاقي مانــده و

آن استقامت بر حّب الهي است لمحدبسيار ناعتي بيشمار خائن موجود . 
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سارق مشهود نسئـل اهللا يحفظک و اوليائه من شّر هوالء انّهم انکروا آيات اهللا و سلطانه و عظمته و اقتداره و کـانوا من اآلخــرين في
حکيم موسي نامي از مؤمنين که بــارض مقصــود نــيز مرابطــه1304کتاب اهللا رّب العالمين .    و نيز آورده اند که در حدود سال 

 افنان ساکن بمباي براي خريد ياقوت بمندله برما رفت و رفائيل نام تاجر يهودي در کلکته که باۀداشت به هندوستان بود و بواسط
وي معامله داشت در حدود سي هزار روپيه بوي خيانت کرد و موسي از غم و هم پريشان فکر شده در گذشت و مــا چــون شــرح

 در کاشان و هم بيان احوال جمعي از احّباي آنجا را ضمن بخشهاي سابق آورديم در اينمقــام تکــرار نميۀتضييقات و بليات وارد
کنيم و نيز واقعات قصبه نراق ضمن احوال مال جعفــر ازلي دربخش ســوم و طي بخشــهاي ديگــر مســطور گرديــد و در آن قصــبه
ــيرزا متجاوز از صدتن از بهائيان ميزيستند و حاجي ميرزا کمال و برادر و بستگانشاـن و آقا محّمد جواد و آقا محّمد باقر و حاجي م
علي اکبر و آقا عبدالّرحيم و حاجي يوسف مشهور بودند و حاجي مــيرزا کمــال الــّدين بن حــاجي مال محّمــد تقي بن حــاجي مال

 از احوالشان ضمن مندرجات بخشهاي سابق ذکر شد وۀاحمد فاضا شهير و برادرش ميرزا محمود و نيز حاجي ميرزا علي اکبر نبذ
نيز اشاره کرديم که مال محّمد مجتهد مقيم کاشان بن حاجي مال احمد مذکور عّم حاجي ميرزا کمال و مــيرزا محمــود بــا جنــاب
باب الباب مالحسين مآلقات و مناظره کرده تسليم نشد ولي پس از آن هرگاه نائره فتنه و فسادي بــراي اين طائفــه افروختــه ميشــد
مساعدت با اعدا نکرده حکم کفر و قتل نداد بلکه در اخماد نائره کوشيد و سعي در خالصي احباب نمود و حــاجي مــيرزا کمــال

 نراق . ۀدر قصب
  676صفحه          

از مال ها و مجتهد زاده بود ه دختر ميرزا ابوالقاسم مجتهد قمي شهير را بحباله نکاح داشت و گــاهي در مســجد مال محّمــد جعفــر
بجاي وي امامت جماعت کرده بر منبر وعظ مينمود و در چنان احوال و ايام که بيش از بيست سال از مراحل عمــر را طي نکــرده
بود بواسطه يکي از خواّص دوستانش حاجي ميرزا علي اکبر مذکور که بکاشان رفته از امر جديد آگهي يافته منجــذب گشــت و
بي محابا بر منبر ضمن مواعظ و بيانات بايقاظ و ابالغ اهالي پرداخت و همهمه شديدي فيمابين مردم آنحدود انداخت و اين واقعه

 واقع شد و بي درنگ بعلّت شورش و هيجان مردم نراـق بجهت شوق بحضور در عراق و استحضار از اخبار1269در اواخر سال 
و استفاده از انوار که به سمعش رسيد طاقتش طاق گشته بي اختيار به بغداد شتافت و بنوعي که دربخش چهـارم نگاشـتيم تشعشـع
جمال عّز ابهٰي  را در خلف حجب حکم و مصالح نگريسته سئو ال از آيهٴ  « کّل الطعام کان حال لبــني اســرائيـل » از قــرآن و لــوح

 الهيه شنيده لبيک و سعديک گفت و امساک لســان نتوانســتۀمعظّم مشهور از قلم ابهٰي  صادر گرديد و نداي مکلّم طور از سدر
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و مأمور بعودت بوطن گشته نفحات محّبت بديعه منتشر نمـوده و نـيران فتنـه مشـتعل گرديـد و چنانکـه در بخش مـذکور آورديم
منتهي به ورود مأمورين دولت . 

ــات ــه را در اثب حاجي مال احمدنراقي جامع علوم عقليه و نقليه و عارف و شاعر و صاحب تأليفات کثيره بود که از آنجمله کتاب سيف النام
حقيت اسالم در جواب اعتراضات پادري مسيحي نوشت و درآن ايامکه تبليغات مسيحيه در ايران شّدت گرفته و مالهــاي اســالم ناچــار از
حرکت و تحصيل برکتي بودند کتاب مذکور در انظارشان قيمت و مقامي رفيع يافت و مال علي نوري نيز کتاب حّجة االســالم و مال رضــا
همدانـي کتاب مفتاح النبّوة را نگاشت و در مابين کتب مذکوره کتاب حاجي مال اسمعيل يزدي از علماي بني اسرائيل که در ايام سلطنت

فتحعلي شاه با خويشانش . 
========================================================

677صفحه        
 و اهالي از ميرزا کمال الّدين خواستند تا در مسجد مال محّمد جعفر1276 از طهران و تبعيد مال محّمد جعفر به عراق عرب شد 

بر جاي وي بآقامت صلوة جماعت پرداخت و صلوات را باو اقتدا جسته از مواعظ و مسائلش بهره همي بردند تا بسالي بعد روزي
در بين الصلوتين حاليکه انبوم مؤمنين صف بسته منتظر آقامه صلوة عصر بودند به تفکّر و تذکّر فرو رفتــه چــنين بخــاطرش خطـور
نمود که در يوم ظهور مقصود عالميان و باز شدن فضاي پر از سعادت براي نوع انســان اشــتغال برياســت جمــاعت و پيش گــرفتن

 حيـات ظاهريـه سـپري شـود و مـآلي جـزۀ عاشقان و دلبران دين نيست چه بزودي ايام چنـد روزۀطريق احتياط و حکمت از شيم
ندامت و خسران حاصل نگردد و عزم و جزم بر انقطاع از مال و جان و پيمودن طريق شــيفته گــان راه حــّق نمــود و ســجده بجــاي
آورد آنگاه روي بجماعت کرده لختي از عظمت مقام اصول عقائد و تقّدمش بر فروع احکــام و قواعــد و فرضــيت محض از امــر
الهي بر هر قائم و قاعد بيان نموده وعده داد که امامت صآلة را در روزهاي ديگر انجام دهد و بي تأمّل از مسجد بـيرون شـتافت و
مامومين را شگفت و حيرت غريبي دست داده همهمــه برپــا نمودنــد بعضــي مجــذوب و مجنــونش خواندنـــد بــرخي بــابي و از راه

مستقيم آبي و بيرون گفتند همگي متفّرق گشتند و او بخانه رفته ماوقع را به برادرش ميرزا محمود بيان نموده . 
---------------------------------------------------------------------------------------

قبول اسالم نمود و آنرا در اثبات اسالم و رّد يهود نوشت حائز فضل و منقبت ميباشــد و پســر حــاجي مال احمــد مال محّمــد کــه از فقهــا و
مجتهدين بوده در ايام سلطنت محّمد شاه در کاشان مسند رياست داشت چون با مال حسين باب الباب مآلقات کرده در فجر ظهور از مقام
امر بديع باخبر شد هرچند بظاهر اظهار اقبال و ايمان ننمود ولي هرگاه فتنه براي اين طايفه بر ميخاست بلطائف التدبير جلوگيري ميکــرد
و تعّرض و اعتراض از وي نسبت باين طائفه وقوع نيافت و چنانکه مسطور گشت از خانداـن حاجي مال احمد دودماـن بــزرگ در امــر ابهٰي

 برقرار گرديد .
=====================================================

678 صفحه          
اظهار داشت که حمدالّربنا االعلي از قيد و بند رها شدم و اميدم اين است ديگــر بــار بخــواهش مــردم ناهنجــار بــدين مالم نيفتم و
اينک پياده بسوي بغداـد ميروم آقا محمود گفت من هم با شما همراه ميشوم و خواســت بقــري و امالکشــان فرســتاده زاد و راحلــه
تهيه نمايد حاجي ميرزا کمال صبر و طاقت بخويشان و امينان واگذاشتـه بلباس درويشي ملبّس گشته تاج و کشکول و عصا گرفتــه
از خانه بيرون رفتند و از بازار و معابر در حاليکه مردم بديشان نگريسته با خود گفتند همانا دو برادر ديوانه اند از قصبه خارج شده
راه بيابان پيش گرفتندو عائله شان آشفته و پريشان گشته به ميرزا علي اکبر خبر دادند تا از پي شتافت و در ســه فرســخي ايشــان را
يافت و با اصرار و تأکيد و عهد و مواعيد عودت به قصبه داد تا تهيه سفر کرده باّتفاق روانه عــراق شــوند و در چنــد روز کــه تهيهٴ
سفر مينمودند بخيالشان گذشت که اهم فرائض بمصداق « واندز عشيرتک االقربين » تبليغ حاجي مال محّمد حجة االسالم است و
ــان را نصــيحت داد بي تأمّل به کاشان شتافته آنچـه توانستند در ابالغ حّجت و اکمال بينه ادا کردند و حّجة االسالم قبول ننموده آن
ــراق که از عقيدت تازه برگردنـد و بّزي مالئي و امامت جماعت و رياست دينيه قرار گيرند الجرم از عمو نا اميد گشته عودت به ن
ــر نموده به تهيه سفر به عراق پرداختند و در اثناء احوال مذکوره به ورود نبيل زرندي و غيره شور و خروشي در احباب قصبه سر ب
کشيد که موجب ايقاد نائره شورش اهالي گرديد و فتنـه ايکـه در بخش چهـارم اشـاره کـرديم برخاسـت و مـيرزا کمـال و مـيرزا
محمود و غير هما از افراد اين طائفه با مراعات احتياط بر جاي ماندند و ميرزا علي اکبر ناچار بمهاجرت شده با عائله به عراق رفته

در کاظمين سکني جست و زوجه اش اّوال بذهاب و اياب در بيت ابهٰي  .
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679 صفحه        
پي بمقام عظمت برده بر واقعه برخورد و روح ايمان ابدع يافت و مـيرزا علي اکـبر خـود چنـدي بي خـبر مانـده دسـتش از مکنت
دنيويه نيز تهي گشت و عاقبت به تفقّد و تلطّف ابهٰي  که بواسطه آقا محّمد ابراهيـم عرب کاشي ابالغ و ارسال نمودند بــه هــدايت
کبري مهتدي گرديد و حسب االمر در بغداد به جوار مبارک قرار جست و با مبلغي نقد که از پدر برايش رسيد دّکه تجــارت بــاز
نموده مشغول به کسب شد و متدّرجا بعلّت کثرت مصاريف سرمايه از دست رفت و اجازه از محضر ابهٰي  يافته عــودت بــه ايــران
نمود تا امالک و اشياء را فروخته نقود تحصيل کرده مراجعت به بغداد و سکونت نمايد و در همدان بمآلقات والد رسيده به نراق
رفتند و ايامي چند به مآلقات خويشان و دوستان پرداخت آنگاه به کاشان پي ديدار احباب شتافت و اجتمــاع و مآلقاتشــان تکــرار

 آقــاۀيافت و اعدا به حکمران چنين خبر بردند که رسولي از بغداـد رسيده پيامي جديد بــراي بابيــان آورده و جمعي کثــير در خانــ
محّمد علي پشتي باف مسلّح و مجتمعند و در دل شب که محفل بوجد و سـماع اخبــار و آثــار بغــداد گــرم بــود جمعي از فّراشــان
حکومت از بام خانه همسايه ريختند و تيغ و کتاره لرزان از خلف پرده حجره نمايان شد ببانگ بلنــد گفتنــد اســير حاکميــد از جــا
نجنبيد و احباب از جاي جسته آنان را زده عقب راندنـد و خود از دري ديگر گريخته بدر برفتند چنانکه احدي جز صــاحب خانــه
و آقا ميرزا علي اکبر و برادر شانزده ساله اش ميرزا کاظم بر جاي نماندند و فّراشان هر سه را دستگير کرده به دارالحکومــه بردنــد
و حکمران تجّسس و اصراـر بسيار در خصوص آنچـه شنيده نمود و از هيچيک جوابي دلخواه نشنيد و همه را به حبس انــداخت و

بستگان مادري ميرزا علي اکبر که از عظام گرام بودند مخصوصا حاجي لطفعلي و ميرزا جعفرخان . 
680 صفحه         

وزير دخالت کرده از شاهزاده حکمران شفاعت نمودند و مبالغي نقود پرداختند هر سه را مستخلص ساختند و وزير در آنحــال بــه
ميرزا علي اکبر نصيحت داد که دست از اين امر کشيده راحت و در امان باشد و او چنان با قّوت ايمان حقائق را گفت کــه وي را
متأثّر و منجذب نمود و با آقا محّمد علي به نراـق رفتند و پس از دو ماه باز اعدـا بناي فساد نهادند و حکومت قصبه دامن بآتش فتنه
زد و ناچار خويشان ميرزا علي اکبر از وي خواستند که چندي به کربال مهاجرت و مجاورت نمايد و لذا بــا عائلــه و بــا آقــا مــيرزا

 و بــا آقــا محّمــد جــواد کاشــي و آقــا1275زين العابدين شوهر خاله باّتفاق چند تن از زنان بستگان رهسپار کوي مقصود شــده 

 بغداد شد و آقا محمودۀمحّمد جواد فرهادي و حاجي شاه محّمد امين همسفر گشتند و آقا ميرزا کمال الّدين نيز با عائله اش روان
به سرپرستي امالک باقي ماند و آقا محّمد جواد نيز از آنگاه به بغداد رفته همگي ساکن و مجاور شدند و پسر ميرزا کمــال الــّدين
که نورالّدين نام داشت و پسر ميرزا علي اکبر با سائر نونهاالن اين طائفه نزد مال محّمد نبيل زرندي درس فارسي خواندند و تا يوم
ر شــد مهاجرت ابهٰي  از بغداد در جوار عنايت کبري زيستند و حاجي ميرزا کمال درهنگام مهاجرت ابهٰي  چنــدان متــأثّر و متحســّ
که خواست ظفل صغيرش ميرزا علي را بر قدم مبارک قربان نمايد و ميرزا علي اکبر در موکب ابهٰي  تا موصل شــتافت و از آنجــا
مرخّص شده به بغداـد عودت کرده با حاجي ميرزا کمال و عائالت و همرهان عزيمت بــه نــراق نمــوده و همگي چــون بــه کاشــان
آمدند خبر ورودشان بسمع حاکم رسيد آقا محّمد جواد را دستگير کرد و همرهان به نراـق گريختنــد و حکمــران قصــبه بــه صــدد
دستگير کردنشان برآمد خصوصا بصدد ميرزا علي اکبر شد ولي پدرش براي استرداد نقود از بــدهکاران خــود در طهــران توقــّف

داشت و ميرزا علي اکبر نيز به طهران رفت . 
 681 صفحه         

 و اقدامات نمود و حکمران را معزول ساخته و پدر و پسر متفقا برگشتـه بانجام وظائف عقيدت و ايمان پرداختند و چون چند سال
ه شــد شــوهر خــواهرش مــيرزا علي بعد از آن ميرزا محّمد خان ( معا ون الممالک ) که هنوز ايمان باين امر نداشت عازم حّج مّکــ
اکبر نيز با او رفته بعد از مراجعت از مّکه بصدد ذهاب بعّکا و تشّرف محضر ابهٰي  شده و هــر قــدري بحــاجي مــيرزا محّمــد خــان
ــا اصراـر کرد سودي نداد و خود تنها بارض مقصود شتافته فائز بزيارت گرديد و جمال ابهٰي  الواحي چند داده براي ايصال بــه احّب
مأمور ادرنه فرمودند و الواح را در جوف اخشاب محفظه ئيکه براي ضــبط ظــروف و اشــياء چــاي خــوري همــراه داشــن پنهــان و

 تذکره نمود و همينکه حاجي ارائـه داد گرفته ضبطۀمحفوظ نمود و در راه دچار قونسول ايران گرديد که طالب جعبه شد و مطالب
کرده بدو گفت تا محفظه ندهي تذکره نميــدهم و مابينشــان مشــاجره شــد و حــاجي را غضــب مســتولي گشــته بي اختيــار لگــدي
بمحفظه زده بشکست قونسول نيز تذکره را به دريا نداخت و به قناسل ايران در بالد طريق خبر فرستاد که حاجي مــيرزا علي اکــبر
تذکره ندارد ولي حاجي خود را بادرنه و الواح را به احباب رساند و چون تلگراف از سفارت ايران بــه قونســول ادرنــه در بــاب او
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رسيد و پيوسته در فحص و تجّسس شدند لباس خود را تبديل کرده پيرهن درويشي و تاج و کشکول ترتيب داده جنگل و صحرا
و راه و بيراه طي کرده دچار گرسنگي و مشقّت و وارسي و مفتّشين شده همه جا نجات يــافت تــا خــود را بــه اســالمبول رســاند و
عريضه بمحضر ابهٰي  نگاشت به مصر رفت چندي مانده مشغول به کسب شده نقودي فراهـم نموده عودت به ايران کــرد و اين در

 واقع شد و خود را . 1287حدود سال 
682 صفحه        

به نراـق رساند و بعد از چندي براي امر مهّمي به کاشان رفت و شاه ميرزا طـاغي بـر دولت  در بقعـه امـامزاده قـرب کاشـان وي را
ديده شناخت و لوازم احترام بجاي آورده پذيرايي نمود و او پند داده نصيحت گفت که امثال اين اعمال مناســب نــام و مقــام امــر

 وي را منصرف و متقاعد ساخت ولي مصطفي قليخان که مأمور دســتگيري شــاه مــيرزا بــود و دســت نميۀابهٰي  نيست و تا بدرج
يافت بجهت شّدت تغير و تحسّر به نراـق آمد و به صدد تعّرض باحباب خصوصا حاجي ميرزا علي اکبر شــده و نــزد مــردم مکــّررا

 مذکوره در نراق و گرفتاري احّبا و حبس نه ماهه هفده تنۀگفت بر من معلوم شد که حاجي شاه ميرزاي ثاني است و کيفيت فتن
در انبار طهران که از آنجمله حاجي ميرزا کمال و آقا محمود و حاجي ميرزا علي اکبر و برادرش بودنــد ضــمن منــدرجات بخش
سابق آورديم و حاجي پس از استعالم بعزم تشّرف ابهٰي  رهسپار عّکا گرديد و در اثنــاء مــراجعت حســب االمــر بــه همــدان و نــيز
اصفهان به مآلقات آقا ميرزا محّمد حسن و آقا ميرزا محّمد حســين ( ســلطان الشــهداء و محبــوب الشــهداء ) رفت و نــيز در واقعــه
دعوت آقا جمال به شاه و علماء موافق و مرافق بوده دچار بليات و مشقاّت گرديد و پس از آن بـا عائلـه بـه خراسـان رفتـه در امـر
ــا اســتقامت و شــجاعت تبليغ فتور و قصور نياورده شانزده ماه طول کشيد تا مراجعت به طهران نموده بدين طريق تا آخر الحيات ب
خدمت و نصرت امر ابهٰي  نمود و از پسرش مسعود الممالک که در دائره پسـت موظـّف بـود عائلـه مسـعودي در اين امـر برقـرار

ــافت و1300گشت و حاجي ميرزا کمال الّدين بسال   درگذشت ولوح کّل الطعام و الواح بسيار که برايش از قلم ابهٰي  صدور ي

 . ۀنيز خانداني وسيع از وي به يادگار ماند و اّما آقا ميرزا محمود که مردي فاضل و مخلص در ايمان بود پس از فتنه مذکور
683 صفحه       

ــد و  نراق بعلّت شهرتي که بانتساب به امر ابهٰي  داشت درنگ نتوانسـت و چندي بعد از آن با زن و فرزند به طهران رفته ايامي بمان
حسب ميل رضاقليخان افشار که در طهران بود با مصلحت ديد بهائيان براي تکميل اّطالعت و تربيت روحانيه خانواده اش با فشار
رفت و بعنوان تعليم پسر خان مقيم شده ترويج امر ابهٰي  نمود و طولي نکشيـد که فتنه شيخ عبيد اهللا کرد برخاســته معانــدين وي را
بمداخله در واقعه مذکوره نسبت دادند و امر شاهي بانتقالش از صائين قلعه صدور يافت و بازار اقــدام و اهتمــام مــيرزا محمــود بي
رونق ماند و معذالک در هدايت و تکميل عرفان و ايمان بعضي از خوانين و در معاشرت با رستم خان کــرد کــه از اين امــر مطلــّع
بود هّمت گماشت تا اجتماعي از مؤمنين پديد گرديد و در ايم مهّمه در منزلش احتفال نمودند و چون مظفّر الّدين مــيرزا وليعهــد
ــد و حکمران آذربايجان حکومت افشار را به خان بابا خان واگذاشت که تعصّب در عقيدت شيخيت داشت مال عبدالّرسول مجته
يلقون آقاج موجبات هيجان اهالي را ساخت تا بمضادت و معاندت افروخته شدند و ايامي که حاجي ايمان زنجــاني و مال محّمــد
علي وهجي و رستم خان کرد مذکور و ميرزا نصير خان و مشهدي خاّص محّمد مجتمع بوده در عيد رضوان با آحاد مؤمنين حتي
عائله ميرزا محمود به کنار رودخانه اجتماع و جشن گرفتند و به تعّرض برخاستند و عّممه از سر ميرزا محمـود بـاز کـرده يکسـربه
گردنش و سري ديگر از دو حلقه در گذراندـه بگردن بّچه سگي پيچيدنــد و کودکــان بــه سنگســار و بزرگــان بضــرب آن مظلــوم
پرداختند و بحمايت همسايه خانه که مردي نيک بود مستخلص گرديد و به صالحديد برخي از دوستان به قريهٴ  چراغ تّپه رفته در
خانه بيوک خان پسر ارشد رضاقليخان نزول نمود و بيش از ايامي قليل نگذشــت کــه دزداني نــامعلوم حســب تحريــک بعضــي از

پسران خان . 
684 صفحه         

 که از مادران متعّدد بودند پيوسته با يکديگر مخاصمه و منازعه داشتند شبانه اثاثيه و اشياء و الواح و آثــار مقّدســه را در ربودنــد و
باري ديگر حتي مواشيش را به غارت بردند و در آن واقعه پــر خــوف و خطــر يکي از پســرانش بعلّت تــرس و هــول زهــره باختــه
هالک شد و چندي از واقعات مذکوره نگذشت که حکومت ساوجبالغ و افشار به حسنعلي خان گروسي ملقّب به ســاالر لشــگر
منفوض گشت و مال عبدالّرسول مذکور و سائر معانــدين ســاوجبالغ شــکايت و ســعايت کردنــد کــه در اين حــدود باقــدام مـيرزا
محمود جماعتي از بابيه فراهم آمده به صدد طغيان و خروجند و حکمران سوارانـي چند بفرستاد و وي را با عائلــه بــه بيجــار تبعيــد
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کرد چندي پس از آن حسنعليخان به حکمراني تبريز و لقب امير نظامي نائل شد و در آن ايام جمعي از دشمنان اين امر نســبت بــه
تني از اسرائيليان سعايت کرده افترـا زده شهرت دادند که يهودي بابي با دختري مسلمان هم بالين شــد و امــير نظــام غضــب کــرده
ويرا هالک ساخت و به خسرو خان برادر خود که رئيس فوج افشار بود و با عائله اش بــه مــيرزا محمــود و عائلــه اش معاشــرت و
صداقت کامله يافت غضب کرده حکم شديد باخراج داد و شفاعت برادر را نپذيرفت الجرم ميرزا محمود را از آن حدود نــيز بــه
خاک خمسه برده قريه بقريه تسليم داده خّط الوصول گرفتند و آنان از خمسه زنجان و قزوين گذشته خود را به طهــران رســاندند

 در آنجــا درگذشــت و اخالف معظّم محــترمش صــنيع1308 بود که در طهران آقامت گزيد تــا در ســال 1290و اين در سال 
ــود ــراـق ب عطائي را در بخشهاـي آتيه شرح احوال مي آوريم و اّم آقا محّمد جواد مذکوربن حاجي محّمد مهدي از تّجار محــترم ن

که بناء مسجد و آب انبار . 
685 صفحه       

 و غيره در قصبه از آثار اوست و بواسطه حاجي ميرزا کمال الّدين در سنين اشراق محبوب آفاق از عراـق بــه خلعت ايمــان مخلــع
گشت و شب و روز بآرزوي تشّرف دارالّسالم بسر برد و براي احتياط از پدر و اخوان عزيمت مقصد نتوانست و عاقبت به تــد بــير
حاجي ميرزا کمال خويش را سه شبانه روز مختفي داشت و پدر بسيار کوشــيده او را نيــافت پس نهــاني بــه همــدان رفتــه بــه پــدر
ــّدين و نوشت که ناگزير به زيارت عتبات مقّدسه عراقم و پدر ناچار مصاريف و زاد و توشه سفر بفرستاد تا باّتفاق حاجي کمال ال

 از زنان و مردان رهسپار بغداد گرديد و در محضر اقدس ابهٰي  چنان سرمست باده وصال شد که دل و ديده بر يگانه و بيگانــهۀعّد
بست و عزم آقامت در جوار فيض آثار نمود و آمنه خاتون بنت محّمد نراقي که با خواهرش بيگوم جان خــانم باّتفاقشــان همســفر
شدند حسب اشاره مقّدسه به عقد زوجيتش در آمده در جوار ابهٰي  بماندند و از ايشان پسر و دخــتري بظهــور آمــد کــه دخــتر در
آغاز جواني درگذشت و پسر آقا فضل اهللا معاون التّجار معروف شد که شرح مآل احوال و شهادتش را در بخشهاي بعد ميــآوريم
و چون دو سال به نوع مذکور گذشت حاجي محّمد مهدي پسر ديگر خود آقا محّمد باقر را بــه بغــداد فرســتاد تــا مگــر وي را بــه
نراـق باز گرداند و آقا محّمد باقر به بغداد وارد شده به فوز لقا رسيده زمام اختيار از کــف داده عــزم رحيلش بــدل بآقــامت گشــت
پس پدر بي طاقت شد و پسر سومش محّمد حسين را باّتفاق مادرشان روانه بغداد نمود و آنان نيز به فيض محضر انور نائل گشتند
و مانند دو برادر مذکور طائف حول جليل اکبر شدند و پس از انقضاء مّدتي استدعا نمود اجازه حاصل کردند تا آقا محّمد جواد

باّتفاق مادر و اخوان و عائله به نراق براي ديدار پدر روانه گرديد و همينکه به همدان رسيدند جمعي از اعدا . 
 686 صفحه     

 خبر يافته نزد حکومت سعايت کردند تا دستگير و انيس کند و زنجير گشت و با اداء هفتصد تومــان جريمــه مســتخلص شــده بــه
نراـق رفته بماند و طولي نکشيد که پدر و مادر و زوجه اش درگذشـتند و زني ديگـر ازدواج نمـود و بـا بـرادرش آقـا محّمـد بـاقر

ۀمذکور به همدان رفته آقامت جسته به تجارت پرداختنــد و بــه نشــر امــر ابهٰي  فيمــابين همــدانيان موفــّق شــدند و آل اســرائيـل بلد
مذکوره بواسطه آمدند و برادر باين امر در آمدند و بجز دو برادر مذکور چند تن ديگر نيز از تّجار مؤمن نراقي در همدان آقامت

 کــه1298 ســال ۀگرفتند اّول حاجي عبدالعظيم ديگر آقا عبدالغفور و آقا زين العابدين و حاجي آقا جان و آقا محّمد باقر در فتن

1318 از بهائيان همدان به حبس حکومت افتادند دستگير و محبوس گشته رهائي يافت و آقــا محّمــد جــواد بــاألخره بســال ۀعّد
براـي وارسي امالکش از همدان به نراق رفته در آنجا درگذشت و در ايوان شاه اسمعيل مــدفون گرديــد و آقــا محّمــد بــاقر بســال

 در همدان وفات نمود و حاجي آقاجان در فتنه همدان به آذربايجان رفت و بــا پســرانش حــاجي نصــراهللا و آقــا اســداهللا و1336
برخي ديگر از تّجار بهائي همداني و نراقي در ساوجبالغ آقامت جسته به تجارت مشغول شدند و آقا سيد نصراهللا کاشــي رياســت

 شيخ عبيداهللا کرد شدند و حاجي آقا جان  جان بسالمت بدر برده به همدان مراجعت نمــود وۀپست داشت و در آن اثناء دچار فتن

 حضــرتۀ بخدمات مخلصانه پرداخت و در آن سال درگذشت و از مشاهير مؤمــنين نــراق مــيرزا مصــطفي در دور1339تا سال 
اعلي فائز بايمان بديع شد و در سنين اشراق نير ابهٰي  از افق عراـق به بغداد شتافته چندي کسب فيض معنوي نموده عودت به وطن

کرد و باري ديگر با عائله پي زيارت محضر ابهٰي  . 
 687 صفحه         
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باسالمبول رفت ولي فائز به زيارت نگشت چه موکب مبارک در حين ورود وي رهسپار ادرنه بــود و ناچــار عــود کــرده در وطن

ۀ سر در طلب وصال نهاده عزيمت ادرنه نمود و چون به طهران رسيد با شيخ احمد و مال علينقي معمور1283بسر برد تا در سال 
ــد نيشابوري مرافق و متفّق شده از طريق آذربايجان روانه گشتند و به نوعي که در بخش سابق نگاشتيم در تبريز به شهادت رسيد ن
و پسر ميرزا مصطفي که در صغر سّن بود به عّکا رفته مورد شفقت و عنايت کبري گرديد و اذن آقــامت جــوار يــافت و او را بنــام
پدرش ميرزا مصطفي خواندند و در مابين عائله مقّدسه نشو و نما نمــوده بخــدمات مرجوعــه پــرداخت ولي بعلّت عــدم اعتــدال در
ــه گفتار و رفتار پسنديده و مرضي نبود بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  چون رايات نقض ميثاق و اعالم خالف و شقاق نســبت ب
حضرت غصن اعظم عبدالبهاء به نوعي که در بخش الحق مينگاريم مرتفع شد با ناقضين مؤالفت جسته مساعدت همي کرد و در
باب فضائل آنان خضوصا ناقض اکبر روايات و احاديثي از لسان اطهر ابهٰي  روايت نمود و لذا وي را ابــوهريره فرمودنــد و بــدين
نام شهرت يافت و معذالک گاهي در بين ثابتين تذبذب و ترّدد داشت و عاقبت در قريهٴ  از آن ناقضين بيفتــاد و پــا بشکســـت و در
بيمارستان حيفا درگذشت و در ابو عتبه مدفون گشت و نيز از معاريف اهل بها در نراـق حــاجي مــيرزا جــاني تــبريزي بــود کــه در

 شيخ ابوالقاسم مازگاني و برخي ديگر ازۀآنجا درگذشت و در قمصر و قريهٴ  مازگان از توابـع کاشان چنانکه اشاره کرديم بواسط
قدماء جمعي کثير قبول امر ابهٰي  کردند و آن دو محّل از مراکز اهل بها شمرده گشت و مــيرزا عبداهللا از بزرگــان قمصــر کــه نــام

برديم محّب . 
688 صفحه       

 چون فتنه طغيان شاه ميرزا مرتفــع شــد و مصـطفي قليخـان سـهام الســلطنه1287بهائيان بوده حمايت کرد چنانکه در حدود سال 
مأمور دستگيري گرديد و بهائيان مازگان را متهّم به مساعدت با وي نمودند و ابوطالب را گرفته چندان چوب زد که تمام بــدنش
سياه و مجروح شد و تا مّدتي طويل قدرت حرکت نيافت همينکه وارد بر وي شدند خبر به بهائيان رساند تا همه بــه کوههــا و دّره
ها متواري   شدند و چون روزي ديگر سواران بيگلر بيگي بمازگان رفتند از مردان کسي را نديدنــد و تمـامت خانــه هـا را غــارت
کردند و زني از مؤمنات را در تور انداختـه آزار و شکنجه همي کردند تا زنان ديگــر نشــان دهــد پس دو تن ديگــر را نــيز بدســت

 آقا ميرزا عبداهللا توقيف کردند که به کاشان اسير برند و ميرزا عبداهللا نــزد بيگلــر بيگي شــفاعت کــردۀآوردند و هر سه را در خان
آنان را رها نمودند که به مازگان باز رفتند و سواران مذکور در قمصر نيز خانه هاي بهائيــان را تــاراج کردنــد و مــردان را از خانــه
ــا هايشان منع نمودند و حاجي محّمد حسين از اشراف بهائيان که مرتبط با حکومت بود حمايت و مساعدت با مظلومين نمود و آق
سيد محّمد کاروانسرادار مذکور از مؤمنين فّعال بذال معروف نزد عموم باّتفــاق آقــا مــيرزا عبداهللا حمــايت کــرد و الجــرم پس از
وفات آقا ميرزا عبداهللا تعّرضات و تعديات ظالمين بي مـانع و مرتـد گرديـد و در نـوش آبـاد جمعي از اهـل بهـا بودنـد ولي بعلّت
شّدت تعّرض اهالي و فقدان ملجاء و مالذي در مملکت مهاجرت نموده متفّرق شدند و در وادقان کثيري از علمــا و محــترمين در
ايام حضرت اعلي مؤمن شدند و اخالفشان در سنين اشراـق انوار ابهٰي  فائز بايمان گرديده با رشــادت و اســتقامت بــه نشــر اين امــر

پرداختند و در جوشقان نيز به اوائل ايام جمعي . 
689 صفحه         

ــامزاده به شريعت الهيه رهبري يافتند مانند مال محّمد جعفر که عالم و ناطق بوده به فالحت اشتغال ميورزيد و نوبتي خّدام مقبره ام
وي را گرفتند و نزد مقبره به درختي بستند و چوب بسيار زدند که تبّري نمايد و او استقامت نمــود و بــاألخره ناچــار بــه مهــاجرت
گشت و نيز مال رضا روضه خوان در ايام بغداد به محضر ابهٰي  شتافت و نيز عموباقر که از مومنين ايــام حضــرت رّب اعلي بــود و
بعلّت شّدت تعّرض اهالي ناچار شده چندي از وطن مهاجرت نمود آنگاه عــودت کــرد و از مؤمــنين مشــهور اهــل قريــه فتح آبــاد

 بســّن ســي و دو توســّط1294جوشقان آقامير محّمدعلي اندک تحصيل فارسي و شّدت صيت تقوي و ديانت داشت و در سال 
حاجي ذبيح فائز بايمان گرديده اشتعال و انجذاب شديد يافت و متعّصبين خصوصا منتسبين بنــاي تعـّرض گذاشـته حــتي بـر منـابر
نسبت بوي سّب و لعن گفتند و آقا سيد رضي نام از خويشــاوندانش جمعي اشــرار قــراء مجــاور گــرد آورده ســينه زنــان و حســين
ــّوت گويان دم بدم سقط گفتند حمله بر وي نمودند ولي بعلّت شهامت و شجاعت و اشتعالش به تفنگ و آالت جنگ جرئت و ق
ــا وجــدناک متّوجهــا الي الوجــه غلبه نيافتند و همي بر خدمت و تبليغ بيفزود و در ضــمن لــوحي خطــاب بــوي چــنين صــادر :  « اّن
ذکرناک بهذا الکتاب اّلذيفّصل من لوحي المحفوظ تمّسک بکتاب اهللا بما نّزل فيه و تشبّث بذيل عناية رّبک مالک الوجود اياک
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ان يمنعک کتاب الّسجين عن االفق االعلي و لوح الزقوم من مقامي المحمود اذا ارتفع النعيق دع النـاعق عن ورائـک ثم انطــق بمــا
انزله الّرحمن في البيان بقوله انّه ال يعرف بدونه وال يذکر بسواه کذالک . 

690 صفحه          
قضي المر ولکن الناّس اکثرهـم اليفقهون البها علي اّلذين قاموا علي شأن ما منعتهم و الجنود و لذا با انجذابي شديد تر بــه نشــر امــر
ــه ابهٰي  پرداخت و اموال و امالک در اين راه بباخت و دچار سختي و پريشاني گشت و در آن حال لوحي چنين برايش رسيد قول
االعلي « بنام قادر توانا و پامير انشاء اهللا انوار يوم ظهور در کّل حين شما را منّور دارد و بذکر دوست يکتا مشغول مشاهده در ناس
نما عالمي را که کّل به فنايش مقّر و معترف اند او را معبود اخذ نموده اند و از معبـود حقيقي و انـوار آفتـاب معنـوي محجـوب و
ممنوع شده اند يا مير نداـي اين اسير را بشنو انّه يؤيدک و يقربک الي اهللا الفرد الخبير ذکــر نفــوس مســتقيمه از قلم اعلي جـاري و
نازل انشاء اهللا بما اراداهللا متمّسک شوند و از دونش فارغ و آزاد الخ  . واو را بســرحد انقطــاع رســاند و بغنــاي حقيقي دل ببســت و
چون در آن ايام خبر گرفتاري و سختي و شهادت مؤمنين ميرسيد و او را شبي حال تأثّر و تفکّر طويل دســت داده بحــال گريــه از
حق قلع و قمع مرکز ظلم و اعتساف درخواست نمود و چندي نگذشت که لوحي برايش رسيده در آنضمن چنين مسطور بــود :  «
قد ارتفعت ذفرات اهل الفردوس االعلي بما ورد علي اولياء اهللا في ارض الطاء و في بالد االخري يشــهد بــذالک من عنــده کتــاب
مبين قل احدنا مطلع الظلم في هناک و نفس اخري الذي انکر حّق اهللا رّب العالمين و بشرة بعذاب اليم سوف نأخذ يقهر من عنــدنا

اّن رّبک لهو المقتدر القدير کما اخذنا الذين کانوا من قبلهم اّن ربک لهو القّهار الشديد کذالک اخبرناک و عرفناک و . 
691 صفحه         

 والقيناک مايفرح به قلبــک و قلــوب المقــّربين البهــاء عليــک من لــدي اهللا العليم الخبــير» و طــولي نکشــيد کــه خــبر کشــته شــدن

 از خويشــان خــود را در قريــه ضــياء آبــاد وۀناصرالّدين شاه به کاشان رسيد و بالجمله آفا مير معروف به ضياء آبادي مــذکور عــّد
جمعي را در جوشقان و نوش آباد و ديگر قراء کاشان تبليغ کرد و باألخره ناچار رهسپار طهران شده و در قريهٴ  ضياء آبــاد تــوطّن
جست و بناي تبليغ بگسترد و بـا اخالق کريمـه از سـخاوت و مهمـان نـوازي و گشـادگي پيشـاني و بي اعتنـائي بـدنيا و شـفقت و
مهرباني با همه کس آميزش داشت و از رفتار و گفتار سوء معاندين جاهلين دلتنگ و افسرده نگشت و اهالي قراء مجــاوره وي را
به صداقت و ديانت و عدالت و بزرگوارـي شناختند و در سال وبائي که در بالد و قصبات و قراء همه طعمه هالک شدند مقداري
ــيرد و در از نبات تبّرک يافته بدست جمال ابهٰي  را به چشمه قريه ضياء آباد ريختهاعالن کرد که هرکه از اين آب بياشامد وبا نگ
طول مّدت طغيان وبا احدي از اهالي قريه مذکور دچار نشدنـد و اهالي اطراف حمل بر سيادت و ديــانتش کردنــد و تــا آخــر ايــام
حياتش در ايام جشن و سوگواري اجتماعات عظيمه آراسته غالبا الواحي کثير که از بيــان ابهٰي  در حقّش صــدور يــافت از حفــظ

 درگذشــت و قــبرش در1349ميخواند و در شبهاي سوگواري با کمال کبر سن نخوابيدـه استراحت نمينمود  و  باألخره در سال 
ــمت همان قريه ضياء آباد است و خانواده از وي بر جاي ماند و از بهائيان معظّم ميرزا عليرضاخان اعتضاد الوزاره محالتي غالبا بس
رياست پست و تلگراف در بالد مختلفه ميزيست و شرح معاشرتش با حاجي سيد جواد کربالئي در بخش شوم ضمن بيان احــوال

کربالئي مذکور آورديم و لوح آي امراهللا خطاب به وي . 
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ــل1317 صدور يافت و بسال   از رشت به عّکا رفته بزيارت حضرت عبدالبهاء نائل گشت و در کرمانشاه از بالد معروف در اوائ
امر بديع ميرزا  غوغا و برخي ديگر از بابيان قزوين و غيره مهاجر و ساکن شدند و باغ عماديه متعلّق به عمادا لّدولــه حکمــران کــه
براـي جناب قّرة العين چادر بند شده با مال عبداهللا مجتهد محاجه نمود و هم رباط محّل آقامت جمال ابهٰي  در سفر تبعيد به عــراق
نزد مؤمنين آنجا معروف است و تا مّدتي مسکن و مجمع گروهي از بابيان شد که از آنجملــه شــيخ محّمــد مــدّرس مدرســه عمــاد
الّدوله بود و گويند در مجالس مناظره جناب قّرة العين با علماي بالد حضور داشته اقبال و ايمان آورد و پس از آن بتدريج جمعي
از اهل بها در آن بلد و اطراف گرد آمدند که از معاريفشان ملک نيــاز خـان حـاکم کرنــد از فئــه علي اللهيــه بــود آنگــاه در سـال

 از ساري مازندران حکيم آل اسرائيل براي تحصيل علم طّب به همدان رفت و و بمعاشرت با پسر خالش ميرزا عبدالرحيم1299
و بمآلقات برخي از مّبلغين ايا ام فائز بايمان گرديد و بوطن برگشت و جمعي دوستان خود را از قوم مذکور مهتدي ساخت که از

ــيزۀآنجمله حکيم داود و پسرش حکيم نظر بودند که عّد ــا و ن  از يهود را تبليغ نمودند و پسر ديگرش حکيم الله زار معين الحکم
ــا آقا خدابخش و برادرش موسي و آقا يوسف مئير و برادرش اسحق و خداداد بن حکيم آقاجان و ميرزا اسحق و ميرزا يوسف آق
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بابا و ميرزا اسمعيل پسر حکيم و غيرهم قريب به هشتاد نفر بودند و از بهائيان ســاکن کرمانشــاه قاســم بلــور فــروش قزويــني و آقــا
محّمد اسمعيل تاجر اصفهاني و استاد اسداهللا که در سالهاي بعد سکونت در همدان يافتند نــيز مــيرزا حــبيب خونســاري کــه ســالها
مقيم و خادم شد تا وفات نمود و آقا محّمد صّراف اصـفهاني قـائم بـر اعالء امـر ابهٰي  و خانـه اش مسـافرخانه اهـل بهـا گرديـد و

 در راه سنجابي جمعي بقصد سرقت بر او ريخته هالک کردند ديگر آقا شيخ علي بن آقا شيخ محّمد مدّرس1305عاقبت بسال 
مذکور و استاد علي اکبر تسبيح ساز و آقا سيد مرتضي صّراف مراغه و آقا محّمد صادق و آقا علي و سيد عبدالحسيـن خادم . 
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ــاد جمعي ازۀو حاجي علي و آقا رسول و استاد احمد بّنا و استاد نقي کّفاش و برادرش مشهدي اکبر و در مالير در قصب  دولت آب
اهل بها متدّرجا مجتمع شده مرکزي فراهم آمد و اعرف ايشان حسينقلي ميرزا مـوزون بن امـامقلي مـيرزابن شــيخعلي مـيرزا شـيخ
الملوک بن فتحعلي شاه بود که در صغر سّن تحصيالت رسميه کرده به فواضل و فضائل آراسته گشت و قريحــه ســياله شــعريه از
وي طلوع نموده تخلّص خود را موزون و گاهي طوطي قرار داد و او را در وصف شاه و شــهزادگان و واليــان قصــائد غــّرا بــود از

 چنين گفت : ۀآنجمله در ضمن قصيد
 « بباغ غاليه سائي مگر نمود سحاب . که مشکبواست هواي فضاي باغ و چمن .   

شده است پرده نشين غنچه با هزاراـن ناز . بشاهدان رياحين بنفشه چشمک زن .
 بچشم حيرت نرگس کند نظاره به باغ . به عشوه خون بدل الله ميکند سوسن . 

تواي بلبل زاغصان گل بلحن بديع . فکنده شور نشوري بنوخطان چمن . 
به حيرتم چه نشاطي است کز وضيع و شريف . چمان شده به چمن پاي کوب و دستک زن . » 

 ديگر چنين سرود :   و در قصيدهٴ
« دوشين کشيد عيد حسام مه از نيام . شيخون گرفت يک تنه برلشگر حسام .

 بنگر که سوز آه ضعيفان بشکـل عيد . از ماه روزه چون کشد امروز انتقام .
 الحق که زخم روزه سي روزه را نمود . عيد از وفا بمرحم يک روزه التيام .

 نوروز را که روزه چه يحيٰي  بريخت خون .  عيدش چو بخت نصر بفرمود قتل عام .
 رفت آن زمان که جام شکستند ميکشان . آمد زمان توبه شکستن به جاي جام . 

رفت آنزمان که از تعب و رنج روزه شد. مانند سند روس رخ گلرخان تمام .
 رفت آنزمان که قد جوانان سرو قد .چوگان صفت زرنج رکوع آمد و قيام . 

زّهاد را تعيش نفس ار بود حالل . جز نشأه شراب محّبت مرا حرام »

 ديگر گفت : ۀ و در قصيد
«  بتا بموسم ارديبهشت و عيد صيام . حالل گشت مي ناب و زهد خشک حرام .
 گذشت آنکه بمسجد همي فکند آشوب .  امام شهر ز تزوير و وعظ ذکر مدام .

 گذشت آنکه جوانان سرو قد را . گمان همي شود از کثرت رکوع و قيام . 
اگر بحاصـل سي روزه ساغرت بدهند . در اين معامله باهللا تراست رنج تمام » . 

 از مالير به تبريز سفر نموده به مآلقات برخي از اهل بها هدايت باين امر يافتـه عـودت کـرد و بـه تبليـغ و تـرويج۱۲۹۳ و در سال 

 از مسلمين و يهود را رهبري نمود و برا درش محّمد خان ايمان آورد که خّظ را بسيار نيکو و زيبا مينوشت و نســخيۀپرداخته عّد
کثير از الواح بخّط وي نزد احّبا موجود است و موزون را در وصف و ثنـاي جمـال ابهٰي  اشـعار بســيار اسـت از آنجملــه : « بــرون
دويد چه ضرغام مهر از مکمن . ابر ثعالب انجـم حجاب شد مأمن . چه تافت شمس حقيقت ز مشرق ابداع . چراغ و هم وظنون را
تمام شد روغن . همي بمژده ديدار يوسف خورشيد . دوباره ديده يعقوب دهــر شــد روشــن . » و نــيز  « اي ذات و صــفت صــفات
ذاتت . ويذات ذوات بحت باتت . وارسته زقيد ذات واجب . مستغرق ابحـر صفاتت . بيرون زجهات سته آنک اوست . . در تحت
احاطه جهاتت . تو رّب اعالي و اداني . مربوب آبا و اّمهاتت . از امر تو گرم سير سيار . وازاوست ثبات ثابتــاتت . از حکم تــو شــد
قدر مقّدر . شد مقتضي حوادثاتت . تو واجب و ممکنت مراياست . قابل شده بر تجلياتت . تو نقطــه و مـا سـوات دائــر . برتواسـت
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مدار کائناتت . توهستي مطلقي و خوانيم . واجب بلباس ممکناتت . تو خالق نور و نـور نـوري . بـرذات تـو هيکـل الظهـوري . اي
مقصد انبيا و مقصود . کوي تو باصفيا است مسجود . از خمر تجلي تو سرمست . ذّرات جهان زبود و نابود . يک ذّره ضــياء بخش

صد شمس . يک قطه محيط صد يم و رود . از نار محّبت تو سالم . بر چشم خليل نار نمرود . 
695صفحه          

 وز نور مصدقت انا اهللا  . زاغصان بکليم گشت مشهود . زاحباب تو تــو يــک تــني بيکــدم . هســتي ده صــد مســيح وداود . امــر تـو
نگاشت نقش تعريف . بر جبهه هر شقي و مسعود . عهد تو صالي حشر درداد . بر منتظران يوم موعود . لم يولد و لم يلد بامکـان .
شد يولد وزو پديد مولود . تو خالق نور و نور نوري . بر ذات هيکل الظهوري . اي مرسل مرسل و رسائل . اي نفي صــفات بــر تــو

 ذاتۀشامل . بر حضرت اقدس تو از قبل  . ختم رسل و دلي کامل . اين گشت مقّر ماعبدناک . وآن بود بما عرفت قائل . بــر جلو
اليشارت . مرآت وجود گشته قابل . حيران رخت زجلوه ندهد . در راه تميز بحر و ساحل . بحر است نه قطــره در حقيقت . چــون

 طلعت تو غافل . خفاّش کجا و تابش نور . کي سايه و نور شد مقابــل .ۀقطره ببحر گشت واصل . سفياني بد سگال اربود . از جلو
برهان تو استوات بر عرش . بر تواست ظهور تو دالئل . تو خالق نور و نور نوري . برذات تو هيکــل ظهــوري » . و چــون شــاهزاده

 در دارالحکومه با حضور1305 در تهنيت سروده بروز نوروز سال ۀحاجي سيف الّدوله بن عّزالدوله بحکمراني مالير آمد قصيد
اشراف و بزرگان خواند و اوائـل قصيده چنين است : 

« بيا که رايت اّني انا اهللا است بپاي . بگوش هوش نيوش اين نداي روح افزاـي . 
رسد ترانـه هذا اآلله ضابط کّل . بسمع اهل معاني ز کشف يوحّناي .
 مدينه که نه محتاج آفتاب بود . در آن مدينه بهاءاهللا آفتاب آساي .

 نه هر وجود بود مستعّد درک رموز . طيور ليل کجا اوج آشيان هماي .
 هماره در بر ابناي روزگار يکي است . فضول و فاضل يکرنگ کاه و کاهرباي»

 در قلوب و صدور حّضار شراره تعّصب و بغضا جست ولي قدرت مکالمه و محاوره نداشته در دل گرفته لب بستند تا آنکـه
696صفحه        

شاهزاده حبيب اهللا ميرزا تويسرگاني بن عليقلي ميرزا بن شيخ الملوک به عّکا رفته تشّرف بمحضــر ابهٰي  يــافت در ماليــر شــهرت
کرد و چون مراجعت به تويسرکان نمود شاهزادگان بمخاصمت برخاستند و او نيز از آنان مطالبه مال األجاره قلعــه کــه مسکنشــان
بود کرد و عاقبت محاکمه به مالير راجع شده مجلس در محضر حاجي سيف الّدوله مقّرر گشــت و مــوزون حضــور يافتــه حقيت
دعوي حبيب اهللا ميرزا را ظاهر و مبين ساخت و با حکمران مقابلت و مقاومت نمود و او سخت پرخاش و تشّدد کرده حکم به بند
و کند داد و گماشتگان موزون را بستند و اندامش را به ضرب چوب خستند و سپرد که تا توبــه و ســّب و لعن نســبت بــامر جديــد
نکند مستخلص و آزاد نشود و موزون سخت متغير و عصباني گرديد چنانکه بي اختيــار اين کلمــه از لســانش جــاري شــد کــه بــر
نياکانم لعنت باد و حاجي حکمران از غضب برافروخته فرمان داد وي را به پاهــا چــوب وافــر زده متــوّرم و مجــروح کردنــد و در
زندان به بند و قيد نهادند و بعد از چندي رها کرد و اين واقعه در ماه رجب سال مذکور واقع شد و باز در اوائل ماه رمضان وي را

 دستگير کرده قفازنان به محبس برده مقيد ساختند نا در عيد فطر رمضان قصيدهٴ انشاء نمود توســّط پســرش مهــديقلي مــيرزا ببهانهٴ
ــيده را نزد حکمران فرستاد و حاجي لختي بر قصيده نگريسته متأثّر و متأسّف گشته فرمان داد وي را از زنداـن حاضر کردند تا قص

که چند بيتش چنين بود خواند : 
« اي همايون پيک جان اي ناطق گوياي من . اين رسالت بر حضور حضرت واالي من .

 کاي فروزان آفتاب برج دانش تا يکي . از عناد خلق داري مرتعش اعضاي من .
 من نه آن شخصم که جان آلوده دارم بر فساد . برخالف عقل عنقاي فلک پيماي من .

697صفحه          
حّق مطلق شاهد نفس الوهيت گواه . کاز صفات زشت عاري سيرت زيباي من . 
من هماي ساحت قدسم ز آل  ايش بري . وز صفا تا عرش بيند گوهر بيناي من .

 خوي حيوان هشتم و گشتم مقّدم بر فلک . خود صفاتم جوي و اخالق ملک آساي من .
 ديده باطن اگر داري مصفي ازرمد . در حقيقت بين سّمو رتبهٴ اسناي من . 

 Documents prepared by Adel Shafipour



327

لحن ورقا حقيقت را شنيدستم بجان . زان شده محسود جغدان بلبل شيداي من . 
گر خطائي گفته اند از من خداوندا خطا است . رحم آور بر من و بر طبع گوهر زاي من .
 نيکخواه حضرتت هستم دعاگويت زمهر . صدق محض است و گواه من حق داناي من .

 جرم موزون گر فزون و خطايش بيشمار . بخش او را بر علي عالي اعالي من  » .
 و خود باسمع طلب ال آخر اصغاء نموده محتط و ملتذ گرديده تحســين گفتــه وي را رهــائي داد و او خالصــي و آزادي را مغتنم
شمرده به نشر امر ابهٰي  پرداخت و از وسوســه و همهمــه معانــدين بــاک ننمــود و احبـاب باعتمــاد و اّتکــاء بــاو بآسـايش و آزادي

 جمعي از اعــداء۱۳۰۷دکــان نصــب نمودنــد ولي در ســال  احتفاالت نموده تبليغ کردند حتي برخي لوحهٴ يا بهــاء االبهٰي  بــر جبهٴ
حکيم داود اسرائيلي تويسرکاني االصل و ماليري المسکن که بــه طبــابت اشــتغال داشــت و بواســطهٴ مــوزون بهيئت سارقين بخانهٴ

بهائي منجذب و قائم به تبليغ اين امر شد ريخته حکيم مذکور را در صندوق مقفّل و محبوس نمودند و زوجه اش مريم نام را کــه
به بلقيس شهرت داشته در خدمات روحانيه سر از پا نمي شناخت چنــد زخم زدنــد و پســر شـانزده ســاله اش بلبــل نــام را مجــروح

کردند چنانکه پس از چندي از اين جهان پرواز نمود. 
698 صفحه         
 مالهاي مالير براي هجوم و حمله بر احباب همداستان شده رؤسا تلگراف و پست را با خود موافــق و متعاهــد۱۳۱۰و باز در سال 

ساختند تا کسي نتواند به طهران خبر دهد و تلگرافات شکايت آميز مملّو از مفتريات بدربار طهران نمودند ولي موزون از مالير به
سلطان آباد شتافت تلگرافاتي دائر بر سوء قصد و تعّرضات شيخ ضياء الّدين مجتهد و برادرش آقا مهدي به ناصرالّدين شاه کرد و

 همراهي با احبــاب بســيف الّدولــه واصــل شــدۀ موزون توصيه در بارۀبالفاصله از جانب ميرزا علي اصغر خان امين الّسلطان بواسط
مضمون اينکه حسب امر همايوني احدي را حّق تعّرض باين طايفه نيست و اگر شيخ ضياء الــّدين و آقــا مهــدي بــر تعــّدي تجــّري
کنند فورا بايد تبعيد از مالير شوند الجرم معاندين بر جاي خود نشستند و موزون به ماليـر برگشـت و بخـدمات روحانيـه مشـغول
شد و هنگاميکه غروب جمال ابهٰي  واقع گرديد لوحي از حضرت غصن اعظم عبدالبهاء خطــاب بــوي رســيد و او بي درنــگ قلم
برداشته ابياتي چند سروده به محضر مبارک ارسال داشت که بعضي از آن چنين است : « اي خاک آستان تو کحل بصر مرا . وي
بغـل دوستان تو افسر بسر مرا . زين پس بخسرواـن جهانم نظر کجا است . آورده حضرت تو چه انــدر نظــر مــرا . جــز آتش محّبتت
اي مظهر اله . در دل اگر فروزم آتش بسر مرا » . و بدينگونه در ايمان و اخالص نامدار بــود تــا در شــهر جميــدي اآلخــرة از ســال

 بجهان باقي انتقال نمود و در قبرستان کاظم آباد واقع در سر راه پارک که از بناهاي سيف الّدوله و تفّرجگاه عمومي اهـل1313
مالير است مدفون گرديد و مناجاتي برايش از قلم حضرت عبدالبهاء صدور يافت و خلفش مهديقلي ميرزا در مقامات . 

699صفحه          

 واسعه بنام موزون برقراـر گشت ديگر از معريــف بهائيــان دولت آبــاد ماليــر و توابــع فضــل اهللاۀ ايماني جاي پدر گرفت و خانواد
عطار که خلفش استاد امان اهللا شيرزاد معمار مقيم طهران شد خانداني برقرار کرد ديگر کربالئي محّمــد هــادي کــه خلفش مــيرزا
باقر جليل نيز مقيم طهران گشته با عائله اش فيمابين بهائيان مشهورند ديگر شاطر محّمد و مال خان بابا و شــهباز خــان و اســتاد علي
زرگر و برادرش استاد حسين زرگر و ميرزا رحيم بيگ و  برادرش عبدالعظيـم بيگ اهـل قريه جوراب که حــاجي حســين ازمــاوي
مستأجر قريه بامر حاجي سيف الّدله وي را بضرب چــوب هالک ســاخت و هــدايت اهللا بن مــيرزا رحيم بيــک و حکيم حــق نظــر
اسرائيلي و عموزاده اش ميرزا علي پيله ور و عموزاده اش ميرزا ابراهيـم عّطار که بعدا در سنين انقالب حســب تحريــک بــرخي از

 عراق ايران همدان که شّمه از اوضاع آنجــا را در بخش دومۀمعاندين بضرب مشت سالدات روسي هالک شد ديگر از بالد شهير
ضمن شرح واقعات ايام جناب قّرة العين آورديم و نگاشتيم که مالاليعازاـر طبيب هوشمند فاضل بن مال الياهو مالي بني اسرائيل و

 خــويش دعــوت وۀعالم بعلوم عبريه و عربيه و مرجع امور دينيه يهود مشتاق استماع مطــالب آنجنــاب گرديــده روزي ويــرا بخانــ
مهمانداري کرده جمعي از يهود و مسلمين را حاضرنمود و بمکالمات و مناظرات گوش فرا داشته خاضع و منجذب بيانــاتش شــد

و پدرش مال الياهو را بيم فرا گرفته و انديشه نمود که مبادا جمع مسلمين و يهود با خبر شده تعصّب کنند و بنام . 
  ---        ۷۰۰ صفحه 

بابيت تعّرض نمايند و با مالهاي اسالم به هيجان آمدند و به بهانهٴ ربودن قّرة العين در آنخانه هجوم کنند و جمعيت يهود را به قتل
ــدينرو مال آرند و لذا به خانه در آمده از وي خواست که سريعا بيرون رفته به شورين که محّل آقامت حکمران بود نزول نمود و ب
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ــابش را اليعازار مذکور سّرا مؤمن بامر جديد شده مراعات احتياط همي کرده و بعدا کنت گوبينو جنرال قونسول فرانسـه تأليف کت
راجع به بابيه با مساعدت وي بانجام رساند ولي دشمنان سعايت نمودند و ناصرالّدين شاه بصدوش برآمد و گوبينو حمايت کرد تا
ــک باآلخره بدرک محضر اقدس ابهٰي  فائز و منجذب گشته بود تا در آنجا درگذشت  و نيز حرم سرتيپ محّمد خان ناصر الممال
که ناصرالّدين شاه بلقب حباب ملقّب داشته برسم نمايندگي دولت بسمت پطرز بورغ و غيره فرســتاد و بــاألخره مقــام وزارت داد
نيز به مآلقات آنجناب ايمان حاصل کرد و برخي ديگر نيز به نوعي کــه در مطــاوي بخش ســوم و اين بخش اشــاره کــرديم اقبــال
نمودند و از آنگاه به بعد عّده قليل از بابيه بالد اخري براي تجارت و غيره به نوع حکمت و تقيه در آن بلد زيســتند و جمــال ابهٰي

 آقـا محّمـد جـواد و آقـا محّمـد بـاقر1280در مسافرت بعراق عرب از نوبراـن و همدان کرمانشاهان عبور فرمودند تا بعد از سال 
برادراـن نراقي در حال انجذاب و اشتعال ايماني بنوعي که مسطور گشت با عائله به همدان آمده مقيم شده به تجــارت پرداختنــد و
با تني چند از همدانيها که بخلعت ايمان بديع مطّرز بودند معاشرت جسته با اعمال و اقــوال بــه نشــر و تبليــغ امــر ابهٰي  پرداختنــد و

 آغاز اقبال آل اسرائيل باين امر شد و حکيم آقاجان از فضالي قوم را که طبيبي معروف بود آقــا محّمــد بــاقر نــراقي1294بسال 
مذکور براـي معالجه . 

701 صفحه         

 آداب و اخالقش که از مسلمين غيرمعمول بود دلخــوش وۀ زوجه بخانه برد و بدين مجانست و معاشرت يافتند و طبيب از مشاهد
متعجّب گرديد چه که مسلمانان تحقير و تنجيس يهود و اجتناب از آنــان داشــتند و او بــر حکيم ســبقت در ســالم جســته اســتقبال
هميکرد و موافقت در کالم نموده با بيان و اخالقي شيرين مؤانست جست و دعوتش را بي تأمّل و ترديد پذيرفته با همان عّمامه و
لباس تجارتي که دربر داشته مورد توّجه عاّمه بود بخانـه ورود کـرده بـه شـرب چـاي و تنـاول ماحضـر مبـادرت نمـود و همينکـه
متدّرجا وارد عقائد و مسائل دينيه شدند طبيب تمامت اعتقادات و مطالبش را صحيح و معقول يافت و نسبت بکتب مقّدسه تورات
ــظ و انبيا کمال تجليل و احترام از وي مشاهده کرد و جلسات مراوده و مفاوضه توالي يافت و پسر عّمه خود ميرزا عبدالّرحيم حاف
الصّحه را خبر داده و او نيز طالب شده در چند جلسه مآلقات و گفتگو کردند و آقا محّمد باقر مقــام جمــال ابهٰي  بعنــوان موعــود
کّل اديان اظهار کرده با اّدله و براهيـن تطبيق نمود و هر دو طبيب ابراـز محّبت و قناعت نمودند آنگــاه آقــا حــييم خالــه زاده مــيرزا
عبدالّرحيـم مطلّع از حالشان شده از احتياط و مالحظاتشــان آگهي حاصــل کــرده انــدک انــدک حقيقت مطلب را فهميــده اظهــار
تصديق نموده با ايشان مؤانس شد و هر سه بنوع اختفا تا چند ماه بمجامع احّبا رفت و آمد کرده از آثار و آيــات و واقعــات اّطالع
حاصل نموده در ايمان ثابت و مستقيم شدند و ميرزا عبدالّرحيم و خصوصا حکيم آقاجان بــه تبليــغ يهــود پرداختنــد و گــروهي از

 از متقّدمين مي آوريم . ۀاهل ايمان فراهم ساختند و چنانکه در ضمن شرح احوال عّد
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فتنه ها فيمابين آنان و يهود متعّصب برخاست  در آن ايام آغاز تبليغات مسيحيت پروتستان امريکائيه و تأسيساتشان در همدان بــود

ۀو از مرکز و مؤّسسات خود که قبال در آذربايجان داشتند مبلّغ براي همدان فرستادند و بهائيان جديد اسرائيلي اقداماتشان را وسيل
فوز و فالح خود اّتخاذ کرده مساعدت نمودند و براي تأسيس مدرســه شــان کمــک کردنــد و جمعي از آنــان را متــدّرجا جلب و
جذب نمودند و رؤسايشان خبر يافته به تعصّب و ضـديت برخاسـتند خصوصـا شـيخ سـعيد کـرد ( دکـتر سـعيد ) مسـلمان جديـد
المسيحيت که معلّم مدرسه و مبلّغشان شده و از طرف علماء اسالم محّل حمله واقــع گشــت بــا احبــاب ســخت معارضــت نمــود و

 جمعي کثير از مهّمين يهود و طبقات اخري در امر ابهٰي  قرار گرفتنــد و تعّرضــات اعــدـا و مبغضــين1300بالجمله تا حدود سال 
خصوصا از يهود متعصّب چنانکه در بخش سابق اندکي را ذکر نمودم پي در پي واقع شد ولي قــدرت و اســتقامت جمــع مؤمــنين
مجال تأثير بايشان نداد و در خالل احوال مذکوره مبّلغين اين طائفه مانند ميرزا ابوالفضل گلپايگاني و ميرزا محّمد علي ابن اصدق
و حاجي شيخ محّمد عرب و برخي ديگر که در ضــمن احوالشــان آورديم ورود و ايــامي چنــد آقــامت نمــوده مــوجب تکميــل و
ــد مقيم اشتعال ايمان احّبا گشتند و مخصوصا آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني به نوعيکه ضمن شرح حالش نگاشتيم چندي در آن بل
شده با اّطالعات وسيعه که در کتب مقّدسه داشت موجب ثبوت و رسوخ احباب و اقبال و ايمان جمعي ديگر گرديد و بدينطريق

در يوم غروب شمس جمال ابهٰي  همدان يکي از مراکز جمعيت . 
703 صفحه       
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 اين طائفه مرکّب از مسلم و کليمي بود و از معاريف بهائيان همدان آقا محّمد جواد و برادرش آقا محّمـد بـاقر مـذکور و حـاجي
 در همــدان در گذشــت و حــاجي1339عبدالعظيـم و آقا عبدالغفور و آقا زين العابدين و حاجي آقاجان سابق الــذکر کــه بســال 

نصراهللا بن حاجي آقاجان مذکور و آقا سيد احمد نراقي که زوجه اش سکينه خانم و نيز عــائالت کــّل مــذکورين آراســته بغــايت
ايمان بودند و کيفيت قتل آقا ابوالقاسم همــداني را کــه در سـبيل رضــاي ابهٰي  جــان داد در بخش چهــارم آورديم ديگــر حــاجي
محّمد باقر نبيل مسافر از متقّدمين آن بلد و در سنين اشراق جمال ابهٰي  در بغداد به نوعيکه در بخش چهـارم آورديم بـدانجـا رفتـه
چندي در جوار عنايت زيست و بعدا با دو پسرش حاجي رضا و حاجي تقي بعّکا شــتافته ايــامي در محضــر ابهٰي  تشــّرف حاصــل
نمود و در حّق وي الواحي کثير صادر از قلم ابهٰي  موجود است ديگر حاجي محّمد ابراهيم و پسرش آقا حسن و نــيز آقــا محّمــد
علي بلور فروش اهل قريه حصار از توابـع بلد که بشراکت آقا محّمد حسن مذکور تجارت بلوريات ميکرد پيوســته مــورد تعــّرض
اعدـا بود نوبتي از روزنه شيشه سنگ بر بلوريات زده و خسارت بسيار وارد ساختند و سرمايه اش روي بــه نقصــان نهــاد و در ســال

ــته1298  گرفتار ظلم و حبس حکمران شد و پس از استخالص به کرمانشاه مهاجرت نمود و در آنجا نيز دچار تعّدي اهالي گش
 بــامر مظفــّر1317سرمايه ارش را به يغما بردند و بامر حکومت دستگير و زنجير کرده به همدان عودت دادند و باالخره در سال 

الملک حاکم همدان دستگير و محبوس شده با غل و زنجير از صبح تا شام در کوي و بازار گرداندنـــد و فّراشــان و تماشــائيان بــد
گفته و آزار رساندند آنگاه از همدان خارج کردند و ناچار عائله را با خود به طهران برده آقامت نمود و بشغـل داللي پــرداخت تـا

درگذشت . 
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 ديگر از معاريف مؤمنين آقا محّمد باقر کرباس فروش و آقا محّمد حسن اصفهاني و زوجه اش گوهر خـانم و آقـا محّمـد حسـن
معروف به عموکاري و آقا محّمد حسن اصفهاني بن حاجي محّمد هادي اصفهاني در سليمانيه کردســتان کــه بــراي تجــارت بــود
بزيارت جمال ابهٰي  رسيدند فائز بايمان و هم ثروت و اعتبار گشت و در همــدان بــدين نــام شــهرت يافتــه مــورد تعــّدي و تطــاول
معاندين شده اموال بغارت رفت و ضرب و حبس گرديد و عاقبت ناچار مهاجرت و توطّن طهران اختيار نمود و خانــدان صــميمي
از وي برقرار ماند و ديگر حکيم آقاجان مذکور ابن حکيم اليعازار اّول من اقبل از يهــود در همــدان کــه بــه علّت حســن اخالق و
معاشرت وخصوصا عفو و صفح آقا محّمد باقر نراقي از ســهوي کــه در معالجــه حــرمش نمــوده مــوجب هالک گشــت انجــذاب
حاصل کرده متدّرجا بعرفان و ايمان نائل گرديده به تبليغ پرداخت و بي پروا در کنيسه طلوع يــوم موعــود و تجلي رّب الجنــود را
اعالن نمود و مالها غوغا کرده درب کنيسه را بسته نسبت بوي پرخاش نمودنــد و او دلجــوئي بعمــل آورده بــيرون آمــد و بعــد از
چندي که به تبليغ او و رفقاي مؤمنينش تقريبا بيست تن بهائي گرد آمده به تبليغ قيام کردند کليميان در روز شــنبه کــه شــب عيــد

فطرشان بود در کنيسه اجتماع . 

 چنين نوشت : تا از همداـن نقل نموديم و به دهي زاغه نام پاي گردنه اسدآباد1383 نبيل زرندي ضمن شرح مسافرتش به ايران در سال 
رسيديم چون سحر از آنجا حرکت کرده طلوع آفتاب بارهاي بسياري از اموال تّجار را در ميان راه افتاده ديــديم کــه از شــّدت بــرف و
سختي راه حيوانها از پا درافتاده بارها را ريخته بودند بسالمت از آن گردنه عبور نموديم همان راهي کــه جمـال قـدم و غصـن اعظم بـا
ــه طائفين و حرم عبور فرموده بودند و از طهران تا دارلّسالم سفر نمودند تا به قريه اسد آباد رسيديم دو نفر از ابناء خليل که بسبب ايماـن ب

جمال ابهٰي  آنها را از همدان بيرون کرده بودند مآلقات شدند هر دو برادر بودند و سابقا . 
==============================================================

  705 صفحه         
کرده تظلّم بحکومت نموده دو تن مأمور براي جلب حکيم آقاجان آوردند ولي جمع مذکور متفقا با وي همراه مأمور بکنيسه نزد
مال رفتند و مال التزاـم طلبيد    که روز شنبه دست به آتش نزننـد سيگار نکشند معامله نکننــد و ديگــر اجتمــاع ننماينــد و بــه کنيســه
بيايند و روز عيد نان نخورند در آنميان دائي روبن جواب گفت که شما هم تعهّد بدهيد که بــه قــانون تـورات و طبــق امــر موســي
عمل کنيد و يهود تهديد به قتل کردند و او هم تهديد کرد که کلمات مالهاي يهود را در حّق مسيح و محّمد ترجمه کرده منتشر

 درگذشــت و1298مينمائيم و مال و يهود ترسيده و متفّرق شدند و ميرزا آقا جان کسان بسيار را هدايت کرد تا باألخره در سال 
يهود اجتماع نموده مانع از دفن در قبرستانشان شدند و از تشييع جنازه امتناع ورزيدند ولي بهّمت و استقامت احباب با کمال اعزاـز
و اجالل بهمان قبرستان برده دفن کردند و خطاب بوي و پسرش مــيرزا مهــدي الــواحي کثــير از قلم ابهٰي  و از ايشــان خانــداني بــا
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 تقريبا متولــّد شــد و در صــغر ســّن1260ايمان موجود و برقرار ميباشد ديگر ميرزاعبدالّرحيـم خان حافظ الّصحه در همدان بسال 
لسان عبري و تاريخ انبيا و علماي بني اسرائيل بياموخت و قرائت و کتابت فارسي تعليم گرفت . 

 با جناب حاجي محّمد باقر نبيل مسافر معامله داشتند وقتي سي تومان پول زيادـه در حساب نبيل داده بودند لهذا جناب نبيل آنها را فهمانيده سي تومان
ــدا را پس دادند چون آن دو برادر ميدانستند که ايشان بهائي هستند يقين نمودند که اين نوع صداقت و امانت از بهائيها است از همان وقت دوستي پي
ــيلي ــد س کردند و منجر بايمان آن برادر شد و روزي آن برادر جديد االيمان از بازار همدان عبور مينمود با بّزازي که او را ميشناخت باسم يهودي چن
زد او هم بّزاز را جواب گفت چون هر دو را نزد حاکم بردند گفت اين بّزاز باسم يهودي مرا سيلي زد منهم چون ديدم او مثل جديدهاي يهود بغــداد
است که فقط باسم مسلمان هستند ولي من به حقيقت اسالم پي برده ام لهذا او را جواب گفتم بعد جمعي يهودان مّدعي او شــدند کــه چــرا اقــرار بــه

حقيت رسول اهللا کرده بجاي اينکه در اين موقع مسلمانان . 
============================================================
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ار و و تحصيل ادبيات و معارف اسالمي و نيز کتب طبيه نمود و حسب ذوق فطري در اشعار عرفا امثال مولوي . رومي و شيخ عّطــ
شيخ سعدي ممارست  صکرد و در هفده سالگي در مطّب پدر بطبابت نشست و معــروف نــزد خــوانين و امــرا شــد چنانچــه نوبــتي
حسب امر مظفّر الّدين ميرزا وليعهد براي معالجه تا تبريز رفت و دين اســالم را پذيرفتـه بنــام جديـد معـروف گرديــد و در حـدود
چهل سالگي چنانکه نگاشتيم بـا پسـرخالش حکيم آقاجـان بايمـان امـر ابهٰي  فـائز شـد ه کمـال هّمت را از هـر جهت در کمـک
ــال باحباب و خدمت باين امر صرف نمود و خانه اش محّل ورود و پذيرائي مسافرين و عابرين مّبلغين گرديد و بعد از غروب جم
ابهٰي  سفري به عّکا رفته تشّرف بمحضر حضرت عبدالبها حاصل کرد و الواح متعــّدده در حقّش صــدور يــافت و پســرش حــاجي

 متولّد شد نيز از اطّبا و محترمين و سالهاي متماديه در انواع خدمات روحانيه شريک و سهيم احباب و1288يوحّناخان که بسال 
با کمال سعي و اهتمام پيوسته عضو فّعال در اين جامعه بود و خاندان وسيعه از ايشــان بعنــوان حــافظي برقــرار گرديــد ديگــر دايي
روبين که اجتماعات بهائي در خانه اش منعقد شده بنام اين امر مشهور گشت و دچــار تعّرضــات و تعــديات متواليــه اعــدا گرديــد

 بنوع مذکور حاخامي چند از اورشليم به همدان آمدند و بعض از متعّصبين يهود . 1308چنانکه در سال 
---------------------------------------------------------------------------------------

او را مدد نمايند و از ايمان او به اسالم مسرور باشند بالعکس همينقدر که شنيدند که او و برادرش بواسطه بهائي بودن قبول اسالم هم کرده انــد گفتنــد
ــرادر را از بايد آنها را اذيت نمود يهودي باشند اينکه اسالمبهتر از اينکه بهائي باشند و معتقد اسالم باألخره مالهاي يهود و علماء شيعه يکي شده آن دو ب

بلد اخراج نمودند . 
=====================================================
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با آنان همدست شده نزد حکومت     شکايت از احّباي اسرائيلي نمودند که از شريعت تورات خارج شده نقض احکام مينمايند و

 آنان در مجلس تحقيقات بلديۀايشان دائي روبن را نماينده خود قرار دادند تا در مقابله با يهود در کنيسه و نيز در مقابله با نمايند
مناظره نيکو نموده بدينطريق اظهار داشت که ما نقض اساس تورات نکرديم ولي منکر بدعتهائي هستيـم که حاخــام هــا در ديــانت
موسويه افزودند و آنان في الحقيقه منکر بلکه مخّرب تورات ميباشند و در مجلس مذکور که اعضاء دوازده گانه و رئيسشان همــه
از اشراف بلد و تّجار مسلم بودند چون نماينده کليميان احباب را طعن نمود که مأکول و مشروب طرف و قدز و پليد که ذبيحه و
شير و ماست و روغن مسلمين است تناول ميکنند اعضاء مجلس برآشفته کليميان و نماينده شان را از حضور خود راندنـد و نيز در

 احّبا در خانه وي جشــن و محفــل منعقــد داشــتند و بــرخي از مفســدين راه يافتــه خــبر بــه مظفــّر الملــک1316عيد رضوان سال 

 از احبــاب را دســتگير کــرده بــه حبس انداختنـــدۀحکمران همدان رسيد و جمعي گماشتگان حکومتي بفرستاد و دائي روبن و عّد
1333وي را چوب زدند و سخت بيازردند و به کند و غل نهادند و باألخره مبلغي نقود گرفته همه را رها نمودند و نــيز در ســال 

ساالر السلطنه حکمران همدان دائي روبن و چند تني ديگر از احباب را دستگير و محبوس نمود و باألخره تلگراف به مظفّر الّدين
ــوانش شاه کردند و جواب رسيد ه همه مستخلص شدند ديگر از معاريف احّباي همدان حاجي حکيم هارون طبيب دولتمند و اخ

 . ۱۳۰۶حکيم عزيز حکيم خداداد حکيم موشه و حيم ديگر هارون بن الياهو که بنام ابراهيـم معروف شد و در سال 
708 صفحه          
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فائز بايمان گشت معلومات عبري داشته از بشارات کتب مقّدسه تبليغ ميکرد و اخيرا به عشق آباد رفتــه ســکونت جســت ديگــر از
معاريف احّباميرزا عبدالحسين خان اهـل قريه دينار آباد از توابـع همدان از طائفه علي اللهيه بود که بنام يارستان و حقه و نصري نيز
خوانده شدند و در عقيدت خود مطابق ايلوبشان نسبت بمرشد و بزرگشان از فداء مال و عيــال مضــائقه نداشــت و بــه تيمــور ثــاني
کردستان که مردم را بقرب ظهور بشارت ميداد و خود را رجعت تيمور اّول مطاع علي اللهيه که در کرمانشاهان بفتوي مجتهــدين
مقتول شد ميخواند ارادت داشته استعداد يافته اقبال بامر ابهٰي  نمود و از فرح و اهتزاز که بجلوه ذات  در مثــال اعلي حاصــل کــرد
تمامت ثروت خويش را به پسرش شيرعلي خان که نيز مؤمن شد واگذاشت و بلباس سياحت ملبّس شده قريه به قريه و شهر بشهر

1305همي تبليغ نمود و دچار تعّرضات و تعديات و حبس و اذيت مکّرر گشت و پس از چندي بعشق آباد شتافته آقامت نمــود 
و نوبتي که به رياضت اشتغال داشت روزه ده روزه گرفت و در روز نهم ضعف و فتور شديد در حالش پديـد آمـد و احّبـا وي را
افطار دادند و شرح حالش را بمحضر ابهٰي  معروض داشتند و لوحي صدور يافت و منــع از رياضــات و عبــادات شــاقّه فرمودنــد و
ــد بالجمله ميرزا عبدالحسين خان سفري به عّکا کرد و چندي در جوار فضل و عنايت بسر برد و مأمور عودت و قيام به تبليغ گردي
و در خالل ايامي که در حدود فارس مسافرت مينمود و اعلي اجــل را لبيــک گفتـه درگذشـت ديگــر حـاجي غالم حسـين شـهير
حاجي قلندر در صورت و کسوت قلندري بسياحت بالد و هدايت عباد پرداخت و بــا صــنعت خـاتم سـازي معـاش نمـوده از علم

 . 1291طّب نيز بهره کامل داشت و بسال 
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در عّکا وارد شده ايامي در جوار عنايت ابهٰي  بسر بــرد و بــا درويش صــادقعلي قزويــني از مهــاجرين مجــاورين مصــاحبت کاملــه
 تشّرف بعّکا و حضور بمحضــر ابهٰي  يـافت و1297 تشّرف بعّکا حاصل کرد و باز در سال 1296گرفت و باري ديگر در سال 

بدين طريق در بالد ايران و عراق و شام و آناطول و غيرها پي در پي سياحت و سفر کــرده خــود را بــه محضــر ابهٰي  رســاند و در
 به عزم زيارت حضرت غصن اعظم عبدالبهاء از همــدان1312ايران ايامي در يزد و چندي در خراسان بسر برد و در حدود سال 

 به قفقــاز1313حرکت کرد و مّدت دو سال در رشت آقامت نمود و بشغـل حّکاکي و معاشرت احباب اشتغال جست و در سال 
رفته سنيني در مسافرخانه بهائيان بادکوبه و غيرها مقيم شده به تبليغ و خدمت پرداخت گويندهمينکه دچار مردم متعّصب ميشد به

 بارض مقصــود رفتــه چنــدي در1318پاس حکمت چنين ميگفت : قلندرم و با هر گروهي اندرـم و از همه بدرم و از آنجا بسال 
 در بادکوبه درگذشت ديگــر حــاجي ابوطــالب1324جوار الطاف حضرت غصن اعظم مانده برگشت و بماند تا در حدود سال 

 تجــارتۀنهاوندي االصل که مسلمي متعصّب در تقاليد بود در همدان در جوار حجره آقا محّمد علي بلــور فــروش مــذکور حجر
ــا داشت از وي احتياط و اجتناب ميکرد چنانکه هرگاه آقا محّمد علي دست به ظرفي از ظروف حجره اش ميزد تطهير ميکــرد و ي
ميشکست و او در کمال مهرباني و مالطفت سلوک کرد تا حاجي فريفته اخالقش گشته بصدد تحقيــق از اين امــر برآمــده مــؤمن
شد و به تبليغ پرداخت و اهالي به ضديت برخاستند و شکايت نــزد مــيرزا احمــد شــريف الملــک رئيس التجــاره کــرد ه و حســب

اقداماتش وي را دستگير و محبوس نموده جفا و آزار بسيار وارد ساختند و باالخره مبالغي . 
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 مهاجرت به عشق آباد نموده بــه صــّرافي۱۳۰۹ نقود گرفته مستخلص نمودند و حاجي از آن پس در وطن درنگ نکرد و در سال 
 عودت نموده مشار بالبنان در مــابين اين طائفــه۱۳۱۱مشغول گشت و سفري بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  بارض مقصود رفته 

که ايرانيان در هرجا به علّت مقتول شدن ناصرالّدين شــاه بــه قصــد تعــّرض اين طائفــه قيــام کردنــد روزي۱۳۱۳شد و در فتنه سال 
شخصي تبريزي به دّکانش درآمده وي را هدف گلوله شش لول نمــود ولي گلولــه از بــاالي شــانه گذشــت و او جــاني را گرفتــه
بداشت تا تني چند از احباب رسيده قبضش کرده خبر به پليس داده و حبس نموده بعدا به سبير اســير فرســتادند و حــاجي ســفري

 به عّکا شتافته مراجعت کرده مقيم بود تا درگذشت و پسرانش آقا علي و محمود نــيز در عشــق آبــاد آقــامت۱۳۱۸ديگر نيز بسال 
داشتند و از معاريف بهائيان اسرائيلي همدان حاجي ياري در آغاز انتباه کليميان فائز بايمان گشت و بي پروا تبليغ و حمايت از امر
ابهٰي  نمود و بدين اسم شهرت يافت و اّول کسي بود از احباب يهود آن بلد که سبت را بشکست و دّکه را مفتوح داشته به کسب

 هنگــام عيــد ايالنــوت يهــود کــه در۱۲۹۶و کار پرداخت و کرارا مورد حمله يهوديان متعّصب و غيرهم گرديد و نوبتي در ســال 
ــوده و در اواخر تابستان ميوه هاي تر و خشگ مهيا کرده اوقات به فرح و سرور ميگذرانند با تني از يهود متعّصب مکالمه ديني نم
ضمن سخنانش نسبت به عيد مذکور عبارات خفيفه گفت و خبر بسمع يهود رسيد و بروز سبت به نوع مــذکور در کنيســه مجتمــع

شده به جوش و خروش آمدند و به حکمران که بنام ايلخاني شهرت داشت شکايت کردند و او . 
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 از يهود خواست و مرد پيري از جانبشان حضور يافت حکمران علّت واقعـه پرسـيد او جـواب گفت کـه اين جمـع بـابي وۀنمايند
خارج از دين ما هستند و شريعت را در هم شکسته اند حاکم پرسيد که چــه ميکننــد او بيــان کــرد کــه احــترام روز ســبت را نگــاه
نميدارنـد و از تناول اشياء ناپاک مضايقه نميکنند حکمران پرسيد که چگونه اشياء ناپاک را بمصرف ميرســانند جــواب گفت کــه

 روي آتش از غضب جست و امر نمود که اين بيۀذبيحه مسلمين و پنير و ماستشان نزد ما ناپاک و نارواست و ايلخاني چون شيش
 براي اينکه در ايام سبت دّکه اش مفتوح بــوده بشــغـل و1308ادبان را دور کنيد و حاجي ياري از قيل و قال رست و نيز در سال 

ــاري کسب بپرداخت يهوديان در دارالحکومه مجتمع شده شکايت کردند و به نوع مذکور حاکم يهود را مطرود نمود و حاجي ي
ــنين غالب و مظفّر گشت و در يکي از الواح در حّق وي چنين صادر شد اينکه در باره آقا ياري عليه بهاء اهللا مرقوم داشتيد و همچ
ا رفتــه بــه زيــارت محضـر حدود سبت طوبي له تما کسر سالسل االوهام الخ . و بعد از غروب شمس جمـال ابهٰي  سـفري بـه عّکـ

 با سليمان نامي در خصوص اين امر مکالمه کرد که خبر به مال عبداهللا مجتهــد بروجــردي1312عبدالبهاء فائز گرديد و در سال 
برد و او چنان نفوذ و تعّصبي داشت که هرگاه ميخواست بطرفة العين موجب شورش اهالي را فراهـم ميساخت و براي امتياز  مسلم

 سرخ رنگي متصّل داشت پس حکم داد حــاجي يــاري را دســتگير کــرده بــه حبس انداختنـــد وۀاز يهود بر لباس هر يهودي پارچ
حبيب اهللا پسر چهارده ساله اش را احضار و امر سّب و لعن نسبت باين امر نمود و چون اطاعت نکرد وي را نيز محبوس ساخت و

از حاجي باز خواست دين و عقيدت کرد و حاجي . 
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 اظهار اسالميت کرد و او فرمان داد که به صاحب اين امر بد بگو و حاجي در جواب چنين گفت چون موسوي بودم بــه عيســي و
محّمد لعن ميکردم و همينکه باسالم رسيدم دانستم که خطا بود و از جهالت ناشي شد و با خود عهد کردم که ديگر بــد نگــويم و
لعن نکنم و آخوند متغير شد امر داد تا وي را بــا دو پســرش در اصــطبل محبــوس نمــوده ســپس بــه ســيف الّدولــه بن عضــدالّدولـه
حکمران سپرد و او مبلغي نقود گرفته ايشان را مرخّص و رها کرد و باري ديگر نيز يهود نزد حاکم اجتماع نموده از حاجي يــاري

 که حسب تهــييج1315شکايت کردند که در ايام فطر نان نمکين خورده به وظائف و تکاليف متا عمل نکرد و باألخره در سال 
سيد فاضل دزفولي و سيد محّمد بروجردي مجتهد جديد الــورود و از عــراق عــرب و بـه مــرافقت بعضــي از مفســدين ديگــر فتنــه
شيخي و متشّرعي در همدان برافروخت به تفتين متعّصبين و اشرار از موسويان بناي تعّرض بــه حــاجي يــاري گذاشــتند و او بــراي
ــه ــه خان تخفّظ و احتياط تمامت کتب و آثار اين امر را در سقف خانه پنهان کرده خود با عائله در خانه همسايه نهان شد و اشرار ب
اش ريخته هرچه يافتند حّتي الواح و آثار را نيز بردند و آنچه در دّکان عّطاريش داشت برگرفتند و لذا حــاجي يــاري مفلس و در

 که بحکـم مظفّر الملک حکمران همدان او را با1316امان باري شد و به خانه پدرزنش دائي روبن قرار گرفت و سپس در سال 
جمعي از احباب اسرائيـل گرفتار کرده محبوس داشتند همينکه بفرمان حکومت فرمانده به تازيانه زدند به صداي بلند نداي يا بهاء
االبهٰي  برکشيـد و مظفّر الملک بشنيده از غضب بگداخت و امر نمود وي را بشّدت تازيانه بســيار زدنـد و در غــّل و بنــد کردنـد و

. 1323باألخره مبلغي نقود گرفته مستخلص ساخت آنگاه در سال 
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حاجي ياري با جمعي از احباب در ايام حکمراني ســاالر الســلطنه گرفتــار و محبــوس شــده مســتخلص گشــت و ديگــر از بهائيــان

 يهـود کامـل شـدهۀ و تحصــيالتش در مدرســ1278معروف اسرائيلي همدان حاجي مهدي ارجمند بن آقا رفيع تولّدش در سال 

 حکيمۀاشتغال بزرگرـي و زرفروشي جسته ثروت و اعتبار و نام بيندوخت و در اوائل سـنين تنّبــه يهــود بظهــور رّب الجنــود بواسط

ۀ با جمعي از احباب به حبس عّز الدولــه حکمــران بلــد افتــاد و بواسط1298آقاجان مذکور فائز بايمان گرديد و نخست در سال 
 بحکـم مال ربيع حاخام يهود چون کليميان خواستند احّباء را مجـازات کننـد1306بذل نقود معدوده خالصي يافت پس در سال 

تا بترسند و پيرامون اين نيايند اّول حاجي مهدي را بخانه مالي مذکور کشيده و حسب االمــر مـوي سـرش را کــه بانــد تـر از حـّد
اعتقاد يهود بود کوتاه کردند و در آنحال دستهايش را بقّوت و شّدت گرفتند تا ممانعت و مقاومت نتواند و پس ازو تني ديگــر از
احّبا را خواستند بدانگونه مجازات دهند ولي سائر احّبا حاضر شدند و ممانعت نمودند و به طهران تظلّم کردند و غبار فتنه بنشست

در ايام حکمراني ساالرالسلطنه در همدان ويـرا بــا تـني چنـد از احبــاب گرفتـه محبـوس کردنــد و سـپس1325و سپس در سال 
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مستخلص گشت و بدينطريق حاجي مهدي بليات متواتره در سبيل امر ابهٰي  تحّمل کرد و معذالک قيام بامر تبليغ نمود و چون در
لغت عبريه و آئين يهود و کتب مقّدسه شان و تفاسير مالها و احوال و اخبار و تواريخشان احاطه داشت مالهاي يهود در همدان و

 رســيد کــه در هـرۀطهران و غيرهما هرجا با وي مقابل شدند مفّري جز سکوت و خضوع و يـا گريــز و فـرار نيافتنــد و امـر بدرجــ
مجلسي که دانستند حاجي مهدي حاضراست قدم نگذاشتند و نيز مّبلغين پروتستانت امريکائي که . 

714صفحه          
براـي مسيحي نمودن يهود ايران تحمّل مصاريف باهنطه و مصائب شاقه ّ همي کردند بــا حــاجي مهــدي کــه مســيحيان را از طريــق
کتب مقّدسه هر دو ملّت مجبور به قبول اسالم و امر ابهٰي  کرد هربار مقابل شدند چنان ملزم و مفحم گشــتند کــه در ظــاهر و نــزد

 مــّدت يکســال و1314حاضرين اظهار قناعت و قبول نمودند و از آن پس از مقابله با حاجي فراري و گريزان شــدند و در ســال 
نيم با دکتر همس مّبلغ پروتستنت امريکائي در حضور جمعي کثير از اهالي منــاظره کردنــد بــاأخره حقيت و غــالبيت امــر ابهٰي  را
مبرهن ساخت و از اينرو يهود متمسح بظهور محّمدي و رجعت مسيحائي همي اقبال نمودنــد و يهــود بهــائي بــر ايمــان و انجــذاـب
بيفزودند و او را در اثبات حقيت امر مسيح و محّمد و اثبات مقام امر اعظم بهائي از طريق تــورات و انجيــل و قــرآن تــاليفي اســت
بسيار ثمين که مورد استفاده هر سه ملّت ميباشد و همچنين رساله هاي متنّوعه در موضوعات ديني کتب مقّدســه نگاشــته مواضــيع
معضله را واضح و روشن نمود و عائله ارجمند همداني از وي برقراـر ماند ديگر آقا يهــدابن آقــامراد خانــه خــود را مــنزل مّبلغين و

 درفتنه شيخي و باالسري مذکور خانه اش1315خصوصا حاجي ابوالحسـن امين اردکاني در ذهاب و ايابشان قرار داد و در سال 
 يکي از نه تن احّبا ( حاجي ياري دائي روبن حاجي موســي حــاجي ســليمان طــبيب آقاســليمان بن آقــا1316يغما شد و در سال 

موسي حاجي مهدي بن آقا رفائيل حاجي مهدي بن آقا ياري آقا سليمان زرگر ) بود که بامر حکمران بلد مظفــّر الملــک بکنــد و
 وفـات کـرده عائلـه در اين امـر برقـرار نمـود و1335زنجير قرار گرفته باالخره بصرف مبالغي نقد مسـتخلص شـدند و در سـال 

برادرش ميرزا مهدي (دکتر مهديخان شريک امين ) . 
715 صفحه         

 در شــب عيــد فطــر چــون1298 مهتدي شد و بکمک و نصرت مؤمنين پرداخت و در سال 1295بواسطه برادر در حدود سال 
خواستند به کنيسه درآيند تني از يهود بدگويان مانع شد و او با تني از ياران سيلي زده تأديب گردند و گــروه برآشــفتند ولي تــني
چند از آنان تأديب شدند و مجتمعا به دارالحکومه رفته فرياد برکشيدند که برخي از ما کافر و بي دين و دشــمن خــدا و پيغمــبر و
پادشاه شدند و گروهي از مسلمانان نيز با آنها شدند و حکمران تني را پي تحقيق بيرون فرستاد و علّت غوغــا پرسـيد يهــود گفتنـد
که حتي چند در ميان ما پيدا شدند که روز شنبه دست بآتش ميزنند و خريــد و فــروش ميکننــد و خــوراک مســلمانان ميخورنــد و
بالجمله گماشتگان و سربازان برآشفتند بر ايشان حمله بردند و آنان ناچار بگريختند و حکمــران بفرســتاد تــني چنــد از اســرائيليان

 ازۀ کـه حکـومت همـدان عــّد1299بهائي و يهود کليمي را صلح داده التزاـم گرفت که بعــدا اختالف و منازعـه نکننــد و بســال 
بهائيان اسرائيل را حبس و جرم کرد بر او نيز تعّرض مالي شد و سفر به کرمانشاهان و قزوين و همراه ابن اصــدق بــه عــراق و قم و

 شد به ورامين رفته مشغول طبابت گرديد و دچــار تعــّرض مــالي و جــاني گشــت و بــه1300طهران رفت و چون موقع فتنه سال 
 که فتنه شيخ عبداهللا و وصله کهنه بر لباس يهوديان و تعــّرض بهائيــان1308طهران و شهريار چندي مانده عودت به همدان کرد 

ــاۀواقع شد و باألخره معاندين و مجتهدين زنش را از دستش گرفته شوهر دادند و در فتن ــرادرش آق   شيخي و متشّرعي حانه او و ب
 و گرفتــاري جمعي1318 واقع شد و بعد  از ســال 1317يهود را غارت کردند و ايشان از بام بخانه همسايه پناه بردند که بسال 

از بهائيان در حکومت مظفّر الملک از همدان بيرون آمد و حاجي ابوالحسن امين او را بنام شريک امين اجازه جمع و ارسال . 
716صفحه         

ا رفتــه بمحضــر حضــرت  حقوق به نزدش قرار داد و وجه از طبابت بدست آورد و براـي حقوق اهللا ارسال نمــود و ســفري بــه عّکــ
الي و جــّراحي غصن اعظم تشّرف حضور يافت و مراجعت به گيالن کرده در الهيجان آقامت جست و شهرت بــه طبــابت و کّحــ
گرفت و به تبليغ اين امر هّمت گماشته و نزد همگان بدين نام معروف گرديد و عنــاد و عــداوت نســبت بــه وي شــديد شــد حــتي
بصدد قتلش برآمدند و اموالش بردند و ناچار به رشت آقامت نمود و سالها به عنوان شريک امين و عضو محفل روحــاني شــهرتو
بدين نام و تبليغ معروف بود و باألخره خانه اش را براـي حقوق تسليم داشت و به طهران آمده در ظّل کمک مرکز در سنين پيري
آقامت نمود و از وي دختري برجاي ماند ديگر از بهائيان اسرائيلي معروف در همدان حــاجي موســي مــبين بعلّت شــّدت اخالص
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 خويش را محّل ورود مسافرين از احّبا و احتفاالتشان قرار داد و در هر نوع خدمتي بر همگنــان ســبقت جســت و اعــدا بســالۀخان
 با گروهي از احّباء اسرائيلي بحکـم مظفّر الملــک حکمــران اســير و1315 خانه و اموالش را تاراج کردند و در فتنه سال 1317

گرفتار غّل و زنجير گرديد و مورد تهديد و وعيد و حبس شديد شد و باالخره باداء مبلغي از نقود مستخلص گشت و هم در سال
 با تني چند از احّبا حسب امر حکومت به حبس افتاد و بعد از استخالص و آقــامت ســنيني در وطن بعلّت کــثرت تعــّرض1323

 درگذشــت و خانــدان1350اعدـا با عائله به طهران رفته آقامت گزيد و بانواع خدمات در امر ابهٰي  مبادرت ميجست تا در ســال 
وسيعه از وي بر جاي ماند و از احّباي معروف همداني . 

717 صفحه        
ميرزا حسين مؤلّف تاريخ جديد مشهور بنام تاريخ مانکچي بود که نسبتي به رضا خان شهيد بن محّمد خان ترکمان سابق الوصف
در بخش سوم داشت و در سنين اّوليه امر بديع فائز به ايمان گرديد و نزد يکي از رجال دولت به مراسله نگــاري اشـتغال ورزيــد و
در سفر نخست ناصرالّدين شاه به اروپا مالزم بودند و پس از عودت چندي در اسالمبول آقامت نموده به ايران برگشت و در فتنــه

 که در بخش سابق تفصيل داديم با آقا جمال بروجردي گرفتار و محبوس گرديد و بعد از اســتخالص نــزد مــانکچي1291سال 
صاحب معروف پارسي بانشاء مراسالت موظّف گشت و در آن ايام کتاب تاريخ جديد را حسب اشاره وي بمساعدت آقــا مــيرزا
ابوالفضـل گلپايگاني که با هم درسر کار انشاء مراسالت مانگچي بودنـد تـأليف نمـود و بعـدا فاضـل شـهير قـائني تصـحيح کـرده

 وفات يافت و از توابع همــدان در قــريهٴ  اســد آبــاد جمعي از1299تغييرات بسيار داد و ميرزا حسين عاقبت بشهر رشت در سال 
اهل بها مقّرر داشتند و حاجي خاور و ميرزا لطف اهللا و حاجي شاه محّمد و کاکا خان معروف بودند و در قريه امزاجــرد و بهــار و
حسين آباد و غيرها متدّرجا جمعيتي کثير از اين فئه فراهـم آمدند و قراء مذکوره از مراکز کثير الجمعيــة محســوب گشــتند و بهــار
حاجي کاظم و ميرزا حسن بروجردي و آقا حسن شاه آبادي و آقا محّمد بن شير علي بابي زنجــاني بــا مــادر و دو خــواهر و يــک
برادر و هم آقا محمود بيک از احّباء معروف بودند و آقا محمود بيک بيوک آبــادي و عبدالحســين خــان دينــار آبــادي در صــف

اشهر بهائيان قرار داشتند و يکي از رجال نامي اسد آباد سيد جمال الّدين مشهور افغاني . 
718 صفحه        

 هو المشرق من افق البرهان 
يا ايها المتمّسک بحبـل العمل و البيان جند اعملک في سبيل اهللا و خلوصک في ايامهو اقبالک بعد اعــراض خلقــه نســئله تعــالي ان
ــه يؤيدک فيکلّـ االحوال انّه هو الغني المتعال هللا الحمد عملت به عّز قبول فائز و عالمت آن آنکه جناب فضل عليه فضل اهللا و بهائ
ذکرت نموده و بساحت اقدس ارسال داشته و عالمت آخري اين لوح امنع اقدس که از سـماء مشـيت نـازل لعمراهللا لوتمرنفحاتهـا
علي العظم الّرميم لتراه قائما ناطقا بثنــاء نبأهللا العظيم و عالمت ديگــر آنکـــه ذکــرت در ســاحت اقــدس بــاقي و دائم طــوبي لــک و

 عــالم را بــه نــور فــرح وۀالمسالک و طوبي لمن افطرک و لکن در اين ظهور اعظم کتب انّه هي مجالس سرور برپا نموده و عرص
ابتهاج منّور داشته و از شرائط سرور مائده سمائي و نعمت هاي ارضي بوده و خواهد بود بر حضرت روح اعتراض نمودنــد يحــيٰي
معمداني صائم بود و بزهد و تقوي متمّسک و تو و اصحابت ميخورند و مي آشامند قال الّروح انّه جاء يوحّنا ال يأکــل و اليشــرب
ــا يحــيٰي  و از ابن انســان حضــرت فتقولون فيه شيطان جاء ابن االنسان يأکل و يشرب فتقولون هو ذا انسان  اکول . مقصود از يوحّن

 رحمـاني اشـراقۀروح روح ماسواه فداه نزد متبصّرين واضح و معلوم است که جميع امور معلّق بامر و نهي است که از مشرق ادار
نمايد اگر بفرمايد صّم وال تعقبه کلمة افطر ينبغي ان تصوم الي ان تموت لذا تا حال آنچـه از آن جنــاب ظــاهر بطــراز قبــول فــائز و
ــاده حال ميفرمايد کل و اشرب هذا ما امرت به من لدن ارحم الّراحمين انّه خلق آالء االرض و نعماتها اّوال الصفيائه و اوليائه و بعب

يا وجود نعماء اگر نفسي خود را منع نمايد نعوذ باهللا خلق اشياء و سبب و ثمرش . 
719صفحه         

 لغو ماند بايد در جميع احوال کلمه مبارکه يفغل مايشاء و يحکم ما يريد نمود هرچه از مصدر امر ظاهر شود حّق ال ريب فيه بايــد
ــارج بآن تمّسک جست شکر نعمت در يک مقام اظهار نعمت است ولکن حزب شيعه بعضي محّل و منزل و لباسشان از لطافت خ
است و آنرا سبب زهد ميدانند و نفس تقوي ميشمرند اگر اين امور از فقر ظاهر باسي نيست و عنداهللا مقبول و عند وســعت هرچــه
اظهار نمايند و يا اّتفـاق کننـد عنداهللا محبـوب مالء عـالين و ارواح مجـّرده بمقامـات معطـّره مطهـّره لطيفـه ناظرنـد چنانچـه مبشـّر
ميفرمايند اگر بدانم چه محّل را مقّر قرار فرمائي هر آينه از حال امر مينمودم از وجه ماء از الماس بنــا نماينــد بايــد آنجنــاب شــکر
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کنند که سبب ظهور اين لوح امنع اقدس گشتند امروز اهل بهاء اگر ممکن شود بايد به غذاهاي لطيفه معطّره متنعّم گردنــد ولکن
ــه من المقــّربين العــاملين عنداهللا االمــرايمحکيم من لــدنّا عليــک و علي اوليــائي هنــاک الــذين طوبي لمن اختاره اخاه علي نفســه اّن

نصرواالعدـل و االنصاف و تمّسکوا بحبل الصبر واالصطبار انهّم من الناصرين في کتاب اهللا رّب العالمين  . 
720 صفحه        

 متولّد شد و از ايران بممالک اسالميه اخري مسافرت نمود و مّدتي مقيم افغانســتان گرديــد و1254را نوشتند که در حدود سال 
در علوم و عقائد متنّوعه مسلمين غور و تعمّق کرده و در ممالــک اروپ نــيز چنــدي آقــامت و از علــوم دارجــه و اوضــاع مــدنيت
ــدت حاضره و افکار اجتماعيه غربيه بهره گرفت ودر السن فارسي و ترکي و عربي و فرانسه و انگليس اقتدار حاصل کرد و به عقي

 موســوم بــه عــروة الــوثقي تأســيسۀاجتماعيه دينيه مخصوص که بنام اّتحاد اسالم معروف است شهرت يافت و در پــاريس جريد

 مسـتمّره داشـتهۀنموده به ترويج عقيدت خويش در ممالک اسالميه پرداخت و با سالطين و امراء و عظماء و علماء مسلمين مراسل
همه را بعقيدت خود دعوت کرد و پيروان بسيار در ممالک اسالميه حاصل نمود و با قّوت منطق و برهان و قــدرت بنــان و بيــان و
رشادت ادبيه به مقابله با مخالفين قويه خود برخاست و با مشــرب عقلي اجتمــاعي صــرف بــه تــأمين ســعادت و قــدرت آتيــه ملــل
اسالميه نظر داشت و در ايران بدستياري معتقدينش شاهزاده معظّم مسعود ميرزا ظّل السلطان خواستارش شده براـي تنظيم قوانين و
حسن اداره مملکت او را دعوت و از بوشهر تا اصفهان مهماندار تعيين کرد تا در اصفهان وارد شده کتاب قانون نوشــت و بعــد از
رب چندي بموجب دعوت شاهانه حسب توصيفات ظّل السلطان به طهران در آمده به مهمانداري حاجي محّمــد حســين امين الضــّ

مهمان شاه قرار گرفته شروع به نشر 
افکار خود نموده ارکان و اعاظم دولت و ملّت را تشويق و ترغيب به مدنيت حاضره هيکرد و جمعي در پيرامونش مجتمع گشتند

و پس از چندي شاه را از افکار و اقداماتش بيم حاصل شده . 
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگــاني نــام ســيد جمـال را سـيد زمـان همــداني

معروف به جمال الّدين افغاني ضبط نمود . 
721 صفحه          

789صفحه 
ن شــد و امــر از آتّيه استقالل و استبداد خويش بينديشد و امر باخراجش از طهران کرد و او بقصبه عبدالعظيم رفته در بقعــه متحصــّ
شاهی صدور يافت که وی را اخراج کنند.و او اهالی قصبه را بشورانيدـه به مدافعت و معاونعت بــا گماشــتگان شــاهی تحريــک  و
تهييج کرد آتش عصبّيتشان رت بدين طريق برافروخت که دولت رعايت احــترام عبــدالعظيم نمی نمايــد جچنتنکــه آثــار شــورش
عظيم در طهران نمايان گشت و معذالک از آنجا بيرئن آورده از ايران خارج کردند و بهندوستان رفت عنوان اتّحاد اسالم و اتفاق
هند و مسلمان را پيش کشيد و حکومت هند از اقــامتش مــانع شــد الجــرم بــه لنــدن شــتافته اقــامت کــرد. و پس ازچنــدی ســلطان
عبدالحميدخان وی را دعوت به اسالمبول نمود تا مّلت اسالم از افکار و مقاصد او بهره گيرند و او بــاور و قبــول نکــرد و بــاالخره
ميرزا ملکوم خان ارمنی ايرانی معروف و برخی ديگر از دوستان معظمش وی را تحريض و ترغيب به قبول دعوت نمودند لــذا بــه
اسالمبول رفت و سلطان عمارت ُمجلّلی به او .اگذارده و مشاريفش در ماهی دويست ليره مقرر کــرد و کالســکه ســلطانی پيوســته

تحت 
 ===============================================================================

ــان شيخ جمال الدين ايرانی و ار اهل همدان است مقدمات علوم را نيز در ايران تحصيل کرده تخمينٰا  بيست و دو سال پيش از اين به اسالمبول آمده خود را شيخ افغ
ــاره،ی ســحنان از او انتشار داده به استصواب وزارت معارف جای معينی به او نشان داده شد که در آنجا درس حکمت می،گفت در زمان صدرات عالی پاشای مرحــوم پ
شنيده شد موجب تکدر علمای اسالمبول گرديد تا اينکه به هندوستان نفی کردند در آنجا نيز بعضی سخنان گفتن آغاز نمود اهل شرعش به مخاصــمه برخواســته چــون
اقامت را در آنجا   دشوار ديد بيدرنک به سوی مصر شتافت مدتی در مصر هم بود تا اينکه در آنجا نيز به هر جهت و سببی که بوده حکومت مصــر اخــراجش را فرمــان

 بـه۱۳۰۱داد, لهذا اضطرارَا روی به سوی اروپ نهاد مدتی هم درآن صفحات در گشت و گذار بود گاهی در عالم مطبوعات نيز خود نمايي می نمـود و در اين اواخـر 
  به هر مالحظه که هست.۱۳۰۲ايران برگشته در دارالخالفه طهران می،زيست  حال

========================================================================

722صفحه          
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اراده اش قرار يافت و شام و نهار از مطبخ خاّص سلطاني برايش بردند و روزي سـلطان وي را بـه قصـر يلـدوز دعـوت کـرد و در
کشتي بخار که مخصوص درياچه بود تنها گردش و تفّرج نمودند و روي ويرا بوسيده صـحبت داشـتند سـيد جمـال الـّدين تعّهـد
نمود که عنقريب تمامت دول اسالميه را متفّق و متحّد ساخته سلطان را حکمـران بــر عاّمــه مسـلمين شناسـند و درين خصـوص بــا
مجتهدين شيعه مقيم عراق عرب و بالد ايران مکاتبه کرده بر آنان ثابت نمــود کــه بايــد اختالف از جهت علي و عمــر را بــر کنــار
گذاشته بطرف خالفت نظر افکنند و در آن اثناء ناگهان فتنه سامره و نزاع بستگان حاجي ميرزا حسن مجتهــد شــيرازي بــا ســنيهاي

 اقــدامات مــذکوره شــروع بمخاصــمت بــا امــر ابهٰيۀسامره بپا شد و مقاصد سيد جمال الّدين روي برواج و نفوذ نهاد و در بحبوح
نمود چه که مخالف مقاصد خود و داعي باّتخاذ عالم و اتفاق دول و ملل روي زمين ديده مانع افــتراـق بين مســيحيٰي ن و مســلمين

  منطبعهٴ  در اسالمبول کـه خـود شــيخي بــود و بــا اين امـر خصـومت داشـت بـا او مــراوده يافتـهۀدانست و ميرزا طاهر مدير جريد
صفحات جريده را مشحون به مذمّت و افتراء نسـبت بـامر ابهٰي  نمـود و شـيخ احمـد روحي و آقاخـان کرمـاني چنانکـه در همين

بخش مينگاريم از اعضاء مطبعه اختر و نيز از حاميان . 

ــاي روس  که هست در مسکو است اينکه مسيو ( وامبري) او را کابلي مي،خواند و عرب مي،داند از عدم آگاهي است و همچنين اهميتي که روزنامه ه
ــام و باو داده ميگويند در هندوستان خيلي مريد دارـد و ميخواهد که بآن صفحات رفته مسلمانان را بر ضّد انگليسات تشويق به شورش نمايد از قبيل اوه
اراجيف است که روسها در مقام تهديد دولت انگليس متمّسک بانتشاـر اينگونه ترهات شده اند احتمال ميرود کــه خــود شــيخ مــومي اميــد هم اينگونــه

 13 سال 44دعاوي را نداشته باشد . روزنامهٴ اختر منطبعه اسالمبول شماره 
 . 1304 ذيقعده 13

=======================================================
723 صفحه        

 اختر در بعضي الواح صادره از قلم ابهٰيۀ مذکوره پرداختند به درجه ئيکه نام جريدۀسيد شده بمفتريات و نشريات سوء در جريد

 احکام بيان نوشته در مطبعهٴ  مذکوره طبع نمودند و امــور عجيبــه از قبيــلۀاختر بد اختر مسطور گشت و باالخره کتابي بنام خالص

 اعراض و اموال و اشاعهٴ  محّرمات دينيه و اسائه ادب نسبت به حضرت محّمد و عترت طاهره مرتبا مسبويا نگاشــتند و چــونۀاباح

 از کتاب مذکور بمجلس معارف سلطاني و به نظر سلطان رسيد اظهــار تعّجب و تحــير بســيار نمــود و مــدير اخــتر را طلبيــدهۀنسخ
ــذکوره بازخواست کرده گفت من کتاب اين طائفه را مطالعه نمودم و اثرـي از اين مسائل در آن نديدم و اصل و مدرک مسائل م
را خواستار شد و مدير اختر اظهار عدم اّطالع کرده گفت شيخ احمد و آقاخان اين کتاب را تــأليف نمــوده بمن دادنــد و ســلطان
شّدت کرده امر به حبس او داد و آندو را احضار نموده و بازخواست کرد و ايشان تأليف کتاب را بـه سـيد جالل نسـبت دادنـد و
همينکه سلطان وي را حاضر ساخته   مطلب را بميان آورد چنين گفت کتاب را نوشتم تا مردم از اين طائفه متنفّر و محترز شوند و
به ضاللت و گمراهي نيفتند سلطان باو تغير نمود چند بار بخطاب اي عجم که نزد ترکان دشــنام ادبي بــود مخـاطب کــرد و از آن
پس سيد از نظر سلطاني بيقتاد و برخي از مقّربين مابين مانند شيخ االسالم ابوالهــدـي و غــيره نــيز مقاصــد و اقــداماتش را نکــوهش

نمودند . 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

سيد جمال الّدين در سنين آقامتش در مصر در مدرسهٴ جامع االزهر تدريس علوم عقليه ميکرد و در آشوب مملکت مذکور به حزب غرايي پاشا پيوست 
و مصريان را بر عليه حکومت تحريص نمود و چون غرايي شکست خورد انگليسها سيد جمال را دستگير کردند و چون آزاد شد به هندوستان رفت . 

=============================================================
724 صفحه         

و اظهار داشتند که با خديو عهد و قرار استوار کرد تا او را خليفه مسلمين نمايد و سلطان جواسيس خفيه بر او گماشـت و اسـب و
کالسکه که در اختيار او بود منع کرد و سيد بصدد مراجعت به لندن شد ولي اصالح بميان آورده مراقبين را از اطــرافش برداشــتند
و در آن ايام شيخ احمد روحي و ميرزا آقاخان کرماني و شيخ محّمد يزدي محرم اسرار بودند و ميرزا رضابن شيخ حسين از اهــل
اقداـم کرمان که مال و فاضل و دانشمند بود و به مآلقات سيد جمال در ايام آقامتش در طهران رسيده مطــالب و مــآريش را شــنيده

 در بخش ســابق1308بگرويد و براـي نشر مقاصدش دچار حبس و شــکنجه و عــذاب گرديــد چنانکــه در ضــمن واقعــات ســال 
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نگاشتيم و پس از استخالص باسالمبول شتافته با وي معاشرت و مؤانست جست و با يکديگر مواضعه و قــرارداد داشــتند و طــولي
ــا نکشيـد که واقعهـٴ  گرفتاري و تبعيد شيخ احمد و آقاخان و خبير الملک به نوعيکه در احوالشان ميآوريم اّتفاق افتاد و ميرزا رضا ب

 وارد قصبه عبـدالعظيـم طهـران شـد و ناصـرالّدين شـاه را چنانکـه در1313برادر شيخ احمد به ايران آمدند و در دوم شوال سال 
بخش الحق ميآوريم در بقعهٴ  عبدالعظيم بهمان جائيکه گماشتگانش سيد جمال را کشــتند نشـانه گلولــه سـاخت و از اين واقعــات
مّدتي نگذشت و سيد به ناخوشي خوره مبتال گشت اطّبا گفتند اگر زبانش قطع نشود بسائر بــدن ســرايت کــرده مــوجب هالکتش
ــده ميگردد و لذا زبانش را بريدند ولي مرض سرايت کرد و پس از ايامي چند درگذشت و مدير اختر نيز که سلطان مطبعه و جري

اش را توقيف کرد از شّدت تأثّر و غّصه هالک شد و آثاري که از سيد . 
725 صفحه       

 عروة اوثقي منطبعه در فرانسه است که مباشر آن تلميذ شهيرش شيخ محّمد عبده مصــري بــود و نــيزۀجمال باقي مان اعداد جريد

 بنام رّد بر نيچريها منطبعهٴ  هند در رساله تبيين حقيقت رؤيا و ديگر نسخ بعضي مکــاتيب کــه بــراي مجتهــدين نجــف راجــعۀرسال
بمقاصد خويش نگاشت و در الواح و آثار مبارکه کّرارـا ذکرش صدور يـافت ار آنجملـه در لـوحي بعنــوان خـادم چـنين مســطور
است : « اين ايام بعضي خبرها از ارض طاء رسيده که مايهٴ  حيرت شد از جمله نوشته اند کــه ســيد  جمــال الــّدين افغــاني بزرگــان
ــا ايران را بزنجيـر ظنون و اوهام بخود کشيد بقسمي که در فساد با او  شريک شده اند و آن شخص تا مصر بود کمال عــداوت را ب
اين حزب من غير جهة ظاهر نمود و نوشت آنچه را که سزاوار خود او بود و همچنين در بيروت مکتوبي نوشته و به پطرس که بــه
طبع دائرة المعارف مشغول بوده داد و آن جاهل بي خبر هم در کتاب خود طبع نموده و انتشار داده و بعد بــه پــاريس رفتــه در آن
مدينه ورقه اخباري طبع نموده و اسمش را عروة الوثقي گذارده در هر هفته خدمت سيدي و مــوالئي حضــرت غصــن اهللا االعظم
روحي و ذاتي لتراب قدومه االطهر فداء ارسال مينمايد و اظهار دوستي نمود و خواهش کرد آنچـه اراده فرماينــد ارســال دارنــد تــا
طبع شود ولکن اين خواهش مقبول نيفتاد و بعد قصد ايران نمود و تفصيل مابعد را الّبته استماع فرموده ايــد بــاري عجب در آنکــه
ــران همچه نفسي نفوس معّززه را بر نشر فساد خود تأييد نمود . ديگر از بالد معروف عراق يزو يکي از مراکز مهّمه امر ابهٰي  در اي

از جهت وجود . 
726 صفحه       

 رجالي بزرگ و سکونت افنان سترگ و و وقوع اظهارات و شهادات و توّجه مرکز امر و ارسال مهيمن مّبلغين شد و بعد از ورود

 کثير از بابيان و اتباع آقا سيد يحيٰي  وحيد که در شهر و قصباتۀجمال ابهٰي  در عراق عرب و اشراـق شمس حقيقت از بغداد عّد
و قراء اطرافبخوـف و احتياط ميزيستند مندّرجا بدانسـو رفته مستفيض و مســتفير گشــته بــرخي مجــاورت اختيــار کردنــد و گــروهي
عودت نموده آثار مبارکه منتشر ساختند چنانکه اّولين نسخه کلمات مکنونه و مژده من يظهره اللهيت جمــال ابهٰي  و ســوء احــوال
ميرزا يحيٰي  را ميرزا حسين بن حاجي مال مهدي عطري پس از عودت از زيارت محضر مبــارک بــوطن آورد و معــاريف علمــا و
مبلغين بهائي مانند زين المقّربين و نبيل اعظم و نبيل اکبر و اسم اهللا االصدق و امثالهم پي در پي بدانجـا سفر کردند و حاجي ميرزا
حسنعلي خال اصغر حضرت اعلي و حاجي ميرزا سيد حسن افنان کبير اخ الحرم و حـاجي مــيرزا محّمــد تقي وکيــل الّدولــه و اّب
ــات وارده خال گرامشان در آسمان امر ابهٰي  درخشيدند و علما و مّبلغين بزرگ در جمع مؤمنين برخاستند و تا شرح واقعات و بلي
و شهداء عاليمقدار و اعاظم نامدار آنجا را در مطاوي دو بخش ســابق آورديم و اســماء جمعي از متنفــذ ين معانــدين ماننــد نــّواب
ميرزا عبدالحي و نّواب رضوي و شيخ محّمد حســن مجتهــد ســبزواري و پســرش شــيخ محّمــد تقي و مــيرزا ســيد علي مــدّرس را
مذکور داشتيم و مشاهد و مقابر شهدا را که امکنه مقّدسه و تاريخيه آنجاست ضمن شرح احوال هريک گفتيم و قبرستان مؤسســه
حاجي سيد مهدي افنان را که از لسان ابهٰي  بنام قّبة الخضراء موسوم گشت نام بــرديم و از جملــه مومــنين يـزد دو تن از همراهــان

محّمد بن عبداهللا که کيفيت طغيان .  
727صفحه        

ــد و1268و مقاومتش را با حکومت در بخش دوم ضمن شرح احوال وحيد شهيد آورديم در سال   در انبار طهران محبوس بودن
ــربالئي به فيض ديدار ابهٰي  در محبس رسيدند و پس از استخالص و عودت بوطن در جامعه اهل بها قرار گرفتند يکي از آندو ک
حسين برادر محّمد مذکور و ديگر آقا علي اصفهاني بود و از مشاهير مؤمنين آن حدود که در بخش سوم نام برديم مالمحّمدرضا
رضي الّروح منشادي والدش مال حاجي محّمد در قراء ميانکوه و نواحي و هم در شهر يـزد معـروف و محـترم بـود و پسـرانش بـه
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زيور علم و فضل بياراست خصوصا مال محّمد رضا در علوم ادبيه و عقليه و نقليه اسالميه و نيز در طّب يد طولي حاصل کرد و در
ايام ارتفاع نداء حضرت اعلي فائز بعرفان و ايمان بديع گرديد و با آقا سيد يحيٰي  وحيد دارابي معاهــده و بيعت و در محاربــه يــزد
شرکت نمود ولي نتوانست خود را بموکبش در نيريز رساند و بعد از شهادتش پياده از يزد به نيريز شتافته مرقدش زيــارت کــرد و
چون عودت به وطن نمود برادران خود و مال بانابي و مال حسين و آقا غالمحسين و مال علي اکبر و تمامت خانواده و منتسبين اش

را بامر اعلي هدايت نمود و مال حاجي محّمد بحال سکوت باقي ماند و متدّرجا آن خانواده بنام بابي مشهور . 
  ---------------------------------------------------------------------------------------

ــا ديــده مثلش روزگــار .ۀزينطرف بودند جانبازان حّق . چند شير شرزه غّران حّق . يک نفر دلداد  نامش رضا . عالمي در امر حق سلم و رضا . پر دلي ن
بود او مرآتي از آن شهرياـر . علم و عرفاني که سرزد زانجناب . خيره کردي ديده را چون آفتاب . آنچنان رزمي که شد زوآشکار . بود الحق قدرتي از
کردگار . بود مال ميرزا محسن طبيب . چون رضاي روح ياران را حبيي . آن دو مرد حّق در آنــرزم و مصــاف . داد مــردي داده بي ريب گــزاف . آن
رضاي روح آن سلطان ديـن . هر طرف زد بر صفوف مشرکين . شير آسا چون بغّريد آن جوان . آب گشته زهره هاي روبهان . کشته گرديدنــد جمعي از

خسان . ليک سالم جمله اهل بيان .  
                                                                   از مثنوي حاجي محّمد اسمعيل ذبيح ضمن بيان واقعه وحيد در يزد              

============================================================
728صفحه       

شدند و حکومت تعقيب کرد و مال محّمد رضا با اخوان گريختند محفوظ ماندند و مال حاجي محّمد گرفتار شده او را بــا وهن و
حقارت از منساد به نيادک بردند و هر سئوالي که درين باب کردند جــواب نگفت و حــاکم برآشــفت و نفــوس حاضــرين وي را
متنّبه ساختند گفتند مال حاجي محمبد از مجتهدين و مقّدسين است و هتــک احــترامش مخــالف قــانون و رســم ادب ميباشــد ولي
مأمورين تخفيف و توهين وارد کردند لذا حکمران عذر خواهي کرده وي را مرخّص نمود و مال محّمد رضا و اخوان خود را بــه

 بود و گماشتگان دولت و رؤسا ء ملّت در همه جاي1268شيراز رساند چندي در آن حدود مانده عودت کردند و در اين سال 
اين مملکت از اين طائفه تعقيب ميکردند و آقامت در وطن ممکن نشد و مال محّمد رضا مّدت چهارسال و نيم در کوههاي منشاد
خفا و غيبت اختيار کرده سه سال و نيم اّول در باالي کوه آفتاب رو معروف بکوه مرادعلي در مغاره اختفــا جســت و فقــط بــرادر
کوچکش آقا مال بابائي از محلّش خبر داشت و در چند روزي يکبار با مراعات غايت احتياط در تاريکي شبها مقداري نان و آب
ــدند ميرساند و گاهي با بعضي از خواص و محارم اين طائفه مآلقات کرده و با نفوس يالمه مطمئنه نيز که طالب تحقيق حقيقت ش

 در کــوهۀمآلقات و تبليغ کرده جمعي را مهتدي ساخت و اخيرا چون بعضي پي بمحّل اختفا بردند ناچار محّل را تغيير داده بمغــار
طرف جنوب باالي مزرعه ترکها جنب الي خر پناه برده مختفي گشت و سيزده ماه به نوع مــذکور در آنجــا مانــد تــا ســختگيريها

 جمال ابهٰي  بسمعش رسيده به بغداد شــتافته تشــّرف بــه حضــورۀاندکي آرام شد و به مهريز رفته آشکارا چند روزي بماند و آواز
حاصل نمود و توّجه بمرکز حقيقت يافته با قلبي مملّو از . 

729صفحه          

 عّز ورقا بود به يــزد و منشـاد آورد و در وطن مشـغول بـه طبـابت شـد و در انــدکۀو حبور الواح و آثاري را که از آنجمله قصيد
زماني معالجات مهّمه از وي بروز يافت و شهرت بليغه حاصل کرد و مورد حسد و عدوان ارباب عمائم و غــيرهم گشــت و مــيرزا
محّمد تقي مجتهد فتــوي کفــر و حکم قتــل او را داد و انــواع مخــاطرات از هــر ســونمايان گشــت  ولي شــّد  ت    احتيــاج اهــالي
بمعالجاتش موجب صون و حفظ شد و چون امر جمال ابهٰي  فاش و عيان گرديد مال محّمد رضا بيدرنگ مبادرت و سبقت جسته
در ميدان محّبت الهيه جوالن نمود و امر ابدع را رايت مرتفعه شد و در الواح صادره بعنوان رضي الّروح مخاطب و مفتخر گرديــد

 حاجي رسول حاکم و ضابط منشاد و ميانکوه بموجب حکم و دستوري کــه يــافت قيــام بــر قتلش نمــود و بعنــوان1284تا بسال 
اينکه در خانه مريض بستري سختي دارد شبانه از مهريز کس بطلبش فرستاد و مال محّمد رضا سوار بر استر به مهريز رفته به خانــه
حاکم مذکور درآمد و او در همانشب به نوشاندن چاي مسموم وي را به شهادت رساند و خبر به منشاد رسيده برادرش مال بابــائي
مذکور به مهريز رفت جسد برادر را بر استرش حمل کـرده بـه منشـاد آورد و در قبرسـتان آنجـا دفن نمـود و مال محّمـد رضـا در
هنگام شهادت پنجاه سال داشت و در شأن او الواح کثــيره از قلم ابهٰي  صــادر شــد منهــا قولــه األحلي :  « و اّنــک ان رايت رضــي
الّروح ذکره بما ورد علي الغالم ثم الق علي وجهه  الّروح من لّدنا کذاک امرت من لدن عليم حکيم و قــل يــا رضــا اتضــحک في
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نفسک بعد اّلذي تبکي عيون القدم بماورد عليه من نمّر الشياطين اتکن علي مقاعد الراحة و کان جســد نفس اهللا مضــطربا من لــدغ
الثعبان في کّل االيام . 

730 صفحه         
 بل في کّل حين ان يارضا قم علي االمر ثم انصـر رّبک والتصبر اقّل من آن النک اسم االعظم في الــواح قــدس حفيـظ ثم اجتمـع
الّناس علي حّب اهللا و امره ثم اقرء عليهم مانزل حينئذ من جبروت رّبک القادر الحکيم اسيت  حين الذي دخلت بقعـة الفـردوس و
حضرت بين يدي العرش و يلقي عليک من سدرة الّروح عن خلف الف حجاب باني انا اهللا ال اله اال انا المهيمن العزيز القدير و اذا
يظهر بين يديک الواح و رسائل في رّد اهللا و سلطانه اذا توکّل علي اهللا رّبک و قل بسـم اهللا االمنـع االقـدس العزيـز الحکيـم ثّم خـذ
بقوة اهللا اوراتامن القرطاس ثّم اکتب بما يلهمک اهللا بسلطانه في رّد من رّد علي اهللا المقتدر الغالب القدير . و قــدرنا في هــذا اللــوح
ــيز دخــترانش عائلــه الکثر االحباب بان يکتبوا الواحا في اثبات هذا االمر و يرسلولها الي البالذالخ . و پسرانش ميرزا هادي خان و ن
واسعه تأسيس کردند و بعدا حسب امر حضرت عبدالبهاء قبرش را در منشاد ساختند و بر لوحه اش نگاشتند « رضا الّروح قد صعد
ــه الــّرحمن . و بــرادرش مال حســين از متقــّدمين مومــنين و در غــايت عتبة القّدوس الّسبوح تتنّزل عليه مالئکة الّرحمة و الغفــران رّب
اخالص بوده مشهور و معروف بنام اين امر شده پيوسته مورد تعّرضات معاندين گشت تا بــاألخره روزي حــاجي ســيد مــيرزا امــام
جمعه در حّمام باوي مکالمه و مناظره در خصوص امر ابهٰي  کرده بشّدت غضب برافروختـه لنگ تر را بهم تابيده بقــّوت تمــام بــر

بدن عريان آن پير . 
731صفحه       

 ضعيف و نحيف همي زد چنانکه بيفتاده از هوش رفت و بعضي او را بر دوش گرفته بخانه اش رســاندند و بيمــار بســتري و دچــار
استرخاء و فلج شد تا از اين عالم درگذشت و   د ر هنگام وفات هشتاد و پنج سال داشت و اخوان ديگر و بستگان رضي الّروح را
متدّرجا بعدا ميآوريم ديگر محّمد رضا از اهل محّمد آباد چابک يزد در سنين صغر و شباب حسب امر پدر که حاجي حــبيب نــام
داشت چندي در مکتب و مدرسه به تحصيل قرائت و کتابت و معلومات ادبيه و دينيه پرداخت آنگاه به تجارت اشــتغال جســت و

ــابرۀچون آواز  ظهور حضرت نقطهٴ اولي به سمعش رسيد مجاهده کرد اقبال و ايمان حاصل نمود و با رضي الّروح و امثالش از اک
مومنين يزد محشور شد و هنگاميکه رضي الّروح از بغداد قصيده عّز ورقا بياورد بمحض مطالعه قصيده گفت شهادت ميــدهم کــه
ــان من يظهره اهللا موعود بيان ظاهر شد و رضي الّروح گفت او هنوز رسما اظهاري نکرد مال محّمد رضا چنين گفت من با ديده عي
موعود بيان را بر عرش اين کلمات جالس و مستقّر مي بينم که رضي الّروح گفت او خود چنين اّدعا ندارد و ناچار از معاشــرت و
مجالست با شما بايد دست شست و بدينطريق عرفان و ايمان مال محّمد رضا بغايت خوب و لطافت بود و بنــام بــابي شــهرت يافتــه
مورد تعّرضات مردم شد و پس از افشاء امر جمال ابهٰي  بانوار عظمي مستقّر و مشتعل گشته بر شهرتش و تعّرضات اعدا بيفــزود و

 قطع عالقه از يزد کرده به رفسنجان کرمــان رفت و بــا عائلــه در شــمس آبــاد فــوق کــه عالقــه ملکي داشــت۱۲۹۰در حدود سال 
متوطّن شد و متدّرجا با متنفذين در خصوص امر ابهٰي گفتگو نمود و شهرت يافته . 

 ---۷۳۲صفحه  
 محّل حمالت خاّص و عاّم گرديد ولي چند بار بشهر کرمان رفته با حکمــران محّمــد اســمعيل خــان وکيــل الممالــک مآلقــات و
مکالمه کرد و مابينشان ارتباط و محّبت پديد آمد و حکمران نسبت به وي ارادت و اخالص حاصل نمــود و بــا او و ســاير احبــاب
مالطفت کرده و دوستي اين طائفه و امر ابهٰي  را در دل گرفت و مال رضا بي باکانه به تبليغ و نشر عقائد و تعــاليم ابهٰي  پــرداخت
تا آنکـه حکمران مذکور درگذشت و پسرش مرتضي قليخان وکيل الملک ثاني و حــاکم کرمــان گرديــد و نســبت بــه اين طائفــه
خشونت و عداوت پيشه کرد و قالدوزان به شمس آباد فرستاد وي را به شهر کشيده محبوس نمــود و بعــد از چنــدي رهــائي دادو
بدين موجب آقامت براي مال محّمد رضا گران شد و رنج و مشقّت فراوان گشت الجرم به تأني و تدبير امالک خود را بفروخت
و به يزد رفته آقامت گزيد و با صداقت و صراحت و شجاعتي که مخصوص وي بود به نشر امر ابهٰي  پـرداخت و مـورد تـوهين و
تعّرض خاّص و عاّم گشت و در امور کسب و کارش اختالل حاصل شد و پس از فوت برادرش بدســتياري مالهــا بنــام آنکـــه مال
محّمد رضا بابي شد تمامت مايملک پدر را تصّرف و ضبط کرده وي را از ارث محروم نمود و او اعتنا نکرده در کمـال عرفـان و
ايمان بجمال ابهٰي  برقرار بوده معاشرت با احباب و نيز تبليغ کرد و بليات و مّشقات شديده ديد و پسر شانزده ساله اش را در بازار
هنگاميکه نان براي صرف ناهار پدر ميخريد بنام امر ضرب و آزار کرده لگد بـر شــکمش همي کوفتنـد و هالک نمودنـد الجــرم
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جاي درنگ در يزد برايش نماند آمرده اند که نوبتي بموجب تحريک مجتهــدين و شــورش عــوام حکمــران يــزد وي را دســتگير
نموده پاهايش را در دارالحکومه به فلکه بسته چوب بسيار زدند تا تبّري از عقيدت بديعه نمايد و هر مقدار . 

732صفحه         

 در شرح احوال مال محّمد رضاي يزديصفحه             حاشيه ضميمهٴ

 مشاعرش در کمــال انتظــام مــؤمن و مســتقيم ممتحن و حليم بــود در ايـامۀمال محّمد رضا بلند اندام کامل االعضاء تام القوي و قّو
شباب ثروت داشت و بعد از ايمان از شّدت حّب و فکرهاي بلند و آمال بعيده بخيــال کشــف اکســير افتــاد و ميگفت جمــال قــدم
فرمودند بلوغ عالم منوط بظهور دوچيز است اّس اعظم و صلح امم و باينجهت اعتقادش اين بود که بايد ظاهرا در اين عالم اکسير
ظهور يابد و ميگفت شايد از من بظهور رسد تا بنيان مشرق االذکار نهم  باسم بهاء اهللا که نود و پنج ســتون داشــته باشــد و تمــام از
بلور و ارتفاع ستونها نود و پنج زرع در نه زرع و ارتفاع و پهناي درها و تمام طال و ايوانش معلـوم اسـت کــه چـه بايـد بشـود ولي
عمرش وفا ننمود سّنش هم مانع بود و حتي در طرف کرمان درياچه بود محّل مجـراي آب بـاران و بـرف و در تحت آن درياچـه
ارض غير ذي زرع و بي صاحب موجود بود ايشان بخيال آن شدند که درياچه را سوراخ کرده لوله گذارده آبش را براي زراعت
بکار برد گويند مشغول کندن آن محّل بودند و بنام بهائي گرفتار شدند و نيمه کار ماند و متجاوز از پانصــد بيــل و کلنــگ در آن

ۀ از خيال خود نا اميدي نداشت و اکل و شربش در وقت امکـان مـافوق غــذاها بـود مثال بـّرۀبيابان مانده و مردم بردند معذلک ذّر
شيرخوار را از ابتدا با حلويات و آجيل و غيره مي پروراند بعد گوشت آنرـا ميخورد که گوشت پر قّوت باشد و ميهماني ميکــرد و
حتي هل و ميخک هم بآن بّره ميخورانـد که گوشتش پر قّوت شود ميگفت جمال قدم فرمودند کونوا عنصر اللطافه و باز فرمودند

انفقوا مّما تحّبون اگر نعمتهاي عالم را يک لقمه کنند . 
733 صفحه        

و بدهن يک مؤمن بگذارند اسراف نميشود و دواي تلخ ابدـا ميل نميکرد و مرض خود را باغذيــه مــداوا مينمــود گوشــت را زيــاد
مينمود و آبش را کم ميگفت همين طور در عمل زياد باشيد و در قول کم در استقامت فريد عصر و بر زجر و شـکنجه طـاقت بي
ــرآورد منتهي داشت احّباي يزد نقل ميکنند که بفتوي علما او را يک روز در هفت رهگذر حکومت بچوب بست ابدا نه فريادي ب
و نه التماسي کرد بهر گذري ميرســيدند فّراشــها ميخواســتند چــوب بزننــد اّول دســتهايش را بــزمين پهن ميکــرد و عبــا و عّمامــه و
جوراب پايش را روي دستمال ميگذاشت دامنش را بروي خود کشــيده ميگفت بســـم اهللا مشــغول شــويد فّراشــها در نهــايت بغض

 از او نمي شنيدند در يک محلي چنان بسختي زدند که گمان کردند مل رضا مرد چــونۀميزدند تا شايد او التماس کند  ولي کلم
وارسي کردند ديدند در زير دامنش دندانهايش را مسواک ميکرد و از سّر احوال او در تحير بودند عاقبت حکومت او را مرخّص
ــار شــد روزي نمود و حکم داد که در يزد نماند چه که مردم به صدد قتلش بودند و در واقعهٴ  گرفتاري احباب طهران او نيز گرفت
او را در اطاق عدليه براـي استنطاق حاضر نمودند جمعي از اعيان و شاهزادگان مانند فرهاد مــيرزا حســام الســلطنه و نــايب الســلطنه
ــه حاضر بودند بعد از گفتکوهاي بسيار فرهاد ميرزا عّم ناصرالّدين شاه ايراد کرد که در کلمات بهاء اهللا بعضي اغالط است چنانک

 « اّن قلمي يجول في مضمار الحکمة والبيان » قلم در جريان استعمال ميشود نه در جوالن آقا ميرزا ابوالفضـل چند مصــرعۀدر جمل
از اشعار عربيه خواند که قلم در جوالن استعمال شد فرهاد ميرزا خجل گشت و براي رفع خجلت به جمال مبــارک تهمت و افــترا

 چنين شخصي بشوند که اکثر اوقات با من در مجلس .  ۀبسته گفت که مثل شما مردان فاضل و عالم را حيف ديدم فريفت
734صفحه          

شرب بود آقا ميرزا ابوالفضـل مي،خواست جواب گويد مال رضا از پشت سر ناگهــان بلنــد شــد و دســت بســوي فرهــاد مــيرزا دراز
کرده گفت بلي حضرت واال اين حرف را که سرکار فرموده در شريعت مقبول نيست زيرا کسي که اعــتراف بفســق خــود نمايــد
شهادتش در حّق ديگري مسموع نيست فرهاد ميرزا لرزه بر اندامش افتــاد و عصــا از دســتش ســاقط شــد و بعضــي از اهــل مجلس
لبخند زدند و به حاضرجوابي مال رضا متحير ماندند و احباب را مجّددا حسب الحکـم بزنداـن بردند و نائب الّسلطنه شبانه مال رضــا
را بمنزل خود برده با هم غذا ميخوردند و از او پرسيد که شما بهــاء اهللا را امــام ميدانيــد يـا پيغمـبر آخونــد گفت مـا جمــال قــدم و
مظهراهللا ميدانيـم و مشرق شمس هويه و مطلع نور غيب اليدرک و اين مطابق مو اعيد انبيا است ما از خــود نميگــوئيم او از اســم و
لطنه کـامال مشـرب و عقيـده اهـل بهـاء را فهميـد و لـذا بـا حـاجي علي اکـبر رسم مستغني اسـت و از بيانـات مال رضـا نـائب السـّ
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 صــدقش ثــابت کــرد کــه بهــاء اهللا غيب مــنيعۀشهميرزادي گفت که هميشه ميگفتيد ما بهاء اهللا را رجعت حسيني و مال رضا با هم
اليدرک است حاجي مال علي اکبر گفت مال رضا صوفي بابيها و غالي است ولي مال رضا به نائب السلطنه چنين گفت که بهائيان
دور سماورند که حين امتحان حکمت ميکنند و دور سماور همين حرفها را ميزنند و چـون اين صـحبت مال رضـا بـا فرهـاد مـيرزا
حضور جمال قدم عرض شد فرمودند اگر از ماهم مي پرسيدند همين جوابشان بود که مال رضا گفته غير از اين جواب نداشــت و

آقا سيد اسداهللا از . 
735 صفحه          

 احّباي محبوسين آن سنه نقل ميکرد بعد از آنکه مال رضا جواب فرهاد ميرزا و نائب السلطنه را سخت و بي پروا گفت ايشان کمر
بر عداوت و قتل احّباء بستند و احباب نيز از مال رضا رنجيدـه سماجت نکردنــد و منهم بــا او هم مــنزل و هم کاســه و در شــبها هم
زنجير بودم چون براي محبوسين از سارقين و قاتلين صحبت امريه مي نمود و صريحا تبليغ ميکرد احّبا باو التماس ميکردند که اي
آخوند قدري حکمت کن صحبت بدين نوع خوب نيست و به مشهدي علي زندانباـن سپردند که ممانعت کند مال رضــا در ســجن

ــۀتبليغ ننمايد تا به بينيم عاقبت کار ما بکجا ميانجامد زندانباـن مذکور تازيان  نگفتۀ بسيار بر بر پشت دعريان مال رضا زد و او کلم

 تخم مرغ بر جاي تازيانــه هــا بمــالم مالۀو آه و اخ بر زبان نياورد چون خبر يافتم متأثّر شده بصدد دلجوئيش برآمدم خواستم زرد
رضا بمن گفت آيا چه خيال ميکني وقتي که بمن تازيانه ميزدند مثل فيل مست بودم و ابدا نفهميدم که در حضور جمــال مبــارک

ــديقۀبودم و با او صحبت ميکردم شخصي غالمرضا خان از بزرگان طهران که در زندان بود از مشاهد  احوال مال رضا عاقبت تص
ــام کرد و ميگفت مبلّغ من آن تازيانه ها بود که بر مال رضا ميخورد و طاقت آن پيرمرد که حرکت نميکرد مرا تغيير حال داده بمق

 دالئل و براهيـن براـي من سود نداشت و نيز در زندان شخص يهوديئي مقصّر دولت وۀمجاهده برآمدم و حّق را شناختم و اال آقام
محبوس بود مال رضا بمن گفت که اين بيچاره را مســلمين بــه حّمـام راه نميدهنــد و مصـاحبت نميکننــد لبـاس نــدارد بيــا او را در

حوض زندان بشوئيـم و يهودي را لخت کرده . 
736صفحه         

در کنار حوض نشانديم من آب ريختم مال رضا  صابون زده شست و کيسه کشيده بعد لبــاس داد او پوشــيد يهــودي متحــير بــوده

 پــدرۀميگفت من خودم در شستشوي خود چندين دقّت نميکردم آيا اين چه حکايتي است مال رضا با وي گفت اي بيچــاره کلمــ

 عاشروا مع االديان را بگــوش جــان شــنويۀتو مرا واداشت که تو را شسته دلسوزي کردم و تو خود پدرت را نمي شناسي تا کلم
باري مال رضا هنگام واقعه قتل ناصرالّدين شاه در بلده قم بود و بفتوي مالها او را دستگير نمــوده بــه طهــران فرســتاد و در محضــر
ميرزا علي اصغـر خان صدر اعظم حاضر کردند اتابک به مأمور خطاب کرده گفت اين پيرمرد بابي نيست او را رها کنيد مال رضــا
بانگ برآورد من بابي نيستم بهائيم همه مرا مي شناسند چندين بار هم به حبس افتادم اگر باور نداريــد بپرســيد اتابــک گفت حــال
باز به زندان ميل داري يا نه گفت اگر قسمت باشــد بي ميــل نيســتـم اتابــک گفت پس ببريــد حبس کنيــد و چــون او را بــه زنــدان
آوردند فّراشها او را قدري زدند و او پيوسته ميگفت الحمداهللا الحمداهللا نزد ماهم زنجيـر نمودند نايب زندان از او پرسيد جهت چه
الحمداهللا ميگفتي گفت شکر ميکردم که خداوند مانند اينها ظالم و جاهل نگذاشت که بيگناهي را زده ظلم نمايم بــاري اين فــاني
ميرزا حسين زنجاني شانزده ماه با اين وجود مقّدس هم زنجير بوده بخدمتش پرداختم هر چــه ميلش ميکشــيد بايســتي فــراهم کنم
چاي بسيار اعلي و تا نصف استکان شيرين و معذلک قند در دهن گذاشته مي آشاميد و زياد چاي ميخورد و در خوراک بايســتي

گوشت بسيار و آب کم باشد ميگفتم وجه مصارف اينقدر نداريم ميگفت قرض کن و فراهم نما خدا کريم است . 
 737 صفحه         

ما امساک ميکرديم و باو ميداديم يکبار با حاجي ايمان صحبت ميکرديم مال رضا بمن چــنين گفت ميشــنوي گفتم نــه گفت پس

 شويط پلـو بلنـد اسـت و بـا من مناجـات ميکنـد کــه ايۀاذن و اعيهٴ  تو کرامت نميشنوي در سبزه ميدان ديگ چلوپزي صدا و نال
ــا محبوب و مقصود من چه شود که به لقاي خويش مرا فائز نمائي و به وصال خود برساني که منتهي درجه آمال منست تا در آنج
هوش شوم حّس کردم نغمه کنم و آيات جمال مبارک تالوت نمايم حال تو حاجتش را برآر و بوصال من برسان متحير کــه چــه
کنم حاجي ايمان گفت امشب شام نميخوريم بده از برايش چلو بياورند ده شاهي از خود و هم از حاجي ايمــان گرفتــه فرســتاديم
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شويط پلو آوردند خورد و ما نگاه کرديم نه تعارفي کرد نه بسم اللّهي گفت و بعد از خوردن شـروع بـه صـحبت نمـوده دالئـل و
براهيـن آقامه کرد و لوح خواند شانزده ماه بخدمتش بودم آنچـه توانستم بجاي آوردم حّتي جميع ناله ها که کوچه و دکاکين بلنــد
ــّق در ميشد بمن ميشنواند و به تسکين آنها فرمان ميداد معذلک يکبار اظهار تشکّر از من نکرد عذر زحمت نخواست گويا بجز ح
عالم نميديد و ميگفت شکر جمال قدم که شما را از قبل براي آسايش من مهيا نمــود و بهــرکس چــيزي ميــداد و ميگفت بدســت
جمال قدم دادم و از هرکس هرچه ميگرفت ميگفت از دست جمال قدم گرفتم حتي روزي جواني علي نام همــداني را بــه زنــدان

 جمال قدم است و خودش صاحبش را نمي شناسد بيچاره و عريان است حال کــهۀداخل کردند مال رضا بمن گفت اين جوان بند
ــاو ــا ب ما پيراهن عوضي داريم و زياد است خوبست باو بدهيم که عريان نماند گفتم آنرا تازه شسته ام بپوش و پيرهن تن را درآر ت

بدهيم بمحض شنيدن فرياد برآورد و ناله کرد چندانکه من پريشان و پشيمان گشتم و بمن خطاب کرد . 
738 صفحه          

ــون  که پيراهن چرک را چگونه بدست جمال مبارک ميدهي چرا اين سخن گفتي مگر بهائي نيستي ليس اهللا حتي تتفقوا مّما تحّب
فرمود پس تو کي آدم ميشوي و من فورا پيراهن را دادم علي پوشيد اّما حالم دگرگون شد مناجات کردم کــه بــار خــدايا حــال و
ايمان مرا مثل مالرضا کن يا اينکه مرا بر جاي او در زنداـن نگهدار و او را مرخّص کن و نيز بزرگاني که محبــوس ميشــدند يــا در
حبس بودند از مال رضا سئواالت ميکردند و او بي پــرده ميگفت ايشـان سـّب و لعن ميکردنـد ناســزا ميگفتنــد من بــدو ميگفتم اي

 انبيــاء نــيز چــنينۀجناب آخوند مقصود اين جماعت فهم امــر نيســت بلکــه ســخريه و ســّب و لعن اســت ميگفت نمي فهمنــد بهمــ
ميکردند ميگفتند سّب و لعن ميکنند ميگفت فطرت خود را بروز ميدهند و تف انداختـن بشمس موجب نقصان نــورش نميشــود او
مقّدس است در دهن کبريائيش گردي نمي نشيند ميگفتم ولي از اسـتماع سـّب و لعن متـأثّر ميشـوم و دلم بريـان و حـالم پريشـان
ميگردد گفت آدم شو تا نسوزي و متأثّر نگردي عاقبت گريه و زاري کرده بخدـا ميناليدم که اي جمال قدم يا حالت و فطرت مــرا
ــا تغيير ده يا مرا از اين عالم ببر و يا مال رضا را مرّوتي ده که مرا آزرده ننمايد باري تا آنکه مظفّر الّدين شاه بر تخت نشســته و احّب
اميدواري يافتند و بعضي از اماء الّرحمن بقصد عبدالعظيم رفته تلگراف بشاه کرده خالصي ما را طلبيدند شاه به امين الّدوله رجوع
د ــ کرد و او ما را از فّراشباشي طلبيد و فّراش باشي به زندانباـن حکم کرد که پنج نفر ما را به خانه امين الّدوله ببرند جناب آقا محّم
قلي عّطار سيد فّتاح و حاجي ايمان و مرا بيک زنجير بستند و مال رضا را هم بيــک زنجــير کوچــک جمعي از ســربازان بــا تفنــگ

 از فّراشها . ۀنظامي در اطراف ما و عّد
739 صفحه         

 تند رفتن نداشتيم و مال رضا بکلي از پا افتاد ايشان را پشت حّمالي دادند و حّمال پاالني بــود و زنجــير مالۀو نائب در جلو و ما قّو
رضا روي پاالن ميريخت و سينه اش را زخم مينمود خيلي اذيت داشت نايب دريافت و حّمال ديگــر را صــدا کــرد ولي بي پــاالن
بود در اثناء راه جمعيت ايستاده به حّمال ميگفتند به پشت بردار حّمال ترديد داشت آخراالمر به عتاب نائب مجبــور شــد مال رضــا
را خواه نخواه برداشت نائب در بين راه با مال رضا بناي شوخي گذاشت و مهربــاني نمــود و گفت اي آخونــد اين خــرت چگونــه
است خوب است يا بد گفت حقيقتا خوب خري هست و حّمــل بــد گفت و مال رضــا را بــزمين انداختــه گفت بــابي بــودنش بس
نيست مرا خر هم ميخواند مردم ميخنديدند و صداي هاي و هوي در کوچه و بازار پيچيد باز نائب گفت جناب آخوند اين خر را
شصت تومان خريده ام آخوند گفت ميارزد قدرش را بدان و حّمال داد و فرياد کرده گفت آخونــد پــائين بيــا مــرا خــر کــردي و
نجس ساختي مردم از شّدت خنده روي هم افتادند و فّراشها چند شالقي بپاهــاي حمــال زدنــد و آرام نمودنــد و مــا گهي گريــه و
گاهي خنده داشتيم و متفکّر بوديم که آيا حال ما چه ميشود و اماء الّرحمن بعضي در عقب جمعيت و برخي در اطراف مــا بودنــد

 گويد و موجب برگشتن ما بزنـدان گــردد عــاقبت زن مـيرزا مـؤمن در گوشـه پلي ايسـتادهۀو از مال رضا مي ترسيدند که باز کلم
کمين نموده سر بگوش مال رضا نهاده گفت اي آخوند براي رضاي خدا يک دو ساعت الل شو و کر باش مال رضا گفت بچشم

 امين الّدولــهۀبچشـم هم الل ميشوم و هم کر مطمئن باشيد و ابدا مترسيد اطاعت دارم باري قريب دو ساعت طول کشيد تا بدر خان
رسيديم و جمعيت متدّرجا . 
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 زياد ميشد پس امين الّدوله از مال رضا چندي سئوال کرد و او اشاره به نائب کرده گفت جواب بده چه که الل و کرم در آنحــال
مردم ميخنديدند تا ما را منزل فّراش باشي بردند شب پيش آمد و زنها که مباشر خالصي ما بودند رفتنــد و فــّراش باشــي زنجــير از
گردن ما برداشت شام خورده خوابيديم و صبح بعد از اداء صلوة و مناجات منتظر بوديم کـه از حـاجب الّدولـه مظفـّر الـّدين شـاه
ي داد در آنحين ســيد پيشــنمازي بــا چنــد نفــر قبض برسد تا ما را مرخّص کند و امين الّدوله بدون سئوال جواب با مــا اذن مرخصــّ
طالّب سواره از حضور امين الّدوله مي آمد جلو منزل ما رسيد بــاران هم ميآمــد فّراشباشــي بــه ســيد تعــارف نمــوده پــائين آمــد و
نشستنـد تا باران بگذرد سيد از مرخّصي ما مطلّع شد ميل مآلقات کرد فّراش آمد و گفت آقــا شــما را ميخواهــد بــه بينــد آن اطــاق
گفتم حال ما مساعد نيست و رفتيم ولي جناب مال رضا بلند شد که برود آنچه ما اصراـر کرديم مقبول نيفتاد آقا محّمــد قلي گفت
خدا از شّر آخوند و سيد ما را حفظ نمايد ربع ساعتي نگذشت که صداي قيل و قال از اطــاق بلنــد شــد و طالّب آخونــد را فحش
داده کتک زده از اطاق خارج کردند و مال رضا بايشان ميگفت تو که حقانيت جّدت را نميتواني ثــابت بکــني چــرا بمن ميگــوئي
بصبح ازل لعن کن در صورتي که نميداني صبح ازل کيست و از براـي چه بايد سّب و لعن شود آنگاه آمــد نــزد مــا نشســت گفتم
جناب آخوند چرا از ما نشنيدي و رفتي حال چه ميداني که عاقبت چه زحمتي فراهم شود گفت اگر نرفته بودم چـيز ديگـر خيـال

 به امين الّدله نوشت که اين پيرمرد بابي جسور را مرخّص نمودنۀميکردند جوابش را بکف دستش گذاشتم و سيد پيشنماز عريض
موجب بد نامي شما و سبب ضوضاء مردم . 
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 ميگردد و از عقل دور است لذا امين الّدوله گفت بخانه بروند آخوند باشد تا من خـودم او را بــه بينم ناچـار دلم بـر حـال آخونـد
سوخت و به نائب زنداـن سپردم که نوعي کند آخوند مجّددا به زندان نيفتد و عهد کردم کــه هفت تومــان خدمتانــه بــاو برســانم و
ــاهر سپردم که پرستاري  کرده نان و آبش بدهند حتي گفتم راضيم که او را مرخّص کند و مرا بر جاي او محبوس داريد نائب بظ
قبول کرد ولي بعد از ما او را به زندان برد فردا خبردار شديم حاجي ايمـان بديــدنش رفت و آش ترشــي کــه خواســته بــود بــرد و
خرجي هم داد ولي از بد پرستاري و عــدم اکــل و شــرب بقاعــده و هم عنــاد زنــدانبان تشــنگي و گرســنگي ديــده ده روز بعــد از
مرخّصي ما در زندان جان بجانان تسليم نمود روزي بمن ميگفت که من از جمال قدم دوآرزو دارم اّول آنکه در عالم باشــد و من
هم با او باشم دوم آنکه از من راضي باشد و يقين دارم که از من راضي است چون فرمــوده هــرکس از من راضــي باشــد من از او
راضيـم و من هميشه از جمال قدم راضي بوده ام الّبته او هم به وعده خود وفا ميکند که راضي باشد راضي لتربته الفداء و عليه بهاء

اهللا .       سيد حسين زنجاني .  
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 محّل حمالت خاّص و عاّم گرديد ولي چند بار بشهر کرمان رفته با حکمران محّمد اسمعيل خان وکيل الملک مآلقات و مکالمه
کرد و مابينشان ارتباط و محّبت پديد آمد و حکمران نسبت بوي ارادت و اخالص حاصــل نمــود و بــا او وســاير احبــاب مالطفت
کرده دوستي اين طائفه و امر ابهٰي  را در دل گرفت و مال رضا بيباکانه  بــه تبليــغ و نشــر عقائــد و تعــاليم ابهٰي  پــرداخت تــا آنکـــه
حکمران مذکور درگذشت و پسرش مرتضي قليخان وکيل الملک ثاني و حکم کرمان گرديــد و نســبت بــاين طائفــه خشــونت و
عداوت پيشه کرد و مالدوزان بشمس آباد فرستاد ويرا بشهر کشيده محبــوس نمــود و بعــد از چنــدي رهــائي داد و بــدين مــوجب
آقامت براـي مال محّمد رضا گران شد و رنج و مشقّت فراواـن گشت الجرم بتأني و تدبير امالک خود را بفروخت و بــه يــزد رفتــه
آقامت گزيد و با صداقت و صراحت و شجاعتي که مخصوص وي بود به نشر امر ابهٰي  پرداخت و مورد توهين و تعّرض خــاّص
ــابي و عاّم گشت و در امور کسب و کارش اختالل حاصل شد و پس از فوت برادرش بدستياري مالها بنام آنکـه مال محّمد رضا ب
شد تمامت مايملک پدر را تصّرف و ضبط کرده وي را از ارث محروم نمود و او اعتنــا نکــرده در کمــال عرفــان و ايمــان بجمــال
ابهٰي  برقرار بوده معاشرت با احباب و نيز تبليغ کرد و  بليات و مّشقات شديده ديد و پسر شانزده ســاله اش را در بــازار هنگاميکــه
ــگ نان براي صرف ناهار پدر ميخريد بنام امر ضرب و آزار کرده لگد بر شکمش همي کوفتند و هالک نمودند الجرم جاي درن
در يزد برايش نماند آورده اند که نوبتي بموجب تحريک مجتهدين و شورش عوام حکمران يزد وي را دستگير نموده پاهايش را

در دارالحکومه به فلکه بسته چوب بسيار زدند تا تبّري از عقيدت بديعه نمايد و هرمقدار زدند ناله نکرد . 
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744 صفحه             
خواستگاري کرده گرفت و پس از چندي ناگهان و بيخبر فرار کرد و دختر حامله گشـته وضـع حمـل نمـود و بـه تحريـک شـيخ

کي جــز اينۀمحّمد حسن مذکور تهمت بر مال محّمد رضا نهاده او را گرفتند و همينکه عقد نام  شرعيه درويش را ارائه داد متمســّ
نجستنـد که گفتند آخوند بابي است و او را به محبس حکومت کشيدند و مّدت سه ماه محبوس داشتند و حکمران که محّمد خان

 ساله اش ميرزا فضل اهللا درگذشــت و او را19بن قاسم خان والي وسالم و نجيب بود وي را مرخّص نمود و در همان اوقات پسر 
کدورت و فتوري دست نداد و چون آزاد شد با لباس تا سر سفيد از عبا و عّمامه و قبا و شلوار که ديگري در يــزد نمي پوشــيد بــا
اهالي صحبت از اين امر همي کرد و ميگفت من ميخواستم که محّمـد خـان مـرا بکشـد ولي نکشـت و چنـدي نگذشـت در قلعـه
حکومتي مجلس تحقيقات بلدي بعضويت چندين از اعاظم و تّجار بلد تشکيل شد و آخوند عريضه باين مضمون بمجلس داد که
ــدند و هيچ تحقيقي چون الحمداهللا جمعي از محترمين و اعاظم تّجار با حضور چنين حاکمي عادل براـي تحقيق در امور مجتمع ش
واجبتر و مهّمتر از تحقيق در امر دين نيست مستدعي چنــانم کــه چنــد تن از مجتهــدين را حاضــر نمائيــد و اين بنــده را هم اجــازه

فرمائيد تا حاضر شده در حضور جمع صحبت بدارم و تحقيق کامل براـي همه حاصل شود و حّق از باطل . 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
صحيح است حيف که آن ندا را از سدرهٴ انساني در طور سينا مرتفع شده و شما اصغاء ننموديد شيخ از اســتماع اين کالم متغــير و
پريشانحال شد دستي بريش کشيد چند مرتبه سبحان اهللا ذکر کرد و مقصود آنکه ابدـا مالحظه حکمت را نداشت و ميفرمود اصل

ــه۱۲۹۰  حکمت همين است « آنکه مردن پيش جانش تهلکه است . حکم ال تلقوا بگيرد او بدست » و در سنهٴ  از يــزد مســافرت ب
طهران نمود و هر وقت حبس و گرفتاري از براي احباب فراهـم ميشــد ايشــان هم بســعي و جهــد خــود را همــراه مينمودنــد « همــه
سالمت تن آرزوکنند ولکن . خالف من که بجان ميخرم بالئي را» در محضر حّکام و ابناء ملوک که مقامــات عديــده و مقــاالت

مفيده ذکر فرموده جنان ميرزا ابوالفضل فرمودند وقتي در محضر نايب السلطنه ما را احضار نمودند اوقات . 
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ممتاز باشد و عريضه خود را برده بحاکم رساند و حکمران نائب کاظم خان داروغه شهر را طلبيده آخوند مالرضا را سپرده گفت
بايد اخراج بلد شود و دو تومان براي مخارج بدهيد و بنوع احترام بيرون دروازه ببريد تا هرجا که خواهد برود الجرم محّمد رضــا
قصد طهران نمود و خود را رساند و بکتابت اشتغال جسته و روز ها در مسجد شاه محلي را اختيار کرده کتابت و مراســله نگــاري

 در طهران برخاست و دستگير و1300نمود و به کتابت الواح و آيات بديعه نيز پرداخت و امور معاش گذرانـد تا آنکه فتنه سال 
محبوس شد و در مجلس کامران ميرزا نايب الّسلطنه که مرکّب از اعاظم شهزادگان و اکابر اولياي دولت بــود هــر ســئوالي کــه از
اصول يا فروع اين امر نمودند بي پروا جواب گفت و با صراحت بيان و حقيقت گوئي توضيح داد حــتي بــراـي نشــان دادن صــلوة
وضو گرفته نماز بجاي آورد و عقيدت خويش را نسبت به جمال ابهٰي  باوضح عبارت بيان کرده گفت که جمال محبوب را ذات
غيب الهي ميدانـم  و آنانکه بعنوان رجعت حســيني و يــا نــزول مســيحائي و مظهــر الهي تعبــير مينماينــد بهــائي در پــاي ســماورند و

خويشتن را بهائي پاي دار خواند چنانکه تفصيل واقعات مذکوره را در بخش سابق آورديم و بالجمله حبس مال محّمد رضا . 
---------------------------------------------------------------------------------------
زمستان و در وقت بعد از عشا من بودم و جناب مال علي اکبر نائب السلطنه در جلو بخاري جالس و حسام السلطنه و فرهاـد ميرزا از يميم و يساـر جالس در
خصوص ايا امر مبرم جواب و سئوال مينمودند ماهم باقتضاي وقت بطور حکمت مطالبي ذکر مينموديم سئوال از جمــال مبــارک نمودنــد کــه ايشــان
مّدعي چه مقام اند و اهل بها ايشان را بچه مقام قائلند ما بطور حکمت بياني ذکر نموديم که سبب وحشت ايشان نشود و کنمان هم ننموده باشــيم نــائب
الّسلطنه گفت شما راستش را نميگوئيد فرمود مال رضا را بياوريد مال رضا را فورا حاضر نمودند اذن جلوس دادند جــالس شــد چــون بــر حــاالت او کــه
مالحظه سخن گفتن را ندارد و البد بر خالف ماها صحبت خواهد داشت مضطرب و پريشانحاـل بوديم نائب الّسلطنه توّجه بايشان نمــوده مــذکور نمــود
ــراتب اين پيرمرد بابي خوبي است هرچه از او سئوال شود راستش را ميگويد از او سئوال نمودند که اهل بها جمال مبارک را بچه مقام قائلند فرمود م

خلق متفاوت است من بسائرين کارندارم . 
====================================================
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مّدت بيست ودو ماه بطول انجاميد و چون مستخلص گشت رهسپار ارض مقصود شده بمحضر ابهٰي  تشّرف حضور حاصــل کــرد

 بنوعي کــه در بخش الحــق مينگــاريم وي را نــيز در۱۳۱۳ بعد از چندي عودت بطهران نمود سپس در واقعهـٴ  قتل شاه بسال ۱۳۰۷
ــان قم دستگير کرده به طهران کشيده محبوس نمودند و پس از شهادت ورقا چون از مّدت حبسشان هفت ماه گذشت ميرزا عليخ
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امين الّدوله صدراعظم شد و براي استخالص محبوسين دستور داد که چون امر باحضارشان دهد و از ايشان پرســيد کــه آيــا شــما
ــا مســتخلص بابي هستيد يا بدين نام متهّم کرده اند همه گويند که ما بابي نيستيم و بما افترا زدند و بدين طريق سه تن همرهان ورق
شدند و يکي از انبار بانان را رحم و شفقت بر آخوند آمده نزد امين الّدوله حاضر کرد تا مستخلص شود و او در آنحال که منتظــر
ورود امين الّدوله بودند به تبليغ پرداخت و همينکه صدر اعظم وارد شده حقيقت احوال سئوال کرد اعتراف بعقيــدت خــود نمــود

لذا وي را به انبار بردند و در حبس بماند تا وفات يافت و سّنش در آن هنگام متجاوز از هشتاد بود . 

من اورا مظهر ذات غيب الغيوب و مصدر جميع اسماء حسني و صفات عليا ميدانم . هو االّول واآلخر و الظاهر و الباطن و هوالعليم الحکيم وحــده ال الــه
اال هو . بعد از استماع اين کلمات فرهاد ميرزا بماالينبغي لشأنه تکلّم نمود جناب مال رضا بالخوف و مالحظه فرمود حضرت واال الحمداهللا شما خود اهـل
علم هستيد و قانون شريعت را خوب ميدانيد مسئله اين است در شرع شهادت فاسق مقبول نيست و شما اقرار به فسق خود نموديد که من در فالن محّل
که ايشان حضور داشتند شرب نمود باقرار خود شما فاسقيد و شهادت فاسق مقبول نيست و او مقّدس از مــدح و ذّم بنــده و شــما چــون بيانــات جنــاب
آخوند بر وفق شريعت بود ايشان سکوت نمودند لکن نوعي حاالت ايشان پريشان و مشّوش که از وصف خارج است نائب الّسلطنه چــون حــاالت حســام
ــع الّسلطنه و فرهاـد ميرزا را مشّوش و مغشوش ديد اذن رجوع داد بمنزل خود که جنب همان عمارت بيروني نائب الّسلطنه بود راجع شديم لکن از وض
لطنه بعــزم تمــام آن مجلس و حاالت شاهزادگان تن بقضا در داده مستعّد شهادت بوديم چنانچه سيد صادق هم بکمال عداوت قيام نموده و حســام الســّ
هّمت بر اضمحالل قياـم نموده بود و از همه بابت اسباب اضطراب فراهم بود و اميد ما مقطوع که باندک زماني يد غيب الهي ظاهر فرموده آنچه را که

بخاطر احدي خطور نمينمود بفاصله سه يوم سيد صادق که جمال قدم 
===================================================================

747صفحه          
ذکر نمودند و حسام الّسلطنه که عازم خراسان بودو سراپرده و اسباب اجالل را بيرون بــرده بودنــد نقــل مکــان نمايــد از تقــديرات
الهي بعالم ديگر ارتحال و انتقال نمود و سيد کاذب نيز بمقّر اصلي خود راجع شد فمبش مثنوي الظالمين بعد از حدوث اين واقعـه
زوايع افتتان مخفي و شرار ظلم و اعتساف منطفي شد و اسباب خالصي احباب فراهم جلت عظمة ربّنا الّبهي االبهٰي  وقتي در حين
تشّرف بلقاي جمال ابهٰي  ذکري از جناب مال رضاي محّمد آبادي فرمودنــد از صــحبتهاي جنــاب مال محّمــد رضــا آدم خوشــش
لطنه از او پرسـيد سـبب بغض و عـداوت حضـرات بـدولت چـه جهـتي دارد ميآيد ما هم اگر بوديم همين قسم ميگفتيم نـائب السـّ
جواب داد اين مطلب را خالف فهميده ايد ميفرمايند « عاشروا مع االديان بالّروح و الّريحان » نائب الّسلطنه از او پرسيد شما از اين
شخص چه ديده ايد گفت آنچـه را که سائر امم از جميع مظاهر و مطالع امر الهي ديده انــد مــا هم از اين شــخص ديــده ايم گفت
محض حرف است از کجا آنچـه کتب و صحف و الواح است در جميع بالد منتشر است و اگر معجزات و خــوارق عــادات اســت
از اخيار و اغيار مخا لف و موافق ديده اند گفت ما چرا نديديم در جواب گفت اخبار قبل از وقوع که از بعـد کـل واقـع شـده در
زبر و الواح بسيار است مالحظه نمائيد گفت اينها را شما بابيها از دور نوشته ايد و مطابق کرده ايد فرمودنــد مالحظــه کم شــعوري
او را نمائيد که اين قدر او را درک ننمايد که ممکن نيست جمعي کثير از هر بالد و ديــار متفــّق شــوند و مطــالب بي اصــل اّتفــاق
نمايند و ديگر فرمودند ما کّل را از نزاع و جدال نهي نموديم حق بر اخذ مشرکين قــادر اســت بقــاي بعضــي الجــل حکمت بالغــه
الهيه است فرمودند به مال جعفر کاشي گفتم امر از دو حال بيرون نيست يا بايد مرتفع شود يا محو و تمــام شــود اگــر بايــد مرتفــع
شود ترا بايد خداوند اخذ نمايد و خداوند او را اخذ نمود ذئب را که کشت رقشاء چه شد سيد کــاذب را کــه اخــذ نمــود اّول من
افتي را که کشت حسام الّسلطنه چه شد قد اخذهم اخذ عزيز مقتدر فرمودند دعا کنيد و از حّق بخواهيد که شما را موفــّق و مؤيــد
فرمايد اگرچه مؤيد شده ايد همين وصول باين مقام دليل توفيق و تأييــد اســت الي آخــر بيانــه المحکـم المــتين جنـاب مال رضــا از

ــارۀ حضرت اعلي است و بمحض شروع اظهار امر جمال قدم بدون تأمّل و تکلّم بکلمۀمومنين دور  اذعان نمود و بلکه قبل از اظه

 ورقائيــه کــه تــازه بــه يــزدۀامر هم مذکور مينمود چنانچه از موثقين اصحاب استماع شد که شبي در خانه عبــدالّرحيم قنــاد قصــيد
آورده بودند جناب مال رضا بالحان خوش تالوت نمود و بعد از اتمام فرمود من صاحب اين کالم را حّق ميدانم اين کلمــه ســبب

شد که مّدتي مردود احباب بود تا آنکـه حقيقت امر مکشوف . 
 748 صفحه       

 ديگر مال محّمد علي دهجي بشرف سبقت ايمان در امر اعلي و ابهٰي  فائز شده تبليغ نمود و بکّرات متواليه به عّکا رفته چنــدي در
جوار عنايت کبري بسر برده عرائض و غيرها از جانب بهائيان تقديم داشت و با الواح و پيامهاي مبارکه دعــوت کــرده بــه بهائيــان
رساند و در نوبت نهم پس از ايامي که در محضر ابهٰي  ماند با تفقّد و مالطفت بوي چــنين فرمودنــد چـون دچــار ضــعف و پــيري
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ــل شدي اگر سکون و استقرار در محلي اختيار کني اولي و انسب باشد و او به نوع استدعاي آميخته به مزاح عرض نمود من از اه
دهجم ومناسب چنين است که ده حّج بجاي آرم و بدينطريق خواستار سفري ديگر براي زيارت هيکل انور گرديده و باو اجازت

 به عّکا رفته اسفار عشره را کامل نموده و در مراجعت در نيمه شب چــون بــه کاشــان1307دادند و سفري ديگر در حدود سال 
رسيد در کاروانسرائي ورود کرد و االغ سواري رهوار و خرجين و اشيائي با خود داشت و خائنين معاندين از حالش مطلـّع گشـته
در همان شب وي را نهاني کشتند و مرکوب و اشياء را بردند و او در آن هنگام تقريبا شصت و پنج سال داشت ديگر ميرزا جعفر

 مضيقه و بليات وارده برين فئه بنجف رفته ساکن شــد و بــا طالّبۀاز فضالء مدارس علوم دينيه پس از فوز بايمان بديع در بحبوح
و علما معاشر گشته به تحصيل پرداخت و ايامي که صيت ابهٰي  در بغداد مرتفع شد بدانسو شتافت و عّمامه و لباس مالئي را تغيــير

داده در طلب معاش به نّجاري مشغول گرديد . 
---------------------------------------------------------------------------------------

ــتر از  در يکي از الواح که از قلم قدم باسم ايشان نازل شده عباراتي است که شاهد بر اين مطلب است در حبس طهران صعود نمود و دو پسر و دو دخ
ايشان ماند پسر بزرگشان اسمش نوراهللا دويم محّمد علي و صباياـي ايشان از مؤمنات اند جناب مال محّمد رضا بشرف لقاء اهللا مشّرف شده اند در عّکا يکي

از احباب که عّکاسي درست بلد نبوده عکس ايشان را برداشته است . استاد علي اکبر معمار يزدي شهيد . 
===================================================================

749 صفحه         
ــراه ا هم و در جوار ابهٰي  بسر برد و در هنگام مهاجرت مبارک به اسالمبول از ملتزمين و خّدام شد و تا به اسالمبول و ادرنه و عّکــ
بود . در ايام قشله بيمار و مشرف بموت گشت و به توّجه ابهٰي  بهبودي يافتــه بخــدمت و مــأموريت مشــغول شــد و عــاقبت آن در

 درگذشته در قرستان مدفون گرديد ديگر آقــا مــيرزا محّمــد علي صــّباغ بــه بغــداد1309 سالگي در سال 85ارض مقّدس بسن 
مهاجرت کرده مجاور شد و روزي با حضرت غصن اعظم که در سّن شباب با تفنگ براي تفّرج در خارج بلــد بودنــد بانديشــه از
ــه اســالمبول اصابت بر خطا دهانه تفنگ با دست بگرفت و تفنگ خالي شده انگشتان دستش را برد و در مهاجرت موکب ابهٰي  ب
در منازل براي خريد مايحتاج باّتفاق غصن اعظم ميرفت و در طول طريق پيوسته در خلف کجاوه ابهٰي  مراقب بود و بالجمله همه
جا تا عّکا همراه بوده خدمت کرد و در عّکا آقامت يافت و چندي در صيدا مانده به تجــارت نيــل پــرداخت و دخــتر وحيــده اش
بازدواج ميرزا منيربن آقا ميرزا محّمد قلي درآمد و آقامتشان ايامي بصيدـا و چندي در عّکا و مّدتي در طبريا قرار گرفت و از آنان
ــته خاندان وسيع برجاي ماند و او را در حضور حضرت عبدالبهاء مقامي رفيع بود و باخالص گوي سبقت ربود تا در عّکا درگذش
در قبرستان آنجا مدفون گشت ديگر حاجي محّمد شاه منشادي امين البيان در وطن بکّد يمين و عرق جـبين بــا مشـقّت چوپـاني و

 گوســفند بــه يــزد بــردهۀزراعت و تحمّل عسرت و قناعت مالک مال و مکنت شده به تجارت اغنام اشتغال جست و از فارس گّلــ
بفروخت و بواسطه رضي الّروح هدايت بامر بديع يافت و بعد از چندي به عراق شتافته در بغداد تشــّرف بحضــور در محضــر ابهٰي
حاصل کرده ايامي در جوار عنايت بسر برده با  انجذاـب و عرفاني جديد برگشت و بصدد تغيير کار و اختيــار شــغلي محترمــتر در

انظار افتاد که در آنحال باظهار امر من يظهره اهللا االبهٰي  اّطالع يافت و بسمعش رسيد که . 
750 صفحه        

در ادرنه از جهت تفتين و افساد ميرزا يحيٰي  و سيد محّمد اصفهاني گفتگو در باب شهريه دولت عثمــاني در ميـان اسـت و جمـال
ابهٰي  متأثّر و متغير شده چنين فرمودند اگر احّبا هّمت ميکردند و شش هزار تومان شهريه را تاکنون دولت عثماني داد ميپرداختند
و ما رهين منّت نميبوديم از هرجهت راحت فکر حاصل ميشد لذا براي اطاعت دستور بيان که بايد هر فــرد از بابيــه عمــده و نخبــه
ثروت و مکنتش را تقديم محضر من يظهره اهللا نمايـد از امالک خـود بهريـک از دخـتران کـه يکي از ايشـان بـا خانـدان احبـاب
وصلت يافت بخشيد و مابقي را به يک هزار و پانصد تومان بفروخت و تمامت مبلغ مذکور را با خود به محضر ابهٰي  در ادرنه برد

 احّبــا هــدايا وۀو عملش مقبول واقع شد و تمامت مبلغ را باو دادند و او را امين حقوق الهيه مقّرر فرمودند و امــر نمودنــد کــه عاّمــ
حقوق الهيه و غيرها را بواسطه او بمحضر اقدس ارسال دارند و بدينرو شاه محّمد تقريبا همه ســاله بمحضــر ابهٰي  رفتــه عــرائض و
هدايا و حقوق اهللا و اخبار ميبرد و الواح صادره ميآورد و کرارـا پياده راه ايران و ادرنه و عّکا را پيمــوده و حــاجي شــد و او مــردي
ــاط و شــّدت بسيط و عاّمي و صاحب قلب الهامي و قوي االيمان و مّتقي بود و در جمع و حفظ و ارسال امور مذکوره بغايت احتي
رفتار ميکرد و حسب دستور تجارت اغنام نموده ربح حاصــله را بمحضـــر ابهٰي  ميــبرد و مــيرزا ابوالحســن اردکــاني ( حـاجي امين

 که بــا1290ثاني )را چنانکه عنقريب مينگاريم با خود متفّق و مرافق کرده کاتب خويش قرار داد و متّفقا سفر نمودند و در سال 
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هم در عّکا بمحضر ابهٰي  بودند نبيل زرندي در مثنوي که بوصف مجلس حضور سرود چنين آورد : « ذکري از تفصيل آن شــب
شد رقم . تا برد آنرـا امين سوي عجم . بود عازم جانب ايران زمين . باز دست فضل بگرفتش يمين . 

751 صفحه        
عيد رضوان نيز ماند اندر بساط . با سرور و ابتهاج و انبســاط . خواســت از اين کمــترين مــور ضــعيف . ذکــر آن رضــوان مــبروک

 با هم در آذربايجان بــوده عــزيمت1296شريف . خواستم هّمت ز سلطان وصال . تا شود امر امينش اّتصال .  و باالخره در سال 
داشتند که با حاجي مال مهدي عطري سزدي و پسرش ميرزا عليمحّمد ورقا و جمعي ديگر از احّباي يــزدي و نــراقي و غــيرهـم بــه
زيارت عّکا روند و عريضه در طلب اجازت عرض کردند و مسئولشان محض رعايت حکم و مصالح عّکا مورد اجابت واقع نشــد
و فقط امينين را اجازت فرمودند و رفته تشّرف بحضور حاصل کردند عودت نموده به آذربايجان رسيدند و چندي آقامت جستند

 از احــوالش را بالفاصــلهۀ فتنه هجوم شيخ عبيداهللا معروف و اکراد واقع شد و حاجي شاه محّمد مقتول شد و شــّم۱۲۹۷و در سال 
در ضمن بيان احوال امين اردکاني مينگاريم و شرح واقعه را در بخش سابق آورديم و در شأن وي الواح بســيار از قلم صــادر شــد
ــک لهــو الحکيم ان يــا امين منها « بسم اهللا البهي االبهٰي  انّا سمينناک امين البيان بين مالء االکوان لتفخر بعنايه رّبک الّرحمن اّن رّب
قل سبحانک اللهم يا الهي لک الحمد بما هديثي الي افق امرک بعد الذي منع عنه عبادک و ادخلتني في سرادق قربک و شرفتني
بلقائک بعد الذي اخذ باب السجن جنود غافلون اي رّب رفقني علي خدمتک في ايام الباقيـه انـک انت المقتــدر العليم . و حـاجي

 متولّد شد و والدش کــه مــردي فالّح و1248ابوالحسـن اردکاني ( حاجي امين امين الهي ) مذکور در قصبه اردکان تقريبا بسال 
صاحب ملک و ثروت بود برايش در سّن هفده سالگي خواهر مال رجبعلي از مشاهير علماي بيـان را کـه از اشـراف قصـبه بــود بـا

 را تبليغ بامر بديع . ۀجاللت مقام و شجاعت روحيه معاشرت با حّکام و امرا نموده و عّد
752صفحه         

ب مـذهبي بـوده مفتريـات بسـيار در  کرد بزني گرفت و مال رجبعلي با برادرانش عزم تبليغ داماد نمودند ولي او موصوف به تعصـّ
حّق اين طايفه شنيده داشت و در آن ايام از بيم سطوت ارکان دولت و ملّت کسي جــرئت ذکــر خــير از اين طايفــه نميکــرد و مال
محّمد رضا  ( رضي الّروح ) مشهور به نوع مذکور لباس محترم مالئي را مبّدل به زي ژنده دهقاني کــرده ســيمرغ آســا آشــيانه در
جبال گرفته هر که را مستعّد مييافت تبليغ مينمود و چون آنان چندين بار نام امر بديع را بميان نهاده جوالن داماد را در ميــدان دين
و عقيده خواستند و بدين عبارت همي جواب شنيدند که براي امثال شما مردان دين علم و  شرف شايسته نيست کــه نــام اينچــنين
جماعت بر زبان رانند تا چه رسد که از رسم و کيششــان ســخن گوينــد بــاالخره بــدو گفتنــد کــه اين تحــّرز و تنفــّر زائيــده اقــوال
اعداست نه تنها نتيجـه تجسس و استقصا و هر نظر سوء که از آقاويل و تضاليل مغرضين حاصــل شــود نــزد اهــل دانش و بينش در
خور توّجه و اعتنا نيست و سزاوار اينکه تجّسس و تحقيــق کنيــد و بعــد از مجاهــده آنچـــه خــواهي تـواني مجــري داشــت و مــيرزا
ابوالحسـن مختجل و منفعل شده طالب تحقيق گشت و ايشان بجهت اطمينان و امتحان از او تعويق و تسويف همي کــرده بــاألخره
عهد گرفتند که باحدي باز نگويد و چون مامون شدند او را با رضي الّروح مآلقات دادند تا مبين و مدلّل داشت که نه بــه روايـات
مدحيه پيروان مذاهب و اديان نسبت به بزرگانشان و نه به روايات قدحيه شان نســبت بــه بزرگــان ســائر عقايــد و مــذاهب اعتبــار و
اعتماد نتوان نمود و بايد هر مّدعي را از آثارش شناخت و آنچـــه الزم بــود از بينــات و آثــار بــرايش تبــيين و اظهــار نمــود و مــيرزا

 اولي وقوع .ۀ اهل بيان شد و اين قضيه در سّن بيست سالگي وي و چند روز بعد از شهادت حضرت نقطۀابوالحسـن داخل در زمر
753 صفحه         

ــائيۀ يافت و همينکه انواـر و آثار جمال ابهٰي  در خلف سحب حکمت و مراعات مقتضيات وقت درخشيدن گرفت ديد  قلبش بين
جديد يافته بشاطي معرفت کبري رسيد و از تعلّق باوهــام و خرافــات رهــائي يــافت و بيگانگــان خصوصــا بابيــان بــه من يظهــره اهللا
ــا خــانواده رهبري نمود و چون خاندان زوجه اش به نوع مذکور از عائالت عريق بابيه بودند در وطن و بالد اخري که سفر نمود ب
هاي اصيل بابيان اختالط و معاشرت يافته اّطالع کامل از عقائد و اعمال آن طائفه حاصل کرده در مقابله با وي غالبا عاجز و ملــزم
ــه گشتند و سنيني چند در وطن بکّد يمين و عرق جبين معاش و زندگي نمود آنگاه بمالزمت شاه محّمد منشادي ( امين البيان ) ک
از جانب جمال ابهٰي  امين حقوق اهللا شده با سرمايهٴ  که باو دادند اسفار پي در پي نموده به تجارت و جمع حقوق پرداخت رسيده
بشغـل انشاء مراسالت و ايفاء محاسبات منصوب گرديــد و چنانکــه نوشــتيم و متفقــا بــراي جمــع حقــوق و هــدايا و اخــذ و ارســال

 Documents prepared by Adel Shafipour



348

عرائض و الواح مسافرتهاي متواليه که گاهي بيش از يک سال بطول انجاميــد نمــوده عــودت کردنــد و در مــوطن و مســکن خـود
 بعنوان حّج و عــزم زيــارت محضــر ابهٰي  بــا مــال۱۲۸۶چندي بسر پرستي عائله زيسته آنگاه سفري ديگر در پيش گرفتند تا بسال 

التجاره روانه خاک عثماني شده به عّکا درآمدند و خواستند به بهانه فــروش متــاع بــه محبوســين داخــل قشــله گردنــد و بــا وجــود
ــه دســتوري مراقبت و ممانعت حکومت عّکا و مستحفظين و اعدا ممکن نشد الجرم مال التّجاره را فروخته با ميرزا آقاجان خادم ب
که در بخش سابق آورديم مآلقات کرده بها تقديم نمودند و چون هنوز احّباي ايران از مقّر ابهٰي  مطلّع نبودنــد الــواحي چنــد کــه

حکايت از استقرار هيکل اکرم در سجن اعظم و بشارت قرب زوال ضيق و شّدت طلوع . 
754صفحه         

 جلد قرآن محفوظ و مخفي کرده مراجعت به ايران نمودند و بعد از ايصال الــواح و رســاالتۀ فرج وسعت را متضمّن بود در لفاف
و ابالغ اخبار واقعات باري ديگر به نوع مذکور با مال التجاره بعزـم تشّرف عّکا رفت و موقع شّدت و ضيق بــود نتوانســت مشــّرف
ام بحضور در محضر ابهٰي  گردد و مال التجاره را فروخته بها را تقديم نمود ولي دستور فرمودند که چون بــراي اســتحمام بــه حّمــ
روند حاجي ابوالحسن نيز به عنوان استحمام داخل شده زيارت نمايد ولي اظهار شناسائي نکند و او نــيز چنــان کــرد و در رختکن
جمال ابهٰي  را زيارت نمود آنگاه در داخل حّمام بحالي که لنگ بسته و خضاب بحنا داشته آرميده بودند مشاهده کرد غلبه عشق
و شوق طغيان نمود و اقدام جمال ابهٰي  را بوسيد و در آنحال که از خود بيخود شد و پايش بلغزيد بيفتاد و سرش بســنگ خــورده
بشکسـت و جمال ابهٰي  خطاب بدو اين عبارت فرمودند حاجي قرار مابين ما چنين نبود و بالجمله حــاجي ابوالحســـن ناچــار بهمين

ا شــتافت و مکــّررا بمحضــر ابهٰي  شــرف مثــول۱۲۹۰مقدار زيارت اکتفا کرده مراجعت بايران نمود و باري ديگر در سال   به عّکــ
 به آذربايجان رفته چندي در آن۱۲۹۲يافت و به ايران برگشته به نوع مذکور با حاجي شاه محّمد متفّق و موافق گرديد و در سال 

حدود سفر کردند آنگاه عازم عّکا شده بمحضر ابهٰي  تشّرف جستند و از طريق ترکيه بــه ايــران برگشــتند و چنــد ســالي خــدمات
ا شــتافتند و پس از تشــّرف و توقــّف ايــامي چنــد از۱۲۹۶مذکوره را امتداد دادند و باز در سال   از طريق تبريز و طرابوزان بــه عّکــ

همان طريق به آذربايجان برگشتنـد و در بالد آذربايجان سفر و آقامت داشتند که سيل جارف شيخ عبيداهللا و اکراد .  
755صفحه          

 سرازير شد حاجي شاه محّمد در مياندوآب مقتول گشت و پاي حاجي ابوالحسـن بــا گلولـه مجـروح گرديــد و خـود را بــه تـبريز
رسانده چندي در خانه ميرزا محّمد حسين يزدي ( حاجي مستشار) آقامت و معالجه پا نمود تا بهبودي حاصــل شــد و جمــال ابهٰي
وي را حاجي شاه محّمد امين حقوق منصوب کردند و به عنــوان حــاجي امين معــروف و مشــهور گشــت و بــراي جمــع حقــوق و

ــد و۱۳۰۳ به يزد و کرمان رفت و در سال ۱۳۰۰اصالحات داخلهٴ احباب در بالد ايران مسافرت همي کرد و در سال   عازم عّکا ش
در ماه ذيحّجه تشّرف حاصل نمود و در عودتش بايران سفر در قفقازيه کرده وارد آذربايجان شد و مسـافرت همي نمـود و بـاري

ــال ۱۳۰۶ديگر در سال   در فتننهٴ۱۳۰۸ بعّکا رفت چندي تشّرف حضور محضر ابهٰي  يافت و در شهر شوال بايران برگشت نا در س
جمهوريت طلبان اتباع سيد جمال الّدين افغاني بشرحي که در بخش ســابق آورديم بجهت اشــتباه کاريهــاي کــامران مــيرزا نــايب
السلطنه گرفتار شده پس از دو سال که در طهران و قزوين محبوس بود عاقبت به هّمت و جــديت بــرخي از محــترمين مســتخلص
گشت و لباس مجلّل که فراهـم کردند پوشيد و بالجمله بکّرات در اقســام ايــران سـفر هــا نمــود در جمــع آوري حقـوق اهللا و اداي
وظيفه امانت نادرالنظير بود و آنچه بدان مأمور شد بغايت صداقت و استقامت انجام داد و الواح بسيار از قلم ابهٰي  بنام وي صــدور
يافت و يگانه طرف مراجعات ماليه گرديد و با خبرت و تجربيات و مقامات روحانيــه کــه حاصــل نمــود مــوجب اســتحکام مبــاني
ايمان و عرفان احّبا و اصالحات داخليه و تکميل اعمال و اخالق گشته و بعد از غروب شمس ابهٰي  با کمــال اخالص و شــجاعت

در محّبت و تعلّق بحضرت غصن . 
756صفحه        

ــراز ــوي اب  اعظم عبدالبها قيام نمود و چنانکه در مطاوي بخش الحق مي آوريم رؤساء نقض و اعدا غايت عداوت و بغضا نسبت ب
 سفر به خراسان کرد و در غالب بالد ايران و ترکستان روس1312داشتند و براـي نشر عهد و ميثاق اسفار متواليه نمود و در سال 

ه در عـالم گرديـد و مرکـز و عثماني و سوريه و مصر بمآلقات بهائيان رسيد و زانـدـا علي مـا سـبق مشـهور و معتمـد و محـّل توّجـ
آقامتش طهران شده وکالئي براـي جمع حقوق در اياالت ايران و روسيه برقرار داشت و آثار بسيار از حضرت عبــدالبهاء در شــأن
وي صدور يافت و در حقّش چنين مرقوم فرمودند که حاجي امين امين من است و هرکس هرچه باو داده بمن داده و او خّط امن
ــان و خّط من است و مهرش مهر من ميباشد و در اواخرالعمـر غالبا در طهران زيسته باستقامت رأي و استقالل مشرب و صراحت بي
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وارسته گي از کّل شئون ظاهريه و آزادي از رسوم و اوهام و بقناعت و فراســت و کمــال عقــل و تجــربت در جــامعهٴ  احبــا جلــوه
داشت و اسلوب مخصوصش در شئون زندگاني و حکايات و مصطلحات و عبارات و محفوظاتش ورد زبــان اين طائفــه گشــت و

ــاجي1335 سفري به حيفا نموده بزيارت حضرت عبدالبها فائز گرديد و باألخره در سال 1329در سال   حاجي غالمرضا بن ح

 امر حقوق پرورش روحي داده مهيــا ســاختۀمحّمد حسن از تّجار محترم طهران را از جمع اين طايفه برگزيده براـي خدمت بادار
و متدّرجا از عالئق کثيره مال و جاه و خدمش بکاست و غالبا منزل خويش را در خانه اش قرار داده و او را فارغ بــراي انجــام اين

وظيفه نمود و با خود يار و مددکار در مشاغل گرفت و باألخره منظور خود را در باره اش بمحضر حضرت . 
 757 صفحه   

 عبدالبها معروض داشت و مقبول افتاده در مرقومات متعّدده مقصود را تائيــد و حــاجي غالمرضــا را تشــويق و تســديد فرمودنــد و

 اين خــدمت عــاجز مانــد ه  در خانــهۀ ادارۀ بصر از عهدۀبلقب امين امين مفتخر و مشتهر و در آخر بعلّت ضعف پيري و نقصان قّو
اش 

مريض و بستري و مسکين شده وي را باداء وظيفه گماشت و متدّرجا دچار جراحات بدن شده در بستر افتـاد و امين امين بـا عائلـه
ــا1346در طول مّدت دو سال نگاهدارـي و پرستاري از او نمودند تا در سال   در حدود نود سالگي درگذشــت و جنــازه اش را ب

جمعيت و احترام تمام به قبرستان بهائي ( گلستان جاويد ) برده دفن نمودند و مجالس تــذکّر پــر جمعيــتي منعقــد گرديــد و آحــاد
1928 مي 28جامعه از فقدانش متأثّر و متأسّف شدند و از محضر حضرت ولي امراهللا شوقي رباني صورت تلگراف ذيل رســيد 

 از حيفا ميالني طهران از صعود حضرت امين قلوب محزون خدمات سرمشق دهنــده ايشــان تــاريخ امــر را الي1307 خرداد 7و 
االبد مشعشع خواهد نمود در شب صعود با نهايت تضّرع بياد ايشان مشغوليم بعموم محافل روحــاني دسـتور دهيــد مجـالس تــذکّر
ــدي شايسته تشکيـل دهند شوقي . و حاجي امين را دو دختر بود که نسلش از آنان برقرار ماندند ديگر از بهائيان يزد حاجي مال مه
عطري که در بخش سوم ضمن بيان اصحاب وحيـد دارابي نـام بـرديم عـالمي منطبـق و واعظي بليـغ و در علـوم غربيـه ماننـد علم
حروف و جفر و غيرهما مطلّع عميق بود و چون در عمل جوهر کشي و عطر گــيري از نباتــات و ازهــار و اوراد تجربــه و مهــارت
داشت بعنوان عطري معروف گشت و در سّن پيري همينکه نداء ظهور جديد بشنيد لبيک گويان ايمــان آورده در مســلک علمــاء

بيان . 
758صفحه        

منخرط گرديد و در سنين اشراق انوار ابهٰي  از افق عراق با پسر مهترش آقا ميرزا حسين پياده به بغداد رفته چندي در جوار عنايت
بيارميد و مراجعت بوطن کرده در ابراز ايمان نسبت برّب اعلي و جمال ابهٰي  زمام اختيار از کـف نهـاد و علي المنـابر و المحاضـر
اهالي را بيدار و هشيار نمود و رقبايش از وّعاظ سعي در تشهيرش بنام بابي نمودند تا از رونق منــبرش بکاهنــد و جــاي وي گيرنــد
ولب بعلّت حالوت و جذبي که در کالمش بود منقصت و اختاللي در کارش راه نيافت تا آنکه اســکندر خــان حکمــران را اغــوا
کرده بر آن داشتند که او را گرفته به دارالحکومه حبس نمود و چون مکّررا مکالمه و مصاحبه کرد از علم فضل و قــّوت تقريــر و
وسعت اّطالعاتش از علوم غربيه فريفته شده با او انيس گشت و از حبس خالصي داده احترامات بجاي آورد و باري ديگر موقعي
که در قصبه مهريز بود حاجي رسول ضابط را تحريک کردند که وي را گرفتار و توهين و آزار نمود و با آيات و آثار که همــراه
داشت مغلوال به يزد نزد حکمران ميرزا عبدالوهاب بن نظام الملک نوري که از جانب پدر نائب حکومت و مأمور رسيدگي امــور
ــه بود آوردند و او نيز محّبت کرده وي را مستخلص داشت و بدينطريق پيوسته مورد توهين و ايذاء مخالفين و معاندين بود تا آنک

 چنين اّتفاق افتاد که جشن عيد رضوان در خانه اش منعقد گشت و جمعيت اهل بهــا ترانــه ســرور و الــواح عيديــه1290در سال 
سرودند و مال محّمد رضا محّمد آبادي مذکور با نغمه و آهنگ خوش و دلکش و جذبــه و شــوري کــه مخصــوص خــود او بــود
شهناز الواح عيد را بلند ساخت و درويش مهدي با صوت و لحني خوش اشعار خواند و اوضاع مذکور را مالها در قبا مطلّع شدند
و آقا شيخ محّمد حسن سبزواري مجتهد همان شب کس بخانه حاجي فرستاده ببهانه اينکه کاري مهّم در پيش است وي را براي.

759 صفحه        

 خويش خواسته حضورش را الزم خواند و چون علي الّصباح بدانخانـه که هر مصيبت و گزندي را النهۀصبح روزي ديگر در خان
ــد و ــد بياويختن بود رفت جمعي از آخوندها و مردم غالظ که با آالت خشب و حديد در مّدتي مديد بانتظار ورودش مجتمع بودن
ــاده سر و اندامش چندان زدند و کوفتند که استخوانهاي سر و سينه و پهلو درهم شکست پس آن پير نيم مرده را بر تخته چوبي نه
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بقرب در خانه اش کشيده گذاشته و گذشتند و اهل خانه و بستگان با خبر شده پسرش ميرزا علي محّمد ورقا وي را بر تخته بخانه
درون برد و بحکومت اّطالع دادند و اقدامي در مجازات مرتکبين نکرد و شيخ محّمـد حسـن مـذکور در تعـّرض و ايـذاء بهائيـان
جرئت يافت و هّمت گماشته يکي بعد ديگري را دستگير کردند چوب زدند و اموال بردند و حاجي پس از جهار مــاه تقريبــا کــه
در خانه به بستر بيماري افتاد و معالجه کرده بهبودي يافت چون مجتهد مذکور حکم باخراجش داد توقّف در وطن برايش ممکن
نبود و ناچار با عائله مهاجرت باصفهان نمود و آقا ميرزا محّمد حسين ( سلطان الشهداء ) بــه لــوازم مهمانــداري و نگاهــدارـي از او
پرداخت پس بطهران رفت و از آنجا بعلّت سابق دوستي با آقا ميرزا عبداهللا سررشته دار سابق الذکّر کــه مســتوفي آذربايجــان بــود

 خــود مســکنۀ و ميرزا عبداهللا خان نوري سابق الذّکر که پيشخدمت مظفّر ميرزا وليعهد بود ويرا بخان1293رهسپار تبريز گشت 
داده نگهداري کرد و دختر خود را به پسرش ميرزا عليمحّمد ورقا ازدواج نمود و حــاجي مال مهــدي بــدينطريق مقيم تــبريز شــده
پس از چندي شوق زيارت محضر ابهٰي  عنان اختيار از کفش ربود و باّتفاق دو پسرش ميرزا حســين و مــيرزا عليمحّمــد از طريــق
بّرعازم عّکا شد و چون به صيدا رسيدند پسران را مقّدما روانه عّکا نمود و بجهت شّدت ايمــان و اخالص خواســت پيــاده خاضــعا

متذکّرا ره پيمايد تا تشّرف حضور جويد و در نهر . 
 760 صفحه        

ا بطــول انجاميــد لــذا آب شستشو و تنظيف لباس کرده در بر نمود و دچار زکام شده بيمار گشت و از سفر باز مانده ورودش بعّکــ
حسب امر ابهٰي  يکتن بطلب او رفت و سوار بر حمار بسويش شتافت تا خود را بوي رسانده با خود تا باغ جنينه متعلّق بجمال ابهٰي
که از قصر بهجي عّکا بسمت بيروت قريب نيم فرسنگ دور و در ساحل دريا واقع بود رساند و در آنجــا حـال ضـعف بــر حـاجي
مستولي گشت و بمحضر ابهٰي  خبر رساندند و طبيب و دوا برايش فرســتادند ولي حــاجي در آنجــا از جهــان درگذشــت و جمــال
ا دفن نمودنــد و اين واقعــه در ســال ابهٰي  پيراهن خــويش را بــراي کفنش فرســتادند و او را بــا آن کفن کردنــد و در مــزرعهٴ  عّکــ

 بهــائي تشــکيـل داد و پســر اوســطشۀ واقع شد و او سه پسر و يک دختر داشت دخترش طوبي در يزد شوهر کرده خانواد1297
که صورتا و معنا بس پسنديده و زيبا بود و شعر نيکو گفته تخلّص زيبا نمود و در اثناء بيت دمــذکوره پــدر از يــزد بــه هــراز جــان

 درگذشت و پســر ارشــد حــاجي مال مهــدي مــيرزا حســين چنانکــه1340مهاجرت کرده تأهّل نموده مقيم شد و در حدود سال 
نوشتيم در جواني با پدر سفر به بغداد کرده ايامي چند در محضر ابهٰي  تشـّرف يـافت و دعـوت بـوطن نمـود و بـاز سـفري ديگـر

بدانسـو شتافته چندي تشّرف حاصل کرد . 
---------------------------------------------------------------------------------------

برخي چنين آوردند که سفر حاجي مال مهدي به عّکا بال فاصله پس از گرفتاريش در يزد و پياده از طريق بغداد شده در مزرعه عبداهللا پاشا واقــع در دو
فرسخي عّکا درگذشت و قبرش در آنجا بکنار جاّده با آجر و گچ ساخته شد و جمال ابهٰي  همه وقت از آنجا ميگذشت يکپا بر قبر گذاشــته چنــد دقيقـــه
مکث ميفرمود و دو پسرش از طريق آذربايجان خواستند به يزد روند ميسّر نشد و آقامت گزيدند و ورقا دختر حاجي ميرزا عبداهللا خان را بزني گرفت

============================================================
761صفحه        

ــرازانش راۀو نسخ  اّول کلمات مکنونه را با خود به يزد آورد و بابيان را مژده ظهور من يظهره اهللا و خبر حرمان ميرزا يحيٰي  و هم
داد و بعد از وقوع مصائب و بليات مذکوره با پدر مهاجرت بآذربايجــان و ســکونت  و تأهــل در ميانــدوآب کــرد و چــون داراب
معلومات علميه اسالميه بود مرجعيت عاّمه يافت و به هدايت و تبليـغ پـرداخت و مجمعي از اين طائفـه فـراهم سـاخت و هّمت بـر
تهذيب و تربيت روحانيه ايشان گماشت و ناحج و فائز گرديد و بعد از عزيمت بعّکا با پدر و برادرش ورقا و وفـات والـد چنانکـه
نگاشتيم مراجعت کرده در مياندوآب مرجع اغيار و احباب شد و پس از غروب شمس جمــال ابهٰي  بــراي نشــر عهــد و ميثــاق در
نقاط مختلفهٴ آذربايجان سفر کرده انوار عبوديت کبرٰي حضرت عبدالبهاء را منتشر نمود سپس سفر به عّکا کــرده ايــامي چنــد در
کنف فضل و عطا بزيست و عودت بوطن نمود و براـي تبليغ و نشر انوار بديعه قريب پنج ماه در تبريز توقــّف کــرد و اين در ســال

 درگذشت و پسر کهــتر حــاجي مال مهــدي مــيرزا علي،محّمــد ورقــا در۱۳۳۴ بود و باز به مياندوآب رفته بزيست تا در سال ۱۳۳۱
عنفوان جواني با پدر و برادر مهتر به نوعي که نوشتيم از يزد مهاجرت کرده مقيم تبريز شد و حاجي ميرزا عبداهللا خان پيشخدمت
مظفّر الّدين ميرزا وليعهد و والي آذربايجان دختر خويش را بـه ازدواج وي درآورده پــدر و پسـر را در خـانهٴ خـود سـکونت داده
امورشان را اداره کرد و پس ورقا با فراغت بال و آسودگي خيال و عّزت و جالل مهياي خدمت بامر ابهٰي و تبليغ گشت و بعــد از

 Documents prepared by Adel Shafipour



351

۱۳۰۰مسافرت مذکوره با پدر و برادر مهتر بعّکا و پس از فوت والد مراجعت به تبريز نموده به نشر اين امر قيــام کــرد تــا در ســال 
چنانکه در بخش سابق آورديم . 

762 صفحه        
براـي تقسيم ميراث والد و مآلقات خواهر و نشر امر ابهٰي از تبريز رفت و در آن ايام حکومت يــزد جــزو قلمــرو وســيعهٴ  حکــومت
مسعود ميرزا ظّل السلطان بود و او خود در اصفهان تمرکز داشت و ابراهيم خليــل خـان نــامي تـبريزي از طــرف او حکـومت يـزد
مينمود و ورقاء در موقع خروج از تبريز سفارشنامه هائي از بستگان ابراهيـم خان در حّق خود همراه برد و مورد تجليل و مساعدت
حکمران شده با وي معاشرت و مصاحبت جست و قريب بيست ماه در يزد بماند و با همه گونه مردم مصاحبت کرده تبليغ نمود و
شهرتي بليغ يافت و بسياري از معاريف با وي در دارالحکومه مناظره و محاجه کرده مغلــوب شــدند و عنــاد و مقــاومت ورزيدنــد
ــابت و خصوصا ميرزا مرتضي طبيب حافظ الصّحة در نزد حکمران با وي مناظره و مباحثه نموده مغلوب و خجل شد و بشــّدت رق
ضديت برخاست و مالهاخصوصا شيخ محّمد حسن مجتهد سبزواري تبعيد وي را ازحاکم خواستار شدند و حکمــران بــوي خــبر
داد و همينکه بيرون رفت ولي شاه چون مالها واقعه را نوشتند از ظّل السلطان که آنهنگـام در طهـران بـود خواسـت تـا بـا ابـراهيم
ــول خليل خان تلگراف نمود که ورقا را در يزد محبوس باشد و چون باصفهان ورود کند ويرا بدانجا طلبد و حکمران بمجّرد وص
تلگراف کس فرستاد ورقا را بين راه دستگير کرده به يزد برگردانده حبس نمود و پس از ورود ظــّل الســلطان باصــفهان بمــوجب
امرش با کند يکپائي و زنجيـر بر گردن سوار بر استر همراه مأموران فرستاد ولي ظّل السلطان در آن ايــام هنــوز از آرزوي ســلطنت

که جمعيت و نفوذ بهائيان را سبب و آلت ميخواست مأيوس نشده خيال خام را در ديگ مغز . 
763صفحه        

 مي پخت و روي خوش باين طائفه نشان مي،داد و لذا سپرد که به ورقا در طول طريق شــّدت و جفــائي روا ندارنــد و در ورود بــه
اصفهان با اسفنديار خان بن حسينقلي خان ايلخاني بختياري که در قرب همــان ايــام حســب حکم شــاهي پــدرش را در بلــد يقتــل
آورد  هم حبس  ساخت و ورقاء با اسفنديار مؤانس و يار شده او را تبليغ بامر بهــائي کــرد آورده انــد کــه در ايــام حبس ورقــا در
اصفهان روزي نسخه از اشعاري که در انجمن شعراء ساخته شد براي اسفنديار خان فرستادند و ورقاء  بالبديهــه ابيــاتي چنــد بــدان

نمط گفته و در ذيل ورقهٴ رقم کرد و اسفنديار از مشاهدهٴ ابيات مذکوره منجذب گرديد و صورت ابيات مذکوره چنين است : 
 « چونکه در خلوت دل يار مقيم است مرا . از ستمکاري اغيار چه بيم است مرا . 

سر و جان و دل و دين دادم و ديدم رخ دوست . وه چه سوداست که اين سود عظيم است مرا .
 نه اميدم به نعيـم است و نه بيمم ز حجيم . وصل تو جنّت و هجر تو جحيم است مرا . 

ماوح طلعت محبوبم و از سحر کالم . معجزي چون يد بيضاي کليم است مرا .
 با چنين طبع که از شمس و قمر مستغني است . چه طمع تا کرمش از زرو سيم است مرا » 

 ايضَا  « اي نبرده بملک معني پي . پي بري سوي مقصد ما کي .
 رفرف عشق ما بهر قدمي . ميکند صد هزار عالو طي .

 عاشقان زنده اند از آتش عشق . و من الماء کلشيئ حي .
 ايکه دايم وصال او طلبي . تونمائي اگر بيابي وي . 

روز چون سرزند نماند شب . چون بهاران رسد بميرد دي . » 
و روزي ظّل السلطان به محبس رفته  کند پاي ورقا را نگاه کرد و بنوع مسخره و استهزاء بدو خطاب نموده گفت تو که پيغمــبري

معجزه کن تا کند از پايت . 
764 صفحه        

 برداشته شود ورقا خطاب بوي چنين جواب داد اي حضرت واال فرمــايش ســرکار بــدون تحقيــق اســت من کي اّدعــاي پيغمــبري
نمودم تا معجزه کنم و ظّل السلطان نزد اسفنديار خان رفت و اشعار شــعراء اصــفهان و ابيــات ورقــا را نگريســته از طبــع و فضــلش
دلخوش شده حکم داد کند از پايش برداشتند در آنحال اسفنديار خان خواست که بوي چـنين گويــد ديـدي کـه پيغمـبر معجــزه
ــالت نمود ورقا اشاره کرد که نگو و در آن احوال شيخ محّمد باقر ( ذئب ) مجتهد اصفهاني با شيخ محّمد حسن مجتهد يزد مراس
کرده نزد ظّل السلطان مراوده و سعايت و اقدام در قتل ورقــاء همي نمــوده ولي شـاهزاده در شــبي دســتور داد کــه ورقــا را زنجــير
خفيفي بر گردن نهادند و بخانه وي بردند تا استنطاق نموده حکم به کفــر يــا ايمــان دهــد و توصــيه در مســاهله و مســامحه کــزد و
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مأمورين و همرهان که با ورقاء بودند نيز کمک کردند و مجتهد چند فقره ســئواالت کــرده ورقــا جــواب داد و در پايــان مکالمــه
شيخ نوشت که عقائد ورقا مطابق اسالم است و فسادي در آن راه ندارد ورقا را نزد ظّل الســلطان عــودت دادنــد و در محبس نگــه
داشتند و پس از چند روزي مرخّص و مستخلص نمود و آنچه از او در يزد گرفته بودند اســترداد کــرد و خالصــي در اوائـــل ســال

 صورت يافت و او در منظومهٴ مثنويش خطاب بحاجي محّمد طاهر نوهـاري اشـراق تخلّص چـنين سـرود « مـّدتي اين طـاير۱۳۰۴
اوج وال . بود اندر دام عدوان مبتال . نه مه اندر ارض يا و ارض صـاد . مبتال در مخلب اهـل عنـاد .» و بالجملـه بـه تـبريز مـراجعت

نموده کماکان به تبليغ و نشر نفحات ابهٰي پرداخت و گردباد تعّصب و فتنه برخواست و بدخواهان قيام بر قتلش نمودند . 
765 صفحه         

 و بهائيان قريهٴ  سيسان ويرا شبانه از شهر بيرون و بقريه برده چندي نگهداشتنـد و بدينطريق صدمات و ناماليمات بسـيار از يگانـه و
 با دو پسرش عزيزاهللا و روح اهللا باّتفاق ابوالّزوجه اش حاجي ميرزا عبداهللا خان نوري بعزم زيارت۱۳۰۷بيگانه تحمّل نمود تا بسال 

جمال ابهٰي  بعّکا رفت و چندي در کنف فضل و عنايت بزيست پس عودت کرده در بالد و معمورات آذربايجان رايت امــر الهي
را مرتفع نمود و سفري از زنجان و قزوين عبور کرده ايامي در طهران با حاجي ميرزا عبداهللا خان بماند و با فاضــل قــائيني و غــيره

 مثنوي نبيل زرندي که خطاب بــه آقــا علي حيــدر شــرواني و خــان مــذکورۀمؤانست گرفت مثنوي مشهورش را در جواب منظوم
ــال ابهٰي۱۳۰۸رسيد در آن ايام سرود و در فتنه سال   و گرفتاري بعضي از احباب به آذربايجان برگشت و چون غروب شمس جم

 با دو فرزند مــذکور بشــتافت و چنــدي در۱۳۱۰واقع شد بار عزم عّکا و زيارت محضر حضرت غصن اعظم عبدالبها کرد و بسال 
جوار پرانوار فيض سرشار يافت و اشرآقات امر ابهٰي  را از مشرق عبوديت کبري تابان و درخشان مشاهده نمود و با عرفان و شور

عشقي که مخصوص او بود ّرنه منجذبانه برکشيد و با . 
 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 از مياندوآب به حاجي ميرزا حيدر علي اصفهاني نگاشت و در آن اِبــام بــا دو فرزنــد۱۳۱۰در خّطي که ورقا موّرخ يازدهم شوال 
مذکور در آنجا نزد برادرش ميرزا حسن بود شرحي مؤثّر از صدمات وارده بر احباب قصبه مذکوره از جهت هجوم مشهور اکراد
ــاب نوشت ودر ضمن مکتوب اشاره بمقام عظيم حضرت غصن اعظم نمود و جملهٴ از عبارت مکتوب اين است « در اينجــا از احب
از بقية السيف هجوم اکراد به مقدار عدد واحد موجود ... الحمداهللا اين ايام مبارک را که در اصحاخ رابع در صــحيفه اشــعيا عليــه
بهاء اهللا االبهٰي  اخبار و اشاره نموده نيز درک نموديم في ذالــک اليــوم يکــون غصــن الــّرب بهــاء و مجــدا و ثمــر االرض و زمينــة

للناجين . 
==============================================================

) 1   ( ياداشت ضميمه صفحه ۷۶۶صفحه    
ــودم روزي1338از بيانات شفاهيه حضرت عبدالبهاء در حضور جمعي در حيفا در شهر ربيع الثاني  ــيروت ب  هجري قمري اّيامي کــه در ب

شيخي گندمگون الغر اندام ملتحي به لباس مالئي بديدار آمد و گفت خودم را تعريــف کنم شــيخ محّمــد عبــده هســتم و من مالطفـت و
مصاحبت کردم و روزي ديگر نيز آمد و چون بازديد نمودم تني از رؤسا دو روز تحصيالت جديــده کــرده و متمايــل بــه جمــال الــّدين
ماء رفعت" الخ . ــّ ــطحت والي الس معروف متوّجها اليه پرسيد که در قرآن بر جاي " افاليرون الي االهل کيف خلقت و الي االرض کيف س
اولي آنکه ميگفت افاليرون الي النحّل و سدساتها والي العناکب و مثلثاتها و در حقيقـت اين کلمه از جمال الّدين بــود ولي بنــوعي کــه از
خودش است بيان کرد و شيخ ساکت شد و او خندهٴ مستهزئانه زد پس من گفتم که کّل کائنــات چــون بنظــر دقيـق بنگريــد آيــات الهيــه
ميباشند و همگي براي اولي االبصار گواهي بر الوهيت دهند و تمامت اشـياء را نتـوان شـمرد و اثبـات بعضـي نـافي ديگـران نيسـت و از
آنجائيکه کلمات الهيه براي عموم مي،باشد و اختصاص به فالسفه ندارد و براي اعراب شتر بسي مفيد اســت و از شــير و پشمشــان زنــدگاني
ميکنند لذا آن را ذکر فرمود و چنين نيست که فقط اشيانه نحل و عنکبوت مهّم باشد بلکه کّل حيوانــات در اســتحکام و تــدبير النــه خــود
ــيرون دري دقائقي بکار ميبرند از آنجمله عنکبوت بحري است که در آب و زيرش النه ميسازد و دو دائره تو در تو قرار دادـه براي دائره ب
از الستيک تعبيه ميکند و هواي خارج را با دهن جمع کرده براي تغذيه زمستان ميبرد و در بيروني خانه را فشار داده چنان بسرعت داخل
ميشود که آب ابدا نفوذ نميکند و از آن خانه اّول بخانه ديگر رفته تفدي مي،کند و خارج نمي،شود و ديگر آنکه کلمات الهيــه بجــز معــاني
ظاهريه مقاصد باطنيه نيز دارد چنانکه مقصود ازناقه صالح هيکل صالحي ميباشد « و قوله فعقروها اي انکروها »اي انکروها و تو کــه هـر  را
از بر تميز نميدهي چگونه برحضرت رسول که سيصد مليون از بشر بدو سجده ميکنند و قريب يکهزارو سيصد سال در ظّل امرش آرميدند
ــده خــواهش چنين سخناني نااليق ميگوئي باري در آن ايام شيخ محّمد مکّررا آمد و رفت تا تلگراف برايم رسيد که بعّکا برگردم شيخ آم
ــاتي در حقّش ــه روزه مفتري کرد که او را با خدم ببرم چه که دو قبيله متضاّد در بيروت بودند و شيخ از يکي زن گرفته و قبيله مخالف هم

شهرت دادنـد گاهي گفتند که شيخ محّمد عبده را ديروز که در کوچه مست بيفتاد گرفتند يا آنکه شب گذشته . 
 )2ياداشت ضميمه صفحه       ۶۷۶صفحه    
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 مست با دختران نصاري ميرقصيد و من باو گفتم مصلحت نيست زيرا اهل عّکا خواهند گفت که فالني خود مفسد بود و مفسدي ديگر را با
ــاره ميکنم و خود همراه آورد و افق شن طبقه و صالح اينست که بعنوان زيارت قدس بروي و از آنجا بعّکا بيائي و من قبال خانهٴ برايت اج
ــرده متعجّب مدرسه براي تدريست مهيا ميسازم تا بيائي و اين رأي را بسيار پسنديد و من حرکت کردم آنگاه در نيمه راه وي را مآلقات ک

شدم و پرسيدم گفت چون راهم نزديک بود باري ديگر هم شما را زيارت کردم باري من آمدم عّکا و او در رفتن مسامحه نمود . 
=========================================================

768 صفحه        
و با قصائد غرا و غزليات شيوا نداء اّني آنست نارا بلند نمود و قصائد و غزليات بسيار و ترجيعــات آبــدار عاشــقانه مملــّو از عرفــان
وستور جانفشاني بسرود و چنان در نشر انوار ميثاق قيام کرد که معانــدان و حســودان از ميــدان عشــق و عرفــان او چــاره جــز فــرار
ــامي در ر نبود مأموربت يافت که گهي در طهران و اي نداشتند و پس از مراجعت از عّکا چون ديگر براي وي درنگ در تبريز ميسِّ
زنجان به تبليغ و نشر نفحات الهيه مشغول گردد و پيشرفت و ترقي امر ابهٰي  را در زنجان محّل توّجه و سعي و همّت خود سازد و
در آن ايام حاجي ميرزا عبداهللا خان ابوالّزوجه اش مقيم طهران بود و حضرت عبدالبهاء امر فرمود که تمــامت کتب امريــه و آثــار

 از طريـق قفقـاز و گيالن بـا پسـران۱۳۱۲نفيسه اش را از زنجان به طهران برده نزد حاجي خان مـذکور بسـپارد و الجـرم در سـال 
ابوالّزوجه ثانيه اش حاجي ايمان سابق الذکّر نزول نموده چندي بماند و بهّمت تمام به تبليغ پرداخت و نار مذکور بزنجان در خانهٴ

حسد و بغضا ء مال ها را برافروخت و وسوسه و اغوا نمودند تا حکمران عالء الّدوله وي را دستگير کرده در دارالحکومه محبوس
ساخت و ما تفصيل حبس او با پسرش روح اهللا و برخي از احّباي زنجان و تبعيدشـان را بـه طهـران و حبسشـان در انبـار و بـاألخره

 ميــآوريم و اين واقعــه در شــب هيجــدهـم۱۳۱۳فاجعه شهادت پدر و پسر مظلوم را در انبار در بخش الحــق ضــمن واقعــات ســال 
 واقع شد و جسدشان را چند تن از عمله انبار همــان شــب بــه قبرســتان معــروف ســر قــبر آقــا بردنــد و در جنب۱۳۱۳ذيقعده سال 

غّسالخانه بخاک سپردند و پس از چندي ميرزا مؤمن کاشاني صورت قبر ساخته عالمت نهاد و چون سنواتي . 
 769 صفحه         

 گذشت ميرزا عزيزاهللا بن ورقا باغي محصور در خارج شمالي شهر بنا کرد و جسد پدر و برادر و نيز جسد مال عليجان مازنــدراني
شهيد را انتقال و استقرار داده بقعه و بارگاه ساخته بنام ورقائيه معروف کرد و پسران ورقا کــه از دخـتر حـاجي مـيرزا عبداهللا خـان
نوري مذکور بودند به ترتيب سّن ميرزا عزيز اهللا و ميرزا روح اهللا و ميرزا ولي اهللا نام داشتند و ميرزا روح اهللا شهيد حسين شــهادت

ــاني و ذوقۀداخل در سّن چهارده بود و حالت لطيفه روحانيه و قريح  شعريه و معلومات دينيه و ادبيه و قّوت بيان و شور عشق ايم
تبليغ در سر داشت و خّط نيکو مي نوشت آورده اند که در ايام تشّرفش با پدر و برادر در محضــر ابهٰي  نوبــتي بنوعيکــه ميگوينــد
خروج نمايد و با تو مقابل شود چه خواهي کرد و او بي درنگ عرض نمود کــه بــه تأييــدات مبارکــه او را تبليــغ ميکنم و از واقعهٴ
ــه شهادت ورقاء جليل و روح اهللا بي مثيل و قساوتي که جعفر قليخان معين الّسلطان حاجب الّدوله در قتلشان بکار برد قلوب جامع

بهائي لرزيده تأثّري شديد يافت و از جمله مراثي که شعرا در آن موقع سرودند مرثيه نوزده بيتي نير . 

ميرزا عبداهللا خان ايمان باين امر نداشت و دختران بمادر تأّسي کردند و ميرزا عزيزاهللا خان بن ورقا براي شوهر خــواهر زوجــه زوجهٴ 
خود شيباني چنين حکايت کرد که ورقا به دو پسر خود عزيز اهللا مذکور و روح اهللا کتاب اقدس و صــلوة کبــير را تعليم کــرده از حفــظ
ميخواندند يک روز مادر گويا عزيز اهللا را نزد ثقة االسالم برده سعايت و شکايت کرد که شوهرم بهائي است و به کودکــاـن نمــازي ديگــر
تعليم داده به عزيز اهللا دستور داد که في المجلس نزد مجتهد قيام کرده نماز از حفظ خواند لکن مجتهد تشّدد کــرده گفت بــرو اطــاعـت
شوهر خود کن من چگونه در حّق کسي که کودک بدين خردسالي را چنين تعليم دينداري کرده سخن ناروا گويم و مــوجب حــرکت
ام بــيرون رفت ورقا از تبريز همين شد که دانست رن در قلبش مهياي خطر جاني بوي ميباشد و روزي که زوجه اش از خانــه بــراي حّمــ
اشياء خصوصي و آثار امري را به حّمالي دادـه از خانه خود که خانه ميرزا عبداهللا خان بود تغيير مکان نمــود تــا بــه زنجــان وارد   مــيرزا

حيدر علي صنيعي اسکوئي .  
================================================

770صفحه         
نير و سينا است و چندان مورد قبول حضرت عبدالبهاء واقع شد که امر فرمودند مشکين قلم بخــّط زيبــا نوشــت و در بيت مبــارک
نصب کردند « وهي هذه آه آه اي ارض طا ورقا چه شد . مرغ باغ طلعت ابهٰي  چه شد . آن تذرو گلشن توحيــد کــو . وآن غــرال
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قدس اين صحرا چه شد . اي صبا فرزند دلبندش کجا است . آن خوش الحان بلبل گويا چه شد . آن نهال نورس نوخيز کو . وآن

ــّرۀگل نشکفته رعنا چه شد . قمري موزون خوش آهنگ کو . طوطي شيرين شکر خا چه شد . . جوج ۀ سيمرغ قاف قرب کــو . ب
آهوي بربا چه شد . صوت روح افزاي روح اهللا کو . نغمه جان پرور ورقا چه شد بي حضورش انجمن را نور نيست . اي دريــغ آن
انجمن آرا چه شد . قتل او را حاجب ار واجب شد . آن سجل قتل و آن فتوي چه شد . کس نداند جســم زارش در کجــا اســت .

 حمرا چه شــد . ور چــه يــونس در دهــان حــوتۀوآن منّور هيکل روحا چه شد . گر در آتش رفت ابراهيـم وار . آن گل و آن الل
رفت . آن خروج بعدش از دريا چه شد . ورچه يوســف گــرگش از هم بــر دريــد . آن قميص کــذب خــون پــاال چــه شــد . ورنــه
گرگش خورد و در چاه اوفتاد . شرح دلو وقال يا بشرـي چه شد . ورچه يحيٰي  خون او در طشت ريخت . آن سرو آن پيکــر زيبــا
ــاکيزه چه شد . ورچه عيسي برفراـز دار رفت . آن هجوم قوم و آن غوغا چه شد . گر سرش از تن جدا شد چون حســين . آن تن پ
نورا چه شد . ور شد از شمشير و خنجر ريز ريز . کس نميگويد که آن اعضا چـه شــد . نــير و سـينا چــه ني نالنـد زار . کـان رفيـق

باوفاي ما چه شد .   و اين ابيات مثنوي منسوب به روح اهللا ميباشد . 
 771 صفحه        

بسم ربّنااالعظم االبهٰي  : جام مي را ساقيا سرشار کن . طور دل را از ميت پر نار کن . ساغري در ده ز صــهباي الســت . تــا بهــوش
آيم من مخمور مست . بردرم استار وهم و هم گمان . برپرم بر اوج هفتم آسمان بگذرم زين تيره دام آب و خاک . ره سپر کردم
بروحستان پاک . وارهم زين ملک پر رنج و محن . رونمايم سوي روحاني وطن . بشنوم از گلشن جان بــوي دوســت . بــاز گــردم
چون نسيم از کوي دوست . با مهطّر نفحه هاي جان فزا . با مبارک مژده هاي غم زدا . بر مال گويم باحباب ديار . يوم ميثاق است
ياران البدار . البدار اي عاشقان روي دوست . رو کنيد از جان بسوي کوي دوست . اي رفيقــان دم غــنيمت بشــمريد . امــر حــق را
نصرت و ياري کنيد . هّمتي ياران که اين امر مبين . منتشر گردد در اقطار زمين . کوششي ياران که گردد منتشر . در جهان آيات
رّب مقتدر . همت اي ياران که وقت خدمت است . گاه کسب فيض و يوم نصرت است . رو نمائيد اي احّباي بها . سوي عــالم بــا
علمهاي هدي . تا بهوش آيند اين افراد مست . از ظنون و وهم بردارند دست . چشمشان از نور حق روشن شود . خار زار قلبشــان
گلشن شود .  اينچنين فرمودم سلطان قدم . در کتاب اقدس خود بر امم . هرکه جان در راه حق سازد فدا . سوي او ناظر بود وجــه
ــد خدا . ساقيا جامي کرم کن از صفا . تا شوم طاهر ز هر جرم و خطا . گر چه عصيانم فزون است از شمار . ليک از فضل حقم اّمي

 افشان بر اين خاک از کرم تا زجودت ذّره ها تابان شود . نزد جانان قابــل قربــان شــود . کيۀوار . مرحبا اي ساقي بزم قدم . رشح
شود يارا که اندر کوي تو . جان فدا سازم بعشق روي تو . خّرم آن روزي که در ميـدان عشـق . جـان دهم انـدر ره جانـان عشـق .
ايخوش آن حيني که که گويم آشکار . وصف سلطان بها در روي دار . اي خدا آنروز کي خواهــد شــدن . کــه شــوم فــارغ ازين

پژمرده تن . 
772 صفحه          

رو نمايم سوي فردوس بقا . سبز و خّرم گردم از فيض لقا . اندراين بيداـي حرمان سوختم وزشرار نار هجر افــروختم . برقــع از رخ
بر فکن اي شاه جان تا شود روشن زنورت آسمان . اي شه ميثاق اي سلطان عهد . اي زنــارت مشــتعل فــاران عهــد . ايکــه خــود را

 عبدالبهاء . مرتفع زا مرتو رايات هدي . مطلع اسرار سبحاني توئي . منبع آثار يزداني توئي . جون الق قــائم بــامر کردگــار .ۀخواند

 رّب البهاء . اي تو سدره امر را غصن عظيم . وي توۀهستي اي شاهنشه ذواالقتدار . ليک خاضع در عبوديت چه با . نزد باب روض

 از لطف براين طير زار . کــه زهجــرتۀ اهل بها . قطرۀفرع منشعب زاصـل قديم . اي تو هستي مشرق وحي خدا . از تو روشن ديد
گشته بي صبر و قرار . زآتش بعد تو سوزان دل شدم . تو شرر هم بر تو بر آب و گلم . اين زمان اي شهريار ملک دل . از فــراقت
گشته قلبم مشتعل . سوختم شاها من از نار فراق . انــدر اين بيــداي صــبر و اشــتياق . کن خالص اين طــير را از دام غم . اي مليــک
فضل و سلطان کرم . در لياقت منگر و در قدرها . بنگر اندر فضل خود اي ذوالعطاء . و اّما آثــار نــثر و نظم ورقــاء کــه بفارســي يــا
عربي در اثبات امر ابهٰي  و يا در رّد شکوک و اعـتراض معترضـين و يـا در مـدح و ثنـاء جمـال ابهٰي  و در بيـان عظمت حضـرت

 از آنرـا محض نمونه در اين مقام ثبت ميداريم « نشهد انّه ال يوصف بوصــف ماســواه وۀعبدالبهاء سرود بغايت بسيار است و ما نبذ
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ــرآي اي الينعت بنعت دونه و ال يذکر بذکر غيره و ال اله سواه بسم ربّنا االعظم االبهٰي  . برافکـن اي شاه جان زوجه ابهٰي  نقاب . ب
شمس ز خلف نيلي سحاب . بيار ساقي روح کاؤس صهباي ناب . بگو مغّني نور بباب چنگ و رباب . 

 ورقا در اوائـل شعر سرائي قدساني تخلّص ميکرد و اخيرا ورقا تخلّص نمود . 
773 صفحه        

گذشت دور قشور رسيد فصل لباب . چه منتهي شد زمان بدورهٴ سرمدي . 
دميد  از فجر امر ستاره  احمدي . عيان شد اندر فلق شعاع علم هدي .

 بنجم نورا شدند جهانيان مهتدي . زفضل رّب الوري بخلق شد فتح باب .
 بدست تائيد حق باب سما باز شد . ظلم وهم ظنون ز علم ممتاز شد . 
بنور علم و يقين جهان سرافراز شد . قلوب اهل تقي بعلم دمساز شد . 

گشوده شد بر نفوس طريق صدق و صواب . پس از وي از فجر امر بشير ثاني رسيد .
 دوباره از پيش صبح فجر معاني دميد . چه از فروغ افق روي فلق شد سفيد . 

ستارهٴ کاظمي ز اوج فلک شد پديد . منادي صبج زد صال بيوم المآب .
 نسيم صبح وصال زنو وزيدن گرفت . شعاع علم از قلوب باز دميدن گرفت .

 نويد رجع و معاد چه جان شنيدن گرفت . زشوق طير فؤاد بجان پريدن گرفت . 
بريد دلها نمود بسوي مقصد شتاب . سحر برآورد چرخ چون يد بيضا زجيب .

 دميد آثار روز ز مطلع الفجر غيب . ز نور فجر يقين شکافت ظلمات ريب .
 گشت شئون شباب بدل بآثار شيب . دوباره بعد از دوم رسيد عهد شباب .

 سپس تّجالي مهر حبيب افق را شکافت . شعاع رخسار شمس بر اوج افالک تافت . 

 وصل يافت . زخاوران روح بخش بباختر سو شتافت .ۀصبا زضوء سپهر چه مرد
 که ايجهان مژده باد که بردميدآفتاب . چه صبح حّق پديد شد از پس ليال ضالل . 

نمود مهر منير زفجر اعلي جمال . ز جلوه اش منکشف شد سبحات جالل . 
شميم آورد بوزبوستان وصال . نسيم بيدار کرده خفته دالن را ز خواب . 

که بر جهيد اي گروه که صبح طالع شده . مّبشر آفتاب ز فجر المع شده . 
جمال حّق قديم دوباره راجع شده . شعاع شمس ظهور زغيب ساطع شده .

 
774 صفحه         

که سازد آفاق را بنور خود فيض باب . برآمده نيري زفجر امراهللا . 
شعاع رخسار وي بشمس ابهٰي گواه . ستارگان را بمهردليل و هادي راه .

 سفي شه حشمتي شده قالدوز شاه . لوا بر افراختـه بر اوج نيلي قباب .
 ز فجر قّدوس قدم مبشّري شد پديد . جالل غّرش بديع شئون قدسش جديد . 

ابا ندائي عظيم بسان رعد شديد . گهي ببانگ بلند داد جهان را نويد .
 گهي بصورت رفيع کرد به عالم خطاب . که اي جهان مژده باد که کردگار آيدا .

 دوصد هزاران هزار بهي بهار آمدا . درختها زان بهار ببرگ و بار آيدا 
پديد گلهاي تر زخشک و خار آيدا . سبزه رويد بيشمر گل شکفد بيحساب .

 شود ز فجر ظهور لميع انواـر قدس . گردد کنز صدور مخزن اسرار قدس .
 ساحت گيتي شود گلشن و گلزار قدس. برآيد از باغ روح انجم و اشجار قدس.

 بجوشد از ارض قلب عيون و انهار . طاب شود سموات قبل بدست حّق منطوي . 
کهنه جهان را رسد باز زمان نوي . .شمس حقيقت دمد ز مشرق معنوي .

 ز کّل شيئ اين ندا بگوش جان بشنوي . که آمد اندر جهان رّب مليک الّرقاب .
 پديد گردد شهي که من دليل ويم . مبّشري رهنما سوي دليل ويم . 

 Documents prepared by Adel Shafipour



356

رّب عزيزم ولي عبد ذليل ويم . او همه نور است و من . ظّل و ظليل ويم .
 من ِز ويم آيتي او بود ام الکتاب . ماهمگي بنده ايم اوست خداوند کّل . 

منبعث از امر اوست روح جميع رسل . شود شديد القوي بهرکه گويد که قل .  
بسوي او منتهي . شود تمام سبل . جميع مخلوق را باو است رجع اياب 

عشق وي کشد مرا بر صليب . . شود هويدا شهي بملک عّماقريب . که جذبهٴ
 ز شوق او داده جان در اين سبيل رحيب . بسي جليل و کليم بسي مسيح و حبيب .

 ولي جمال ورا نديده کس بي حجاب . شود حيان جّنتي که باب عّزش منم . 
 بحضرت اقدسش اّول آمن منم . ز روح تأييد اوست حيات و جان و تنم . 
بود بگاه عروج ظالل وي موطنم . در آن افق ميشوم ز وصل وي کامياب .

 775 صفحه         
  خوش آن زمان کز عذار بر افکند ستر نور . شود چه شمس آشکار . زفجر قدس ظهور . کند سرافيل روح بــامر وي نفخ صــور .
دهد دمش زندگي بمردگان قبور . شود چه خّرم بهشت کهنه جهان خراب . چه گويم از عهد وي که آن زمان چون بود . فضائل
عصر وي زحصر بيرون بود . ز صد هزاراـن فزون دميش افزون بود . نعوت يومش بــرون ز وصــف مــادون بــود . ببحــر مانــد کجــا
ترشّحات سحاب . شود شهي آشکار که من شوم والهش . برآسمان برشود چتر بهي خرگهش . دو صد هزاراـن چومن شود فداي
رهش . درخشد آنگاه مهر که پيش ميرد مهش . محيي روز آنگه است که شب نمايد ذهاب . چه مشرق آن بشير بامر نّوار شد . ز
جلوه اش نيري ز نو نمودار شد ظهور قّدوسيش بحق پديدار شد . از آن دو نور لميع جهان پر انوار شد . زهر فلک نيري دميــد پــر
ضوء و تاب . چه بحرپر موج و جوش چه شمس بازغ همه . بر اوج فضل و کمال بعلم بالغ همه . بــه نفس طــاهر تمــام بقلب فــارغ

 امتنــاع . شــدهۀهمه . بمعرفت بيهمال بجود سانع همه . بــروح قدســي خصــال بعقــل کامــل نصــاب . رســيده هريــک ز حّب بــذرو
درخشان چه مهر زمشرق انقطاع . نموده در عشق خود ز ملک هستي وداع . بنزدشان ملک کون ز ذّره احقر مطاع . بچشمشــان نــه
سپهر عدم چه فاني حباب . گذشته در راه دوست ز ثروت و ملک و مال . بسته بحّق جان و دل رسته ز اهل و عيال . نهاده پاي غنا
به فرق جاه و جالل . گشوده بال طلب باوج عرش وصال . نموده زي شهر قــرب بپــاي هّمت شــتاب . بعشــق حــق جملگي لــوا بــر

 دل را تمام ز غير پرداخته . اختر فخر و شرف ز کّل سر انداخته . همــه بدشــت فنــا رخش وفــا تافتــه . بمــرگ خــودۀافراخته . خان
شوقمند چو تشنگان بآب . 

776 صفحه       
بمّدت هفت سال در ين سبيل سعيد . به تيغ ظلم و ستم ز دست قوم عنيد . شدند چندين هزار نفس مقّدس شــهيد . بســا بــدور وفــا
بسي نجوم اميد . درين سماء جديد قد ظهر ثّم غاب . بدين صفت دم بـدم ز روح يـوم النشـور . دميـده شـد نفخ صـعق بـامر مـبرم

بصور. 
ز سکر خشيت نفوس منصعق اندر قبور . مشارق علم و دين ز وصل حّق در خبور . مظاهر جهل و مشرک ز وجه رّب ورهراب . 
 چه زين نداي رفيع جهان پرآوازـه شد . وفا ز کهنه گيش شراره شد . هياکل از فيض روحي بفّرخي تازه شــد . ســرور و جــذب و

برگشاد . وزآن به قّدوسيان بشارتي تازه داد . دله برون زاندازه شد . فتاد در بوم و بر همهمه و انقالب . سپس بدست قوي صحيفهٴ
ــه که شد عالئم تمام رسيد يوم المعاد . در آسمان و زمين ازين بشارت فتاد . زلزله و ارتعاد ولوله و اضطراب . مغّني روح باز زمزم
آغاز کرد . دريچهٴ وصل را حور لقا باز کرد . طائر فردوس قدس ساز سفر ساز کرد . باوج ابهٰي  الجنان ز ملــک پــرواز کــرد . در
آتش فرقتش سوخت دل شيخ وشاب . چه کرد قصد عروج مليک عــرش وفــا . ز تحتگــاه ظهــور بــه بارگــاه خفــا .  دهــرکهن بــر
فروخت آتش جور و جفا . سوخت ز تف سموم گلشن صدق و صفا . ز چار سو شد بلند عواء ضاري ذئاب . جنود کفر و ضالل
بهم درآميختند . بفتوي اصـل شرک فتنه برانگيختند . بر سر من في الوجــود خـاک فنـا بيختنـد . هيکـل معبـود را بـدار آويختنـد .
ــود مشّبکش ساختند زرمي سوزان شهاب . چه سر زد اين اجتراح ز دست قوم عنود . گشت رخ مهر و ماه تار از اين تيره دود . نم
روح البقا بغيب ابهٰي  صعود . بلند شد از زمين فغان بچرخ کبود . جهان شد اصـل حجيم از نفحات عذاب . چه روز اهل بيــان شــد

از قضا تيره شب . 
777 صفحه        
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 برآمد افغان و آه از عجم از عرب . بعرش اعلي رســيد حــنين اصـحاب رّب . ازين ضــجيج عظيم وزين صــريخ عجب . گـداخت
قلب کثيب زنار غم در هضاب . پس از افول جمال ز مشرق تابناک . محيط شد بر قلوب سياهي سهمناک . شدند آواره قوم بپهن
دشت هالک . بدانخطا مرتکب شدند بي بيم و باک . که قوم مسي تبيه نموده اند ارتکاب . در جواب جنون رخش ظنون تافتند .

 خود ساختند . بعشق مرآت و هم نقد يقين باحقند . بخودپرستي تمام علم برافراختند . برآمدند از هر طــرفۀپرستش عجل را پيش
نعيب بوم و غراب . زشورش اهل وهم جهان پرآشوب شد . جمال دين مبين ز نفي محجوب شــد . زمين ز اعمــال ســوء خــبيث و
مغضوب شد . گلشن قدس بيان خوار و لگد کوب شد . ز فرط وحشت شــدند قــوم اشــّر الــّدواب . گرفتــه يکســر ز جهــل طريــق
شرک و ضالل . ز شــيعهٴ  اشــنع يفعــل ز صـوفي اقبح بحـال . محّرمـات کتب بـنزد ايشـان حالل . نکــرده از هيچ رجس ز ناکســي

 ناموسشان . جسته به نکبت افول اختر منکوسشان . زده بالمــذهبي در همــه جــا کوسشــان . بــزنۀاجتناب . دريده از فرط ننگ پرد
پرستي اسير رئيس منحوسشان . عبيد فسق و فجور مريد بنگ و شراب . زخوف جان چــون زنــان نهفتــه در پــرده او . ز بيم وهمي
دوان چو کودکان کو بکو . ز حّق نبرده نصيب ز صدق نشنيده بو . گروهي از اهــل وهم اســير اوهــام او . چــه تشــنگان عــرا دوان
ه آمــد بجــوش غــيرت رّب اللهي . بسوي سراب . چه گشته ميقات تسع بامر حق منتهي . ز ذلّت امر يافت اله حق آگهي . چــه لّجــ
نشست سلطان امر بعرش شاهنشهي . بدست حق بر فکند ز وجه ابهٰي  نقاب . گشت ز شعشاع وجه کون و مکــان پــر زنــور . کــرد

سراقيل روح بامر حّق نفخ صور . 
778 صفحه        

حّشر من في الوجود بعثر من في القبور . بشّر ما في الصحف مافي الصدور . نّزل ما في الّسماء برزما في التراّب . بعرش شد مســتوي
من هو يحيٰي  العظام . بصور يحيٰي  قلم دميده روح القيام . بر آمد از انصعاق قلوب موتي تمام . مّهالناطقا بحمد رّب االنام . مسّبحا
ناظرا بمن اليه اناب . چه کرد سلطان غيب قصد ديار شــهود . نمــود رّب االلــه بخــاک راهش ســجود . بچــاکريش کمــر بســته الــه
الوجود . غاشيهٴ  بندگيش فکند رّب الجنود . بر کتف و شد دوان در آن مبارک رکــاب . ز خــرمن وجــود وي بهــر کــران خوشــه
چين . گروهي از انبيا قبيلي از مرسلين . بحّق کمين خادمش خداي روح االمين . چه ذّره در ساحتش شموس حق اليقين . ديــوک
عرشي حقير تر از ذباب . از قلمش منهمر بحر بيان موج موج . جنود الهام و وحي در کنفش فــوج فــوج . اهـــل خصــائص ز وجــد

 هيکلش بحّبۀپريده بر اوج اوج . بسوي کويش دوان منجذبين زوج زوج . ز شوق پر اضطراـم  ز وجــد پــر انجــذاب . چــه ســدر

 عشق وي جهان پر از نار شد . چه آذرين طلعتش بجلوه نّوار شد . ز نو بهار جمال زمانه گلزار شد . فتاد اندرۀشرر بار شد . ز جذب

 تافته شمس ظهور . لّجه ظلمت بدل گشته بدرياي نور .ۀ زوجه بحر حبور . زوجه هر ذّرۀقلوب زنار عشق التهاب . شد دل هر قطر
شد ز قوي و بدن پديد شور و نشور . روان قوم کفور فتاده در پيچ و تاب . خلق زبون با خداي بجنــگ برخاســتند . جنــود کفــر و

 شرع را بحيله پيراستند . هرآنچـه افزود جهل ز علم و دين کاستند . بضّد حق شــد بلنــد بنــاح قــومۀشقاق صفوف آراستند . عجوز
کالب . رؤس بغي و عناد اصول کفر و شقاق . نموده بر ضّد حق بمنکرين اّتفاق . ز کين برافراشتندلواء جهل و نفاق . 

779 صفحه      
بلند شد بر فلک ز قوم باطل نعاق . برآمد اسياف ظلم بدست قهر از قراب . شدند قوم عزيز بچشم عدوان ذليل . ز بينشان شد بلنــد
صوت نحيب و عويل . دماء اهل بها به تيغ کين شد سبيل . شدند بيش از شمار روح مکّرم قتيل . شد ارض هــر مــز و بــوم ز خــون
پاکان خضاب . شود بحور ار مداد وگر شجر ها قلم . و گر زند دست خلق بــدهر ســرمد رقم . نيايــد انــدر شــمار يــک از هــزاران
ستم . ز ظلمهاي عباد ز جورهاي امم . که دست اين خلق کرد بيوم حّق اکتساب . هرآنچـه شد بيشتر بغي و عنــاد عبــاد . عنــايت و
فضل حق گشت و مادم زياد . چه پر شد اقطار ملک ز ظلم اهل فساد . رحمت حق شد محيط بکّل من في البالد . بکيفر هــر گنــاه
داده هزاران ثواب . بصرف مظلومي آن مليک ذواالقتدار . نموده بر ظلم حـق صــبر و ســکون اختيــار . داد بســلطان حلم قلــوب را
اصطبار . گلشن و گلزار شد آتش و دود و شرار . عذب شد اندر مذاق زهر عذاب و عقاب . بحسن اخالق کرد عباد را تربيت . ز
روح الطاف داد قلوب را تسليت .  بجوهر حّب نمود افئده را تقويت . بدل شد از فضل وي بــه تهـنيت تعـزيت . زهـر بال شـد چــه
شهد بکامها مستطاب . ز بس زعيم قلم چه غيث هاطل مدام . بحر بيان رشح شد بر افئده خاّص و عام . شدند اهل بها جوهر تقوي
تمام . شهير شد نامشان چو شمس بين األنام . چنين کند فضل حق ز بين خلق انتخاب . شه سرير قدم قريب پنجــاه ســال . کــه بــود
في کّل حين تحت عذاب و نکال . نمود بر نصر امر قيام في کّل حال . چه در زمان ظهـور چـه در ليـال جهــال . چــه روز وصـل و
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حضور چه گاه هجر و غياب . نشد دمي منقطع بيان سلطان عصر . چه در سالسل بسجن چــه بــر ارائـک بقصــر . بحـور آيــات وي
فزون شد از حّد و حصر . ز اوج افالک گشت مرتفع اعالم نصر . شدند ساجد شموس برآن معلي جناب . از آن سپس کامر حــّق

بخلق اثبات شد . تمام عالم غريق بحر آيات شد . عيان زهر مشرقي اشعهٴ  ذات شد . 
780 صفحه         

در لمن الملک حّق داد قضايش جواب . زبهر فصل الخطاب پس از کتاب کريم . ز فجر ميثاق حق بيوم عهد عظيم . دميد شمس

 غصن ذات بدست غصن قويم . بجست فرعي رفيع زاصل قديم انشعاب و چون ثمر سدره گشت زۀمضيي بامر حّق قديم . ز سدر
غصن اعظم عيان . ريخت از آن اصل روح . يافت از آن فرع جان . بحــور الهــام و وحي شــموس علم و بيــان . يــافت بــر اورنــگ
وصل کاف بنون اقتراـن . جست در افالک نور مهر بمه اقتراب . چه غصن اعالي حق مظهر آثار شد . جمالش از نور وجه المــع و
ــامر نّوار شد . فؤادش از روح وحي قلزم ذّخار شد . غصونش از فيض امر حامل اثمار شد . شد بجميع شئون ز سدره ناب مناب . ب
رّب القضا رسيد حين الّزوال . کتاب مبــدء نهــاد چــه شــمس رو در مــآل . فغــاب روض الظهــور و غيض بحــر الوصــال . واســترت
بالّسحاب طلعت شمس الجمال . وغش وجه النهار ظلم حزن عجاب . چه از سماء قضاء بامر رّب المعاد . دميد صــبح فــراق رســيد
سال شداد . برآمد آفاق را دود سموم از نهاد . شمس سماء وفامليک عرش وداد . جست ز فجــر ظهــور بغيب ذات اغــتراب . چــه
کرد شمس قديم ز فجر ابهٰي  صعود . برق فنا زد شرر بقلب من في الوجود . بلند شد از زمين بر آسمان آه و دود . شد زخان قضا
ــيع تيره فضاي شهود . طيور دلها شدند برآتش غم کباب . ز سدرة المنتهي چه منقطع شد حفيف . بر آل ابهٰي  گريست چشم وض

 اوراق گشــت برنــگ بــرگ خريــف . زعين اغصــان نمــود بحــور دمۀو شريف . بدر بقا چون هالل ز فرط غم شــد نحيــف . چهر

 جان کـرد چـاک . حضـرت روح االمين . ريخت بسـرۀانصباب . فتاد در طور قدس زنار حزن اندکاک . هيکل روح القدس جام
تيره خاک . 
781 صفحه        

ــر زمين .  کشتي خورشيد گشت غرقه ببحر هالک . شد فلک از کهکشان چاک نبيلي ثياب . درين فزع کآسمان گريست خون ب
برآمد از بحر و بر فغان بچرخ برين . تباه شد حال علم سياه شد روز دين . چه قلب اهـل بها مجمر مهر مبين . ز نار هجراـن شه پر از
شرار و لهاب . درين بالي شديد که محترق شد نهي . شموس عليا شدند ز غّصه همچون سهي . بامر رّب القدم حضرت عبـدالبها.
اغني فرع رفيع سدرة المنتهي . نمود از فجر عهد طلوع چون بدر تام . بنصرت امر حّق نمود از جان قيام . رحيـق مختـوم را گشـود
مشکين ختام . دميد روحي جديد ز فضل بر خاّص و عاّم . مشام جانها شنيد شميم گل از گالب . چه مشرق شــمس عهــد گــرفت
تابندگي . ظالم آفاق شد بدل به رخشندگي .مرده جهان يافت باز ز روح حق زندگي . دميد بدر شهود ز مطلع بنــدگي . بگــردش
آمد ز نو کاؤس صهباي ناب . نشست چون رّب عهد بکرسي عهد بر . صيت جاللش چه شمس شد بجهــان معتــبر . ســاحل آفــاق
گشت پر از تالل گهر . زقعر بحر بيان بموج فضل و هنر . ريخت زبس هرکنار لؤلؤ و دّر خوشاب . اي شده آفاق جــان روشــن از
ــو . اشراـق تو . شموس امکان خجل ز فيض انفاق تو . بحور حّب موج زن بقلب عّشاق تو . جز به ثبوت و رسوخ به عهد و ميثاق ت
نيست کسي در دو کون ز قهر يزدان مصاب . غي تو اي شاه عهد شاهد معبود کيست . جز که بسوداي تو اي شه جان سود نيست
. مظهر حق اليزال در همه عالم يکي است . در بر احباب تو عدوي ناچيز چيست . بجز دو مشت استخوان درون چرکين جــراب .
خداي ما را سزاست سپاس بي حّد ومر . که بسته بر بندگيش چون تو خدائي کمر . شکر که گشت آشــکار مجــد پــدر در پســر .
بحق که بي بهره است ز قلب سمع و بصر . کســيکه در حــّق تــو زنــد دم ار ارتيــاب . اي آنکــه محجــوب شــد دلت ز انــوار حــّق .

بحيرتي کز فروغ چون دمد اثمار حّق . کي عجب است ار زغصن سر زند آثار حّق . 
782 صفحه         

 نيافت جانت نصيب ز بحر اسرار حّق . چون مکس نحل راست شهد مصنع لعاب . اي متعالي بذات ز مدح و وصف و ثنــا . تــوئي
مليک بقا عباد عبد فنا . در کف افضال تواست کنوز عّز و غنا . نعيـم بالزر وجه اگر کني اعتنــا . جحيم لـرزد ز خـوف اگــر نمـائي
عقاب اي دو جهان شرزه شير درين مهيمن مصاف . بمخلب تو اسير هزار عنقاي قــاف . دهي بيکتــائيت کــون و مکــان را کفــاف

 قدمت بود مّوحدين را مطاف . باب عطايت بود محترمين را متاب . اي رخ دلجوي تو نور بصر روح سمع . وي بفروزندگيۀکعب
چه شمع ما بين جمع . زنار حّب بهاء مدام لرزان چه شمع . باحتراق فؤاد ز ديده ات رشـح دمـع . همي چکــد بــر کنـار بســان لعـل
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 احسان کني . شبنم نابود را لّجه عّمان کني . ز جلــوه ات ذّره را چــه مهــر تابــان کــني . بدســتۀمذاب . ايکه گر از بحر جود قطر
تأييد خويش اگر تو پّران کني . شگفت نه گر حمام چيره شود بر عقاب . شها منم ذّره تو پر بهــا شــمس عهــد . رسـد بظلّت کجـا
طائر ورقا بجهد . گر نظري از عطا کني برين طفل مهد . چه منج نخل از ثنا فشانم از کام شهد . بريشم آرم ز طبــع چــه کــرم فــراز
رضاب . بس است ورقائنا خمش که جف القلم . بر آر دست دعا بر آسمان کرم . بطّل عبدالبها ز فضــل رّب القــدم . طلب کن از
بحر خلق براي خود نيز هم . فضل فزون از شمار فيض برون از حساب مهيمنا مالکا بذات يکتائيت . بمظهر اسم رّب که شد بجــان
فانيت . بمشرق شمس عهد بغصن قدمائيت . بفرع قدس رفيع ببدر نورانيت . که خلق را ده نجات ز ظلمت احتجــاب . ورقــا شــهر

 يار است يار . عيسي کو تا شود زين روح نار است نار . اي نواي روح بخشا نغمهٴ . وله  .  اينکه مي بينيد ياران سدرهٴ۱۳۱۳رجب 
 آنست نار مشتعل .  قدسي فيض ياب . موسي کو تا بر آرد نغمهٴ

783 صفحه        
گشت از شعاع روي جانان ترک جان . پر شد از مشکين شميم جعد دلبر هر ديار . عاشقان وجه در هــر کــوه گــروه انــدر گــروه .
اشتران مست در هر سو قطار اندر قطار . سينه هاي عارفان چون بحر اعظم موج زن . قلبهاي عاشقان چــون جعــد جانــان بي قــرار .
خلوت انس است وندروي وصال اندر وصال . گلشن وصل است واندر وي بهار اندر بهار . صد هــزاران نغمــه خــيزد از بن از هــر
موي من . چون کنم با يکجهان صوت و صدا صمت اختيار . چون کنم مستور سّري را که يزدان فاش کــرد . چــون نمــاي مخفي
امري را که حق کرد آشکار . کرده در شعشاع معني شمس اعظم رخ نهان . گشته انواـر عيان وخــه خــدا را پــرده دار . قلـزمي بينم
باسرار حقيقت موج زن . مسزقي بينم بآثار هويت نور بار . گشت ظاه پادشاهي در لباس بندگي . . کرده معشوقي طريق عاشقي را
اختيار . با رعايا گشــته سـلطان حقيقي همنشــين . کــرده خورشــيد الهي قمص مــاهي مســتعار . جذبــه هــاي روح بينم همچــه انــوار
شموس . جلوه هاي قدس بينم همچه امواج بحار . آمد از هر جلوه بيضــاهاي معــني در ظهــور . ريــزد از هــر مــوج درياهــاي لؤلــؤ
برکنار . چيست يا رب اين مشعشع طلعت ابهٰي  ظهور . کيست يا رّب اين مهيمن حضرت ذواالقتدار . وافسوسا عـالم معـني بـرون

ۀ غفلت فزون  است از شمار . گوش کو تا درنيوشد زمزمه يزدان پاک . چشم کــو تــا بــاز بينــد چهرۀاست از خيال . اي دريغا پرد
پروردگار . ديده ميگويد که لم اعبد الها لم اره . دلبر از غيرت گزد لب کز جمالم شرم دار . چند گــويم بس کن اي ورقــا تــو از
اسرار دوست . چند گويم لؤلؤ جان پيش اين کوران ميار .هيچ بيني عارفي بر عهد حق ثابت قـدم . هيچ بيـني عاشـقي در مسـلک
حّب استوار . با چنان شرطي که مقصود است در ميثـاق رّب . هيچ مي بيـني کسـي بـر عهـد و پيمـان پايـدار . در ميـادين يقين اي
عارفان کوي کومرد صدق . بهر اثبات وفا اي مردمان کو مرد کار . اين بود را ه نجات اي عارفان امرحق ّ . اين بود شرط وفا . اي

عاشقان روي يار . 
784 صفحه       

 مخمور و سکران از شــراب افتخــار . محتجب قــومي باخبــار ازکــه از رّب الجنــود .ۀ مخمود و گسالن از خمار بيهشي . جوقۀفرق
معترض جمعي بنحوي بر که بر پروردگار . واي براين قوم غافل اين نفوس محتجب . اف برين افهام ناقض وين عقول مســتعار . .
با کتاب عهد و اقدس وين نصوص واضحات . ميسزد آيا روايت ميبرد از اختيار . بر کتاب عهد حّق ثابت شــويد اي دوســتان . تــا
شويد از فيض ابهٰي  کامياب و کامکار . با توکّل نــرد حــّق تفــويض بايــد گشــت و رفت . از جالل و جــاه و ملــک و مــال و عــّزو
اعتبار . هرکه زين دنياي داني رست باشد اهل دين . وانکه او از خويش فاني گشت باشد مرد کار . . در امــور انديشــه کن ايجــان

 جان را بکن با آب تقوي شستشو . آينه دل را نمــا پــاکيزهۀکه باشي راست رو . راستکاري پيشه کن ايدل که باشي رستگار . جام

 مادو مني جائي است پر خـوف و خطــر . نــار کين و دشـمني نـاري اسـت پـر دود و شـرر . از مـنيت کـارۀاز زنگ و غبار . عرص
خاّصان سر بسر گشته تباه . وز عداوت روز عالم سر بسر گرديده تار . قّوتي شايد که زائل گردد اين مــا و مــني . هّمــتي بايــد کــه
خوامش گردد اين دود شرار . جز بذکر خير مگشائيد اي ياران زبان . تا نماند غير ذکر خير از ما يادگار . چونکه بحر فضــل حــق
فرمود عفو از ما سلف . زين سپس بايد زماالينبغي جست احتذار . اي گروه بوستان وصل در صيف و شتاء . ويگروه طائفين حول

 جانسوز از اين ورقاء زار . قرب دريائي است موج افتتانشۀدر ليل و نهار . در رياض عهد حق بر غصن ميثاق اله . بشنويد اين نغم
بيحساب . وصل گلزاري است خار يست امتحانش   بيشمار . قــرب وجــه رّب شــما را شــد حجــابي بس عظيم . فيض وصــل حــق

شمارا گشت سّدي بس کبار .
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785 صفحه        
بر دريد اين پرده را با قوت رّب القوات . بشکنيد اين سّد بتأييد  اله االقتدار . مقصد از اهل الهي چيست اي اهل خرد . معني ميثاق
جبود اي گروه هوشيار . از پس چهل سال در ظّل الهي تربيت . آدمي کز حق شود غافل بود ادني الحمار  . در دل و در ديده اهل
حقيقت اي عزيز . حق بود مشهور و پيدا همچه مهر نور بار . چيســت حــّق ذاتي بنفس اقــدس خــود مســتوي . کيســت رّب نفســي
بذات قائم خود برقرار . بحر علم و حکمتش بر اوج فطرت موجزن . فارس فرمان او بر مرکب قدرت سوار . نــور او نبــود ز ضــوء
هيچ شمس مقتبس . علم او نبود ز رشح هيچ بحري مستعار . فجــر امکــان را از انــوار رخش روشــن ضــياء . گلشــن جــانرا ز انــواـر
ــدين آه خوشش خّرم بهار. اي عجب در فقر ايقان ما گرفتاران را وهم . در ميان روز روشن ما و چارشام تار . روز ديدار است چن

 توحيـدۀ تقديس رّب را موسـم حاصـل رسـيد . سـدرۀو افسوس و دريغ . فصل گلزار است تا کي غفلت و خواب و خمار . دوح

 ابهٰي  نهان گشــت ازۀحّق را آمد ايام ثمار . مژده باد اهل حقيقت را که از تأييد روح . در بهي مينودرخت ايزدي آمد بکار . سدر
نظر ما را ولي . با هزاراـن جلوه شد در غصن اعظم يادگار . فضل اين عصر است در هر دم الوف اندر الوف . فيض اين عهد است
در هر آن هزار اندر هزار . موسم و صيف آمد و بگذشت هنگام ربيع . پر شد از اثمار گوناگون جميع شاخسار . . با دو صد لطف
ــد و صفا از تابش خورشيد صيف . گشت آون از درختان ميوه هاي آبداـر . ذوق جان کو اي رفيقان مشعر وجدان چه شد . تا چش
طعم بقا زين ميوه هاي خوشگوار . بهــر درک اين عطايــا کـو فـؤادي مسـتحّق . بهــر شـکر اين مـواهب کوشـکوري حـق گـذار .
مقصدي در پيش داريم اي عزيزان بس عظيم . هّمتي شايان آن بايد کنون بــردن بکــار . مقصــد و مقصــود مــا اصــالح اهــل عــالم

است . واّتحاد و اّتفاق کّل اهل روزگار . همتي بايد معادل با قواي  بيکراـن . 
786صفحه         

 غيرتي شايد مقاوم با جنود بيشمار . کوششي بايد فراوان چون رياح واصفات . جوششي بايد نمايان همچو امواج بحار . بــا ســالح
علم و حکمت در ميادين بيان . کردمي بايد تقابل هر تني با صد هزار . کاش ميبوديم واقــف بــر تــواريخ قــديم . کــاش ميگشــتيم
عارف بر امور کردگار . اي دريغا غافليم از مــوج بحــر امتحــان . بيخــبـر بنشســتـه ايم از روز رزم و گــير و دار . از خيــالي بيحقيقت
نوگروهي بوالهوس . يوسف مصر جاللت را همي خواهند خوار . اين بود اي دوسـتان شـرط وفــا و مــردمي . اين بـود اي عارفــان
رسم وره آموزگار . عهد ستوار الهي را چرا گيريم پست . فخر نوراي معاني را چرا خواهيـم تــار . غفلت مــابين کــه در دريــاي پــر
ــرار . موج و فتن . مينمائيم از کف مالّح سلب اختيار . بنده چون از سايهٴ  يزدان تواند شد بدر . کي فقير از ظّل سلطان غنا جويد ف
ــع جز بتأييدات اين مالح غالم قدير . کي رسد اين کشتي از بحر حوادث برکنار . ناشر آثار عّزت کيست جــز اين ذوالجالل . راف

 تقــديس رّب زين روضــه جويــد انتشــار .ۀ توحيد حّق زين مشرق آيد در ظهور . نفحــۀاقالم قدرت کيست جز اين شهريار . جلو
حافظ دين خدا که بود بغير از اين وجود . ناصر امر الهي کيست جــز اين نامــدار . کشــوري بي شــاه کي در ملــک گــردد منتظم .
هيکلي بي قلب چون در کون يابد پايدار . اليزال انوار را بوده است از مطلع طلوع . لم تزل افالک را بوده است بــر مرکــز مــدار .
بي وجود قائمي کي امر حق گيرد قوام . بي قيام شاخصي چون سايه ماند بر قرار . کيست جــز عبــدالبهاء روحيفــداه اي بنــدگان .
قائم اندر بندگي امر حّق ليل و نهار . اين چنين شاهي   که او را خواند حّق رّب الوجود . گشته بر باب عبوديت عبيدي خاکســار .

چند ورقا بشمري نعماء حّق را بهر خلق . موج اين درياي بي پايان نيايد انحصاـر .  قطره کي احصا نمايد و سعت بحر محيط . 
787 صفحه       

ــار . و  بند ه  چون گويد ثناي حضرت پروردگار . برپر از آفاق و انفاقي اگر خواهي بکن . بگذر از گفتار و کرداري اگر داري بي

 که در تهنيت عيدين پنجم جمادي االولي يعني مبعث حضرت اعلي و والدت حضرت عبدالبهاء سـرود مشــهور و متــداولۀقصيد
ميباشد و بدين ابيات شروع شد .  ابهائيان بشارت کامشب دو عيد اعظم . از فضل رّب ابهٰي  تــوأم شــده اســت بــا هم . عيــد ســعيد
مبعث امشب بفّرو شادي . با جشن مولود گشته است هر دو منظم . اصـل مظاهرامر با فرع جسته پيونــد . بــدو مشــارق وحي بــا ختم

ۀگشته توأم . نوري که بود فاتح در فجر عّز اجمال . در عرش قدس تفصــيل گرديــده بــاز خــاتم . الي . دارد عظيم قــدري اين ليلــ
مبارک . زايد منير بدري اين ساعت مفخّم . تابنده شـد در اين ليـل شـمس الشــموّس اعلي . زاينــده شــد درين فجـر رّب النفـوس
اقدم . شد نور هاي غيبي بر طلعتي مصّور . شد روحهاي غيبي در هيکلي مجسّم . در پاس اّول شب شد نقطه مشيت . المع چه مهر
تابان از امر رّب اکرم . در انتهاي اين ليل عبدالبه الف دار . از نقطه يافت تفصيل در مهد عهد اقوم . الي . شاها در اين شب عيد از
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 جمالت . بزم وصال ما را فرخنده ساز و خّرم . يا رّب بحق آنان کامشب ز وصل شادند . مهجور طير خود را بخشا رهــائي ازۀجلو
غم . اّم القرون اعصار باد اين سعيد ساعت . رّب الّدهور ادوار با اين شب مفخّم .  ايضا ترجيع بندي است حاوي نه بنــدي مشــتمل
ده بيت و اّولش اينست : ز ناقوس حرم برخاست آواز . که باب مشرق االذکار شد باز . جهاني تـازه ديـدم کــز هــوايش . در آمــد
طاير روحم به پرواز . گروهي ديدم از اهل حقيقت . به منهـاج طـريقت گشـته انبـاز . عجب راهي اسـت اين وادي کـه آن را . نـه

انجامي بود پيدا نه آغاز . رسيدم در مقام قدس محمود . 
788 صفحه        

 شنيدم نغمه از گلشن راز . سرم از عشق جانان گشت پر شور . دلم با ياد دلبر گشت دمساز . سحر در مطلع الفجــر حقــائق . تجلي
کرد آن محبوب غّماز . مبارک طلعتي در کسوت ملک . ولکن از شئون ملک ممتاز . من اندر طلعتش حيران که ناگه . ز ناقوس
حرم بر خاست آواز . بهاء شد مستقّر بر عرش اعلي . تبارک شأنه ثّم تعالي .  و نيز ترجيعي ديگر بنــوع مــذکور اّولش اين اســت .
سر نهاديم در بيابانش . گرچه ره نيست سوي پايانش . بوالعجب عالمي است عالم عشق . که بجان بازي است بنيانش . تــرک ســر
گوي دست از جان شوي . وانگهي پا بنه به ميدانش . يا رّب اين نامه را  چه مضمون است . که بخون در نوشته عنوانش . بــرده ام
پي باين معّما ليک . نتوانم نمود تبيانش . قاصدي کو که آيد از بر دوست . تا دل و جان کنم به قربــانش . جمــع شــد خــاطرم کــه

 پريشانش . از وصال رخش نديده نصيب . مبتال گشته ام بهجرانش . سّر حق تا بکي نهان ماند . بر کــه ظــاهرۀميشنوم . بوئي از طّر
ــان هفت کنم بر اعيانش . قداتي امر رّبي المختار .  و بدا شمس وجهه النّوار .  و نيز ترجيعي هفت بند و هر بند حاوي نه بيت در بي

وادي و اّولش اين است .
در سرم افتاده سوداي طلب . ميدهم جان در تمّناي.  طلب . ميروم اندر پي مطلوب خويش . واله و شــيدا ببيــداي طلب . تــانکوئي
ترک سر نتوان نهاد . در بيابان فنا پاي طلب . اي بسا بيچارگان آوارـه اند . روز و شــب در تيــه هيمــاي طلب . اي بســا کانــدر اميــد
صبح وصل . داده جان در ليل ظلماي طلب . فّرخ آنکس کو صبوري پيشه کرد . در ره عشق و تقاضاي طلب . خّرم آن ساير کــه

در بدو سلوک . مست شد جانش زصهباي طلب. گفت درويشي مجّرد طالبي با دلی شيدا 

 ===۷۸۹صفحه 
  که به آنجا منتقل داده شد. ۷۲۱ مربوط بود به صفحه ۷۸۹اين صفحه

790صفحه       
 و مثنويهاي عديده در نعت و وصف بعثت حضرت رّب اعلي و ستايش عيد رضوان و مکاتبه با بــرخي از احّبــا و در علم کيميــا و

غيرها و نيز غزليات و قطعات و تضمينات و انواع اشعار از وي موجود ميباشد منها قوله:
 تنّور االرض بنور ربي .و اشراق الوجه اذا تجلي  .   و روح سّري بنور قلبي .  دني اليها لها تدلي .   تبارک اهللا بهي جمالي .

 احد ظهوري صمد جاللي .  صفات ذاتش همه معالي . شئون نفسش همه معلي  . 
زمنظر قدس بفجر اقدم . نظر در افکن بقطب عالم . که مستوي شد باسم اعظم .  جمال ابهٰي  بعرش اعلي, 

حقيقت حق چه گشته ظاهر . تمام اشياء شدند ظاهر . بيان عيان شد که گشت ظاهر . ظهور اخري ز غيب اولي . 

 فقر بملکۀچگونه گنجد مثال با وي . که اوست ليس کمثله شيئ . سواي حيرت ز هيچ روني . رهي زمخلوق بحق تعالي . تو ذّر
فاني . ز حّد تجاوز نميتواني . چگونه خود را ز خود رهائي . جزآنکـه پوشي نظر زکاال .

 بجز شه عشق که ميتواند . رهاند از خلق بحّق رساند. نگر که حبش ترا کشاند . زوادي ال بشهر اال .
 گرت تمّنااست مقام اعظم =  درا بظل عليم اعلم . قديرا قدر قديم اقدم . بهي ابهٰي  علي اعلٰي .
 بتار مويش نما توکّل . زمهر رويش بجو تحمّل. بذيل امرش نما توسّل. بحّب ذاتش بکن تولي .

  شوي بقدساني از تالقي . صبا بگويش بقول ساقي . بيا بنوش از کئوس باقي . مي محّبت بعشق مولي .
 همين نه ورقا بگلشن راز . شده بوصفت ترانه پرداز . طيور عرشي همه نواساز . بلحن ابدع بطرز واال .

 ايضا :  چشم بصيرت بگشا کز چه شدند اين مردم . اعالهم اسفلهم اسفلهم اعالهم .
 حشر شد و نشر شد و رجع شد و بعثت آمد . گوي بآن مرده جان هي تو ز قبر تن قم .
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 پيوسته سلسلهٴ برزن . وخال و غم و شو . وارسته طائفه از اخ و اخت و اب و اّم . باده زخم گشته رها لکن در ميکده ها . 
791صفحه        

 جمعي سرمست ز مي قومي پابست بخم . جمعي از نور بها . جسته ره علم و هدي . قــومي از روي هــوا گشــته در اين وادي گم .
قحط رجال است آري منکه نديدم باري . نه مردي در عالم نه علمي در مردم . اينکه تو دانيش بشــر . شــّر دوابســت اکــثر . الصــّم
البکم ببين شاخ نميخواهـد و دم . مجتهد و شــيخ و امــام قاضــي و شــيخ االســالم . اوليئــک کاالنعــام بــل بحقيقت بلهم . . قدســاني

 ما. جــاي در خلــوت جــانۀ ما سرشار است . ميريزد و ميريزد دسب برون کن از کم . ايضا . پرتو نور بها تافته در خانۀقدساني باد

 ما زلزلة الساعة پديد . وۀ ما . گشته از نفحۀ ما . ميچکد رشح وفا دمبدم از چشمه دل . کاز مي عشق لبالب شده پيمانۀساخته جانان

 ما . عارفان را چه خبر از ثمر ناري عشق . عاقالن را چه خبر از دل ديوانهٴ ما . بواليت ز حوادثۀتري الناس سکاري است ز ميخان

 ما . سرۀهله پروا نکنيم . ما چه شمعيم و حوادث همه پروانهٴ ما . آشنا تا شدم اي دوست بمهراء شدم . آشنايان جهان يکسره بيگان

 اربــاب جنــون بيخــبري . چــهۀ ما . تو کــه از جذبــۀو سامان همه را سوخت در آن روز که دوست . آتش عشق برافروخت بکاشان

 مســتانه مــا . مي بينم و ميگــويم ميــدانم وۀنصيحت کني اي عاقل فرزانهٴ ما . باز ورقا شکند توبه هشياري را . شــنود گــر بچمن نعر
ميخوانم . من غايب و مشهودم . من ظاهر و پنهانم . آن را که تو ميگوئي عمريست که ميجوئي . گويم بعيان اويم دانم بيقين آنـم .

 اجساد مخلوقم مملوکم . در مرحلهٴ ايجاد خالقم و سلطانم . موجودم و معدومم موصولم و محرومم . آسوده و مشغولمۀدر سلسل
آلوده و عريانم . اي اّول واي آخر اي ظاهر و اي باطن . در وصف توام گويا در درک تو حيرانـم . سبحانک يـاهو يـا من هـو هـو
ياهو . تقديس تو ننمايم تنزيه تو نتوانـم . هرچند که ميجويم . هر چيز که ميگويم . غير از تو نمي يابم . غير از تو نمي دانم . وه وه

که چه حال است اين . خوابست و خيالست اين . يا نفي ضاللست اين يا معني ايمانم . 

 --- ۷۹۲ صفحه 
اي طاير قدساني وقت است که بر خواني . اليشغله شأن عن شــأن ز قــرآنم- و بهمين مقــدار از اشــعار ورقــا کــه بــراي نمونــه ثبت
کرديم اکتفا مي،نمائيم و از ثبت رساله هاي اثباتيه و جوابهائيکه در رّد معترضين و مکاتبات مفيــده اش بــا فضــالي اين طايفــه کــه

 براي يکي از علماي شيخيه آذربايجان نوشت بخــّظ۱۳۱۰بخّط زيباي وي موجود است و از آنجمله نسخه از رساله ئيکه در سال 
 بــراي مراعــات اختصــار۱۳۱۱ شــعبان ۱۲نسخ زيباي روح اهللا در آخر نوشته کتبه االحقر االرقــاء روح اهللا بن ورقــاني ارض الــّزاء 

صرف نظر مي،نمائيم و از الواح کثيره که خطاب بــاو و بــرادر و پــدر واالگهــرش از قلم ابهٰي و از قلم حضــرت عبــدالبهاء صـدور

 . هذا  هو  و  ميجوئيم  قناعت  ابهٰي   آثار  از  لوحي  ثبت  به  يا «يافت  ان االنشاء ت ملکو في الناطق        بسمي
انا اال اله ال انّه عکّاء سجن في املرتفع الکبرياء مطلع من النداء استمع               ورقا
  ��  ����  �  ����  ��  ������  ��  ����  ���  � ����  �����  ����  �������  ������

تاهلل اليوم تهربون من الي األمم معشر يا قل الکتاب امّ في الفائزين من انّه اقبل                 والذي
قل الحکيم العليم لهو انّه و يشاء کيف يداويه العالم نبض بيده و القدم مطلع ظهر                 قد
باهلل کفروا الذين من تکونن وال الرّحمن اتقوا الحيوان بکوثر جائکم الذي عن تفرّون               هل
انکمّ باليقني فاعملوـا الرقابّ مالک اهلل به اتي ما وخذوا عندکم ما دعوا االرباب               ربّ
قبل من رأيتموه ممّا اعظم ترون و الجهات کلّ من العذاب يأخذکم عملتم عمّا               الترجعوا
في االلحان بفنون االفنان علي تعزّدت بما لک طوبي البيان امّ عنده من ينبئکم               کذلک

اليقرب انّه ثنائه و ذکراهلل في به مانطقت سمعنا انّا االديان مالک ربّک               ثناء

 ---       ۷۸۳صفحه
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عن علمه من شيئ يشهد بذالک کلّ عارف بصّار و طوبي البيک نشهد انّه نصر امر ربّه و نطق بــذکره
بين العباد و ارسلنا في سنين معدودات الواحـا تضوّع بها عــرف الــرّحمن في االمکــان قــد توجّــه اليــه
طرف هللا اذکان مقرّ العرش في هذا السجن االعظم و من قبله في اراض اخــري يشــهد بــذلک من
ينطق بالحقّ انّه ال اله اال انا المقتدر المختار فاشکرهللا بما سمعناهديرک و قبلنا ما انشأت في وصف
ربّک مالک االيجاد عزّد علي غصن العالم بهذا االسم االعظم لينتبتهن به اهــل القبــور و يتــوجّهن الي
ــا البهــاء هذا االفق منه اضائت اآلفاق ال تحزنوا عن البعد انتم من اهل القرب يشهد مــولي االنــام انمّ

»عليک و علي من معک من الذّين نبذوا االوهام و اقبلوا الي مشرق االلهام . 
 فائز بايمان امر بديع شد و در ســنين اشــراـق۱۲۶۸بسال  آقا سيد مهدـي دهجيديگر از مشاهير متقّدمين اهل بها در آن حدود 

انوار ابهٰي  از افق عراق به بغداـد شتافته منجذب گشته چندي طائف حول بود آنگــاه مــأمور بــه ســير و ســفر و تبليــغ در بالد ايــران
ــايت گرديد و يار و اغيار را بانوار بارزهٴ ابهٰي تلويحاو اشارة داللت کرد    و بعد از مهاجرت ابهٰي به ادرنه رفته چندي در جوار عن
زيست و واقعات عظيمه حادثهٴ آن ارض را حسب االمر به معاريف بابيان ايران و عراـق همي نوشت آنگاه مرخّص و مأمور اقــامت
در بيت ابهٰي  به بغداد گرديد و باطاعت و اجراء دستور هاي صادره و مکاتبه با بالد پرداخت و چندان بود تا موقعي که فتنه بغداد
و مقّدمات تبعيد احباب شروع شده و اقدامات بيباکانه وي که موافق مصالح وقت نبود خود يکي از علل و موجبات فتنه مــذکوره

گرديد چه که . 
794 صفحه       

احباب در يوم اّول و دوم محّرم مراسم عيد والدت اعلٰي و ابهٰي  را کما ينبغي و يليـق مجـري داشـتند و مـردم شـيعهٴ  جاهـل مقيم
عراـق خصوصا مال هاي مغرض و نادانشان چندان پنداشتند که قصد اين طائفه تــوهين بــه مراســم عــزاي مرســومه آنــان اســت لــذا
شورش کرده فتنه نمودند و آقا سيد مهدي خود از عراق به ايران گريخت و از نائره فســاد بــيرون مانــد و در بالد ايــران پي در پي

 در شــيراز بــود و دعــائي بــراي حفــظ و۱۲۹۰سفر نموده بين احباب به احترام تمام زيسته و در غايت احتياط تبليغ کرد و در سال 
صون که از قلم ابهٰي  صدور يافت, نسخه کرده به آحاد اين طائفه داد که حرز خـود نماينـد و بـراي هـر نسـخـه يـک اشـرفي طال
گرفت و افراد احّبا براي سيادت سابقه و احترامات روحانيه الحقه اش از او دعا گرفته تبّرک و استشفا و وصول بحوائج متنّوعه را
ه و احــترام اقتضا مينمودند و بلقب اسم اهللا المهدي که در الواح صادره ابهٰي  بوي خطاب شد معروف و بنوع مــذکور محــّل توّجــ

 در عّکا به محضر ابهٰي  مشّرف بوده مأمور سير و سفر در ايران گشت و در آخر شهر ذيحّجه وارد طهران شد و۱۲۹۹بود و بسال 
ــا بيســت و پنج تن۲۸فتنهٴ شهيره که در بخش سابق شرح داديم برخاست و در   ربيع األّول سال بعد دستگير و حبس شد که او را ب

ديگر از احباب در انبار شاهي انداختنـد و بعد از دو يا سه روز ديگر نه نفر همرهان مال عليجان شهيد ماهفروزکي مازندراني را نيز
از انبار کامران ميرزا نائب السلطنه بيرون آورده در انبار شاهي حبس نمودند و باألخره آقا سيد مهدي در دوازدهم شهر صفر سـال

ــاط۱۳۰۲  مستخلص گرديد به ارض مقصود و زيارت محضر ابهٰي شتافت و بعدـا نيز سفر در بالد ايران نمود و براي مراعــات احتي

 محترم دولتمند متّوفايش سيد علي اکبر ناميد و بعد از غروب شمس جمال . ۀخود را بنام برادر زاد
795 صفحه         

ابهٰي  از طراز اّول مّبلغين و معّممين و محترمين بوده چنانکه در بخش الحق مي،نگاريم اظهار موافقت و خدمت با حضرت غصــن
اعظم نمود و بر رؤساء نقض عهد و ميثاق رّد و اعتراض نوشته د ر بالد ايران مسافرت کرد و در هنگام بناء مشــرق االذکــار عشــق

ــاد۱۳۲۴آباد با احّبا مساعدت و موافقت کرده در دوش سنگ و خشت حمل کرد و بسال   با حاجي ميرزا محمود افنان از عشق آب
به عّکا وارد شد و حضرت عبدالبهاء نهايت مالطفت فرموده مکّررا خدمات سابقه اش را ياد کردنــد ولي چـون طمــع داشــت کــه
حضرت عبدالبهاء اصغـر نبات کريمات منّوره خانم را بازدواج پسرش دهد و نه پسرش اليق و صالح بود و نه کريمه فاضله همســر
چنان لئيم باقل ميشد و مقصود سيد معجب جاهل حاصــل نيامـد و دسـت برنداشــت تـا نوميــد گشــته بنـاي مـرافقت و مـوافقت بـا
مخالفين و ناقضين گذاشت و چندي با وي نصيحت و مالطفت فرمودند و او خود را کسي پنداشته بيشتر مصّر گرديد تــا بــاالخره

 پس از آنکـه هفده سال در صف موافقين بوده در تقرير و تحريرات خود مخالفين ناقضين رّد همي گفت در صــف۱۳۲۷در سال 
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ا۱۳۳۹نقض قرار گرفت و با اوالدش از ناقضين شمرده گشت و در السن اين طائفه مذموم شد تا سال   در اطراف قصر بهجي عّکــ
با ناقضين  در غايت خمول و حقارت بسر برد و بسال مـذکور در گذشـت و بنـام وي الـواح کثـيره از قلم ابهٰي  و هم از حضــرت

ثمّ انقطع عن نفسک و عن ماســواکعبدالبها صدور يافت و اين بيانات در بعضي الواح ابهٰي  از ادرنه مسطور است : « 
ثّم عن نفوس المشرکين فانظر بطرف البدء الي آدم االولي ثّم من بعــده الي يصــل االمــر الي علي
قبل نبيل قل هللا کلهمّ قد جائوا عن مشرق االمر بکتاب و صحيفة و لوح عظيم و او توکلّ واحــد منهم

علي ما قدر لهم . 
796 صفحه        

و هذا من فضلنا عليهم ان انتم من العارفين و کلهمّ بلغوا رساالت ربّهم و بشرواالناس برضــوان هللا 
المهيمن العزيز القدير و اخرجو الناس من الظلمات الي النوّر و بشــروهم بلقــاء هللا کمــا انتم قــواتم
في صحف االوّلين حتّي اذا بلغ االمر الي وجهه العزيز المقدّس المتعالي المنير اذا احتجب نفســه في
الف حجاب لئال يعرفه من احد بعد الذي کان ينزل عليه اآليات من کلّ الجهات و ما احصيها احد اال هللا
ربّک و ربّ العالمين فلماتم ميقات الستر اذا  اظهرنا عن خلــف الــف الــف حجــاب من النــوّر نــورا من
انوار وجه الغالم اقلّ من سم االبرة اذا انصعقت اهل مالء العالين ثمّ ســجدت وجــوه المقــرّبين الي
قوله الکريم ورکبنا السفينته باسمنا ثّم لجريناه علي البحر باسمي العزيز المقتــدر الجميــل و حفظنــاه
بقدرة من عندنا و حفظنا الذين رکبوا عليها الي ان وصلوا الي ســاحلة في مدينــة الــتي اشــهر اســمها
بينکم ان انتم من العالمين و کنافيها اربعة اشهر لئامتواـت بمــا رقم في الــواح عــزّ حفيــظ و في تلــک
الشهور ماراونا احد من الذين هم کانوا فيها المن اعليهم وال من اسفلهم و کان هللا علي ذلــک شــهيد
و عليم و ما ذهبنا الي احد و ما توجهنــا الي نفس اظهــار الســلطنة هللا و امــره و ابالغــا لقــدرة هللا و

.» الخ . و در لوحي ديگـر در جـواب عريضـه اش کـه شــکايت از سـرقتهيمنته الي ان دخلنا في هذا السّجن البعيد

وانّک انت التحــزن عن شــيئ و عمّــا وردنقودش و از ورود توهيني به بيت اعظم در بغداد نموده چنين مسطور است :  
عليک بعدي فاصبر ثم اصــطبر وال تکن من المضــطربين کلمّــا ســرقوا منــک مــا کــان اال من زخــارف

. الملک و ينبغي لمن سرّ فها
797 صفحه         

 و انّک انت کن في طهر عظيم قدّس نفسک ثمّ طهر ذاتک ثمّ نوّر قلبک عن کلّ ماسوي هللا ربّــک و
ــدوام هللا و لن ربّ الخالئق اجمعين فاسئل هللا بان يرزقک ما ينقطع عنه ايدي السارقين ولن يتغير ب
يعقبه الفناء ولن يمسّه ايدي المشرکين الي قوله الکريم ثمّ اعلم بانّ هذا ليس اوّل و هن نــزل علي
بيتي و قد نزل من قبل بما اکتسب ايدي الظالمين و سينزل عليها من الذلّ مــايجري عنــه الــدّموع عن
کلّ بصر بصير کذلک القيناک ماهو المستور في حجب الغيب و ما اطّلع عليه احد اال هللا العزيز الحميد

مالئي مشهور به قدس و تقوي بود چنانکه هفت سفر از يزد بزيــارت مشــهد مال مهدي خويدکيو ديگر از معاريف متقّدمين   .»
رضا و مشاهد متبّرکه عراق عرب رفت و در ايامي که صيت حضرت مبشّر اعظم از شيراز برخاست به جستجو بر آمد و بــا بــرخي
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 را مهتدي ساخت و در سنين اشــراق ابهٰيۀاز مومنين مکالمه کرد و ايمان يافته به تبليغ پرداخت و در وطن نشر امر بديع نموده عّد
از عراق بعنوان زيارت با قافله زّوار يزدي عازم گشت و در بغداد از آنان جدا شده خود را به دّکان شاطر رضا اردکــاني رســاند و

 او بمحضر ابهٰي  وفود حاصل کرد و کام جان و دل يافت و بصدور لوح منيع مفتخر گرديد و حسب االمر به يزد برگشتۀبواسط
و با جهاني شادماني بخويدک وارد شد و زّوار مذکور بعد از مراجعت به يزد شهرت دادند که مال مهدي در بغداد مانده به کربال
نرفت و در مّدتي قليل نزد اهالي بنام بابي مشهور شده مورد تعّرض و جور و يغماي اهالي و باالخص حکمرانان يغمــاگر گرديــده
ــد و از دخول در گرمابه عمومي ممنوع گشت و همينکه حاکم و ضابط جديد ميشدند او را بدين نام دستگير کرده حبس مينمودن

 حاجي ابوالحسن امين . 1300جريمه ميگرفتند و در سال 
798 صفحه        

 اردکاني در يزد بود و از طريق خويدک به کرمان ميرفت و ده يوم در قريه مذکوره ميهمان مال مهدي شده عازم کرمان گشت و

 اهــالي خويــدک در درۀاين خبر بسمع ابراهيم خليل خان حکمران يزد رسيده مأمور فرستاد آخونــد را بــه يــزد کشــيدند و نمايند
محضر حکمران حاضر شده چنين اظهار داشت چون حاجي ابوالحسـن از رؤساء بابيه مبالغي کثــير از نقــود بــراي بابيــان خويــدک
آورد بايد حّق حکومت را نيز بدهي و مال مهدي هر قدر تبيين و تأکيد نمود که اين اقوال از مفتريات است و حــاجي فقــط يــک
تن از خّدام امر ابهٰي  است و از زاد و راحله نيز چيزي نداشت در سمع طمع حاکم ننشســت و ســه روز آخونــد را توقيــف کــرد و

 هنگامي که آقا ميرزا علي محّمد ورقا در يزد بــود بعــزم مآلقــات مال۱۳۰۶باالخره مبلغ سي وسه تومان گرفته رها کرد و در سال 
مهدي و احباب به خويدک رفت يکماه در خانه مال مهدي ماند و اجتماعاتي پر شور انعقاد يافت و خبر در شهر شــهرت يــافت و
مال ها نزد حاجي معّدل السلطنه حکمران رفته سعايت کردند و او مأموري چند بــه خويــدک فرســتاد ورقــا را از خانــه مال مهــدي
ا نمــود و بشهر بردند ونيز حاجي عبدالّرحيـم قناد را مال مهدي تبليغ کرد و او پس از تحمّل جور و جفاي بســيار مهــاجرت بــه عّکــ
عائله اش دچار تنگدستي و مشقّت ماندند و مال مهدي بشهر رفته آنان را بخويدک برده چندي مهماني و پذيرائي نمــود تــا آنکــه
ــدّرس ايشان را روانه عّکا نمود و امثال اقدامات و امور مذکوره سبب شد که جمعي از اهالي خويدک بشهر نزد ميرزا سيد علي م
رفته از آخوند شکايت کردند و او حکم قتل وي را نوشت و مردم او را از دخول حّمام عمومي منع کردند و حّمامي چون بــا وي
دوست بود شبها وي را به حّمـام راه مي،داد و او در عين بليــات و خطـرات مـذکوره منجــذبتر شــد و جمــع کثــير را تبليــغ نمــود و

باالخره . 
799 صفحه        

 بنوعيکه در بخش سابق نگاشتيم در سّن شصت سالگي بــا شــش نفــر ديگــر در يـزد بشــهادت رســيد ديگــر از۱۳۱۸در نهم شّوال 
مشاهير بهائيان يزد حاجي محّمد ابراهيـم ( حاجي مبّلغ )بن حاجي عبدالّرسول تاجر معروف شيرازي االصل ساکن در يــزد کــه اّخ
الّزوجه حاجي سيد مهدي افنان بن حاجي ميرزا حسنعلي خال اصغـر حضرت اعلي بود و پس از تکميل علوم ادبيــه نــزد آقــا مـيرزا

 اجتهاد داده بجهت کمال ثقه که باو داشــتۀمحّمد تقي از مجتهدين صف اّول يزد تحصيل فقه و اصول نمود و مجتهد بوي اجاز
در عقبش به نماز ايستاده اقتدا کرده نماز بجــاي آورد و لي حـاجي معـاش از طريـق مالئي را قبـول نکـرده بــه تجـارت کـه پيشـهٴ

 در اثر تفحّص و تعقيب اقبال و ايمــان۱۲۸۰پدريش بود پرداخته تاجري معروف به علم و تقوي و عبادت و ثروت گشت و بسال 
 به شيراز رفته هّمت به نشر امر بديع نهاد و با وفور دانش و قّوت ايمان و۱۲۸۳آورد و مشتعل گرديده به تبليغ برخاست و در سال 

شّدت تأثير و حسن تقريرش آقا سيد محّمد حسين و و آقا ميرزا ابوالحسـن افنان را مهتدي ساخت و عّده کثيري را بشماره اين فئه
بيفزود و نهضتي در شيراز توليد نمود و همهمه و قال و قيل در اهالي افتاده نزديک بدان بود که شورش و فتنه برپا شود . 

--------------------------------------------------------------------------------------
ــد و استاد علي اکبر معمار شهيد يزدي در بيان کيفيت شهادتش چنين نوشت . همينکه در محضر جالل الّدوله نفوس سبعه را حاضر مينماين
چهار نفر از علماء خلف پرده جالس شده و جالل الّدوله از هر يک سئوال مينموده و اقرار بهائي بودن آنها را از ايشـان ميگرفتـه و علمـاء
در خلف پرده اقرار ايشان را استماع نمودـه فتواي قتل ايشان را از روي يقين ميدادند جالل الّدوله از جناب مال مهــدي ســئوال مينمايــد
که مال مهدي توهم بابي هستي ميفرمايد پنجاه سال است ميگويد نميترسي باين جرئت اقرار مينمــائي تــورا مي کشــند ميفرمايــد آرزوئي
سواي اين ندارم همه وقت از خدا خواسته ام که اين ريش سفيد خود را في سبيل اهللا بخون خضاب نمــايـم ميفرمايــد جســدت را بــآتش

 مي،سوزانند ميفرمايد مصداق احاديـث ائمهٴ هدٰي ظاهر مي،شود .
===========================================================
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800---        ۸۰۰ صفحه 
 که شرح حال و کيفيت شهادتش را در اين بخش و بخش الحق مي آوريم چــنينآقا علي اکبر معمار شهيد شهير يزدي و 

نوشت . بعداز وقوع رزيه عظمي و قتل شهداجناب حاجي هم به منشادتشريف ميبرند و در منــازل احبــاب پنهــان بــوده انــد اشــرار
 وارد تفت مينمايند در خانه جناب آقــا کــريم کــه ازٴملتفت شده در صدد اخذ ايشان بر مي آيند احباب البد شده ايشان را از بيراـه

احباب است منزل ميدهند چون جناب آقا کريم از جملهٴ کساني بوده که قبل از تصديق و ايمانش اکثري از نفــوس از او حســاب
ميبرده اند و بعد از تصديق ترک لوطي گري نموده با حکم اهللا عامل بوده حاجي سيد حسين هم يکي از الــواط تفت بــوده مطلــّع
ميشود که جناب حاجي در خانه آقا کريم است بحکومت محّل اّطالع ميدهد حکومت فرستاده جناب حاجي را اخــذ مينماينــد و
او هم به شاهزاده جالل الّدوله اين فتح نمايان را بشارت مي،دهد شاهزاده امر مينمايد کــه ايشــان را روانــه شــهر نماينــد آن پــيرمرد
ضعيف که سّن مبارکش از هفتاد متجاوز بود با غّل و زنجير سوار بر استر نموده پاهاي مبــارکش را از زيــر شــکم اســتر مي بندنــد
خبر ورود حاجي که به شاهزاده ميرسد هر قدر سرباز که در يزد موجود بود مع باال ُبن و شيفور همه را مسلّح و مکمّل جلو جناب
حاجي ميفرستد و اکثر خلق هم جهت تماشا از شهر بيرون ميآيند ديگر حّق عالم است که آن يوم چه افعال از اهل ضــالل صــادر

شد . 
801صفحه       

.و َيداَ و لسانَا چه از آن ارازل و اشرار بروز نمود خالصه با ساز و نواز و دستگاه تمــام او را وارد بلــد نمــوده و بــه ارگ حکــومت
ان برده وارد محبس نمودند و او را مفقود نمودند لکن از بعد معلوم شد که روزي طرف عصر جناب شاهزاده با چند نفــر از خاصــّ
خود به عزم تفّرج از شهر بيرون مي،رود و جناب حاجي شهيد را هم بطور خفا از شهر بيرون ميبرند بامر شاهزاده ايشان را بر اسـبي
سوار مي،نمايند شاهزاده قدري با جناب ايشان صحبت ميدارد و بعد بايشان ميگويــد شــمامرخّص هســتيد برويــد حــاجي هم همين
قسم سواره بامر شاهزاده عزم مراجعت مينمايد همينکه چند قدمي دور ميشود شاهزاده شجاع تفنگي بطرف حاجي خــالي مينمايــد
و سايرين هم باو تأّسي نموده هريک تير گلوله بر او ميزنند و اين شجاعت و بسالت را در صفحه روزگار بيادگار ميگذارند و بعد
از تير گلوله انداختن او را بضرب قّداره و شمشير پاره پاره مينمايند بعد از مّدتي بعضــي از اجــزاء و اعضــا را از احبــاب يافتــه دفن

مي،نمايند . 
802 صفحه        

الجرم به يزد برگشت و قيام به نشر هدايت کرد و حاجي ميرزا حسنعلي و حاجي مــيرزا ســيد حســن افنــان کبــير و ابن خالشــان را
مهتدي ساخت و اعمال و احوالش شهرت يافت و آقا ميرزا محّمد تقي مجتهد مذکور وي را طلبيــده جويــاي احــوال گشــت و او
بنوع نقل قول مطالب و مسائل بديعه القا نمود و مجالس مذاکره و مناظره متوالي شد و مجتهد اعتراضاتي چند اظهار داشته احتياج
خويش را به مطالعهٴ  کتب و آثار بميان آورد و بدين بهانه آنچه از کتب نفيسه نــزد حــاجي نشــان داشــت گــرفت و در مجمــع پــر
جمعيت روضه خواني امر به تطهير ظرف چايش نمود و حکم به تکفير و به بهائيت تشهير کرد و با تني ديگر از مجتهــدين فتــوي

قتل .
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 و من از اولياء اهللا محسوب خواهم شد چنانچه در حديث قدسي وارد شده « يقتلون و يحرقون الي آخرالحديث اوليئک اوليــائي حقــا»
پسرهاي ايشان هم حاضر بوده اند شاهزاده ميگويد پسر هاي تو انکار مينمايند ميفرمايد از خوف تلف شدن جان انکار مينمايند بابي هستند
و در حين شهادت مربع بر روي زمين جالس شده کارد بخنجر مبارکش که ميکشند في الفور دو دست خود را نگاه داشــته زيــر گــردن و
خونها را بر صورت و ريش مبارک ميمالد و حمد و شکر الهي را بجا ميآورد و بعد از صعود روح پر فتوح نفـت بر آن جسد مبــارک ريختــه
آتش ميزنند تا آن معجزه که امم قبل من غير شعور از انبياء سلف طلب مينمودند و در ايام اهللا مشاهده نماينــد و آنچــه در قــرآن مجيــد
مذکور است « قالوا اّن اهللا عهد السينا ان ال تومن برسول حّتي ياتينا يقّربان تاکله النّاار » الي آخر القول ...ـ. شخصي از محبوسين ميگويــد
که بجهت تقصيري در حبس بودم که اين حضرات بابي را وارد محبس نمودند و چند روزي با ايشان هم زنجير بــودم تــا يــوم آخــر کــه
فرداي آن حضرات را شهيد نمودند آن شب آخر چون قرار شده بود که مرا هم از حبس برده چوب بزننــد و نســق نماينــد بســيار حــالم
ــنزل نزديــک شــده پريشان و مشّوش بود در آن شب آن پيرمرد با رفقاي خود صحبت مينمود و اظهار سرور و بشاشت ميفرمود که رفقا م
درين چند قدم مبادا سستي نمائيد و همه اظهار بشاشت و سرور مينمودند حاالتي از ايشان ديدم که مصيبت و خيــاالت خــود را فرامــوش

 ايشان زياده از وصف و تعريف است اقــّل مکــّرر بخــدمتۀنمودم سّن جناب مال مهدي شهيد از هشتاد متجاوز بوده اخالق و صفات حميد
ايشان مشّرف شده ام . 
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803صفحه         
نوشتند و الجرم حاجي ديگر نتوانسـت در يزد آقامت نمايد و بمحضر ابهٰي  در عّکا شتافته درک زيارت نمود آنگاه به بمبئي رفته

 کتب خود همي کرد و او نه کتب و نه قيمت داد و حاجي تفصيل مکالمات و اعتراضات مجتهــدۀبماند و از مجتهد مذکور مطالب
را بمحضر ابهٰي  نوشت و لوح شهير « قّل اآليات نــزلّت » کــه اين جملــه در آن مســطور « قــال اين الجنــة والّنــار قــل االولي لقــائي

 نزد مجتهد ارسال نمود و بغض و عنادش تا آخــر الحيــات بــاقيۀواالخري نفسک يا ايها المشرک المرتاب » صدور يافت و نسخ
ماند و حاجي تقريبا يازده سال در بمبئي به تجارت و هم بخدمات در سبيل اين امر مشغول شد و ثروت خطــيره بينــدوخت آنگــاه
عودت به يزد کرد و با مراعات حکمت و احتياط بزيست تا در سّن قريب به هشتاد بدار باقي انتقال يافت و نــامش در الــواح الهيــه

 عبدالّرضــاخان پيشــکار محّمــد علي مــيرزا بن فتحعلي شـاه حکمــران کــه سـر بــرۀحاجي مبلّغ مسطور است . ديگر ميرزا احمد نو
افراخته چندي با دولت مقاومت و مقابلت کرده عاقبت مقبوض و مقتول گشته جواني منجذب بــه ســير و ســلوک بــوده در لبــاس
اهل طريقت درآمده درويشانه از يزد عزم مسافرت به هند نموده سالي چند به سير و رياضت پرداخت آنگاه عودت به يزد کرد و
س و مفتّش بــوده و از آنجا به کاشان رفته ازدواج نموده آقامت گزيد و پس از ارتفاع نداء حضرت مبشــّر اعظم منعطش و متجســّ
سياح او را به مشهد نزد مال عبدالخالق يزدي رهنمون گرديــد و چــون بــدانجا شــتافته مآلقــات کــرد مال عبــدالخالق کــه امــامت و
جماعت داشت با کمال احتياط وي را بمآلقات آخوند مال صادق مقّدس رساند تا مؤمن شده به کاشان برگشت و با حاجي مــيرزا

 مومنين فزون گشت و بليات و .ۀجاني دمساز و همراز کرد و در خانه اش تشّرف بزيارت حضرت باب اعظم رسيد و بعدا که عّد
804صفحه         

تعّرضات پي در پي وارد گرديد و انبوه مردم بخانه اش ريخته بردند و ريختند و او خود مخفي و مصـون مانـد و چهـل شـبانه روز

 هالک بيرون کشاند و بسوي انوار جمــال ابهٰي  کــه از افــق عــراق اشــراق داشــت در بغــدادۀبدينطريق گذرانيد و خود را از ورط
 شتافته مجاورت و در محضر مبارک تقّرب يافت و در آنجا  دانست که همسفرش از کاشان که از يکديگر تقيه ميکردند1274

نيز بابي بوده در بغداد نيز بشغـل شعر بافي مشغول گرديد و از دلباخته گان جمال ابهٰي  گشــت و ببــود تــا مــوکب ابهٰي  مهــاجرت
فرمودند و بعد از متجاوز از دو سال بعزم زيارت ادرنه تا اسالمبول رفت و در آنجا لوح مصدر بهذه ورقه الفردوس که حاوي امــر
تبليغ و تبشير بود رسيد و الجرم بسمت آذربايجان برگشت و بلباس درويشي بانجام وظيفه پرداخت و بــه طهــران و خراســان ســفر
کرد و به تبشير ظهور من يظهره نمود و در فروغ مال ميرزا محّمد بــا وي شــّدت و غلظت کــرد زدنــد و دنــدانش را شکســتند ولي
اندکي بعد بمراجعه به بيان درک حقيقت کردند و پوزش جستند و ايمان آوردنــد آنگــاه بقصــد بغــداد سـفري طهــران آمــد و در
کاشان بعضي از مالها تحريک کرده وي را بدست صاحبمنصب سپاهي دادند که نيــک فطــرت بــود وا و را رهــا کــرده و در بين
طريق برخي از آحاد و عشاير که بابي بودند از وي پــذيرائي نمودنــد و در کرمانشــاهان مــريض شــده بغــداد نتوانســت بــرود و بــه

 به تبريز رفته آنجا نيز آقامتش صــالح نديدنــد و چهــار ســال در1308 سال ۀسروستان فارس بيست و پنج سنه مقيم شد و در فتن
ــت مينخ بماند آنگاه ره کاشان پيش گرفت و باالخره بطهران آمد و عاقبت در قزوين در يکصد سالگي بسال هزار و سيصد و بيس
هجري قمري وفات يافت ديگر حاجي ابراهيم بن مال حسن مسئله گو در مسجد جمعه و مسجد ريگ و محترم و مکّرم نزد مالها

و عاّمه . 
805 صفحه       

اهالي بود و در سّن متجاوز از شصت مؤمن و منجذب بامر ابهٰي  گرديده بتمام هّمت تبليغ نمود و جمعي کثير را مهتــدي ســاخت
 حسب تحريــک بعضــي از1307و بنام بابي مشهور گشت و برخي از مالها وي را تکفير کرده فتوي قتل دادند و در محّرم سال 

 برخاســت و1308مالها جمعي از اشرار وي را در ميان انبوه ناس با زنجير بسي زدند و توهين و تحقير کردند تا آنکـه فتنه ســال 
او در تفت بوده بعضي را تبليغ کرد آنگاه به منشاد رفته به تبليغ پرداخت و برخي از مالها احــوال ايمانيــه و اقــدامات دينيــه اش را
نزد حکمران شاهزاده جالل الّدوله سعايت کردند تا روزي بعد از واقعه شــهداء عصــر دهم شــّوال از ســال مــذکور سرگماشــتگان
خود را که شديدالعداوة با اهل بها بود با همه غالم و سوار بـه تفت و منشــاد فرسـتاد و در غـاري کـه پنهـان بـود جسـته بـه منشـاد
ــّوت آوردند و مأمور مذکور بضرب لگد دهانش را پر از خون نمود و چوب بسيار زده بشهر کشيدند و حاجي با جالل الّدوله با ق
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 آن پــير مظلــوم نــزد افنــان وۀقويه روح تکلّم در اثبات امر ابهٰي  کرد و شاهزاده وي را در مــنزلي مخصــوص نگهداشــت و زوجــ
بهائيان شتافته سعي در استخالص کرد و به سه تن از اروپائيان که يکي مدير تجارتخانه جديد التأســيس و ديگــر هلنــدي و ديگــر
ــذّر صاحبمنصب انگليسـي بود التجا بردند و آنان نزد شاهزاده رفته متعّهد تأديه هزار تومان شدند که پير مظلوم را رها کند و او متع
شد که چون مخّرب دين اسن مال ها شورش ميکنند و با اصراـر آنان اطمينان داد که با مشورت مالها صبح روزي ديگــر نتيجــه را
ــاي پارســي خبر دهد و آنان مترصّد بودند که صبح فردا مبلغي بيشتر دهند و آن مظلوم را خالص کنند و بواسطه مال بهــراـم از احّب
خبر بحاجي ميرزا محّمد تقي وکيل الّدوله افنان رساندند و او از ايشان اظهار تشکّر کرده گفت هر قدر شاهزاده بخواهد ميدهم تا

مالي . 
806 صفحه        

 مظلوم را نکشد و همينکه صباح بعد هر سه اروپائي نزد حکمران رفتند جواب گفت که او را روانه اسالمبول کردم ولي در همان
روز گذشته که چهاردهم شّوال بود بهنگام عصر چنانکه در بخش سابق شرح داديم با مأمور مذکور و جمعي سوار بخارج بلد در
ــه کــرد ولي از عقب صحراـي مزرعه محمودي مابين قلعهٴ  اسدان و صدرآباد برده چند عدد اشرفي از مسکوک بدستش داده روان
هدف گلوله ساخته شهيد نمودند و امر داد يکي از تلهاي ريگ را حفر نموده جسد را با لباس پنهان کردند چنانکــه محــّل معلــوم
نشد و پسرانش پس از تفحّص و تجّسس بسيار فقط کاله زير عّمامه پــدر را در آن صــحرا يافتنــد و ســّنش در هنگــام شــهادت در
ــدوان حدود هفتاد بود و صورت زيارتي صادر از قلم حضرت غصن اعظم عبدالبهاء چنين مسطور است « وهتکه و فتکه ايادي الع
و سفکت دمه علي الثري و اذافته سّم الردي و قطعته اربا اربا فيا طوبي لک من هذه الشهادة الکبري الخ . . و از متبلغين وي در يزد

 در يزد نگاشتيم شهير در تقــوي1308 سال ۀ بر وي را در بخش سابق ضمن فتنۀآقاي سيد ابوالقاسم گيوه فروش که واقعهٴ  وارد
و عبادت فيمابين مسلمانان بود و براي حسن عقيدت و ارادت که بحاجي مال ابراهيم مذکور داشت و همينکــه دانســت از اين فئــه

 به قدس و ايمــان و اخالصــشۀميباشد بصدد تحقيق برآمد و حاجي او را تبليغ و هدايت نمود و مردم يزد چون حال بدانستند عّد
اکتفا کرده مؤمن شدند و از مخلصين و معروفين در امر ابهٰي  شمرده شد تا چون واقعه شهادت شهداء ســبعه بســال مــذکور واقــع

شد ظالمي با کلّه قند که خريده در دست داشت بر فرقش چنان . 
807 صفحه         

کوفت که سر بشکست و خون بريخت و بخانه رفته مّدتي مالزم بستر شد تا درگذشت و ظــالم مــذکور از مســتخدمين حکومــتي
جالل الّدوله بود و براي اختالف در مقدار قيمت يک زوج گيوه که خواست از آن مظلوم بخرد برآشفته مرتکب جنايت گرديــد
ديگر آقا محّمد رضا از اهل قريهٴ  محّمد آباد تاجري دولتمند و فاضل و شاعرو منشي و خوشخّط نيک اخالق و متنفذو محترم در

 ايمان بامر ابهٰي ٰ  حاصل نمــود و بصــرق مــال و بــذل هّمت بــه تبليــغ و خــدمت1298يزد بود و در ريعان جواني در حدود سال 
پرداخت و خانه اش را محّل تبليغ و منزل مسافرين و مّبلغين قرار داد و برادرش آقا علي و ديگر خويشان خــود را هــدايت کــرد و

 عداء و نــايره بغضــا ســرۀ را بساحل معرفت بديعه وارد ساخت و صيت عقيدتش در يزد و اطراف پيچيد و اندک اندک شرارۀعّد
بر کشيد و در همانحال بعلّت قّوت ايمان و و ثروت و قدرت و رياست محض ترفيه بهائيان معدود قريه حکمراني آنجــا را اختيــار
کرد و در اعالء و افشاء امر ابهٰي  اندک انديشه نکرد و بنوع آزاد و صريح همه جا گفتگــوي ديــني در ميـان آمــد و بـرادرش نـيز
ضلبط قريه شد و مال علي اکبر پيشنماز و واعظ را تبليغ کرد که بر فراز منبر بي پروا اثبات و افشا نمود و احباب در احتفاالتي کــه

 آقا محّمد رضا آراستند با صوتي رفيع تالوت آيات و مناجات کردند چنانکه تا مســافتي دور بســمع مــردم رســيد و ســاداتۀبخان
ــا قريه که معروف به جسارت و شرارت بودند بخصميت برخاستند و نيمي از اهالي را با خود متفّق ساختند و مّدتي آقا محّمد رض
مقاومت و کشمکش نمود ولي سادات بدستياري صدرالعلما و غيره از علماي يزد حکم قتــل وي را از مــيرزا ســيد علي مــدّرس و

شيخ محّمد تقي مجتهد . 
808 صفحه        

سبزواري گرفتند و حاجي سيد جواد از رؤساء قريه برادران سيد باقر و سيد عرب و ديگر سيد اسداهللا از اشرار الواط سفاّک شــهر

 مبالغي زر و سيم داده بريختن خون  وي مبعوث کردنــد و آقــا محّمــد رضـا در آن ايـام بصـدد عروســي و ازدواج بــود وۀرا وعد
هنگامي که از بازار بخانه اش ميرفت سه تن شرير مذکور در درب دربند قرب بازار محّمد عليخان خلف مسجد امير چقمــاق کــه
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ه ســال نزديک بخانه خودش بود از عقب وي را هدف گلوله ها کرده از پا در آوردنــد و اين واقعــه هنگــام ظهــر روز دوم ذيحّجــ
 واقع شد و حکمراني يزد در قلمرو ظّل السلطان و ميرزا محّمد وزير يزدي نائب االياله بود و حين غسل و کفن و دفن جسد۱۳۱۰

غرقه خون هجوم اشرار شده بناي رزالت و بي احترامي خواستند و حکومت واقع شد و برادران شهيد و مردم قريــه نــيز رسـيدند و
جسد را محترما بخانه اش برده در جوار خانه دفن کردند و روزي بعد مجلس تعزيت و تــذکّر بســيار بــا شــکوهي در شــهر فــراهـم
نمودند و اهالي قريه در تلگرافخانـه مجتمع شده تلگرافات عديده به طهران و اصفهان کردند و تّجاري که با آن شــهيد ســر و کــار
داشتند حاکم چون همگي فريفته حسن اخالقش بودند مساعدت نمودنــد تــا حکم از طهــران و اصــفهان بــه مجــازات مفســدين و
اشرار رسيد و قاتلين مخفي شدند و حاکم خانه ســيد جــواد جمــال مــذکور را کــه محــّرک قتــل بــود و گــريخت خــراب کــرد و
جواسيس گماشت و سعي در دستگيريشان نمود و وعــده هــا داد و بــاألخره ســيد بــاقر نــام رئيس قــاتلين را در چــاه خانــه يکي از
پيشنمازان پنهان يافته دستگير کردند و در اثنا که نزد حکومت مي آوردنــد بضــرب گلولــه مقتــول ســاختند و حــاجي ســيد جــواد

چندي فراري . 
809 صفحه         

 او و بــرادرانش در محّمــدۀو متواري گشت و عاقبت بدست حکومت افتاده محبوس و مضروب و مجروم و مــرخّص شــد و خانــ

 از اشعارش چنين اسـت : سـّجوا يـاۀآباد خراب و ويران گرديد و بالجمله آقا محّمد رضا در هنگام شهادت سي سال داشت و نبذ
مشارق االنوار . هللّوايا مطالع االسرار . که عيان شد جمال شمس ظهور . عالم از روي اوست پر انوار . البشــارة کــه آن بت طنــاّز .
ــا رســد پرده را برگرفت از رخسار . عالم از مقدمش گلستان شد . گشت امکان ز چهره اش گلزار . باد آرد شميم جعد حبيب  . ي
کارواني از تاتار  . تاري از زلف او بچنگ  افتاد . پاره کرديم سبحه و زنّار . يار ظاهر ولي چه سود که نيســت . چشــم اغيــار قابــل
ديدار . تا بکي ما بوهم خود مشغول . و قنا ربّنا عذاب الّنار . خوانده ام خلق را بحّق هر دم . لم يزو هم دعاي غير فرار . آنچه باشد
شفاي هر مؤمن . اليزد ظالمين غير خسار . گر کسي صاحب بصر باشــد . کي کنــد نــور شــمس را انکــار .  چشــم بينــا از او کنيــد

مقصود . متجلي است بر در و ديوار . ما که مأمور دعوتيم از حّق  . از تو انکار طلب . ديده جوئيد يا اولي االبصار .  تا ببينيد جلوهٴ
هست و يا اظهار . گر تو را گوش استماع بود . بالخضوع الخشوع في االسحار . خــيز و بــردار يـک قــدم از شــوق . ببســاط الهيــان
بگذاـر . اين سخن هست چون شوي واقف . ذکر ياران بمشرق االذکار . مژده ياران رسيد يوم لقا . گشت ظـاهر جمــال غيب بقــا .

د حســين بن آقــا علي مــذکورۀو بعد از آقا محّمد رضا برادران و اعقابشان در امر ابهٰي  نمايان و درخشان بودند خصوصا آقا محم

 عّم بزرگوار در صغر سّن وارد امر ابهٰي  شد و اشتعال و انجذاـب يافت و بزيارت بعّکا شتافته چندي در جوار . ۀکه بواسط
 810 صفحه         

 تجارت افنان در بيروت ماند و دو بار ديگر نيز بمحضر ابهٰي  رفتهۀ عنايت آقامت کرد آنگاه حسب االمر قريب دو سال در حجر
زيارت نمود پس عودت به ايران کرد و هنگام شهادت عمو چنانکــه نوشــتيم حاضــر بــود و بعــدـا مهــاجرت برفســنجان کــرد و در
مزرعه توق آقامت جست و دچار تعّرض و خطر از طرف اهالي گشت و چون شيخ محّمد تقي مجتهد محــّرک فتنــه و فسـاد شـد
ناچار با چند تن از احباب فرار به کوهستان نموده متواري و مختفي گشــتند و مــّدت دو مــاه رهســپار در کوهســار گرديــد و بعــدا

ــود و نبذ  ازۀمسافرتهاي پي در پي براي نشر امر ابهٰي  کرده موفّق بخدمت شايان گشت و او نيز طبع شعر داشت طاير تخلّص مينم
اشعارش چنين است : 

ــه ــتي ب « بهار موهبت خّرمي به بستان داد . رموز عشق بياد هزار دستان داد . چمن قباي عبوديت بقا پوشيد . ز حسن طلعت گل زين
بستان داد . شقايقش که دليلي ز هر حقايق بود . گشود چهــره و تبريـک عيــد رضــوان داد .  ز شـاخ سـرو خروشــي ز قمريـان بــر

 توحيد . بيک نظاره بجســـم جهانيــان جــان داد .ۀخواست . وليک داد سخن بلبل خوش الحان داد . شهي که گشت مکين بر اريک
چه باز مهر وصالش ز شرق عهد دميد . بذّره منزلت آفتاب تابان داد . لواي فضــل و عطــا مرتفــع نمــود چنــان . کــه مــور را زکــرم
حشمت سليمان داد . سزد که حضرت يعقوب نوشد آب حيات . چه جاي يوسف او در چه زنخداـن دادد . در ابتدا از رهش جان
بسي فدا کردم . دوباره  باز زمرجان لب مرا جان داد . حکايتي است که از حکمتش بسي عجبم . بطــّره تـاب و بطــاير دل پريشــان

دادد » .  ايضا : «ازگلشن  الهي آمد بهار ديگر . بلبل زند تغّني بر شاخسار ديگر . در ساز عشق مطرب بنواز صوت شهناز . 
811 صفحه       
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 کامشب شراب ساقي دارد خمار ديگر . آن يوسف عماني در مصر وحدت آمد . بگرفت زين بشارت دلهــا قــرار ديگــر . يکبــاره
ــامت رخ برافروخت از شرق داربائي . کامروز نار عشقش دارد شرار ديگر . در بوستان خروشي از قمريان بر آمد سروي کشيده ق
ــود وليکن . در جويبار ديگر . در ابتدا فکندم سر در مصاف عشقش . آيا شود که سازم ايثار بار ديگر . ترکيب لفظ طائر دلکش ب
آن گوهر معاني دارد عيار ديگر . » ديگر حاجي شيخ زين العابدين ابراري والدش ميرزا محّمد رضا در يزد از اهل علم و صاحب
محراب و منبر بود و پيوسته از اين طائفه هنگام فتن و تعّرضات اهــالي حمــايت ميکــرد و لــوحي از قلم ابهٰي  در حــّق وي صــدور

 در بلد مذکورمتولّد شده نشو و نما يافت و تحصيالت ادبيه فارسيه و عربيه کرده فقه را نزد۱۲۴۴يافت و شيخ زين العابدين بسال 
ــه مال محّمد مجتهد اردکاني تلّمذ نمود و معروف بعلم و فضل و قدس و تقوي گشت و در مدرسه معروف بمّصلي صفدر خــان ب
تدريس علوم دينيه پرداخت و امامت جماعت کرد و او خود کيفيت فوز بايمان بديع و حياتش را در امر ابهٰي  بدينطريق نگاشت
چون پدر را ايام حيات بآخر رسيد حقير را بحضور طلبيد و به قبول ظهور جديد ترغيب و در تحقيــق مطلب تشــويق نمــود اّتفآقــا
حاج ميرزا محّمد علي طبيب که از پسر عمو هاي حقير بود از مشهد به يزد وارد شــد و بعــد از چنـدي آقـامت کـه بـه ديـار خـود
مراجعت کرد چند جزوه از مکاتيب خّطي وي که بسيار خــوش نوشــته شــده بــود جــا مانــد و بدســت حقــير رســيد از مطــالعهٴ  آن
جزوات دانستم که اين کلمات را در هيچ يک از کتب اسالمي نديده ام لذا با برادر همسال خود آقا ميرزا عبدالحسين کشف راز

نمودم و از مؤلّف آن . 
812 صفحه       

    پرسيدم چون برادر مزبور از خيال پسر عموي مذکور مطلّع بود از راه قياس و تصّور گفت شايد مال بابي ها باشد بــار ديگــر بــر
آن جزوات نظر و در کتابخانه محفوظ نمودم در خالل اين احوال جمعي از منسوبين اّمي که از اعــّزه و محـترمين بودنــد بـا حقــير

 مطالب ميگفتند و زماني از شيخ احسائي ميسرودند وقتي ذکــر حضــرتۀگرم معاشرت شدند و کمال محّبت بنمودند در پرده پار

 بيــان مينمودنــد حقــير را بخــاطر رســيد کــه والــدۀاعلي مينمودند اشک اشتياق بر رخسار ميريختند و سيد رشتي را از مؤمنين بنقط
مرحوم از مجالست سيد رشتي با نقطهٴ اولي اشاره نموده و از مراتب ارادت آن عالم فاضل بر آن جوان تــاجر صــحبت ميفرمودنــد
توّجه بتذکّر پدر حقير را منقلب نمود و حاالت منسوبين مضطربم ساخت بطوري بي اختيار گفتم چرا کشــف راز نکنيــد و مطلب
را ابراـز ننمائيد شما که به زهد و ورع معروف و به اداء نماز شب مشهوريد اينگونه نفوس قطعــا بــابي نخواهيــد بــود زيــرا بــابي هــا
تارک واجبات و عامل منهيات اند حال شما را بخدا اگر خبري داريد مرا مطلّع سازيد زيرا در اين مـورد از مرحــوم والــد دصــيت
دارم يکي از آن منسوبين که نهايت احتراـم را بايشان مينمودم گفت که اين جمع که به ســليقهٴ شــما عابــد و در زعم شــما زاهدنــد

 ما شنيده ايد صرف بهتان است و عــاري از صــدق و برهــان بــاريۀبابيند و از بندگان آن سيد جليل آنچه در ترک واجبات در بار
ــبر رشته سخن دراز و باب بحث و گفتگو باز شد ولي عمر جمعي کوتاه بود و نتيجهٴ قطعي حاصل نگرديد تا روزي ميرزا علي اک

نام که از آشنايان بود پاکت و بسته امانتي تسليم حقير نمود کاغذ مرسول . 
813صفحه         

شيخ احمد پسر شيخ جعفر کرماني بود در کاغذ نوشته بود (شنيدم طالب حقي لذا اين کتاب و جزوات را براي شما فرســتادم کــه
مطالعه کني)کتاب بيان فارسي بود از قرائت آن ظهور امام روحي له الفداء يقين حاصــل شــد ولي آن جــزوات دليــل بــر وصــايت
صبح ازل بود و يکي از آنان رّد بر بر جمال قدم بود درين جزوه صبح ازل ياوه سرائي کرد و ههرزه درائي نمود دانستـم که فحش
و بهتان رويهٴ  عاجزان است و دليل بر عجز از برهان باري سه ســال حــال بــدينمنوال گذشــت تــا جــواني از طالّب کــه حاشــيه مال

 حضرت شهيد محّمد آبادي حاجي شيخ محّمد رضا ارائه طريــق کــردۀعبداهللا در منطق ميخواند از حالم باخبر شد و حقير را بخان
در اين مجلس بخدمت حضرت حاجي ميرزا حيدر علي و ميرزا اســداهللا اصــفهاني رســيدم صــحبت شــروع شــد عــرض کــردم در
حقيقت نقطه اولي روحي له الفدا شکي ندارـم لــذا صــحبت حصــر در شنلســائي حضــرت بهــاء اهللا و صــبح ازل شــد روز ديگــر بــا
حضرت شيخ صادق که از اهل فضل و کمال بود وارد صحبت شديم چون سمند سـعادتم بکمنــد بهــائيت افتــاد حضــرت حـاجي
ميرزا حيدر علي ما را وداع فرمود و بجانب شيراز رهسپار غرض در فراغت از محراب و منبر بحضور حاجي شيخ صادق رسيدم و
از آثار و آيات زيارت مينمودم تا روزي در خانه حاج مذکور درک خدمت حضرت ورقا و سيد ميرزاي افنــان را نمــودم جنــاب
افنان پاکتي مرحمت فرمودند در آن دو لوح که يکي عربي مفّصل و ديگري فارسي و مختصر که از حضرت بهاء اهللا بود زيارت

شد در لوح فارسي ميفرمايند  « در اين ايام ناله و حنين منابر در ايران . 
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814صفحه         
مرتفع چه که از براي ذکر و ثناي حّق جّل شأنه وضع شده حال محّل و مقّر معرضين مشاهده ميشود دانستم که وقت امتحان است

 بر زبان نرانـم ولي خيلي مواظب بودم که مبــادا در ارکــان امــانت خللي وارد آيــد و احّبــاء نــيز کمــالۀبر خود حتم کردم که کلم
مراقبت را ميفرمودند و معاشرت نمينمودند غافل از اينکه حّب جانان در دل عاشقان پنهــان نشــود و روح ديــانت بــا حّب رياســت

ۀمجتمع نگردد لذا بي اختيار تعّرض معرضين را جواب ميدادم و مالمت مغرضين را مقاومت ميکردم مال حسن طــالب کــه از ائّمــ
 اولي روحي له الفداء تعّرض کرد جواب سخت دادم ( اين آخونــد کي بــود کــه ميگفت تــا من در بين خلــقۀجماعت بود بر نقط

هستم امام نبايد ظهور فرمايد )
اصراـر جمعي از منسوبين را در تبّري از امراهللا انکار کردم باري در اين ايام چند تن از علماء بيغرض که مرجع عاّمــه بودنــد فــوت
نمودند رياست به شيخ حسن سبزواري و فرزندانش منحصر گرديد جالل الّدوله حاکم يزد شد رؤساء شرع و عـرف در پي جمـع
زخارف افتادند و بقتل عاّمي و عارف اقداـم نمودند شهر ضوضاء شد و فتنه و غوغا برخاست عارف باهللا مال علي ســبزواري شــهيد
شد استاد مهدي با سه نفر ديگر در بند افتادند حاجي مال مهدي را با دو پسرش مغلوال از خويدک به يزد آوردنـد آقـا علي اصـغر
را طناب انداختند مال باقر مال باقر و ميرزا علي اصغر و ميرزا حسن را شهيد نمودند استقامت ميرزا حسـن کـه جـواني نـوزده سـاله
ــرا در بود قيامت کرد و فرياد هل من ناصر ينصرني عارف سبزواري عبرة للناظرين شد و در همين حال علماء مجلس آراستند و م

آن مجلس خواستند که بر قتل حاج شيخ صادق رقم زدند در صدور . 
815 صفحه       

حکم مذاکره کردند و در کفر و ايمان او مشاوره نمودند من سکوت نمودم و در وادي حيرت مبهوت شيخ ســبزواري کــه رئيس
العلماء بود گفت چرا سخن نگوئي والو نعـم ننمائي اسالم در خطـر اسـت و زحمت هـزار سـاله سـيد انـام در هـدر اين چـه جـاي
خاموشي است گفتم اسالم در نهايت قّوت است و مراجعين آن در نهايت جرأت بطوري که خون هر بيگناه بريزند و بــا هــر بينــوا
بستيزنـد امروز علماء اعالم و محّججين اسالم که نــائب امــام و حــافظين شــريعت ســيد انــام انــد در عتبــات عــرش درجــات حي و
حاضرند و از اين آشوب و خونريزي بي خبر خوبست اّول حقيقت حال بر آنان مکشوف نمائيم و کسب دستور نمائيم تا آنچــه را
مأمور شديم معمول نمائيم و عالوه من منظور را از قتل شيخ صادق نميدانـم اگر مقصود اين است که يکنفر بابي کشــته شــود چــه
نتيجه و از همه اين کشتنيها چه فائده و اگر ميخواهيد از بابي شدن مردم جلوگيري نمائيد اين ره که تو ميروي به ترکســتان اســت
زيرا اين شخص معروف بفضل و تقوي است وقتي کشته شد بيشتر اهميت پيدا نمايد و مردم را بسوي خود کشــاند پس خوبســت
اين هيئت قطع کند که هرکس بگويد فالني بابي است او را تنبيه کنند و با متهّم محّبت و مهرباني نماينــد تــا مــردم بطــرفي رغبت
ننمايند و از سوء رفتار ما تشتّت پيدا نکنند اين گفتار آتش حرص و غضب اهل مجلس را نشانيد بطوريکــه از کشــتن حــاج شــيخ
صادق منصرف شدند بعد از مذاکرات ديگر که آيا به عتبات بنويسند يا نه مجلس متفّرق شد باري در هر زاويه صحبت از کشــتن
بابي و بهائي است روي خلق باز و زبانشان دراز است کنايه ميگويند در مجــالس اذيت روحي ميکننــد علمــاء در فکــر محــراب و

مسند و منبر و مسجد حقير افتادند حقير هم که خيال ديگر در سر و هواي ديگري مّد نظر داشتم مصمّم هجرت . 
816 صفحه       

 شدم عزم خراسان نمودم و استخاره به قرآن کردم آيهٴ  عذاب آمد به شيراز تفأّل زدم آيهٴ  « اذارکبت الي الفلک فقل رّب انزلــني
منزال مبارکا وانت خير المنزلين » لذا آهنگ شيراز شد مسجد و مسند را به برادر همسال سپردم با اندک لوازم سفر و مؤنه مختصر
که از ارثيه مادر داشتم حرکت کردم و چون به شيراز رسيدم جز صد دينار ديناري نداشتـم آنهم بـه سـائلي داده شـد لــذا باحبـاب
تحميل نشدـم با سرمايهٴ  توکّل و بضاعت توسّل عصري در مدرسه خان وارد شدم سماور آتش ريختم که پيرزني وارد حجره شــد
نوشتن کاغذي درخواست کرد سه شاهي اجرت داد تهيه نان درست شد و عشا صرف گرديد صــبح هم بــراي زني ديگــر بايــک
ــه در عّباسي اجرت کاغذي نوشتم و دانستم رزق را روزي رسان پر ميدهد وقت ظهر مّکاري بيست و چهار قران بدهي خود را ک
راه قرض کرده بود آورد از مضيقه بيرون آمدم بعد از چند روز حضرت افنان بنــده را بخــدمت طلبيــد محّبت کــرد شــفقت نمــود
چهل روز در آن ديار بودم در شاه چراغ تربت والده و حرم حضرت اعلي را زيارت کردم و و دو دفعه بــه بيت اهللا مشــّرف شــدم
در اواخر رمضان به بوشهر و از بوشهر به بصرـه و از بصره بطرف مّکه حرکت نمودم زحمت راه زيــاد اســت و مشــقّت تهيــه زاد و
توشه بي پايان گليم زير پا را فروختم و سرمايه اندوخته کردم که در مّکه به کسب پردازم بلکــه بــه شــرف زيــارت ارض مقصــود
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 تحصيل پرداختم پنجشــنبه و جمعــه کــه ايــام تعطيــل بــودۀموفّق شوم نشد لذا به کربال رفتم و پياده به نجف حرکت کردم به ادام
کسب ميکردم و مخارج روز تحصيل را . 

817صفحه       
فراهـم مينمودم بدين حال هفت سال در کربال و نجف مشغول تحصيـل بودم کسب فيض از مدّرس آخوند خراســاني کــردم خيلي
ــردم خوش بودم ولي از امر بي خبر کسي را نداشتم بعد از چندي شيخ محّمد بابي را که بهمين اسم از يزد فراري شده بود پيدا ک
ــيرزا خلوت کردم از امر صحبت نموديم اظهار بيخبرـي کرد و مرا به تقيه دعوت نمود که اينجا جاي گفتار نيست پس از چندي م
محّمد حسين اعتضاد االطّبا را زيارت کردم مسرور شدم با ايشان خلوت کرديم او خبر صــعود و نقض مــيرزا محّمــد علي را بيــان

روانه ايران شدم به طهران ورود کــردم جــز حضــرات ابن اصــدق و حــاجي سـيد محّمــد افنــان بزيـارت۱۳۱۷کرد عرض در سال 

 درس بــاز کــردم بــا جمعي طالّبۀديگران نائل نشدم عازم خراسان شدم و به فيض مآلقات احّباء فــائز گرديــدم در مدرســه حجر
وارد صحبت شدم موفّق بايمان گرديدند لذا در السنه طالّب و علما شــهرت يــافتم روزي در مجلس روضــه خــاني آقــاي حــائري
رفتم بعد از ختم روضه ذکري از امراهللا شد حائري فرمودند کتاب بهاء اهللا غلط است زيرا در کتاب ايقان لفظ مطيــور ذکــر شــده
طاير فعل الزم است و از الزم مفعول بنا نميشود لذا لفظ مطيور مخالف استعمال است دانســتم مقصودشــان حقــير اســت الي آخــر
ار مجلس بعضــي مقبـل و بــرخي کالمه و شيخ جواب باحتمال سـهو کــاتب و نقض بعبــارت حجابــا مســتورا در قـرآن داد و حضــّ
متعّرض شدند و بعد از آن مذاکرات هرچند مجلس درسش برپا بود ولي بعضي از طالّب بوي خبر رساندند که در حّق وي مابين

 جــز تــبّري از اين عقيــدت نــدارد و او جـواب ســخت گفت وۀعلما و طالّب گفتگو است و بعاقبت وخيم منجــر ميگــردد و چـار
بمآلقات حائري رفته واقعه را بميان آورد حائري گفت من نيز در حقّت سخناني شنيدم و ميل . 

818 صفحه      
 دارم در اين خصوص با تو صحبت نمــايم و روزي ديگــر وي را احضــار نمــود و جمعي از علمــا و طالّب مجتمــع بودنــد و ســيد
صادق قاتل حاجي محّمد ترک حضور داشت و حائري به شيخ و حّضار خطاب کرده گفت ميخواهم تحياتي بخوانم شــما هم بــا
من مشغول شويد پس نسبت باين امر سّب و لعن همي گفت و يک يک از حّضار با وي همدم شدند و چــون نــوبت بشــيخ رســيد
تابي نمود و حديث« التسبوالدهرفاّن الّدهر هللا وال تلعنواالمخلوقين فان اللعن يرجع اليه خواند و فيمابين او و حائري قال و قيل شــد
ــاوقع را ــاء م و او را بابي خواند و از مجلس بيرون رفت و بعضـی از طالّب باو خبر دادند که بصددش ميباشد و حسب شور اهل به
بوالي رکن الّدوله رساندند و او حکم داد سيد صادق را دستگير کرده بزنجيـر نهادند و اين واقعه مصادف با عيــد غــدير شــد و مال
ها به تهيه فتنه و فساد برآمدند چه هنوز چندي بيش از واقعهٴ  حاجي محّمد ترک نگذشته بــود و بغض و عــدوان در قلــوب مالهــا
مي،جوشيد و حکمران سيد صادق را چوب فراواـن زده تبعيـد بکالت کـرد و از طالب بـاز خواسـت و منـع از حضـور در مـدرس
حائري نمود الجرم شيخ بالباس پيله وري شبانه بسوي قوچان گريخت و بهائيان حسب مصلحت حکمران کس فرستاده وي را بــه
مشهد برگرداند و مال ها بانعقاد مجلس مناظره و مّحاجه با حضور نماينده حکومت تن ندادند و شــيخ بــراي احــتراز از وقــوع فتنــه
ــه گيالن رفت ناچار به قوچان رفت و از اين هنگام شروع بسفرهاي تبليغيه نمود از قوچان به عشق آباد آنگاه به بالد قفقازيه پس ب

و از آنجا حسب امر واصل از حضرت . 
 819 صفحه       

 به مازندراـن شتافت و باز از آنجا به بالد خراسان رفته عودت به مازندران کرد و مّدتي در آن حــدود ســير و۱۳۱۸عبدالبهاء بسال 
سفر نمود و باز به بالد خراسان رفته به مازندران برگشت و به طهران رفته مقيم شــد و در مدرســهٴ بهائيــان بــه تــدريس پــرداخت و

 بهائيــان مازنـدران بـه بابــل رفتــه آقــامت نمــود و بــه تعليم و تـدريس نونهـاالن مدرســه مشــغول گشـت و اليۀباالخره حسب اراد
 درگذشت و۱۳۵۵آخرالحيات بدين طريق در بابل و ساري زيست و از شّدت ضعف پيري متقاعد و خانه نشين گرديد و در سال 

برجاي گذاشت و در قبرستان ساري مدفون شد و در شأنش الواح متعّدده از بيانات ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء موجود اســت عائلهٴ
ديگر آقا شيخ صادق بن حاجي محّمد علي چاووش از مال ها و مقّدسين و مدّرس شفيعيه بود و نزد علماء متنفــذين غــايت درجــه
از عّزت و حرمت داشت و ايمان خود را مکتوب کرده سبب تبليغ و هدايت جمعي کثير از علمــا و طالّب گرديــد و از آن جملــه
آقا سيد ابوالقاسم مجتهد بواسطه او هدايت يافت تا آنکه متّدرجا بدين نام مشهور و بين خاّص و عاّم معروف شد و از تدريس در

 Documents prepared by Adel Shafipour



373

 مذکور باز ماند و مّدت دوازده سنه خانه نشين گرديد و خواهرانش که در مــابين نســوان اين فئــه مقامــات رفيعهٴ  روحانيــهۀمدرس
داشتند در خانه بشغل عبا دوزي پرداختنــد و امــور معاششــان اداره گشــت و خــواهر کــوچکش بي بي زهــرا در محّبت و اخالص

ــرار1308نادرالنظير بود تا قرب سال  که جالل الّدله حکمراني گرفت مالها شکايت و سعايت کردند که آقا شيخ صادق بخانه ق

 علم و حسن اخالق و لين کالم و معروفيت بــه تــدين و تقــّدس مــردم را اضــالل مينمايــد و حکمــران مــذکور جمعيۀگرفته با قّو
بگماشت وي را دستگير کرده به دارالحکومه کشيدند و . 

822 صفحه     
 چوب وافر زده رها نمودند و از اثر ضرب و رنج درگذشت و در آن هنگام قريب به هفتاد ســال داشــت ديگــر آقــا علي اکــبر در
ب ريعان جواني بايمان بديع فائز شد و با برادرش آقا هادي که نيز مــومن بــود مــؤانس گشــت و بــا آنکـــه والدشــان شــيخي متعصــّ
معاندي بود و پيوسته نزد اهالي پسران خود را تشهير و تذميم ميکرد بيم ننموده لسان به تبليغ گشودند و گوي از ميدان خدمت در
ربودند تا آنکـه چنين تصادف نمود که علي اکبر نامي از اشرار يزد نسبت به ميرزا زين العابدين بهائي مرتکب جفا و آزار شد و و
ميرزا زين العابدين به ابراهيـم خليل خان که از جاني ظّل السلطان حاکم يزد بود تظلّم کرد و حکمران تــني چنــد را پي دســتگيري
ظالم بفرستاد و آنان ظالم را جسته تعاقب نمودند و در حاليکه ظالم ميگريخت آقاعلي اکبر بوي رسيده بگرفت و تسليم مـأمورين
داد تا نزد حاکم ببردند و گوش بريدند و رها کردند و ظالم به انتقام از ميرزا زين العابــدين و آقــا علي اکــبر قيــام کــرد و نخســت
ــازار علي مالء االشــهاد نسبت بميرزا زين العابدين اذيت و اماشي مرتکب شد که آن مظلوم خود را انتحار نمود و ثانيا روزي در ب
آقا علي اکبر را گرفته بضرب و لطم بر زمين انـداخت و گزلـک صـارم ضـخيم از جيب بـيرون آورد ه بـر سـينه و پهلـوي جـوان

مظلوم جدا کردند و مادر و پدر خبر شده ببالين جوان شتافته وي را سپوخت تا مردم انجمن شده ظالم را با گزلک خونين از سينهٴ
بخانه بردند و لدي الورود بدرود جهان گفت و حکمران مذکور چون بصدد قصاص از قاتــل برآمــد مالهــا حمــايت کردنــد ولي

 واقع شد و آقا علي اکــبر۱۳۰۱تلگرافا به ظّل الّسلطان خبر داد و جواب قتل قاتل رسيد لذا قاتل را سر بريدند و اين واقعه در سال 
در آنهنگاـم نوزده سال داشت ديگر حاجي مال محّمد علي از اهل قريهٴ  ده آباد سالها . 

823صفحه        
در قريهٴ  مذکوره و در اردکان مقام امامت جماعت و قضاوت و رياست داشت و هنگاميکه حاجي مال باقر اردکاني را مال ها بنــام
عقيدت تعقيب کردند و به کرمان و باألخره به کربال رفت و حاجي را تعقيب و اخراج بلد نمودند و به عّز آبــاد از بلــوک رســتاق
رفت و تستر و تحفظ نمود و اهالي مجذوب علم و قدس و نطق او شدند و مواعظش شهرت يافت و اهــالي را بتأســيس مدرســه و
تربيت اطفال تشويق نمود تا مدرسه در قريه تأسيس گشت و حاجي خود سمت معلّمي قبول کرد و سالي چند بدان اشتغال جست
و بعلّت عدم مناسبت احوال اهالي کتمان ايمان مود و دو تن را در طول مّدت که يکي حــاجي مال محّمــد رضــا عــالم و فاضــل و
ديگر آقا ميرزا اسداهللا معروف بوزير عّز آبادي از اعّزه بود تبليغ و هدايت کرد و آنگاه واضحتر بناء نشــر امــر ابهٰي  نهــاد و اهــالي
ملتفت شده دلسردي و تعّرض و مخالفت احتراـم نمودند و روزي در مجلس روضه خواني شخصي قليان از دستش کشـيده بـزمين

ۀزد بشکسـت و اهانت و تحقير نمود و حاجي از مجلس برخواسته رفت و در عّز آباد نماند و به شهر يزد آقامت گــرفت و در خانــ
ا کــرده افنان آقامت کرده خود بمعلّمي نوباوگان و پسرانش بشغـل خّبازي معــاش گذراندنــد و مبلغي نقــود گــرد آورده ســفر عّکــ
بزيارت ابهٰي  رسيده و به يزد عودت نمود سالها به کتابت قرآن و آثار امريه و انشاء مراســالت و خّبــازي پســرانش بــر قــرار بــوده

 کــه1309 صــفر ســال 28کثيري را مهتدي ساخت و نسخ عديده از کتاب اقدس و غيره بخّط نسخ زيبايش موجود است تا در 
پنجاه کسري روز از واقعهـٴ  شهداء ثمانيه گذشته بود در نيم ساعت از شب رفته براي خريد قند و چــاي بــدر آمــد و در حــالي کــه

برميگشت دو تن بفتوي مالها وي را در دهليز خانه هدف گلوله  . 
824 صفحه        

نموده کشتند و جسدش در نيمه شب به قبرستان بقعة الخضراء مدفون گرديد و سنّش در حدود هشتاد سال بود ديگر حاجي ميرزا
ــبر محّمد افشار بن حاجي افشار تاجر ثروتمند صف اّول يزد مردي صاحب دولت و امالک و نفوذ و معروف به درستکاري و معت

ــوانش1290نزد عاّمه اهالي بود و در حدود سال   مؤمن به امر ابهٰي  شد و در تبليغ و سائر خدمات روحانيه همي سعي کرد و اخ
حاجي محّمد صادق و آقا محّمد جواد و آقا محّمد تقي را هدايت نمود و سفري به ارض مقصــود رفتــه چنــدي در جــوار عنــايت
کبري زيست و بعد از عودت بوطن مرکز تجارت خود را از يزد به شــيراز انتقــال داده ســنيني چنــد آقــامت جســته آنگــاه بــه يـزد
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 بــه قريــه مهريجــرد محــّل بــاغ و عمــارتش فــرار نمــود ولي شــاهزاده جالل الّدولــه1308 ســال ۀبرگشتـه استقرار گرفت و در فتن
حکمران بلد گماشتگان حکومتي فرستاده وي را به شهر آورد و مبالغي نقود گرفته او را رها نمود و خلعت نيز داد و بعد از اينکــه
اعمال قسيه و اخذ اموال مردم معزول و منکوب گرديد و اهالي يزد در طهران استرداد اموال کردنــد حــاجي بــه طهــران شــتافت و
ظّل السلطان از بيم اينکه مطالبه اموال نمايد و موجب شّدت و غلظت امور شود وي را خواسته زبان بــه ماليمت و تملــّق گشــود و
حاجي از جهت علّو هّمت و فتّوت صرف نظر از ماوقع نمود و نزد اولياء دولت چنين اظهار کـرد کـه جالل الّدولـه از وي چـيزي
نبرده به يزد دعوت کرد و بعد از غروب شمس ابهٰي  سفري ديگر به عّکا کرده چندي در جوار فضل و الطاف بسر برده مراجعت

 از او برقـراـر مانــد و کتـاب اثباتيــه مسـّمي بـه بحــر العرفـان درۀکرد و الي آخر الحيات در مابين اين طائفه مي درخشيد و خـانواد
استدالل از طريق کتب مقّدسه و اخبار مأثوره براي حقانيت امر اعلي . 

825 صفحه        
ــواني  و ابهٰي  که مطبوع و منتشر است از او ميباشد ديگر حاجي آقا محّمد عالقه بند بن حاجي عبدالّرحيـم تاجر يزدي در آغاز ج

 فائز به قبول امر بديع گشت ولي از جهت ممانعت پدر و بــرادر مهــتر محــروم از معاشــرت بــا احبــاب گرديــد1280تقريبا بسال 
ــفر الجرم به مشهد خراسان شتافته با بهائيان مؤانست جست و استفاده روحاني کرده تکميل عرفان و ايمان يافت و شائق و عازم س

 از يــزد و اصــفهان و1292 پدر و برادر در عزيمتش تزلزل حاصل نيامــد و بســال ۀبه ارض مقصود شد و با وجود ممانعت شديد
همدان و ساوجبالغ و موصل عبور کرده بعّکا رسيد و بمحضر اقدس ابهٰي  مثول يافت و پس از چندي به نوع مذکور مراجعت به
وطن کرده شهرت بدين نام يافت و بسالي بعد حسب امر شيخ محّمد حسن مجتهد وي را بحضورش بــرده چنــدان زدنــد کــه ســر

 علمــا وۀبشکافت و بدن مجروح و پر خون گشت و عزم هالکش داشتند ولي حکمــران يـزد کــه پســر قاســمخان والي بــود مفسد
اشرار را جلو گرفت و او را محافظت نمود و مجتهــدين و اشــرار از تعــّرض دسـت نکشــيدند و پــدر و بــرادر اصــرار و ابــراـم همي

 شــيخ1279کردند تا وي را به سفر مّکه فرستادند و بعد از مــراجعت از حّج مــّدت قليلي مصــون از تعــّرض بــود و بــاز در ســال 
محّمد حسن مجتهد نزد ابراهيم خليل خان حکمران سعايت کرده اکاذيب و مفتريات گفت تا وي را گرفتــه حبس کردنــد و بعــد

 عيــانۀ واقع شد بعلّت اينکه خطر گرفتــاري و قتــل را بديد1308 سال ۀاز اخذ نقودي نامحدود از پدرش رها نمودند و چون فتن
ديد ايامي خويش را مختفي و پنهان داشت آنگاه با تحمّل مّشقات بسيار گريخته به کرمان رسيد و بــه ناصــرالّدين شــاه تلگرافــات

متواليه کرد تا احکام شاهي به جالل الّدوله صادر شد و او مجبور . 
826 صفحه         

 به مالطفت و استمالت گرديد و حاجي چندان در کرمان بماند و اقدامات کرد تا جالل الّدوله معزول گشت و مّدت آقــامتش در
 عودت به يزد نمود و در آن ايــام اشــرار يــزد از جهت واقعــات مــذکوره جســارت1309کرمان يازده ماه طول کشيد و در سال 

يافته بصدد احباب بودند و بعد از غروب شمس ابهٰي  در بحبوحه وبا که روزانه جمعي از اهالي ميمردند و مردم به مجالس روضه
خواني پرداختند و نهايت غّل از احباب در دل داشتند تني چند بقصد کشتن وي ريختنــد و چنــد تــير گلولــه بســويش انداختنــد و

 به طهران رفته آقامت جست ســپس1310پايش اصابت يافته مجروح گشت و از آن هنگام دل بر مهاجرت از وطن بسته و بسال 
 باري ديگر بارض مقصود شتافت و از طريق رشت و باکو و بــاطوم گذشــته بــه مقصــود رســيد و ايــامي در جــوار1316در سال 

 در گذشــت1347فضل و الطاف حضرت عبدالبهاء بسر برده مراجعت به طهران نمودو فيمابين اين طائفه ميدرخشيد تا در ســال 
و در قبرستان بهائي ( گلستان جاويد )مدفون شد و الواح کثيره وفيره خطاب به وي از قلم ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء صدور يافت
و او شرح واقعات ايامش و نيز دو سفرش به عّکا و و مقابر مشاهير و شهداء و بسياري از امور تاريخيه اين امر را نگاشـته و بـه عين

ــاۀخّطش موجود است و خانواد  در امر ابهٰي  بر جاي گذاشت که بايمان ثابت و خدمات خالصه فائزند ديگر آقا ميرزا محّمد رض
طبيب محترم و مورد توّجه و اطمينان اهالي از اصحاب وحيد شهيد بود و پس از وقوع شهادت حضرت نقطه اولي مّدتي متحــير و

متزلزل شد و چون زين المقّربين به يزد رفت و آثار ابهٰي  بدو رسانده تبيين نمود و در پرتو نور الهي قرار گرفت . 
827صفحه       

و لوح طبيب مشهور از آثار ابهٰي  خطاب باوست و مصداق « طبيب الذي شرب خمرحّبي لقائه شفائه » شد و تــا آخــر الحيــات بــه
خلوص ايمان و خدمات روحانيه درخشيد و در سّن هشتاد در گذشت و نيز آقا ميرزا محسن طبيب و آن خال گــرامش آقــا مـيرزا
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اسداهللا و آقا ميرزا علي و آقا ميرزا جواد که وي را جمال ابهٰي  آقا مـيرزا مـدحت فرمودنـد ديگـر از مشـاهير مؤمـنين آخونـد مال

 مينگــاريم ديگــر شــاطر رضــاۀرجبعلي اردکاني مذکور و آن خال عالي مقامشان که ضمن کيفيت شهادتشان در بخش الحق شّم
اردکاني در ايام حضرت مبشّر اعظم فتئز بايمان بديع شد و خلوص نيت و قّوت روحيه يافت و بنام بابي مشهور نزد اهالي گشت و
مورد تعّرض و تعّدي متوالي گرديد چندين بار دستگير و حبس حکومت شد و از چنگ اعدا رهائي حاصال کرده مّدتي در کوه
و صحرا و اطراف قري بسر برد و چون خبر قيــام ابهٰي  در عــراق عــرب بــه ســمعش رســيد خــويش را بدانســـو کشــيد و در جــوار
محبوب مقتدر پناه جسته تقريبا دو سال در بغداد زيســت چنانکــه در بخش چهــارم آورديم در قــرب بيت ابهٰي  دکــّه نــانوائي بــاز
ــازي کرده نان مصروف بيت مبارک و احّباي مجاور و زائر را مي پخت و آنگاـه اجازت گرفته به اردکان برگشــتـه مشــغول بــه خّب
ــانوائي شد و اهالي باز به تعّرض و تعّدي برخاستند و اشرار بصدد هالکش قيام کردند و او بشهر يزد رفته آقامت جسته بــه شــغل ن
اشتغال کرد و آخر االمر دچار ضعف و پيري شده و در اردکان درگذشت ديگر حاجي عبدالّرحيم قّناد پس از ايمان پســرش آقــا

 حــاجي مال مهــدي عطــريۀ مؤمن بامر بديع و معاشر با اهل بهــا شــد بواسط1270شيخ علي که در پانزده سالگي در حدود سال 
فائز به ايمان گرديد و عائله اش در جامعه اين فئه ورود يافتند . 

828 صفحه         
و حاجي آقا محّمد برادر آقا شيخ علي مکّررا حکايت کرده چنين گفت من در صـغر سـّن هنگاميکـه جمعي از بابيــان اردکــان را
اسيرا به يزد آورده از مقابل دّکه قّنادي پدرم گذراندند چون دانستـم از رفقــاي بــرادرم هســتند بــدو خــبر دادم و او بمن ســپرد کــه
درين باب سخني نگو و ميانجي بين حّبيان و تّجار گشته  خدمت و مسـاعدت بـه مظلـومين کـرد و هنگـامي کـه مـيرزا حسـين بن
حاجي مال مهدي از بغداد برگشت همگي مؤمن به امر ابهٰي  شديم و اهالي خصوصا مالها دانسته سخت متأثّر و متغير گرديدند و
ميرزا محّمد تقي مجتهد مکّررا چنين اظهار نمود که اگر تمامت اهل يزد بابي ميشدند بــاين درجــه تــأثيري نداشــت قســم بــه ذات

 خود را مهيا براي آقامت مّبلغين و مبشّرين امثال رضــي الــّروحۀخداوند که اکنون پشت اسالم شکست و و حاجي عبدالّرحيم خان
 که در اثر اجتماع و جشن بهائيان در عيــد رضــوان در خانــه حــاجي مال مهــدي1287و نبيل زرندي و غيرهما ساخت و در سال 

فتنه برخاست و شيخ محّمد حسن سبزواري مجتهد يزد متعّرض گرديــد حــاجي نــيز از حاضــرين بــود و مجتهــد بصــدد تعــّرض و
ــا تعزيرش بر آمد تا از شهر به خويدک گريخت و چندي در خانه مال مهدي بسر برد و از آنجا به کرمان مهاجرت و باصهرش آق

 از تّجار و غــيرهم در بــاب امــر بديــه صــحبت نمـود وۀعلي اکبر در بهرام آباد رفسنجان آقامت جسته به تجارت پرداخت و با عّد
برخي از معاندين کتاب ايقان از حجره تجارتش ربوده به اسمعيل خان برادر حاجي محّمد کريم خان که حکمــران بــود در قــريهٴ
سعادت آباد آقامت داشت دادند و او گماشتگان حکومتي بفرستاد تا حاجي را به محّبت و شفقت تمام بدانجا کشيدند و مال علي

اکبر و مال نصير . 
829 صفحه       

نام از مالهاي محّل را حاضر نموده حاجي را در آن محضر امر به سّب و لعن کردند و او چــون اســتقامت ورزيــد حــاکم ســخنان
شديد ناشايسته نسبت باو گفته امر داد پاهايش را به فلکه گذارده چندان چوب زدند که مجروح شد آنگاه بيــنيش را مهــار کــرده
در کوچه و بازار بهرام آباد همي گرداندند و مبالغي مسکوک بجرـم عقيدت گرفته رها کردند و او ناچار به معــاودت وطن گشــته
ايامي چند به احتياط و اختفا زيست و چون حکمران يزد به اصراـر معاندين بصــدد دســتگيريش بــود باّتفــاق شــاطر رضــا بــا مــيرزا

 ورود به ارض مقصود نموده و در جوار پر انوار قرار1290حسين پسر خود مهاجرت کرده از طريق آذربايجان و ارض روم در 
گرفت ولي در يزد زندگاني و کار معاش عائله اش بصعوبـت کشيد و آخوند مال هادي پيشــنماز ايشــان را از آب انبــار محّلــه منــع

ا نــزد حــاجيۀکرد و مال مهدي خويدکي به شهر آمده همه را به خويدک برده در خان  خــود ميهمانــداري نمــود و مــاوقع را بعّکــ
نوشت و بعد از شش ماه همگي را که از آن جمله آقــا احمــد بن اصــغر حـاجي و دامـادش آقـا علي اکــبر بودنـد بــارض مقصــود
ــا فرستادند و از آنگاه همگي مجاور و مقيم عّکا شده پسران بعدا در مصر به تجارت پرداختند دگر بار به ايران نيامدند و حــاجي ب
زنش در قبرستان عّکا مدفونند و آقا شيخعلي بقّوت ايمان و فدا آراسته بود و بامر ابهٰي  براي بازپرس و مساعدت باسراي خرطــوم
رفت و آقا احمد مذکور صاحب ثروت و مقام شده چندي نائب قونسول ايران در پورت سعيد گرديد و عــاقبت مصــدر خــدمات
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ــزوديۀقيمه در اين امر شده بوصلت با ورق  دوحه حضرت عبدالبها رسيد و از حاجي آقا محّمد و آقا محّمد حسين عائله واســعه ب
در حيفا برقرار شد ديگر آقا سيد محّمد علي و حاجي سيد ابراهيم پسران سيد سروش از قدماء مومنين بودند . 

830صفحه        
و حاجي سيد جواد و آقا سيد علي پسران آقا سيد محّمد علي مذکور در ارض مقّدس و مصـر مهـاجرت و آقـامت جسـتند بـرادر
مهتر با گوهر بيگوم بنت ميرزا هادي نهري اصفهاني و برادر کهتر با نجل دختري حــاجي عبــدالّرحيم يــزدي ازدواج کــرده عائلــه
تأسيس کرده سالها قائم به خدمت امر شدند تا درگذشتند و عائله بر جاي گذاشتند ديگر حــاجي ســيد علي اکــبر بن ســيد احمــد
دهجي که ضمن شرح احوال عّمش سيد مهدي قليال نام برديم غني و کــريم و فاضــل و عظيم و از مؤمــنين قــديم بــود و بــاوجود
اشتهار بدين نام بعلّت حمايت دولت انگليس مورد حمله واقع نشده در تبليغ دوران و تشويق ياران اسفار متواليه در ايران کرده در
قسمت آذربايجان خصوصا در قريهٴ  سيسان مساعي جميله نمود و به تالوت مناجات و آيات بديعه که بــا لحــني جــذاّب ميخوانــد
دلها همي ربود و لوح مشهور « قد احترق المخلصون » به عنوانش صادر و واصــل گشــت و پيوســته چــون عاشــق از دون معشــوق
گسست و از فراـق جمال قدم بناليد و اسفاري پي در پي بارض عّکا کرده چندي در جوار عنايت زيســته عــودت بــه وطن نمــود و
همينکه از سفر اخير برگشت در طهران وفات يافت ديگر حاجي سيد تقي منشادي در جواني بواسطه رضي الّروح ايمــان يــافت و
با کمال اخالص و جانفشاني در امر ابهٰي  خدمت همي کرد و پيوسته مورد تعّرض اعداء پرآزار و حوادث ناگوار گشت و نوبــتي

 از مالها و مفسدين با کمال عّزت و افتخار در تاالر قــرارۀنّواب رضوي در فصل تابستان از يزد به مزرعه راحت آباد رفت و با عّد
گرفته فرمان داد تاجمعي از بهائيان معروف را حاضر کردند .  

831 صفحه       
 و در پائين عمارت مّدتي بپا نگهداشتند و مشغول به مصاحبه با همرهان خود شده اعتنائي ننمود آنگاه نظري توهين آميز مملــّو از
خشم و غضب بايشان کرده نام و احوالشان را خواست و اسمائشان چنين بود آخونــد مال علي اکــبر مال بابــائي مال حســين اخــوان
رضي الّروح حاجي محّمد حسين  و حاجي زينل ترک و آقا سيد تقي و پدرش آقا سيد احمد  و همينکه نام آقا سيد تقي در آخر
برده شد نّواب گفت که اين سيد تقي بقدري قبيح المنظر است که هرگز نميخواهم او را ببينم و حکم داد او را کشــيده از منشــاد
خارج نمودند و سائرين را حکم داد که شال کمر و عّمامه شان را به گردنشان پيچيده ظالمين سر شالها را بدســت گرفتــه آنــان را
گرد اصطخر همي راندنـد و بر سرشان زدند آنگاه هريک را مبلغي جريمه کرده رها نمودند و آقا سيد تقي ديگر به منشاد نرفت و
به شهر ماند ولي معاندين دو پسر نوراني تربيت يافته و نـيز دو بــرادر واالگهـرش را کــه هريـک شـمع درخشـان امـر ابهٰي  بودنـد

 يــزدۀبشهادت رساندند و آقا سيد تقي تمامت بازماندگان ستمديده را بکمال محّبت و رأفت سرپرستي نمود و بعدا در فتنه شــديد
او را نيز گرفتار کرده قرب آن رسيد که بکشنـد و او مستخلص گشته بــارض مقّدســه رفتــه چنــدي بکســب و تجــارت پــرداخت و
باالخره در جوار عنايت حضرت عبدالبهاء قرار گرفت او را در حيفــا بــراي مســاعدت واردين زائــرين گذاشــته بمباشــرت ارســال

 وصول و ايصال عرائض و الواح فرمود که سنيني بداـنۀالواح و اخذ عرائض گماشتند و بعد چندي در پورت سعيد گماشته واسط
خدمات عامل شد تا از اين جهان درگذشت و در آن هنگام تقريبا هشتاد و پنج سال داشت ديگر حاجي محّمد طاهر اشراق بن . 

832 صفحه        
حاجي مال محّمد مجتهد معروف به قندهاري تاجري جميل المنظر و رشيد و رشيق القد و نطاّق و فاضل و شاعر و عارف بود و با
ميرزا ابوالفضـل و ورقا در يزد مصاحب شده در خصوص امر ابهٰي  مکالمه کرد و ورقا پس از خالصي از حبس يــزد و اصــفهان و
عودت به تبريز ضمن منظومه مثنوي مفّصل که براي تبليغ وي فرستاده چنين خطاب کرده « اي برادر دست برداراز صفي تا شوي
واصل بالطاف خفي » و حاجي بعدا مقيم کرمان شد و در بناء مشرق االذکار ماال و بد نا کوشيده رنج فراواـن بــرد و عليــل المــزاج

 رضي الّروح فائز بــه ايمــان گشــت وۀشده درگذشت و خاندان اشراقي برجاي گذاشت ديگر احمدبن محمود منشادي که بواسط
بغايت مخلص و شجاع بود و به زراعت و فالحت اشتغال مينمود و تعّرض و تعّدي فراوان از معاندين ديد و پيوســته بحمــايت اين

 امالکش را فروخته با پسرانش ميرزا مهدي و ميرزا ســليمان و1288طائفه ميکوشيد و در جّنت مسّرت روحانيه ميزيست تا بسال 
عائله باّتفاق آقا سيد حسين بن آقا سيد رضا منشادي از علماء اصحاب وحيد شهيد بعزم زيارت محضر ابهٰي  روانه شــدند و قصــد
طريق آذربايجان و آناطول نمودند و از ظلم و جفاي اعدـا رهيدند و همينکه به تبريز رسيدند نخست احمد و ثانيا آقا سيد حسين و
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ــا امــر ابهٰي  در بعدـا ميرزا سليمان درگذشتند و ميرزا مهدي چون عائله چندي مقيم شد و مستخدمش که کينه اهل بها و دشــمني ب
ضمير داشت به نوعي که در بخش ايامالحق ميآوريم فرصت بدست آورده شبي در حاليکه او در بستر خواب آرميده بود تبرزين

با قّوت تمام بر فرقش نواخته او را بکشت و خود فراري . 
833صفحه       

ــتهۀ و متواري گشت ديگر حاجي ابوالحسن از مخلصين مؤمنين و زوجه اش نوري خانم بواسط  رصي الّروح تکميل در ايمان گش
تبليغ نمودند و پسرانش استاد غالمحسين زرگر و آقا اسداهللا فالح و استاد غالمرضا بّناء نيز از مؤمنين شــهير بودنــد و عــاقبت همــه
مهاجر ت به عشق آباد کرده اشتغال به کسب و امور زندگاني يافتند و خــانواده هــاي بهــائي از ايشــان برجاســت ديگــر از بهائيــان
معروف آنحدود استاد علي اکبر نّجار از اسراي بموصل که کتابي در شرح واقعات ايام جمال ابهٰي  در بغــداد و در بيــان مصــائب
وارده بعد از حرکت موکب ابهٰي  بر اين فئه بــه نظم آورد و چــون کتــاب مــذکور حــاوي خــوارق عــادات بــود قبــول ننمودنــد و
ــان فرمودند که اگر حّبا هللا نساخته بود از همين دريچه به دريا ميانداختـم ديگر از معاريف اهـل بها مال عبدالغنـي مالئي ساکن اردک

 فائز به ايمان گرديده لسان به تبليغ بگشــود و بــدين نــام شــناخته گشــت و1295 مال رجبعلي شهير بسال ۀبود و در جواني بواسط

 مالها فرصت غنيمت شمرده اشرار را تحريک نمودند که در خانــه بــر1308 سال ۀمعاندين اشرار به تعّرضش برخاستند و در فتن
وي بتاختند و چندان با زنجير و کارد و کزلک بزدند که نيمه جاني باقي ماند و بدانحال بخانه مجتهد رساندند و مجتهــد فريــاد زد
که بکشيد بکشيـد و مردم آنچه خواستند کردند و هنگاميکــه خواســتند جســد را بــه خنــدق انداختـــه بســوزاننـد و تــني از مــأمورين
حکومت وي را بخانه بردند و گمان شفا نمينمودند ولي متدّرجا جراحات بهبــودي يــافت و ناچــار بــه شــهر يــزد آقــامت گزيــد و

حاجي ميرزا محّمد تقي وکيل الّدوله نهايت مالطفت و مساعدت نسبت بوي ابراز داشت . 
834صفحه        

ه و بــازار عبــور و و متدّرجا غايت شهرت بنام اين امر حاصل نمود و اخيرا دّکه باز کرده به کسب اشتغال جست و چنــدي در دّکــ
مرور داشت تا آنکه شرارت و رزالت اهالي موجب شد دّکه ببست و در خانه نشست و تنها بخدمات اين امــر دل نهــاد و در ليـالي

اعــدا بصــدد او بــر1321 ســال ۀبمجامع و محافل رفته با نطقهاي فصيح و مزاحهاي مليح بر مسّرت حاضرين مي افزود تــا در فتنــ

 انگليسي خدمت داشــت و مــورد مالطفت دکــتر ويت هيــنري بــود ايــاميۀآمدند و او چون سليلش دکتر عبدالخالق در مريضخان
مصون ماندند ولي انبوه اشرار گمانش بقلعهٴ  حکومتي بردند و هجوم آوردند و حکمران جالل الّدولــه از خلــف در قلعــه بــا آنــان
علّت پرسيد و مال عبدالغني را خواستند و او سوگند ياد کرد که در قلعه نيست و سيد بارنويس از اشرار سخناني ناســزا بــدو گفت
ــد و ــه مي آورن و شاهزاده پيام به دکتر وايت فرستاد که اگر چنانچه بهائيان را پناه دادي زنهار زنهار که مردم عاقبت دانسته و حمل
تعّرض به انگليسان ميکنند و اين موجب سرافکندگي من نزد دول خارجه ميشود و لــذا دکــتر از مال عبــدالغني پــوزش خواســته و
اظهار داشت که شبانه خارج شود و مال عبدالغني خواست که در دهليز خانه بماند و چون معانــدين رســند خــود را تســليم دهــد و
دکتر راضي نشد و دکتر خواست محاسنش را تراشــيده بــا لبــاس مبــّدل بــيرون کننــد کــه مــردم نشناســند و او رضــايت نــداد ولي
عبدالخالق را نگهداشتنـد و مال عبدالغني انگشتر از دست خود درآورده بـه پسـر داد و بـا دامـادش آقـا حسـين اخـوان از آن خانـه

بيرون آمد و سر به بيابان نهادند و در آن تيره شب با مشقّت . 
835صفحه        

ــۀ بسيار خود را بقريه آله آباد رساندند و بخان  مســکونه مکــان داد و بــاۀ مهتر رستم مهربان درآمدند که ايشان را در باغ جنب خان
زوجه اش زمّرد پذيرائي کردند تا پس از چند شبانه روز که چون غبار انقالب و اضطراب فرو نشســت عــازم شــهر گرديدنــد و از

 کشــيش ملکمۀآنسو دکتر وايت دکتر عبدالخالق را تــا هنگــام ظهــر روزي ديگــر نگهداشــت ولي از جــانب جالل الّدولــه بواسط
انگليسي بوي پيام رسيد که نگهداري از هيچ فردي از بهائيان موافق حزم و احتياط نيست لذا شبي ديگر بدو اظهــار داشــته دســتور
داد که به بانگ رفته باّتفاق حاجي شعبان و آقا سيبد فخر الّدين که در بانگ و شيرازنـد سفر کند و آقا عبــدالخالق شــبانه چــون از
خانه دکتر به بانگ روان بود در بين راه و بيابان به عمله سيم کش برخورد و آنان بــه وي گفتنــد کــه بهــائي هسـتي و ميگريـزي و

 مذکور بماند و يکي از آنان انگشــترۀچون به نزد بانگ رسيد مستحفظين سرباز زده وي را راه ندادند و الجرم برگشت و نزد عمل
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مذکور را از جيبش درآورد و چون صبح شد چند عدد مسکوک نقره به آنان داد و به شتاب تمام به راه افتاد و در آنحـال تـني از
ــاز عمله بشتافت و عددي چند از مسکوک نقره بگرفت تا وي را به کسي رساند که از او حمايت و صيانت نمايد ولي تا ظهــري ب
نيامد و عبدالخالق ناچار به راه افتاد تا در صحراـي زراعتي قريه مريم آباد به دهقــاني رســيد و بــه علّت شــّدت عطش آب طلبيــد و
دهقان چند خيار بدو داد و چون خواهش منزل کرد دهقان جواب گفت با اينکه درين ايام بهائي بخانه راه دادن امــري خطرنــاک

است معذلک جاي ميدهم و شب وي را در خانه نگهداشته و روزي ديگر چون بشهر رفته بشنيد که مجتهدين . 
836 صفحه        

فتوي دادند که در شهر و دهات هر خانه ئيکه مأمن بهائيان واقع شود بايد ويران گردد و اموال به يغما رود و پاسي از شب گذشته
بخانه رسيد و بعلّت اصرار عبدالخالق منتظر ماند و در بامداد فجر وي را به باالخانه ويرانه که محّل عبــور کســي نبــود جــاي داد و
هنگام زوال که عطش غلبه کرد بخانه دهقان رفته جرعه آبي بياشاميد و باز عطش غلبه نمود و از آب انباري آب آشــاميد و بــدان
حال درنگ ممکن نبود و دل به کشــته شــدن نهــاده عــودت بســوي شــهر کــرد و بــه مريضــخانه انگليســي مــذکور درآمــد و او را

 در يزد در گذشــت1335نگهدارـي کردند تا امنيت حاصل شد و بالجمله مال عبدالغني همه عمر را صرف در تبليغ کرد و بسال 
و در مقبره حظيره افنان مدفون گشت و از معاريف مؤمنين حاجي سيد هاشم کفشدوز در آغاز جواني فائز به ايمان شده بــه انــوار
اخالص برافروخت و سفري به ارض مقصود رفته تشّرف بمحضر ابهٰي  يافت و در بيروت به زيارت حضرت غصن اعظم رسيد و

 کـه شـاهزاده مهـدي قلي مـيرزا حـاجي1318به وطن برگشتـه معروف گرديد و غالبا مورد تعّرض و ستم اعدا واقع شد و بســال 
سهام الملک مدير و شجاع خير خواه حکمران يزد شد جواد نامي خاساب از اهل بازار در معاملــه بــا وي فحــاقت کــرد و تعــّرض
لي بدين مبين نمود و معذالک بوي افترا زد که نسبت به اسالم سخن نااليق گفت و نــزد مـيرزا ابوالحســن مجتهــد مــدّرس در مصــّ

 ديگر از مال ها مجتمع شده بصدد قتل مظلوم برآمدنـد و او را به مّصلي کشيدند و ميرزا ابوالحســـن تشــّددۀرفته شکايت کرد و عّد

 محبوس ساخت و مقتول به تنظيم تکفير نامه و حکم قتل شدند و شاهزاده حکمران خــبر يــافت و بي درنــگۀکرده او را به حجر
سوار بر اسب گشته فرمان داد که غالمان و گماشتگان . 

837 صفحه        
نيز بر اسب آمده از عقب راندنــد و نـزد مالي مـذکور تـاخت وحکم نمـود انبــوه انــام را بـا چـوب و سـرتفنگ متفـّرق کردنـد و

ــه قلعهٴۀآخوندي را زدند و به مالها نکوهش و سرزنش بسيار گفت و در حجر  را که حاجي محبوس بود شکست و او را با خود ب
دارالحکومه برده شب نگهداشت و محرمانه محترما مرخّص کرد و دستور داد که موقتا چند ي در بلد نمانــد ديگــر مــيرزا موســي
صدر الفضال دهجي مردي بزرگ و مهتر حدود دهج و انار بود و به سرپرستي از بهائيان شــهرت داشــت و عائلــه واســعه بــر جـاي
گذاشت و آقا شيخ محّمد واعظ منطبق مفضال منشادي که بر منبر موجب بيدارـي و آگاهي بود و عائله وسيعه از وي مانــد کــه از
معاندين ستم بسيار تحمّل کردند و حاجي ميرزا محّمد تقي طبسي که سالها در يزد به تجارت و و خدمات در اين امر مألوف بــود

 پس از1330و اسفار متعّدده بحضور حضرت عبدالبهاء تشّرف جست و چند سالي در کرمان بنوع مذکور مقيم گشــت و بســال 
تشّرف در حيفا به بمبائي رفته آقامت جسته به بذل مال در راه تبليغ و نشر امر ابهٰي  سرافراخت و آقــا محّمــد حســن و آقــا محّمــد
علي که براي تجارت مقيم رفسنجان شده نشر امر ابهٰي  نمودند و آقا محّمد حسن خورده فروش کــه در مقــام اطــاعت از احکــام
بديعه مشار بالبنان بود و عائله بر جاي گذاشت و آقا ميرزا احمد که خواهرانش عالمه و معلّمــه در مــدارس يــزد بودنــد و و اســتاد
محّمد رضا بّنا که ساکن عشق آباد گرديد و از جمله مؤمنات متقّدمات آنحدود بي بي فاطمــه مهــد عليــا بنت آقــا محّمــد ابــراهيـم
مشگي باف در جواني فائز به ا يمان شد و به علم و مال شهرت يافت و به ازدواج حاجي عبدالحسين متعّصب در آمد و شوهر بعد

از آنکـه سه فرزند آوردند از وي . 
838صفحه       

سعايت و شکايت نزد حاکم و مالها نمود و مقداراز الواح و آثارش را نزد اسکندر خان حکمران نشان دادند و او در باطن مــؤمن
به امر بديع بود وقعي به شکايت حاجي ننهاد ولي حاجي زن را طالق گفت و آن مظلومـه اطفـال صـغار را بـا ماليـه خـود کفـالت
کرده به کبر رساند و حاجي نيز فائز بايمان گشته از اعمال سابقه نادم و خجل گرديد و از او نهايت احترام و امتنــان بعمــل آورد و

ــوب83او در سّن   در يزد درگذشت ديگر از مؤمنين آقا زين العابدين که با پسرانش ابوالقاسم و ابراهيم از دست معاندين برپا چ
بسيار خورده ستم ديدند و باالخره چند سالي بعد از خروج ابهٰي  از قشله بارض عّکا شتافته و پدر در بين راه درگذشت و پســران
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به مقصود رسيدند و آقامت نمودند و آقا ابوالقاسم بر جاي عبدالصالح اصفهاني متّوفي باغبان رضوان گشت و آقا ابراهيم در قصر
ــا ا در گذشــتند و از آق بهجي مستخدم شد و بعد از غروب جمال ابهٰي  هر دو در ظّل عنايات حضرت عبدالبها بسر برده و در عّکــ
ابراهيم خانداني برجاست ديگر آقا حسين ابن مال محّمد علي منشادي که در اثر ضرب و آزار ضــابط قريــه طرزجــان درگذشــت
ديگر مال صادق روضه خوان تفتي که سبب هدايت جمعي کثير از علماء و محترمين تفت شد و اشرار تعقيب کردنــد و ناچــار بــه
فرار گشته به ارض مقصود رفته تشّرف به محضر ابهٰي  يافت و عودت کرده مّدت الحيات مورد تعّرضات و حمالت اعدا گرديــد

 جماعت يزد مورد تعديات و بليات بسيار گرديد  ديگر آقا محّمدۀ ائّمۀديگر حاجي مال محّمد علي تفتي ( حاجي آخوند) از طبق
علي قّناد اردکاني در عنفوان جواني بفيض ايمان رسيد . 

839 صفحه        
 و خود را بعّکا کشانده مجاورت و خدمت جست و بعد از غروب شمس ابهٰي  سالها در جوار مقام اعلي زيســت تــا درگذشــت و
در قبرستان حيفا مدفون گشت و از او و برادرش آقا نصراهللا که نيز مقيم حيفا گرديد در آنجا خانداني برقراـر ميباشــد و از بهائيــان
معروف يزد آقا ميرزا حسن تاجر شيرازي مخلّص به طراز بود که اشعار بسيار در حّق اين امر سرود و ديگر آقا محّمد زمـان تـاجر
شيرازي که درگذشت ديگر آقا علي بن آقا حسنعلي که در ايام شّدت تعّرض انام پيوســته تبليــغ کــرد و مجــامع برقــرار داشــت و
باالخره در ترشيز درگذشت و نيز آقا عبدالّوهاب طبيب و برادرانش آقا ميرزا محّمــد و آقـا مـيرزا کـاظم و خواهرشـان و نــيز آقـا
ــين محّمد رضا و حاجي نّواب و مال علي و آقا سيد محّمد باقر مهريزي و آقا سيد جعفر ديگر اخوان ثالث احمد و آقا محّمد حس
و آقا محّمد علي پسران حاجي محّمد جعفر بن آقا عبدالباقي و برادر اخير مقّدس و نيکو اخالق بود و با خّط مرغوبش بسياري از
ــور معــاش کتب و الواح بديعه نوشت و جمعي را تبليغ نمود و تعّدي بسيار از اعدا تحّمل کرده چند بار بحبس حکومت افتاد و ام

 سلسبيل ( بقعة الخضراء ) يزد را افنان حسب تشويقش تأسيس کردند و اّوال در آنجا مــدفون گرديــدۀبر وي سخت گشت و مقبر
و پسرانش حاجي عبدالّرسول و حاجي احمد و آقا حسينعلي در تجارت تــرقي نمودنــد و در ســبزوار مشــغول و مشــهور گشــتند و

 در بخش سابق آورديم و اخيرا در عشق آباد استقرار1308 سال ۀشرح بليات وارده بر حاجي عبدالّرسول را در آن بلد ضمن فتن
گرفتند و برادر اصغرشان آقا علي که برادر اّمي و ابي و ابن عّم مذکورشان آقا احمد بود . 

840 صفحه       
با آقا حسينعلي در عشق آباد وفات يافتند و حاجي عبدالّرسول و حاجي احمد در غالب خدمات در ســبيل اين امــر در عشــق آبــاد
شرکت داشتند و باالخره بعد از انقالبات اخيره روسيه که در بخش الحق مينگاريم بــه طهــران آمــده ســکونت گرفتنــد و حــاجي

 وفات يافت و از ايشان خانداني وسيع در اين امر برقرار گرديد ديگر حاجي ميرزا حسين در حدود سال1354عبدالّرسول بسال 
 در طهران فائز به ايمان گشت و سفري بعنوان حّج مّکه و نيت تشّرف محضر ابهٰي  در عّکا رفت ولي دچار ســارقين شــده1300

 حسب دستور حاجي وکيل الّدوله با عائله به عشق آباد رفتــه متــوّطن گرديــد و1313فائز بزيارت عّکا نگرديد و عاقبت در سال 

 بهائي به تعليم پرداخت و در خانه ها نيز تدريس و تعليم جوانان کرد و ديگر استاد زين العابدين از اهل قــريهٴ  آبشــاهيۀدر مدرس
 ايمان آورد و جذبه در او حاصل شد و بي اختيار سر بصحرـا و سياحت گذاشت و چندي در ســوريه زيســت1282در يزد بسال 

و با حاجي شاه محّمد امين البيان تصادف کرده بموجب هــدايتش رهســپار ادرنــه گرديــد بمحضــر ابهٰي  تشــّرف حاصــل نمــود و
ــد عودت به وطن کرد و مالها و اعدا خصوصا مال علي اکبر معروف به کبوتر بصدد تعّرضش برآمدند و بر منبر سّب و لعن نمودن

 غيورش از حال طبيعي خارج شد و روزي مقداري ارجاس در زير چــادر بگــرفت و در کوچــه خلــوتي بــا آخونــدۀ مؤمنۀو زوج

 آنکه استفسار از مســئله کنــد نزديــک رفت و تمــامت ارجــاس بــه ريش آخونــد ماليــد و در رفت وۀمذکور تصادف نمود و ببهان
آخوند با همان حالت و صورت باّتفاق جمعي بشهر آمد و به مالها و حکمران خود را نشان داد و حکمران استاد را دستگير کرده

مقداري نقود . 
841 صفحه        

 گرفته رها نمود ولي مردم بشّدت متعّرض استاد شدند و ناچار به عشق آباد رفته بماند و در آنجا وفات يــافت و ديگــر از مشــاهير
مهاجرين بهائيان يزد به عشق آباد استاد جعفر مشکي باف با چهار پسرش علي اکبر و حاجي اسمعيل و محّمد و حاجي بـا تمــامت
عائله شان و نيز استاد حسن بّنا بن مال رجبعلي خطيب معروف به استاد حسن په په بود که هربار از حبس و ضرب اعداء مستخلص
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ــزد1308 سال ۀشد و بهائيان از کيفيت ماوقع پرسيدند در جوابشان اظهار التذاذ کرده په په گفت و در فتن  که جمعي از بهائيان ي
هجرت کردند با تني چند در کاريزهاي مخروبه مختفي شده با قوت اليموت گذراند و هريک بسوئي گريختنــد و او بــه کرمــان

 فـائز1296 به عشق آباد رفته از آنجا به سمرقند شـتافت و اســتاد علي اکــبر تـرازو دوزکـه در سـال 1316رفت و عاقبت بسال 

 پنهان شد چون بخانه آمد عائله اش بيم و انديشه کرده راه ندادند و به تــني از مســلمينۀبايمان شد و با وي در کاريز خرابه و مغار
 مهــاجرت بــه1315پناه برد که او را مّدتي محافظه کرد و همينکه آشکار شد پيوسته مورد جور و آزار اشــرار گرديــد تــا بســال 

عشق آباد نمود ديگر استاد علي اصغر ترمه باف و محّمد حسين ابناء محّمد رضا که زردشتي بود اسالم قبول کرد و تغيــير نــام داد
و دو پسر مذکور با يک دخترش بهائي شدند و محّمد حسين در يزد وفات کرد و آقا علي عسگر به علّت شّدت تعّرض اعــداء بــا

 در آنجــا بگذشــت و1316  مهــاجرت بــه عشــق آبــاد نمــود و در ســال 1307زوجه مؤمنه اش بنت آقا سيد علي سروش بسال 
خانداني بر جاي گذاشت ديگر آقا محّمد صادق بن آقا جعفر خواهر زاده آقا علي عسکـر مذکور زوجه اش بنت ديگــر آقــا ســيد

علي سروش بود و چون دامادش آقا علي اصغـر  . 
842 صفحه       

 با شش تن ديگر در يزد شهيد شد و کودکي برجاي ماند آقامت در وطن نتوانسـت و با تمامت عائله به عشق1308 سال ۀ در فتن

 شهيد مذکور با کودک حسب امر حضرت عبدالبهاء به ارض مقصود رفته با خالش حاجي سيد جوادۀآباد مهاجرت کرد و زوج
 بســمرقند1305در عشق اباد وفات يافت ديگر حاجي مــيرزا حســين قّنــاد در حــدود ســال 1313ماند و آقا محّمد صادق بسال 

 سـال34مهاجرت و توطّن کرد و عمارتي ممتاز سـاخت مسـافرخانه بهـائي ناميـده از مسـافرين و مّبلغين پـذيرائي نمـود و مـّدت 
مرکزيت بهائي را در آنجا اداره کرد تا چون انقالب کبير به نوعي که در بخش الحق مينگاريم رخ داد بساطش منطوي شد خانــه
به فروش رفته به عشق آباد با اوالد قرار گرفت ديگر آقا عبدالباقي سنواتي در بمباي و مّدتي در بخــارا و ســمرقند تجــارت داشــته
همه جا مرکزيت اجتماعات بهائي و خدمت تأسيس کرده با ذوق و عرفان و هّمت نصرت نمود ديگر آقا ســيد صــادق از بهائيــان
متقّدمين ستم کشيده پسرش آقا سيد يوسف مهاجرت به عشق آباد کرده عائله بر جاي گذاشت ديگر آقا سيد کاظم بن آقــا ســيد
ــه جعفر عاقبت مهاجرت به عشق آباد کرده خانواده بر جاي گذاشت و از برادرش آقا سيد حسين از احّباي مخلص که مهاجرت ب

ۀ حضـرت نقطـۀعشق آباد کرد پس به مشهد رفته در آنجا وفات نمود نيز خانداني بر جاست ديگر آقا محّمد جواد از مؤمنين دور
 وفات يــافت1311اولي مشهور بنام بابي موصوف بصفات و اخالق گرامي عاقبت به عّکا مجاور و خادم مسافرخانه شد و بسال 

 با خانواده1326و حضرت عبدالبهاء با دست خود وي را دفن نمودند و نيز آقا محّمد هاشم مّدتي در مصر بود و در حدود سال 
به عشق آباد رفت و در اواخر به سمرقند مقيم شد و خلفش ميرزا محّمد هاشم اف در مشهد آقامت گرفت . 

843 صفحه       
 شد و بعد از رشد بــه زراعت و بنــاء و عمـارت اشــتغال جســت و دوازده1270ديگر استاد محّمد رضا خّرمشاهي والدتش بسال 

1294سال نزد آقا محّمد جواد مذکور تربيت يافت و مکّررا در وطن بعلّت شّدت اشتعال مورد حمله جّهال واقع گرديد و بسال 
هفته پس از اخراج فاضل قائيني و استاد علي اکبر معمار از يزد وي را نيز آزار و ضرب بسيار وارد ساخته عريان از حّمام خّرمشــاه
ان قّنـادي پنهـان گشـته شـبانه از خارج کردند و در شهر يزد نيز ضرب شديد ديده قّنادي وي را مستخلص ساخت و در عقب دّکـ
شهر بگريخت و بشهر اصفهان و استاد علي اکبر ملحق گرديد تا چون استاد برگشت او نيز به يزد آمــد و آقــامت ممکن نبــوده بــا
ا رفتــه و در قصــر بهجي استاد علي اکبر به عشق آباد ورود کرد و مشغول به ساختمان شد و به زيارت محضــر ابهٰي  در ارض عّکــ
ــاد حّمام تعمير نمود و چند حجره در باغ رضوان سفيد کرد و خيابانهاي باغ فردوس را مرتّب ساخت و بعد از چندي بــه عشــق آب

 به عّکا شتافت و مراجعت نمود و در بّنائي مشرق االذکار عشق آباد خدمت کــرد و مــداوما در1319عودت نمود و باز در سال 

 حضــرت رّب اعلي کــه بــهۀآن بلد به خدمات امريه خصوصا بّنائي موفّق گرديد ديگر استاد زين العابدين نحــاس از مؤمــنين دور
مشاهده شهادت آقا ميرزا باقر شيرازي در کرمان منقلب و مؤمن شد پسرانش عّباس و حاجي حسين و جــواد بــه عشــق آبــاد رفتــه
ساکن شده خانداني برقرار نمودند ديگر از مهاجرين به عشق آباد آقا محّمد صادق بن آقا عليرضا ديگــر اســتاد علينقي خويــدکي

 به عشق آباد به مغّني گري مشغول شد و نيز ميرزا عبدالحسين خويدکي کــه نفــوس کثــيري را تبليــغ1308که بعد از واقعهٴ  فتنه 
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کرد و تحّمل بليات از اعدا نمود در سال مذکور به عشق آباد رفته خاندانـي بر جاي گذاشـت و نـيز حسـين بن نجفعلي و مشـهدي
جعفر که . 

844 صفحه         
 که بعدـا بنام ميرزا عليمحّمد معروف شد اّول بهائيان انارک يزد که سبب نشر اين امـر در آنحـدود گشـتند و حـاجي مـيرزا و آقـا
محّمد ابراهيـم متخلّص به نشاط و استاد ذوالفقار ميبدي ديگر اخوان ثلثه منشادي حاجي زين العابــدين و حــاجي محّمــد حســين و
آقا حسن آذربايجاني االصل که ساکن منشاد و متأهّل شدند از متمّولين و مؤمـنين اّول ظهـور بـود مکــّررا مـورد تعّرضــات اهــالي
گشتند و خانداني بر جاي گذاشتند و ابناء حاجي زين العابدين فيمابين احباب شهرت يافتند يکي از ايشان آقا ابوالقاسم باغبان باغ
رضوان ديگر آقا محّمد ابراهيم خادم قصر بهجي و جنينيه و برادرشان آقا عبدالحسين مهاجر به عشــق آبــاد و بــرادر ديگرشــان در
وطن بر جاي ماند ديگر ابناء آقا علي عسگر آقا ميرزا مهدي و آقا حسينعلي و آقا ميرزا مهدي در سّن شباب مــؤمن شــد ســالها در
اسکندريه ساکن بود تشّرف به محضر ابهٰي  مي يافت و در سنين اّوليه عشق آباد با برادر بــدانجا مهــاجرت نمــود ه تأســيس عائلــه

1305 مؤمن و بســال 1302 در يزد متولّد و بسال 1272کردند ديگر آقا رضا بن مال حسين خادم مسجد امير چقماق در سال 
ا شــد و مــراجعت بمدينــه نمــود بــه تجــارت و سـفرهاي تبليغي1307مهاجر عشق آباد و بســال   بزيـارت محضــر ابهٰي  وارد عّکــ

پرداخت و خاندان سعادتي تأسيس کرد و باالخره عودت به ايران نمودند و ابن عّمش استاد حســين کــه بکينــه ديــني قصــد قتلش
داشت نيز ايمان آورده عائله برجاي گذاشت و آقا رضا به تجــارت و تبليــغ و تالوت الــواح و مناجــات بــا آهنــگ و لحن جــذاّب
صرف عمر نموده درک سعادتي کرد و الواح متعّدد در حقّش صدور يافت و نــيز اســتاد کــاظم بن اســتاد خــان جالل اردکــاني و

آقا . 
845 صفحه        

ابوالقاسم بن آقا محّمد تقي در عشق آباد درگذشت و استاد غالمحسين کفشدوز بن آقا زين العابدين که در ريعــان شــباب بســال
 فائز به ايمان گشته زبان به تبليغ گشاد و به درجه ئي مورد حمله اهالي شد که زيست مقدور نبود و به بوانات فــارس رفتــه1299

ــا آقامت نموده ذهاب و اياب بوطن همي کرد و ايامي در شيراز بوده آنگاه به خراسان رفت و از آنجا نيز در هنگامه فتنه براي احّب
عودت بوطن نمود و آقامت نتوانسـت الجرم بعشق رفته بماند و استاد اسمعيل نـّداف اردکـاني کـه از متقـّدمين بـوده مـورد بليـات
کثيره گشت از پسرانش آقا محّمد علي باألخره به حيفا مجاورت اختيار نمود و پسر ديگرش اسداهللا در عشق آبــاد قــرار جســت و
پسر ديگرش آقا نصراهللا چندي در اسالمبول و بعدـا در عّکا بوده اخــيرا بــه طهــران عــودت کــرد و اســتاد حســين بّنــاء اردکــاني از

ــر1293متقّدمين دچار تعّرضات اعدا و مّدتي محبوس شد و در سال   درگذشت و يک پسرش نيز بعد از او وفات نمود و دو پس

 گودرز زردشتي که بّنائي ميکرد پنهان شدند و گودرز را پسۀ در خان1308 سال ۀديگرش استاد حسينعلي و استاد حسن در فتن
ــوع ــد بن از شهادت مال ابراهيـم خوف فرا گرفته از  آقامتشان در خانه معذرت خواست و الجرم آن مظلومان نيمه شب از شهر رفتن
احتياط از معمورات گذشته تا به اردکان رسيدند و آنجا را منقلب تر از شهر ديدند و عائله شان مضــطرب گشــتند و ناچــار نهــاني
درآمده بسوي طهران شتافتند و چون مصاريف تمام شــد چنــد روزي در قريــه نيســتانک مانــده بــه بّنــائي اشــتغال جســته تحصــيـل

ــاد1316مصاريف نموده به طهران رفتند و بماندند تا خبر امنيت يزد رسيد و عودت کردند و باألخره بسال   مهاجرت به عشق آب
کردند . 

  846 صفحه         
ــد ديگر آقا عبدالحسيـن بن آقا محّمد ابراهيـم مشگي باف که در اوائل ايام جواني خبر ظهور موعود بسمعش رسيده در طلب برآم
ولي حّل مشکالتش نشد و عزم مشهد خراسان کرده از آنجا از مرقد امام باصرار تمام طلب کشف حقيقت نمود و چــون مــأيوس

 شــّدت عشــق وۀشد از امام نيز متکّدر گشت و مراجعت بوطن کرد و به مآلقات بعضي از احباب رســيد مهتــدي گرديــد و بواسط
انجذاـب در اندک زماني مشهور عاّم شد و در چنان حال والدش وفات يافت و مادر معاندت نمود تمامت مايملــک مرحــوم را بــه
تصّرف گرفته به معاندي ديگر شوهر کرد و همي از شيخ محّمد حسن مجتهد عنود فتوي قتل پسر را خواست و آقا عبدالحسيـن به
کوهستان يزد گريخته تمسکن و تأهّل گرفت و در آنجا نيز باندک زماني برايش فتنه شد و اجمالي از واقعه چنين است که نوبتي
باّتفاق آقا سيد محّمــد علي از احّبــاء   شــهير کــه در بخش پنجم نــام بــرديم بــه مجلس روضــه خــواني رفتنــدو همينکــه از مجلس
برخواستند تني چند از ارازـل سّب و لعن کنان نزدشان رفته اعتراـض نمودند کـه شـما بـابي هسـتيد چـرا بـه مجلس روضـه خـواني
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آمديد و بايد سّب و لعن کنيد و ايشان کلمه سوء و تبّري بر زبان نياورده گفتند ما چنينيم که مشــاهده مينمائيــد پس ارازل هجــوم
برده همي زدند نزد ضابط قريه کشيده و شهادت دادند که اين دو خود اقــرار بــه بــابيت خــود کردنــد آنگــاه بــه عقب ديگــران از
احباب رفتند و چهار نفر را يافته نزد ضابط آوردند و روزي بعد هر شش را دستها بستند و بــا چنــد تن مــأمور بــه شــهر کشــيدند و
معّدل الملک حکمران آنان را حبس نمود و روزي ديگر شيخ حسن سبزواري مجتهد با پسرانش به محضر حکومت حاضر شــده
وفق شهادت مردم فتوي قتل دادند و معّدل الملک بايشان گفت بدون امر سلطاني مبادرت بــه چــنين عمــل نتــوانم کــرد و عجالتــا

چوب و فلک حاضر کرده مظلومان را چوبکاري . 
847صفحه          

ــرۀ کرده به محبس بردند و شيخ مجتهد مذکور بواسط  حاجي مال علي کندي مجتهد طهران تلگراف به شاه کرد اذن قتل شش نف
ــه از بابي که بابيتشان حسب اقرار خود و شهادت جمعي ثابت است خواست و محبوسين مّدت بيست و نه روز در حبس ماندند ک
طهران تلگراف به معّدل الملک رسيد که هر شش را بقتل رسانند ولي تلگرافچي از احباب بود و به محبوسين خبر داد و صــورت
تلگراف به معّدل الملک رساند و او به طهران تلگراف نمود که اين چند تن مردان کاسب ناتواني هستند و جــز شــيخ حســن و دو
پسرش ديگري از مال ها فتوي نداد استدعا است که سلطان اجراء اين عمل را به ديگري واگذارند و شاه حــاجي مال علي مجتهــد
ــود و را طلبيده صورت تلگراف حکمران را ارائه کرد و گفت اگر حکم علما جاري نشود وهن بر سر شريعت ميرسد و اصراـر نم
شاه تحقيق واقعه را تلگراف به ظّل السلطان کرد و او هر شش تن را از يزد به اصفهان طلبيــد لـذا آنـان را بــا کنــد و غـّل و زنجـير
ــا باتفاق چند سوار روانه اصفهان کردند و اساميشان چنين است آقا محّمد اسمعيل خّباز شاطر حسن آقا علي اکبر هر سه پسران آق
ميرزا ابراهيم و آقا عبدالحسين مشکي باف و آقا سيد محّمد علي کازرين مير شرف الّدين و آقا حسين کفشدوز و به اتفاقشـان دو
تن از نسواـن بهائي هم به اصفهان رفتند يکي  خواهر آقا سيد محّمد علي مذکور و ديگر زوجه آقا محّمد اسمعيل خّباز و خدماتي

 ظهور آمد و آقا حسين چنان سرمست عشق ايماني بود که حين رفتن به اصفهان هنگامي که هــر شــش درۀمردانه از آن دو بعرص
يک سلسله در داالن سرائي بودند شخصي دائره زنگي بدست وارد شد و آقا حسين او را نزديک طلبيده دائره را از دستش گرفته

به رفقا گفت . 
848صفحه         

 مــويۀرقص کنيد و سلسله را بحرکت آريد و اين اشعار را بنوع سرور خوانده رفقا بيک لحن و صدا جواب همي گفتنــد « سلسل
دوست حلقه دام بال است آنکـه در ين حلقه نيست بي خبر از حال ما است هر سر سر و هر دست و پا قابل اين قيد نيســت کنــده و
ــار زنجير قيد اليق اهل بها است » و آن هشت تن باصفهان رفتند و ظّل الّسلطان بمّدت سه ماه ايشان را در حبس نگهداشت و دو ب
آنان را احضار کرده سئوال و جواب شد و بعد از سه ماه همه را مرخّص نمود که بوطن برگشتنـد بکــار خــود مشــغول شــدند ولي

 را1308 ۀشيخ حسن مجتهد مذکور پيوسته بصدد بهانه و قتل ايشان بود تا چــون مال علي ســبزواري وارد يــزد شــد و واقعهٴ  فتنــ
فراهـم نمود آقا عبدالحسين از يزد درآمد و عاقبت خود را به عشق آباد رسانده با عائلــه اش اســتقرار گــرفت و خانــداني بــر جــاي

 واقــع شـد1261گذاشت و يکي از مشهور ترين بهائيان يزدي مهاجر به عشق آباد استاد علي اکبر( شهيد )والدتش در يزد بسال 
 که بيست و دو ساله بود فائز بايمان بديع گرديد و به تبليغ و خدمت روحانيـه پرداختـه بــدين نــام شــهرت يـافت و1283و بسال 

خويشان و آشنايان متعصّب در نصيحت و مالمت و ردع و منعش کوشيده نتيجه نبردند پس اشرار و اراذل را بر ايذا ء او و افنانش
 چــون1292تحريص نمودند و علما قلم بر کفر و لزوم قتلش نهادند و او اعتنائي نداشته سرخوش محّبت ايمانيه بــود و در ســال 

بموجب حکم علما حکمران فرمان به دستگيريش داد اهل بها مشورت نمودند و صالح ديدند که نيم شب از خانه بدر رفت و در
خانه استاد علي اصغر ترمه باف مختفي ماند چنانکه کس ندانسـت و خبر قتلش چنان شهرت گرفت که زنان معاند براـي عائلــه اش

پي در پي نقل ميکردند و بعد از مّدتي زنش اّطالع يافته با طفل شيرخوار . 
849 صفحه        

که آقا محّمد فاضل قــائيني در يــزد بــود1297به مآلقات شوهر رفت و او الجرم از شهر خارج شده بعد چندي برگشت تا بسال 
اّتفاق کردند و از حکمران تبعيد هر دو را از يزد خواستند و ايشان الجرم بسوي طهران رفتند و آقا علي اکبر پس از آقامت ايـامي

باتفـاق حـاجي مـيرزا1301چند باقدامات احباب اجازت عودت بوطن حاصل کرده برگشت و چند سـنه بمانـد آنگــاه در سـال 
حيدر علي اصفهاني و استاد محّمد رضا بّنا از طريق تون و طبس عزيمت عشق آباد کردنــد و حــاجي از آنجــا بــراي وصــول خــبر

 Documents prepared by Adel Shafipour



383

 جمـادي الثانيـه سـال15تلگرافي که از محضر ابهٰي  رسيد فسخ عزيمت نمود و آندو بـه عشـق آبـاد رفتنـد و ورودشـان در يـوم 
با استاد محّمد رضا بارض مقصود شتافته ايامي در1303 مذکور شد و کم از دو سال بشغل بّنائي اشتغال نمود و در سال 1301

جوار فضل و عنايت کبري زيست پس عودت به عشق آباد نمود چندي به بّنائي مشغول شد آنگاه به يزد رفته پس از آقامت چنــد
ــازار و ماه مراجعت به عشق آباد کرد چه در آن ايام آغاز تأسيسات احّبا در عشق آباد بود و حاجي سيد مهدي افنان بصــدد بنــاء ب
تجارتسرا و حّمام و غيرها برآمد و او را براي انجام مقصد مذکوره روانه داشتند و بدينرو با عائله و بعضي از منسبين متــدّرجا مقيم
عشق آباد گرديدند و از محضر ابهٰي  اجازت تأسيس مشرق االذکار حاصل کـرد و زمين اعظم را تأسـيس نمـود و قيـام بـر انـواع

 مبارکه و تشـّرف بمحضــرۀ بعزم زيارت روض1311خدمات امريه ( روحانيه ) کرد و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  در سال 
حضرت عبدالبها به عّکا رفت و مّدت سه ماه در جوار مبارک بسر برده مرخّص گشت و در اياب چندي در مصــر و اســکندريه و

ــد1321اسالمبول توقّف کرده به عشق آباد برگشت تا آنکه در سال   حسب امر حضرت عبدالبها براي تبليغ رهسپار بوطن گردي
و در آنجا به خانه  . 

850صفحه       
برادرش استاد کاظم معمار آقامت گزيد و اشياء نفيسه و اموال بسيار با او بود و مّدت سه ماه بمآلقــات دوســتان و تبليــغ بيگانگــان
پرداخت و چون مقّدمات فتنه شروع گشت و اندک اندک غلظت و شّدت يافت فيمابين اهالي و خصوصا مالهــا شــهرت گــرفت
که استاد علي اکبر براي بناء مشرق االذکاري در يزد آمد تا فتنه به نوعي که در بخش الحق مينگاريم برخاست بعضي از سردسته
هاي اشرار مانند حاجي محّمد حسين معمار و پسرش اسد و پسر خالــه اش بودنــد و شــب و روز بــا او مآلقــات و ابــراـز حفــاوت و
صداقت مينمودند و برايشان ارمغان ها از روسيه برده بذل کرد و بدينرو تصّور نميرفت که اقدام به قتلش نمايند و در اوائــل واقعــه

 اســتاد کــاظمۀچنين ميگفتند که احدي جرئت تعّرض به آقا علي اکبر ندارد ولي روز دوم فتنه قــريب دو هــزار تن اشــرار بــه خانــ

 بعضــي از نســوانۀمذکور ريختند و اشياء استاد علي اکبر را بالتمام برده او را در حاليکــه بخانــه همســايه پنهــان شــد حســب اشــار
همسايه يافته دستگير کردند و اسد مذکور وي را با همان شش تير که از روسيه ارمغان آورد هدف دو تير ســاخت و او بانــگ يــا
بهاء االبهٰي  بر کشيد و حاضرين آنچـه آالت قتاله داشتند بر او نواختند و اسد فريــاد کشــيد کــه ايهــا الّنــاس آگــاه باشــيد من او را

 نعمتش بود کلنگي چند بر فرقش نواخت که کاســه و ســر پريشــانۀکشتم و سيد اسداهللا نام بّناء که بّنائي از وي آموخت و پرورد
ــا شــش هفت گشت و پاهاي جسد را بريسمان بسته جسد چند روز در کوچه و بازار گرداندـه سنگ و آبدهن انداختنـد و سوخته ب
جسد شهداء ديگر در چاه اّول کوچه سلسبيل ريختند و بنــام وي الــواح کثــيره صـادره از قلم ابهٰي  و حضـرت عبـدالبهاء موجــود

ميباشد . 
851 صفحه          

و آثاري از وي در شرح احوال خود و ديگر مهاجرين ساکنين عشق آباد و کتاب مغناطيسدر استدالل امــر ابهٰي  بــاقي اســت و در
ضمن صورت زيارت صادره در حقّش چنين مسطور است « وانک فديت شئونک و حطام الّدنيا و مــا ملکتــه في عــالم االدني في
سبيل اهللا و اخترت لنفسک العبوديه الکبري في العتبة العليا و انشات تاليفا اثباتا لظهور االسم االعظم في عــالم االبــداع و اســتدللت
بالّدالئل الواضحة و الحجج البالغة و االخبار الواردة  الخ . » و ابخاـل جليلش آقا عبدالوهاب  و آقا فضل اهللا و عائله شــهيدي از وي

 او فائز بايمان شد و مهـاجرت بـه عشــقۀبه يادگار بماند و اّما برادرانش نخست استاد علي اصغـر که قريب نه سال اصغـر بود بواسط
آباد کرده عائله در امر ابهٰي  بر جاي گذاشت و برادر ديگرش استاد سليمان تلّون در ايمان و عقيدت داشت ولي انجــامش در اين

 در يزد تنّبه يافت و به مشهد رفتــه بــه عشــق آبــاد شــتافت و در1308امر نامبردار گشتند نخست استاد عبدالکريم بّناء که از سال 
آنجا ايمان حاصل کرده به وطن عودت نموده سبب ايمان بستگان و آشنايان گشت و معاندين تعّرض نمودند الجرم به عشق آباد
برگشت و بعد از چندي باز بعزم تبليغ به يزد رفت و جمعي را هدايت کرد و معاندين قّنادي را بقتل او گماشتند که به مقصودشان
عمل نکرده خود ايمان آورد و استاد به عشق آباد برگشتـه آقامت نمود بشغل بّنائي مشغول شــد و در انــواع خــدمات بــه امــر ابهب
خصوصا در تبليغ همي کوشيد و سفري به دّره جز رفته جمعي را تبليغ نمود و شرکت اتحاديه بين احبــاي تأســيس کــرد و ســير و

سفر تبليغي بسيار در ترکستان روسيه . 
852 صفحه        
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 و بالد ايران نمود و در سنين دولت ساويت دچار اضطهاد و حبس دولت گرديــد و بــاألخره تبعيــد شــده بــه خراســان آمــده مقيم
 در بندر زاهداـن درگذشــت و از1352گشت و چند سالي در آن حدود و ديگر بالد ايران سفر و خدمت امر کرده عاقبت بسال 

او خانداني بر جاست و برادرش آقا اسد اهللا ايزدي سالها در مسکو مقيم بوده به خدمات اين امر مبادرت کرد و عــاقبت از جــانب
دولت ساويت تبعيد به ايران و ساکن طهران گرديد و عائله تأسيس کرد و ديگر که عبداهللا و نصراهللا و محّمد علي نام داشــتند نــيز
ا رفتــه در اين امر قائم و خادم بودند و از بهائيان مهاجر بارض مقصود استاد محّمد علي بّناء در اواخر ايام اشراق انوار ابهٰي  به عّکــ
بماند و بخدمت صغار اخالف جناب کليم مأمور گشت و بعد از غــروب جمـال قـدم بــه دسـتور حضـرت عبـدالبهاء مـوزه گــري
بياموخت و سالها در عّکا و حيفا در اطراف بيت مبارک زيسته و در مجالس حضوري آنحضرـت با لحن جــذاّب اشــعار و ادبيــات

 کوه کرمل مدفون شد ديگر از مشاهير بهائيان حــاجي محّمــد طــاهربنۀخواند و باألخره در حيفا درگذشته در قبرستان بهائي دامن
 بخانه پدريش واقع در محّله مالمير يـزد متولــّد شــد و والــد مـذکورش و نـيز مـادر و عّمـه و سـائر1273حاجي عبدالغفور بسال 

منتسبين آن خانواده در ايام وحيد شهيد وارد امر بديع شدند و عّمه اش زوجه آقا سيد جعفر از علماء و اصحاب وحيد در يزد بود

 خود را کــه بنت حــاجيۀکه شرح حياتش را در بخش سوم نگاشتم و حاجي محّمد طاهر در آغاز جواني دختر زاده عّمه مذکور
عبدالّرحيـم بن مال محّمد مشهور نيريزي بود بازدواج .

853 صفحه        
 درآورد و شرح حال مال محّمد مذکور را نيز در همان بخش آورديم و حاجي براي شهرتش بنام بابي خصوصا از طرف ابــوين و

 که در اصفهان واقعهٴ  شـهادت سـلطان الشـهداء و محبـوب الشــهداء1296زوجه اش پيوسته مورد سوء قصد اعدـا شد و در سال 
واقع شد و احتمال شورش و فتنه در يزد ميرفت افنان محض مراعات احتياط و جلوگيري از واقعـه وي را همراه قافله سوي بوانات
فارس روانه کردند و در بين طريق اعضاء قافله براـي عداوت مذهبيه ويرا تنها عقب گذاشتند و او در آن صــحرا بي اّطالع از راه و
تنها دو شب و روز گرسنه و تشنه مشرف به هالکت شد و بعد از مّشقات بسيار باألخره به بوانات رســيد و پس از يــک سـال سـفر
در نيريز و شيراز و تحمّل مصائب و متاعب بسيار عودت به وطن کرد و مادرش سوي ارض مقصود شتافته در آنجــا مجــاور شــده
نزد پسر کهتر خود حاجي علي که قبال به بغداد رفته بماند و ما تفصيل واردات بر او را در ضــمن بخش پنجم نگاشــتيم و بعــدا بــه
عّکا رفته در بالد فلسطين و مصر جوالن نموده باالخره مستخدم از جانب امر ابهٰي  در ارض ابتياعي سمره شد همقيم عّکا گرديــد
ــاهر از بماند و مّدت ده سال به شرف مجاورت و فوز زيارت محضر ابهٰي  افتخار يافت و در همانحا درگذشت و حاجي محّمد ط
يزد به منشاد رفته رايت تبليغ برافراخت و مالمحّمد از علماي آنجا را تبليغ کرد و ديگر مالها بمضادت بـا مال محّمـد و معارضـت
وي برخاستند و بـه شـيخ محّمـد حسـن مجتهـد يـزد نوشـتند و او فرمـان کفـر نگاشـت و حـاجي معـّدل السـلطنه حکمـران بـراـي
دستگيريش اقدامات نمود و حاجي مّدتي در يزد و مهريز بخانه هاي بهائيان و آشنايان مختفي گشــت و در مواقــع انتقــال از خانــه

 ديگر چادر زنانه بسر کرده با بعضي مؤمنات بدر رفت . ۀبخان
854صفحه         

 چنانکه دشمنان نشناختند و دست نيافتند و ديگر بهائيان را گرفته جريمه نمودند و مّدت چهار ماه بــدين طريــق بــه پايــان رســيد و
بمساعدت افنان به بوانات فارس رفت و بالجمله مکّررا دچار تعّرضات مالها و اعدـا گشت و پيوســته تبليــغ نمــود و نفوســي کثــيره
مهتدي ساخت و غالب معاندين وي را بخوبي شناختند و معذلک در تمامت تضييقات و قتل و غارتهــا محفــوظ و مصــون مانــد و
سفري به عّکا کرده مّدت نه ماه در جوار عنايت کبري بسر برده عودت نمود و بعد از غروب شمس جمــال ابهٰي  در طــول مــّدت

ــرح کيفيتۀدور  حضرت غصن اعظم عبدالبها مبلّغ و ناشر نفحات در قسمت يزد بود و سفر به ديگر بالد نمود و چند مجلّد در ش
شهادت شهداء يزد و واقعات اين امر و تفصيل احوال مؤمنين آن حدود نوشته که مــا را از آنهــا اســتفاده بســيار حاصــل گرديــد و
برادرش حاجي علي به نوع مذکور به مجاورت و قربيت و خــدمت بــه آسـتان ابهٰي  مســرور بــود و و پس از غــروب شـمس الهي
سالياني چند با اغصان و مخالفين مرکـز عهـد و ميثـاق ارتبـاط داشـت و بـاألخره ملتفت احوالشـان شـده دل بگسسـت و بخـدمت

 بود خلف و خانــداني برجاسـت و بـرادر اصغرشــانۀحضرت غصن اعظم عبدالبها پيوست و از او و زوجه اش که بنت سياح مراغ
آقا علي اصغـر که نيز بعّکا مجاور شده به تجارت پرداخت پس از غروب جمال ابهٰي  با مخالفين توأم شد تا در حيفا درگذشت و
از او و زنش که بنت آقا علي قزويني بود خانداني بحال ابوين برجا ماند ديگر ديگر آقا محّمد حسين الفت بن آقـا محّمـد مهــدي
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عّطار در محله چهارسوق يزد تجارت سقط فروشي داشت و متدّرجا شيخي مقّدس متعّصبي شده محبــوب القلــوب شــيخيه گشــته
 . 1300تبليغ نمود و در حدود سال 

855 صفحه          
تبليغ به امر ابهٰي  شده بمالحظه خطابات مهيمنه لوح شهير خطاب به حاجي محّمد کريمخــان و اطمينــان يــافت و بــه نشــر و تبليــغ

 حکمران به تحريک سادات متعّصب شرير وي را دستگير کرده با کنــد و زنجــيـر حبس نمــود و1302پرداخت و نوبتي در سال 
مکّررا بر پاهايش بسختي چوب زد و زندانبان حّتي از مآلقات زنش با وي ممانعت کــرد و پس از يــک مــاه چــون بــا زنــدانباـن در
خصوص اين امر صحبت کرده تأثير نمود استخالصش باداء مبالغ نقـود و شـفاعت نّوابهــا حاصــل گشـت و بــاز در موقـع تجديــد

 مورد تعــّرض و حبس گرديــد و پس از غــروب شــمس1308حکومت به تهييج معاندين اخذ و جريمه همي شد و در فتنه سال 
 بعّکا رفته ايامي در جوار فضل و عنــايت حضــرت عبــدالبهاء بســر بــرده برگشــت تـا در مذبحــه سـال1315جمال ابهٰي  در سال 

 اعدا محّل تجارتش را آتش زدند چنانکه شبانه سوخت و او دل افسرده نگشت و آنچـه از اهالي طلبکار بود بـوي ندانــد و1321
ــبرم و آنچـه بدهي داشت کسب و تحصيل کرده ادا نمود و امام جمعه در حقّش ميگفت که سر آقامحّمد حسين را خودم با اّره مي
درب خانه اش را دو بار آتش زدند و حکومت جلوگيري نمود و باري سوم آتش زدند و ريخته غارت کردند و حــتي آجرهــا را
بردند و او خود در خانه افنـان پنهـان زيســت و يـک علّت عمــده فتنــه مـذکوره هيجـان مـردم از تبليغــات او بـود و افنـان او را بـا
تفنگداران شيرازي از رعاياي خود به فارس فرستادند تا دو سه ماه در دهات به پيله وري پرداخت و مخفيانــه بــه وطن برگشــت و

 شان ريختند زنش صندوقچه الواح و آثــار بديعــه را بخانــه همســايهۀدر مزرعه مهدي آباد ماند و خبر باو رسيد که چون اعدـا بخان
برده باالي چاه گذاشته غربيلي بر آن نهاد و کاه و غيره بر آنهــا ريخت تــا اعــدا نداننــد و همــه بچــاه افتــاده از ميــان رفت و اشــرار

متعّرض زنش شدند و بي چادر . 
856صفحه        

موي سرش را با دست گرفته همي کشيدند و با چوب و تازيانه زدند و بسوي قدمگاه بردند و از نـّواب حکم قتلش را خواسـتند و
نيکخواهـي شفاعت کرد لذا بخانه کدخداي محّله مّدت سه شبانه روز حبس نمودند و بي قـوت و غـذا نگاهداشـتند و آقـا محّمـد
حسين از استماع اخبار مذکوره بيمار شد و چند ماه در خانه دامادش مخفيانه بسر برد تــا بهبــودي يــافت و بــه طهــران شــتافته مقيم
گشت و عائله برجا مانده زنش باعانات واصله که تقسيم بر عائالت شهدا و فراريان بهر تني يوميه يــک قــران رســيد و بــه ابريشــم
تابي نزد تّجار ابريشم معاش خود و اطفال را اداره کرد تا بعد از يک سال به طهران آمدند و آقا محّمد حسين نزد اربــاب جمشــيد
تاجر زردشتي موظّف شد و بعدا به مشاغل اخري و امر تبليغ ايام گذراند و الي آخرالحيات بخدمات تبليغيه و غيرهــا در طهــران و

 با پسرش ميرزا محّمد لبيب به حيفا رفتــه چنــدي در جــوار الطــاف حضــرت1339بالد اخري همي پرداخت و باري ديگر بسال 
 درگذشــت و در حقّش الــواح متعــّدد از بيانــات جمــال اقــدس ابهٰي  و1345عبدالبها زيستند و مراجعت کردند و عاقبت بســال 

حضرت عبدالبها موجود است و خاندان الفت از وي برقرار گرديد و مدفنش در گلستان جاويد بهائيان طهران ميباشد و در يــزد و
قرايش به نوعي که در بخش سابق آورديم گروهي از زردشتيان نيز برخــوردار از آئين ابهٰي  گشــتند و در مـابين همکيشــان خـود
منتشر ساختند و نخست کسي که از زردشتيان به امر بديع فائز شد مهربان بهمن از طائفه معروف به ريش بزي در کاشــات حجــره

 بالياي .ۀتجارت داشت و چنانکه در بخش سوم نگاشتيم از مشاهد
857صفحه         

وارده بر بابيه خصوصا آقا محّمد باقر     اّوليه امر جديد متنّبه و نائل بفوض و ايمان گشت و او مجّرد زيست و نسلي از وي برقــرار
در يزد وارد شد و سپس در ايام اشراق انواـر ابهٰي  شاپور پور فيروز به ايمان شــد کــه تولــّدش1302نشد و تقريبا در حدود سال 

 نيز در يزد واقع گرديـد و او مـردي غيــور در ايمـان و صـريح اللهجــه و در مقابــل1319 و وفاتش در سال 1297در يزد بسال 
اعتراضات معرضين از زردشتيان و اوهامشان جوابهاي مضحک شديده ميگفت و ديگـر کيخسـرو و پـور خـداداد و جمشـيد پـور
شهريار و غيرهـم ايمان حاصل کردند و يکي از شناخته گان بهائيان پارسي يزد مال بهراـم اختر خاوري پور بهمن از ده مريم آباد و
از فالحين و ملکداراـن با مکنت و تقّدس و اطالع در آئين زردشت بود و در سّن جواني با شش تن ديگر از عّمال فالحت حســب
ميل ميرزا عيسي وزير از وطن به طهران رفت و در قلعه وزير که در حوالي شهر بود و تعلّق بوي داشت اشتغال بـه فالحت گـرفت

 امر ابهٰي  شنيد و چون به کاشان رفته با آقا کيخسرو خداداد پارسي که تجــارت مينمــود قــريبۀو در طي آقامت هيجده ماه آواز
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) تصديق و ايمــان يــافت و بــه يــزد برگشــتـه کتب و1298يک سال زيست از وي در امور راجع باين آئين اّطالع حاصل کرده (
آثار بديعه بدست آورد و به محفل اهل بها و مآلقات افنان رسيد و حــاجي قلنــدر همــداني کــه در يــزد آقــامت گرفتــه روزهــا بــه
حّکاکي خواتم و شبها به تبليغ و تشويق در محافل ميپرداخت با وي از طريق عقايد زردشتيه اثبات امر ابهٰي  کــرد و لــوح مشــهور
صادر براـي مانکچي صاحب قرائت نمود و مال بهراـم متدّرجا بمآلقات مّبلغين ديگر و به معاشرت با دانايان از مؤمــنين در عرفــان و

ايمان ترقي يافت . 
858صفحه        

و به رهنمائي همکيشان هّمت گماشت و خدمتي يزرگ انجام دادو در ضيافت و مساعدت با آحــاد اين فئــه از گم کــردن مــال و
شاهزاده حکمران جالل الّدوله روزي در باغ حاجي سيد مهدي افنــان1301هستي و سقوط در فاقه و تنگدستي نينديشيد و بسال 

مهمان شد و کثيري از افنان و جمعي از علما و ارکان حاضر بودند و مال بهراـم را خواسته پرسشها در امور متعلقّه بامر ابهٰي  کرد و
او بغايت صراحت و اخالص تبليغ نموده دالئل و حجج آقامه داشت و بعضي معجزات مرويه و مسـائل مربـوط بـه آئين زردشـت
تفسير و توضيح گفت و باغ مذکور مسّمي به مهدي آباد قبال زميني بائر بود و مال بهراـم براي حاجي سيد مهدي مشــّجر و مــزروع
ــي و معمور ساخت و خود نيز در آنجا زيست و در هنگاميکه انجمن ناصري پارسيان تأسيس گشت با برخي ديگر از بهائيان پارس

 نــيران1308 سـال ۀعضو انجمن شدند و اکثريت اعضا از متعّصبين زردشتي فراهم آمد و تعّصب و مخـالفت ورزيدنـد و در فتنــ
فساد براي بهائيان پارسي افروختن گرفت و دستور به تبعيت مال هاي اسالم بناي تعّرض و ستم گذاشت و باقدامات و بــذل مــال و
خدمات مال بهرام چنانکه در بخش سابق آورديم دفع و رفع غائله شد ولي حاجي معين مريم آبادي که دست افساد حــاجي شــيخ
محّمد تقي مجتهد يزدبود چندي تهيهٴ  قتل و غارت مظلومان همي ديد و در آن اثنا با معلّم و محــّرک مــذکورش بفاصــله انــدک
جهان را بدرود گفتند و مسلمانان و معاندين دعا و حيــل روحيــه از مال بهــرام شــهرت دادنــد و بيم خطــر بــرايش فــراهم گشــت و

باألخره حسب مشورت و مصلحت افنان و ارکان با شاه سياوش .
 859صفحه       

 و تني چند از بهائيان معروف و با توصيه از قبل حاجي وکيل الّدوله بآقا سيد ميرزا و آقا سيد محّمــد افنــان بمبــئي رفت و بــا تــني
چند از پارسيان ايراني معاشر شده تبليغ کرد و محلي اجاره کرده در آنجا براـي مآلقات و زيارت الواح و تالوت مناجات مجتمــع
ميشدند و عريضه به محضر ابهٰي  فرستاده درخواست اجازه حضور براي زيارت نمود و جواب بــا دســتور عــود بــه ايــران رســيد و
ابق بــه تبليــغ و ديگــر بالجمله مّدت آقامتشان در بمبئي چند ماهي بود باز باّتفاق شــاه ســياوش عــودت بــوطن کــرد و کمــا في الســّ

چون بنوعي که در بخش الحق مي آوريم بفتوي شيخ محّمــد جعفــر ســبزواري1315خدمات روحانيه اشتغال جست و در سال 

 تظلّم مفّصل به ميرزا علي اصغـر خــان نوشــت و صــدرۀمجتهد مقيم يزد آقا غالمحسين بناتکي را بقساوت شديده شهيد کردند نام
اعظم شيخ را نفي بلد نموده عريضه را بواسطه عزيز خان خواجه نزد ارباب جمشيد تاجر و مّالک شهير زردشتي فرســتاده نوشــت
که اين مال بهراـم کيست و اّدعاي شديدش براي انتقام و قصاص قاتل غالمحسين نباتکي براي چيست اينک شــما او را پنــد دهيــد
که زردشتي حّق مداخله درين قبيل امور نــدارد و اربــاب مــذکور بــانجمن ناصــري يـزد نوشــت و انجمن مال بهــراـم را محاکمــه و
بازخواست طلبيد ولي شّدت نکردند و او بسالي ديگر براي تبليغ و غيره با عائله بــه بمبــئي رفت و چنــدي آقــامت و ســفر نمــود و
نوبتي درب دّکه خسرو خّرمشاهيوي را گرفته پرسيدند که زردشتي هستي يا بهـائي و او جـواب داد کـه بهـائي هسـتم و بيـدرنگ
سدره و کشتي که با او بود گرفته در آوردند و ضربي شــديد وارد ســاختند و مال بهــراـم لغت هنــدي نميدانســت و بمداخلــه پليس

خالص شد و باألخره . 
860 صفحه        

ــه1320پس از چندي به يزد برگشت و در سال   جالل الّدوله حکمران يزد اراضـي واسعهٴ  را در پيش کوه يزد با کاريزي کهنه ب
لطنه مال بهــراـم را ميشــناختند و از جزئي قيمت خريد و به تظاهر انتساب بدين امر عّباس آباد نــام گذاشــت و او و زنش همــدم الســّ

 انجمن ناصري مذکور و اردشيرجي صاحب هندوستاني سرپرســت زردشــتيان ايــرانۀفالحت و باغداري وي مطلّع بودند و بواسط
ــيان وهم بشفاعت آقا ميرزا محمود افنان وي را وادار نمود که تمامت متصّرفه ملکي خود را بفروخت و باّتفاق پانزده خانوار پارس
از قبيل برادرش آقا کيومرث و شاه سياوخش و غيرهما به آن زمين بائر رفته قرار گرفتند و مصاريف آن خانوار ها را نيز مال بهرام
داد و جالل الّدوله کارهاي کاريز و ساختمان و ديگر کارها را همه به مال بهرام واگذاشت الجرم او متحمّل مصاريف بســيار شــد
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 برخاســت و ســه تن از پــانزده1321و زمين را آباد و کاريز را تعمير کرد و موقع برداشــت محصــول رســيد ولي فتنــه و مذبحــه 
خانوار مذکور هم به شهادت رسيدند و جالل الّدوله مال بهراـم و سائرين را از اخذ محصول و منافع ممانعت کرده متفــّرق ســاخت

 پيشکارش حاجي مسعود السلطنه از مال بهراـم تمامت اسناد و قرارداد ها را طلب کرده مال بهرام جواب گفت کــهۀو روزي بواسط
پانزده خانوار مّدتي در اين صحراي هولناک ماندند و زمين لم يزرع را آباد کردند حال چگونه ممکن است ايشان را از حقوقشان
محروم کرد و من حسب ميل و حکم شاهزاده تمام سرمايه زندگاني را از کف گذاشته و منافع و قيمت آنها را در اينجــا مصــرف

کردم آيا کدام قانون و شريعت و وجدان روا ميدارد که انتفاعي نگرفته بگريزيم و شاهزاده . 
861صفحه         

حکم داد چندان زدند و اذيت کردند که تمامت اسناد را دادو چشمش از اثر ضرب مّدتي رمد گرفت آنگــاه شــاهزاده امــر نمــود
که هرکجا خواهد رود ولي در تمامت قلمرو حکومتش براي اين طائفه قتــل و غــارت برپــا بــود و از هيچ طــرفي گذشــتن امــنيت
ــا نداشت الجرم نه شبانه روز سرگردان و حيران با قوتي اليموت بسر برد و باألخره عريضه به شاهزاده داده التجا کرد تا توانست ب
لباس مبّدل خود را به قاسم آباد رساند و از آنجا به مهدي آباد محّل سکونت سـابقش رفتـه مختفي و پنهـان شـد و کيخسـرو پـور
ــرح خداداد مذکور که وي را در کاشان تبليغ کرد در طلبش از قريه به قريه شتافت تا در مهدي آباد وي را يافته نصيحت گفته ش
اوضاع بيان نمود که من آمدم ترا از اينجا حرکت دهم اعدا از هر سو در کمين احباب اند و هريک را در هر بيغوله بيابند ميدرنــد
چنانکه آقا غالمحسين ترمه باف يزدي به کوهستان متواري گشت و باالخره جمع درنــدگان خونخــوار او را يافتــه ســرش را جــدا
کرده در جعبه تعبيه کردند و برگي چند از درختان بر آن نهادند و هديه بعنواـن ميوه بخانه اش فرستادند همينکه زنش سر جعبه را
برداشت بجاي ميوه چشمش به سر بريده شوهر افتاد و با چنين اوضاع مکث در اينجا ابدا مصلحت نيست و در همان شب سوار بر
استر باّتفاق تني از احّبا پارسي رهسپار شدند و سه شب بيراهه رفتند تا به حسين آباد بلوک رســيدند و يکتن راهــبر ببيراهـــه گرفتــه
بسوي طهران رفتند و در منزل نه گنبد دچار يکي از قاتلين احّباي يزد اسداهللا نام مذکور که اســتاد علي اکــبر را در جــوي ّآ خانــه

اش سر بريد و حسب دستور مشير الممالک يزدي معروف براي نجات از قصاص و انتقام دولت در آنجا بود شد و مبلغي نقود . 
862 صفحه         

 به مستحفظين طرق بذل و بخشش کرد تا وي را محروس داشته همراهي کرده به نائين رساندند و باألخره بــه طهــران رفت و پس
از دو روز حسب اصرار ارباب جمشيد مذکور بخانه اش رفته به سرپرستي امور او قرار گرفت و ارباب نهــايت مالطفت و احــترام

 حضرت عبــدالبهاء بــا کمــال راســتي و صــداقت در کارهــايۀباو نموده وي را محرم خود ساخت و او نيز حسب تعاليم مخصوص
ــه ارباب انجام خدمت داده مساعدت نمودو مّدت دوازده سال با او بود و در طهران براـي استرداد اموال و حقوق خود جالل الّدول
را تعقيب کرده شاهزاده به حاجي ميرزا محّمد تقي ابن ابهر و حاجي ميرزا محمود افنان ملتجي شد و آنان حسب شــور در محفــل
لطان در بالد و محــال اخــري تعــّرض باحبــاب روحاني مال بهراـم را باين طريق ساکن کردند که اگر تعقيب شود بستگان ظــّل الســّ
خواهند نمود و جالل الّدوله خود با مال بهرام روبرو شده درخواست کرد که وي را تعقيب ننمايد و تعّهد نمــود کــه بعالوه طلبهــا
خسارتش را نيز ادا کند ولي وفا بوعد و عهد نکرد و مال بهراـم با عائله اش در مضيقه شدند و حضــرت عبــدالبها بشــاهزادـه لــوحي
فرستادند و درهامش بدين مضمون نگاشتند که مال بهرام براي درم و دينار در خدمت تو حاضر نشد بلکه محض اطاعت از حکم
کتاب چنين رفتار نمود اگر ترضيه خاطر او را بعمـل نياري منتظر خسران عظيم بـاش و او پس از زيـارت لـوح مقــدار چهـار هــزار
زرع اراضي واقع در پشت جالليه خود را مع دويست و پنجاه تومان نقد به مال بهراـم داده خواهش کــرد کــه رضــايت خــود را بــه
محضر عبدالبهاء بنويسد و اگرچه مبلغ مذکور نسبت به طلب و خسارت مال بهرام سه در صد نميشد ولي او رضايت داد و بالجمله

 رهسپار . 1335مال بهراـم بسال 
863صفحه          

 ارض حيفا شد و چندي در جوار فضل و الطاف حضرت عبدالبها زيسته عودت به ايران کرد و کمافي الّسابق در طهــران مشــغول
تقريبـا در سـّن هفتـاد سـالگي وفـات يـافت و در قبرسـتان بهـائي1349بوده بانواع خدمات در امر ابهٰي  موفّق گرديد تا در سال 

 واسعهٴ  اختر خاوري از وي برقرار گشت ديگر از معاريف بهائيـان پارسـي اسـتاد جـوانمرد پـورۀگلستان جاويد مدفون شد و عائل
 تولّد يافت و پدر پس از چندي درگذشت و چون مانکجي صاحب بدان نوعيکــه1260شير مرد پور نوزر به يزد تقريبا در سال 

در شرح حالش ميآوريم دبستان شبانه روزي پسران را با مايه اکابر پارسيان هنــد در طهــران تأســيس نمــود و او و دينيــار کالنــتر و
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جمعي از کودکان يتيم بي بضاعت را به طهران آورده مراقبت و تعليم و تربيت نمودند تا بحّد رشد و کمال رسيدند و در آن چند
سال نزد آقا ميرزا ابوالفضـل گلپايگاني که مدير و معلّم دبستان و هم دبير و کاتب مخصــوص مــانکچي بــوده اســتفادات درســي و
ادبي و روحاني نمود و بعدا تنها به هندوستان شتافته سنيني چند در بمبئ به تحصيل و تکميل پرداخت آنگاه عودت به وطن کرده

 در محّل آتشکده باز شد و شــوقۀهّمت بر تربيت نوباوگان و ترقي و تعالي زردشتيان گماشت و مساعي جميله بکار برد تا مدرس

 متّوسطه کيخسروـي يزد تأسيسۀبه نشر معارف و خدمت به نوع پديد آمد و شروع به تربيت مّجاني نوباوگان بيمايه کرد و مدرس
گشت و انجمن پارسيان هندوستان متحّمل کلي مخارج مدارس زردشتيان يزد و کرمان و طهـران شـد و ماسـتر خـدابخش پس از

فراغت از تحصيالت و آموختن فارسي و انگليسي و گجراتي و پهلوي و زند و اوستا . 
864صفحه        

 را عهده دار شد و تــدريس زبــان خارجــه و زنــد و اوســتاۀبه يزد مراجعت کرده بمعاونت استاد جوانمرد قسمت هاي عاليه مدرس
مشغول گشت و شعب مدرسه کيخسروي به قراء و اطراف يزد رفت و همگي به سرپرستي و مديري استاد جــوانمرد اداره و تنظيم
و رسيدگي شد و همچنين استاد جوانمرد عضو شور پنج شاهت گرديد که قبل از تأسيس انجمن ناصري پنج تن شور بــراي امــور
ملّت ميگردند و چون بعد از فوت مانگچي صاحب و استقرار کيخسرو جي خــان حســب فرمــان ناصــرالّدين شــاه تأســيس انجمن
محترم ناصري گرديد استاد جوانمرد بمعيت ماستر خدابخش دبير و مدير برپــا دارنــده و منتخب انجمن مــذکور در ســنين متواليــه
ــه تعليم و ــام ب متماديه گشت و بالجمله متدّرجا در علم و فضل و حسن تقرير و تحرير بارع شد و اديب و کاتبي ماهر گرديــد و اي

 وحيد و دبير انجمن ناصري و مرجع امور عظيمه گرديد و عــاقبت اســناد وۀتربيت نوباوگان مصوف گرديد و در مابينشان نويسند
مراسالت و سرود و تبريکات و اوراق ازدواج و کتب زردشتيان بانشاء اوست چنانکه کتاب جاويدان خرد را بخّط جلي نوشت و
بعلّت حسن اخالقش تمامت پارسيان بدو منجذب شدند ولي موبـدان و دسـتوران خصوصـا دسـتور تيرانـداـز حسـادت ورزيـده از

 ورقــاءۀ بواسط1302افکار و عقايد او که طائف حول تربيت جوانان بافکار و علوم عصريه بود تنفّر داشتند و جــوانمرد در ســال 
مؤمن بامر ابهٰي  شد و طولي نکشيد که بدين نام شهرت يافت ولوح هفت پرسش کــه ميفرماينــد  : « اي شــير مــردان رنج را در را

هحضرت يزدان راحت . 
865 صفحه       

 دان » الخ و لوح ديگر که ميفرمايد « جـوانمرد آنکــه راههــاي گمـان گذاشـت و راه خــدا گــرفت » انتهي نبـاش صــدور يـافت و
زردشتيان خصوصا دستور مذکور و موبدان بد گفتند و پشوتن نام سرپرستي را که ازجانب بزرگان پارسيان هندوستان در يزد بود
اغرـا و اغوا کردند تا وي را بعد از آن همه مشقاّت متماديه که در تعليم و تربيت نوباوگان نمــود بــدين جــرم کــه ســدره و کشــتي
نبست به تحريک دستوران از مدرسه خارج کردند و تهديد به قتل و اذيت و تحقير و خانه نشــين نمودنــد و کيخســرو خــان را در
کرمان به خوراندن زهر هالک و ماستر خدابخش رئيس را در يزد بدست فريدون کرماني شهيد کردنــد و اســتاد جـوانمرد را نــيز
تهديد به قتل نمودند و ناچار خانه نشين گرديد و پس از چندي بعلّت ايــذا و تحقــير اعــدا بــه طهــران شــتافته نــزد اربــاب جمشــيد
متّصدي مراسالت گشته چها سال بسر برد ولي از جهت انجــذاب ديــني و اخالقي ومعــارفي و عــدم رضــايت از اوضــاع تربيــتي و
اخالقي رئيس و مرئوس اداره دلخوش نشد و استعفا کرده عودت به يزد نمود و زردشــتيان حســب االحتيـاج او را بــه تــدريس در
مدرسه معين کردند ولي معرضين متعّصبين پيوسته موجبات انفجــار و کــره و آزارش را فــراهم آوردنــد و بــراي اينکــه بــه تقاليــد
زردشتي پشت پا زده همه ميدانستنـد سدره و کشتي نمي بندد متعّرضش شدند و بالجملــه عمــر خــود را در نشــر معــارف و تــربيت
زردشتيان و ازاله اوهام و خرافات از مابينشان صرف کرد و در مواقع فتن و بليات در نگارش نامه هاي تظلّم و داد خــواهي باوليــاء

85 در ســّن 1347دولت قلم نافذ داشت و تا آخرين نفس در محافل اهل بها و خدمات امريه مشار بالبنان بود و بــاألخره بســال 
سالگي درگذشت . 

 866 صفحه       
و حسب وصيت شفاهي و کتبيش بآداب بهائي تجهيز و تکفين شده بغايت اعزاز در گلستان جاويد حسين آباد رستاق يزد مدفون
گرديد و چون در آغاز وصيت نامه از شّدت ايمان و اخالص باين بيت تمثــّل نمــود « هرچنــد در دن خانــه راهت ندهنــد محــروم

 سنگ آرامگاهش آيات بديعه نقش کردند و او نخست پارسي اســت کــه مراســمۀمباش و حلقه بر در زن » لذا فرزندانش بر لوح
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تجهيز بهائي بر وي مجري گشت و لوح مذکور مشهور بنام شيرمرد خطاب باو در جواب هفت پرسش اوست و ماستر خــدابخش
مذکور در صغر سّن شوق شديد به تحصيل علوم و معارف داشت و پس از فراغت از تحصيالت اّوليه در وطن به بمبائي شتافت و
مّدت چهارده سال در مدرسه مال فيروز پوربالکادوس نزد پروفسور کادوسـچي ايـدلچي کانکـاه کـه دانشـمند بـزرگي بـود لغت

 رفيعــه در اّطالعــات عميقــه از کيشۀگجراتي و انگليسي و اوستا و زند و پازند و پهلوي و فارسي و عــربي بيــاموخت و بــه درجــ
زرتشتي و کتب و احوالشان رسيد و مراجعت به يزد نموده عضو انجمن ناصري زرتشتيان گرديد و در اندک زماني صيت فضلش
منتشر گشت بدرجه ايکه يگانه و بيگانه بر اهميت مقامات علميه اش گواهي دادند و دستوران به پايهٴ  دانشش نميرسيدند و کتــاب
گلدسته چمن مطبوع در بمبائي را از انگليسي به فارسي ترجمه نمود و هرچند اظهار ايمان بامر بديع نکرد ولي کمال محّبت با اين

 را در کمــالۀ کــه در بخش الحــق مينگــاريم عــّد1321طايفه داشت و پيوسته نصرت و مساعدت نمود و در فتنــه مذبحــه ســال 
مهرباني حفظ و نگهدارـي کرده از قتل محفوظ و مصون داشت . 

867 صفحه          
و نيز در موقعي که دستوران يزد به تخريب قبرستان بهائي پارس بنام گلســتان دادگــاه قيــام کردنــد و در بــزرگ ثمين ســوختند و
سنگهاي قبور را شکستند بمحض استماع بشتافت و رسيدگي کرده در انجمن ناصري تقاضاي تأديــه قيمت نمــود و انجمن ناچــار
پرداختند و نيز در موقعي که دستوران خواستند اعضاي بهائي انجمن ناصري را معزول کنند مقــاومت کــرده مــانع شــد و همينکــه
ــآن سئواالتي چند در خصوص امر ابهٰي  کردند اجوبه کامله مقنعه داده ايشان را مقهور نمود و لذا باألخره با همه احتياجات کــه ب
دانشمند فرزانه داشتند تني از زرتشتيان را گماشتند تا غفلة در جنب مدرســه کيخســوي يــزد وي را هــدف شــليک گلولــه ســاخته
گريخت بستگان و دوستان بحال حسرت و اندوه مجتمع شده جسد آغشته بخون را بکرياس مدرسه نقل دادند و دکتر انگليسي را
به بالينش حاضر کردند و دکتر پس از معاينه در حاليکه ديدگانش از اشک تر شد بغــايت حــزن و انــدوه عبــارت افســوس ماســتر

 شهود آرد و مادر آن مظلوم از شّدت حــزن و جــزع و فــزع ديوانــهۀعزيز بر لب رانده گفت سالها بايد روزگار چنين مردي بعرص
 واقع و سنّش پنجاه و پنج سال بود و با همه تظلّمــات کــه1336شد و پس از چند ماه درگذشت و واقعهٴ  شهادت ماستر در سال 

براـي جزاء مسّببين و مرتکبين به دولت ايران شد نتيجه ندادو برادر ماستر که آقا مهربان نام داشــت دي ســوگواري وي اين ابيــات
بسرود : « ازاين داغ شرربار جگر سوز . شراري در دل و جانهابر افروز . که با ماستر خداوند از ره کين . چه کردند آن بدانديشاـن
بي دين . فريدون نام از اشرار کرمان . مصمّم شد ز تحريکات ايشان . به ششلول آن بدانديش بد آئين . بکشت آن پشــتبان ملّت و

دين . بجنب مدرسه در نيمهٴ روز . 
868 صفحه       

 بکشتش آن سيه بخت سيه روز . بماه فرودين و فرودين روز . گذشت از اين جهان با حسرت و سوز . » و حضــرت عبــدالبهاء در
لوحي چنين صادر فرمود : « از شهادت ماستر خدابخش بسيار محزون و دلخون شديم ولي يقين بدانيد کــه چــون محّبت ببهائيــان
داشت آن جان پاک در جهان روشن غريق درياي عفو و غفران گردد و پرتو ايزدي او را روشــن نمايــد و عليکم و عليکّن البهــاء

 عبدالبهاء عّباس » و بالجمله در قسمت يزد و توابع حين غروب شمس جمــال ابهٰي  عــّده کثــير از اهــل1337 رجب 22االبهٰي  
بها ميزيستند که بسياري از قبيل ميرزا علي حکيم بن ميرزا محسن از قدما و مال محّمد صادق تفتي از متــأخّرين و غيرهمــا را بعلّت

 وجيزه از ثبوت و استقامت رجــال و نســوان اکتفــا نمــوديم و گرنــهۀاحتراز از تطويل کالم نام نبرديم و احوال نگفتيم و بذکر شّم
استقصاء افراد و احوال و ايراد کليات و جزئيات تمامت مصائب و باليا با بسط مقال درين دفاتر و صحف غير مقدور بلکــه محـال

 بشهادت رسيدند1308است و مادر مظلومه که دو پسرش آقا علي اصغـر و آقا حسن و دامادش آقا علي در واقعه دلخراش سال 
نمونه از آنهمه بليات متواتره و استقامت متطافره بود و از قلم حضرت غصن اعظم عبدالبها در مناجاتي راجع بــوي چــنين مســطور
اســت : « رّب انت تعلم ان تلــک الوالــدة الحنونــة لماوجــدت ابنائهــا و صــهرها ملطخين بالــّدماء مـافرغت والجــرعت بــل اطهئنت

بفضلک و موهبتک وعدت هذه المصيبة الّدهماء اعظم رحمتک لالماء واستبشرت . 
869 صفحه        

 بهذه الّرزية الکبرـي » الخ و معذالک از شّدت اضطهادات و قتل و غارت که در آن حدود بر احباب وارد شــد بســياري را بيم فــرا
گرفته بحفظ مال و جان و احتياط پرداختند چنانکه استاد مهدي بّناء که در فتنه مذکوره گرفتار شد اگر کتمــان عقيــده نميکــرد و

 ايمــان آورد و بعــدا از يــزد مهـاجرت کــرد و اخــيرا در حــوالي1297متوسّل بمالها نميشد نيز بقتل ميرسيد و او در حدود سـال 
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طهران در سّن شيخوخيت به بّنائي اشتغال نمود و بعضي از معاشرت با مؤمنين احتراز جسته تا آخرالحيات دور و مهجور ماندنــد و
برخي پناه به مالها و متنفذين برده بدستورشان رفتار کرده مــردود و مطــرود اهــل بهــا شــدند و بعضــي از ايشــان در ظــاهر از ائّمــه
جماعت و مرجع احکام شرعيه بوده مانند مال ابوالحسـن اردکاني و غيره و بستگان و اوالدشان الي آخرالحيات بي اّطالع ماندند و
از معدود قليل گمنام بابيان که بامر ابهٰي  ايمان نياوردند ميرزا جعفر کّفاش معروف بکّلشيئ بود که از خود نيز اّدعــايي بــروز داده
از ديگر بابيان جدا شد و خود را کلشــيئ و اتبــاعش را کلشــيئ خوانــد و در مــابين مــردم مســلم خّفــاش معــروف شــد و از جملــه
مريدانش استاد کاظم مذکور برادر استاد علي اکبر شهيد و ديگر استاد صادق و آقا ميرزا آقابن آقا سيد علي رشتي ديگر پسر آقــا
سيد اسمعيل صّباغ و نيز حاجي شارق منشي مشير الممالک بودند که نزد مسلمانان خود را مسلمان گفته نماز اسالم اسالم خوانـده
ــيد عبادت اسالميه بجا آوردند و غايت عداوت با بهائيان داشتند و ميرزا جعفر عاقبت به کربال رفته از ايمان و عقيدتش دست کش

 ســالگي درگذشــت و از اين فئــه جــز نــام او و اتبــاع مــذکورش در65 تقريبا در ســّن 1309و توبه نمود و گويا به يزد در سال 
صفاتح . 

870 صفحه        
تاريخ اين فئه باقي نيست ديگر شيخ محّمد قبل از افشاء امر جمال ابهٰي  پيوسته ببابيان چنين گفت ايشان فاقد النظير و مشار بالبنان

 در شيراز بود که نبيل زرندي وارد شده امر را فاش کرده کلمـات مـيرزا1281-ـ 2اند و همي توصيف و تجليل کرد و در سال 
يحيٰي  را از بين آثار مقّدسه جدا نمود و همه بابيان خضوع و ايمــان آوردنــد و او اعــراض و انکــار نمــود ه بــه تعــّرض و مقــاومت

 بزيســت و بــا مبّلغين و مهّمين اهــل بهــا1306برخواست و و باألخره ناچار شد از شيراز به يــزد گريختــه مقيم گشــت و تــا ســال 
معارضه کرد آنگاه باسالمبول رفته آقامت جست و در فتنه سيد جمال الّدين افغاني باّتفاق شيخ احمــد روحي و آقاخــان در ايقــاد
نيراـن مساعدت کرد و بعدا عودت بوطن نمود ولي بعلّت شّدت تعّرض مردم بنام اين امر نتوانست آقامت نمايد و بــه عــراق عــرب

رفته در کربال ماند . 
 فارس 

کيفيت احوال مشاهير اهل بها و اعــدا و اوضــاع بالد و امکنــه مهّمــه تاريخيــه و متبّرکــه آن ايــالت و بيــان منتســبين و بيت مبـارک
حضرت نقطه اولي در شيراز و آنچه راجع به نيريز  در سنين اّوليه بود در بخش دوم و سوم آورديم و نگاشتيم که پس از واقعــات
ــه نيريزو ورود زنان و کودکان اسير و سرهاي مقطوع و نيز ورود عائله حّجت شهيد زنجاني به شيراز سختگيري حکومت و همهم
و تعّرض ملّت نسبت باين فئه خصوصا نسبت به بيت مبارک و منتسبين مزيد گرديـد و حـرم محترمـه حضـرت بـا عرفـان و ايمـان

 حضرت به عراق عرب مهاجرت کرده مجاور شد و معدودي . ۀکامل در حرقت فرقت سوخته در خوف و خطر زيست و والد
871 صفحه        

 امضاء ميفرمدند خصوصا بــراـي حــرم152قليل از مؤمنين بنهايت مالحظه و بيم بودند تا هنگاميکه الواح جمال ابهٰي  از بغداد که
محترمه رسيد اميد وطيد و انتعاش جديد پديد شد و آن مظلومه خواهرزاده خود آقا ميرزا آقا را که در سّن يازده ساله بود هدايت
باين امر و تربيت نمود که با قّوت ايماني و اشتعال و انجذاـب وجداني به نشر نفحات الهيه فيمــابين افنــان و خويشــان برخواســت و
پدر خود ميرزا زين العابدين و نيز مادر خود را هدايت نمود و با خال اکبر مذاکره کرده عالئم و اوصاف منقوله در شــأن موعــود
منتظر را مانع و حاجب وي ديده تشويق برفتن عراق عرب و تشّرف به محضــر ابهٰي  و مآلقــات والــده حضــرت اعلي نمــود و لــذا

 از کتاب مستطاب ايقان مراجعت کرده تأکيد نمود تا آقا ميرزا آقاۀخال به بغداد شتافته فائز به درک حضور و ايمان گشته با نسخ
با پسرانش حاجي ميرزا محّمد علي و حاجي ميرزا محّمد تقي و حاجي ميرزا بزرگ صحبت در خصــوص امــر بــديع را مــداومت
داد و در تبليغ آقا سيد محّمد حسين و آقا ميرزا ابوالحسن پسران حاجي ميرزا ابوالقاسم مساعي جميله نمود و بــدين طريــق غــالب
بستگان حضرت رّب اعلي در شيراز به منقبت ايمان بديع نائل شدند و به لقب افنان در الواح ابهٰي  مفتخــر گشــتند ولي بعلّت قلّت
ــه مّبلغين احباب و خوف خطر که از هر باب بود مالحظه حکمت و ستر نمودند و پيوسته عرائض به محضر ابهٰي  فرستادند تا آنک
پي در پي رسيده نفحات جان بخش بديعه به مشام مؤمنين و غيرهم رساندند و متدّرجا جمعيت بســيار شــد و گــروهي بــه زيــارت

محضر مبارک ذهاب و اياب به عراق نمودند و نخستين کس از مّبلغين که در ايام آقامت ابهٰي  در ادرنه به شيراز رفت .  
872صفحه        
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ــات مال محّمد زرندي نبيل اعظم بود که صور اعظم را دميده اشراق انواـر الهيه و اعراض ميرزا يحيٰي  را بي پرده بيان کرد و توقيع
رّب اعلي و الواح جمال ابهٰي  را از کلمات وي تفکيک و جدا و آثار و افکارش را باطل و هبا ساخت و بابيان کال در جنّت ابهٰي

 الهيه آرميدند سپس حاجي محّمد ابراهيم مبلّغ سبب هدايت عّده کثيره شد و هم آقا محّمد نبيل اکــبر قــائينيۀوارد شده ظّل سدر

 هدايت برخي گرديد و در خالل احوال مذکوره ابواب مخــاطر و فتنۀبه شيراز رفته موجب تکميل و تقويت ايمانيه افنان و واسط
همواره بروي اين طائفه مفتوح بود و از مالها شيخ حســين نــاظم الشــريعه معــروف بــه ظــالم کــه وصــف الحــالش در بخش ســوم

 اولي بودنـد و مـابينۀگذشت و از دولتيان ميرزا ابوالحسنخان مشيرالملک وزير فارس در تعّرض و تفتين براـي احباب حـائز درجـ
مشيرالملک مذکور و ميرزا علي محّمد خان قوام الملک کالنــتر شــيراز کــه هــر دو از رجــال معظّم دولت در فــارس بودنــد کــار
برقابت و مضادت ميرفت و قوام الملک حمايت از احباب ميکرد و مشيرالملک بمعادات با او مالها را به شورش و آشوب بر ضّد

 ازۀ اسـماء عـّد1283بابي اغرا و اغوا همي نمود و اسماء احباب را به حکومت ميـداد تـا بـه زجـر و اذيتشـان پـردازد و در سـال 
شناخته گان را بدين نهج  حاجي ميرزا سيد محمد . حاجي ميرزا محّمد علي . حاجي ميرزا بزرگ . حاجي مــيرزا ابوالقاســم . آقــا
ميرزا آقا که از افنان و معاريف تّجار بودند و نيز حاجي ابوالحسـن و مشهدي ابوالقاسم خياط و مشهدي محّمد جعفر خيــاط و آقــا

873ميرزا رکاب ساز و کربالئي محّمد هاشم قّصاب و آقا مال صفحه        
 عبداهللا فاضل زرقاني و مال عبداهللا بکا و غيرهم بسلطان مراد ميرزا حسام السلطنه والي فارس داد و او که غايت معاندت و تعــّرض
باين طائفه داشت بکمال شّدت و غلظت از قوام الملک آنان را طلبيده گفت بابيــه مخــالفين و خــائنين دولت قاجاريــه انــد و بايــد

 فارس برافکند و قوام الملک شأن و مقام آحاد افنان را براي وي شرح و توضيح نمود که از ســادات محــترمۀريشه شان را از خّط
وتّجار معروف بلدند و بيان کرد که حاجي ميرزا ابوالقاسم مذکور معروف به ّسقاخانه در ايــام عــزاداري عشــر اّول محــّرم مجلس
ــه اش مهّم روضه خواني در خانه خود نموده شبها ضيافت ميدهد و به فقرا اطعام و انعام مينمايد و در شب عاشورا در پاي منبر خان
ازدحام عام انام شده شمع تبّرک ميبرند و حسام الّسلطنه را با مشير الملک بخانه مذکور برده شمع افروختند و والي را از نجابت و
اصالت حاجي و از اجتماعي که عزاداراـن در مجلس خانه اش داشتند شگفت آمده خوشدل شد و از دستگيري آنان صــرف نظــر
نمود و بصدد تعّرض سائر افراد اين طائفه شد ولي قوام الملک به لطائف التدابيـر فتنه را خاموش ساخت چنانکه احــدي از احبــاب
گرفتار نگشتند و بعد چندي که از واقعهٴ  مذکوره گذشت مجّددا نار فتنه برافروخت و درين بار جمعي از شــناخته گــان اهــل بهــا
ــاألخره مال عبداهللا فاضــل و مال عبداهللا دستگير شده در حبس حکمران مذکور افتادند و مّدتي محبوس و مقيد و مغلول ماندند و ب

بکاء و حاجي ابوالحسن و کربالئي حسنخان سروستاني و محّمد خان بلوچ رها و آزاد گشتند و آقا ميرزا رکاب ساز و . 

 شرح داده چنين آور که در جميع بالد همه مردم همــان منظــره را مشــاهده1283نبيل زرندي واقعه عجيب المنظر سقوط ستارگان را در شيراز بسال 
کردند و در الواح صادرـه از قلم ابهٰي  منظور شد منها قوله منهم من قال هل سقطت النجوم قل اي اذکان القيوم في ارض السّر . 

==============================================================
874 صفحه         

 آورديم و مــيرزا آقــا1288و محّمد نبي و محّمد جعفر خيــاط بشــهادت رســيدند چنانکــه در بخش ســابق ضــمن واقعــات ســال 
با وجود ضعف و1286رکابساز از متقّدمين مؤمنين سالها به تبليغ اين آئين و کتابت آيات و آثار بديعه اشتغال داشت تا در سال 

نقاهت پيري براي نشر نفحات به يزد رفته عودت کرد و ناچار مالزم خانه گشته بــه کتــابت آثــار مبارکــه پرداختــه معــاش نمــود و
متعّصبين معاندين پيوسته بصــدد تعــّرض و تعــّدي نســبت بــاو برآمدنــد و زنش را کــه مخـالف و معــارض بــود تحريــک و تهــييج
ــتغالش هميکردند تا در دو سالي ديگر وي را بر آن داشتند که نزد شيخ ظالم رفته شکايت از شوهر نموده شهادت بر بهائيت و اش
به کتابت آثار بديعه و مراوده اش با مشاهير مؤمنين داد و با آنکه ميرزا آرياال براي حفظ ظاهر در آن سنين شديده به مسجد شـيخ
سّجاده بر دوش کشيده بگسترد و در صلوة جماعت اقتدا کرد و مورد حسن نظر و اعتماد شيخ گرديــده از شــرور محفــوظ مانــده
بخدمات امريه پرداخت چندان سعايت کردند که شيخ جمعي را براي ضبط آثار بديعه و دستگيري بخانه اش مــأمور داشــت ولي
بهائيان از ماجري مطلّع شده دانستند که عنقريب نائره فتنه و فساد دامنگير جمعي گردد والجــرم ننــه معصــومه از اســراي مؤمنــات
نيريزيه را في الحال دستور داده نزد وي فرستادند که ماوقع گفته تمامت آثار و کتب امريه را بجــائي ديگــر بــرد و ننــه ســالخورده
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ــائيۀرنج پرورد  بهادر با حجاب و چادر شتافت ماوقع و صالح موقع بيان کرد و در چهر پر انقطاع و عشق ميرزا آقا مباالت و اعتن
بحفظ خود نديد بي درنگ بجلدي و چابکي تمام کتب و نيز اوراق امريه را که مشغول بکتابت . 

875 صفحه        
 بود جمع کرده زير چادر گرفته بيرون دويد و هنوز از کوچه خارج نشد که انبوه مال و سادات جّهال و اشــرار و اراذل رســيدند و
او را نشناخته گذشتند و بخانه ريختند و چيزي از کتب و اوراق نديدند و ميرزا آقا را نزد شيخ ظالم کشيدند و شيخ پس از سئوا و
جوابي چند و تحذير از شکنجه و بند و اصرار در اداء کلمات ناپسند چون غائب گشت وي را به دارالحکومه فرستاد و اين مقّدمه
شد که حسام السلطنه به قبض آحـاد اهــل بهــا هّمت نهــاد و شــورش اشــرار و بــدگوئي در کوچــه و بــازار برخواســت و جمعي را
دستگير کرده در حبس و قيد انداختند و بصدد تعّرض ديگران برآمدند و پس از ايامي معدود با اينکه شيخ ظالم و مشيرالملک و
حکمران بنفسه مهياي قتل همه بودند حسب تدابير و اقدامات بعضي از متنفذين اين فئه و وساطت برخي ديگر از خيرخواهان کال
و طّرا بتدريج ايام مستخلص گشتند و گرد و غبار عناد و فساد بنشست و اندک اندک آحاد اهـل بها از انديشــه در آمــده بــه خانــه
هاي خود قرار جسته به مشاغل پرداختند و سه تن بنام آقا ميرزا آقا رکاب ساز و ميرزا نبي خياط و مشهد محّمد جعفر خياط را بــه
نوعي که در بخش سابق آورديم به شهادت رساندند و ميرزا نبي و مشهدي محّمد جعفر نيز از متقّدمين و ثابتين منقطعين در ايمان

 بعزم تشّرف محضر ابهٰي  در عّکا پياده سفر نمود و از طريق عــراق و بــّر شــام مــنزل بــه مــنزل طي1286بودند و ميرزا نبي بسال 
مسافت کرده تا به حلب رسيد و با جمعي از مسافرين زائرين که مجتمع و منتظر حصول اذن بودند همراز گرديد و پيام از محضــر
ابهٰي  رسيد که زائرين بعزـم عّکا نيايند بلکه در محّل خود بمانند و چون از مال دنيا آنچــه همــراه داشــت در طي ســفر بــه مصــرف

رسانده چيزي . 
876 صفحه        

 برجاي نبود ناچار بوطن عودت کرد مورد تعّرض جّهال گرديد تا واقعهٴ  مذکوره پيش آمده بشهادت رسيد و اجســاد هــر ســه در

الم مـدفون گشـت و بالجملــه در بلد  افنـان مـذکور و بسـتگان اعلي جمعي از مؤمـنين وۀ شـيراز بعالوۀقبرستان معروف به دارالســّ
ــا فدائيان ابهٰي  برقرار بودند که در آن ميان نفوسي صاحب مقدرت و عظمت طلوع نمودند مانند شيخ علي ميرزا سابق الذّکر و آق

 اعمــالۀسيد حسنعلي عبادوز که مّدتي مقيم بغداد شد و در ايام ادرنه به نوعي که در بخش چهارم آورديم از ميرزا يحيٰي  بواسط
ناپسنديده اش منصرف شد و در ايام عّکا بزيارت محضــر ابهٰي  رفت ديگــر آقــا مــيرزا عبـدالکريم و آقـا محّمـد شـفيع و پسـرش
د حاجي حسنعلي خياط و نيز حاجي رجبعلي خياط و حاجي محّمد حسين بّزاز و حاجي غالمحسين خياط و پسرش حــاجي محّمــ
رضا خياط پيک جمال ابهٰي  و آقا عبدالکريم خياط و حاجي ابوالقاسم کالهدوز که از وي خاندان پوســتچي برقــرار اســت و هم
حاجي احمد و حاجي ميرزا محّمد صادق خّباز و حاجي ابول زرقاني و مشهدي محّمد بّزاز و حاجي ميرزا غالمحسين و آقا مــيرزا

 عهد اّتحــاد کامــل اســتوار1296سيد علي و آقا ميرزا محّمد باقر خان بن حاجي ابوالحسن مذکور و اين سه نفر اخيربعد از سال 
کرده عقد اخاء ايماني برقراـر نموده بخدمت امر ابهٰي  هّمت گماشتند و آقا ميرزا محّمد باقر خان بعد از وفات برادراـن مــذکور از
اوالدشان سرپرستي کرده ديگر مشهدي ابوالقاسم خّراز و برادرش مشــهدي عّبــاس بودنــد و مشــهدي ابوالقاســم در صــغر ســّن بــا

 اوليا هم مکتب بود و از همان . ۀحضرت اعلي در قهو
877 صفحه        

 اوان اثري در قلبش حاصل شد و در سنين بعد نوبتي با آن حضرت در بازار مرغي مصادف گرديده معــروض داشــت کــه من در
شما مري را مشاهده ميکنم و حضرت فرمود آنچـه ديدي صحيح است و لذا در صف مؤمنين قرار گرفت و نوبتي دچار تضــييقات

 محبوس ماند و سپس در سنين اشراـق جمـال ابهٰي  از عـراق بـا بـرادر مــذکور بـه بغــداد رفتــهۀحکومت شيراز گشت و تقريبا هفت
 بحکم شيخ حسـين ظـالم وي1282تشّرف حضور يافتند و چون عودت بوطن کردند مشهور بنام اين امر شدند و تقريبا در سال 

 سيد مير محّمد داشت به دارالحکومه کشيدند و نزديک سه ماه حبس نمودند آنگــاه مســتخلص شــد وۀرا از دّکه اش که در مقبر
ــرب1322عاقبت در حدود سال   درگذشت و خانداني بر جاي گذاشت و از معاريف مومنين استاد عبدالغني چندي در عراـق ع

و موصل مانده در آنجا ايمان يافت و مهاجر باوائل ايام عّکا شده در جوار ابهٰي  آشپزي و سوداگري کـرد و در يافـا تقريبــا بسـال
 درگذشت ديگر از متقّدمين مؤمنين شيراز کربالئي محّمد علي حليمي و برادرش آقــا علي اکــبر و پســران آقــا علي اکــبر1305
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مشهدي باقر و مشهدي قاسم و قنبر و ديگر آقا محّمد يوسف و حاجي ميرزا فضل اهللا آستانه دار و ميرزا هــدايت و ديگــر حــاجي
عليمحّمد بّزاز و حاجي محّمد حسين بن حاجي محّمد کريم که سفري باّتفاق حاجي حسينعلي خياط و حاجي محّمد حسين بــّزاز
مذکور بارض مقصود رفته در محضــر ابهٰي  تشــّرف حضــور يافتنــد و از اکــابر نامــدار مؤمــنين مال عبداهللا فاضــل مــذکور واعظي
ارجمند و فاضلي بيمانند و عالمي دانشمند و فنّش علوم عقليه و حکميه بود و چنانکه نگاشتيم نوبتي به تحريک معاندين مقــّدمات

گرفتاريش فراهم شد و به تدابير ميرزا عليمحّمد خان قوام الملک صورت نگرفت . 
878 صفحه          

ــا1287 و چندي بعد از آن بسال   حسب اصرار شيخ حسين ظالم نظام الّشريعه سلطان مراد ميرزا حسام الّدوله والي فــارس او را ب
معاريف سابق الذکر از مومنين دستگير کرده در زندان به کند و بند نهاد و پس از چند روز همگي را طلبيده بــازپرس نمــود و مال
عبداهللا را نخست حاضر نموده با حضور قوام الملک و مشير الملک مخاطب ساخته چنين گفت اي آخوند مردم ميگويند تو بــابي
هستي فاضل جواب داد که چه عرض کنم خدا روز بد براي بنده اش نيــارد و چنانکــه هــر کس در طبقــه و هم شــغالنش رقيب و
دشمن دارد براـي آحاد سلسله وّعاظ هم رقبا و اعدا بسيار است والسيما غالب بزرگان فارس نسبت بمن صداقت و محّبت دارند و
اين موجب حسد واعظين شده مرا به صوفيه منتسب داشته اند چه در اثناء وعظ استشهاد به کلمــات و ابيــات مالي رومي کــردم و
گاهي حکمي خواندنـد چه برخي اوقات به کلمات شيخ الّرئيس و صدر المتأهلين استشهاد نمودم و کتب حکميــه تــدريس ميکنم
و اينک مرا در محضر واال ببابيت نسبت دادند و مشير الملک که بوي حســن عقيــدت داشــت توصــيف و تجليــل بســيار نمــوده از
مراتب علم و فضل و قّوت بيان و تأثير مواعظ و شّدت ديانت و استغنايش سخن راند و حکمران به فاضــل گفت آيــا في الحقيقــه
چنين نسبت که در باره شما و ديگران ميگويند صدق نيست و فاضل بپــاس احتيــاط و حکمت گفت من متفحّص حقيقتم و هنــوز
باصل مطلوب نرسيدم و علم به غيب و آگاهي از خفايا و بواطن ندارم و والي قانع شده او را مرخّص و رها نمود مشروط بر اينکه

از صميم قلب شاه را دعا گويد و بعدـا چنانکه در بخش هشتم . 
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 منصــوريهۀ مي آوريم نوبتي آقا سيد علي اکبر مجتهد فالحصيري بناي معاندت و مخاصمت با وي گذاشته از تــدريس در مدرســ
ــع که خود امام جماعت و متولي بود و فاضل تدريس ميکرد به بهانه اينکه در ضمن تدريس و مکالمه دعوت بامر بديع مينمايد من

درس مهيا نمود و طالّب استفاضه جستند و مؤيد الّدوله حکمران آنچــه ســعي و اصــراـر کــرد  خويش حوزهٴۀکرد و فاضل در خان
که مجتهد راضي شود و فاضل در مدرسه به تدريس پردازد مقبــول نيفتــاد تــا چــون مؤيــد از حکــومت معــزول و شـاهزاده شــعاع
الّسلطنه منصوب گشت و شاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ الّرئيس در شيراز رحل آقامت افکندـه با حکمران جليس و انيس گرديد و

ۀبغايت متنفذ و مقّدم بر کّل علما واقع شد حکمران را بر آن داشت که جمعيتي بفرســتاد و فاضــل را بــا اعــزاـز و اجالل بــه مدرســ
مذکوره وارد کرده در مدرسش بتدريس گماشتند و سيد مجتهد بکثرت طالّب و اخوندان همدستان خود بباليد و حکمــران او را
با همدستانش حاضر کرده بازخواست نمود و او را به عراق عرب تبعيد ساخت ديگر مال عبداهللا بکاء فقيه و عارف و واعظ شــهير

 را تبليــغ کــرد و مــوردۀکه بعلّت حصول رقّت و بکاء در حال ذکر مصائب مشهور ببکاء شد از شناخته گان و پيشــينيان بــوده عــّد
 با محبوسين ديگر مّدتي در زندان گرفتار کند و قيــد شــد و بــاألخره در محضــر1287تعّرضات و بليات گرديد چنانکه در سال 

حسام الّسلطنه از جهت شّدت آزاـر و کثرت اخطار بموجب ميل معاندين عمل کرده آزاد و رهــا شــد تـا از اين جهــان درگذشـت
ا درآمــده ديگر حاجي محّمد رضا که سالها نزد حاجي ميرزا محّمد علي افنان خدمت کرد و به بالد عديــده رفتــه عــاقبت بــه عّکــ

مّدتي در جوار ابهٰي  بسر برد و چندي در بيروت بماند و ايامي در صيدا بزيست و نداي رحيل را لبيک گفته درگذشت . 
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 ديگر مال محّمد حسين معلّم که بفضائل و کماالت صوريه و معنويه السـيماجودت خـّط شـهرت يـافت چنانکـه قـرآن و کتب و
قطعات خّطيش را ببهاي گران ميخريدند و امور معاش را با قناعت و تقوي و سـالمت نفس بــه دبسـتان داري گذرانــد و در سـنين
اوائـل ظهور بديع فائز به عرفان و ايمان گشت و والد را که نيز مردي فاضل و شاعر بود بدين امر دعوت کرد ه بمحضــر اعلي بــرد
و سعي و جّد در هدايتش مبذول داشت تا آنکـه مقام منيع حضــرت را در عــالم رؤيـا ديـده در سـلک مؤمـنين منسـلک گرديـد و

 عربيه غّراء در محامد و نعوت عليا بسرود و طلب عفو و غفــران از از بطــوئ درک و اقبــال و ايمــان خـود نمــود و متــدّرجاۀقصيد
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چنان به غيرت و اشتعال ايماني برافروخت که نوبتي از جهت شّدت تأثّر از بالياء وارده بر حضرت و اصحاب قصد انتحــار کــرده
قسمتي از حنجر ببريده خون بريخت و برخي از آقارب ديده و فهميدند و وي را از اتمام عمل باز داشـتند و جـّراح آورده درمـان
کردند و سپس در سنين اشراق انوار ابهٰي  مسارعت در اقبال و ايمان جست ودر صف مؤمنين نشســت و در شــيراز غالبــا بــا افنــان
بياميخت و چندي در خانه حاجي ميرزا ابوالقاسم به تعليم کودکان اشتغال گرفت و با وثوق و حسن عقيدت اهالي نسبت باو عمـر

 تولّد يافت در ســنين صــغر نــزد والــد1283بپايان رسانده متوفي و مدفون گشت و نعم الخلفش ميرزا آقاخان که در شيراز بسال 
تحصيالت دارجه نموده با افنان زادگان از قبيل آقا ميرزا هادي و آقا سيد آقا خان و ميرزا عليمحّمد خان ( موقرالّدوله ) همــدرس

شده و بعد از فوت والد به طهران مهاجرت نموده چندي بخدمات در اين امر پرداخت و در حدود . 
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 بعّکا شتافته بزيارت محضر ابهٰي  منول يافت و اخالص و انجذاب خاّص نســبت بــه غصــن اعظم حاصــل کــرد و بــه1307 سال 
ايران برگشتـه پيوسته ذکر احساسات و مشاهدات خود را در ايام عّکا و شرح آثار فائضه و سجاياي الهيه نــزد يــار و اغيــار نمــود و
بعد از غروب جمال دلبر آفاق و طلوع نير عهد و ميثاق با تمام هّمت به خدمتگـذاري و جـان نثـاري آن آسـتان مشـهور گرديـد و
ازاله شبهات نقضيه و اقدامات بغضيه اهل ريب و رفض همي کرد و در آن دور چنانکه در بخش الحق مينگاريم مقــامي ارجمنــد
نزد حضرت عبدالبها و در جامعهٴ  اهل بها حاصل کرده مشهور در بالد ايران گرديد و در دائره پست موظّف شد و ازدواج نمود و
با لقب بشير الّسلطان برياست واليتي و ايالتي پست در زنجان و يــزد و شــيراز و بوشــهر و فــارس و گيالن متواليــا برقــرار گشــت و
ا و حيفــا چندي در پستخانه طهران بود و در همه جا محّل اعتماد و توّجه حضرت عبدالبها و طرف ارســال و مرســول ايــران و عّکــ
شده خود نيز مراسله مستمّر داشت و موفّق بانواع خــدمات در امــر ابهٰي  و مــوجب هــدايت جمعي غفــير گرديــد و الــواحي کثــير

 مخصــوصۀ او رسيده بعنواـن بشيرالهي افتخــار يــافت و در ايــام آقــامت شــيراز اقــداـم و اهتمــام کــرده مدرســۀخطاب باو و بواسط
تحصيـل و تربيت نونهاالن تأسيس نمود و نيز محفل شور روحاني منعقد ساخت و و مع کّل ذلک محبوب و مــؤتمن نــزد مالهــا و
ــاحبت محترمين و مورد سوء قصد و تعّرضات معاندين بود ولي با نهايت حسن اخالق و روح مساعدت و حالوت معاشرت و مص

همه را مجذوب و ممنون کرد و نيز شوق و ذوق ممتاز در جمع و تزيين آثار بديعه بظهور آورد و مجلّدات بسيار با اوراـق  . 
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پر بها و خط زيبا تذهيب و تطريز اعلي مرتّب ساخت و در اواخر العمر بعلّت قلبي افتــاده بســترـي گرديــد و در غــروب نــير ميثــاق
 درگذشت و در قبرستان بهائي ( گلسـتان جاويـد ) مـدفون گشـت و خانـدان1342نهايت غلق و بيتابي يافت تا باألخره در سال 

ــود و خــواهرش بشير الهي برجاي گذاشت و ديگر ميرزا باقر جواني ستوده اخالق فاضل و اديب و خوشخّط از متقّدمين مؤمنين ب
را ميرزا يحيٰي  ازل بزني گرفت و در هنگام طلوع انوار جمال ابهٰي  و بروز مخــالفت و اعــراض مــيرزا يحــيٰي  بــه ادرنــه رفت و از
حقيقت امر کماينبغي آگهي يافت و چندي مجاور و مالزم محضر ابهٰي  شد و با خّط زيبايش بکتــابت الــواح پــرداخت و حســب
االمر عودت به وطن کرده با عرفان و ايمان کامل نشر انوار ابهٰي  نمود و سـفر در بالد فـارس و مجـاور کـرد و مـّدتي در هنـديان

ــتگير و1288آقامت گزيده رايت تبليغ و هدايت برافراشت آنگاه در شيراز بماند تا در سال   بنوعي که نگاشتيم با عّده ديگر دس
محبوس حکومت شده و پس از چهارماه حبس وي را ضرب و تعزير کرده رها نمودند و به کرمان رفته در يکي از مدارس علــوم
دينيه منزل گزيد و طالب و ارباب ذوق با وي مآلقات کرده از فضل و کمال و حســن خّطش مســرور و منجــذب شــدند و طــولي

نکشيـد که بايمان بديع . 
---------------------------------------------------------------------------------------

جناب استاد زين العابدين نحاس يزدي واقعه شهادت آقا ميرزا باقر را چنين بيان نمود که در آن ايام در کرمان بــودم روزي در بــازار غوغــاي عظيمي
مشاهده کردم پرسيدم چه خبر است مذکور نمودند که شخص بابي را کشته ريسمان بپايش بسته در کوچه و بازار ميکشند که سبب عبرة مناظرين گردد
و پيرامون بابيها نروند و از دين خارج نشوند بعد از استماع اين بيان متفکّر و حيران شدم و بخيال آگاهي کماهي برآمدم و بــر خــود حتم نمــودم کــه
بدقّت اين مطلب را رسيدگي نمايم تا حقيقت حال معلومگردد و در مقام طلب و مجاهده شدم و مّدتي بجز از تحقيق اين مطلب کاري نداشــتم تــا بــا
آشنا و بيگانه و يار و اغيار همين گفتگو در ميان داشتم تا اينکه بتأييدات الهي خدمت دوستان حضرت مّنان که رجال الغيب زمان بودند رسيدم و از يــد

 عنايتشان شهد مرحمت چشيدم و صهباي .
===========================================================
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 معروف و مورد تعّرض متعّصبين و معاندين گرديد و او را از آقامت در مدرسه مانع شدند الجــرم بخانــه حــاجي محّمــد رحيم از
افراد اهل بها منزل گزيد و در شبها استاد عسکر و کربالئي حسينعلي و ميرزا حسنعلي مشرف از بهائيان مآلقــات داشــته نفوســي را
بين از شــيخيه و ازليــه در غضــب شــدند و طالّب را از براـي مذاکرات تبليغيه نزد وي همي بردند و در شهر شــهرت کــرد و متعصــّ
د اعمال وي و رفقاء مذکورش اخبار وتحذير نمودند وعاقبت بــه تحريـک و دســتور حـاجي محّمــد رحيم خـان بن حـاجي محّمــ
کريمخان و بامر مرتضي قليخان وکيل الملک ثاني حکمران کرمان اخراج بلد شده و به ســيرجان رفت و همينکــه چنــد روزي از
ورود و اقداماتش بگذشت حکمران ابوالمظفّرمـيرزابن ابـوالفتح مـيرزا بـا وي طـرح صـداقت ريختـه مآلقـات و معاشـرت مسـنمّر
ــران بداشت تا آنکـه زوجه صاحبخانه مسکونه اش را بفريفت و کتب امريه اش بربود و نزد خان به کرمان فرستاد و خان نزد حکم
ــود و برده بنمود و اصرار کرد تا مأمور براي احضارش به سيرجان رفت و هنگامي به سيرجان رسيد که او به صوب شيراز شتابان ب

به عقبش رفته در قرب فارس وي را دستگير کرده با خواري و مشقّت پياده بياورد و حکمران به زندان انداختـه مّدت چهار . 

ــه را ــاء اهللا و ثنائ ــه به ابهائي نوشيدم وبرضوان ايمان و جنّت ايقان وارد گشتم و با دوست پيوستم و از مادونش ببريدم و کيفيت شهادت جناب آقا ميرزا باقر شيرازي علي
چنين حکايت نمود که ايشن الجل تبليغ امر الهي به کرمان نشريف آورده بودند و با بعضي از اهل علو و جماعت شيخيه صحبت فرموده و دفعه هـا بـا عبـد اثيم در بين
جمعيت صحبت ميفرمايد عبد اثيم از جواب عاجز شده و در ميان جمع مفتضح ميگردد علي اي نحو کان از سعايت دّجال زمان و علماء سوء ايشان را در حبس حکومت
تحت غّل و زنجير نگاه ميدارند و از رئيس محبس اسباب تحرير ميطلبد که عرضحالي به حکومت مرقوم نمايد ميگويد ماذون نيستيم جناب ميرزا رقعــه از قميص خــود را
ميدرد و عضوي از خود ميخلد و خورده چوب قلمي درست نموده با آن قلم آن مداد بر آن رقعه قميص کلماتي در نهــايت فصــاحت و بالغت بــا حســن خــط مرقــوم
مينمايد که حيرت بخش عقول بوده جناب ميرزا باقر بسيار خوب مينوشتند و هم صاحب انشاء بودند حقير قطعهٴ  از خط ايشان را در يزد ديده ام خالصه آن رقعه نفتــون

برئيس مجلس داده که بشخص حکومت رساند آن شخص هم مالحظه مينمايد که بدون اسباب و معاونت او مرقوم نمود . 
===============================================================
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ماه محبوس بداشت و مشقات شديده وارد کردند تا در صباح روزي علي نام دژخيم را حاکم طلبيده امر داد مظلوم را با ريسماني
که از سارباني گرفت بکمک اراذلي چند بر گردن انداخته کشيدند تا خفــه شــد و هنــوز رمقي داشـته بــا نهــايت خفّت و خـواري
ــيرون کشــيده کشتند و هنگاميکه جان تسليم ميکرد انبوه ظالمان بانواع قساوت و فظاعت آزار بسيار وارد ساخته جسد را از شهر ب
در چاهي از زميني بقرب قبرستان مسلمين واقع در خارج دروازه وکيل و قريب به قلعه دختر انداختند و خاک و کلوخ ريختند تا
مستور گرديد و ما بيان محّل ورود اسراي نيريز و زنجان و مدفن و مقتل شهداي شــيرازي و نــيريزي و سروســتاني را در دو بخش

 اولي محســوب شــدند کــهۀسابق نموديم و از ظالمين و متعّرضين مجتهدين شيخ حسين ظالم و سيد علي اکبر فالحصيري در طبقــ
 باالخره از حاجي ابوالحسـن ســابق الــذ1320اعمال قاسيه شان در بخشهاـي متقّدم و متأخّر مسطور است و سيد علي اکبر از سال 

ّکر که متجاوز از نود سـال داشــت دســت نکشـيـد و اشــرار وي را در حاليکــه از جنب خانـه اش ميگذشـت بـاذيت و آزار گرفتــه
بکرياس خانه کشيدند . 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
ــارات  قبول کرده آن رقعه را بشخص حاکم ميرساند مالحظه مينمايند پاره پيراهنش را با قلم گلگون برشگ گلستان و چمن نمودار ازهار و اوراد را عب
رنگين و بيانات عنبريـن از نظم و نثر آيات و اخبار هريک بمناسبت مقام مطّرز و مزين فرموده منجمله بمناسبت بياني اين شعر را مرقوم فرموده : فکيــف
ۀتري ليلي بعين تري بها . سواماء طّهرتها من مدامع . .اتلتذ منها بالحديث فقد جري حديث وامافي خروق المسامع  . بعد ازقــرائت آن رقعــه و مالحظــ
ــود فصاحت و بالغت و بداعت و حسن انشاء و اتقان خّط مات و مبهوت و متحير شده مذکور مينمايد که حيف از اين نفوس که با وصف اين کلمات خ

 نگارنــده هم عـرض مينمـايم کــه هـزارۀرا در مهالک مي اندازند و از صراط مستقيم منحرف ميشوند و خود را در بيداء ضاللت به هالکت ميرسانند بند
 خوش يوسف بها را از آن قميص استشمام ننمود و چون گرگان حريص تيز چنــگ آن يوســف مصــر وفــا را از همۀافسوس که آن اخوان پر جفا رائح

دريدند و در خاک و خون کشيدند  اال لغته اهللا علي القوم الظالمين . انتهي . استاد علي اکبر معمار شهيد يزدي . 
 ================================================================

885صفحه        
ــد و سيد از داخل خانه بيرون آمده چندان با عصا بر سر بدنش نواخت که پير مظلوم مدهوش شد و جسدش را در کوچه بينداختن
و نوکران قوام الملک رسيدند و ميرزا عليمحّمد خان و و ميرزا محّمد باقر خــان پســران وي اّطالع يافتنــد و حــاجي پس از مــاهي
چند درگذشت و نيريز و اصطهبانات نيز مرکز اجتماعي مهّم از اهل بها شمرده شد که غالبا از بقية الّسيف و بازماندگان متقــّدمين
بودند چنانکه اسـماء بـرخي از مشـاهير مؤمـنين آن دو مرکـز را يـاد نمــوديم کـه از آنجملـه مال محّمــد شـفيع نــيريزي حفيــد مال
عبدالحسيـن بود و پدرش نيز بشهادت رسيد و در چهارده سالگي بــا مــادر بــه اســيري شــيراز رفت و پس از دو ســال آزاد و راجــع
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بوطن شد و ميرزا زين العابدين خان حاکم نيريز مادرش را بزني گرفت و او به تحصيل پرداخت و امور شرعيه را بدست گرفت و
ثروت حاصل کرده از فقرا دستگيري نمود و مورد توّجه عاّمه اهالي واقع شد و فتحعلي خان بن ميرزا زين العابدين که بعد از قتل
پدر حکمراني نيريز کرد بدو اخالص ورزيد و بواسطه او عريضه بحضــرت عبــدالبها فرســتاده و بصــدور لــوحي مفتخــر گشــت و
بدينرو بهائيان نيريز از شرور معاندين بياسودند و پس از چندي حفيده امام جمعه شيراز را ازدواج نمــود و قــدرت و نفــوذ حاصــل
کرده با اينکه در السن عموم بنام بابي شهرت داشت امور شرعيه را قبضه نمود و در حقّش الواحي از بيانـات ابهٰي  و قلم حضـرت

ــداني درين1315عبدالبهاء صدور يافت و باألخره بسال   وفات يافت و صورت زيارتي از حضرت عبدالبهاء رســيد و از وي خان
 بســّن بيســت1294امر تأسيس گرديد ديگر از مشاهير بهائيان نيريز آقا مال احمد علي عالم و فاضل و واعظ طهراني که در سال 

سالگي مؤمن بامر ابهٰي  شد و به نيريز رفته ازدواج کرده بشغل . 
886 صفحه        

معلّمي مشغول گرديد و به تبليغ پرداخت و با آنکه اهالي بدين نام ميشناختند بعلّت علم و فضــل و لحن جــذاّبش او را بــه وعــظ و
روضه خواني طلبيدند و در عين حال مورد طعن و لعن اشرار رجال بود و نسخ عديده از مجلّدات الواح بــا خــّط زيبــايش موجــود

ــالۀ باشار1309 تا سال 1307است و از سال   ابهٰي  در هندوستان جوالن در ميدان تبليغ کرد و باستماع خبر غروب شمس جم
 حسب امر حضــرت عبــدالبهاء1317ابهٰي  مدهوش و مريض گشت و بمعالجه اطّبا بهبودي يافته مراجعت بوطن نمود و در سال 

1320سفر تبليغي در رفسنجان و کرمان و جهرم و سروستان و غيرها کرد و الواح کثيره در حقّش صدور يافت و باألخره بســال 
درگذشت و خانداني از او باقي است ديگر حاجي محّمد حسن سقط فروش که چنــدي در بالد ايــران تبليــغ نمــود و نوبــتي قــوام
ا در محضــر ابهٰي  و ســفري ديگــر بمحضــر حضــرت الملک وي را ضرب شديد کرد که پاهايش مجروح گرديــد و ســفري بعّکــ

 درگذشت و ازو خاندان صالحي برقرار شدند ديگــر کــربالئي1330عبدالبهاء تشّرف يافت و باألخره به عشق آباد رفت و بسال 

 مال احمد علي مذکور تبليغ شد و به تبليغ پرداخت و حاجي ميرزا اصطهباناتي واعــظ ويــرا بــر منــبرۀحسين اصطهباناتي که بواسط
لعن و سّب کرده فتوي قتل داد و مردم باو حمله برده قصد قتلش نمودند و او بگريخت و بهائيان نيريز باصــطهبانات رفتــه او را بــه
نيريز برگرداندند و زنش را نيز که اهالي اصطهبانات خواستند شوهر دهند بياوردند و او عّده بسياري را تبليغ کرد و پيوسته در فتنه

1330ها مورد تطاول اعـدا شـد و نوبـتي بـه سروسـتان گريختـه سـالي بمانـد و الـواحي کثـير در شـأنش صـدور يـافت و بسـال 
درگذشت . 
887 صفحه        

و خانداني برجاي گذاشت و از مشاهير بقية الّسيف باالي کوه حاجي قاسم و پســرانش حــاجي محّمــد و مال حســين و حســن کــه
خانداني بر جاي گذاشتند و نيز آقا سيد محّمد باقر بن مير محّمد عابد که احفادش برقرار ماند ديگر آقا خواجه محّمد که اخالفي
برجاي گذاشت و نيز لطفعلي قائد و اوالد و احفادش و حاجي ميرزا جعفر و اوالد و اعقابش و کربالئي ميرزا و مشـهدي اسـمعيل
و مال قنبر و کربالئي محّمد و ابراهيم و مال حسين و مال زين العابدين و حاجي و جعفــر و عبداهللا و مــيرزا بــاقر و حــاجي احمــد و
کربالئي ميرزا قاسم مير شکار محّمد کربالئي محّمد صالح و کربالئي اصغر رئيس و آقا سيد حسين و آقا ســيد حســن و اخالفش
و آقا سيد ابوطالب و مال علي اکبر و محّمد اسمعيل و رئيس عّبــاس و آقــا محســن و اوالد و اعقــابش و غــيرهم و يکي از اعــرف
مهاجرين نيريز که مالزم موکب ابهٰي  گرديد آقا محّمد ابراهيم جواني نورس بود و در واقعهٴ  محاربه نيريز دستگير اعدا شد و سه
تن از فّراشان بازوانش را بسته با خود همراه کردند و او بقّوت بازوبند بگسيخت و خنجــر از کمــر فّراشــي بـيرون کشـيده خـود را

 از قيــامش بحفــظ جمــال ابهٰي  و ديگــر احــوالش را در بخشــهاي ســابقهۀخالصي داده به بغداد شتافت و مجاور گشت و مــا شــّم
آورديم و تا عّکا مالزم رکاب گرديده در آنجــا مقيم شــد و پس از غــروب شــمس جمــال ابهٰي  در ســّن پــيري باجــازه حضــرت
عبدالبهاء چند سالي به مکتب داري و تعليم درس و خّط نونهاالن بهائي گذرانده درگذشت و زوجه اش حبيبه نام کنيز ابهٰي  بــود

 آقا حسين بن حاجي علي عسگر تبريزي شده . ۀو يگانه دخترش زوج
888 صفحه        

 نسلش برقرار گرديد و اماکن تاريخيه و متبّرکه نيريز را در بخش چهارم نـام بــرديم و کـربالئي حســنخان و غالمعلي خـان و آقـا
مرتضي و غيرهم از شجعان بهائيان سروستان را در بخش سابق ذکر کرديم و کـربالئي حســنخان از متقـّدمين مومـنين و محــترم و
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صاحب ملک و عّزت و کالنتر سروستان بــود و در ســنين اشــراـق انــوار جمــال ابهٰي  از افــق عــراـق بــه بغــداد شــتافته فــائز بــدرک
فصوضات الهيه گرديد و بصفت رشادت و حمايت از اين فئه مشهور شـد و اعـداء وحســا در شــيراز و سروسـتان پي در پي نـيراـن
عناد و فساد برافروختند و بعلّت اقتدار و حامياني که داشت کاري از پيش نبردند و پــيروان امــر بــديع در قصــبه کــه از معاريفشــان
برادرش کربالئي صادقخان و زوجه اش سکينه خانم و کربالئي رجبعلي زارع و کربالئي مير تاج الّدين صــّباغ از همرهــان وحيــد
شهيد و نيز کربالئي عبداهللا و غالمعلي خان و کربالئي حسين و کربالئي بابا و غيرهم بودند دلگرم و شادمان شدند تا در فتنه سال

 در شيراز بنوعي که نگاشــتيم گرفتــار و محبــوس گرديــد و پس از چنــدي کــه در محبس بســر بــرد بوســاطت و شــفاعت1288
عليمحّمد خان قوام الملک مستخلص شده به وطن رفته کماکان بزيست و اهل بها از قبيل مرتضي خان و زين العابدين و کربالئي
عسگر و آقا ابوالقاسم و آقا حيدر علي و مــيرزا علي محّمــد زارع و کــربالئي علي بابــا و مــذکورين و غــيرهم پــيرامونش مجتمــع

 در سروستان بنوعي که در بخش سابق آورديم باز وي را بشهر کشيده ضرب و حبس نمودند و بعد1300گشتند تا در فتنه سال 
از مّدتي مستخلص گرديده بوطن برگشت و کماکان بزيست . 

889 صفحه        
 مجددا مفسدين سروستان تهيه فسادي سخت تر از سابق ديدنــد و بين اهــل بهــا و ديگــران ســخت بهم1305 و باألخره در سال 

ادات شــيرازي ايشــان را دســتگير خورد و چون کربالئي حسنخان با کربالئي صادق در شيراز بود به تحريک سيد علي مشــير الســّ
کرده نزد سيد علي اکبر مجتهد فالحصيرـي بردنــد و جفــا نمودنــد و او هــر دو را نــزد والي اويس مــيرزا احتشــام الّدولــه فرســتاد و
حکمران هر دو را چوب وافر زده حبس کرده و بصدد دستگيري غالمعلي خان دختر زاده محّمد حسنخان جــوان فــدائي اين امــر

 آورديم و برآمــد و دانســت کــه او بــه1300که شرحي از احوال او و حبس و صدماتش را در بخش سابق ضمن واقعــات ســال 
طهران فرار کرد و به نائب السلطنه کامران ميرزا نوشت و نشاني که او بــر بــازو داشــت واضــح نمــود تــا وي را دســتگير کنــد ولي
غالمعلي خان دستگير نشد و بعد از چندي که در طهران ماند درگذشت و بالجملــه کــربالئي حســنخان و کــربالئي صــادق و آقــا

 بموجب فتوي و حکم مجتهد فال اسيري کربالئي حسنخان را مسموم و شــهيد1307مرتضي را در حبس نگهداشت تا در سال 
نمودند و پس از چهار ماه کربالئي صادق را نيز بشهادت رساندند و ما تفصيل اين احوال را در بخشهاـي سابق ضمن واقعات ســال

 نگاشتيم و آقا مرتضي جواني مالک ضياع و عقار وکلــه و رشــيد بســيار دلــير و مقتــدر و در آغــاز بغــايت1307 و سال 1305
تعّصب و تعّرض نسبت باين فئه و عقيده بود چنانکــه هرگــاه بــه شــيراز ميرســيد کودکــان بــراي خــوش آمــدش ســّب و لعن بــابي

 خود جشــن بگــرفت مــيرزا اشــرف آبــاده نطــق و بيــانۀميکردند و از او انعام ميگرفتند تا بسالي در عيد رضوان پسر عّمش در خان
مينمود و او را که دعوت داشته ايمان و عرفان و غايت ندامت حاصـل شـد و بانـدک زمـاني مشـهور بـدين نـام گرديـد و بکمـال

انجذاـب و اخالص و فداکاري قيام کرد و پيوسته . 
890 صفحه        

بين از اهــالي شــروع بــه ســتيز نمــوده بمقــاومت برخواســتند و او را دســتگير و به تبليغ و تشويق و اذکار روحانيه پرداخت و متعصــّ
محبوس کردند و هينکه مسخلص شد مهاجرت به شيراز نمــوده مقيم گرديــد و بشــغـل صــّباغي اشــتغال جســت و بغــايت ايمــان و

ادات1305اخالص در امر بديع معروف گشت تا در سال   بنوعي که در بخش سابق شرح داديم به تحريک سيد علي مشير الســّ
که ابن عّم زنش بود حاجي سيد علي اکــبر مجتهــد وي را دســتگير نمــود و در محضــر خــود کــه جمعي حضــور داشــتند کشــيده
بازخواست نموده پرسيد که بابي هستي او جواب داد که صّباغم مجتهــد امــر داد کــه لعن کن جــواب گفت کســي را کــه هرگــز
نديدم چگونه لعن کنم مجتهد برآشفته حکم نمود وي را چوب وافر زدند و نزد اويس ميرزا حــاکم ايــالت فرســتاد کــه محبــوس
ماند تا حکم شرعيش معلوم شود و حکمران وي را تسليم محّمد رضا خــان قــوام الملــک نمــود کــه در حبســخانه خــود محبــوس
ــا بداشت و مشير الّسادات زوجه مظلوم را بدون ايقاع طالق براـي خود عقد و تصّرف نمود و قوام وي را چون جواني سر و قد زيب
بود دوست داشته بکّرات اظهار نمود که همين قدر بگو من بابي نيستم خلعت داده کالنتري سروستان را بتو وامي گذارم و بيسـت
سوار تحت فرمانت مي سپارم ولي اعتنا نکرد و قوام او را از حبس خود به زنداـن حکومت انتقال داد و بعد از چندي رهــا نمودنــد

 چنانکه در بخش سابق آورديم جمعي نزد آقا ســيد علي اکــبر مجتهــد مــذکور رفتــه در1307و به سروستان رفت و باز در سال 
باب عقيدت وي شهود گذراندـه شکايت کردند که مردم را اضالل مينمايد و مجتهد فتوي بر کفر و قتلش داد و اجراء حکم را از
ــه نظام السلطنه تافي والي فارس خواستار شد و او کس به سروستان فرستاده مرتضي را به شيراز آورده چندي نگهداشت و همينک

جوش کينه فرو نشست رها و آزاد ساخت و خبر بسمع . 
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891 صفحه        
مجتهد رسيده بوالي ابالغ که که مرتضي واجب القتل است و اگر حکومت مسامحه نمايد جمعي از طالب علوم دينيــه فرســتم تــا

ۀوي را در همشکنند و والي ناچار جمعي فرستاد مرتضــي را قبض و حبس کردنــد و مراعــات آســايش و احــترام نمــوده در حجر
مخصوص جاي داده شام نهار مرتّب برايش بردند و کرارا پيام کرد که محبوس نيستي بلکه مصون از تعّرض اعــدا و محروســي و
بهميت علّت چندان در حبس نگهداشت تا از حکومت معزول و رکن الّدوله منصوب گشت و هنگاميکه عازم طهران شد باو پيام
فرستاد که بعد از رفتنم تو را خواهند کشت و اولي آنکه به طهران بيائي و بقيت عمر را در آنجا گــذراني و مرتضــي متعــذّر شــده
نرفت و در محبس بماند تا رکن الدوله بحکمرانـي فارس نشست و اعداء سروستاني قتل مظلـوم را باصــرار از او خواســتند و چــون
اعتنا نکرد از سيد علي اکبر مجتهد طلبيدند و او بتأکيد از والي خواست تا مرتضي را دم توپ گذاشته بشهادت رســاندند و مــّدت
حبس مظلوم در محبس قوام الملک قريب دو سال و در محبس نظام السلطنه متجاوز از يک سال و در محبس رکن الّدوله قــريب

 واقع شد و آباده که مرکز پر جمعيت بهائيان دلير توانا شمرده شــد در1310سه ماه گذشت و واقعه شهادتش در شهر صفر سال 
سنين اشراق جمال ابهٰي  از افق بغداـد بدرخشيد و آغاز بدين طريق واقع گرديد که آقا ميرزا عطاء اهللا ( سراج الحکما) و آقا ميرزا
اسحق ابناء آقا محّمد حسين حکيم باشي و مال محّمد حسين بن مال محّمد صادق مجتهد از محترمين در اصفهان به تحصيل علــوم

 ميرزا اسداهللا معروف اصفهاني که با ميرزا عطاء اهللا رفيـق شـفيق بـود بمآلقـات مـيرزا محّمـدۀعربيه و طّب اشتغال داشتند و بواسط
 مـيرزا محّمــد حســين ( دائي حســين ) از1282حسين ( سلطان الشهداء ) رسيده مطلّع و مؤمن بامر جديد شدند و در همان سـال 

آباده بزيارت عتبات  . 
892 صفحه       

عراـق رفته آوازه جمال ابهٰي  و کيفيت مهـاجرت بــه اسـالمبول بشــنيد و در طريـق عـودت بــوطن در اصــفهان بــا هموطنـان ثالث
مآلقات کرده ديده و شنيده باز گفت و با هم به وطن باز آمدند و با او راز را بميان نهاده الــواح نشــان داده تبليــغ کردنــد و جمعي
ديگر نيز مهتدي شدند و ميرزا اشرف نجف آبادي که سالها مقيم قريه ده دق بوده مراعات حکمت و احتياط ميکرد بآنان پيوست
و انجمن آراسته بهدايت برخاستند و عليهذا مؤمنين اّولين آباده ميرزا عطاء اهللا سراج الحکما و مــيرزا اســحق و مال محّمــد حســين
جناب و دائي حسين که وي را باني فرمودند و نيز کربالئي حسنخان که با عرفان و بيان و طبع شعر بود و نمونه از اشعارش اينست
: تيشه هجر تو اي دلبر کند بنياد را . شور شيرين تيشه بر سر ميزند فرهاد را . يار من مکتب نخواهــد اي معلّم شــو خمــوش . درس
دلداري دهد آن دلربا استاد را . زاهدان آگه نميباشند از اسرار عشق . عشق از روز ازل قسمت نشد زّهاد را . آنکـه در ري پرورش
کرداست زآب سنگلج . کي بياد آرد ز شيراز آب رکن آباد را . بوم کانــدر گلخن و ويرانــه دارد انس و جــاي . کي شــود مايــل
رياض و گلشن آباد را .آن کسي که دّکه حنظل فروشي کرد باز . ميشود الّبته منکر دّکه قّناد را . سالک از گفتار دلشــاد و آزاد از

غم است . غم نيازارد بگيتي خاطر آزاد را . 
 ايضا : ها که پيامم برد آن صنم ساده را . نرگس مستش خراب ساخته آباده را . عشق تــر و زهــد خشــک صــحبت ســنگ و ســبو
است . کي بود از خود خبر عاشق دلداده را . زاهد خودبين نگر دام حيــل گســترد . بــر ســر ره افکنــد طفــل زنــا زاده را .  چــون ز

 ننهاده را .  وسمه بر ابروي کور کوشش بي فائده است . ۀخودي نيست هيچ هيچ بهستي مپيچ . مائده از هيچ نيست سفر
893صفحه         

 قالده را .  ديگــر حــاجيۀ حاجت مّشاطه نيست حسن خداداده را . تا زمکان خودش آورد اندر حســاب . گــردن آزاد بســت رشت
علي خان که از اعاظم که گاهي حکمراني آباده و توابع داشت ديگر ميرزا حسينخان که نوبتي مشيرالممالک اصـفهاني بـامر ظـّل
السلطان از اصفهان آمده برادرش ميرزا عليخان مبلغي جريمه کرد و او را در شـيراز چــوب بسـيار زده حبس کــرده مبلغي جريمـه

 بامر حــاجي قاضــي ضــرب و1295گرفته رها کردند ديگر آقا حيدر علي و آقا علي ملقّب به اويس و استاد علي اکبر که بسال 
ــه شــيراز آزار بسيار ديد و نزد حکومت به شيراز بردند ولي فرهاد ميرزا تحقيقي کرد و او را مستخلص داشت و حاجي قاضي را ب
برد و چندي توقيف نموده و نيز نصراهللا خان و برادرش کريم خان و آقا رضا قلي بابا محّمدي و برادرانش آقا حيدر و آقــا کــريم
و محّمد خان بيگ و آقا سيد مــيرزابن آقــا ســيد محّمــد علي کــه آقــا ســيد غالمعلي جـوان بيمــار اســير نــيرزي را نجــات داد و از
ــان و مذکورين و عاقالتشان جمعيتي در آباده تمرکز يافت و امر ابهٰي  به قراء تابعه سرايت نمود چنانچه در قريه چنار کربالئي خ

برادرش مال امير ديگران را هدايت کرده مورد تعّرضات معاندين شدند و مال محّمد علي از اعيان قريه در . 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------
بنوعي که در بخش چهارم آورديم چون باسيري راوس شهداء نيريز از شيراز بطهران حسب امر دولت ميبردند همينکه به آباده رسيدند فرمان از دولت
برئيس مأمورين آمد که در هر منزلي هستيد سرهاي بريده را دفن نمائيد و رجال اسير را بطهران بياوريد و رئيس فوج امر برفتن رئوس داد و اهالي از
ــه کــه مــنزل کردنــد در محلي دفن نمودنــد و آقــا ســيد ــه ويران دفـن در قبرســتان مســلمين ممــانعت کردنــد لــذا در پشــت همــان ســراي مخروب
محمِّد علي مشهور بسيد مال قاچان از محترمين قصبه را برسير نمود غالمعلي نام جوان اسير بيمار تــبريزي را دل بســوخت و مبلغي نقــود داده از مــنزل
شورجستان به آباده آورده و چندي نزد آقا محّمد حسين حکيم باشي مذکور بمعالجه پرداخت ولي سيد بيمار نزار بهبودي نيافت و از جهان درگذشت
و در قبرستان قصبـه بحوالي قلعه معروف بقلعه مجد بادي مدفون گشت و بعد عطاء اهللا خان سراج الحکمــا ســراي ويرانــه مــذکور را کــه مــدفن رؤس
الشهداء شد بخريد و کاريزي بنام خيرات احداث کرد ند که از آنجا جريان يافت و حصار دورش را حاجي صادق خان بســمت لطفعلي خــان قشــقائي

مصاريف داد . 
================================================================

894 صفحه         
ــاد در سلک مؤمنين درآمد و در قريه وزيرآباد رئيس و کدخدا مشهدي حسين موجب هدايت جمعي گرديد و در قريــه هّمت آب
ار و آقــا علي آقا علي اکبر و برادرانش آقا ميرزا محّمد علي و آقا حيدر علي و آقا حسين و آقا هدايت اهللا و ديگــر آقــا قاســم نّجــ
اکبربن حاجي علينقي و استاد هاشم و اســتاد رضــا و اســتاد بــاقر و اســتاد محّمــد علي کّفــاش و در قريــه درغــوک عّبــاس خــان و
برادرانش محّمد قليخان و عليخان و حسنخان و آقا احمد و ديگر آقــا محّمــد حســين کــه بــا اعضــاء عائلــه شــان رجــاال و و نســائا
جمعيتي تأسيس کرده بعلّت مقام احترامشان در قريه و شجاعت و کفايتشان رايت نصرت امــر ابهٰي  را بدســت داشــتند و در قريــه
کوشکيک کربالئي محّمد سلماني و آقا يوسفعلي و حسي آقا و مشهدي اکبر و آقا ميرزا شکراهللا و برادرش آقا ميرزا هــدايت اهللا
خان نّواب که از اشراف و هم کالنتر قريه بوده جمعي کثير از رعايا و مالکين و کسبه بواسطه شان فائز بايمان گشتند و عائالتشان
بين معانــدين قصــبه شــده بتعــّرض و ايــذاء رجاال و نسائا جمعيتي تأسيس نمودند و اين امور موجب شّدت حقــد و عــداوت متعصــّ
ــاجي پرداختند و از مشاهير بهائيان آباده حاجي محّمد صادق بن آقا عبداهللا در سّن هشتاد و پنج سالگي فائز بايمان گشت ديگر ح
محّمد صادقخان بن لطفعلي خان سرتيپ قشقائي با آنکه پدر در واقعهٴ  نيريز نسبت بمؤمنين چنان سّفاک و خونريز بود پسر بغايت

 در قريه ادريس آباد  آباده متولّد شد و پدرش کربالئي غالمعلي او1280محّبت و ايمان متصّف گرديد ديگر ميرزا عّباس قابل 
را در هشت سالگي به قرائت و کتابت . 

895 صفحه      
ــود و  فارسي بگماشت و در ده سالگي از مکتب درآورده باخود بامر فالحت مشغول ساخت و از نوزده سالگي برايش ازدواج نم

 و از تأثير عرفان بــديع1299ميرزا عّباس با شوهر خواهر زنش علي اويس که از اين طائفه بود معاشر گشته فائز به ايمان گرديد 

ــاتۀو قّوت عشق و ايمان قريح  شعريه و لسان گويا و قلم توانا يافت و قابل تخلّص نمود چنانکه در ضمن ابياتي که در شــرح حي
خود بنظم آورده چنين سرود : « اي قلم اي محرم اسرار من . اي قلم اي نخـل آتشبار من . اي قلم چون ســدره آتشــبار شــو . يــک

 از حال خــود تبيــان کنم . دوســتان راۀزمان با موسي جان يار شو . کن مدد تا آنکه بنمايم بيان . شرح حال خود بر روحانيان . شّم
ــالم1297سربسر خندان کنم . عندليب آسا بطرف بوستان . در طرب آرم روان دوستان . سال صاد وزا زبعد غين و را   . شامل ح

بشد فضل بها . با علي قبل اويسم يار کرد . خفته را مأنوس با بيدار کرد . ماه را با شــمس بنمــودي قــرين . شــاه را بــا بنــده کــردي
همنشين . تا شدم از نور آن شمس مبين . وارد اندر وادي حّق اليقين . رستم از ننگ و رسيدم سوي نام . مشتهر گشتم ميان خــاّص
و عام . » و همينکه بنام بهائي شهرت يافته زبان به هدايت و تبليغ گشود غبــار عنــاد و تعّرضــات بــرانگيخت و مــورد طعن و لعن و
سخريه گشت و خويشان و بستگان بيشتر از ديگران بتعّرض برخاستند و خود در ضمن ابيات چنين آورد : « سرزنش هــا ميشــنيدم
ــان زاري کــاي بي شمار . خاّصه از اقواو خويشان تبار . از قضا بودي مرا يک پيره اّب . کاو باوهامات بودي محتجب . مينمود افغ

خدا . اين من بابي شده رحمي نما . بر سر و بر سينه ميزد از تعب . زين اب و اين ابن ياران للعجب . در ميان مردمان رسواشدم . 
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 تسخر هر عالي و ادني شدم . اّم و اّب با يکديگر اندر جدل .  اّم  بگفتي لقمه اش دارد خلل . اّب باّم گفتي کــه کوتــه کن کالم .

اين بالشک نطفه اش باشد حرام . من يقين دارم ز کذب آن دوتن . چون شدم عارف برّب ذوالمنن . تا نباشد لقمه و نطفه طهور .
 حاجي شيخ عبدالحسيـن يــزدي مالي قريــه1299کي شود عارف بسلطان ظهور»  و مّدت دو سال بدين منوال گذشت و پدرش 

ــاي مالئمت و را بخانه دعوت کرده لوازم ضيافت اکمل نمود تا تا با وي محّبت و نصيحت کرده تائب و راجع نمايد قابل با مال بن
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مدارا نهاد چنانکه اميدوار گرديده پدر را نويد داد و مّدت سـه مـاه در شـبها مجلس مباحثـه و منـاظره اسـتمرار يـافت و مـأکول و
مشروب مهّنا براي مال فراهمگشت و سه تن از بستگان قابل بامر ابهٰي  هدايت يافتند نخســت محّمــد صــادق بــرادرش دوم محّمــد

 قابل و آن سه تن در قريه مذکوره جمعي ديگــر مهتــدي گشــتند و بــاألخره درۀکريم خواهر زاده اش سوم ميرزا فتح اهللا و بواسط
اثناء مذاکرات در يکي از جلسات ميرزا قابل قلمو کاغذ گرفته غزلي برنگاشتـه نزد مال گذاشته از خانه بيرون شتافت و هينکه نظــر

 کار جز قتــل نيســتۀآخوند بر ابيات افتاد صرف شام ننموده برخواست و چنين اظهار نمود که من از اين پسر مأيوس شدم و چار
و صورت غزل مذکور چنين اس: « طلعت ابهٰي  چه زد اندر جهان خرگاه را . طائف خرگــاه خـود کــرد او هــزاران شــاه را . صــد

 طور عطايش ميزند از مرحمت . هر زمــانۀهزاراـن دل ز يک ايما ربود آن دلربا . في المثل چون کهربائي کاو ربايد کاه را . سدر
انظر ترابي صد کليم اهللا را . للعجب زين واعظ العن شعور بي خبر . کاز حيل خواهد زند ره عارف باهللا را . 

897 صفحه       
 اندرين شب زهرنيهاي تو باشد ايدني . في المثل ابليس و اسمعيل و قربانگاه را . زاهـدـا وعظم مکن اي بيخـبر از علم حـّق . چـون
تواني ره زني اين عارف آگاه را . من زاهل عاليم يدني نادان برو . جانب ماهي مخوان اين همنشين ماه را . غــول غــوالن شــو کــه
سرگردان شدند از گمرهي . غول نتواني شدن اين سالکان راه را . علم خود منما که اندر نزد علم معرفت . کوه علم تو ندارد قدر
پّر کاه را . نامسلمانا مخوان بر اين مسلماني مرا . گر مسلماني شود منکر لقاء اهللا را . زين سپس با قّوت برهان آيات مــبين . محــو و
نابودت نمايم تا ببيني چاه را . تا شده قابل زخمر حّب ابهٰي  جرعه نوش . رهنما گردد هزاران همچو تو گمراه را » و مال با آقا نــام

 بال مقّدمــه1301 رمضــان 21کالنتر قريه بقتل قابل همدست و همداستان شده جمعي از اشــرار را تحريــک کردنــد تــا در يــوم 
درب دروازه قريه هجوم برده با ضرب چوب و تازيانه و زنجــير او را مجــروح کردنــد و و بخانــه کالنــتر کشــيده در حــوض آب
انداختنـد و کالنتر با چوبدستي بر سر وي نواخت و سخنان نااليق گفت و در آنحال غلغله و غريو از بيرون عمارت بگــوش رســيد
و برادران با تني چند از جوانان منتسبينشان با چوب و شمشير وارد عمارت شدند اشرار گريختنــد و کالنــتر کتــک وافــر خــورد و
ميرزا قابل را که بدن مجروح و خونين بود بدوش کشيده به منزل بردند و بعد از چندي از قريه هجرت کــرده در آبــاده مســکن و
مأوي نمودند و ميرزا قابل اوقات خويش را صرف در تبليغ و هدايت کرده براي انجــام خــدمات مـذکوره سـفر بــه بــرخي از بالد

 چنانکه در بخش آينده مينگاريم در آباده انقالبي شديد براي اين طائفه رخ داد و چند تن را حکومت . 1313نموده و در سال 
898صفحه       

ــه يغمــا  گرفتار کرد و ميرزا قابل دستگير شده قريب هزار چوب بر او نواختند و سرتا پايش را مجروح ساختند و اثاث البيتش را ب
ــاده بردند و نه يوم در حبس و غّل و زنجير بود تا خالصي يافت و چون مجّددا بحکم اما جمعه بصدد وي برآمدند ناچار با پاي پي
سر به بيابان نهاد و به يزد شتافت و بخانه حاجي ميرزا محّمد تقي افنان وکيل الّدوله مسکن گرفت و افنان مذکوره واقعـــه آبــاده را
ــا به صدر اعظم تلگراف کرد تا تا حکم شديد تلگرافي بايالت فارس صادر شد و حاکم آباده معزول و محبوسين مستخلص و احّب

 حسب امر حضرت غصن اعظم عبدالبهاء بـراي تبليـغ سـيار در1314همه آسوده شدند و قابل نيز مراجعت بوطن نموده در سال 
 نـيز چنانکـه در1315اطراف و اکناف و قري و جبال گشت و انوار نير اشراق و آثار مرکــز ميثـاق را منتشـر سـاخت و در سـال 

بخش الحق مينگاريم حکمران آباده وي را با دو تن ديگر از بهائيان بموجب فتوي شيخ محّمد تقي نجفي ( ابن الذئب ) اصفهاني
و حسب اقدامات امام جمعه دستگير کرده به غّل و زنجير کشيده و قصد تعذيب شديد داشــت ولي باقــدام شــجيعانه دائي حســين

 حسب اجازه حضرت غصن اعظم عبدالبها باصــمدش مــيرزا نصــراهللا روشــن بنــاي ســير و ســفر1317مستخلص نمود و در سال 
تبليغي نهادند تا بالمآل بعّکا مشّرف شدند و بعد از سير و تبليغ در کوهستان و قري و بالد آباده رسيدند و حســب خــواهش ايــامي
چند توقّف کردند و تني چند را بخلع ايمان ابهٰي  مخلع ساختند و آخوند حبيب پيشنماز محّل بجــوش و خــروش آمــده جمعي از

 برکشــيد وۀاشرار را با چوب همراه کرده بمنزل قابل ريختند خواستند بر ايشان هجوم آورند و قابــل بغــايت دلــيري و بيبــاکي نعر
چنان مقابل . 
899 صفحه         

 شد که مهاجمين جز انصراف و تفّرق راهي نيافتند و اين واقعه موجب تنّبه و تذکّر اهالي گشت و ايشان از آباده به سلطان آباد و
مالير و همدان و کرمانشاهان سير و سفر تبليغي همي کردند و از کرمانشـاه بصــدد حــرکت ببغــداد بودنــد کــه خـبر انقالب ارض
ــدس ــارض اق مقصود بنوعي که در بخش الحق مي آوريم بسمعشاـن رسيد و از تلگراف واصله بدين مضمون که مسافرين مجاز ب
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در هر نقطه هستند مراجعت نمايند آگهي يافتند و با کمال تأثّر مراجعت کردند و شرح حال را معـروض داشـتند و بعـد از چنـدي
لوحي رسيد که در آخر آن چنين بود :  «ما در خصوص مراجعت شما بوطن چيزي ننگاشتيم ولي چون شــما بمجــّرد اســتماع امــر
عمومي مراجعت فرموديد اين فقره بسيار مقبول افتاد لذا در وقتش شــما را احضــار خــواهيم نمــود در کمــال خوشــي » و در ســال

 ميرزا قابل براي تبليغ و نشر اين امر بحدود يزد شتافت و بعد از سير و ســفر در منشــاد و کوهســتان بــه يـزد وارد شــد و در1320

 بنوعي که در بخش الحق مينگــاريم شــروع شــد و يــک1321 آقا حسين خّباز منزل گزيد در آن اثناء مذبحه عموميه سال ۀخان
ــذا نفر از اين طائفه را در شهر و دو نفر در تفت و دو نفر در اردکان شهيد نمودند و بعضي از اشرار بقصد تعّرض و قتل برآمدند ل
منزل تغيير داد و خبر بسمع اوليــاء حکــومت رســيد و در يــومي حســب اشــاره حکمــران شــاهزاده جالل الّدولــه جمعي از فّراشــان
حکومتي ريختند با هاي و هوي اشرار او را به دارالحکومه بردند و چون شب شد نائب کاظم خان داروغه نزد وي آمــده مــذکور
داشت که حضرت واال ميفرمايند شهر يزد منقلب است شما الّبته بفوريت از شهر حرکت نمائيد و او را مرخّص نمود و در فــرداي
آن شب در تدارک حرکت بودند که فتنه شديد شد و شش تن از احّبا را شهيد کردنــد و قابــل تمــامت آثــار اين امــر کــه همــراه

داشت به تني از . 

900 ---      ۹۰۰صفحه 
نسوان بهائيه سپرد و حين زوال ظهر در زي الوار حرکت نمود و از بين اعداء شورشيان متّوکال علي اهللا گذشته از شهر خارج شده
عازم آباده گرديد و معاندين خبر يافتند و از طريق تفت تا دو فرسنگ در عقب شتافتند و او را نيافتند و او سالما تا حوالي ندوشن
رسيد و در بيابان گرفتار ساربانان گرديده محّمد مهدي پسر کالنتر قريه بصدد قتلش برآمد و ضرب بسيار رسانده چهــار دنــدانش
را بشکستنـد و سرتاپايش را با سنگ و چوب مجروح و سياه کردند و در صحرا بي کس و تنها گذاشته اسب سواري و لوازم سفر
را ربودند و او را برهنه و سر تا پا مجروح در بيابان انداختند و يقين بر هالک او کردند و او دو ساعتي ديگر بهــوش آمــده ناچــار

 راه شد و بعد از چهار يوم بغايت سختي خود را به آباده رسانده و بالجمله ميرزا قابل بنوع مذکور در وطن و در سفر پيوســتهۀروان
عمر را به نشر نفحات ابهٰي  و تغّني الواح و آيات و قرائت قصائد و غزليات و تبليغ بيگانگان و تذکّر و موعظت دوستان بسر برد و

 با جمعي از رجال و نساء احباب از آباده عازم ارض حيفا و زيــارت محضــر حضــرت عبــدالبهاء شــد و در شــيراز1336در سال 
مّدت دو ماه ماندند شيراز را در ايام عيد رضوان پر از نغمه و آواز کردند و از طريق دريا وارد بمبئي شــده قــريب دو مــاه آقــامت
نمودند و احّبا از ورودشان فرح و انبساط کامل حاصل کردند سپس حرکت کرده وارد حيفا و محبوب حضرت عبدالبهاء شــدند
و مّدت هفتاد يوم نصيب کامل روحاني بردند و بيتي از غزلي که در آن ايام انشاء کرد اين است :  « کسيکه موسي از او لن تــري

 بنــوع ترجيــع کــه در آن ايــام بســرود اين ابيــات اســت : «ۀشنيد و نديدش . هزار مرتبه او را باين دو ديده بديدم » و نــيز از قصــيد
بشارت که بر کوي جانان رسيدم . 

901 صفحه        
غبار رهش را بچشمان کشيدم . دو پيمانه از خمر پيمان چشيدم . بس اسرار نشنيده از وي شنيدم . ببزم ارم نظم رّب المعــاني . بــود
جاي ياران و احباب خالي . چگويم ز رمزي که حيفا بديدم . مکن منــع من کــنز اخفي بديــدم . ماليــک صــفوفا صــفوفا بديــدم .
منادي الوفا الوفا بديدم . ببزم ارم نظم رّب المعاني . همه جاي ياران و احباب خالي . و بعد از عودت بوطن هر چنــد ســفري بــراـي

ـاني بنمـود ولي بواسط 1355 ضــعف قـوي ملــتزم خانــه شــد تـا در سـال ۀتبليغ حسب امر صادر از حضرت ولي امراهللا شـوقي رّب
درگذشت و او را آثار نظم و نثر بسيار در امر ابهٰي  است رساله استدالليه در اثبــات عظمت امــر ابهٰي  و مقــام حضــرت عبــدالبهاء

 اشــراق انــوارۀنوشت و ديوان اشعار خود را مسّمي به « طراز العرفان » و در سه مجلــّد تنظيم کــرد اّول اشــعاري اســت کــه در دور

ــاني ولي امراهللا و ســفرنامه درۀ حضرت عبدالبهاء و سوم متعلّق به دورۀجمال ابهٰي  گفت و دويم متعلّق به دور  حضرت شــوقي رّب

ــاني ولي امراهللا و سـفرنامه در شــرح مسـافرتشۀشرح مسافرتش بمحضر حضرت عبدالبهاء و سوم متعلّق بدور  حضـرت شـوقي رّب
بمحضر حضرت عبدالبهاء و آنچـه شنيده و ديده تأليف نمود و در ضمن اشعارش قطعات تاريخيه موجــود اســت ماننــد مثنــوي در

1313 مذکوره آبــاده بســال ۀ شهداي ثمانيه يزد و نيز در واقعهٴ  فتنۀکيفيت شهادت ميرزا اشرف در اصفهان و نيز در شرح مذبح
 و از غزلياتش در مدح و ثناي ابهٰي  چــنين اســت :1327و نيز در کيفيت شهادت و مصائب احّبا در حصار و نامق خراسان بسال 
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 پيمـان او بنــوش . سرمســت از اين شــراب و ميۀايدل بدوستي بها پايدار باش . در امر مبرش چه جبـل برقــرار بــاش . پيمانــه زبـاد
ــواره خوشگوار باش . زين راح روحبخش که در دست دلبر است . جامي به لب کش و هشيار باش . اين نشئه نشائي است که هم

در سر است . از وي جدامشو بجهان پر خمار باش .  
902 صفحه        

امروز اگر بوصل بها ره نيافتي . پانصد هزارسال ديگر انتظار باش . راه وصال دوست اطاعت بــامر اوســت . اين ره بپــوي و خســرو
گردون مدار باش . خواهي ره نجات بدنيا و آخرت . از آنچه غير اوست ز جــان در کنــار بــاش . از بغض و بخــل حقــد و عنــاد و
غرض درگذر . وز کين و ظلم و جور و جفا در فرار باش . هنگام جود و بخشش و احسان و فضل و بذل . بارنده تر ز ريــزش ابــر
بهار باش . در خلق و خوي و پاکي و تقديس و بندگي . مابين مردمان ببنان المشار باش . چــون مــه محــاق شــو تــو در اين قــرن و
قرون . بدر منّور فلک اقتدار باش . امروز ثوب بندگيش زيب دوش کن . فردا بروزگار تو دائر مدار باش . بيگانه چون بر تو رسد
آشنا شو . غير و خودي مبين تو باغيار باش . بر دشمن ار رسي تو زجان دوستي نمـا . در نـزد دوسـتان ز وفـا خاکسـار بـاش . زيـر
قدوم اهل بها خاک پست شو . وندر ممّر و معبر ياران غبار باش . در گلشن اطاعت امر عندليب شو . در مرغزار حّب بها مــرغ زار
باش . خواهي اگر شهنشه کون و مکان شوي . در بندگي حضرت حّق جان نثار باش . عبدالبهااســت قافلــه ســاالر بنــدگي . چــون
گرد کاروان ز پيش هشيار باش . اي قابل از نجات دو عالم طلب کني . محو رضــاي حضــرت پروردگــار بــاش . و از مــيرزا قابــل
پسران و دختران و عائله برقراـر است و الواح عديده از جمال ابهٰي  و الواح کثيره از قلم حضرت عبدالبها در حقّش صــدور يــافت
و ديگر از معاريف بهائيان آباده ميرزا اسحق و کرباليي حسنخان و حاجي عليخان و آقا علي اويس  و اســتاد علي اکــبر و غــيرهم

بود که بنام هريک الواح متعّدده . 
903صفحه         

 از اعــدـا نمودنــد و خانــداني بــر جـايۀصدور يافت و مقاومت و ثبات قدم با شجاعت و شهامت در مقابل تعّرضات و بليــات وارد
گذاشتند و ما بيان محّل رؤس الشهد که سر هاي شهداء نيريز را سواران دولتي در آنجا دفن نمودند و فتنه ئيکــه اســتاد علي اکــبر
ــه در دستگير و و مضروب و مجروح گرديده و ديگر امور را در دو بخش سابق و در مطاوي اين بخش آورديم و از مراکز اين فئ

 از مومنــان را در بخش ســوم آورديم و شــيخۀ از احوال شيخ ســليمان و عــّدۀقسمت قراء هنديان معروف به هنديجان که بيان شّم
پس از شهادت کبري سر در بيابان طلب نهاده هرجا تني از بابيه يافت پي مآلقــات شـتافته استفاضــه نمــود سـري پرشـور داشـت و
سروري عجيب در طهران وارد شد و خفيا با ياران الهي همراز و هم آواز بود روزي با آقا محّمد تقي کاشاني عليه بهاء اهللا االبهٰي
ــزد محتســب در بازار ميگذشت فّراشان از پيش روان شدند و روز ثاني چاووشان و داروغه بجستجوـي او افتادند و چون او را در ن
مملکت آوردند سئوال نمود تو کي هستي گفت من از اهل هنديانم به طهران آمده ام و عزم خراسان دارم تا بـه زيـارت حضـرت
رضا عليه الّسالم فائز گردم گفت ديروز با اين شخص قبا سفيد بچه سبب راه ميرفتي گفت عبــائي روز پيش بــاو فــروختم و بهــاي
آن را ميخواستم گفت تو شخص غريبي چگونه اعتماد بر او نمودي گفت شخص صّرافي را کفيل داد و جناب آقا محّمد صّراف
عليه بهاء اهللا را ذکر نمود محتسب به فّراش گفت او را نزد صّراف بــبر و تحقيـق اين کيفيت نمــا چـون نــزد صـّراف رفتنــد فـّراش
گفت مسئله عبا و کفالت شما چگونه است بيان نمائيد گفت من خبر ندارـم فّراش گفت معلوم شد بيا تو بابي هســتي از چهــار ســو
مرور نمودند چون عّمامه سر جناب پيک امين مانند عّممه اهل شوشتر بــود شــخص شوشــتري از حجــره بــيرون آمــد و دســت در

آغوش شيخ سلمان نمود و گفت . 
904صفحه          

خواجه محّمد علي کجا بودي و کي آمدي گفت چند روز است آمده ام و گير داروغه افتاده ام به فّراش گفت چــه ميخــواهي از
ــداي جان اين گفت بابي است شخص شوشتري گفت استغفراهللا من اين خواجه محّمد علي را ميشناسم شخص مسلماني است مقت
ــار از متقين است و از مقّربين درگاه الهي است مبلغي بفّراش داد و جناب شيخ را خالص نمود چون بداخـل حجره رسيدند استفس
احوال نمود گفت من خواجه محّمد علي نيستـم گفت سبحان اهللا مثل آن ميماني حـال کـه نيسـتي آنچــه داده ام بــده جنـاب شـيخ
آنچـه خواست داد و از آنجا يکسر رو بدروازه رفت فريفّر فرارا و از آنجا بهنــديان ( از بيانــات شــفاهيه حضــرت عبــدالبهاء ) و در
آنحال خبر اشرآقات انوار بديعه در عراق بشنيد و به بغداد رفته شرف حضور در محضر ابهٰي  يافت قلب مجروحش را ســکوت و
اصطبار پديد گشت و منجذب بآثار ابهٰي  گرديد و در ايام غيابش از وطن مال حسين نامي از بابيان آنجا با ســيد محّمــد اصــفهاني
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در بصرـه مصادف گرديد و کلمات و القائاتش در وي اثر کرده متوّجه به يحيٰي  گرديد و ديگر بابيان را نيز بدانسـو کشــيد و شــيخ
سليمان همينکه با لوحي بيامد و احوال بديد متأثّر و متحّسر شده کوشيد که آنان را از جاده ضاللت بشاهراه هدايت کشاند و مثمر
نگرديد بلکه بايذائش پرداختند و چون اصرار بر هدايتشان بانوار ابهٰي  نمود کمر بر قتلش بســتند و ناچــار دل از ايشــان بــر کنــد و
رخت از وطن بيرون کشيد و جان از هنديجان بدر برد و خود را ديگربار بمحضر ابهٰي  رساند و پيک الواح و مراسالت بغداد شد

ــار1309 تا 1269و تقريبا همه ساله از   از سمت جنوب ايران به يزد و کرمان و اصفهان و کاشان و غيرها گذشت و اخبار و آث
رسانده عرائض و امانات گرفته به بغداد برگشت و چون مقّر ابهٰي  در ادرنه شد و اظهار. 

905 صفحه      
 صريح امر بديع نمودند و ميرزا يحيٰي  آغاز مخالفت کرد شيخ سلمان بيت مشهور از مثنوي رومي « چونکــه بــيرنگي اســير رنــگ
شد موسي با موسئي در جنگ شد » را سئوال نمود و لوح شـهير از قلم ابهٰي  در جـواب صـادر گرديـد کـه شـيخ را کـامال بمقـام
ــدين و يکرنگي و توحيد حقيقي آورد و باز سفري به وطن کرد و اّتفآقا در آن هنگام جمع ازليان هنديجان بسبب تضييقات مجته
معاندين و شأبت حکمران باسالم شابق خود برگشته دست از بابيت کشيدند و قليلي تحت تقيه و ستر بــر جــاي ماندنــد و شــيخ را

موقع بدست آمده هّمت بر  
ــه حمايتشان گماشته تفهيم نمود که امر حضرت اعلي مقّدمه و بشارت براي ظهور من يظهره اهللا بودو لذا بدون امر اقدس ابهٰي  ک
مؤيد و منصور و مظفّر است قرار و ثبات نخواهد گرفت و اين است آن امري که احدي را بر اذالل و اضمحاللش اقتداـر نخواهــد
ــرد و بود و تدبير و با ساعي وي بامر ابهٰي  درآمدند و شيخ اسفار پي در پي بهنديان نموده الواح و آثار رسانده تربيت و تکميل ک
مّدت الحيات پياده با قناعت به نان و پياز و با مراعات حال احتياط پيک جمال ابهٰي  شد و بليات و مّشقات بسيار در انجام خدمت

مذکوره تحمّل نمود آورده اند که نوبتي دستگير . 

هرچند بنظر ساده ميآيد و ظاهرا شخصيت دزفولي داشت ولي بسيار هوشمند بود و بهر جمعيتي قدم زد گهي باالسري و هنگامي عــارف و غيرهمــا شــد
ــتم وۀ مملو از آخوند ها که همگي بدو زانوي ادب نشسته بودند لختۀحکايت نمود که نوبتي در اصفهان بانجمن اشراقيين در آمدم و به حجر  چند نشس

همه بدانحال ماندند تا آنکه خانه خدا رئيس جمعي بچشم وابرو کرد که اهل است و او گفت پس چرا منتظــري و لــذا بيــدرنگ اســباب شــرب حاضــر
کردند و جواني بيمو پياله گرداند و چنان مست شدند که عّممه بجائي و عبا و قبا و از خالق بمحلي انداختند و رئيس پيراهن چــاک زده همــه بــرقص

ــاز ازۀآمدند و من افتادـه خوابيدم و شيخ سليمان هر سال يکبار از شيراز باصفهان و کاشان و طهران ويا همدان و آذربايجان و هم پياده با توش  نان و پي
ــال صحرا تا اسکندرونه و هم در دريا رفته عرائض را بتمامها و توقيعات مبارکه را بکلّها رساند قرب مّدت سي و شش سال بدينطريق پيمود و خدمت بکم
صّحت انجام داد مگر يک سفر که به ايران ميرفت و قونسول ايران عّباسقليخان تازه وارد شده بــود محّمــد جعفــر اســکوئي همــراه شــيخ گفت چــون

همراهان قونسول ما را ديدند و ايرانيان .
 =============================================

906 صفحه         

 از گرفتاريهـايش را ضـمن شـرحۀو محبوس گرديد و براي صيانت نفوس مذکوره از قلم ابهٰي  الواحي چنـد را خـورد و مـا شـّم
احوال حاجي ميرزا حسينخان قزويني سفير کبير ايران در اسالمبول نگاشتيم و در حّق شيخ الواحي بســيار صــدور يــافت و بعــد از
غروب شمس جمال ابهٰي  نيز بدانطريق سلوک کرده پيک امين و واسطه متين فيمابين مرکز عهد و پيمان و همه بهائيان گرديد تا

 درگذشت و قبرش معروف است و زوجــه اش اصــفهانيه بــود و اعقــابش1316آنکـه دچار ضعف و ناتواني شده در شيراز بسال 

« در لوحي از الواح نازل کــه از جملــعدر آنجا برقرار شدند و در ضمن لوحي خطابا له اين بيانات بديعه مسطور است : 
عالمت بلوغ دنيا آنست که نفسي تحمّل امر سلطنت ننمايد و سلطنت بمانــد و احــدي اقبــال نکنــد کــه
وحده تحمّل آن نمايد آن ايام ايام ظهور عقل اســت مــابين بريــه مگــر آنکــه نفســي الظهــار امرهللا و
انتشار دين او حمل ثقل عظيم نمايد و نيکوست حال او که لحبّ هللا و امره و لوجه هللا و اظهار دينه
ــاي خود را باين خطر عظيم بيندازد و قبول اين مشقتّ و زحمت نمايد اينست که در الواح نازل که دع

بر چنين سلطان و محبّت . 
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ــزه بمآلقات رفتند اگر ما نرويم تعقيب خواهد کرد و چون نزدش رسيدند پي در پي سئواالت گوناگون نمود و باألخره گفت صيد از پي ّصاد دويدن م
دارد و حکم تفتيش داد و در آنحال يکي از مفتّشين را نظر بر قوطي ساخته مشهدي احمد افتاـد که در جوف وداخلش توقيعــات گنجانــده بــود و گفت
ــزد ــر دو را ن اين قوطي از خارج بزرگست و از داخل کوچک و چون بدقّت تجّسس کردند توقيعات را از داخلش در آوردند و عّباسقليخان باالخره ه
ميرزا حسينخان سفير و نريمان خان ارمني سفير ويانه حاضر ساختند و گفتگو از عقيده بيان شد نريمان خان گفت اين چه عقيدتي اســت شــيخ ســليمان
گفت جناب شما حّق تنقيد نداريد مگر نه شما معتقد بالوهيت مسيح هستيد ما نيز چنينيم و ميرزا حسينخان خوشدل شده به نريمــان خــان گفت راســت
ــرا ــدارم زي ميگويد شما حّق ايراد نداريد و چون توقيعات خواندند و ديدند مطالبي سياسي ندارد ميرزا حسينخان گفت من بمطالب مــذهبي کــاري ن

براي خدا در روز قيامت ميترسم کاري باقي نماند و آنها را مرخّص کرد شيخ حکايت کرد وقتي باصفهان وارد شدم شب را . 
===============================================================

907 صفحه       

 او الزم است اي سلمان دنيا در مرور است و عنقريب کل من علي االرض از آنچه مشاهده مينمــائي
 و بالجمله هنديان در آغاز بموجب اقدامات مال حسين مذکور مرکزي براي بابيه شد و نوبتي»به تراب راجع خواهند شد.

مالها بموجب اعمالشان به هيجــان آمدنــد و مال حســين را حکــومت بــه دارالحکومــه کشــيده بــازپرس در عقيــده نمــود و مطالبــه
معجزات و کرامات کردند و چون نتوانسـت توهين و ضرب و شتم نمودند و از قراي هنديان خارج کردنــد و بابيـان را يـک يـک
بمحضر مالها برده مجبور به توبه نموده غسل داده مسلمان خواندنـد و بدين رو جمعيت بابيان روي بانحطــاط و زوال رفت و قليلي
بر جاي ماندند که بمساعي شيخ سلمان ايمان به جمال ابهٰي  آوردند و سپس باقدامات برخي ديگر از مّبلغين بهائي مانند آقا ميرزا
باقر شيرازي شهيد و آقا ميرزا يحيٰي  اصفهاني مرکزيت بهائي در آنجا حاصل شد و الواح متعّدده در حّق بهائيــان صــدور يـافت و
آقا ميرزا يحيٰي  مذکور در چهارده سالگي در اصفهان فائز بايمان بــامر اعلي گشــت و بــا شــيخ سـلمان تعلــّق تــاّم يـافت و مــادر و

برادراـن بدانستنـد و تهديدات شديد کردند و اثر نديدند لذا سعايت نزد . 

شب را در خانه آقا ميرزا حسين سلطان الشهداء مانـدم و تـا صـبح نخوابيـدم و بين الطلـوعين برخاسـتم و هنگـام عصـر بخانـه بـر ميگشـتم
کودکاني که بازي ميکردند نظر بر من افکنده بلند گفتند جبرئيل بابيان و تعاقب کردند و من دويده خــويش را از آنــان نجــات دادم و نوبــتي در
عراق مرحوم آقا محمّد باقر را گرفته بودند و آن از چنگال ظالمين گريختند و قافله را که من نيز بودم مستحفظين محاصــره و مطالبــه همي
کردند و قريه شد يک يک از اهل قافله از جلوي صفوف بگذرند و بر وي لعن کنند و بدينگونه گذشت تا نوبت بمن رسيد پرسيدند کجــا مــيروي
ين بمن گفتم به کربال پرسيدند آيا بابي نيستي من آغاز گريه کرده فرياد زدم يا سيد الشهداء ببين به زائرت چه نسبتي ميدهنــد و بــزرگ مفتشــّ

 . و1261گفت تو آقا محمّد باقر نيستي و سوگند ميخورم که بابي هستي . مضمون بيان حضرت عبدالبهاء در حضور جمعي از بهائيان بسال 
در باب اخالق شيخ حکايت است که بوقتي تني از اعاظم آوازه اش شنيده و طالب مآلقاتش شد . 

=========================================================
908 صفحه          

حکمران برده وي را به حبس انداختنـد ولي بشفاعت تني از دوستان استخالص يــافت و بيــدرنگ مهــاجرت بطهــران نمــود و نــزد
مــيرزا احمــد مشــهور بــابو االحبــاب رســيد و هــر دو در ايــام مــرافقت گرفتــار حکــومت و محکــوم بــه حبس شــدند و موجبــات
استخالصشان فراهـم آمد و ميرزا يحيٰي  جّد و جهد وافر و مّشقات متکاثر در راه عقيدت تحمبل نمود و عاقبت در بغــداد بمحضــر
ابهٰي  رسيده مالزم گشت آنگاه حسب االمر باّتفاق شيخ علي شيرازي به سفر و تبليغ در ايران پرداخت و مّدتي در فارس و بنــادر
جنوب نشر نفحات بديعه کردند و شيخعلي ميرزا باصفهان رفت و او چندي در شيراز ماند و بعد از مّدتي بــا رفيــق قــديمش شــيخ
سلمان مآلقات دست داد و شيخ وي را براي تبليغ دعوت بهنديان نمود و او بدانجا رفته سکونت اختيار کرد و بطبابت مشغول شد

1341و نشر  اين امر داد و موفّق و مؤيد گشته هنديان را يکي  ازمراکز امر ابهٰي  ساخت و عمري طوالني نموده عاقبت در سال 
در آنجادرگذشت و خاندانـي بر جاي گذاشت و از اخالف مؤمنين اّوليه جمع کثــير در پرتــو انــوار ابهٰي  مســتقّر گشــته ولي بعلّت

اوضاع محيط که دور از مراکز اطالعات و تکميل . 

 
و او تعلّل کرده رضا بمآلقات نداد و چون سبب را پرسيدند چنين گفت براي شهرتم و تخيالت عوام در باب سلمان فارسي شهير گمان برند کــه نــور از
ــاس سر و چهره ام درخشان باشد و همينکه قامت بلند و باريک و سيماي سياه و تاريکم نگرند و لهجه بندريمرا بشنوند معرض گردند و باري در سفر به لب
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درويشي گرفتار و محبوس شد و در زندان باحتياط از بازپرس روزي ديگر تمامت عرايض که براي ايصاـل بمحضر ابهٰي  داشت بخــورد و بــار ديگــر در
خروج از ايران و دخول به ادرنه گذرنامه نداشت و خود را نزد يکي از شيوخ اهل سنّت سّني و بريد قلمداد و آنان را دل سوخت و يکي که قد کوتاه
ــدي داشته واحد العين بود تذکر خود باو داد الجرم شيخ چشمي بهم نهاده قد خميد و بدين تدبير و مشقّت خويش را بادرنه در محضر ابهٰي  کشاند و ل
الحضور از بينائي پيرهن دريد و جمال ابهٰي  مالطفت کرده فرمودند وقتي که چشمت را کور و قّدت را خميده نشان داده خـدا ديـدگان اعـدا نابينــا

ساخت که نديدند آنگاه پيراهن مبارک را حسب توقعّش بدو دادند  . مؤلّف ( ف-م). 
======================================================================

 909 صفحه       
ميباشد و محــّل عبــور و مــرور مســافرين و مّبلغين نيســت غالبــا از بســياري از معــارف و واقعــات جاريــه بيخــبر ماندنــد و معــذلک
فيمابينشان نفوس شهيره برجاهستند و الواح بسيار از بيانات ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء در حقّشان صادر گرديد کــه شــّمه در بخش
هشتم ميآوريم و در قراء مرودشت گروهي بودند از آنجمله در فيروزي کربالئي آقــا محّمــد کالنــتر و پســرانش آقـابزرـگ و آقــا
کوچک محسن خان و در فتح آباد مــيرزا مهــديخان آقــا محمــود کالنــتر مال ابوالقاســم کــربالئي غالمرضــا مــيرزا مانــدني مــيرزا
عبدالرحيـم ميرزا هادي مال محّمد صادق مال محّمد تقي مال محّمد حسن در حاجي آباد ميرزا علي اکــبر منشــي در کوشـک اســد
خان ضابط علي خان پسرش و در بند امير محّمد هاشم خان کالنتر و خان آقــا پســرش در نصـر آبـاد را مجـّرد حـاجي مال کـاظم
کالنتر و مال محّمد حسن پسرش کــه يکي از مالهـا وي را مسـموم و هالک سـاخت و در فــاروق خضـرک کـربالئي آزاد خـان
سهراب خان و در مبخ بوانات آقا سيد موسي و آقا ميرزا ابوالقاسم و آقــا مــيرزا محّمــد بــاقر بودنــد و از شــناخته گــان مؤمــنين آن
حدود شاعر بينش تخلّص نامش عّباسعلي بن ميرزا عبدالّرحيـم خان که جّد اعاليش اهللا مراد خــان ســرکرده لشــگر نادرشــاه مــورد
غضب نادري واقع شده تبعيد بمرودشت فارس گشت و بيشتر از قــراء ان حــدود را خريــده در عمــاد آبــاد آقــامت گــرفت و جــّد
اقربش ابراهيم خان هنگاميکه براـي ديدار برادرش حاجي ميرزا امين جّراح محّمد شاه بطهران رفت تصادف با مذبحه بابيــان بســال

 کرده واقعات حاجي سليمانخان را نگريسته قلبا منجذب و متعلّق گرديد و چون بوطن بازگشت حکايت نمود و مستمعين1268
 متولــّد شــد و در صــغردل بتحصــيل درس1284حسب افکار و احساسات خود کلمات قبول باو گفتند و عّباسعلي مذکور بسال 

نداده شب و روز صرف بيابان گردي و . 
910 صفحه        

و شکار در کوهسار نمود و در سّن پنجسالگي حکايات مذکوره را از جّدش ابراهيم خان شنيده توّجه يافت و در ســيزده ســالگي
بعلّت خوابي که ديد و ابيات جذبيه ئيکه سرود مطرود پدر و مادر گرديد نخست وي را زدند و طرد کردند آنگاه بصــدد يــافتن و
بستـم گرفتنش برآمدنـد و او مّدتها در کوه و دّره بسر برد و تبليغ امر کرد و در سّن پانزده بطهران آمد و پدرش بــه پســران حــاجي
امين مذکور نوشت که وي را گرفته به شيراز بفرستند الجرم از طريق قم و کاشان بشتافت و بــه فــارس آمــده بقــدرت زيســت تــا
آنکـه محّمد رضا خان قوام الملک و پسرش نصرالّدوله بصددش برآمدند و خانه اش را يغما کردند و عائله اش سر به بيابان دادنـد
و حکم نمودند که در هيچ دهي بايشان راه ندهند و بــه عشــائر ســپردند کــه هرجــا وي را بيابنــد بکشــند و او بــراـي تبليــغ ســفر بــه

کوشيد و1318سروستان و نيريز و رفسنجان و کرمان و يزد و کاشان و قم و طهران کرد و در تأسيس مدرسه تربيت آباده بسال 
 بعّکا رفته ايامي بزيارت حضــرت عبــدالبهاء فــائز و1320 مأمور به تبليغ بنادر فارس و هندوستان گرديد و بسال 1319در سال 

 تـا قـريب ده سـال در دائـره حکـومت بـه نويسـندگي1324مرزوق گشت و سالها به تبليغ و خدمات اين امر پرداخت و از سال 
مثول گرديد و مالها با دستياري سردار عشائر قشقائي بصددش برآمدند و خانه اش را در عماد آباد غارت کرده اموالش را بردنــد
و بواسطه حکمران وي را از شغلش معزول ساختند الجرم به تبليغ پرداخت و باألخره ابراهيم خان قوام الملک وي را براي تربيت

 حســب امــر قــوام عائلــه اش را بــه بــيروت بــرد و آخــرش  بحضــور1346اوالد و ندامت و مؤانست نگهداشته با عائله اش بسال 
1350 و بــاري ديگــر بســال 1348حضرت ولي امراهللا رسيد و بسرپرستي اوالدش در بيروت بمانــد و بــاز ســفري ديگــر بســال 

تشّرف بحضور يافت . 
911 صفحه         

و او را آثار و اشعاري است از آنجملهمجموعه در کيفيت صنعت بلور و شيشه سازي و دواها و کاغــذ و شيشــه و دقــايق عّکاســي
ــأليف نوشت و رساله ديگر در صنعت رنگرزي قديم ايراني و جديد اروپائي که از گياه ها و درختها و اشياء معدني توان گرفت ت
نمود و هيچکداـم بطبع نرسيد و از جمله کتاب هزار رباعي است که در بيروت طبع و نشر شد و چند رباعي بر ســبيل نمونــه چــنين
است :  « ديري اسن بديوانه سري مشهورم . از امر شه جنون کنون مأمورم . ديوانه ام و صور حياتم در دم . پيچيــده بهــر کجــا غــو
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شيپورم » ايضا « با اينکه تو داني که از اينجا گذري . از چيست که از شهر بقا بيخبرـي . ديري نرود که از تو و هســتي تــو . نــه نــام
بماند نه نشان و اثري» ايضا  « با جمله مردمان بروح و ريحان . ميپوي تو ره نه بر سبيل عدوان . تا هرکه تو را برادر خــود دانــد . از
تو بگريزد و نمايد احسان . . در دهر چنان باش که همواره دري . مردي تو اگر بروز آخر نگري . امروز تو زاد و روز فردا بردار .
آخرنه چوکاروان اسير سفري . وان مرگ و حيات همعنان روز و شبان نه غّره باين باش و نــه غافــل از آن . در خــواب همــان کــه
روز و شب با دندان . موشت ببرد آنجـه تو را در انبان . آندـم که شتر بگذرد از يک سوزن . فرزند رود گوشه ئي و يکسو زن حاال
چه توان و مهلتي است ترا . از هرچه تو برکنار و بر يک سوزن . داني که ادب چـه شـاهکاري باشـد . اين جامـه نکـوتر افتخـاري

 تول از غم تو ويران شد . بس گنج که در هرۀباشد . ميپوش تو اين جامه نپوشد هرآنک . مأيوس زفضل کردگاري باشد . تا خان

 آنکســم کــه شــوريۀطرفش پنهان شد . هر کوهر از آن بشکـل اشک از ره چشم . در هر صدفي چه مهر و مه تابــان شــد . من بند
دارد . از نشأه عشق خود سروري دارد . 

912 صفحه        
 سر با دل و دين سپارش ايزد او . از تابش شمس عشق روئي دارد . اي فتنهٴ جان و دل عالم رويت . برهم زن آسايش دلها مويت .
آهستـه بران مرکب خود بهر خدا . که دل سر هم ريخته اندر کويت » و در ضمن رباعيات مذکوره بســياري از اصــول و مبــادي و
هم تعاليم اخالقيه اين امر و دستورهاي مسطوره در لوح طّب را بنظم آورد و ديگر مثنوي که در تبــيين کتــاب عهــدي و واقعــات
ارض مقصود است که بالتصريح منظوم ساخت و در بمبئي مطبـوع گشـت و در بنـدر عّبـاس حـاجي محمـود عـوض و بـرادرش
حاجي محّمد بدين نام شهرت داشتند و نيز در قريه قالت که قبال مرکز شيخيه اتباع حاجي محّمد کريمخــان بــود در فجــر طلــوع
حضرت اعلي حرکت و جمعي بروز کرد ولي فائز بايمان نگشتند و اجمالي از ماوقع چنين است که حاجي محّمد علي از مالهاي
شيخيه و اهل قريه که معتقد و منتظر قرب ظهور موعود بود همينکه اظهار امر حضرت در مّکه بشنيد با مال بختيار و حــاجي قاســم

احب ازۀمسلّح شده براي استقبال حضرت تا قريــه دوان واقعــه در مســافت دو فرســخي کــازرون شــتافتند و بخانــ  حـاجي عبدالصــّ
پيشوايان شيخيه درآمدند و او کتاب حاجي محّمد کريمخان را بايشان داده از مقصد منصرف و منحرف نمود ولي حاجي محّمــد

قائي ميکــرد و شــيفته جمــال و کمــال اعلي بــوده مکــّررا چــنين علي بواسطه سيد باقر سقاي قالتي که در شيراز بخانهٴ  حضرت ســّ
 حســب افــترـا و ســعايت1280مي،گفت سيد مظلوم را بد نام کردند مکاتبه کرد و احوالش در قريه مکتوم ماند تا در حدود سال 

اعدـا بموجب حکم ظّل السلطان دليلي فارس چند تن از فضال و روساء شيخي . 
 913صفحه         

 قريه را بنام بابي يشيراز کشيده مبلغي جريمه گرفتند و خانه و اموالشانرـا يغما نمودند و حکمران بــداللت و خــيرخواهي بعضــي از
ارکان حکومت نادم شده حکم برّد جريمه داد و بشيخ عبدالحسين مالي قريه دادند که بمظلومين رساند و او خود تصــّرف کــرده
نداد و اين امور محّرک حس تجّسس و تفحّص گرديد و مال علي اکبر از مظلــومين مـذکور در شــهر بــا حـاجي حســين خيـاط و
حاجي غالمحسين که سابقه آشنائي داشت مآلقات و مکالمات کرده فائز بايمان گشت و با رعايت احتياط و کتمان عقيدت براي
ــدند و در برخي از رفقا اظهار نمود و مال محّمد رضا و مال غالمحسين را هدايت کرد و متدّرجا جمعيتي بهدايت کبري مهتدي ش
ديگر معمورات فارس مانند زرقــان جمعي از قبيــل حــاجي جمشــيد کالنــتر و کــربالئي حــاجي بابــا مال عّبــاس مشــهدي اســمعيل
کربالئي علي کربالئي حسن که با عدم تحصيـل علمي تبليــغ بســيار کــرد و کــربالئي آقــا محّمــد کالنــتر و پســرانش آقــابزرگ و
آقاکوچک محسن خان و وصف حاجي مال عبداهللا واعظ قليال گذشت و وصف ميرزا جالل واعظ را در بخش هشتم ميــآوريم و

 از ظهور بــديع خــبر يافتــه ايمــان1297از جمله مشاهير بهائيان شيرازي ميرزا جعفر هادي اف مقيم اصفهان بود و تقريبا در سال 

 عـّزت و افتخـار گرديـد وۀآورد و مخصوصا بعلّت عالقه بوطن همينکه دانست که حضرت اعلي از اهل شيراز بود ند سرشار بـاد
1309بعدـا به عشق آباد رفته تأسيس تجارت مهّمه نمود و مّدت دوازده سنه چون شمع در جمع اهل بها درخشان گشت و بســال 

بعزـم تشّرف محضر ابهٰي  رهسپار عّکا گرديد و در يوم بعد از غروب شمس جمال مبارک وارد شد و مّدت هفتاد و پنج روز . 
914 صفحه         

 در جوار عنايت حضرت غصن اعظم زيسته آنگاه عودت کرد و بخوقند رفته آقامت نموده بتجارت پرداخت و ســفري ديگــر در
 بزيارت محضر حضرت عبدالبهاء رفته بقصــد بنــاء1322 بعّکا رفت و مّدت پنجاه روز مانده برگشت و باز در سال 1317سال 

 بحيفا نوشت و دستور داد که شروع ببنا کننــد و دو1328مسافرخانه بهائي قطعه زميني باالي کوه کرمل بخريد و سپس در سال 
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 بحيفا رفته مباشرت ببناء نمود آب انبار بساخت و مّدتي ماند تا مسافرخانه باتمام رسيد و1328حجره ساختند و باالخره در سال 
آنرـا تقديم حضرت عبدالبهاء کرد و در دفتر ديواني بنام مبارک ثبت نمود و حضرت عبــدالبهاء امــر فرمــود کــه بــر قطعهٴ  ســنگي
بباالي مسافرخانه اين عبارت فقر و نصب نمودند اين بنيان مهمانخانه روحاني و باني آقاي ميرزا جعفر شـيرازي رحمـاني و بــاز در

 چون حضرت عبدالبهاء از سفر مغرب مراجعت بحيفا کردند ميرزا جعفر بعزـم تشّرف رفته در پورت ســعيد بمقصــود1332سال 
رسيد و پس از مراجعت در عشق آباد مقيم بود و باالخره در اثر انقالب روسيه و تأسيس حکومت ساويت ( شوروي) بضيق مالي

 در جهرم فارس وفات نمود و عائله در امر ابهٰي  بر جــاي گذاشــت ديگــر از1352افتاد و عاقبت با عائله به ايران آمد و در سال 
اياالت ايران 

 ازۀکردستان چنانکه در بخش دوم و سوم نگاشتيم در ايام سجن چهريق و در حين مراجعت جناب طاهره از عــراق بــه ايــران عــّد
اکراد حسن ارتباط و استقبال نسبت بامر بديع حاصل کردند و نيز در بخش چهارم ضــمن مهــاجرت جمــال ابهٰي  بعــراق و نــيز در

ايام آقامت ابهٰي  در کردستان عثماني و حين مهاجرت موکب ابهٰي  باسالمبول در عرض طريق کيفيت انجذاب اکراد . 
915 صفحه         

 از محّبين کرد خصوصاۀ مندليج مرکز اجتماع عّد  از آنان را ثبت کرديم و در مّدت اشراق انوار ابهٰي  در عّکا معمورهٴۀ و نام عّد
از فئه علي اللهي بود و اسامي برخي از آنان چنين است هتدول عّباس جواد و نيز ميرزا اسداهللا اصــفهاني ســابق الــذکّر مهــاجرت و
آقامت در سنندج نموده تني چند از اکراد منجذب و مؤمن شده اجتماع و محفل آراستند کرمان بنوعي که در بخش دوم و ســوم

مقّدس حامل دو توقيــع رفيــع از و آثار بديعه را نخست جناب مقّدس و حضرت قّدوس بآن بلد بردندآورديم انوار و 
حضرت مبشّر اعظم براـي دو تن از مهمترين علما شد يکي را بحاجي آقا احمد مجتهد و ديگررا بحــاجي محّمــد کريمخــان داد و
اّول پس از مطالعه توقيع طريق حزم و احتياط و نيز اسلوب اخالق و ادب پيش گرفت و چنين گفت که از علمائي برتر و بهــتر در
عراـق عرب هستند و من از آنان تبعيت جسته آنچـه رأي و فتوي دهند اطاعت دارم و دوم بغايت بغض و حسد قيام کرد و بتعــّرض
اين امر و اصحاب پرداخت و در کتب مؤلّفه خود ماننــد ارشــادالعوام و فطــرهٴ الســليمه و غيرهمــا رّد نوشــت و بعــد از او پســرانش
از حاجي محّمد خان و حاجي محّمد رحيم خان بوي تأّسي داشتند که مــا در بخش ســّوم شــرح اقــدامات و احــوال خــان و شــّمهٴ

خطابات صادره از قلم ابهٰي  را در حّق وي آورديم از آن جمله واقعهٴ  بر آخوند مال کاظم بن استاد يوســف واقــع شــد کــه از فئــه
شيخيه . 

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

 بــراي من نــازل کــرده بــودۀاز آن جمله رساله ايست که بعنوان رّد باب منتشر نمود و در جائي از آن رساله چنين مسطور اســت ( ســور
بواسطه مال محّمد علي نام مازندراني براي من فرستاده بود حقير همان سوره را عنوان کرده کتابي در شرح آن کاغذ نوشــتم و غلطهــاي

 مذکوره را متعّرض شده کشـف فساد . آنرا واضح کردم ) و ميرزا محّمد علي ورقاء در آذربايجان رسالهٴ نگاشته و اغلب مندرجات رسالهٴ
=======================================================

916 صفحه          
بعضي از عبارات خان در رساله سي فصل چنين است : فصل دويم . در جواب از مســئله دويم کــه رکن رابـــع در اين زمــان منم و
ام خواســته انــد بايشــان منقرض الطاعه هستم اين افترا را بدو لحاظ جعل کــرده انــد يکي بجهت رنجانــدن خــاطر ســالطين و حّکــ
برسانند که فالني خود را منقرض الطاعة ميداند و جمعي باو گرويده اند و اگر بخواهـد خروج بر سلطان کنــد جميــع مصــّدقين او
اطاعت او را ميکنند و جمعي باو گرويده اند و اگر بخواهد خروج بر سلطان کند جميع مصّدقين او اطاعت او را ميکنند و خـروج
ــان خواهند کرد و خود را رکن رابع ميداند و هرکس معتقد باو نباشد کافر است و يکي بجهت رنجاندن خواطر علماو ســائر مؤمن
که فالني خود را منقرض الطاعه ميداند و اطاعت شما را الزم ميداند و مردميکه اطاعت او نميکنند ايشان را کافر ميداند و خــداي
واحد قّهار ميداند که اين لفظ ها بر زبان من جاري نشده و از قلم من صادر نشــده و الي اآلن متجــاوز از صــد و بيســت کتــاب من
تصنيف کرده ام و همه حاضر است اين مطلب در هيچ يک ازآـن کتابها نيست و مسلمي از من نشنيدـه حال يا من دروغ ميگويم يا
آم مفتري ئ لعنت خدا و رسول و مالئکه بر کسي که دروغ گفته باشد و بلعنت کّل خلق گرفتار شوم اگر خيال اين اّدعا را براـي
خود کرده ام خدا حکم کند ميان من و ميان اين افترا زنان چگونه ميشود که من اين اّدعا را کرده باشم يا نوشته باشم و حــال اين
کتاب را بر خالف بنويسم هيچ عاقلي اين کار را ميکند و خود را پيش دوست و دشمن کذاّب قلم دهــد گذشــته از اين ازخــدا و
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رسول و ائّمه چگونه شرم نکنم و اّدعاي مقام ايشان را براي خود کنم مگر بر خــدا و معصـومين ممکن اسـت کــه کســي منقــرض
الطاعة باشد من در گرو معاصي خود ميباشم و ترسانم از عقاب خدا و عتاب معصومين چگونه خــود را منقــرض ميگــيرم و بــودن

من رکن رابع اگر مقصود ازکاعين شيعيان باشد واهللا خيال آنرا نکرده ام . 

  917صفحه          
اّدعاي اين سخن را وسيلهٴ تهمت و افترا کرده اند و شاخ و برگ بــر آن گذاشــته انــد و اگــر ايمــان اين رکن را نــدارد پس ايشــان
چگونه اّدعاي اجتهاد دارند و ميگويند که هرکس مجتهد نيست بايد در مسائل فروعي تقليد ما کند باري خدا حکم کند ميـان مـا

و اين جماعت . 
ــته  فصل سيم . در جواب از مسئله سيم که گفته اند رکن رابع يک شخص معين است در هر زمان افترائي است عظيم که بر ما بس
اند و اعتقاد ما آنست که رکن رابع ايمان علما و اکابر شيعه اند و ايشان در هر عصر متعّددند و آنچـه از احـاديث بـر ميآيـد در هـر
عصر ايشان بيش از هفتاد نفرند . خدايا تو را گواه ميگــيرم و پيغمــبران و خلفــاي تــو را کــه من چــنين امــري را خيــال نکــرده ام و

 شيعيان خالص ميدانم بلکه اگر از جماله مواليان شيعيان کامل ميباشم بآن افتخــار ميکنم  من کجــا وۀچنانکه گفتم خود را در زمر
هوس الله بدستار زدن  . بلي حرف من اين است که رکن رابع ايمان که فقها و علماي شيعه اند بايد غير فقهــا تقليــد ايشــان کننــد
هريک را که عالم و عادل و فقيه دانند هرکس تقليد هريک از ايشان را ميخواهد بکند مخــير اســت و مثــاب اســت بال شــّک اين

دين من است که باين دين زنده ام و باين دين محشور ميشوم انشاء اهللا 
 فصل چهارم . در جواب مسئله چهارم که شيخ مرحوم و سيد مرحوم رحمة اهللا عليهم رکن رابع بوده اند هر يــک در عصــر خــود
اّما بودن ايشان رکن رابع بآنطور که گفتيم که ايشان فقيه جامع الشرايط و جائز التقليدند و عالمي از علماء شيعه بوده انــد و شــّک
و شبهه در آن ندارـم و تحاشي از آن نمينمايم واقرار بآن دارم خدا و خلــق بداننـــد و ايشــان را در عصــر خــود اعلم از کــّل ميــدانم
شاهد بغائب برساند و ايشان را علم واثقي و ادرع و ازهدوا صدق وافقه و اکمل از کّل علماي معاصرين بوده اند و ايشان را چنــان

شناخته ام . 
918 صفحه        

و اّما رکن رابع در عصر ايشان مخصوص ايشان دانم حاشا و کال منحصر بايشان نبوده است بلکه اشـخاص عديـده بـوده انـد همـه
عالم و همه مّتقي و همه عادل جائز التقليد و عامل دين و احکام آل محّمد سالم اهللا عليهم و خداي يگانه گواه اســت کــه من ابــدا
اين اّدعا را از مرحوم سيد نشنيده ام با وجود يکه نهايت محرميت را بايشان داشته ام و در باره شيخ مرحوم هم اين اّدعا را نشــنيده
ام ابدـا و در کتب ايشان نديده ام بلکه کتب ايشان پر است از دليل تعّدد رکن رابع در هــر عصــر چنانکــه شــيخ مرحــوم در کتــاب
رجعت بآن تصريح فرموده است و سيد مرحوم در شرح قصيده و غير آن نوشته اند و حقــير هم در کتب خــود حــتي ارشــادالعوام

نوشته ام . 
 فصل پنجم . در جواب از مسئله پنجم که گفته اند بابي ميان امام و خلق بايد باشد و آن منم و باب غصب حّق مرا کــرده بــود اين
تهمت را تازه اختراع کرده اند چون ديدند که باب که خروج کرد و خون و مال و ناموس مسلمانان را هدر کرد کفرش بــر همــه
کس واضح شد و آخراالمر . . . واصل شد بهّمت پادشاه اسالم و عساکر منصور خيال کردند که تــدبيري بهــتر از اين نيســت کــه
بگوئيـم که فالني خود اّدعاي بابيت دارد و عمده اين افترا از آن شد که وقتي اين . . . خــروج کــرد و شــبهات در اسـالم انــداخت
ــان جميع اين مالها از رّد او بقواعد علمي حاجز شدند چرا که آنها بجز قواعد اصولي و فقهي چيز ديگر نميدانستند و مّدتها در مي

 علمي انکار او را نتوانست کرد و اگر بعضـي هم انکـار او را کردنـد بمحض النسـلّم و گفتن کـافر وۀاسالم گشت و کسي بقاعد
ععون است بود چنانکه يک نفر دو ورق در رّد آن ... نتوانست بنويسد بلکه بسياري از مالها داخل جنود و عساکر ميثومه او شدند

و بقتل رسيدند و بعضي ديگر از راه ترس . 
 919 صفحه       
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 ابراز بابي بودن خود را نکردند مگر حقير فقير که پنج شــش کتــاب رد رّد او نوشــتم و بــاطراف بالد آذربايجــان و عــراـق عجم و
ــان و در ــزد و کرم حجاز و خراسان و هند فرستادم و مراسالت بمال ها نوشتم و بامناي دولت قاهره عريضه ها نوشتم و مّدتها در ي
سفر خراسان بر منابر با دليل و برهان اظهار کفر آن را کردم و بهمين تکفير او را وتکذيب اورا نمودم که اّدعا ميکند کــه خــدمت
امام ميرسد و مشافهة اخذ ميکند و در زمان غيبت امر بجهاد ميکند و حال آنکه اجماعي علما است که جهاد در زمان غيبت حــرام
است حال که ديدند اين حقير در رّد او بر حّق بودم و امرش باطل شد و منقرض شد حسد ايشان را براين داشت که اين نســبت را
بخود من بدهند . و خداميداند اگرچه اتالف اين مرد بشمشير پادشاه اسالم پناه بود اّما ابطالش و برگردانيدن بسياري از خلق ايران
بواسطه انکار من بود و بواسطه کتب و موعظه هاي من حتي آنکـه بهمين واسطه قتل مرا اراده کردند و بهمين نيت آمدند و ايشــان
را خدا ظفر نداد . من امروز بابي مخصوص ميان امام و خلق نميــدانم و از دين من نيســت و مــّدعي را کــذاّب و مفــتري ميــدانم و

مرجع در زمان غيبت همين علما هستند . 
920 صفحه         

و تبعه خان و از علما و فضال بود و بزيارت توقيع و بجهت اموري چند که در عالم رؤيا مشاهده نمود مؤمن بامر بديع گشت و در
ــاجي مسجد با حضور خان بر منبر لسان بمدح و ثناء اين امر گشوده آقامه بينه و برهان نمود الجرم در همان روز بدست بدست ح
غالمعلي خان برادر خان ضرب کثير با چوب وفير ديد و پس از چندي با حال اشتعال به محّبت و ايمــان از اين جهــان درگذشــت
ديگر آخوند مالعلي روضه خوان از علما و فضال در کرمان براي وعظ در ايام اشراـق انوار ابهٰي  استقرار گــرفت و بخلعت ايمــان
بديع تشّرف يافت و در ضمن نطق و بيان بر منبر هدايت باين امر همي کرد و روزي چــنين اّتفــاق افتــاد کــه مســتخدمش الــواح و
ــزد و آثاري را سرقت نموده نزد حاجي محّمد کريمخان برد و او يقين به بهائي بودنش کرده از محّمد حسنخان سردار حکمران ي
کرمان تنبيه و زجر او را طلب نمود و حکمران مذکور آن مظلوم را دســتگير کــرده بمحبس انــداخت و پس از مــّدتي کــه وي را
محبوس داشتند عاقبت در محبس شهيد کردند و از جمله بهائيان شهير کرمان استاد عســگر نخــود بريــز بــا اينکــه اّمي بــود بقــّوت
ــوق ايمان و انجذاب و شجاعت تبليغ بسيار کرد و با مال و جان در مساعدت بهائيان و خدمت بامر ابهٰي  شهرت داشت و چنان نط
د و مجّهز براـي تبليغ و حافظ احاديث و اّدله بود که کس در ميدان بيان و برهانش تــاب مقــاومت نميــآورد و نوبــتي حــاجي محّمــ
رحيم خان بن حاجي محّمد کريم خان باغواي معاندين او را احضار و بازخواست کرد که بابي هســتي و هرچــه از او ميپرســيد او

مکّررا خود را تعريف ميکرد . 
921 صفحه         

که عسکر نخود بريزم ولي بنقل قول از ديگران مطالب اين امر بيان نمود و خواهرش گوهر خانم از مؤمنات قويه االيمــان جــور و
ــروف جفا ديده بود و برادرانش کربالئي حسن و کربالئي حسين و خواهر زاده هايش حاجي ماشاء اهللا و محّمد علي از احّباي مع
شهر کرمان بودند ديگر حاجي محّمد رحيم تاجر و مالک آراسته بعلم و عرفان و نطق و بيــان و قــّوه تبليــغ و مشــار بالبنــان بــود و

 در اين امر بجاي گذاشــتۀ درگذشت و خانواد1333الواح متعّدده از قلم اعّز ابهٰي  در حّق وي صدور يافت و باألخره در سال 
و حرمش هاجر خانم از مؤمنات ستم کشيده و برادرش آقا محّمد رفيع نــيز از احّبـاي معــروف بــود ديگــر کــربالئي حســينعلي بن
عبدالّرشيد بّقال از متعصبين اتباع حاجي محّمد کريم خان از مومنين شهير امر ابهٰي  شده با اشتعال و انجذاـب تاّم به تبليغ پرداخت
و زنش که از اتباع خان بود الواح و آثارش را سرقت کرده نزد حاجي محّمد خــان بن حــاجي محّمــد کريمخــان بــرده ســعايت و
شکايت نمود و خان مذکور وکيل الّدوله حاکم کرمان را واداشت که آن مظلوم را اخذ و حبس نمود و باألخره ويرا چوب وفــير
زده گوشش را بدرب دروازه ميدان ارک ميخکوب کردند و زنش بي طالق بمرد اجنبي شوهر کرد و تمامت اموال و اشيائش را
ــان بيغما بردند و آن مظلوم چندي بسختي و عسرت بزيست تا درگذشت و ديگر ميرزا حسنعلي مشرف و پسرش حاجي محّمد خ
ــوده ياور معروف بحاجي خان و ميرزا محّمد صالح خان و بالجمله کرمان موطن و پايتخت حاجي محّمد کريمخان و اخالف او ب
و هست که با نفوذ تاّم بتعّرض و استيصال اين امر قيام داشتند و نيز در اوائل ظهور حضرت مبشّر اعظم بواسطه مال جعفـر معـروف

جمعي از بابيين ازليين در آنجا مجتمع شده و شهر مذکور پايتخت ايشان . 
922 صفحه       

ــذا بجهت نشــر  نيز شمرده شد و مع العالوه پايتخت شاه نعمت اهللا ولي بوده درويشان و قلندران نعمت اللّهدر آنجا مقّر جستند و ل
عقائد مختلفه مذکوره گردباد مقاومت و عدم اقتراـب نسبت بامر ابهٰي  گريخته شد و وهن در پـيروي حـدود اين امـر و اهمـال در
امور شريعت حاصل گشت و معذالک کّل بواسطه سير و هّمت مبّلغين خصوصا حاجي ميرزا حيدرعلي اصفهاني جمعي از احّبا با
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اشتعال و انجذاب در آنجا برخاستند ولي رفسنجان براـي قرب بحــدود يــزد از جهت مســافرت احّبــاي آنحــدود و ذهــاب و ايــاب
مّبلغين در اواسط سنين اشراق جمال ابهٰي  جمعي برخاسته متدّرجا مرکزي شد و از مونين نخستيـن يزد نخست حاجي عبــدالّرحيم
آنگاه مال محّمد رضا محّمد آبادي سابق الذّکر مّدتي آقامت و با تعّرضات و تعــّديات مقــاومت و اســتقامت کردنــد تــا آنکـــه آقــا
ــراـي سرپرســتي امالکش محّمد علي بن آقا علينقي ايامي چند در آنجا مانده عودت نمود آنگاه از جانب ميرزا محّمد تقي افنــان ب

 بصرف اخالص و اهتمام موفّق به تبليــغ و تأســيس امــر در آنجــا گرديــد و بــاۀآمده مقيم گشت و با وجود قاّت تحصيالت مدرس
شهربانوخانم که از خويشان اش و از پيروان حاجي محّمد کريمخان بود ازدواج کرد و زنان و مرداني از همان خانواده تبليغ نمود

 رسيد که حّکام رفســنجان غالبــا مــديونش بــوده ناچــارۀو در امر تجارت و ثروت و اقتدار و نفوذ کالم نيز پيشرفت يافت و بدرج
احترام بسيار ميگذاشتند و هرگاه يکي از آنان مخالفت و معاندت ميورزيد بوالي کرمان شــکايت کــرده موجبــات عــزلش را مهيــا
ــه ميساخت و چون حاجي ميرزا حيدر علي برفسنجاـن آمد در منزلش چندي ماند و اجتماعات کثيره از احباب و مبتديان در آنخان

منعقد گرديد و نفوس مهتدي . 
923 صفحه         

ــرد و  شدند و حاجي بار ديگر پس از غروب شمس جمال ابهٰي  برفسنجان آمده قرب چهار ماه در خانه آقا محّمد علي آقامت ک
 سالگي درگذشت و مّبلغين ديگر نيز مانند65 در 1312بالجمله آقا محّمد علي رايت مرتفعه امر ابهٰي  در رفسنجان بود تا بسال 

آقا شيخ محّمد عرب و شکوهي شاعر کاشي و غيرهما بدانجا رفته مّدتي مانده نشر نفحات کردند و مخصوصـا در ايـام حکــومت
عبدالحميد ميرزا ناصرالّدوله فرمانفرما در کرمان که ابراـز بي طرفي نسبت باديــان ميکــرد تفــتين شــيخيه و ازليــه و غــيرهم را اعتنــا
نمينمود و حاجي شيخ محّمد تقي مجتهد را با همه عنادش کاري از پيش نــرفت ميــدان تبليــغ مفتــوح و جمعي کثــير وارد و قــائم
شدند و نفوسي مقتدر برخاستند و لذا رفسنجان مرکز بهائي در خاک کرمان شمرده شد و مؤمنين نصــيبي از تعــّديات معرضــين و

 جمعي از بهائيــان يــزد برفســنجاـن گريختنــد و اين1308بليات معتدين بنوعي که در بخش سابق آورديم بردنــد و در فتنــه ســال 

 از شناخته گان مانند آقا ميرزا صالح خان و آقا محّمد طاهرچندي در کوهســتانۀموجب حدوث فتنه و شورش اعدا گرديد و عّد
گريزان و پنهان گشتند و دشمنان پي نمودند و بدينرو از کوهي بکوهي همي شتافتند و از معاريف بهائيــان آنجــا اســتاد علي اکــبر
نّجار بعلّت قيام بر تبليغ مورد هجوم و تعّدي اهالي شده ضرب شست و لگد بسيار ديـد و ناچـار سـوي عشـق آبـاد شـتافته آقـامت
گرفت و عائله واسعه بر جاي گذاشت و از بهائيات بي بي فاطمه نطقي سليس و بليغ داشته تبليــغ کــرد و در مجــالس نســوان القــاء
ار محـترم پس از فـوز بايمـان خطابه نمود و شعر گفت و تخاّصش گدا بود ديگر از بهائيان شهير مال حسين اربـاب شـريف از تّجـ

بديع و اشتهار بين الناّس نوبتي حکمران وي را بموجب هيجان عاّم احضار و مکالمه نمود و از تقريرش اعتقاد و . 
924 صفحه        

 و ايمان جديد فهميد و امر به سّب و لعن کرد و جواب نفي شنيد لذا چوب و فلک حاضر نمود ويــرا بفلــک بسـته زدنـد و ايـامي
چند حبس نمودند و انبار پنبه متعلّق باو را آتش زده, سوزاندنـد چندانکه عاقبت ناچار شده بعشــق آبــاد مهــاجرت کــرده ســکونت

 رامال محّمد جعفر در گذشت و خاندانـي باثبات بر جاي گذاشت و اّمــا بابيــان کرمــان اصــل و مرکزشــان ۱۳۱۷جست و بسال 
احوال بتفصيل و خاندانش را باجمال در بخش ســوم آورديم و بواســطه آن خانــدان جمعي از پــيروان مــيرزا يحــيٰي  ازل در آنجــا

ــان نامش ميرزا آقا خان کرمانيبرقراـر شدند که اعرفشاـن   وعبدالحسين خان بن آقا عبدارحيم متولّد بردسير کرم
مشتاقعلي شاه کرماني مشهور بود و در صغر سنّش پــدر وفــات يــافت و بسرپرســتي پدرش از مالکين قراء مذکور و مادرش نوادهٴ

مادر در کرمان به تحصيالت علميه پرداخت و چون به عنفوان جواني رسيد از علــوم ادبيــه فارســيه و عربيـــه و رياضــي و نقاشــي و
لغت انگليسي و از حکمت صدرائيه و تصوّف و عقيدت شيخ احسائي و سيد رشتي بهره گرفت و از عقايد مشارب مختلفــه آگــاه

ــاألخره  ــه پي در پي تحــّول نمــود و ب بواسطهگشت و از عقيدت متشرعيه اماميه بعقيدت شيخيه و از آن بعقيدت شاه نعمت اللهي
 که نزد او تفسير قرآن و کتاب نهج البالغه تدّرس کرد بابي و ازلي شــد و بــا بــرادرشاستاد خويش مال جعفر ازلي کرماني

 از کرمــان بــه1302 گرديد و در حدود ســال آقاخان مشهورابداـل خان سلطان فوج کرمان مابين طبقه مالکين معروف و بنام 

 مهاجرت . شيخ احمد روحي کرمانييزد و اصفهان و آنگاه بطهران رفت و با 
925 صفحه       
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 به اسالمبول نمود و و شيخ احمد روحي چنانکه در بخش سوم نگاشتيم پسر مال جعفر ازلي کرماني مذکور نيز در ادبيات فارسي
و عربي دانا و توانا بود و هر دو در اسالمبول قرار گرفته با ميرزا يحيٰي  در قبريس ارتباط مســتقيم يافتنــد و آقاخــان لغت ترکيــه و

 تأسيس گشت معلّم فارسي شد و با اداره و مطبعه مجّله۱۲۹۲ در مدرسه ايرانيان که بسال ۱۳۰۶فرانسـه را نيز تحصيل نمود و بسال 
اختر که به فارسي در آنجا طبع و نشر ميشد و با ميرزا طاهر مدير مجّلــه ارتبــاط حاصــل کــرد و نــزد ايرانيــان و بــرخي از عثمانيــان
تقّرب يافت و بارواتب چند ليره که از مدرسه و غيرها بدو ميرسيد ايامي بخوشي گذرانـد و شيخ احمــد بقــبريس رفتــه دخــتري از
ميرزا يحيٰي  ازل را قرنيهٴ  خود نموده با زن و مادرزن به اسالمبول برگشت و زبان ترکي و فرانســـه بياموختــه آقــامت کــرد و بعلّت
سوء سلوک زن و مادر زن غالبا مشاجره داشتند و قرينه بوي تعلّق منحصر نيافت و دچار امراض ساريه گشت و شيخ ناچار از وي
دوري جسته نوبتي سيلي بر صورتش نواخت و چون بحال آمد چندان متأثّر و نادم شد که انگشتان خويش را قطع کرد و خبر اين
واقعه بسمع ازل رسيد و او را ديو خوانده, مطرود کرد و باألخره توبــه اش قبــول گرديــد ولي مــابين زن و شــوهر الفت و انحصــار
حاصل نشد و زن بي مالحظه از او با آقاخان ارتباط کامل يافته قرينه شد و آقاخان مريض شد مّدتي تحت معالجه قــرار گــرفت و
شيخ احمد را از دختر ميرزا يحيٰي  دختري بنام عاليه شد که او را بازدواج آقا تام بن عبدالسالـم  در آوردند و شوهر و پدر شــوهر
مذکور را ميرزا يحيٰي  مورد سخط و انتقام قرار داد و در اثبات جرمشان در کتاب اقصاي خود چنين نوشــت هــل ســمعتم ان يــزد

وج احدا و يحبس قرينته في البيت بالظلم مشهورا و يظلمها و يشتمها وال يفتح . 
926 صفحه         

 سبيلها واليرضي ان ايراد و امها و ابيها و يقرابتهــا وال من يحّب هــوالء فســبحان اهللا عمــا يعمــل الظــالمون المعتــدون و تعــالي رّب
العالمين      و هر دو با حاجي ميرزا حسن خان خبير الملک  عضو سابق و معزول ســفارت ايــران در اســالمبول متفــّق شــده وي را
اغوا کرده با خود يار و همکار نمودند و بمخاصمه و معارضه با سفير و نيز براي اجراي اغراض خود تحريک کردنـد و بمضـادت
و مقابلت امر ابهٰي  پرداختند و ميرزا حســينخان مـذکور غالبـا از جــانب ســفير ايــران مقيم اســالمبول بقونســولگرـي ممالــک تابعــه

 بعــزم لقـاء جمـال1308مأموريت مييافت و چندي در جّده قونسول بود و ايامي که در شام اقامت داشت سفري در حدود سـال 
ابهٰي  بعّکا رفت ولي فقط اجازت مآلقات با حضرت غصن اعظم عبدالبها يافت و چون عقيدت بديانت و ايمان بــالوهيت نداشــت
با اين امر تعلقي حاصل نکرد و چنانکه سابقا نگاشتيم به سيد جمال الّدين افغاني پيوسته ناشر افکار وي شــدند و مخصوصــا مــيرزا
آقا خان در نشريات خويش دم از حمايت اّتحاد اسالم همي زد و با بهائيان مقيم اسالمبول خصوصا حاج شيخ محّمد علي قزويني
مراودت کرده در خصوص مسائل اين امر گفتگو داشته اظهار اقتناع و ابراـز ميل به تشّرف محضر ابهٰي  نمود و حاجي شــيخ را بــر

ا روانــه شــد و آن داشت که معروضهٴ  نگاشته درخواست اذن حضور براي وي نمود و همينکه جواب موافق رســيد بــه ســوي عّکــ
چون ورود کرد حضرت غصن اعظم وي را در ظّل حکمت و مراقبت خود گرفت و او مجــذوب محّبت و عظمت و کماالتشــان
گشت و با معدودي از اصحاب نيز حسب دستور معاشرت يافته يکي دوبــار بــه محضــر ابهٰي  اذن ورود حاصــل نمــود ولي پيــام و
خواهشي از سيد جمال الّدين راجع به مساعدت در مقاصدش اظهار داشته مقبول نگرديد لذا با حال بغض و عناد از عّکا منحــرف

و به قبريس منعطف گشت . 
927 صفحه          

و ميرزا يحيٰي  را موافق و مساعد نموده به اسالمبول عودت و با شيخ احمد مذکور و شيخ محّمد يزدي و خبير الملک و غيرهم به
مقاصد سيد جمال الّدين خدمت کرده و با فساد و نشر مفريات نسبت باين طائفه پرداختند و مسائل بيان را با اعــراض ســيد جمــال
توأم کرده با افکار و اموري ديگر آميخته نشر نمودند و براـي ايجــاد انقالب در ايــران و برانــداختن شــاه کوشــيدند چندانکــه فتنــه

 بنوعي که در بخش سابق آورديم در ايران برخاســت و تــني چنــد از فتنــه جويــان و همدســتان۱۳۰۸جمهوريبت خواهي در سال 
ــزد ايشان دستگير شدند و اقداماتشان در اسالمبول مکشوف شد و مراسالت فتنه انگيـز خبير الملک که بدستور سيد جمال الّدين ن
فقها و مجتهدين کربال و نجف و کاظمين و غيرها نوشته و موافتشان را با خالفت اسالمبول طلبيد بدســت مــيرزا علي اصــغـر خــان
صدر اعظم رسيد و ميرزا محسن خان مشير الّدولـه توســط عالء الملــک سـفير ايــران مقيم اسـالمبول دسـتگيري آنــان را از دولت

عثماني تقاضا نمود که چون آقا خان و شيخ احمد و حاجي ميرزا حسن،خان با اجانب  و متعاهد شده در . 

مختصر حادثه اين است که خّتامي باداره ضبطيه اطالع داد که شخصي ايراني مهري از من خواسته براي او بسازم که مشــعر اســت بــر تأســيس جمعيت
 روز ديگــر ده و شــاگرد خــود را از قفــاي او آهســتهۀسريه رئيس ضبطيه به ختام فرموده چون آن شخص براي طلب مهر مذکور خواهد آمد باو وعد
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بفرست تا محّل و منزل او را معلوم دارد و خّتام را ببخشش نقد وعده عطاي وافر فيما بعد اميدوار ساخت و بالجملــه خّبــام چــون خانــه طــالب مهــر را
دانست و بضبطيه اطالع داد فورا عساکر ضبطيه آنخانه را احاطه نموده و شيخ احمد و آقا خان و ميرزا حسين خان را که ساکنين آن خانه بودند گرفتــه
با هرچه نوشتجات بود باداره بردند و پس از رسيدگي در آن نوشتجات و مکاتبات اين سه نفس را بحکم سلطان در مدينه طربــزون توقيــف و محبــوس
کردند و مّدتي بر حبس آنها گذشت که حادثه قتل ناصرالّدين شاه پيش آمد و چون بر سلطان محقّق شد قتل شاه باستصواب جمال الّدين و اين نفوس
مذکوره وقوع يافته حکم فرمود که آن سه نفس را در سرحّد ايران تسليم والي آذربايجان نمايند و جمال الّدين را به حکم آنکه شــريف و معــروف بــه
تبعيت افغان است فصل محاکمه او را بشوراي دولت محّول دارند و باين موجب چون شيخ احمد و دو رفيق او به تبريزرسيدند در شــب بيســت و يکم

 هجري بحکم دولت راه عدم گرفتند . 1314ماه صفر از سال 
=====================================================

928 صفحه       
 ايران فتنه انگيزي مينمايند هر سه را گرفتار کرده تحت الحفظ در سرحّد ايران تسليم گماشتگان دولت دادند ولي شــيخ محمــود
برادر شيخ احمد که در اسالمبول بود عريضه متظلمانه بسلطان عبدالحميد خان فرستاد که محـظ حفــظ از خطــر قتــل ايشـان را در
ــا ارزنة الّروم نگهدارنـد و لذا دولت عثماني آن سه را از اسالمبول تحت المراقبه بارزنة الروم فرستاد و چندي در توقيــف داشــت ت
ــق آنکـه واقعه قتل ناصرالّدين شاه در طهران واقع شد و دولت عثماني حسب تقاضاي دولت ايران امر نمود هر سه را بسرحّد اواچي
و چالدران برده تسليم رضاقلي،خان رشيد الّسلطنه از طائفه قراپا ياغ که با پنجـاه سـوار مـأمور بـود نمودنـد و او ايشـان را بـه تـبريز
ــام ــ ــرف او نظ ــ ــود و از ط ــ ــاه ب ــ ــّدين ش ــ ــّر ال ــ ــيرزا ابن مظف ــ ــد علي م ــ ــام محّم ــ ــان در اين هنگ ــ ــانده و والي آذربايج ــ رس
لطنه مافي حکومت داشت و آنان را تسليم گرفته تلگرافا  به طهران خبر داده تکليف خواست و جواب رســيد کــه ايشــان را بــا السَّ
مراقبت در حبس نگه، دارند و در همان شب مأمور مخصوص عازم تبريز شد و به سرعت تمام خود را رساند و آنان را اســتنطاق و
از روش و آئينشان استفسار کردند و بنوع تکرار و اصرار جويا شده, پرسيدند که آيـا بــابي هســتيد يــا بهــائي و بــا اينکــه ازليتشــان
ــغ و شهرت داشت نزد ميرزا صالح خان آصف الدوله که بيگلربيگي تبريز بود و نيز نزد مير عّباسقلي خان وثوق همايون انکــار بلي

تبرِّ شديد نمودند و سّب و لعن کردند و کلمات ناسزا بر زبان راندنـد و چون .
929صفحه        

ــد  بايشان گفتند که شما داماد ازليد و چگونه ممکن است بابي و ازلي نباشيد ايشان بحضرت باب و هم به ازل ناسزا و دشنام گفتن
 مذکور خفيه هر سه را سر جدا کرده به طهران برد و قاتل مامور در اثر انجــام۱۳۱۳و تبّري کردند و باالخره در چهارم صفر سال 

خدمت مذکور از دولت خلعت و لقب يافت و کتبشان و زن و فرزندان شيخ احمد در اســالمبول بــاقي مانــد و زنش بدســتور ازل
شوهر کرده پس از چند سالي در آنجا مرد و مقاالتي نثرا و نظما بنام آقاخان نشر يافت از قبيل صد خطابه و ســه مکتــوب و آئينــه
اسکندري و کتاب رضوان و غيرها که با لحن شديد و لهجهٴ وطنيت و مليت دوستي غليظ هّمت بر تخريب بنيان اسالم و عقيــدت
اثناعشريه دهد مقام فقها و عرفا و شيخيه و حکماء دولت استقالليه قاجار نهاد   و عقيدت و طريقــتي را پســنديده نداشــت و منکــر
اساس اديان و  الوهيت  شد و در مواضعي به صورت تعّرض و توهين کلماتي در حّق صاحب اين امر نوشت و مع،ذالــک خــود را
بصورت حامي اسالم نمود و منسوب بشيخ احمد کتابي بنام هشت بهشت موجود است که رطب و يابسي بســيار از تخيالت خــود
و افکار و رسوم قديمه و جديده بي،،انباشت و بعنواـن فلسفه تکوين و تشريع و بيان ظاهر و ديگــر مخلــوطي اســت بنــام قهــوه خانــه
صورت و در هر دو کتاب با لحن بسيار شديد تعّرض بامر ابهٰي  نموده و افترا و بهتان بست و کتب آقاخان بــراي اشــتمال بــر روح
ــدت و آئين حِربت مطلقه مّدتي مطلوب جمعي از سست اعتقادان مسلمان ايران واقع شد و بابيان بدانوسيله جمعي را خارج از عقي
و ممنوع از قبول امر ابهٰي  خواستند ديگر  حاجي ميرزا احمد بن ميرزا حسينعلي مشرف فوج کرمان تحصيالت علميــه در کرمــان

کرده و باذکاء و استعداد فطري خود شخصي . 
930صفحه        

فاضل و مستجمع فنون وصاحب تحرير و تقرير نادر النظير گرديد و درايام جواني بــا جمــا عت شــيخيه ارتبــاط يافتــه نــزد حــاجي
محّمد کريمخان مقامي رفيع حاصل نمود و چند بار در قريه لنگر موطن اصلي خان بر جايش قــرار گرفتــه موبــدان و و حاضــرين
حوزه درس و وعظش را مشغول داشت حتي مجمعي از شيخيه بموعظت و درس او راغبــتر شــدند و در آن اثنــا بــا اين طائفــه نــيز
ارتباط يافت و بمآلقات و استماع مطالب فاضل قايني ايامي که در کرمان آقامت کرد نائل شــده اقبــال بــاين امــر آورد و متــدّرجا
چنان منجذب گشت که روزي بر فراز منبر با علي البيان اثبات حقانيت حضرت نقطه اولي و جمــال اقــدس ابهٰي  نمــود و خــان را
معاند حّق و مستحّق دفع خواند و اعالن کرد که هر که تحقيق اين امر خواهد بشتابد تا مهدي را از گمراه و شاهراه را از تيره چــاه
ممتاز و جدا سازد و خان از واقعـه آگهي يافته با او مکالمه و مناظره کرده نتوانست غالب آيد الجرم شکايت نزد حکمران وکيــل
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الملک نمود و چون اعتنا نکرد شکايت بطهران نوشت که اگر اين جوان عجيب در کرمان زيســت کنــد مــوجب اضــالل نيمي از
اهالي گردد و حکم بوکيل الملک رسيد که وي را تحت الحفظ بطهران فرستد لذا تحت مــراقبت چهــارتن نظــامي روانــه طهــران
نمودند و همينکه به يزد رسيد روزي بسر برد و با سربازان بمسجدـي در آمد و با امام جماعت آقا محّمد جعفر بحر العلوم که مّئتي

 نطق و بيانش طــرف شــد و اعتراضــاتش را جــواب گفت و چنــان غلبــه کــرد کــهۀبود بر منبر  ندمت از اين امر مينمود در بحبوح

 اجتهاد آراســته را چنــان مغلــوب وۀمستمعين بلحن تعجّب و حيرت بيکديگر همي گفتند عجبا نوجواني نوخاسته آزموده با اسلح
منکوب کرد که دم زدن نتوانست و بحر العلوم براـي طفره از مّحاجه و مناظره از وي خواست . 

931صفحه       
 که در خانه اکمال صحبت نمايند ميرزا احمد جواب گفت که بايد باّتفاق اين سـرباز هـا روزي ديگـر رهسـپار طهـران گـردم نـه
فرصتي موجود و نه اين جمعيت مستمعين فراهم ميآيند و اولي آنکه صحبت را در همين جا بپايان   رســانيم ولي بحرالعلــوـم قبــول
ننمود و احباب يزد با خبر شده جمعي از محترمين از وي وعده خواهي کرده مآلقات نمودند و مطلّع شدند که فکر وي استقرار و
تمّگني ندارد و داراي جربذه است و هر دمي رأي تازه ظاهر ميســازد و نصــايح مشـفقانه بــاو گفتنـد و روزي بعــد سـربازان وي را

 واقع شد و قريب يــک ســال در انبــار بي پــروا1293بردند و در طهران به انبار شاهي محبوس نمودند و اين واقعه تقريبا در سال 
تبليغ کرد آنگاه باقدامات پدر و بشفاعت وکيل الملک مستخلص شده عودت بوطن نمود بعالوه فکر متزلزل و آراذي داشت کــه
معتا د بشرب الکل بسيار و حشيش وفير نيز شد متدّرجا بناي بلنئ پروازي گذاشت و ابراز داعيه از خود نمود و تني چند را دمساز
و همراز کرده کم کم به تنقيد و تعبيب از اين امر پرداخت و به بالد کثيره رفته همه جا رّد بر امر بديع گفته خويش را رادع ناميد
ولي در ضمن اسفار مذکوره به نصايح اخبار و آثار نصيحته صــادره از فــوق چنــد بــار توبــه و انابــه کــرد خصوصــا در ســفرش بــه
خراسان چون به تون (فاران )رفت و با برخي از احباب آميزش نمود و در عين حال به منبر آمده در محضر عموم تعّرض باين امــر

 در دفع شبهاتش . ۀکرده تهييج و انقالب در عاّمه و بيم و اضطراب در احباب افکند روحاني بشرويهٴ  شاعره مّبلغه شهيره رسال

در ضمن لوحي بعنوان خادم مسطور است   واز جمله اخبار عديده آنکه ميرزا احمد ارض ک در شبي در مدينه کبــيره بعــد از اســتعمال
بعـض اشياء آنچه نوشتجات معرض بافته نزدش بود آتش زده و گفته خوشم ميآيد في الحقيقه اّن حرباء مشاهده ميشود معلــوم نيســت بــاي
جهة اراه و باي وجهه توحيه والي اي وجه يتوّجه انشاء اهللا حّق جّل جالله ذيل امــر را از امثــال اين نفــوس مطهـّر دارد و يــا از فضــل و

عنايت خود رحيق ايقان و اطمينان کرم فرمايد اّن طهور المعلي الکريم . 
=================================================

932صفحه        
نگاشته بواسطه مير محّمد بيک نزد وي فرستاد و اين امور سبب شد که عاّمه بهائيان احــوالش را کـامال دانسـتند و روزي بـا مـيرزا
علي اکبر از بهائيان معروف حسن المحاوره مآلقات دست داده چنين گفت من با بهائيان ثابت و راسخ در ايمان زيــان و خســارتي
نيارم پس شما چرا از من ناراضي هستيد و ميرزا علي اکبر در مقام تصديق و تأييد سخنش بدين آيه از قرآن تمّسک و تمثيل کرد
که « فيفرتک الغوتيهم اجمعين اال عبادک منهم المخلصين » و الجرم او را کاري از پيش نرفت و چون بکرمان برگشت مکتوبي
ا محضــر ابهٰي  فرســتاد فرستاده چنين اظهار داشت که بواسطه تني از احّباي شيراز مرا تنّبه حاصل شد و نــيز توبــه نامــه نوشــته بعّکــ

 سفري بخارج از ايران نموده به مّکه رفت و در مراجعت از طريق اسالمبول و بـاکو بـه بنـدر انـزلي و1305سپس تقريبا در سال 
ــا بــا وي طــرف گيالن وارد شد و در باکو و رشت با مجتهدين و علما مجتمع شده اّدله بر رّد اين امر آقامت کــرد و بــرخي از احّب
شده در معني غلبه کردند ولي او با جمعيت علما همدســت بــود و خــود نــيز در فارســي و عــربي فصــاحت تقريــر و محفوظــات و
اّطالعاتي دلپذير داشت و براي اين طائفه فتنه عظمي شد و باألخره بواسطه بعضي تدابير و اعمال نفوذ او را از گيالن برکندند و به

 پرجمعيتي پيرامون خويش فراهم کرد و در . ۀمازندران رفت و در شهر بارفروش حوز

 ميرزا احمد کرماني با جمعي از طالّب در منزل مشهدي علي وارد جناب ميرزا يوسفعلي و ابتهاج و آقا ميرزا باقر ومع بعضي از دوستان حضــور داشــتند
ــيرزا ــد و م ابتدا وي را مؤمن گمان بردند و باالخره طرفيت کرده جدل نمود و ايتان حّجت را بوقت ديگر وعده داشت و طالّب در بلدرجز ميخواندن
احمد همه روزه در مسجد آقا فخرا بمنبر ميرفت و در ذّم اين فئه داد سخن ميداد و آقا کاس توا نام از تّجار احرار با او هم پرواز و دمساز بوده و چون
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در خانه هاي خودمان حاضر شد بخانه مشهدي صالح نام سمسار صوفي مشرب قرار داديم و در يوم موعود با آقا کاس آقا و پنج نفر از طالّب و برخي از
تّجار مسلمان حضور يافت و من و ميرزا باقر بّصار و ابتهاج الملک با بعضي از دوستان رفتيم و باه مالحظه . 

===============================================================
933 صفحه       

ــر و در مسجدي که در شهر رمضان امامت جماعت و آقامت موعظت ميکرد از کثرت هجوم عموم جاي فرار نبود و روز عيد فط
محّرم در ميداني وسيع آقامت صلوة و موعظت ميکرد و نزد حاجي مال محّمد اشرفي حّجة االسالم شهير تقّربي بسزا يافت گوينــد

 در شأن توحيد و معارف روحانيه بعربيـت فصيحي مرتجال ادا نمود که مــوجبۀبر فراز منبر در آغاز شروع بموعظت هر روز خطب
اندهاش افاضل گشت و بسياري از مريدانش خطب مذکوره را نسخه کرده براي قرائت و استفاده ضبط نمودند و بــاالخره فقهــاي
بلد مقابلت و مدافعت کردند و حاجي اشرفي با اينکه حمايت از او داشت کثرت و شّدت علما ناچار دســتور خـروج از بلــد داد و

 از1306هنگام خروج انبــوهي از معتقــدان و پــيروان همـراه شـدند والجــرم حکمــران او را بشـهر بـاز آورد و بـاالخره در سـال 

 اقوال و اعمال مذکوره در مجامع علما و محضــر امــام پيوســته از اين امــر بــاحترام نــام بــردهۀبارفروش عزيمت طهران کرد و باهم
عبارت حضرت جمال اقدس ابهٰي  را تکرار نمود و چون يکي از فقها سخني سـبک و انتسـابي خفيــف نســبت بـاين امـر ادا کـرد
برآشفته گفت نه چنين است اين امر را سهل و سبک نتوان شمرد چه امري بسيار عظيم ميباشد و اگــر جمــال اقــدس ابهٰي  دســت
يکي از اغصانش را گرفته در مالء ساکنين ارض گويد « ان کنتم في ريب من امري فاتوا بمثله احدي » ايتان مثل آنرا نتوانـــد و در

 حاکي از انابه بمحضر ابهٰي  فرستاد و در جواب تقريبا . ۀاسفار مذکوره از طرف بهائيان مقاومت ها ديده پي در پي نوشت

حکت که در ميان بوده پرده برداشته گفت اين وجود مبارک ميفرمايد الوهيت و ربوبيت قميص من است بهر که خواهم مي بخشم پس چون الوهيت
را مّدعي است شما از واليت و غيره سخن نگوئيد و هرگاه اثبات امر بآيات است من نيز مقتدرم و عزييه مفّصل و مسّجع ادا نمود که حاضرين متعّجب و
مضطرب شدند و باو پيغام کرديم که بمباهله اش افروخته دست يکديگر بدان ور در ميرويم تا حّق ممتاز گردد و او اقــدام نکــرد و بمــنزلش در مســجد

جامع تنها رفته از مقصدش پرسيدم . 
===================================================
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 تقريبا باين مضمون فرمودند عالمت توبه ترک عمل است که حـاکي از نـدامت حقيقيــه ميباشـد و بـا همـه توبـه و انابــه بحــاالت
مذکوره از قبيل دعوي علم و اظهار اّدعا و ابراز کلمات افکيه مقابل در آيات الهيه باقي ماند و گــاهي دم از بي ديــني زد و انکــار
نبّوات کرد و اعمال و عادات سوء مرتکب شد و مکّررا مست در گوشه افتاد وي را گرفته بخانه بردند و امرو باز بــود و نوبــتي در
حاليکه زنش اصرار و اجبار باطاعت از امر وي کرده فرياد زن بلند شد پليس ها بخانه ريختند و او را دســتگير کــرده نــزد کــامران
ــتمداد ميرزا نايب الّسلطنه بردند و مّدتي محبوس و باألخره مستخلص ساختند پس با آقا شيخ هادي نجـم آبادي مآلقات و از او اس

 جمهوري طلبان بنوعي که در بخش سابق آورديم رکنيۀداشت و با ميرزا رضاي کرماني معروف همراز و همقدم گرديده در فتن

ــدۀعظيم شد و عّد  را با خود همراز کرده قانون خواستند و اعالن هاي مخالف سلطنت مسقله خود مختار نشر دادند و شاه را تهدي
کردند که اگر قانون نگذارد وي را خواهند کشت و دولتيان باالخره او را با جمعي گرفتار کردند و در موقع استنطاق باين طائفــه
افترـا زد لذا حاجي مال علي اکبر شهميرزادي و حاجي ابوالحسـن امين الهي را نيز گرفتار کردنــد و جميــع محبوســين را بــه قــزوين

برده محبوس داشتند و بعدـا مرخّص نمودند و حاجي ميرزا احمد بطهران . 
---------------------------------------------------------------------------------------

ــانند حّجت من ــه ايش پرسيدم که آيا خود اّدعا دارد و با آنکه مکّررگفته هرگاه جمال قدم دست غصنيـن خود را بگيرد بتمام اهل ارض خطاب نمايد ک
همه عاجز مانند ديگر چه ميخواهد اظهار داشت که بايد بشرايع همه مشّرعين قبل عمل کنيد تا مانند من روحاني شــويد گفتم احکــام شــرايع مختلــف
است چگونه در وقت واحد عمل بهمه ممکن شود و او را مخبط ديده بيرون آمدم بدوستان گفتم و جناب عندليب بـه رشـت آمـده در ناصــريه بــا وي
ــدبود ــيرزا احم مآلقات کرد و آقا ميرزا محسن هدي که از مالزمان حکومت با دو سه نفر از دوستان از عقب عقب رفتيم با مشهدي اسمعيل کور که با م
ــذهب فسادي نکند و بخير گذشت و پس از ده روز احمد غفلة بانزلي و مازندران بگريخت از ترس آنکه صدمه بر او وارد نشود و در اين فتنه برخي الم

وال ابالي شدند و بعدا توبه کردند .                                                                                       ميرزا مهدي رشتي . 
===================================================================
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 هواهللا  . مکتوب بخّط آقا سيد مهد ي ذبيحي براـي آقا محّمد ابراهيـم ناظر معروف . 
 ولي آنچه الزم است عرض شود که ميرز ااحمد کرماني عليه ما عليه است که اين مرد غير منصف بعد از آنکه گفته بود و عامــل
ــوار و شده بود آنچـه شده بود از استعمال چرس و بنگ و غيره اين فاني وارد کرمان شدم و يکي از احباب در جزو از احوال و اط
رفتار او حکايت نمود بعد از مآلقات اين ذليل صحبت بميان آورد و اينکه بعضي از امور محبوب نيست عنوان نمود چنــد مجلس
صحبت مفصّل داشته شد تا آنکه همچه وانمود نمود که از آنچـه گفته و عامل شده نادم است عريضه هم بساحت اقدس معــروض
داشت و چندي نگذشته که مکتوبي از جناب ذبيح ارض ک رسيد و از احواالت مهمله و و اقوال بيمعني او نوشته بودند اين ذليل
بخيال خود خواستم اصالح نموده عرض کردم خدمت آقاي خادم روحي له الفداء کــه آنچــه از او نوشــته انــد از احــوال اوليــه او
بوده و حال چنين نيست و بينهايت از او جانبداري نموده که بلکه در ساحت اقدس بدون خير مذکور نشــود مبــاد کــه ذکــر نــار و
نفي از لسان اهللا در حّق او شود و الي االبد باقي ماند تا آنکـه اخبار متواتره از سوء احوال و عقائــد او رســيد و حرکــات مفســدانه و
اغراض باطله اش جميع بديهي گشت و هر ستري را کشف نمود اين فاني هم بين مقّربين خجل و شرمسار گشت و رشته عواطف
الهيه از او مقطوع و او هم به بيحکمتي و مهمل گوئي مشغول و بنداء عجليه منادي و چون ذکر عجل و ناعق و طيور ليل در آيات
ــا الهيه کرارـا نازل احّبائي که اهل بصر بودند و بمنظر اکبر ناظر باو اعتنا ننموده بلکه او را مسخره و استهزاء نمودند چه در ارض ط
و چه در ارض خا و چه اراضي اخري و از آن اراضـي عذر او را خواستند لذا از ايران بجهت هند عازم شد و بشکـل ديگر درآمــد
عبا و عصا و عّمامه بزرگ را دام نمود و باين تدليس درآمد اهل فرقان هم با تدليس اعتنا نکرده تمسخرش کردنــد و تدليســش را
بيکديگر اخبار دادند و بانگشت اشاره نمودند چون حال را باين قسم ديد باز رياء بحــق راجــع شــده مناجــاتي توبــه نامــه بســاحت
اقدس ارسال داشت و نهايت عجز و انکساـر را نموده و از بمبائي بديار مصريه راجع شد و از آنجا باسکندريه و اسالمبول حرکت
نمود و در جميع اين اماکن از احوالش مفّصل اّطالع بود بعد از ورود به اسالمبول کاغذي باين ذليل نوشته استدعاي مشّرف شدن
ــا نمود و اقرار بر خطاها و تفريطش در امراهللا و طلب غفران نموده که عرض در خالل همين احوال در اسالمبول باالي منبر ايرانيه
رفته بناي گفتگو گذارد و با شيخ محّمد ابن مرحمتشان شيخ محّمد شيرازي که از محتجبين است مــراوده نمــود و طــبيعت جعليــه
اش باز بر سر کار آمده و در غار شو که محل فالطيه است در اسالمبول بعضـــي حرکتهــاي غــير مشــروع نمــود بــاليوز ايــران نظــر
باحترام ايرانيها او را تأديب نموده بار ديگر کاغذي باين ذليل نوشته اظهار ايمان دروغي بحّق نمود و با بعضي احباب که در آنجا

مآلقات مينمود اظهار ايمان مينمود و چون بمنافقين اهل بيان ميرسيد اظهار حّب بجعل ميکرد و در واقع نه بحّق و نه بدون حّق . 
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 بنوعي که در بخش الحق مينگاريم اقداـم بقتل1313 برگشت و بود تا موقعي که ميرزا رضا کرماني مذکور از همان جمع بسال 
ناصرالّدين شاه کرده گرفتار شده بحبس افتاد و حاجي ميرزا احمد از طهران بسوي همدان گريخت و او را با سيد حســن طهــراني
در آن بلد دستگير کرده بطهران آورده در انبار شاهي انداختنـد و در حبس ســخت مــّدتي بــود و از کــثرت پليــدي و بــدي هــواي
ــرد و ــا بم محبس چشمانش نابينا گشت و موهاي چهره اش فرو ريخت و فضيح و عريان و مختل الشعور و ناتوان در محبس بود ت

سيد حسن مذکور متخلّص گشت . 
---------------------------------------------------------------------------------------

حق هيچيک ايمان نداشته و ندارد و اينها وسيله اظهار هواهاي خوش بوده و هست با موافق اظهار وقاق و با منافق اظهار اتحاد و اهل فرقـان را واعـظ
بوده و شبها در خرابات خانه هاي اسالمبول بهرزه گي مشغول اهل اسالمبول زبان طعن گشودند بايرانيان که واعظهاي شما همه يقين همين قسمند لذا
ــه ــد ک ايرانيها ميرزا احمد را غيرة از اسالمبول اخراج نموده اين ذليل الزم ديدم که ذکري از او نموده باشم تا نفوس ساده را بقدر امکان متذکّر دارن
مباد نفسي در چاه افتد و از حّق محجوب ماند چه که در الواح الهيه ذکر ناعقين بسيار شده و البته آنچه در الواح سبحاني نــازل شــده اخبــار نماينــد و

61البته ناعقين بسيار ظاهر خواهند شد بقدر امکان احباب را الزم است مطلّع نمايند ديگـر پس از  اخبار اگر نفسي محجــوب مانــد فعليــه ذنبــه واهللا .    
 1290الذليل مهدي الحسينـي 

 مسطور است : 98 محّرم سنه 27و در لوحي بقلم خادم موّرخ 
 واگذاشــته شــد و در بعضــي ازۀاز جمله ميرزا احمد کرماني که از اّول کمال اقبال و خلوص را اظهار مينمود و بعد نظر بجنون و اعمال شنيعهٴ  مردود

مدن ارض خاء رفته و بما امره النفس والهوي ناطق و چون اسرار باطنش ظاهر خائب گشت رجوع نمود و چند عريضـه بکمال ابتهال و انابه و استطاعت
بساحت اقدس ارسال داشت و بعد بارض ها رفتـه و التجا بيکي از نفوس مقّدسه نموده و ايشان عريضه . 
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 بساحت اقدس ارسال داشتند و توسط نمودند بعــد در مدينــه کبــيره رفتــه و نقض عهــد نمــود و بعضــي کلمــات واهيــه شــيطان را

 اين بي انصاف موجــود اســت و بقســمي اظهــار عجــزۀباطراف فرستاد لعمراهللا انسان از چنين نفوس متحير ميشود حال چند عريض
ــده نموده که هر نفسي مشاهده نمايد يقين ميکند بر صدق و اقبال و ايمان او و هر جا رفته خود اعمال و اقوالش مترجم باطن او ش
و حال از مدينه اخراجش نموده اند اعاذنا اهللا و معشر المّوحدين من مکره و مکرا مثاله نزد موافــق بمــوافقت تمــام ظــاهر ميشــود و
اّدعاي ايمان و ايقان مينمايد و نزد منافق انفاق ظاهر اين ايام کتــابي از ســّجين بدســت آورده بـه آبــاده شـيراز فرســتاده  و از آنجــا
صورت کتاب سّجين را نزد يکي از دوستان اين ارض فرستاده اند تفصيل بساحت اقدس عرض شد اين بيان از لسان رحمن ظاهر

 قلم اعلي مرزوق اند کتب  عالم ايشان را از مالــک قــدم منــع ننمايــد تــا چــه رســد بــاينۀقوله عّز کبريائه نفوسي که از ثمره شجر
ناهذيات انتهي و همچنين در لوح يکي از ابناء خليل که در آن اراضي هستند اين کلمهٴ مبارکه استماع شد طوبي از بــراي نفوســي
که امر بديع را عارف شدند و بصراط جديد توّجه نمودند و اين مقام بلند اعلي حاصل نميشـود مگـر بمحـو آنچــه از قبـل بــوده و
اذان اصغاء نموده نعيما لمن فاز بهذا المقام االعّز االبهٰي  انتهي . و در لوحي ديگر قوله عّز کبريائه في کتـاب االقــدس ان يـا ارض

الکاف و الّراء انا نراک علي ماال يحّبه اهللا ونري منک ما ال اطلع به احد ال اله العظيم الخبير و بخدمايمّر عنک في . 
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سّر السّر عندنا علم کّل شيئ في لوح مبين انتهي . اين ايام ميرزا احمد کرماني مع اينکــه چنــد عريضــه بســاحت اقــدس فرســتاده و
طلب عفو از بحر کرم کرده در مدينه کبيره وارد شده از شياطين بعضـي اوراـق زقوميـه اخـذ نمـوده و بــاطراف فرســتاده بــاري در
ظاهر با اهل وفاق اظهار رفاق و اّتحاد مينمايد و در باطن با اهل نفاق متّحد است اگرچه اين را هم دروغ ميگويــد اّن الخــادم يــراه
کالحرباء يتلون في کّل حين يکون يا حبيبي اين منافق بمثابه مومي مشاهده ميشود يقبل کــّل شــکل دوســتان الهي را از اين ملحــد
باغي اخبار دهيد که مطلّع باشند در هشت سنه قبل بجناب امين عليه بهاء اهللا بالمواجهه در باره ارض الکاف و الّراء کلمه فرمودنــد
آنجناب بايد شنيده باشند يسئل الخادم مولي العالم و سلطان االمم بان يحفظ احّبائه عن مکر کّل ماکر و حيل کّل محيل و يوفقهم

1298 محّرم سنه 14علي االستقامة الکبري في هذا االمر االعّز االقدس العزيز المنبع . خ ا دم  . 
 مسطور است در باب ميرزا احمد کرماني مکّرر1303 و در مکتوب جواد قزويني از عّکا براي علي حيدر شيرواني موّرخه سال 

عريضه شان که مشعر بر توبه و انابه و بازگشت بود بساحت عّز اقدس رســيد ظهـور عفـو و اظهـار عنـايت هم شـد بـاز بقـدم اّولي

 او رسيده بتوســّطۀ ماضي توبه نامۀبرگشت و توبه شکست و نقض ميثاق نمود اآلن خطوطشان کال موجود تا آنکه از شيراز در سن
حاجي ميرزا حسين شيرازي عرض شد و از بيانات مبارکه مفهوم شد که از طراز صدق عاري است چه که فرمودند اگر راست . 
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باشد باز قبول ميشود وانگهي معني توبه بازگشت و ترک اعمال غير معقوله است و اين فقره توبه و بازگشت بقول اکتفا نشود الّبته
بايد در تدارک مافات نفس تائب برآيد باري شخص مـذکوردعا الزم دارد بايــد دعـا نمـود کــه از اشــرآقات انـواـر آفتـاب کـرم
محروم نشود . باري همه اهل عالم از پي دنيا ميدوند و عّزت ميطلبند ولکن وصــول بهــر شــيئ طــريقي از بــرايش مقــّرر عنــد اولي

 جنــون دارد سربســر نبايــد گــذاردۀالعقل نه آنکـه با حّق جّل جالله بمعارضه برخيزد که اگر چنين نشود چنــان خـواهم نمــود جنبــ
ار مسکين است دعا الزم دارد لذا بايد در حقّش دعا نمود و از بهائيان معروف کرماني حاجي نياز مولدش کرمان و پدرش از تّجــ
محترم بوده ايمان بحضرت اعلي آورد و با مؤمنين ديگر معاشـرت و مجالســت خفيـه داشـتند و از وي کـه کـودک بــود مخفي و
پنهان ميکردند ولي عاقبت بعلّت شّدت اصرار و ابراـم از بعضي از انان تحقيقات کرده خبر از ظهور بـديع حاصــل نمـوده عرفـان و
ايمان يافت با آنکـه واقعه محاربه دولت با حسن شاه معروف که نيز بابي بود درگرفت و گــروهي از اين فئــه متفــّرق و يــا متــواري
گرديدند و حسن شاه با بستگان و خويشان به هند رفته مقام مرشدي و مرادي براي خود ايجاد نمــود و حــاجي نيــاز از آنگــاه بنــام
زيارت مقامات متبّرکه عرب سفر کرد و در اثناء طريق دچار سارقين گشته اموال و اشياء بغارت رفت و از آنگاه بلبــاس درويشــي
درآمد خود را بارض عّکا رسانده بمحضر ابهٰي  تشّرف يافت آنگاه به مصر رفته بکسب و کار مشــغول شـد و جمــال ابهٰي  وي را
احضار کرده لوحي عنايت فرمودند که به هندوستان رفته بحسن شاه برساند و بعلّت بعضي موانع نتوانست بموقع سفر کند و وقتي
به هند رسيد که حسن شاه درگذشت و پسرش آقا خان برياست نشست و بسخنان حاجي مقعي نگذاشت لــذا بــه بالد هنــد و برمــا

رفته . 
940 صفحه       
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 کساني را که مأمور بود مآلقات کرده بشارت و پيام رساند سپس بعّکا باز گشته ماوقع معروض داشته بمصر رفتــه بمانــد و بعــد از
غروب شمس جمال ابهٰي  ثابت بر عهد و پيمان بوده کرارا از قاهره بزيارت حضرت عبدالبها آمد تا باألخره بسّن هشــتاد در مصــر
درگذشت و از معاريف بهائيان آنحدود محّمد خان بلوچ در ريعان جواني هواي سير و سلوک طريقت ويرا بر ســر افتــاده بلبــاس
ا فقر و کسوت درويشي ملبّس گشته سير بالد همي نمود و در خالل احوال نداـي بديع شنيده پذيرفت و بهمان طريق خـود را بهّکـ
رسانده در محضر ابهٰي  مشّرف گرديده نداي الهي را بسمع ظاهر و باطن شنيده و مبعوث بدعوت ناس گشته برگشت و سير کنان
به سيستان وارد شد و نخست آسايش عائله را فراهـم ساخت آنگاه با لباس مذکور بسير بالد و هدايت عباد پرداخت و در فئه ســال

ــارس1287   در شيراز چنانکه در بخش سابق نگاشتيم هنگاميکه ميرزا آقا رضا رکابساز و جمعي در حبس حسام السلطنه والي ف
افتادند وارد شده شهرت يافت که درويش بلوچي مّداح بابي در بازار و معبر مدح ميخواند و خبر بحاکم رســيد تــني چنــد مــأمور
نمود و او را با لطم و شتم بدارالحکومه بردند و بزندان کشيده با محبوسين مذکور بکند و غّل نهادنــد و بهائيــان شــيراز بــا حــاجي
ميرزا عبداهللا خان کارگذار دولت انگليس که موانست و خيرخواهي داشت خبر دادنــد کــه محّمــد خــان بلــوچ از تبعهٴ  آن دولت
است و مذاکره و مشاوره کردند و او به ميرزا حسنعلي خان نّواب قونسول انگليس اخبار و اصرار نمود که محّمد خــان مســتخلص
شود و ميرزا حسنعلي خان با حسام السلطنه مآلقات و در اين خصوص گفتگو کرد و مسائل بسيار فيمابين رّد و بدل شد آخر االمر

شاهزاده خود از محّمد خان استنطاق کرده . 
941 صفحه       

پرسيد کجائي هستي و محّمد خان با لهجه گفت بلوچم شاهزاده گفت از کدامقســمت درويش جــواب داد از بلوچســتان انگليس
شاهزاده پرسيد بابي هستي او جواب گفت مي بيني که درويشم و درويش را طربقت است نه شريعت شــاهزاده گفت اگــر چــنين
ار است بصبح ازل لعنت کن و او بنوع کمال تعّرض آميخته بهزل در باره صبح و ظهر و شام ازل سخني مضحک ادا کــرد و حضــّ
بخنديدند و شاهزاده وي را به نّواب تسليم داد و او با محّمد خان از ارگ حکومتي يکسر بخانــه آقــا مــيرزا آقــا افنــان رفتنــد و در
آنجا بهر محّمد خان لباس و کفش و زاد و توشه و مصاريف سفر تهيه گرديد و بعضي از محّبين با وي مرافقت نمودند و در نيمــه
شب از شيراز بسمت زرقان و آباده رهسپار گشتند و چون با لباس درويشي بآباده رسيد بخلوت خانه مال محّمد حســين جنــاب دو
سه روزي مختفيا بماند و معاندين ندانستند و حاجي محسن از اشــراف بــا جمعي کثــير حســب حکم حــاجي قاضــي بــرادر جنــاب
بخلوت مذکور هجوم بردند و مهمان نورسيده را با سّب و لعن و آزار بيشمار از قصبه روانه کردنــد و بــه طهــران رســيده بــا مــيرزا
يوسف خان مستوفي الممالک مآلقات کرده از امر ابهٰي  حکـايت نمـود و مسـتوفي از او خواسـت کـه از محضـر ابهٰي  بطلبـد تـا
پسري بوي کرامت شود و خاتمه مکالمه شان باينجا رسيد و محّمد خان از طهران رفت و در سفري ديگر بطهران همينکه بــديوار
ــوظ مستوفي رفت پسري در آغوشش ديد و مستوفي بغايت مسّرت بدو گفت حال از محضر ابهٰي  بخواه که پسرم مصــون و محف

 آقا ميرزا محّمد حسن ( سلطان الشهداء ) از جمال ابهٰي  خواست که پاسبان آســتان شــودۀماند بالجمله محّمد خان باألخره بواسط
و مقبول گرديده در جوار قرب مقّر گزيد و پس از غروب شمس جمــال قــدم مشــمول توّجهــات حضــرت غصــن اعظم عبــدالبها

 درگذشت . 1330گست تا در حدود سال 
942 صفحه        

و بقرب مقام اعلي مدفون شد . گيالن هرچند در سنين دوره اّوليه امر و بعد ها آحادي از مؤمنين بابيه در آنحدود گذشتند و تــني
چند از گيالنيان فائز بايمان بديع شدند و اسامي بعضي از بابيـان رشـت و الهيجـان در ضـمن منـدرجات بخشـهاي سـابقه مسـطور
گرديده و خصوصا در رشت برخي از پيروان ميرزا اسداهللا ديان خويي بودنـد ولي امــر بـديع در آن حـدود قــرار نگرفتــه مرکـزي
ار نقـاط متعـّدده تأسيس نيافت و فقط در الهيجان که شهريتش بزرگتـر و مرکز آبادي و تجارت گيالن بـود و جمعي کثـير از تّجـ
ميزيستند تني چند از بابيان قزوين سکونت يافته گرفتند و نخست حاجي شيخ محّمد نبيل بـا بـرادرش مشـهدي محّمـد رحيم وارد

 امـر بـديعۀشده حجره تجارت تأسيس کرد و مشهدي رحيم مقيم بلد شده ازدواج نمود و با نفوسـي سـالم انـدک انـدک در بـار
صحبت داشت و چون معروف شد دچار تعّرضات معانــدين گرديــد زدنــد و امــوال بغــارت بردنــد و ايــامي طويــل بســتري شــد و
بمعالجه جراحات پرداخت و آخر االمر سرمايه و ثروت از دست داده اثاثيه فروخته بمصرف رســانده دچــار فقــر و فاقــه گشــت و
ناچار روزها بجنگل رفته هيزم بشهر آورده فروخته معاش کرد و اشرار وي را در حاليکه هيزم بر پشت داشت گرفتار کرده زدنــد
و باالخره از بيم تعّدي و ضرب مالزم خانه گرديده بيرون نيامد تا از شــّدت گرســنگي درگذشــت و قــبرش در جنب تکيــه مــيرزا
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ــا جعفر خان کالنتر که بعدا مدرسه حقيقت شده واقع است و احفادش نام و مقامي در اين امر حاصل نکردند و بعدـا ابوتراب و آق
کربالئي باقي و آقا عبدالصمد وارد و مشغول تجارت شدند آنگاه مال جعفر و هم مال عبدالحسيـن قزويــني در قريــه گلشــاجان بــه

تعليم کودکان پرداختند و سيد باقر هراتي و برادرش . 
943صفحه        

سيد حسين که در آغاز جواني ساکن قريه بودند و بستگانشاـن را تبليغ کردند و آنان چندي بعد مغروف شدند و ميرزا کاظم خــان
نائب الوزاره مالک قريه که حاکم الهيجان بود ايشان را تهديد و ضرب و اموالشان را يغمــا کــرده تبعيــد نمــود و مال جعفــر و مال
ــدوز از جهت عبدالحسيـن بدينطريق بذر ايمان در آن حدود افشاندند و تني چند را هدايت کردند و سپس آقا محّمد صادق کاله

 جمعي از قبيل مشهدي محّمد رحيم و آقــا1271کثرت تعّرض و تعّدي اهالي قزوين مهاجرت به الهيجان کرد چنانکه در سال 
محّمد رضا و آقا مشهدي محّمد باقر و آقا حسينعلي و آقـا مـيرزا محّمـد و حـاجي شــيخ محّمـد و غـيرهم گـرد آمدنـد و يکي از
معاريفشان آقا سيد جواد تاجر که در وطن اندک تحصيالت عربيـه کرده شيخي بود و در آغاز امر فائز بايمان بديع گشت بســمت
مباشرت امالک تّجار اميني که در حومه الهيجان واقع بود وارد شده آقامت جست و با جمــاعت شــيخيه کــه قــدرت و ثــروت و
نفوذ داشتند معاشرت گرفته از مصاحبت با هموطنان مذکور خود احتياط نمــود و بــا مراعــات حکمت و مصــلحت وقت در پــرده
صحبت از امر بديع داشت و در حدود سال هزار و دويست و هشتاد و اند کربالئي بابا نام وکيل مهتدي شده به تبليغ رفقاي خــود
پرداخت از آنجمله ميرزا علي اشرف را که جواني فهيم و عارف از طالّب مدرسه دينيـه بـود تبليــغ کـرد ولي ايمـان و اّطالعشــان
محصور در امر حضرت مبشّر اعظم ماند و آقا سيد جواد ايشان را از مآلقات بهائيان قزويني مذکور دور داشت تا چــون آقــا ســيد
جواد سفري بقزوين نمود ميرزا علي اشرف خود را بمآلقات مشهدي محّمد رحيم مذکور رساند و بواسطه او با سائر اهــل بهــا راه

يافته دالئل و براهين بشنيد و رساله معروف بنام عليمحّمد سراج را زيارت کرده از ظهور رجعت حسيني و . 
944صفحه       

 قيام قيوم بعدالقائم آگهي يافته مشتعل و سرشار شدند و بعد از عودت آقا سيد جواد از قزوين ميرزا علي اشــرف وي را نــيز تبليــغ
ه بامر ابهٰي  نمود و جمع مذکور از احباب با هم مآلقات و احتفاالت پي در پي کردند و ميرزا علي اشرف ترک مدرسه گفته دّکــ
در بازار مفتوح داشته به تجارت منسوجات پرداخت و هّمت به تبليغ خصوصا رفقاي مدرسه نهــاد و جمعي ماننــد مـيرزا آقـا جـان
( ميرزا احمد) راز اهل قريه سوستان و آقا سيد محّمد از اهل قريه گراب جوار از توابـع بلد ايمان حاصل کرده با  شوق و انجــذاب
تمام صحبت با اهالي نمودند و از آنجمله حّجة اهللا نام شاعر متخلّص بعطار و اظهار انجذاب و ارتباط بمراکز امر نموده بواســطه او
و هم درويش خوشحال نام که بر   خود را غصن اکبر خواند فتنه داخله برخاست و اين شور و نشور موجب هيجان اهــالي گشــت
و آقا سيد محّمد و ميرزا احمد را مالها تعّرض و تعّدي نمودند و زيستشان در وطن مشــکل شــده بطهــران شــتافتند و مــيرزا احمــد
باألخره از آنجا باصفهان رفته آقامت گزيد و آقا سيد محّمد در طهران سکونت نمود و در آن حال الواح متواليه بــراي مــيرزا علي
اشرف و غيره رسيد و با بهائيان قزوين و رشت و مهتديان جديد به رشت و غيره رفته مــوجب طلب وکوشــش بــرخي شــدند و بــه
الهيجان آمده هدايت يافته بمحال  خود برگشتند و بدينطريق جمعيتي بتدريج در گيالن ببساط ايمان و عرفان وارد شدند و مــيرزا
علي اشرف هّمت بر تبليغ و نشر امر نهاد و مکاتيب جوابيـه بمالهاي بلــد نوشــت و آنــان مرقومــات وي را بــر منــبر خوانــدـه تشــهير
ان وي ايســتاده ســّب و لعن کــرد و قــرب مــاهي نمودند تا آنکه سيد درويشي در بازار قدم زده بر بابيــان لعنت نمــود و مقابــل دّکــ

بدينطريق گذشت و پيمانه صبرش لبريز شد و در روز جمعه . 
945صفحه         

 دّکان خود را براي مهّمي باز کرد و سيد رسيده شروع بسخنان زشت و ناستوده نمود برخاسـت و بــا مقيــاس آهـني زرع خـان بـر
ان را بســت و بخانـه آقـا جـواد قزويــني از دهن سيد سپوخت که سر آهن از قفايش بيرون رفت و آهن را بــيرون کشـيد و در دّکـ

ۀاحباب که برجاي آقا سيد جواد مذکور مقيم الهيجان بود و در آن روز با جمعي از احباب در آن خانه مهمان بود رفت و در بار
واقعهٴ  مذکور مشاوره کردند و از آنطرف اهالي بازار و اخالط مردم اشــرار ســيد را در حاليکــه در دهــانش خــون جــاري بــود بــه

 از فّراشــانۀدارالحکومه بردند و حکومت با ميرزا حسينخان منظم السلطنه پسر امين ديوان بود و کدخداي محّل را طلبيــده بــا عــّد
براـي دستگيري ميرزا علي اشرف فرستاد و بعضـي مردم بايشان خبر دادند که در خانه آقا جواد مباشر ميباشد ولي آقا جــواد بپــاس

 پنهان نموده خود تمــارض کــرده در خانــه بســت و چــون کدخــدا وۀاحتياط احباب را از خانه خود متفّرق نموده وي را در گوش
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فّراشان رسيده دّق الباب کردند اظهار بيماري و عدم اّطالع نموده آنان را راه داد و ميرزا علي اشرف را نجســته رفتنــد ولي جمعي
در پيرامون خانه مترّصد و مراقب شدند و هنگام غروب عموي ميرزا آقا مشهدي حسين از رشت مراجعت به الهيجــان نمــود و از
جمعيتي که اطراف خانه آقا جواد منتشر بودند ماجري شــنيده ســخت برآشــفت و عــرق حميتش بحــرکت آمــد و بخانــه خــويش
ــد درآمده لباس مبّدل جنگجوئي در بر کرده چوبدستي برگرفت و در سر بازار جلوي کوچه با کسبه که اغلب از بستگانشان بودن
تشّدد کرده چنين گفت گرچه شخصي عاميم و کلمات برادرزاده را نمي فهمم ولي اينقدر معلوم و واضح است که برادرزاده من

و پسرعموي شما جواني است عالم و عارف و مطالب علمي اظهار ميکند که کتبا باکثر .
946صفحه       

 علماي اين شهر ابالغ نمود و درخواست مجلسي کرد که مناظره و محاجه نمايند تا حقانيت مطالب خود را ثابت کنــد و يــا علمــا
وي را محجوع و مغلوب سازند چرا علما حاضر نشدند و حال ميخواهند با اين دسيسه فتنه و شّر برانگيزند اگر من امروز از رشــت

نميرسيدم  
   شما وظيفه و تکليف خود را نميدانستيد معلوم ميشود غيرت نداريد که يک نفر از قوم و عائله خود را نگهدارـي کنيــد حــال من
ميروم و عندليب را بخانه ميآورم به بينم اين خلق چه خواهند کرد آنگاه بسوي خانه آقا جــواد شــتافت و بــدرب خانــه رســيده دّق
الباب کرده بانگ داد که مشهدي حسين عموي ميرزا علي اشرفـم چون در را باز کردند و بدرون رفتــه لباســي کــه همــراه گــرفت
بوي پوشانده چوبي بدستش داده گفت تو از جلو و من از عقب ميرويم و هرکه بنوع تعّرض رسيد بايد با اين چــوب بقــّوت تمــام
بر او فرود آري وگرنه من تورا ميزنم و بدانحال از خانه مذکور بيرون آمده از مابين انبوه مردم گذشتند و کسي جســارت تعــّرض
نکرد تا بخانه خود وارد شدند و مردم نيز متفّرق شدند و خـبر بسـمع حکــومت رســيد و بمالحظــه از شـجاعت مشـهدي حســين و
قدرت عشيرتشان تعقيب نکرد و ميرزا مّدت يکماه براـي اينکه نيران فتنه منتفي شود از خانه بيرون نيامــد تــا حــاکم مکتــوبي بــوي
بدين مضمون نوشت که با اينکه ســيد درويش بهبــودي يــافت مالهــا و عــوام پيوســته بــا من در اين خصــوص مــذاکره و مراجعــه
مينمايند اولي آنکـه شما چندي از الهيجان خارج شويد و چون قضــيه را فرامــوش کــرده ســاکن شــوند مــراجعت نمائيــد و او نــيز
اطاعت کرده چند روزه امور خانه و لوازم سفر مرتّب و مهيا ساخت و با آقا صمد قزويني مذکور از طريق ديلمان عزيمت قــزوين
نمود و در يوم اّول عيد رضوان وارد شد و قريب دو سال در قزوين و طهران ماند آنگاه بــوطن برگشــت و ايــامي چنــد بزيســت و

آنهنگاـم در آن بلد جمعي از بهائيان قزويني و تني چند از اهالي . 
947 صفحه         

مد و بـرادران آقـا که بواسطه وي فائز گشتند اجتماع داشــتند و از قزوينيـان بعالوه نفـوس مــذکوره آقاحســين بــرادر آقــا عبدالصــّ
عبدالّرزاق و کربلئي عبدالباقي و مشـهدي مطلّب و آقـا مرتضـي و غــيرهم بودنــد و مـيرزا پس از مآلقــات بـا مـذکورين بمـوجب
مذاکره و مشاوره که در قزوين شد بقصد تبليغ و نشر امر ابهٰي  به رشـت رفتـه در سـراي مـيرزا بابـا حجـره گرفتـه هّمت بـه تبليـغ

 تجارت داشت و عّده قليل بستگان قزوينيشان نيز بهــائيۀگماشت و در آن ايام حاجي نصير قزويني با عائله مقيم رشت بوده حجر
و انگشت نما گشتند و هنوز احدي از اهالي ايمان نياورده و بعدـا آقا سيد جواد قزويني و سپس آقــا محّمــد اســمعيل و آقــا محّمــد

اروۀابراهيم الهيجاني که عندليب تبليغ کرد برشت وارد شده آقامت جستند و عّد  از اهــالي ماننــد مــيرزا مهــدي و مــيرزا بــاقر بصــّ
برادرانش ميرزا علي و آقا علي اصغر و عائله شان و مال يوسفعلي و برادرش آقا حسين و پدرشان مال محّمد و نيز کربالئي قاسم و

ــر1296برادرش آقا رضا زرگر و آقا رسول قّناد و آقا محّمد جواد و سادات خمس مؤمن گشتند و تا سال   جمعيت به بيســت نف
 که هنوز احکام صلوة صدور نيافت تکليف عاّدي خواست1295بالغ گرديد و مال محّمد هفتاد ساله تازه ايمان مذکور در سال 

عاقبت مجموعه مناجاتي باو دادند که هر روزه . 
 ---------------------------------------------------------------------------------------
آقا ميرزا صادقخان الهيجي که بابي و نزد حکومت رشت نوکر بود بدستور حکمران براي قطع نزاع دو تن از اهالي روزهائي نزد حاجي مير عبدالباقـي
مجتهد حضور يافت روزي در حاليکه جمعي کثير نزد مجتهد حاضر بودند سخن از بابيه بميان آمد و چون برخي شنيده دانستند که مـيرزا صـادق بـابي
است از او عقائد و مطالب بابيان را استفسار کردند و او چنين جواب گفت بهمان دالئل آيات شما استدالل بهر حقيقت امر رسول اهللا اســتدالل ميکنيــد
ايشان نيز آقامت حّجت مينمايند و بيدرنگ دعوي را بحال گذاشته از آن محضر بيرون رفت و اين موجب مزيد جسارت مردم شــد و چــاهي در خانــه
مجتهد حفر نموده احجار بسيار حاضر ساختند که فردا مرا سنگسار کنند و هنگاـم غروب ميرزا صادق به منزلم آمد از وخامت آتيــه ســخن گفت و اظهــار
ــزد وي داشت که عندليب را خبر دهيم تا الواح و آيات از منزل خود بسراي گلشن را در جائي ديگر گذارد تا دست اعدا نيفتد و احدي اقدام برفتن ن

نکرد . 
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=============================================================
948صفحه         

پس از اداء نود و پنج بار اهللا ابهٰي  بخواند و پس از سالي چند جمعي ديگر مانند ميرزا آقا حکيم و ميرزا ابــراهيـم جديــد و غـيرهم
ــا مؤمــنين آنجــا تبليغ شدند و در ليالي با رعايت احتياط احتفال نمودند و و عندليب در ايام آقامت برشت گاهي به الهيجان رفته ب

ــوعي1300 سال ۀنيز مآلقات و مساعدت کرد تا آنکه فتن در کثيري از بالد ايران واقع شد و جمعي از بهائيان رشت و الهيجان بن
که در بخش سابق نگاشتيم گرفتار و محبوس گشتند و چون فضل اهللا خان حکمــران الهيجــان حســب امــر بــرادرش عبداهللا خــان

  از گماشتگان مأمور نمود مــأمورين نخســتۀوالي گيالن براي دستگيري بهائيان آنجا محّمد صادق بيگ فّراشباشي خود را با عّد

 رفته او را با تمامت کتبش بدارالحکومه بردند و حکمــران او را حبس و کتب را ضــبط کــرد و بهائيــانميرزا علي اشرفبخانه 
متواري و مختفي گرديدند چنانکه مشهدي غالمحسين کّفاش و برادرش مشهدي محّمد جعفر و عمويش مشهدي عبــدالرحيم بــه
مازندران گريختند و دانستند که در آنجا نيز حکومت بصدد گرفتاري بهائيــان اســت الجــرم بخراســان شــتافتند و پس از شــهوري
چند برگشتند و جمعي از مؤمنين بقراء و نواحي گريخته و فقط بعد از ميرزا کربالئي بابا و آقا محّمد صادق قزويني و آقــا محّمــد

تقي مازندراني نيز گرفتار چنگال مأمورين حکومت شدند و آقا مشهدي غالمعلي شوهر خواهر ميرزا را نيز گرفته شبي توقيف .

عاقبت خود رفتم و در حجره اش را مقفّل ديدم چون بخانه برگشتم وي را با تمامت الواح و آثار در حال مکالمه با بعضي احباب يافتم و روزي ديگر 
حسب عادـت همه روزه براي حجره ام از حدود خانه مجتهد گذشتم و گماشته اش رسيد و مرا بمحضرش برد که قــريب سيصــد نفــر مجتمــع بودنــد و
بنوعي با وي گفتگو کردم که حکم قتل نتوانست داد و مسئول اصحاب نيز حاصل آمد و پس از اختتام مقال که محض تفره مرا مرخّص و موکول بــروز
ديگـر نمود و چون بسوي حجره ام بسراي تبريزي روان شدم بين طريق محض مآلقات حاجي نصير بسراي نمکي رفتم و او را دم در بحال انتظار ديدم

 واقع شد . ميرزا مهدي رشتي .1297چون سالم دادم پرسيد که بگوي شيري يا شغال گفتم بعنايت الهيه شير دالورم نه شغال مزّور و اين واقعه در سال 
=======================================================

949صفحه 
کردند و روزي ديگر حسب وساطت بعضي رها نمودند و ميرزا بواسطه محّمد صادق بيــک سرگماشــته حکومــتي پيــام کــرد کــه
چون گرفتاري ما بجرم عقيدت دينيه است اولي آنکه علماء بلد مجتمع شوند و من با حضور حکمـران حقيت اين عقيـده را بهمـه
ثابت و مدلّل نمايم و او مجلسي مشحون از علماء در دارالحکومه منعقد ساخت و ميرزا را حاضر نمود تا با علما محاضره و مناظره
کرد و بموجب تقاضا و امر حکمران ناچار شدند که دست از قال قيل باجتماع کشيده يک يک بميدان مناظره درآمدند و همگي
مفحم و ملزم گشتند و ميرزا ابراهيـم جناب که خـويش را از طــراز اّول علمــا و عرفــاء بلـد ميدانسـت چـون مغلـوب و خجـل شــد
بحکمراـن خطاب کرده چنين گفت ايخان حاکم جواب اين شخص شمشير است و اين گروه را بايد کشت و بالجمله پس از چند
روز نخست آقا محّمد صادق قزويني و کربالئي بابا و آقا محّمد تقي را با غل و زنجير سوار اسب نموده برشــت گســيل داشــتند و
بعد از دو روزي ديگر ميرزا را نيز بهمان طريق به رشت بردند و در عبور هر يکشان از کوي و بازار الهيجان اشرار و اخالط نــاس
آنچـه خواستند لسانا و يدا از ايذاء و توهين بجاي آوردند و بالجمله محبوسين با تحّمـل مشـقاّت بسـيار مـّدتهاي مختلفـه در حبس
بسر برده بوسائل و وسائط متنّوعه مستخلص و رها شدند و کربالئي بابا را ميرزا محّمد عليخان امين ديوان وســاطت کــرده بعــد از
چند روز مرخّص ساخت و از سه تن ديگر محبوسين الهيجان آقا محّمد تقي پيشتر خالص شد آنگاه عندليب و مّدت گرفتاريش
نوزده ماه بطول انجاميد و چند ماه از مّدت مذکور را در کند و زنجير بوده از آن پس حبس محترم شد و آقا محّمد صادق سه ماه
بعد از خالصي عندليب در زنداـن گذشت و چنانکه در بخش سابق آورديم حاجي نصير قزويني نــيز از ضــعف پــيري و از شــّدت
مشقّت در محبس وفات يافت و قبر حاجي نصير در ولي بزرگوار و قبر آقا محّمــد صــادق در قبرســتان مســلمين رشــت ميباشــد و

بدين جهات تا مّدتي خمود و قعود دست داد و بعد از چندي باز از هر سو مجمع . 
950 صفحه       

شدند و قيام بر خدمات امريه کردند و احتفاالت با روح و ريحان نمودنــد و تــا يــوم غــروب شــمس جمــال ابهٰي  جمعي کثــير در
رشت و الهيجان آقامت داشتند و الواحي کثير در حقّشان موجود است و معذالک بعضي فتن داخليه نيز چنانکــه در ضــمن شــرح
احوال حاجي ميرزا احمد ناعق کرماني اشاره کرديم در آنحدود رخ داد و در لوحي بامضاء خادم چنين مسطور اســت : « در ايــام
مبارک حسين نامي در گيالن اّدعاي حقيت کرد و چند نفري را گمراه نمود همچنين خبيث ديگر مّدعي شد که من غصن اکبرم
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آن هم چند روزي بفريب ناس مشغول شده بقسمي که بعضي گمان صدق کردند و شــخص مخصــوص بــه گيالن فرســتادند بعــد
کذب آن خبيث هم معلوم شد» . و عندليب در طول مّدت حبس نوزده ماهه اشعار و ابيــات بســيار در مـدح و ثنــاء جمــال ابهٰي  و

مسائل اخري بسرود از آنجمله ابيات مشهوره ايست که از محبس براـي عبداهللا خان والي بفرستاد و هي هذه . 
 گمان کرد آن کمان ابرو که من سام و نريمانم . کشيده زير زنجيرم مکان داده به زندانـم . نموده همچه خال روي خود سيه حالم
. نموده چون پريشان موي خود آخر پريشانم . نيم يوسف که تا در گوشه زندان شوم سـاکن . نيم يعقــوب تـا مـنزل شـود در بيت
االحزانم . مگر من بيژنـم کافتاده اندر چاه تاريکم . بود اشگ بصر آب و بود لخت جگر نانم . ز نوک خامه ام ميريخت دائم لؤلؤ
و مرجان . کنون ياقوت ميريزد همي از نوک مژگانم . ز بحر طبع مّواجم گهر ها ميشدي روشــن . کنــون از چشــمه چشــمم گهــر
ريزد ز دامانم . بمثل رود جيحون چشمه ها جاري است از چشمم . بسان بيخ مرجان رخنه ها افتــاده در جــانم . مکــان بــوده اســت

اندر پاي سرو سايهٴ  بيدم . ز سر تا حال در زندان بسان بيد لرزانم . 
951 صفحه        

بدم سرحلقه اهل کمال اي آسمان آخر . بچشـم خلق کردي کمتر از طفل دبستانم . مرا چون بلبل شــيدا بگلشــن هــا بــدي مــأوي .
کنون چون جغد ها گرديده منزل کنج ويرانـم . ز چرخ واژگــون دارم شـکايتهاي گونــاگون . مگــر دسـتم دهــد روزي کـه داد از
چرخ بستانـم . اال اي حکمران ملک گيالن تا بکي داري . مکان در کنج زندان و قرين با آه و افغانم .گمان کــردي کــه من شــيرم
نمودي قصد نخجيرم . کشيدي زير زنجيرم مکان دادي بزندانـم . اگر رندم اگر قالش اگر مومن اگــر کــافر . بهــر حــالت تــو را از
جان دعاگوي و ثناخوانم . حديث اکرم الصنيف از نظرها محو شد گويا . اگر هم کافرم آخر براهـل رشت مهمــانم . مــرا بايــد مي
اندر ساغر و معشوقه در بالين . کجا کي آشنابود با آئين و ايمانم . اگر چندي شم سالک ميان ناجي و هالــک . ندانســتم نفهميــدم

ۀخطا کردم پشيمانم . خراباتست ما دايم بود دير مغــان جــايم . جــزاين ديــني نميجــويم جــزاين کيشــي نميخــواهـم . کتــابم صــفح
ياراست و سبحه حلقه گيسو . بود اين مذهبم گر کافرستم ار مسلمانم . نمودي دستگيرم بــازگير از مکــرمت دســتم . فکنــدي گــر
زپايم باز بر پادار از احسانم . ز زندان بودنم بر عّز و اجاللت چه افزايـد . بـده کـامم کـه تـا کـامت دهـد داوار سـبحانم . بزرگـان
شاعران را هيچوقت از خود نرنجاننـد . تو نيز از فرط ارکان بزرگي پس مرنجانم . مرا زين شعر جان پــرور نبــوده هــديهٴ  خوشــتر .
سليماني تو و من مور و اين شعر است چون رانم . بگلزار فصــاحت عنـدليب نغمـه پـردازم . خالصـم زين قفس فرمـاي جـا ده در

گلستانم . بود تا چرخ نيلي سايه افکن بر سر مردم . نگردد از سرت کم سايهٴ  الطاف يزدانم . 
 952 صفحه        

و پس از استخالص به الهيجان رفته تقريبا چهار ماه مانده ولي چــون اغلب اهــل بهــا در آن فتنــه مشــقّت و خســارت بســيار ديــده
 آنگاه حسب امر ابهٰي  بناء ســير و ســفر تبليغي1304جمعي متفّرق شدند مهاجرت به قزوين نموده و تقريبا دو سال آقامت کرد 

 وارد شــيراز1306در ايران نهاد و به طهران و يزد رفته در نشر نفحات الهيه مساعي جميله و خدمات مقبوله انجام داد و در ســال 
ــا در ســال   از1309شده مقيم و متزوّج گرديده و بخدمت تبليغ در ايالت فارس و نيز بکتابت الواح و آثار بديعه اشتغال جست ت

طريق بوشهر و دريا زيارت عّکا شتافته بمحضر ابهٰي  مثول يافت و دو مــاهي در کنــف فضــل و عطــا بســر بــرد کــه واقعهٴ  غــروب
له کـه خطـاب بــوي از قلم ابهٰي  موجـود اســت شمس جمال ابهٰي  واقع شد آنگاه عودت به شيراز کــرده و از الــواح کثـيره مفصـّ
ـا نـذکر من سـمع نـدائي و اقبـل الي افقي و قـام مقداري بسيار طبع و انتشار يافت و در لوحي چنين در حّق وي مسطور ميباشد « اّن
علي خدمة امري و اقتصر  االمور علي ذکري و ثنائي و شهد بما شهد به لسان امري في قباب عظمتي الــذي ســحيناه بالعنــدليب في

کتاب االسماء ليشکراهللا في الليالي و االيام » 
 و بالجمله ميرزاي عندليب تا آخر ايـام حيــات آقـامت در شـيراز داشـت و گاهگـاهي مسـافرت تبليغي بــاطراف نمـود و در سـال

 از طريق بوشهر و دريا به حيفا شتافته چندي بزيارت و استفاضه حضرت غصن اعظم عبدالبهاء چهل روز برخوردار گشته1322
و بموجب دستور از طريق اسالمبول و قفقاز وارد گيالن شد و چندي در آن حدود به تبليغ پرداخت و سپس به قزوين و طهران و

 واقع شد و خاندان عندليبي برجاي گذاشت و خطــاب بــاو الــواحي1327باألخره به شيراز رفته بزيست و وفاتش در شيراز بسال 
بسيار نيز از حضرت عبدالبها موجود است و خّط نستعليق و نسخ را نيکو مينوشت و در صنعت تذهيب و مرقّع کاري يــدي طــولي

داشت و بخّط و تذهيب او الواح و آثار بسيار برقراـر ميباشد . 
953 صفحه       
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 و ديوان اشعارش جمع و انتظام يافت و از آثار نظم و نثر و مکاتبه و رساله هاي اثباتيه که نوشت خصوصا مکاتباتي که بـا حـاجي
مال قاضي الهيجي نمود و ترجيع بند «تا شريعتمدار شد محمـود مصـطفي واشـريعتا فرمـود » کـه در حـّق مال محمـود شـريعتمدار

 را بــاين ابيــاتۀالهيجي بسرود معروف و مشهور است و او  را قصائد مفّصله در مدح و ثناي جمال ابهٰي  است از آنجملــه قصــيد
شروع کرد :

 نسيم روح ميوزد مگر ز زلف يار من . که صد گره گشوده شد ز بستگي کار من . ز سر گرفت زندگي دوباره جــان زار من . دل
از براي جستجو روان شد از کنار من . که بلکه يابد آگهي از آن يگانه دلبرا . 

 و نيز : بريز ساقي از کرم بجام باده خوارها . از آن مئي که قطره اش بجان زند شرارها . کند چنان نشــاط مــا کشــد ز غم دمارهــا .
دهد بدل سرورها برد ز سر خمارها . بجان من بيک طرف گذار جمله کارها . بيار مي بريز هي بجام ميگسارها . 

 حضرت غصن اعظم عبــدالبها بــاين ابيــات آغــاز کــرد : « آفتــابي شــد پديــد از آســمانۀ و يکي از قصائد مفّصله اش را در مديح
بندگي . کاز شعاعش گشت نورانـي جهان بندگي . قلــزم قــدس الــوهيت چــه سـاکن شــد زمـوج . مـوج زن گرديـد بحـر بيکــران

بندگي . 
 و غزلي چند محض نمونه از اشعارش در اينجا ثبت مينمائيم : 

 « هرآنکه ناظر رخسار گلرخي چومن است . بگلستان جان فارغ از کّل چمن است . عزيز من که ز کنعان حسن کرد طلوع . هزار

 جان . عزيــز دار کــه ســلطان مصــر جــان و تن اســت . مــراۀيوسف مصريش در چه ذقن است . به نرخ يوسف عشق ار دهي کالف
بسوي خود اي زاهد از چه ميخواني . خليل ما بشکست آنچـه در جهان و تن است . 

954صفحه        
 گل وجود من از خاک پاک ميکده است . چه باک از اينکه غريبي روان سوي وطن است . کشيده صف بجهان هر طرف جنود
ظنون . نگار من بنگاهي هزار صف شکن است . اگر غم از پي غم ميرسد ترا هر دم . غمين مباش که اين رسم عالم کهن اســت .

عجبتر از همه شد عندليب در زندان . اسير و باغ و گلستان نشيمن زغن است . 
 ايضا : 

 واعظ افتاد ديگرباره بفکر من مست . ميزند دمبدم از خشم همي دست بدست . من اگر رندم اگر مستم اگر باده گسار . مذهب و
ملّت و آئين من اينست که هست . زاهد امروز سوي ميکده گرديده روان . پاي در ميکده بنهاد و دوصد خم بشکست . شــد روان
جوي شراب از دل هر خم گفتي . الله و سرخ و گل از خاک ره ميکده جست . باده نوشــان همــه گشــتند پريشــان و ملــول . زين
عمل زاهد ما خاطر جمعي را خست . بعد از اين روي من و خاک در پير مغان . بعد از اين دست من و دامن هر باده پرست . بلبل

روح چه شد نغمه زن از گلشن عشق . عندليب از قفس زهد و ريا بيرون جست . 
 ايضا : 

روزگاريست که دل باده تمّنا دارد . ليکن از دست بتي ساده تمّنــا دارد . دل ديوانــه چــه پــروا بــودش از زنجــير . وصــل آن شــوخ
پريزاده تمّنا دارد . دلم افتاده بصد سلسله و دام مگر . طّره پر غم افتاده تمّنا دارد . ناصحم گفت که پند همه در دل ده جــاي . چــه

دلي از من دلداده تمّنا دارد . قرب يزدان که ميّسر نشود جز بخلوص . زاهد از سّجه و سّجاده چه تمّنا دارد . 
955 صفحه        

بسته دل در طمع حور و قصور فردوس . فيض عام از در نگشاده تمّنا دارد . بهر عّشاق مهيااست بالگو که بيا . هرکــه خــود روزي
آماده تمّنا دارد . عندليب ار شود از سلسله سجن خالص . وصل آن گلبن آزاده تمّنا دارد . 

 ايضا : ز بند باک ندارم چه او بود دلبند . مرا ببند ببنديد و کم دهيدم پند . طريق عقل نگيرد به پنــد هيچ حکيم . دلي کــه گشــت
بزنجيـر زلف او در بند . بسويش آهوي دل ميدود بشوق تمام . چه احتياج که گيرد کمــان و تــير و کمنــد . ببــاغ نــه قــدم اي ســرو
بوستان بهشت . که پيش قد تو افتد بسجده سرو بلند . بروي روشنت افکن ز زلف تيره نقـاب  . مبــاد آنکــه بچهـرت رســد زديـده
گزند . مرا روزي کرم ده بکوي خويش مقام . تورا بروي نکوي تو ميدهم سوگند . بباغ عشق تو تا عندليب يافته راه . نمود غنچــه

دل را بشاخ گل پيوند . 
 ايضا: 
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 دينۀظالمان را بين که خود هر گونه عصيان ميکنند . ليک بر هر بينوائي حکم زنــدان ميکننــد . همچــه موشــان رخنــه هــا در خانــ
کرده اند . خبث ذات خويش را چون گربه پنهان ميکنند . خرمني را از پي يک خوشه آتش ميزنند . خوان و خانه سرنگون از بهر
يک خوان ميکنند . روز و شب ذلّت براي مال مردم ميکشند . هر زمان سجده بدو نان از پي نــان ميکننــد . طعنــه هــر لحظــه بــدين
يهودي ميزنند . حيله ها با گبر و ترسا و مسلمان ميکنند . با چنين اعمال هم دم از شريعت ميزننــد . بــا چــنين اعمــال دعــوي ايمــان

ميکنند . معترض هستند بر مردن و حشر و حساب . پس چرا در زندگي اينگونه طغيان ميکنند . 
956 صفحه        

 از پي هر فلس نفسي را بکشتن ميدهند . از پي يک شمع جمعي را پريشان ميکنند . عندليب روح را منزل بزندان ميدهند . آشــيان
زاغ را در باغ و بستان ميکنند . خلوت دل گشته جاي شاهد مستور . آنکه بود از دو ديــده غــائب و مســتور . آتش رخســار او چــه
کرد تجلي . دل شد از آن جلوه غيرت جبل طور . در دل و جان از تجليات جمالش . شعله کشد نار عشـق جلـوه کنـد نـور . بـاده

 لعلش . چشـم گشــايم بسـوي کـوثر وۀصافي نداد تا نشدم پاک . خلعت باقي ندوخت تا نشدم عـور . کـافرم ار بـاد وجــود چشم

 لب نمکينش . يــافت چــهۀکافور . حور و قصورم چه احتيــاج از اين پس . قاصــرم ار ديــده افکنم بســوي حــور . دل ز شــکر خند
خوش مرهم جراحت ناسور . چشمه حيوان نوشخند لبش داد روح بقا چون مسيح بر دل رنجـور . تلخ نگشـتي مـذاق خسـرو اگـر

بود . از لب شيرين ماه من بدلش شور . در قفس سجن عندليب سخن گوي . با گل رخسار اوست خوشدل و مسرور . 
 ايضا : 

 ثابت اندر مهر جانان باش و از جان غم مخور . گر دهي جان ميرسي بر وصل جانان غم مخور . پيش آيد گر هزاراـن مشگل اندر
عشق دوست . هم ز عشق او شود هر مشگل آسان غم مخور . اي عزيز ار شاهي مصر بقا داري طمـع . پس چـه يوسـف صـبر کن
وز چاه و زندان غم مخور . گوي با يعقوب دل کاز مصر جان آمد بشير . بوي پيراهن وزان شد سوي کنعان غم مخور . چون بــود

خاطر تو را از يار مشکين طّره جمع . گر کند گيتي ترا خاطر پريشان غم مخور . 
957صفحه        

چون شدي اندر طريق عشق او سالک اگر . کافرت خوانند ترسا و مسلمان غم مخور . در بساط عشق اگر محبوب جانان آمــدي .
چند گاهي گر شوي محبوس سلطان غم مخور . چون ز معشوق بقا گنج لقا خواهي گرفت . گر کشي در عشق او رنج فراوان غم

مخور . عندليب خوش سخن در سجن اگر گرديد خوار . يابد از اين خار زينت هر گلستان غم مخور . 
 ايضا : 

 نرود ديده از اين پس ز پي يار دگر . ندود دل پس از اين از پي دلدار دگر . تا شکفت آن گل رعنا بگلســتان جمــال . نزنــد بلبــل

 روح . نتوان جست ز صد سلسله هشيار دگر . طعنه بر ما مزن اي شــيخ کــه ازۀجان نغمه بگلزار دگر . ساقي سلسله مو داده بما باد
روز ازل . جز غم يار ندادند بما کار دگر . نوش دارو که لبت کرد بعالم ايثار . نتــوان يــافت بجــز چشــم تــو بيمــار دگــر . از کــرم
يوسف دلرا بخر اي جان عزيز . چه که راضي نبود دل بخريدار دگر . نکشيديو هنوز از دل خود خار فــراق . کــه فــرو رفت ز هــر
گوشه بدل خار دگر . گر از اين دست دهي ساغر مي ساقي روح . نرود باده کشي بر در خّمار دگر . عندليب است کــه تــا گشــته

مقيم اندر سخن . هردم از شوق زند نغمه باطوار دگر . 

 منظومه ايست که با پسرش ميرزا عبدالحسين بمحضر غصن اعظم عبدالبها فرستاد .  وهي هذه . ۀ و از آنجمله عريض

 اعمــال من يکســره ســياه اســت ازۀ از معاصي روسياهم وز خجالت چهره زردم . از کرم رحمي نما بر اشک گرم و آه سردم . نام
معاصي . رحمتي آور برين موي سپيد و روي زردم . 

958 صفحه        
ــتر از لنگ و گنگ و کور و کر فرکوم و مبروصم زعصيان . اي مسيحاي زمان از فضل کن درمان دردم . در گلستان حقيقت کم
خاشاک و خارم . گر بخواهي مينمائي بهتر از شمشاد و وردم . فضــل محض اســت ار دهي دربارگــاه قــدس راهم . عــدل صــرف
ــرد اين است ار کني از پيشگاه قرب طردم . گر بنار يدي سحاب رحمتت بر من پياپي . گرد باد فتنه دادي تا کنون بر باد گردم . م
ميدان کسي باشد که دست از جان بشويد . من که اندر قيد جانم کي توانم گفت مردم . منقطع از غير حق کي گشــته ام بــا اينکــه
دايم . در خيال نفع و ضّر و نوش و نيش و جّر بردم . بهر تقديم حضور اقدست چيزي نبودم . الجرم اين طفل را تقديم و قربان تو
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کردم . اي اب روحانيان اي رّب ارواح حقايق جسم و جانم مستفيض از فيض عام تست هر دم . عندليب بينوا گويد که ميخــواهم
بزودي . روي نيکوي تو بينم دور اقدام تو گردم . 

ــيد تقي ديگر از معاريف بهائيان ميرزا ابراهيم خان گرگاني ابتهاج الملک متدين و منشي خوشخّط و محاسب بوده همراه ميرزا س

 حکمراني گيالنۀمعاون الممالک بن ميرزا سيد حسن تفريشي   از مؤمنين متقّدمين که وزارت عبداهللا خان والي داشت براي ادار
 بواسطه عندليب فائز بعرفان و ايمان گرديد و نزد برخي از اعضاء دائره حکــومت انــدکي نقــاب از1302رفتند و در حدود سال 

وجه عقيــدت برکشــيد و آنــان توافــق کــرده برقــابت و عــداوت و امتحــانش خواســتند و مجلس بــزمي بياراســتند و بــه ميگســاري
برخواستند و چون نوبت شرب رام بميرزا ابراهيم رسيد و ابا نمود با گوشه بيکديگر نگريسته باشاره فهماندند که آنچـه در باره اش

ــنينۀشنيدند صدق بود او پي بمنظورشان که تهيه فساد و ايقاه نائره عناد بود برده بي تأمّل جام با ده را گرفته گوش  لب تر کرده چ
گفت حال که نشانه اسالم پرستي مي شد من هم . 

959صفحه        
بجرعهـٴ  از آن مقام مسلماني خود را ثابت مينمايم معذالک طولي نکشيد که از دائره حکــومت خــارج گرديــد و پيشــکاري بيگلــر
بيگي رشتي را که تمامت گمرک ناحيه شمال را باجاره داشت در عهده گرفت و امالک و دهات بيگلر بيگي را نيز اداره کــرد و
بدينرو مالکيت و ثروت و شهرا فيمابين اهــالي گيالن حاصــل کــرد و بــا ديــانت و امــانت و حســن اخالق و فصــاحت و قــدرت و
عظمت نزد مردم وجاهت يافته همه گونه مساعدت نسبت ببهائيان ونصرت نسبت بامر ابهٰي  نمود و کثيري را تبليغ کــرد و بعــد از

 و عــودت1318غروب شمس جمال ابهٰي  سفري بارض عّکا شتافته مّدتي در جوار عنايت و افضال حضرت عبــدالبهاء زيســت 
 که چنانچه در بخش الحق ميآوريم در رشت باقداـم بعضــي از مالهــا بــراي اهـــل بهــا فتنــه برخاســت بحکـم1320نموده در سال 

وليخان تنکابني نصرالّدوله ( سپهدار سپهساالر ) حکمران گيالن تبعيد به طهران شد و بالجمله سالها عضو محفل روحاني رشت و
ــات ابهٰي مصدر انواع مساعدت و خدمت و مرکز رتق و فتق امور امريه و محّل توّجه و عنايت مراکز امر بود و الواحي کثير از بيان

 بدست بعضي از جنگليهــاي معــروف کــه در بخش الحــق1339و حضرت عبدالبهاء در حقّش موجود است و باألخره در سال 

 مينگاريم در قريهٴ  واقعه بقرب رشت که متصّرفه اش بود شهيد و در قم مدفون گرديد و خــانواده واســعه محترمــه ابتهــاج بــرۀشّم
جاي گذاشت ديگر از معاريف بهائيان رشت برادراـن پنجگانه که بعنوان سادات خمس لقب يافتند و اساميشان بترتيب ســّن چـنين
است : آقا سيد رضا . آقا مير علينقي . آقا سيد محمود . آقا سيد اسداهللا . آقــا ســيد نصــراهللا  اهــل رشــت و تجــارت پيشــه بودنــد و

 عندليب مؤمن بامر ابهٰي  شدند و آقا سيد رضا آراسته بکمال ايمان و اخالص . ۀبواسط
960صفحه       

و تقوي بوده در چنان ايام انديشه و احتياط بخانه خود مجامع اهل بها منعقد همي نمود و نصرت و خدمت همي کــرد تــا در ســال
 درگذشت و خانداني برجاي گذاشت و آقا سيد اسداهللا به قزوين و آقا مير علينقي بطهــران مقيم شــده تجــارت نمودنــد و1298

آقا سيد نصراهللا به بادکوبه رفته به تجارت پرداخت و آقا سيد اسداهللا بعدا به رشت آمد و با آقــا مــير علينقي تحت حمــايت دولت
روس با آنان که راه شوسه انرلي و طهران را از دولت ايران امتياز گرفته ساختند فرارـي داده اختيار عبور دادن مسافرين و حمــل و
نقل امتعه و منقوالت راه را قبضه کردند و در منازل و ابنيـه و عمارات بين طريق بجهت آقامت مسافر و استراحت و اکــل و شــرب
وارد و عابر لوازم تهيه کردند و مالک ضياع و عقار و ثروت و اشتهار و از بهائيان با اقتدار شدند ولوح اّتحاد در جــواب آقــا ســيد
اسداهللا صادر شد و در حّق هريک از اخوان مذکور الواح متعّدد موجود است و در مــابين اين فئــه الي آخرالحيــات درخشــيدند و

 حادثه در طهران در اثر دفن جسد آقا مير علينقي در قبرستان معروف بسر قبر آقا کــه اکنــون در عصــر پهلــوي بجــاي آن بــاغۀفتن
فردوس تأسيس گشت در بخش الحق ميآوريم و کهترين اخوان آقا سيد نصراهللا چون از گيالن به بــاکو رفتــه آقــامت و تجــارت
کرد حجره اش را محّل مآلقات واردين بهائي قرار داد و محترمه از اهـل بادکوبــه از تبعهٴ  دولت روس بــازدواج درآورد و مالــک
ثروت و نفوذ و شهرت گشته و به ايران برگشتـه مقيم طهران شد و در سنين تعّرضات و تضــييقات بــر اين فئــه احــدي تعــّرض بــاو
نتوانسـت و حمايت و سرپرستي از مظلومان نمود و قري و ابنيه و عمارات رفيعه تأسيس کرد و سالها عضو محفل روحــاني طهــران
و مصدر رجوعات بهائيان و طرف توّجهات و مراجعات خطيره حضرت عبدالبهاء شــد و در مواقــع الزمــه مســاعدت و بــذل مــال

 بهائي گلستان جاويد مدفون شد . ۀ درگذشت و در مقبر1340وفيره کرد و رايت مرتفعه امر ابهٰي  بود تا بسال 
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 961 صفحه 
و از هريک از برادراـن پنجگانه خانداني وسيع تأسيس شد کــه نســبت بجّدشــان بــاقراف و نــيز خمســي معروفنــد ديگــر از بهائيــان

که بيست مرحلــه از عمــر را طي کــرده در يکي از مــدارس دينيــه1290معروف رشت آقا ميرزا مهدي بن حاجي جعفر در سال 
کسب علوم عربيـه مينمود ذکري از بابيه بسمعش رسيد و نام ميرزا علي اشرف را بدين عنوان که مبلّغ اين طائفه در الهيجان اســت
شنيد و بدون اخبار احدي بآن بلد شتافت و با عندليب مکالمه در خصــوص اين امــر کــرده حــّق را يــافت و بــه رشــت برگشــت و
نخست والد خود آنگاه جمعي از طالّب مدرسه و غيرهم را تبليغ نمود و بداللت ميرزا علي اشرف با حاجي نصير و بــرخي ديگــر
از احّباي ساکن رشت معاشر گرديد و روزها بشغـل عّطاري خويش اشتغال و شبها با احباب اجتماع و احتفال همي کــرد تــا بســال

 بعضي از معاندين خبر به مجتهد بلد آقا ميرزا عبدالباقي دادند و دفع آنان را خواستار شــدند و بواســطه شــهرتي کــه مــيرزا1297
مهدي را بواسطه اهتمام به تبليغ و عدم رعايت احتياط حاصل بود مجتهد نخست وي را بمحضر خود طلبيد و ميرزا مهدي همينکه

ــد وليۀوارد محّوطه خان ــر و آزار وي بودن  مجتهد شد انبوهي از اخالط انامرا مشاهده نمود که مهياي اجراء دستور مجتهد و تعزي

 آشنائي برخوردي گرم و دوستانه نمود که مجتهد روي بحاضرين کرده چنين گفت من خودۀبمجّرد مقابله با مجتهد باعتبار سابق
ميدانستـم که اشتهارات مذکوره افترا است و در حسن عقيده و ايمان ميرزا مهدي شّکي نيست و ميرزا مهدي بي تواني آغاز تقرير
نموده چنين گفت که من خود علّت ظّن بعضي مردم را در باره ام بدين طريق دانستم کـه چنـدي پيش مـرا بـا درويشـي تصــادف
مآلقات شد که بياني بغايت جذ ّاب داشت لذا بمعاشرتش مايل شدم و پس از چند روز بمن چنين اظهار کرد که شما شـيعهٴ  اثــني

 نيستيد من گفتم . 1260 ۀعشريه مگر بموجب احاديث و اخبار ائّمه منتظر ظهور قائم در سن
 962 صفحه        

ــوار را1260 ۀمنتظر هستم ولي در سن  را نشنيدـم حديث معروف ابي لبيد مخزومي را بيان کرد و من باور نکردم کتاب بحــار االن
ال پرســيدم خواست آوردم باز نموده نشان داد ميعاد سنه را مطابق يافتم و مبهوت شدم و بناي مباحثه و منــاظره را گذاشــتم از دّجــ
چنين جواب داد از معجزه خواستار شدم چنان گفت و تمامت عالئم و مواعيد و انتظارات معلومه را بيــان کــرد و من آنچـــه ســعي
کردم بطالن عقيده اش را ثابت کنم جواب قوي ايتان کرد بنوعي که نتوانستم بمقصود برســم و بعــد از مــّدت انــدکي از همــدور

ــابيۀمانديم و مطالب مذکوره از معلّم مدرس ــرا ب  خود که عالم باخبار و احاديث ميدانستـم پرسيدم و خبر بگوش جمعي رسيد و م
خواندند و الي اآلن از معلّم مدرسه جواب مسائل را نشنيدم و حال خواهشم اين  است کــه شــما جــوابي کــافي بفرمائيــد کــه اگــر
کسي از بابيه با من روبرو شدند مغلوب و محجوج سازم و آقا مهدي بدين تقرير تمامت مذاکراتي که مــابين او و عنــدليب مبادلــه
گشت و جواب تمام شبهات معرضين بود بيان داشت و تأثيري عجيب در سامعين نمود و مجتهــد چــنين جــواب گفت اگــر از من
ميپرسيدي جواب کافي ميگفتم و درويش را هم بسزا ميرســاندم و چــون امــروز وقت تنــگ اســت جــواب تمــامت اين مطــالب را
روزي ديگر خواهم گفت و آقا ميرزا مهدي به نوع دوستي وئ محّبت از وي جدا شد و با حالت مسّرت تاّمـه و شـکر گـذاري از
تأييدات الهيه تا قرب خانه حاجي نصير که در بين طريق بود رسيد و حاجي را ديد که با ضعف شيخوخيت عبائي بســر انداختــه و
با عصا تکيه کرده درب خانه ايستاده گويا منتظر ورود اوست و با صوت خفي بوي خطاب نمود کــه آقــا مـيرزا مهـدي شـيري يـا
روباه و مقصودش  استفسار از کيفيت مکالمه در محبس و ثبوت استقامت آقا ميرزا مهدي بود و مــيرزا مهــدي جــواب داد کــه از

فضل و عنايت الهيه شير ژيانم و تفصيل داده اظهار تعّجب و حيرت کرد که چگونه توانستم در محضر مجتهد و انبوه . 
963 صفحه       

اعدـا تمامت مطالب و دالئل حقانيت امر بديع را گفته و مجلس را بدين سهولت خاتمه دهم و حاجي را اشگ از ديـدگان جـاري

 از1300 ســال ۀشده روي وي را بوسيد و بالجمله آقا ميرزا مهدي با غايت اخالص شــب و روز بخــدمت امــر کوشــيد و در فتنــ

 سابقه دوستي پس از نوزده يوم وساطت کــرده بضــمانت آنکـــه از رشــت خــارجۀ محبوسين بود ولي قونسول روس بمالحظۀجمل
شود او را مستخلص نمود و امتعه دّکان ويرا مردم  بردند و نقودي که از آنــان طلب داشــت ندادنــد و چـون مطالبــه کــرد ســقط و
دشنام گفتند و با آنحال شوق زيارت محضر ابهٰي  زمام اختيار از کفش ربوده استطاعت سفر با عائله نداشت و درين انديشــه شــد
که با زوجه و سه طفل صغير چه عالج نمايد و تدبيري نمود که مقام ايمان صبر شکيبائي و ثبوت زن را امتحــان کنــد وبــاو چــنين
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ــتۀگفت کارم از دو حال بيرون نتواند بود اگر درين بلد آقامت کنم چار  جز حضور در محضر مجتهد و تبّري و سّب و لعن نيس
و اگر خارج شوم استطاعت حرکت عائله را ندارم در اين وقت زوجه اش که شيرين نام داشت جواب گفت که من راضي نيستم
که شما براي نگهدارـي ما نزد مجتهد رفته تبّري از امر مبارک نمائيد و چون استطاعت نداريد تنها سفر کنيد شما را بخدا ميســپارم
وقتي که براـي شما ميّسر شود بيائيد ما را هم ببريد و من بشغل خياطي اطفال را نگهداري مينمايم و هــر دو را از اين گفتگــو حــال
رقّت و تأثّر دست داد و اّما ميرزا مهدي دانست که زوجه اش در ايمان و ثبات بر خودش تقّدم دارد پس اشياء و اثاثيه که زائــد از
مايحتاج بود فروخت و از طريق قفقاز عازم ارض مقصود گرديد و مّدت نوزده روز در جوار عنايت ابهٰي  بسر برد آنگاه مأمور به
مراجعت و آقامت در عشق آباد شد و چون به بادکوبه رسيد بــراي تــدارک مصــاريف ســفر و احتياجــات معــاش ناچــار در داالن
کاروانسرائي بکتابت براـي مردم مشغول شد تا مخارج فراهـم کرده به عشق آباد رفته در سرائي حجـره گرفتـه بعملگي پـرداخت و

در نوزده روز تهيه اندکي نقود کرده به شيشه بري و رنگ زني مشغول گشت و پس از آقامت . 
964 صفحه       

 دو ماه و نيم مبلغ نقودي فراهم کرد و توانست پس از شانزده ماه که دور از عائله شد برشت رفته ماهي توقّف کرده به عشق آباد
برگشتـه آقامت نمود و بشغل شيشه بري و رنگ زني پرداخت و سرمايه گرد آورده به تجارت مشغول شد و به رشت رفته عائله را

 مشغول تجارت گشت و به تبليغ نيز پـرداخت و معانــدين ايــراني قاضـي را بمعانـدتش1305آورده بزيست و بعدا بسمرقند رفته 
ــده و ايمــان واداشتند و حکومت بناي تعّرض گذاشت و کار سخت و دشوار شد و او استقامت ورزيده با صراحت بيان اظهار عقي
ــذا کرده مقاومت در بيان نمود و بمرکز حکومت تاشکند شرح احوال معروض شد و جواب توصيه بحمايت و مساعدتش رسيد ل
با جمعي از احّباي ايراني که در سمرقند به تجارت مشغول بودند احتفاالت و اجتماعات داشته بوظائف خدمات امريه موفّق شدند

ــال1318و آقا ميرزا مهدي تا سال   در سمرقند بود آنگاه معاودت به عشق آباد نموده به تجارت با ايران و غيره پرداخت و در س
 جمعي از احّباي ساکن عشق آباد ( آقا محّمد آقا مهـدي اوف آقـا مشـهدي يوسـف حـاجي عبدالّرسـول حـاجي احمــد)1319

 از آن تأسيس نمود و بعد از شش ماهۀشرکتي بنام شرکت اميد تأسيس کردند و آقا ميرزا عضو شرکت شد و به سمرقند رفته شعب
از راه سيبريا و منچوريا عازم چين گرديـد و در شــنگهائي ســه سـال بــراي امــور شــرکت مـذکوره آقـامت نمـود آنگــاه از طريــق
هندوستان و مصر بعزـم زيارت محضر حضرت عبدالبها شتافت و او را مأمور بسير و تبليغ در ايران فرمودند لذا چنــدي بمصــاريف
ــه ــدالبها ب خود در ايران مسافرت کرد تا اذن مراجعت و آقامتش در عشق آباد رسيد بدانجا برگشته بماند و چون اراده حضرت عب
تأسيس مرکزي امري در کلکته بود آقا ميرزا مهدي مجــّددا بــه چين شــتافت و در شــنکائي بمانــد و در تجــارتش رونقي حاصــل

گرديد و از آنجا به هندوستان رفته در پيشرفت امر در هندوستان هّمت نهاد . 
965 صفحه        

آنگاه بعزم تشّرف محضر حضرت عبدالبهاء شتافت و ايامي چند در جوار فضل و عنايت بسر برده مــأمور بــه اقــدام در تعمــير بيت
ابهٰي  در بغداد گرديد و به عشق آباد مراجعت کرده به شنکائي رفت و بعد از سنين چند به عشق آباد مراجعت نمود و در خدمت

1335محفل روحاني و تأسيس مّجله خورشيد خاور و انواع ديگر از خدمات ماليه و غيرها پيوسته هّمت نهاد و باألخره در سـال 
با احباب وداع بازپسين نموده مبالغي نقود برداشته بسوي مصر شتافت چندي در جوار عنــايت زيســت و وجــوه را تقــديم نمــود و
مأمور شد که در مباشرت به تعمير بيت ابهٰي  در بغداد شرکت جويد و مراجعت کرده در بادکوبه مصّمم گشت کــه از راه گيالن

 در ســّن شصــت و نــه ســالگي درگذشــت در1920 فــورال 22عازم مقصود گردد ولي در رشت دچار تب محترقه گرديده در 
قبرستان آنجا مدفون گشت و زيارت نامه در حقّش صدور يافت و نقودي که از مال خود براي تعمير بيت مــذکور تخصــيص داد
بعدـا حسب االمر در موقع تعمير بيت مصروف گرديد و بالجمله چهل و نه سال از حيات ميرزا مهدي در خدمت امر ابهٰي  صــرف
شد و در شأن وي الواح کثيره از قلم ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء صادر گشــت و خانــداني در اين امــر بــر جــاي گذاشــت ديگــر از
معاريف احّباي رشت ميرزا محّمد باقر بّصار بن ميرزا موسي بهشتي عارف و شاعر معروف بامانت و تقوي تائب تخلّص مينمــود و
بواسطه ميرزا علي اشرف عندليب ايمان بامر ابهٰي  حاصل نمود و با اشتعال و انجذاب بديع به تبليغ پرداخت و معــروف بــاين اســم

 بحبس حکومت رشت افتاد و بعلّت مشقّت در زنــدان تاريــک ازحليهٴ  بصــر عــاري1300 سال ۀگشت و چنانکه نگاشتيم در فتن
شد و خطاب بعنواـن بّصار از قلم ابهٰي  يافت و چون . 

966 صفحه        
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با بــرادر کهــترش مــيرزا علي اصــغـر رحــل1309 آقامت در وطن ميّسر نبود با عائله مهاجرت بعشق آباد کرده بزيست و در سال 
مسافرت بزيارت محضر ابهٰي  بست و در آن هنگام مخّمسي حاکي از عشق و احتراق قلبي سرود کــه بعضـــي از ابيــاتش اينســت «
بتم را ز روي مهر بسويم نظاره نيست . دلم بي جمال وي غمم را شماره نيسـت . صــفوف غم و الم ز گـردم کنـاره نيســت . عالج
دماغ من بجز او چاره نيست . که بي باده زيستن توان کي بماه و سال . غمم را سپهر دون بهـر کس فسـانه کـرد . بغم پـروري مـرا
شهير زمانه کرد . چراغم بجان مراچه مرغ آشيانه کرد . چرا از خدنگ تير دلم را نشانه کرد . ندانم که بــا غمم چــه خواهــد شــدن

 به پيش بتي ساده در کنار . بجز من کــه قســمتم غم آمــد بروزگــار . کجــاۀآمال . بهرکس که بنگري درين فصل نوبهار . بطي باد
خواهدم کشد ندان مآل کار . بحزن است يا سرور به هجر است يا وصال » و ورودشان در ارض مقصود مصــادف بــا ايــام نقــاهت
هيکل ابهٰي  شد و پس از نه روز از ورودشان واقعهٴ  غروب شـمس جمـال محبـوب واقــع گشـت و ترجيــع بنــد سـوگواري بسـيار
مؤثري گفت و متجاوز از دو ماه آقامت کرده فائز بمعرفت و اخالص نسبت بحضرت غصن اعظم گشته حسب دســتور مــراجعت

 نقض عهد ابهٰي  بنوعي که در بخش الحق ميــآوريم بــروز نمــود بــا دامــادشۀنمود و مأمور به سفر مازندران گرديد و چون رائح
ــه ميرزا يوسفعلي سواره و پياده جميع حدود مازندراـن را طي کردند و نشر انوار عهد و ميثاق نمودند آنگاه حسب االمر برشت رفت
رايت تبليغ برافراشت و عاشقانه بدون مالحظه و پروا نشر امر ابهٰي  نمود و مالها برآشفتند و اهالي شورش کردند و بامر حکومت
تبعيد بيکي از قراء بعيده شدند و چون پس از ايامي عودت کرد اعــدا شــروع بــه هيجــان و تعــّرض نمودنــد و بـا مسـاعدت باطنيــه
حکمران گيالن وليخان تنکابني نصرالّسلطنـه ( سپهدار سپهساالر) بطهران رفته بمانــد و بعــد از چنــدي بــوطن بازگشــت بــاز مالهــا

تعّرض کردند و حکمران  شاهزاده عضدالّسلطان اصرار بخروج وي نمود . 
967 صفحه        

الجرم در فصل زمستان با عائله و حالت پريشان بعشق آباد سفر کرده قــريب ســه سـال آقــامت نمــود آنگــاه حســب امــر حضــرت
عبدالبها به مازندران رفت اّوال در ساري و بعدـا در بابل آقامت جسته بخدمات روحانيه در امــور ابهٰي  مشــغول گشــت و الي آخــر
الحيات در بلد مذکور مقيم بود و چند بار مسافرت به ترکستان و قفقازيه و گيالن نموده نشر امر ابهٰي  کــرده برگشــت و در ســال

 در سّن تقريب شصت و هشت ســالگي درگذشــت و در حّقــوي الــواح متعــّدده از قلم عــّز ابهٰي  و از حضــرت عبــدالبهاء1340
موجود است و او را قصائد و اشعار متنّوعه بسيار است منها :  « دراين عيـد گـل اي گـل بوسـتاني . بسـاغر بريـز آن مي ارغـواني .

 او . ببخشـد حيـاتي مـراۀهمان مي که يک جرعه افسـردگان را . کنـد ارغـواني رخ زعفـراني . از آن بـاده خـواهم کـه يـک قطر
جاوداني . مي لعل فامي که آمد بجامي . ازل تا ابــد خضــر را زنــدگاني . نداريــد اگــر صــاف آن درد ورده . بــرد درد از دل دهــد
شادماني از آن مي که جامي اگر پير نو شد . برد ضعف پيري فزايد جواني . جوانانـه جوئيم بر يــاد جانــان . از آن آتشــين آب پــير
مغاني . درين تسعه عيد مي تسع خوشتر . عدد تسع چون گشت به از زنـدگاني . جمـال الهي درين عيـد اعظم . عيـان از حجابـات

 او مشعشـع . برافـروخت تـا چهـرهۀغيب نهاني . ز الهوت افکنده خورشيد رويش . بناسوتيان پرتوآسـماني . دو عـالم شـد از جلو
شعشعاني . محّب تو يک ذّره حّب تو ندهد . به تخت سکندر به تاج کياني . بعشق تو اي عاشقان صد هزاران . سپردند جان جمله
اي يار جاني . ز عدوان نديدند جز قتل و غارت . بدشمن نکردند جز مهرباني . بلي عشق چون آخت تير محّبت . کشد عاشقان را
ار لب از محامــد . تغّمس در اين بحــر به شيرين زباني . نه اعراب داند نه اعجام خواند . نه ترکان شناسد نه مازندرانـي . فروبنــد بصـّ

 اعظم همانــا دور بهــرامۀکي تواني . دور اعظم را پس از بهراـم و هوشيدر نگر . گر بهوشي در نگر اين دور جان پــرور نگــر . دور
است و بس . عهد جان پرور نظر کن دور هوشيدر نگر . 

968صفحه         
دور انديشي بهـل دوران دور اين دور . هم بظاهر هم بباطن عين يکديگر نگر . عهد آنرا هرچه داني اندرين مدغم ببين . عصر آنرا
آنچـه بالي اندرو مضمر نگر . آنکـه فرموده است فرع منشعب زاصل قديم . آري اين فرمان بدست اکــبر و اصــغر نگــر . اصــل عين
فرع آمد فرع آمد عين اصل . هر دورا چون خفته در يک بالش دفتر نگر . هستي هر فرع از اصل است ليکن اصل را . پر شکوه و
با صفا از شاخو برگ و بر نگر . اصل هر شيئ بود معروف از آثار فرع . اصل بي فرع و ثمر را چون تن بي ســر نگــر . فــرع گــر از
خود سخن بي اصل راند باطل است . فرع را بي اصل خود چون جيش بي سردر نگــر . فــرع را در دور خــود از اصــل خــود اعظم
شناس . اصل را در عهد خود از فرع خود اکبر نگر . کّل يوم راهوفي شاندر قرآن بخواـن . اين مضامين را بهــر طومــار و هــر دفــتر
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نگر . اين همان شمس زمستان است و ديدستي ولي . صولتش در صيف سوزان چون تف آذر نگر . ديده را احول مســاز و چشــم
يک بين باز کن . اصل را با فرع خود از ديده اعور نگر . 

ار بــود و قبــل از  و از بّصار خانداني با بصيرت بّصاري درين امر برقرار گرديد و برادرش حـاجي مــيرزا علي مــذکور از طبقــه تّجــ

 ميرزا علي اشرف عندليب فائز بايمان گرديد و سعي در تبليغ برادرانش بّصار و ميرزا علي اصغـر توسّط وي نمود وۀبرادراـن بواسط

1300 سـال ۀنوبتي از جهت ورود و نزول تني چند از مّبلغين بخانه اش هيجان و شورش کردند و سپس چنانکه نگاشـتيم در فتنـ
در زنداـن رشت مّدتي محبوس گشت و چون بنوع مذکور از زندان خالص شد بابرادراـن و عائله به عشق آباد رفته بماند و ســفري
بارض مقصود شتافته چندي در جوار عنايت کبري زيست و بعد از مراجعت در بالد ايران سفر نمود و در وطن آقامت ميّسر نشــد

و ايامي که در بندر انزلي . 
969صفحه     

( پهلوي) آقامت کرد و نوبتي بگرمابه رفت و در حاليکه خضاب نموده او را شناخته عريان بيرون راندنــد و در ميــان انبــوه انــام بــا
مشقّت و ذلّت خود را بمنزل رساند و خالومراد نامي کرد بواسطه او مؤمن بامر ابهٰي  و مجــذوب شــد و در حاليکــه عــزيمت ســفر
پياده بارض مقصود داشت بحّمام رفته شستشو نمود و از شّدت جذبه و غلبه عشق حلقوم خويش با کـارد بريـد و بالجملـه حـاجي
ميرزا علي دو نوبت بارض مقصود رفته تشّرف بمحضر ابهٰي  يافت و باري آخر نيز بشتافت و درک حضور حضرت عبدالبها کرد
و باالخره چندي مقيم بابل مازنـدران شـد و در امـور تجـارتش اختاللي روي داد و بـه سـاري رفتـه چنـدي در آن حـدود مانـد و

 در ســّن شصــت و پنج ســالگي درگذشــت و الــواح1334باالخره در بندرجز مشغول به کسب و کار گشت و در ماه صفر سال 
ــاء متعّدده از قلم ابهٰي  و حضرت عبدالبها در حّق وي موجود است و خانداني که خادم معنوي اين امر هستند برقرار گذاشت و نب
عليهذا اّول شخص اين خـانواده کـه مـؤمن بـاين امـر گشـت حـاجي مـيرزا علي مـذکور بـود آنگـاه بـرادر اصغرشـان مـيرزا علي
اصغرمذکور فائز بايمان گرديد پس خواهرشان ليلي خانم از اصغاء آيات بلحن مناجات که عنــدليب خوانــد و بــراي رؤيــائي کــه
ديد ايمان آورد و بعد از او ميرزا محّمد باقر بّصار بنوعي که نگاشتيم مؤمن شد و باألخره والده شان براهنمائي که در عالو رؤيا از

 حبس پسرانش دچار تعديات مأمورين گشــته و او را بــا ليلي خــانم نــزد عبداهللا خــان واليۀاو شده ايمان بامر ابهٰي  يافت و در فتن
حکمران کشيده استنطاق کرده رها ساختند و ليلي خانم بـازدواج مـيرزا يوسـفعلي واعـظ مـذکور کـه در آن فتنـه تقريبـا دوسـال

محبوس شد و بمجّرد استخالص زيارت محضر ابهٰي  شتافته عودت کرد در آمده پيوسته در . 
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ــاطب  غايت صبر و شکيبائي در مصائب    در غايت ايمان و اخالص و استقامت ورزيد و از ناحيه ابهٰي  خطاب به اّم االحباب مخ
شد و بعد از مهــاجرت بــه عشــق آبــاد هنگــامي کــه خــبر غيبت شــمس ابهٰي  رســيد بعلّت کــثرت زاري و بيقــراري مــريض شــده
درگذشت و اّما ليلي خانم پس از فوذ به ايمان ذوق و جذبه در او طلوع نمود و اشعار بسيار در مدح و ثناي ابهٰي  بسرود و شهرت
باين نام يافت و چون در خانه برادراـن ورود مسافرين بهــائي و ذهــاب و ايــاب اهــالي بــراي کســب اّطالع از اين امــر بســيار ميشــد
ــنيد اراجيفي چند در لسانها افتاد از آنجمله اينکه از عّکا طوقي ثمين مرّصع بجواهر براي دختر بهشتي رسيد اندک اندک والي بش

 و مصادف با دستگيري مشاهير احباب واقع شد و والي بطمع اخذ مال در روز سوم حاجي نائب رضــا1300و اين واقعه در سال 

 ميرزا مهدي سابق الـذکرو ام الّزوجـه اش را کـه برسـم ايـام عيـدۀرا با معدودي از فّراشان فرستاد تا ليلي خانم و والده اش و والد
ــدالباقي ــير عب باهم بودند اخذ نمودند و ميان فّراش باشي و ليلي خانم مکالمات دينيه شد و آنان را تسليم کدخداي محل حاجي م
نمود و اهل خانه کدخدا از اسري نهايت مهرباني بجاي آوردند و روزي بعد ايشان را به دارالحکومه محضر والي بردند و از طوق
مذکور و علّت ايمان جديدشان پرسيد و ليلي خانم بي پروا اّدله آقامه کرده رؤياء خود و مادرش را بيــان نمــوده و فّراشباشــي کــه
ايستاده بود چنين گفت زبان اين دختر هم مانند زبان برادرش محّمد باقر دراز است و پس از استنطآقات و مکالمــات طويلــه والي

 خود رفتند و روزي ديگر حاجي آقا رضا مجتهد که قرابتي داشت مادر و دختر را نــزد خــود طلبيــدهۀهمه را مرخّص نمود و بخان

 تاّمه اهالي بود . ۀبه مادر چنين گفن پدرت شيخ آقا جالل فومني يکي از معاريف علما و مورد ثق
971صفحه        
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 با اينحال تو چگونه از اسالم برگشتي و اوجواب کافي شافي گفت و بالجمله چون برادراـن از حبس خالص شدند و آقامتشان در
ــه وطن ميسور نبود با عائله و اتفاق مال يوسفعلي رشتي که از مّبلغين بوده و پدر و برادر بحبس افتاد و مستخلص شد و مهــاجرت ب
ــاد درگذشــت و ليلي عشق آباد کردند و ليلي خانم بازدواج مال يوسفعلي درآمده پسري از ايشان شد و مال يوسفعلي در عشــق آب
خانم پس از آنکـه پسر در خوقند از ميان رفت به عشق آباد برگشت و بعد از قليل مّدتي بشهـر بابــل رفتــه آقــامت جســته بخــدمات

ــدليب1349امريه در عالم نسواـن مشهور گرديد تا در سال   درگذشت واّولين قصيده که در مدح و ثناي جمال ابهٰي  گفت و عن
قصيده را بمحضر ابهٰي  فرستاده اظهار کمال عنايت فرمودند اين است :   ساقيا جام پر ز صــهبا کن . عاشـقان را ز بــاده احيــا کن .
دل ديوانگان ز غم بزداي . دوستان را ز مهر شيدا کن . حشر و نشرـي در اين جهــان افــروز . عــالمي پــر زشــور و غوغــا کن . سـاز
ديوانه جمله عاقل را . عاقالن را به عشق رسوا کن . جاهالن تا شوند خاکستر . دير را همچه طور سينا کن . عاليــان را مقــام ســفلي

 زان کالم شورانگيز . با نشاط وۀبخش . سفليان را ز شوق اعلي کن . نار غم بر دل خسان افکن . خاک بر فرق اهل دنيا کن . شّم
سرور انشا کن . شو ببام سپهر مينائي . اين ندا تا بعرش اعلي کن . ذات غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . ساقيا
باده ده که گشته عيان . دلبر دلبران عالم جان . شمس از مشرق قدم بدميد . از شعاعش جهان شــده رخشــان . خــيز اي سـاقي نکــو
منظر . که بهار آمد و گذشت خزان . گل کشيد از جمال خويش نقاب . عندليبان فتاده مدهوشان . رخ معشــوق جلــوه گــر آمــد .
عاشقان را نماند تاب و توان . تا جمالش شد از حجاب پديد . نور او شد محيط هر دو جهان . پشــت هفتم ســپهر خم گرديــد . پي
تعظيم آن شه خوبان . رمز تورات و معني انجيل . ظاهر آمد معاني قرآن . دوشـم آمــد بگــوش از هـر سـو . اين ســخن از فم زمين
زمان . ذات غيب از سراق مستور . بقميس صفات کرده ظهور . باز مرآت دل مّصفي شــد . عکس انــوار يــار پيــدا شــد . بــاز روح

روان بقالب تن . راه علوي گرفت و باال شد . 
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 باز از عشق دلبر زيبا . جلوه بنمود و عالم آرا شد . با تغّني و با پيام سروش . نغمه زن با هزار ورقا شد . مخزن کــنز علم ســبحاني .
ــدا از يم معنوي هويدا شد . سّر معني و معني اسرار . کشف گرديد و آشکارا شد . از بحورات غيب التحصي . هر لئالي که بود پي
ــد . ذات غيب از شد . بود افسرده جان بقالب ال . اينزمان در مقام اّال شد . اين کالم از لسان مطرب عشق . با هزاراـن سرور گويا ش
سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . باز آن آفتاب عرش جالل . گشت طالع زشطر شرق جمال . باز آن رخ نماي هر ايام
ــه . رخ نمود از حجاب با اجالل . از پس پرده آشکارا شد . آن شه بي نظير و بي امثال . عالم پير دوباره شد جوان . از ظهور شهنش
متعال . خس کجا واقف است آنکه کند . رفعت شأن قدرش استدالل . عاشق او به نيم جو نخرد . دهــر را بــا جميــع مـال و منــال .
خرد از وصف حضرتش قاصر . نطق از ذکر مدحت او الل . عقل ز اوصاف او بود مجنون . هرچه خوانــد بــود خيــال محــال . هــر
زمان بيخودانـه طائر و دل . ميکند اين نوا بناله و نال . ذات غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . مــژده اي اهــل دل
که جان آمد . جسم بي روح را روان آمد . آمد آن شه که صد هزاران سـال . آمـد و بـاز ديگـران آمـد . ذات غيب از ديـاز غيب
رسيد . بي نشانش که بي نشان آمد . مردگان را حيات تازه رسيد . عمر باقي جاودان آمد . تا شود فاصل حق از باطل . خلق را بهر

 خــوش ز قمريــان آمــد . ذاتۀ زمين و زمان . از مکانهاي المکان آمد . دوش از بوستان ببانــگ بلنــد . نغمــۀامتحان آمد . آفرينند
غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . ايکه نوري بچشـم بينائي . هر کجــا خــوانمت بهــر جـائي . هرچــه خــواهم بــه
بينمت به بصر . تو بچشـم کسي نميآئي . عاشقان جمالت اي داور . جملگي گشته اند شيدائي . از تجلي ذات تو بود . قبس داستان

 تقـدير . بـر همـه جّن و انس هـورائي . جلـوه گـرۀموسائي . ايکه از معجز ظهور تو شد در خفا معجز مسيحائي . ايکه در کارخانــ
گشت چون جمال تو شد . بوالعجب دهر را چه غوغائي . خلق را واجب است آنکـه تو را . مر ستايش کند به يکتائي . ميرســد اين

ندا بگوش دلم . هر دم از هر مکان بهر جائي . ذات غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . 
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حمد کاز قيد تن رها گشتيم . فارغ از خواهش هوا گشــتيـم . محــترم در حــريم قــدس شــديم . محــرم بــزم کبريــا گشــتيم  . چــون
چشيديم خمر اال اهللا . بر در دوست عين ال گشتيم . نـزد صـّراف دانش و بينش . گـوهر دّر پربهـا گشـتيـم . در سـبيل هـدي مکـان
کرديم . سامع صوت کبريا گشتيم . هم بجذاّب حسن او مجذوب . هم بانوار حسن او ضياء گشتيم . منقطع از جهان و خلق جهان

ــاينۀ. بلکه از جمله ماسوي گشتيـم . بر دو کونين مفتخر باشيم . که ز جان بند ــترنّم ب  بها گشتيم . هر زمان ز اشتياق او چه هزار . م
ندا گشتيم . ذات غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . اي جمال قديم و جــوهر نــور . وي ز عشــق تــو جــان و دل
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مسرور . ايکه بنمود نور رخسارت . نور خورشيد و ماه را مستور . اي ز وجه بقاي باقي تو . منهدم گشت کفر و دين معمــور . گــر
نکردي عيان جمال از غيب . تا ابد بود دين حق مستور . زلف تو دام و خال تو دانه . عاشقانت بدام و دانه طيــور . آيــتي از جمــال
تواست بهشت . همه غلمان و جمله حور و قصور . قامت تو قيامت کبري است . يوم بعث تو گشته يوم نشور . عاشقان راه حــّق را
نيســت . جــز وصــال جمــال تــو منظــور . از ســموات امــر اســرافيل . ميدمــد هــردم بــاين نــدا در صــور . ميســرايد بشــوق دل ليلي .

همچومجنون بوجد و شور و نشور . ذات غيب از سرادق مستور . بقميص صفات کرده ظهور . 
و لها ايضا : 

ــال  دردم ز حد گذشته و درمانم آرزورست . جانم بلب رسيده و جانم آرزوست . اي آفتاب عهد بجانم دمي بتاب . انوار آن جم
درخشانم آرزواست . هر دم بگوش غيب زتو صد بشارتست . بازم بشارتي بدل و جانم آرزواست . هر لحظه نغمــه هــاي خوشــت

ــانم آرزوۀروح بخشدـم . يک نغمه باز از آن لب خندانـم آرزو است . از تو هزار نغم  جان بخش ميرسد . يک مژده باز از عالم پنه
است . اين مرغ دل شکسته پر و در قفس اسير . بال و جناح مرغ سليمانم آرزواست . 
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ــون تاييد و استقامت و توفيق و بندگي . در خاک راه خدمت يارانـم آرزو است . اين قرن قرن اعظم و و قت خروش و جوش . چ
رعد پر خروش بهر آنم آرزو است . جانم ملول گشت ز بيحاصلي عمر . عمر بقــا زحضــرت ســبحانم آرزو اســت . گرچــه معطــّر
است ز بويت مشام جان . يک نفحه باز از آن گل و ريحانم آرزو است . عمرم گذشت به سير و سامان در اين جهان . محشور در
عوالم پنهانم آرزو است  . از يک زبان و ده دله بيزار گشته ام . آن يک زبــان و يکــدل و يــک جــانم آرزو اســت . از رنج ديــو و
صحبت دد بس دلم گرفت . آن روح پاک و صــحبت انســانم آرزو اســت . ليلي ســهي ســريد اين نکتــه بــا نيــاز . قــرب و رضــاي

حضرت يزدانم آرزو است . 
 و از مشهور و مهمترين احباب رشت حاجي نصير قزويني و خاندانش بودند و حاجي با شهرتي بليغ که بــراـي ســوابق و لــواحقش
در اين امر داشت پيوسته تعّرضات و بليات از هر سو بدو رو ميآورد و با صــراحت و صــرامت و صــدق و اســتقامتي کــه او را بــود
مقابله و مواجهه ميکرد و پسر ارشدش آقا علي ( ارباب ) در ايام قزوين و رشت ناظر و مشارک و سهيم در کثيري از باليــا بــود و
حکايت کرد که در واقعهٴ  قتل حاجي مال تقي برغاني و تعّرضات احّباي قزوين حاجي لباس زنانه در بر کرده با چــادر و شاقشــور
ــيران از خانه بخانه همي گريخته پنهان شد و باألخره با آن لباس از قلعهٴ  بلد بيرون رفته به الهيجان شتافته چندي بزيست و چــون ن
فتنه سکونت يافت مراجعت کرد ولي از تعّرض و تعــّدي اهــالي راحت نبــود و نــيز پس از طي واقعــات بدشــت و خراســان و قلعهٴ

ــتي کــهۀطبرسي مازندران ميرزا باقر فّراشباشي قزويني او و حاجي  عبدالمجيد نيشابوري را بطمع اخذ مال از مذبح  در اردوي دول
 واقع شد1274در ضمن شرح احوال حاجي نصير که در بخش سوم آورديم واقعهٴ  دستگير شدن و ارسال به طهران را که بسال 

نگاشتيم . 
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 ( بنوعي که در بخش سوم بيان شد )در آورد و با خود به طهران برده به زندان ســپردند از حــاجي عبدالمجيــد مبلغي اخــذ کــرده
فرار و خالصي داد و حاجي نصــير در دادن مبلــغ درنــگ کــرد  و لــذا فــّراش باشــي بنــام اّطالع و مشــارکت وي در فــرار حــاجي
نيشابوري حبسش را مّدتي ادامه داده سختگيري همي کرد و باألخره مبلغ پانصد تومان قرار دادند و باهم  به قزوين آمدند کــه بــه
فّراش باشي داده آزاد باشد و حاکم قزوين مطلّع شده سوار فرستاد مبلغ مذکور را براي خود مطالبه کرد و فّراشباشــي بعلّت بيم از
حرمان خود وي را بيرون بسته چوب زد تا تمامت مبلغ را گرفت و حاجي ناچار شــد بحــاکم نــيز مبلغي جداگانــه داد و خالصــي
ــراوده يافت و من تهيه چاي و شيريني در خانه کرده منتظر ورود شدم و حاجي آقا بزرگ از خويشان که همسايهٴ  خانه و دائم الم
ــانند و بود بحال انتظار در حياط خانه قدم ميزد و گمان ميبرديم که بواسطه ضرب شديدي که از فّراشباشي وارد شد خسته و پريش
چون رسيدند چنان سرور و نشاط و صّحت و سالمتي داشتند که گويا ضربي بــر ايشــان وارد نشــد و حــاجي آقــا بــزرگ تــوبيخ و

 ما و عّزت و احترام ب جاي نگذاشتي و حاجي بغيرت شديده جواب گفت که من بابي هستم وۀمالمت آغاز کرد که نام خانواد
بايد در مقابل عقيدتم چوب بخورم حبس بشوم و جريمه بدهم و بهمين منوال خواهم بود و تو اگـر نمي پسـندي بــاين خانــه قــدم
نگذاـر آنگاه فّراشباشي مذکور با جمعي فّراشان که همراه بودند صرف چاي و شيريني کرده رفتند و بعد از مــّدتي چــون شــرکاي

 بوي خيانت کرده نقودش را ربودند و او را مديون نمودندۀحاجي و تّجاري که مراجعه تجارتي داشتند به تعّصب و اغراض عقيد
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ناچار خانه و باغ و آنچـه در تصّرف داشت فروخته ديون را ادا ساخت و طولي نکشيد که سال گراني و قحطي پيش آمد و حاجي
 آقــا شــيخ کــاظم ســمندر1388حّتي امتعه و اثاثيه خانه را فروخته بمصرف معاش رساند و به تنگي و پريشاني افتــاد تــا در ســال 

حجره تجارت در سراي نمکي رشت تأسيس و حاجي را بسمت عامل تجارت خود تعيين نمود و در رجب سال . 
976 صفحه       

مذکور حاجي با عائله به رشت وارد شده حجره را اداره کرد و پسرش آقا علي مــذکور تحت اوامــر پــدر بکــار تجــارت مشــغول
گرديد و در آن ايام چنانکه نگاشتيم کسي از بهائيان در رشت نبود و قزوينيان ساکن بلــد حــاجي را بنــام بــابي معــروف کردنــد و
عقيدت و سوابقش را تشهير نمودند و مردم خصوصا همسايگان حجــره باصــرار و ابــرام تمــام تعــّدي و تعــّرض نمودنــد و حـاجي
بتدابيـر و بذل مال از ظلمهايشان نجات يافتند نوبتي جواني از بهائيان اسرائيلي همدان به رشت آمد و به مآلقاتش رفت جوان را در
شب به حجره دعوت کرد و همسايگان بدانستنـد و از روزنه تجّسس کــرده ديدنــد کــه بــا يهــودي تنــاول غــذا نمــوده و بــا کمــال
يگانگي و محّبت مکالمه روحانيه کردند پس به سرايدار سپردند که هنگام صبح در سرا را بــاز نکنــد و يهــودي باشــد تــا جمعيت
برسند و هر دو را بسزا رسانند و حاجي بيخبر بود ولي سرادار غفلت کرد و دري از درهــاي ســرا بــاز مانــد و هنگــام صــبح جــوان
ــد و روزي ديگــر مذکور را از آن در بيرون فرستاد و جمعيت وقتي رسيدند که يهودي را نديدند و از اجراء مقصود محروم ماندن
ــه آقا علي براـي اخذ طلب از تاجري رفته در دّکانش نشست همسايهٴ  دّکان که قزويني متعّصبي بود نزديک رفته فرياد بر کشيد ک

 جمع شدند و کارد براي ضرب و جرح آقا علي راست کــرده اصــراـر نمودنــد کــه بايــد تــبّري و لعن کــني وليۀبابي هستي و عّد
جوان رشيد مذکور که طرف حسابشان بود برخاسته تدبيري نمود و به آقا علي شــّدت و پرخـاش کــرده گفت ميخــواهي فتنــه بــر
انگيزـي و او را بقّوت بغـل کرده از ميان جمعيت بربود و بسرايشان رسـانده نجــات داد ولي اشــرار سـاکن نشــدنـد و استشــهاد تمـام
کردند که آقا علي خود اعتراـف به بابيت نمود و چون نزد آقا محّمــد آقــاي حــاجي محّمــد رفيــع کــه از اعيــان بلــد بــود و بــا وي

صداقت داشت براي مهر و شهادت بردند پس از تأخير و بهانه در چند . 
977 صفحه        

روز آنگاه ورقه استشهاد را دريده آنان را سقط و دشنام داده از عمل شّر باز داشت و حاجي نصير در ســالهاي هــزار و دويســت و
نود و هفت و هشت بعلّت ضعف پيري مالزم خانه شده و اوقات را بکتابت الواح و آيات صرف کرد و امور حجره بــا آقــا علي و

 واقع و آقا علي خود شرح واقعه را چــنين آورد حکم از ناصــرالّدين شــاه1300 سال ۀبرادر اصغرـش آقا فضل اهللا بود تا آنکه فتن
به عبداهللا خان والي بدين مضمون رسيد که گيالن محّل گردش و شکار من است ابدا بايد از اين طائفه در آنجا نباشد و والي بنــاء
گرفتن احباب را گذاشت روز چهارشنبه آخــر ســال بــود در حجــره بــوديم و اهــالي بــراي تحصــيل تجّمالت عيــد و تهيــه شـادي

ــود ديــدمۀميکوشيدند در آنحال آقا ميرزا مهدي کس فرستاد که به حجر  ايشان بروم چون رفتم آقا ميرزا حسين هداي نزدشــان ب
حالشان افروخته است از من پرسيدند چه خبر تازه داري گفتم خــبري نــدارم پس خودشـان شــرح دادنــد کــه حکــومت اقــدام بــه
گرفتن احباب نمود و آقا رسول را بردند و من به حجره برگشتم و امتعه را در حجره جمــع کــردم و آقــا محّمــد اســمعيل خــالوي
اخوي را بخانه نزد حاجي فرستاده واقعه را خبر دادم تا الواح و آثار را مختفي کنند و نائب و فّراشان پي در پي وارد ســرا شــده از
دري ديگر گذشتند و باألخره مرا گرفتند اطرافم را احاطه کرده به دارالحکومه برده بدون اســتنطاق بزنــداـن انداختنــد و ســه تن از
احباب مال يوسفعلي و آقا رسول و ميرزا مهــدي را در حبس ديــدم و تــا شــب تقريبــا ســيزده تن را آورده همــه را زنجــير بگــردن
انداختنـد و همان روز شاهزاده تلگرافچـي را حکمران براي استنطاق ما فرســتاد بحيــاط محبس آمــده دســتور داد زنــدانيان مــا را بــا

ــپرسۀهمان زنجيـر بيرون آورد شاهزاده چون نظر انداخت و عّد  جوانان محترم با لباس فاخر ديد شرم کرده به پيشخدمت کفت  ب
که شما بابي هستيد يا نه و ما گفتيم بلي ما .

978صفحه        
 بابي هستيم پس ما را بزنداـن برگرداندند و زندانبان در شب پاهاي ما را بکنده گذارد و زنجير گردن را چنان تنــگ بهم چســبانده
کشيد که سر ما بيکديگر اّتصال يافت و چون ما تحّمل مصائب در راه حّق کرديم مسرور بوديم و همگي ناچار بيک بــار افتــاديم
و با پاي در کند و گردن در زنجير خوابي بسيار لذيذ کرديم و اسامي محبوسين بجز من چنين است آقا ميرزا مهدي .  آقا رســول
ار . حـاجي مـيرزا علي . آقـا علي قّناد . مال يوسفعلي . استاد ابراهيم . استاد اسمعيل کليچه پز . کربالئي قاسم . آقـا مـيرزا بـاقر بصـّ
اصغـر . آقا ميرزا هدي . و آقا سيد مهدي و رفيقش که در لباس درويشي بود طبابت ميکردند و در همان روز اّول بــه دارالحکومــه
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آمده پرسيدند که رفقاي ما کجا هستند ماهم بايد با ايشان باشيم و عملشان موجب حيرت بينندگان و شــنوندگان گشــت و آن دو
را نيز حبس کردند و پس از دو يا سه روز عندليب و آقا محّمد صادق و آقا مال بابا را از الهيجان تحت الحفظ به رشــت آوردنــد
و مال بابا چون لدي الحضور تبّري کرد حبس نشده رهائي يافت و معلوم است در چنين مواقع بعضي خود را حفظ از باليا و محن
خواسته کناره ميگيرند و در ايام حبس هر روزه خبري انتشار مييافت گاهي ميگفتند فردا دو سه تن را دم توپ گذارنــد و يـا بــدار
بياويزند و يا بشّدت تمام بطهران برند حاجي بمن نوشتند که شير مادر بر تو حالل باد در شدائد و مصائب قــدم ثبــات و اســتقامت

 گذشت حاجي را با قد خميده و ضعف پيري حســب حکمۀمحکم دار و تأکيد و تشويق تر بر صبر و تحّمل فرمودند و چون هفت
والي بزنداـن آورده بسلسله کشيدند و پس از دو روز مريض و گرفتار اسهال شد و چــون مــرض شــّدت کــرد زنجــير از گردنشــان
بيرون آورده مرا هم از زنجير خالص کردند و به پرستاريشان پرداختم و در آنحــال غــايت مالطفت و مهربــاني مکــّرر بمن کــرده

همي گفت پسر جان در اين آخر عمر پرستارم هستي خدماتم را متحّمل ميشوي و مرض . 
979 صفحه      

شّدت کرد تا در شب بيست و چهارم عيد نوروز در همان حياط محبس از اين عالم رنج و فنا بعالم راحت و بقــا صــعود فرمــود و

 زنــدان بــردهۀمن شب را در بالينش بپايان رساندم و چون صبح شد زندانبان در حياط محبس را باز کرد با شّدت تمام مرا به حجر
ــد از بر خالف ايام ديگر بعالوه زنجير گردن پاهايم را نيز کند گذاشت و سخت در بند کرد و چون روز جمعه و مردم بيکار بودن
اطفال و اراذل مرد و زن ازدحام غريب و جمعيت کثير شد و دو نفر حّمال آوردند که جسد را از محبس بيرون برند خواستند سـر
ــان و پاها را گرفته با دست ببرند نائب ها گفتند اين جسد را بلند نکنيد بلکه بروي زمين بکشيد و کشيدند تا بر تابوت نهادند سرش
از تابوت آويزان بود با اين حالت و ازدحام عظيم لعن و سّب کنان و دشنام گويان و سنگ زنان بخانه که مسافتي بــود رســاندند و
همينکه بحياط انداختند مردم هجوم کرده بي احترامي را به نهايت رساندند چشمها را با چاقو از حدقه درآوردند و گوشها و بيني
را بردند و محاسن راکندند و خواستند جسد را با نفت بسوزاننـد و در آن حال زنان اهـل خانــه ضــّجه و نالــه و بي تــابي ميکردنــد و
ــا مردم بصدد تعّرض و اذيتشان برآمدند ولي همسايه خانه باتفاق زني که مالکه هر دو خانه بود آنان را در انبار ذغال پنهان کــرد ت
از تعديات ظالمين محفوظ ماندند و حاجي عبدالحميـد شريک خانه که از تبعهٴ  دولت روس بود از بيم اينکه خانه اش آتش گيرد
بواسطه کارگذارـي جمعي فّراش و مأمور آورده مردم را تحذير کرده متفّرق ساخت و جسد حاجي را به محلي کــه مــدفن ايشــان
است برده به گودالي انداختند و اراذل و اوباش لباس از تن جسد درآوردند و خارخاشاک بينباشتند و کار چنان ســخت شــد کــه
حاجي عبدالحميد مذکور چون در همين خانه مسکونه ما ميزيست عائله حاجي را از استعمال آب چاه خانه ممانعت کرد و گفت

اگر دستشان بچاه و ظروف برسد موجب نجاست ميشود و آنان العالج در دل شب که همه  در خواب . 
980صفحه         

زيارت حضرت النّصير عليه بهاء اهللا و نوره .  بسمي الزائـر المشفق الکريم .
ــک اّول ذکر اشراق من افق اّم الکتاب . اّول نور االح من افق الوجه في المآب عليک يا ايها المقبل الي اهللا رّب االربــاب  اشــهد اّن
اعترفت بما اعترف به لسان القدم و شهدت بما شهد به مولي العالم و مقصود االمم انت الذي بک و بامثالک استحکـم حصن االمر
بين العباد و ارتفع ذکرالمقصود في البالد انت الذي مامنستک ضوضاء العلماء العلماء عن مالک الوري وال سطوة االمراء عن االفق
االعلي و شهد القلم االعلي بشهادتک في سبيل اهللا فاطرالّسماء و باستقامتک الي ان صمد روحک الي الّرفيق االبهٰي  طوبي لک يا
نصير بما سمعت و اجنبت و آمنت و اقبلت الي  ان دخلت و حضرت و سمعت ماسمعه ابن عمران في طور العرفان و رايت ما رأي
الحبيب من آيات ربّه الّرحمن اشهد اّنک فزت بانوار الوصال و شربت رحيق القرب واللقــاء من ايــادي عطــاء رّبــک في المبــداء و
المآب انت الذي صبرت في الباساء والضّرا وناح بما ورد عليک و امثالک من االعتساف اهل مدائن العــدل واالنصــاف بمصــائبکم

انت الّسماء بالدخان و اخذت االحزان مشارق الوحي مطالع العرفان طوبي لکم وللذين قصدوا مقامکم و زارو تربتکـم . 
981 صفحه       

موات واالرضــين و ذکــروا ايــامکم و مــا ورد عليکم واســتقربوا بکم ال اهللا رّبکم و مقصــودکم و معبــودکم و معبــود من في الســّ
ــان سبحانک يا لهي اسئلک بالذين استشهدوا في سبيلک و طاروا فيهواء حّبک علي شأن ما منعتهم قدرة العالم عن االسم االعظم ب

تغفرلي والبي و اّمي و لمن تمّسک بحبلک المتين يا له العالمين .
982صفحه         
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ــه همه در خواب بودند از چاه آب کشيده و خانواده اش مطلّع گشتند تمامت ظروف و کاسه و کوزه ها را درهم شکســتند و عائل

 خارج بلد آب بخانه ميآوردند و عاقبت همسايه رحم آورده اجازه داد که چاه خانــه او آب بياورنــد و نــيزۀناچار شدند از رودخان

ار قزويــني ابالغ نمــود کــه حجــرهۀحجره تجارت ما را بحکم والي بسته مهر کردند و سمندر بواسط  حاجي سيد رضي مشير التّجــ
متعلّق باو ميباشد و در حجره را باز کرد و کربالئي حاجي علي قزويني را با ميرزا فضل اهللا اخوي بکار حجره گماشت و بالجملــه
مّدت حبس طوالني شد و چون موي سر و بدن موجب کثافت و اذيت بود و شستشو و آوردن ســلماني را اجــازه نميدادنــد شــبي
مبلغي نوره تهيه کرده آماده ساختيم و همينکه زندانبان در را بسته رفت نوره را بسر ماليديم وبه وسائلي که تهيه کــرديم شســتيم و
علي الّصباح زندانبان وارد شد و آنحال را نکريسته موجب حيرت و تعّجبش گرديد و باألخره صبر و تحمـّل مالهـاي رشـت بسـر
آمده و دانستنـد که هيچ  يک از نشريات شديده در حّق ما صورت نميگيرد و روزي در خانه حاجي حاکم که حــا کم بــازار بــود
مجتمع شدند و مقّرر داشتند که ناگهان هجوم برده همه ما را با کارد و قمه ريزه ريزه کنند ولي حاجي مال علي محّمد امام جمعــه
که بسالمت نفس موصوف و بپاکي طينت معروف و حکمت و عرفان مشرب بود بايشان نصيحت داده چــنين گفت خــاطر آريــد
که در دو سالي پيش از اين ارمني را بعنوان مجازات عمل زنا کشتيد و دچار تعقيب و تضييقات شديده شــديد کــه هنــوز آثــارش
موجود است از آن بترسيد که در جزاء ارتکابي که در نظر گرفتيد دچار عقاب و عذابي سخت تر گرديــد و آنــان را بدينگونــه از
سخنان ممنوع داشت و شاهزاده يحيٰي  ميرزا نيز که پيشکار حکومت بود و آقا ميرزا حسين هدي نــزدش بســمت منشــي و کــاتب

ميزيست مرافقت و مساعدت کرد . 
983 صفحه        

و امام تدبير و اقداـم نمود تا محبوسين متدّرجا يک يک مستخلص شدند و مرا پس از چهار مــاه بــدين نــوع از حبس خالصــي داد
که مال محّمد علي معروف بعّجلو را که روزها ببازار فرياد عّجلوا کشيده مردم را بآقامه جماعت امام خبر ميداد تا به نمــاز حاضــر
شوند پي در پي به انبار فرستاده دستور داد تا مرا با خود بمنزل امام برد و بعلّت گرمي هوا در بيروني خانــه وارد شــديم و همينکــه
امام بمن نظر انداخت گفت آه افسوس بر اين بيچارگان چه سختي و زحمت وارد آوردند و تقريبــا ســاعتي در محضــرش نشســتـه
آنگاه مرخّص شديم و مبلغ پنجاه تومان به فّراش باشي و بيت تومان به مال علي عّجلوا دادم و روزهــا بــه حجــره مــيرفتم ولي اهــل
کاروانسرـا کودکان بلد را تحريک کردند که با اجتماع و همهمه به کاروانسرـا از دري درآمده متفّق الصوت نسبت بامر و بحاجي
مرحوم و بخودم سّب و دشنام گفتـه از دري ديگـر خـارج ميشـدند و همـه روزه عمـل را تکـرار کردنـد و کـربالئي حـاجي علي
مذکور که در حجره بود اقدامي در جلوگيري نکرد بلکه با سائر اهل کاروانسرـا در استهزاء و خنده شرکت جست و من از شّدت
تأثّر بعقب حجره خلوت کرده گريستم و با خدا مناجات نموده نموده اندک تسـکين يـافتم و تســلي بخــود دادم کــه اين بليــات و
زحمات در راه حّق است و سرور و انبساط جديد حاصل کرده در حجره بجاي خود قــرار گــرفتم و نــيز ســيدي معّمم همــه روزه
علي الّصباح چنانکه مردم اسالم براي اهل قبور قرآن و دعا ميخوانند با عصا در مقابل حجره ام بايستاد و سقط و دشنام گفته رفت
و در بعضي از روزها دو بار چنين کرد و در بازارها نيز اگر مصادف شد بهمين طريق رفتار نمود و در ايام تعطيـل عمـومي کـه بـه
ــدين حجره نرفتم روزي ديگر عمل فوت شده را قضا نمود و تقريبا پنج سال بدين وتيره سلوک کرد تا مرد و قريب هشــت مــاه ب

منوال گذشت و مردمي که از ايشان طلب داشتم ديون خود را ندادند . 
984 صفحه        

و در زندان مهر حاجي مرحوم را که با من بود نائب فّراشها از جيبم د ر آورد  و اخوي زاده هاي حاجي که پيوسته معارضه و فتنه
جوئي ميکردند وجهي به نائب داده مهر را گرفتند و اسنادي ساختند خود را طلبکار قرار دادند و مّدتي طوالني در محاکم شرع با
من دعوي و مطالبه کردند و باألخره چون نزد حاجي مجتهد که سّرا مؤمن بود مقّرر شــد و مــّدعيان شــهود روز حاضــر نمودنــد و
مجتد مذکور يک يک را بتدابير رّد کرد و خاتمه امر را منجر به قسم ساخت و من و اخوي و همشيره قسم ياد کرديم و از چنگ
مّدعيان خالص شديم تا آنکه کربلئي حاجي علي را بعلّت ضرر و خسارت وارده سمندر معــزول کــرد و من و اخــوي در حجــره
استقالل گرفتيم و کار تجارت وسعت و ترقي يافت و با غالب علما و اشراف معاشرت و معامله کردم ولي تعّرضــات و ســختيهاي

 حريق واقع شد و کاروانسروا و اموال اعــداء طعمــه آتش گشــت و من1307وارده از اهل بازار بهمان منوال باقي بود تا در سال 

 بمن واگذاشــت کــهۀتمامت اموال و اشياء را بيرون بردم بنوعي که خسارتي واقع نشد و حاجي مال محّمد علي امــام جمعــه حجر
بنوع خوش به تجارت مشغول شدم و اعدا بعلّت خسارتشان و راحت ما در حقد و حسد سوختند و بالجمله آقا علي ارباب چون با
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 سعيدش بقّوت و استقامت در ايمان بديع و درستي و راستي نزد آشنا و بيگانه معروف و بکمال قــدس و تقــوي موصــوف وۀوالد
خانه شان در رشت محّل احتفاالت بهائي و پذيرائي مبّلغين و مسافرين شده تحّمل تعّرضات و تعــديات شــديده از اعــداء و اشــرار

ــرده1317نمود و در سال   باّتفاق آقا شيخ کاظم سمندر بارض عّکا رفته چندي در جوار فضل و الطاف حضرت عبدالبهاء بسر ب
مراجعت نمود و مستقال به تجارت و امانت فروشي پرداخت گرچه . 

985 صفحه        
 بعلّت شّدت شهرت باين نام و تعصّب و عناد انام تهيه حجره و معامله با مردم برايش مشکل شد متعّصبين بــا وي خريــد و فــروش
نکردند حتي از گرفتن آب از چاه کاروانسرا ممانعت نمودند ولي متدّرجا در امور کسب و معاش موفّق شده ايام را بعّزت حقيقي
ــه و خدمت بامر الهي بسر برد و مکّررا نيران فتنه و فساد افروخته گرديد ولي محفوظ ماند از آنجمله خود چنين حکايت ميکرد ک

 آقا ميرزا محّمد عليخان بهائي رشتي درگذشت و خويشان متّوفاة که علما و غيرهم از مسلمين بودند نعش را بقيد نقلۀچون زوج
بعتبات عراق امانت گذاردند و پس از مّدتي استخوانها را در صندوق مستطيلي نهاده نزد من  آورده که ميخـواهم اين قليـان کـدو
را با امتعهٴ  تجارتي به قزوين بفرستيد و با اينکه در خيالم گذشت که قليان را در چنين صندوق تعبيه نميکنند معذالک بـا مّکاريـان
فرستادم آنگاه بمن گفت که نعش زنم بوده و ميخواهم احباب در قزوين دفن کنند و چون کاري بود گذشــته تغيــير و تــدبير نمي
پذيرفت ناچار بآقا شيخ احمد برادر زاده سمندر نوشتم و همينکه چاروادار صندوق را به قزوين رســاند شکســتي در آن پيــدا شــد
نعش را ديدند و بسمع کدخداي محّل که عداوت شديده با اين طائفه داشت رسيده به صدق الّدوله حکمران قزوين خبر داد و او
بطمع مال سمندر را با پسرش ميرزا عبدالحسين و آقا شيخ احمد مذکور گرفتار و حبس نمود و اظهــار داشــت کــه بهائيــان رشــت
کشتند و جسد را براي بهائيان قزوين فرستاد و سخنان صدق محبوسين را بسمع صفا نشنيد و هر قدر احّباي قزوين کوشــيدند ثمــر
نداد آخراالمر مبلغ يکصد تومان از سمند گرفت و اجازه داد که برشت بنويسد و استشهاد کنيم که ميت کشته نبود و براـي صــرفه

جوئي بطريق مذکور به قزوين فرستاده شد و خود نيز به سعدالّسطنه حکمران گيالن نوشته راهنمائي باخذ مال نمود و . 
986صفحه          

 چون خبر برشت رسيد همهمه در بين تّجار و غيرهم افتاده ورد زبان خاّص و عــاّم گشــت و بــا بــرخي از احبــاب واقعــه را مطــرح
ــع کرده شور نموديم و روزي بعد اخوي را به حجره فرستادم حجره را باز کرد و معلوم شد که جمعي کثير در دارالحکومه مجتم

 فّراشــان پي در پي1300شــده دامن بــر آتش زدنــد و حکــومت و نــائب فّراشــان دنــدان طمــع تــيز کردنــد و ماننــد واقعــه ســال 
بکاروانسراها ذهاب و اياب نمودند و من متّوکال علي اهللا براـي حجره از خانه بيرون آمدم در بين راه فّراشها رسيده مرا اخذ نمــوده

 حجره ندادنـد و چون به دارالحکومه رســيدم فّراشباشــي جلــو آمــد کيفيت را پرســيد شــرح دادم و مــرا بــه نــزدۀو رخصت مشاهد
حکمران داللت کرده وارد شدم محضر حکمران را مملّو از علما و تّجار و اشراف ديدم پس حاجي ســيد رضــي فومــني از اعيــان
بلد که با من دوستي داشت و جنب حاکم جـالس بــود مـرا نزديـک طلبيـده حقيقت واقعــه را پرسـيد و من در کمــال صــراحت و
صرامت گفتم خيلي تعّجب کرد آنگاه در جوي خود درب در نشستـم و او مــرا بــه حـاکم معـّرفي کـرده بيـان مـاوقع نمـود ديـدم
مطالب را درست بيان نکرد و من بنوعي که از حال طبيعي خارج بودم کامال قضيه را تقرير نمودم و حّضار تمامــا بــه حــيرت فــرو
رفتند ولي منشي باشي مغرض و مبغض که مقابل حکمران نشسته مينوشت بمن پرخاش کرده گفت حقيقت واقعــه جــز اين اســت
من بي اختيار شده باو تشّدد کردم و حکمـران مــردي بيغــرض بـوده پي بصـدـق کالم بـرد و مـيرزا محّمــد عليخــان را نــيز طلبيــده
تحقيقات نمود و قدق تقرير مکشوف گشته و صورت تلگرافي از حکمران گرفته بحکومت قزوين مخــابره کــردم و مکتــوبي نــيز
گرفته با پست براي سمندر فرستادم و تمامت مغرضين مأيوس و محروم شدند و احباب قزوين نيز اقدام کرده صد تومــان مــذکور

 که در بخش الحق ميآوريم . 1320را از حکمران پس گرفتند و نيز در ضمن واقعهٴ  فتنه سال 
987 صفحه        

 حکايت نمود که از جمله محکومين به نفي از بلد من بودم و در چنان ايام درويشي روزي به کاروانسرـا در آمد و زشت گوئي از
امر کرد حاجي ميرزا محّمد ارباب قزويني و آقا سيد اسداهللا باقر اوف که در کاروانسرا حجره داشتند انديشه از مآل کرده مــرا بــه

 خود طلبيده اظهار داشتند که چون احباب را به طهران تبعيد کردند و تو را نيز تبعيد مينماينــد بخانــه برويــد و بــيرون نيائيــدۀحجر
چندان اصرار و ابراـم کردند که مراعات حجره خود نکرده بخانه رفتم و شب و روزي مانــدم و شــهرت يــافت کــه فالني از تــرس
فرار کرد نپسنديدم از خانه بيرون رفتم ولي بمراعات احوال و اقوال احباب مذ کور بدر کاروانسرا عبور نکردم و بر خالف عادت
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هر روزي هنگام صبح و نيز عصر تمام بازار را گردش کردم و سقط و دشنام از مردم شنيدم و بخانه برگشــتـم و اين احــوال قــريب
ب فـروختم و از به هشت ماه امتداد يافت و آنچـه از مردم طلب داشتم ندادند في المثل  بمبلغ چهارصد تومان جو به تاجري متعصـّ
حاجي مجتهد خمامي استفتا نمود که وجه را به فالني بدهم يا نه مجتهد گفت چون در بابيتش شــّکي نيســت هرگــاه وجــه را بــاو

 وجـه کـردمۀ تو مشغول خواهد بود و اگر وارث مسلّم دارد وجه را باو بده و اگرنـه مال امام اسـت و من از تـاجر مطالبـۀبدهي ذّم
جواب گفت در محضر حاجي خمامي حاضر شو وجه را تحويل گير و صورت سئوال و جواب را بمن ارائه داد ديدم خّط و مهر

خود حاجي خمامي است 
و تا پنجاه تومان خواستم خّط را بگيرـم بمن نداد ولي حاجي ميرزا محّمد ارباب مذکور پس از مّدتي بعنواـن اينکه وجــه از مــال او
بود از تاجر گرفت و باقي طلبهايم وصول نشد و چون هشت ماه بيکاري مذکور منقضي شد خواستم بــه کاروانســرـا بــروم حــاجي

ارباب و آقا سيد اسداهللا صالح ندانستنـد و گفتند بهتر اينست که در کاروانسراي کليميان . 
988صفحه       

ار کليمي و  حجره بگيريد و من سزاوار عّز امر ندانستم و باألخره باجرت گران حجره در کاروانسراي کامرانيــه کــه جمعي از تّجــ
مسيحي ميزيستند گرفتم و دو سال بنهايت سختي که کسي خريد و فروش نکرد و نگذاشتند آب از چاه بگــيريم و ناچــار از خانــه
زير عبا زماني آب ميبردم بسر بردم و چون سراي نمکي متعلّق به شــريعتمدار بعــد از حريـق تعمــير شــد حجــره گرفتــه مانــدم ولي

 در ســراي1323احدي داد و ستد نکرد و هرگاه کسي نزد حجــره ام ميآمــد مــردم او را تــوبيخ و مالمت ميکردنــد تــا آنکـــه در 
ــيم مذکور بناي روضه خواني گذاردند و چادر بزرگي زدند و تمامت حجرات را تزيين نمودند و مصاريف را بر آحاد سکنه تقس
کردند و ما هم حجره را تزيين کرده سهم خود را داديم و شروع به روضه خواني شد و حاجس شيخ محّمد آخــر از همــه روضــه
خوانها به منبر رفت شروع به تعّرض اين امر کرد و مجلس روضه در عشر اّول صفر از صبح تا ظهر منعقد و روضه خــوان مــذکور

 ما قرار دادند و ندا بحاضرين داده بر منبر چنين گفت ايۀ فرو نگذاشت و منبر را مقابل حجرۀهمه روزه از لعن و دشنام و افترا ذّر

 کاروانسرـا اين بــابي در خانــه اش اجتمــاع ميکنــد و مــردم را از دين خــارج مينمايــد و انــواع امــور ناشايســته راۀمسلمانان اي سکن
بمحافل نسبت داده گفت چرا نميريزيد چرا نميکشيـد و تمامت حاضرين چشــمها بمن دوختــه خــيره نگــاه کردنــد و ســائر روضــه
خوانها هم براي رونق بازار خود باو تأّسي و اقتدا نمودند و هنگام روضه جلـو همـه حجـرات مملـّو از مسـتمعين شـد بجـز جلـوي

ار ازۀحجر  ما و اگر کسي مي نشست به توبيخ و مالمت اعدا نميماند و چــائي مــا را نميخــورد و پس از ختم مجلس تمــامت حضــّ

 ما گذشته خيره بما نگريستند و نفوس ضعيف االيمان را از اين واقعات . ۀدرب حجر
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جبن و بيم احاطه کرد و دو برادر ميرزا ابراهيـم جديد از احباب مخلص ثابت بعلّت ايمان برادر بزرگ خـود لرزيدنــد و پـاي منــبر
حاجي شيخ در مجمع انام حاضر شده تبّري از امر کردند و نيز چون مکّرر نام بّنا بر زبان راند و مقصودش استاد هاشم بّناء مرحوم
بود استاد باقر از مستضعفين بترسيد و پاي منبرش حاضر شده تـبّري کـرد و احبـاب اصـرار داشـتند کـه من بکاروانسـرا بـروم ولي
استقامت و پافشاري را صالح براـي امر دانستم و تا روز دهم بهمين منوال سلوک نمود و در آن روز به ســکنه کاروانســرـا خطــاب
کرده چنين گفت خواهشمندم سه روز ديگر روضه را امتداد دهيد زيرا کــه مقصـودي بـزرگ دارم و همـه قبـول کردنـد و گفت
فردا عصر در کاروانسراـي ميرزا بابا حاضر شويد که مطلبي بشما بگويم و در آنجا چنين اظهار داشت که من تا کار اين شخص را

ــد کــاۀنسازم قلبم آراـم نميشود و فردا من در فالن در کاروانسرا حاضر ميشوم و تا در حجر  فالني ميروم و شما هجوم کنيد که باي
ــه را ورا بانجام برسانم و همه متفّق شدند و خبر بمن رسيد و خود را براي آن روز حاضر و مهيا کردم و احباب ممــانعت از رفتن ب
کاروانسرـا کردند مخصوصا آقا سيد اسداهللا بخانــه آمــده گريــه کنــان گفت بــه کاروانســرا نــرو تــو را خواهنــد کشــت گفتم بايــد
باح بــا عائلــه چــاي استقامت داشته باشيم و از مقدّرات الهيه رو بر نگردانيـم و من باختصار وصيتي در دفتر خود نوشتم و علي الصــّ
وداع صرف کردم و با ميرزا غالمعلي موقعي به کاروانسرـا رفتم که هنوز چراغهاي بازار روشن بود و سـماورها را بــراي مســتمعين
روضه آتش نينداختنـد و مباشرين روضه متحير و متعّجب شدند که در چنين روزي از همه ايام زودتر آمدم و مبلغ ششصد تومــان

وجه امانت در حجره بود بامانت حاجي ميرزا يوسف متّحده سپردم . 
990 صفحه        
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 و مهياي تحّمل هر پيش آمدي نشستم و جمعيت متدّرجا محيط کاروانسرـا را پر کردنــد بعضـي ششـلول بــا خـود آوردنـد و حّتي
زنان در زير چادر مقداري سنگ گرفتند تا حاجي شيخ محّمد از همان داالن که وعــده کــرد رســيد و من تمــام تــوّجهم بــاو بــود
ملتفت شدم که بعضي از مباشرين روضه مقداري مکالمه با وي کردند و او از مقابل حجرات گذشت و اقــدامي نکــرد و حّتي بــر
منبر آمد و ذکر سوئي ننمود و من از ماوقع خبر نداشتم فقط در چهارم ايام روضه خّطي به شــريعتمدار نوشــته از تهيــه افســاد بنــام
روضه خواني وي را آگاه کرده بودم بعدـا مکشوف شد که با جمعي از اعيان در آن روز به مجلس روضه حاضر شــد و حکمــران
نيز خبر يافته براي جلوگيري از فساد گروهي از نائب و فّراش را فرستاده در حجرات کاروانسرـا حاضر بودند ولي مباشرين روضه
ــا قصد تمديد ايام داشتند و تني از سکه که مردي صالح بود بايشان گفت معلوم است که خيال فساد داريد و چادر بزرگ که بر پ
بود از جاي کند و لذا آن اوضاع خاتمه يافت و من چند روزي بعد از آن با مباشرين روضه مآلقات کرده به حــاجي شــيخ محّمــد
ــدم و متشــکّر پيام فرستادم که ابدـا از شما محزون نيستـم چه بدان وسيله آنچـه از احوال سابقين در کتب سير خواندم برأي العين دي

 سوار با تفنگ همراه داشتۀاز حّق شده بر خود ميبالم انتهي و در واقعهٴ  مذکوره بعضي از رؤساي مسلّح از احباب قزوين که عّد

 روز بعد خبر يـافت و در آن روز بـا اسـلحه در کاروانسـرا حاضـر بودنـد و مهيـاۀ محتومۀبرشت وارد شد و در شب مذکور از فتن
شدند که اگر فتنه شروع شود بزنند و بالجمله آقا علي ارباب و خاندانشان پيوسته دچار تعّرضات و حمالت بودنــد و در اســتقامت
و عمل به تعاليم و انواع خدمات مالي و غيرها در راه امر ابهٰي  فتور ننمود و در حّق حاجي نصير صورت زيارت و الواح متعّدد از

بيانات ابهٰي  صدور يافت .
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که در يکي از آنها چنين مسطور است : « يا نصير يذکرک الخبير و يذکر االيام التيکنت قائما لدي البــاب و ســمعت نــداء اهللا رّب
االربــاب انت الــذي اقبلت الي االفــق االعلي و قطعت الــبّر و البحــر الي ان دخلت و حضــرت و رأيت و ســمعت من آيــات ربّـک
مالک الّرقاب انه يذکرک من بعد کما ذکرک من قبل و يقّربک حين توّجهک و تقدّسک حين ارتقائک الي اهللا مالـک االيجـاد

الخ . 
و مدفنش در محّل مذکور معروف بولي بزرگوار در تصّرف بهائيان است و او را دختري و دو پسر بر جــاي مانــد و دخــتر کــه در
ايمان و اخالص و روحانيت يادگار از پدر بود بآقا محّمد اسمعيل قزويني ازدواج کرده سالها فيمــابين مؤمنــات ميدرخشــيد تــا در

 در بخش هشتم مي آوريم و پســر کهــترۀ در رشت درگذشت و دختري از ايشان شد که از او نسلي بر جا ماند و شّم1324سال 
 درگذشــت و از او پســري بــاقي مانــد و1348 متولّد شد و در رشت بماند تا بسال 1279حاجي نصير فضل اهللا در قزوين بسال 

ــيز از1349 متولّد و در رشت بسال 1264آقا علي ارباب در قزوين بسال   متوفي گشت و نسلش از دو دخترش بر جــا مانــد و ن
مشاهير بهائيان رشت ميرزا محّمد عليخان بود که در ضمن شرح احوال آقا علي ارباب نام برديم و او از عهد صغر و جواني با اهـل

 چنانکــه در بخش الحــق مينگــاريم1330بها معاشرت يافت و بعــدا در دائــره حکــومت رشــت موظــّف گشــت و در فتنــه ســال 
 درگذشت و از او خانداني باقي ماند که به نار ايمان بر افروخته انــد ديگــر1330مهاجرت به طهران کرده سکونت نمود و بسال 

 ميرزا عندليب ايامي که در سراي حاجي مال رفيع شريعتمدار قرار جسته به تبليــغ پــرداخت فــائزۀميرزا آقا صارم االطّباء که بواسط
بايمان گرديد و سبب هدايت جمعي شد و بدين نام شهرت نمود و اطفال و اراذل جّهال . 

992 صفحه      
تعّرض و سّب و لعن و جفا نمودند و مرضي دست از معالجه نزد او کشيدند و معاندين زنش را تشويق کردند تا بــدر رفتــه شــوهر
امي درآمــد و در حاليکــه بــا صــابون خــويش را نمود و چون وي را به گرمابه عمومي راه نميدادند شبي بمــوجب دوســتي بــا حّمــ
ميشست انبوه مردم وي را از گرمابه درآورده همي زدند و او بابدن عريان بيرون جســته بگــريخت و پنهــان شــد و از خطــر نجــات
يافت و پسر ارشدش ميرزا داود خان رضواني جواني فاضل و خليق و از اعضاء محترم دائره پست بود و در مجالس و محافل اهل

 و والدش بعد از1340بها الواح و اشعار نيکو ميخواند و خاندان رضواني از ايشان بر جاي ماند و ميرزا داود خان در حدود سال 
او درگذشت و ميرزا يحيٰي  عميد االطّباء اسرائيلي همداني مقيم رشت و مصـدر خـدمات شــده عائلـه بـر جـاي گذاشــت و بســال

 درگذشت و نيز ميرزا ابراهيم اسرائيلي ديلماني قبول ايمان امر ابهٰي  نموده با نهايت حســن اخالق و اخالص و مظلــوميت1347
سالها در رشت دّکه منسوجات فروشي داشت و مورد تعّرض اعدا شــد و نوبــتي اهــالي هيجــان کــرده وي را بمحضــر حــاجي مال
محّمد خمامي مجتهد عنود کشيدند و در حاليکه انبــوه رجــال و نســوان اســلحه و ســنگ و چــوب زيــر عبــا و چـادر گرفتــه بــراـي
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اهالکش حاضر بودند مجتهد باين عبارت بازخواست کرده گفت تو يهودي بودي بس نبود که بابي هم شدي و او جواب داد که

 ظهور مسيح و حضرتۀچون از اين اّطالع يافتم به تحقيق دانستم که براهيـن حقانيتش و هم علل اعراض معرضين بعينها مانند دور
محّمد است و بدينرو همه را بيک نظر و بيکبار پذيرفتم و حال اگر برگردم ناچارم بشريعت آباء و اسالف خودم که تورات است

ثابت مانم و مجتهد بدو گفت بلي اگر موسوي باشي بهتر از اين است که بابي شوي و از بهائيان شهير الهيجان آقا مشهدي . 
993 صفحه        

ــر1340 فائز بايمان شد و در حدود سال 1300 غالمعلي شو هر خواهر عندليب در حدود سال   درگذشت و خانواده در اين ام
بر جاي گذاشت و پسر ارشدش ميرزا کوچک سـالها بـا غـيرت ايمانيـه در در جميـع بهائيـان مصـدر خـدمات بـوده بـه زراعت و
تجارت چاي اشتغال ورزيد و اخيرا در طهران درگذشت ديگر ميرزا صادق خان در غــايت ايمــان و اخالص عمــر بســر بــرد و در
دائره دولتي موظّف شده عاقبت به طهران درگذشت و عائله بر جاي گذاشت ديگر مشهدي غالمحسين در حدود هزار و دويست

 وفات نمود و خاندان وسيعي در اين امر بــر1350و هشتاد و اند ايمان آورد و سالها موفّق به تبليغ امر ابهٰي  شد و در حدود سال 
جاي گذاشت ديگر ميرزا حاجي آقا عميد االطّباء که در ساري مازندران درگذشته مــدفون گشــت ديگــر آقــا سـيد محّمــد نــاظم

 در قريه گـوراب جـوار تابعـه الهيجـات تولـّد يـافت و تحصـيالت علمي عربيـه و فنـون رائجـه در1269الحکماء مذکور بسال 
 ميرزاي عندليب از اين امر کــامال آگــاه گشــته و بعــد از چنــدي مــؤمن و منجــذب شــد الهيجان نمود و در هفده سالگي بواسطهٴ

تجليات عرفانيه ايمانيه بر قلب و لسان و قلمش جاري و با عندليب و ديگر مؤمنين معاشر شده تبليــغ نمــود و عــاقبت طالّب همــان
مدرسه که سکونت و مالها به تعّرض برخاستند و مال محّمد و شريعتمدار در محضرش با وي مکالمه کرده تنجيس و تکفير نمود
و عّمامه و عبا از او گرفت و الجرم بستگان نيز تعّرض و اعراض نمودند و چندي بحمايت عّمش که از مجتهدين بلد بود در قريه
و شهر بماند و عاقبت به طهران رفته به تحصيـل علوم حکميه طّب قديم و جديد پرداخت و طبيب نظام شده و به لقب ناظم االطّباء

مشتهر گشت و سالها در طهران و آذربايجان و غيرهما بخدمت امر ابهٰي  قائم بوده الواح متعّدده از بيانات ابهٰي  . 
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و حضرت عبدالبهاء در حقّش صادر شــد و ســنين چنــد عضــويت محفــل روحــاني طهــران داشــت و عــاقبت بســال      در طهــران
درگذشت و خاندان وسيعه باغر و عالفي تأسيس نمود کـه در بخش هشــتم بتفصــيل ميـآوريم و از جملــه بهائيــان قزويــني سـاکن
الهيجان که بزرگترين موجب نشر امر بديع در آنجا گرديد آقا ســيد جــواد مــذکور بــا طبقــات اهــالي معاشــرت داشــت و وســيلهٴ
هدايت سادات خمسه و غيرهم از تّجار شد و به دوستانش پيوسته نصيحت داد که هرگاه في المثل بدکهٴ رفتــه چــيزي ميخريــد بــا
دّکاندار چند کلمه سخن از اين امر گوئيد شايد تأثير کرده مهتدي شود و در آن بلد مـتزوّج گشــته اوالد بعرصـهـٴ ظهـور آمدنـد و
ــراهيم سفري به قزوين و طهران نموده بعد از چندي در طهران مريض شده درگذشت ديگر از معاريف بهائيان آن حدود مــيرزا اب
خان سرهنگ از اهل غازيان بندر انزلي ( پهلوي ) بود که مّدتي رياست گمرک بندر جز داشت و از آنجــا ســفري بــراي زيــارت
حضرت غصن اعظم عبدالبهاء بعّکا رفت و چون مراجعت کرد و بيگلر بيگي سابق الذکر دانست وي را در سليمان داراب توقيف

 همانجا درگذشت و در ســاري مازنــدران1318و پانصد تومان جريمه کرد و باز رياست بندر جز بدو واگذاشت و عاقبت بسال 
مدفون شد و ديگر آقا خان معروف به کماندر خان ساکن بندر انزلي بود و ميرزا باقر نانوا الهيجي االصل و آقــا ســيد عبــدالرحيم
تبريزي و مشهدي اسداهللا اهل انزلي و محّمد خان مسخدم کماندر خان اقامت و سکونت در آنجا داشتند ديگر از معاريف بهائيان

 مؤمنين درآمد و در جاه و مقام ارتقا جست . ۀ در زمر1288آنحدود حاجي آقا خان تقريبا بسال 
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 و سر پيشخدمت ايالتي گيالن گشته معاشرت با اعاظم و ارکان يافت و غالبا از اين امر گفتگو کــرده بســياري را محّب و مهتــدي
 از رشت به1343ساخت و با لسان گويا و حافظهٴ توانا بيانات مقّدسه و استدالالت اثباتيه ها از حفظ همي خواند و باألخره بسال 

طهران آمد و به شيراز رفت و در آنجا درگذشت و هشتاد و دو سال از مراحل زندگاني بپايان رســاند ديگــر از ايــاالت ايــران کــه
معدودي از اين فئه در آنجا مي زيستند لرستان در بخش سوم و چهارم کيفيت شهادت سيد بصــير در دامنهٴ کــوه الشــتر را آورديم
گويند اکنون در محّل مذکور که مسافتي بعيد از شهر خّرم آباد اســت قــبر متــبّرک برقــراـر و آشــکار ميباشــد و بعــدا معــدودي از
مؤمنين امر ابهٰي  در خّرم آباد مقيم بودند از آنجمله ميرزا ابوالقاسم طبيب معروف به حکيم باشي که نشر نفحات ابهٰي  کرده تني
چند را مهتدي ساخت از آنجمله ميرزا باقر خان منشي مظفّر الملک حاکم لرستان را هدايت کرده و او بي پروا به تبليــغ پــرداخت
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و حکمران مطلّع شده مأموري در خفيه فرستاد تا بخانه اش رفته تمامت اوراق و کتب بدارالحکومه آورد و چون او بخانه برگشتـه
ماجري بدانست نزد امام جمعه رفته طرح ماوقع کرده دستور خواست و امام مصلحت دانست که بيدرنگ صوب طهران شتافت و
در آنجا طول يک سال بسختي معاش نمود و از جانب ابهٰي به حاجي ميرزا حيدرعلي دسـتور آمـد کـه مبلغي نقـود بـاو دادنـد تـا
عائله اش را از خّرم آباد به طهران آورد و مّدتي باز مانــده, بکتــابت الــواح و کتب مقّدســه امــور گذرانــد و پس از چنــدي منشــي
صاحب ديوان و بعدا منشي حشمت الّدوله شد و سفري نيز به گرگان نموده برگشـت و مبتال بـه استرضـاء گرديـد و بعـد از مـّدت

 درگذشت ديگر عبدانبـي بن آزاد خان بزرگ و ثروتمند . 1317سال تب و مشقّت در حدود سال 
 996 صفحه       

 نيز در خّرم آباد بواسطه آقا ميرزا ابوالقاسم حکيم باشي و مــيرزا بــاقر خــان1283لر که مقبره اش در نجف آباد است تولّد بسال 
منشي باشي در شانزده سالگي فائز بايمان گشت و برادر و مادر فهميده مورد تعــّرض و تعــّدي گرديــد و بــراـي ارضاتشــان ســفري
بزيارت عتبات عراق عرب رفت و چون باز آمد بيشتر مورد تعّدي واقع گرديد چندانکه فرار بطهران اختيار کــرده در آنجــا بمانــد
ــروت و گاه بتصوير فتوغرافي و ايام در دواخانه کار کرد و در اخالص و روحانيت مشار بالبنان بود و مادر متارکه کرده او را از ث

 درگذشت مازندران خصوصا بارفروش ( بابل) و قــراي تابعــه مــوطن جمعي از1354متروکات پدري محروم داشتند تا در سال 

ــرتۀمخلصين حضرت قّدوس بود و عّد ــرادر آن حض ــا ب ــاتدائي محّمد صادق لحافدوز,  از بقية السيف قلعه خصوص  حي
داشته براي محّبين و طالبين ذکر واقعــات قلعــه و خصــال رحمانيــه اصــحاب را پيوســته نمــوده کتــاب تــاريخ بياراســتند ولي غالبــا
يف الســيما اســتاد ستمديده و ترسيده خصوصا از تعّرض ماليان و بعارض که وصف احوالشان و اسامي خاندان شهداء و بقية الســّ
ــد در آقا کالهدوز که سالها در آن بلد ميزيست و مال امينا که در عربخيل مقيم بود غيرهما و نيز فتنه ها و شهادت که بعدا واقع ش
بخش دوم و سوم آورديم دمي نياسودند و برخي فراري و متواري گشتند و آقا مير ابوطالب و آقا سيد محّمد رضا شــهميرزادي و
چند سالي ديگر آقا سيد باقر بن برادر مهتر شهيدشان آقا سيد احمد نيز که سر بر کشيد بــا ايشــان تــوأم گشــت بعلّت اينکــه زوجهٴ
شهيد مذکور اهل مازندران بود و براي تسليت و تقويت زوجه در آن حدود مسافرت کرده دچــار تعــّرض ماليــان گرديــد و تنهــا

حاجي شريعتمدار . 
997صفحه        

 حامي و دادرس مظلومان بــوده حراســت مي نمــود آورده انــد کــه جّهــال ارزال پس از تعّرضــات و تعــديات متواليــه کبير شهير
باألخره بعزـم قتل آقا علي بن مشهدي حسين از منجذبين مخلصين و بقية الّسيف قلعه برخاستند تا در روزي که حاجي شــريعتمدار
ــان در ميان بازار با جمعي مريدان از ماليان و تّجار ميگذشت نزديک رفته سالم داد و او توقّف و احترام کرده بغايت مالطفت بزب
مازندراني بدين مضمون گفت چرا بمآلقاتم نميآئيــد هــر وقت احتيــاج و ضــررورتي اســت مراجعــه کن و خــبر باشــرار رســيده از
تعّرضش دست کشيدنـد و نيز روزي آقا مير ابوطالب و آقا سيد محّمد رضا در مجلسي که شريعتمدار حضـور داشــت درآمدنــد و
او احترام کرده آنان را جنب خود نشاند و چون شربت برايش حاضر کردند نزد آقا مير ابوطالب گذاشت تا چنــد شــربه بياشــاميد
آنگاه باقي را خود بسر کشيد و خطاب باهل مجلس بدين مضمون گفت من پير و رنجورـم و شور فرزنــد رســول را بــراي استشــفا
نوشيدم و مردمي که آنان را بابي ناپاک خوانده آزار مينمودند از ستم کاستند و چنـد سـالي کـه گذشـت ماليـان معانـد مردنـد و
اخالف و اعقابشان روش آنان گرفتند و حاجي شريعتمدار نيز درگذشت و بستگان و پــيروانش روش وي رفتنــد خصوصــا بــرادر
زاده اش آقا شيخ يعقوب بن حاجي مال يقوب که هنگام وفات پدر در رحم بود و آنهنگام بنام پدر مسّمي گشت و از صــغر ســّن
تحت تربيت عّم بزرگوارش برآمد و بعد از فوت عمو بمصاريف حاجي احمد از بهائيان معروف بــارفروش بعــراق عــرب رفت و
بيست و پنج سال نزد حاجي ميرزا حسن مجتهد شيرازي و شيخ زين العابدين مجتهد مازندراني و غيره تکميل فقه و اصــول فقــه و

حکمت و غيره ها کرد و عودت نمود . 
998 صفحه         

و معروف به تقوي و ورع بکثرت عبادت شد و طالبين را بنوع حکمت و  هدايت باين امر کرد و خواهرانش و هم اخالف حاجي
شريعتمدار غالبا مفطور به محّبت اين امر و مظلومان بودند بهنمير بنام مرکزي براي اين فئه مشهور شد چــه دوازده تن از رجالشــان
چنانکه در دو بخش مذکور نگاشتيم در واقعه بقتل رسيدند که اساميشان چنين است آقا رسول و برادرانش آقا طاهر و آقا حســين
و عّمشان آقا علي ديگر آقا زمان و آقا محّمد جان و آقا عظيم و آقا نظام و محّمــد يوســف و مال حســينعلي و آقــا عّبــاس و قاســم
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ــا سلماني که در سّن بلوغ بود و در اواخر ايام قلعه شکمش باصابت گلوله مخالفين دريده و امعاء خارج شد و در حاليکه آنها را ب
دست گرفت نزد حضرت قّدوس شتافته عرض نمود آيا شهادتم مقبول است و اشــک از چشــم حضــرت جــاري شــده بــاو اظهــار
عنايت فرمودند و پس از انقضاء امر نسبت به بابيان بهنمير شّدت و اذيت باعلي درجه رســيد چنانکــه چهــارتن از نســوان بابيــه کــه
ــدي در يکي طاوس خانم بنت آقا رسول دوم سوگل خانم سوم و چهارم جهاني خانم و گلدوستي خانم نام داشتند از بيم اعدا چن
مردابي پنهان شدند و گلدوستي درگذشت و سه تن ديگر بيرون آمده در محلي مختفي گشتند و بعــدا چــون آثــار و قــدرت ابهٰي
پديدار شد از اختفا درآمده آشکارا زيستند و آقا حبيب اهللا بن آقا رسول و خلفش آقا رسول ممتازيان رايت مرتفعهٴ  امر اعظم در
آن حدود شدند و در خانه حاجي معصوم ورود و نزول مســافرين و مّبلغين ميشــد و آقــا عليخــان اربــاب و مال محّمــد و کــربالئي

حسين و کربالئي حاجي خان و آقا محّمد صادقخان از رؤسا متدّرجا در ظّل امر ابهٰي  درآمدند و از تعّرضات و حالت اعداء . 
  999 صفحه      

خود را حفظ نمودند و از بقية الّسيف قلعه آقا عّباس و آقا زمـان سـالياني بماندنــد وآقــا مشــهدي احمــد علي کــه در حـدود سـال
 درگذشت عالمت رصاص قلعه در بــدن داشـت و آقــا لرآقــا بنــوعي کـه در بخش چهـارم آورديم چـون خـدامراد خـان1326

سرتيپ آقا سيد محّمد رضا و آقا امير ابوطالب را اسير کرده ميبرد خود را بقريه ميســتان قــرب بهمنــير رســانده خــواهش مــرافقت
نمود او را نيز مقيد کرده به طهران کشيده در انبار انداختند و آقا غالمرضا بهنميري و آقا محمود چاله زميــني هم بــا ايشــان بــود و
آقا غالمرضا بعد از شش ماه در زندان درگذشت و مّدت حبس ديگران بدو سال و نيم ممتــد شــد و مــأمورين آنــان را بــوطن بــاز

 آقا غالمرضا را يغما کردند و پسرانش آقا عبدالحسين و آقا نظام بر جا ماندند و در قريهٴ  عرب خيل مال امينا ازبقيةۀآوردند و خان
الّسيف که شرح حالش را در بخش دوم و سوم آورديم سالها با سه گلوله غير قابل اخراج که از قلعه بيادگار در پا داشــت برقــرار
مانده و پسرانش حاجي علي و مال رمضان و دو دخترش کبري خانم و ملــک نســا خــانم شــهرت داشــتند و نوبــتي اعــدا از جــانب
عبدالحسيـن خان بندپئي حکمران بارفروش و آقا حبيب بن آقا رسول شهيد و آقا مشهدي احمد علي و آقا خليل را برده حکمران

 از مظلومــان بعلّت هجــوم اراذل مســلّحۀبضرب قّداره پشت آقا حبيب را مجروح نمود و آنان را چهار ماه محبوس بداشــت و عــّد
بقصد قتل عمومي متواري گشتند و در چاله زمين و ساروق کال مشهدي ابوالقاسم و پســرش آقــا محمــود مزبــور و بــرادرانش مال
حسن و آقا محّمد علي و اخالفشان و نيز ولي اهللا معروف به ولي خوش بر جاي مانده اخالفي گذاشتند و در قريه کفشگرکال آقــا

محّمد علي و . 

1000 ---  ۱۰۰۰ صفحه 
 و1340 شيخ ميرزا آقا و پسرانش آقا عبداهللا و ميرزا ذبيح اهللا و ميرزا آقا جان که اخالفش درخشانند و ميرزا آقــا جـان در سـال 

 درگذشت و ديگر مــيرزا حســين ابن عّم و اّخ اّمي شــيخ مــيرزا آقــا کــه پس از خالصــي از اردوي1351ميرزا ذبيح اهللا در سال 
دولت در قلعه مازندران به بغداـد رفته محضر جمال ابهٰي  تشّرف و دستور يافت که در وطن آمده قطعه زميني خريده اشجار توت
بسيار غرس نمايد و چنين نموده ترقي کرد و مستوفي مازندران شد و با عالمت از قلعه که در پيشانيش جا داشت نــزد اهــالي شــام
ميرزا حسين بابي معروف گشت و يگانه دخترش را بحباله نکاح ميرزا ذبيح اهللا مذکور درآورد و کربالئي حسين کالهدوز با پسر
نورسش آقا علي از بقية الّسيف قلعه را شرح احوال در بخش سوم نوشتيم و پسران کربالئي حسين که آقا علي مذکور آقا محّمــد
علي کالهدوز  و آقا حسن بودند و خلف وحيد آقا علي آقا ميرزا غالمحسين در امر ابهٰي  درخشــان گرديــد و اســتاد آقــا محّمــد

 در بارفروش برقرار بود ديگر ميرزا محّمد خان سرهنگ فــوج ســواد90کالهدوز مذکور تاريخچه قلعه و رايت امر ابهٰي  تا سّن 
کوه و غيره بودند ديگر قريه مـاهفروزک از توابــع سـاري مـوطن مال عليجـان عـالم و فاضــل و مّتقي و متتّبـع در کتب و کلمـات
مقّدسه و اخبار اسالميه و مجلّل و موقّر و مؤدّب و مرجع امور دينيه بود و همينکه بامر اعظم هدايت يافت قّوت ايمــان و انجــذاب
حيرت انگيزي در وي شعله زد و قريب يکهزارو پانصد تن از صغار و کبار و ذکور و اناث در قريــه مــذکوره و ديگــر قــري ربقــه
عبوديت کبري بر گردن انداختنـد و سيد آقا جان ابوالزوجه خود را که کد خدا و ضابط قريه و معــّزز و محــترم و بــزرگ منش و

مهمان نواز بوده در رعايت حال فقرا و اصالح ذات المبين هّمت مينگاشت و نيز ديگر خويشاوندان زنش که . 
1001 صفحه      

که سادات محترم بودند مهتدي ساخت و کل را باصول و فروع آئين ابهٰي  و باخالق ســاميه و آداب عاليــه مــرّبي و مــؤدّب نمــود
چنانکه جمعيت اهل بهاء در قريهٴ  مذکوره از حيث نظـافت و آداب و البسـه  رجـال و نسـواـن و از جهت حصـول اّتحـاد و تعـاون
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فيمابينشان و در ترقي زراعت و فالحت بر اهالي قراء ديگر تفوّق حاصل نمودند و قريــه معمـور و اهــالي مترفـّه شــدند و مکـاتيب
براـي تحصيل پسران و دختران تأسيس کرد و مقّرر داشت که نباء بيوت و حيطان را عالي و مــتين و مــزين نمودنــد و در هــر خانــه

 مخصوص عبادت پاکيزه داشتند و در اوقات صبح و شام به عبادت و اذکار پرداختند و تالوت الواح و آيات بديعه نمودندۀحجر
و اجتماعات و احتفاالت روحانيه در خانه هاي خود بغايت نظم و آداب و روحــانيت آراســتند و رجــوع بمحاضــر مالهــا و دربــار
حّکام و متنّفذين براـي حّل تداعي و مخاصمه نکردند و باشتغال بکار زراعت و کشت پنبـه و عمــل تجـارت را عمــومي نمودنــد و
محصول پنبه به تّجار روسي و ارمني و ايراني فروخته ثروتمند شدند و محتاج فقيري در مابينشان نماند و بعلّت نصــيحت و تنبيــه و
تعزير مستمّر که مالعليجان نمود خيانت در کسب و تجارتشان وقوع نيافت و تمامت امور قريه بحال انتظام و کــامراني و ســعادت

 از ذکور و اناث خصوصا حرمش علويه خانم صاحب علم و فضل و حسن انشاء و جودت خّط وۀگذشت و طولي نکشيد که عّد

 مالعليجان و بهائيان ماهفروزک در اطراف و اکنافۀفصاحت و بالغت در تحرير و تقرير و شاعر و مطلّع از اديان گشتند و آواز
پيچيد و مالهاي قريه و اطراف بناي رقابت و حسادت و معاندت نهادند و به طهــران اکــاذيب و مفتريــات در خصــوص مقاصــد و

مفاسد بردند و خانه هاي باحيطانشان را که در آنحدود منحصر بود باالخص خانه مالعليجان را قلعه حصين حربي و مشحون . 
 1002 صفحه        

از آالت قتال گفتند و خطر تجديد اوضاع و احوال قلعه طبرسي بخاطر شاه نشاندنـد و عرائض مختوم به مهرهــاي مالهــا و غــيرهم
پيوسته به طهران رسيد و مفتّش مخصوص به مازندران رفته خبر داد که اخبــار واصــله صــرف افــترا اســت ولي معانــدين منصــرف
نشدنـد عريضه بشاه کردند که مفتّش تحقيقات کافيه ننمود لذا امير ديوان مأمور تفتيش شد و معاندين وي را فريفتــه رشــوه بســيار
نثار کردند تا حسب دلخواهشان بشاه خبر داد و خرافات نيز از خود بياميخت و کامران مــيرزا نــائب الســلطنه بنــوع مبالغــه و مهّم و
مخطر نزد شاه جلوه داد و موجب بيم و انديشه گرديد و شاه فرمان داد که مال عليجان را بيدرنگ بــه طهــران بياورنــد تــا در امــور
رسيدگي شود و کامران ميرزا دست بکار زد و نخست محّمد خان حاکم مازندران را معزول و ميرزا ابراهيم خان ســهام الّدولــه را
که مطيع و فرمانبردارش بود منصوب کرده مأمورين ستمکار با استعداد بسيار بساري روان کرد و به خوانين مازندراـن نوشــت کــه
حين اللزوم مساعدت و قّوت بدهند و سهام الّدوله پس از ورود بمقّر حکمراني جمعي سوار و پياده شبانه به ماهفروزک فرستاد تا
بخانه مال عليجان و بهائيان هجوم برده درآمدند ولي در ده و بيوت دهقاني نه از قلعه جنگي اثرـي ديدند و نه از اســلحه و مهّمــات

 نگاشتيم واقــع شــد آورده1300حرب چيزي يافتند و باألخره قتل و اسر و غارت بنوعي که در بخش سابق ضمن وقوعات سال 
اند که مالعليجان قبل از شهادت اجازت از فّراشان و دژخيمان گرفته شستشو و تنظيف کرده مهيــاي جانفشــاني شــد و ميرغضــب
خواست دستش را ببندد رضا نداد و بر دو زانو نشسته دست راست و دست چپ بــر ران چپ نهــاد و جالّد ســرش ببريــد و محــّل

شهادتش وسط ميدان مخوف معروف به ميدان اعداـم بود که بنام پاي . 
1003 صفحه         

قاپوق شهرت داشت و در اين عصر پهلوي تغيير و تعمير يافت و مشهد آن مظلوم تقريبا در وسط ميدان کنوني و زيــر پايــه چــراغ
برق ميباشد و سوسن باجي شهميرزادي و زن و مادرزن آقا شيرعلي کاشي و ديگــران در نيمــه شــب دوم شــهادت مبلغي نقــود بــه
مستحفظين داده جسد را برده در قبرستان معروف به سرقبرآقا بجنب گوري واقع در اّول قبرستان کــه محــط خاکروبــه محــّل بــود
واقع در شاهراه بسمت دروازه جديد عبدالعظيم بود دفن کردند و قبرستان مذکور متدّرجا مدفن جمعي از معـاريف بهائيـان ماننـد
حاجي ميرزا عبداهللا خان نوري و ميرزا عنايت علي آبادي و غيرهما شد و چون ميرزا عزيز اهللا خــان بن ورقــا شــهيد کــه در بخش
هشتم شرح حال ميآوريم تأسيس ورقائيه نموده جسد پدر و برادر را بدانجا نقل داد جسد مال عليخان را نيز از قبرستان مــذکور بــه
ورقائيهبرد و اکنون چنانکه نوشتيم قبرستان سر قبر آقا بکلي تغيير يافت و برجايش محّوطه دلگشاي باغ فردوس تأسيس گرديد و

 واقــع شــد و او در1300 شهر شعبان ســال 22واقعهٴ  شهادت مالعليجان چهار ساعت به غروب مانده يوم پنجشنبه بيست و دوم 
آن هنگام سي ساله بود و زوجه محترمه اش مسّماة ملقبه به علويه خانم اّمة البهــاء در آن وقت بيت و ســه ســال داشــت و از ايشــان
پسري بنام ضياء الّدين و دختري بنام بقائيه شد که در سّن صغر درگذشتند و نسلي از ايشان باقي نماند و علويه پس از مال عليجان
شوهر اختيار نکرد در ماهفروزک جمعيت اهل بها را اداره نمود و سپس مکّررا در اقسام ايران ســفرهاي تبليغي کــرد و مــّدتي در

 بعّکا شتافته چندي در جوار عنايت حضرت عبدالبهاء بسر برد و حسب1320طهران به تبليغ و تشويق نسوان پرداخت و در سال 
االمر به عشق آباد آمد و ايامي بماند و سپس به خراسان و يزد و گيالن و مازندران . 
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1004 صفحه       
به تبليغ و تربيت روحي نسوان هّمت گماشت و هنگام ورودش بـه يـزد باّتفـاق پسـر بـرادر جـوانش سـيد عليمحّمـد و مال حسـين

 بنوعي که در بخش آتي مينگاريم واقع شد در کاروانسرائـي ســکونت جســت و اشــرار بلــد1321 سال ۀزنجاني که در اواخر فتن
بتصّور اينکه اموال بسيار با خود از عشق آباد دارد دورش گرفتند و او بي پروا لسان به نصيحت و تبليغ گشود و نزديــک شــد کــه
اشرار بتابد و بسلب و نهب پردازند و چون در طول طريق قبل از وصولش به يزد نيز جمعي از يزديان در قافله بتعصّب شديد شــده
ضرب و زجر وارد آوردند و ماجري باشرار گفتند الجرم مصّمم بقتلش شدند ولي در آن اثنا گماشــتگان جالل الّدولــه حکمــران
رسيده ويرا مستخلص کرده بدارالحکومـه رساندند و ايامي چند مصون ماند آنگاه به عّباس آبــاد محــّل آقــامت حکمــران بردنــد و
شاهزاده با عائله اش سئواالت و مشگالتي چند از او پرسيده و جواب شنيدند و احترامات بجاي آوردنــد و حکمــران او را باّتفــاق
بعضي از معتمدين بسمت آباده فرستاد و به حکمرانان طول طريق مکاتيب متحدالمضمون در توصيه بحفــظ و حراســت نوشــت و
لذا چون در ابرقو اهالي بصدد ايذاء و قتل برخاستند حاکم محّل ناچار بحفظ و حمايت شده او را بآباده رســاند و ايــامي در آنجــا
سکون و قرار جسته روانه گشت و بالجمله علويه خانم تمامت حيــات خــود را پس از شــهادت شــوهر واالگهــر در نشــر امــر ابهٰي
صرف نمود و از قلم حضرت عبدالبهاء مفتخر گرديـد و داراي علم و فضـل و اّطالعـات دينيـه و حسـن خـّط و سـالمت تقريـر و
تحرير و قدرت شعريه بود و نمونه از اشعارش که در دعوت بامر ابهٰي  گفت چنين است : « يا معشرالبشـر شـب هجـراـن تمـام شـد

قوموا عن القبور که يوم القيام شد اي عاشقان حّق رخ معشوق شد عيان . اي بلبالن ذوق . 
1005 صفحه         

بهار مدام شد . عارف بيا که شاهد غيب آشکار گشت . صوفي بيا که خمر محّبت بجام شد . در کوه طور پرتوي افکنــد طلعتش .
چندين هزار موسي جان ال کالم شد . قّسيسيان بمجد اعظم اند منتظر . رّب جليل آمد و نامش غالم شد . فرقانيــان بشــارت عظمي
که بر شما است . ظاهر اله في ظلل من غمام شد . گر شيخيان بمذاهب خويشند معتقد . حاال هالل مشرقشان بدر تمــام شــد . اهــل
بيان لئالي بحر بيان عيان . از مخزن مشيت رّب انام شد . آن صاعد سما بزمين نازل آمده . ما را خزانه ها همــه فتح الختــام شــد .   و

 از اين عالم پر محن درگذشــت و بــرادرش آقــا بــزرگ و1340در اواخر ايام از حليه بصر عاري ماند و باألخره در ساري بسال 

 آقا سيد آقا بزرگ خديجه خانم متدّرجا درگذشتند وۀمادرش خورشيد خانم و خواهر مهتر زينب خاتون و کهتر شهربانو و زوج
در ضمن بعضي از الواح خطاب به مال عليجان چنين مسطور است : « طوبي لک يا علي بمــا اقبلت و ســمعت و آمنت و فمت علي
خدمة االمر في ايام فيها ترغرغ بنيــان الشــرک و اضــطرب افئــدة الــذين قــاموا علي النفــاق و اعرضــوا عن اهللا العزيــز الــورود و قــد
ذکرناک بذکر الياخذه الفنا يشهدلک بدوام الملک و الملکوت يــاواعي اغنــام اهللا ان احفظهــا من ذنــاب االرض باســمي المهيمن
علي الغيب و الشهور خذزمام االمر باسمي االعظم و قــل الخ .  و از شــناخته گــان اهــل بهــا در بــارفروش کــه بــامر ابهٰي  منجــذب
گرديد مال مهدي معروف به آقا داداش بن مال نجفقلي از علما و مدّرسين و پدر و پسر در محکمه شرعيه مال سعيدالعلما که شرح
احوالش در بخش سوم نگاشتيم منشي و کاتب و متصّدي شــرعيات بودنــد و هنگاميکــه حضــرت قــّدوس از عــراق عــرب بــوطن

برگشت و اهالي از هر طبقه خصوصا . 
1006صفحه         

ــان و ــذالقت و بالغت بي  از مالها و عظما دسته دسته بدرک محضرش شتافتند و راه عرفان و ايمان و حقايق لميعه بديعه يافتند و ب
نورانيت عقل و جنانش منجذب و مستفيض گشتند و صيت معارفش به پيچيــد و مال ســعيد پريشــان گرديــد مال محّمــد مهــدي را
بفرستاد تا از مطالبش آگاهي يافته خبر دهد و او بمحضر آن حضرت وارد شده بيانــاتش را اصــغا نمــوده منجــذب بلکــه منــدهش

اش و قلب مسـتنير نـزد مال ســعيد بــاز آمــد و در جـوابۀگشت و جواب سئواالت مکنون  قلبيه بشـنيد و ايمـان آورده بــا وجـه بشـّ
سئوالش از سبب طول مآلقات شرحي از حالوت گفتار و دقّت مطالب و اسرار بيان نمود و مال سعيد بدين عبــارت بــازپرس کــرد
که مگر چه مقصد و مقصودي دارد و مال مهدي جواب داد که استماع مطالب بديعهٴ  ايشان بر هر کس بنفسه الزم اســت و منتهي
عظمت و دقّت را حائز ميباشد بايد خود قدم گذاشته مآلقات و اصغافرمايند و و مال سعيد تفّرس کرده بنــوع تعــّرض چــنين گفت

 خود آقامت جســته دســت ازۀاي مرد تو هم چيزي ندانستـي و بر مال مهدي گران آمد و و في الحال از محضرش خارج شده بخان
تدريس نيز کشيد و منزوي گرديد و چندي نگذشت که هنگامه قلعهٴ  طبرسي بپا شد و بحال تأثّر و تأســّف ايــام بســر بــرد و از بيم
مال سعيد و هم از از پدر عود احتياط و حـذر کـرد و بـه طهـران شـتافته بـا رؤسـاء بابيـه صـديق و معاشـر شـد تـا چـون مال سـعيد
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درگذشت و مال نجفقلي نيز وفات نمود بوطن برگشت و در ايام اشراـق انوار ابهٰي  از معــاريف بهائيــان بــارفروش شــد و در طبقــه
مالها انسالک يافت و همه او را بابي ميخواندند و از ظاهر و باطنش آثار و انوار بديعه ميدرخشيد و ثروت . 

1007صفحه          
و امالک داشته صاحب صنعتهاي متنّوعه و مجــّرب در طبـابت و و مشـهور بعمـل کيميـا و اکسـير بــود و از علم و فضـل و حسـن
اخالق و جودت خّط و کماالتش اهالي بهره ميبردند و الواح متعّدده در حقّش از بيانات ابهٰي  و حضرت عبدالبهاء صــدور يــافت
و خانواده از وي در اين امر تأسيس گرديد ديگر از بهائيان معروف بابــل حــاجي مهــدي و بــرادرش حــاجي عبداهللا و نــيز حــاجي
عبدالّصمد و حاجي احمد که مّتفقا بارض عّکا شتافته تشّرف بمحضر ابهٰي  يافتند و از جمله معاريف بلد جمعي از الــوار شــيرازي

 به مازندراـن مهاجرت کرده در بلد مذکور سکني گرفتند کاکا غضنفر از متقّدمين مؤمنين بود بر ايشان1288که در مجاعه سال 
سمت بزرگي و رياست داشت و خلفش مال حسين خدمات کثيره ممتّده از تبليغ و بذل مال و غيره در مــّدت الحيــات در راه امــر
ابهٰي  نمود و کاکا حسين که بواسطه کاکا غضنفر مذکور ايمان بديع يافت و در بين بهائيان بصداقت و امانت و شجاعت معروف
گرديد و با فداکاري و شهامت به تبليغ و خدمات مالي پرداخت و چنانکـه در بخش سـوم آورديم در موقـع دفن جســد آقــا سـيد
محّمد رضا شهميرزادي که اهالي ممانعت و مقاومت خواستند با معدودي از بهائيان لر قدم پيش نهــاد و جســد را معــّززا در محلــه

ــا ســيف اهللا و1350شان دفن نمود و پيوسته ناصح مشفق و راهنماي صادق جماعت بود تا در سال   درگذشت و دو فرزندش آق

ۀآقا حبيب اهللا جاي پدر گرفته در زمره ثابتيان قرار دارند و کاکا حبيب اهللا بصّحت اقوال و اعمال بين اهــالي معــروف شــد و خانــ
خود را محّل آقامت و پذيرائي مسافرين و مبلّغين بهائي ساخت و در موارد بليات و افتتانــات غــايت شــهامت و اســتقامت از خــود

بروز و ظهور داد و مادرش که والده . 
1008 صفحه         

ــا عبداهللا  شهرت يافت در صف نخست از مؤمنات شمرده گشت و خانداني قوي االيمان از وي در امر ابهٰي  برقرار گرديد و کاک

 وسيعهٴ  فــروزان از او بــر جــاي مانــد و نــيز خــدمات وۀنيز در استقامت در بليات و در بذل مال در راه اين امر بي اختيار بود و عائل
مقامات آقا سيد محّمد رضا شهميرزادي و برادر و برادرزاده اش را در مازندران ضمن ترجمه حياتشــان در بخش ســوم آورديم و

 اين فئه ميزيستند و از معاريف بهائيان آنحدود ميرزاۀدر ساري و توابعش بعالوه قريه ماهفروزک که مذکور شد جمعي از شناخت
ــّدين مــيرزا در عنايت علي آبادي رندي نکته سنج و ظريفه گو در دائره حکومت بود و در سنين واليت عهد و حکمــراني مظفّرال
آذربايجان از مقّربان وليعهد شده مأموريت حکومت توابع يــافت و نوبــتي مــأمور تحقيــق و رفــع اختالفــات و منازعــات در افشــار

 عبداهللاۀگشت و چندي در آنجا با رضاقليخان بسر برد و در آن ايام اجتماعي در صائن قلعه از بهائيــان فــراهـم آمــد و همينکــه فتنــ
کرد برخاست و رضا قليخان را معاندين بمداخلت شهره ساخته نزد شاه سعايت کردند و فرمان صادر گرديد لذا مــيرزا عنــايت بــه

 بــه طهــران وارد و بــا حــاجي مــيرزا عبداهللا1308تبريز احضار و رضا قليخان از افشار اخراج شد و باألخره ميرزا عنايت در سال 
خان نوري که در ايام آذربايجان تبليغ نموده با هم نهايت يگانگي داشتند در خانه آقا محّمد کريم عّطار مــنزل کردنــد و بالجملــه
ميرزا عنايت در بسياري از بالد ايران خصوصا آذربايجان و مازندران موجب هدايت جمعي شد و ســفري بــارض مقصــود شــتافته
ا رفتــه چنــدي در جـوار افضــال حضــرت فائز بزيارت محضر ابهٰي  گشت و باري ديگر بعد از غروب شمس جمــال ابهٰي  بــه عّکــ

عبدالبهاء زيست و آخرالحيات که با حاجي . 
1009صفحه         

 اندک درگذشتند و در قبرســتان معــروف ســرقبر آقــاۀ بفاصل1313 عّطار مقيم بودند هر دو در حدود سال ۀخان مذکور در خان
مدفون شدند ديگر لطفعلي خان کلبادي ساالر مکّرم سردار جليل که عّمش رضا قليخـان سـرتيپ فـوج کلبـاد بـود و جمـال ابهٰي
ايامي که بنوع مذکور در بخش دوم به بندر جز داشتند حسب استدعايش چند روز در عمارت تّپه کلباد کــه خانــه اش اســتراحت
فرمودند و چاي صرف گرديد و در حّق سرتيپ شفقت و عنايت نمودند و پس از فوتش لطفعليخان مذکور که دامــادش نــيز بــود

 ميرزا عنايت ايمان بديع حاصل کرد و روزبروز در ثروت و مقام و جاه و جالل ترقي يافت و معذالک بنامۀامير پنجه شد و بواسط
بابي معروف گشت ولي با قدرت و حشمتي که داشت بمقابل خوانين ّسفاک يغماگر و مالهاي طّماع فتنه پــرور در ابــراـز مــراتب
ايمانيه و مراسم دينيه کتمان و تقيه نکرد و علنا باداء صلوة و تالوت آيات و مناجات پــرداخت و همگــان بيم و اميــد داشــته تملــّق
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لطنه ــّ نمودند و سردار از حمايت از مظلومين بهائيان بي اختيار بود تا آنکـه نوبتي اعدا شکايت و سعايت نزد کامران ميرزا نايب الس
که اختيار مازندران داشت نموده افترا زدند که جمعيتي با اسلحه . 

آقا ميرزا عنايت علي آبادي از جانب صاحبديوان حکمران آذربايجان در اهر نائب الحکومه شد و عّباسعليخان بنابي عضو گمرک ويرا تبليغ نمود بنده 
او را در ارض مقصود بعد از صعود جمال قدم مآلقات نمودم بسيار نديم و شوخ بود و ميگفت وقتي که مؤمن و مشتعل و معروف شدم صــاحبديوان مــرا
از حکومت عزل نمود آمده طرف شدم که من چه تقصيري کردم مرا از حکومت عزل نمودي گفت تو پدرسوخته بابي شدي گفتم مگر در پيشاني من
ــر اســت ــده ت نوشته اين بابي شده است از کجا معلوم شد گفت از آن شکم گنده است گفتم اگر شکم گنده بابي باشد خاچاطور ارمني از من شکم گن

دستمالش را بدهن گرفت  .                                                             آقا ميرزا حيدر علي صنيعي اسکوئي . 
=======================================================

1010صفحه        

 تشــکيلۀ فراهم کرده بصدد خروج است و نائب الّسلطنه وي را تلگرافا به طهران خواسته عتاب و تهديد کرده گفت شنيدم حوز
دادي و شاه بر تو خشمگين است و سردار تجاهل نموده جواب داد که من فقط يک حوض در عمارت جديد البناء خــود ســاخته
ام اگر امر شاهي است آنرـا پر ميکنم و بدين طريق چند بار سئوال جواب تکرار يافت و او در هر نوبت متجــاهال جــوابي پســنديده

ــراحت و اخالصۀگفت و نائب السلطنه فرياد زد که يا احمقي و يا خود را بحماقت زد  و مرا احمق تصّور کرده و سردار بنوع ص
و صميميت سوگند خورد که بسر حضرت واال قسم است جز حوضي در بناي جديد من چيزي دگر نيســت و آنهم اگــر مخــالف
ميل دولت است تغيير ميدهم و کامران ميرزا خنديده دست از گريبان او کشيده خلعت و لقب بخشيد و سردار با نهايت اقتــدار بــه
مازندران برگشت و نمونه از اعمال سردار با اقتدار آنکه چون علويه خانم درگذشت و غســل و تجهــيز بعلّت عصــبيت و معانــدت
مردم مشکل گشت با تهيهٴ  موزيک و سوار و يدک و تجهيز جسد مظلومه نمود و در هنگام صعود حضرت عبدالبهاء علنــا مــّدت
سه روز مجلس تعزيت و سوگواري بياراسته تمامت طبقات محـترمين حضـور يافتنـد و آقـا سـيد مـيرزا علي عمـادي پهنـه کالئي
وکيل مجلس دارالشوراي ملي که محّبت و تمايل باين امر داشت در محضر جمعيت خطابه بليغ راجع به تأثير غروب انواـر مظــاهر

آقا سيد مرتضي حافــظ درگذشت ديگر از شناخته گــان بهائيــان آنحــدود 1352الهيه ايراد کرد و باالخره سردار در سال 
ــتهآقا سيد حسين حاجي مقّدس غالمحسين خان شاهپوري کرمــاني االصل الّصحه لطان پيوس ــّ ــه مقتدرالس  ملقّب ب

ــوي ومال رمضان از اهل قريه تيلکمساعدت و حمايت از احباب کرد ديگر  ــروف بتق ــزار جــريب مع ــه ه ــراء دودانگ  از ق
عبادت و سلوک طريق معرفت بود . 

1011صفحه          
و در مدرسه رضا خان ساري با مال عليجان ماهفروزکي قبل از ايمانش هم حجره بوده به تحصيـل اشتغال ورزيدنـد و مسـافرت بــه
طهران و غيرها نمود و باألخره بواسطه آقا سيد محّمد رضا شهميرزادي مــؤمن بــامر ابهٰي  شــد و طالّب علــوم دينيــه در قريــه بنــاء
معارضت گذاردند و شيخعلي مجتهد جديد الورود از عراق عرب فتــوي قتــل داد و عبداهللا نــامي در گرمابــه پي قتلش برخواســت
ولي حّضار نگذاشتند و مال رمضان ناچار ترک وطن کرد و با زوجهٴ خود مريم خانم بقريهٴ  آهو دشــت از قــراي کليجــان رســتاق
مهاجرت نمود و مّدت يک سال در نهايت ضيق و عسرت زيسته تبليغ کرد و آقا شيخ رضا را مهتـدي و مـؤمن سـاخت و شـهرت
بنام بابي يافت و اهالي وي را خارج نمودند و ناچار به قريهٴ  امره از قراي کليجان که بعد مسافتش تا ساري چهار فرسخ است رفته
سکني گرفت و اهالي شرير بقصد قتلش برآمدند و شبي در زمستان بدون روشنائي و لباس کافي براي استخالص از اشرار از قريه
خارج شده در محلي شب را بروز آوردند و مشهدي ميرآقا جان نام که با اين فئه دوست بود ايشان را بخانه خود بــرده نگهــدارـي
ــاهر و پذيرائي کرد تا آنکه شيخ حسين مجتهد ساري به شيخ رمضانعلي از اهل قريه امره که مردي غيور و متعّصب در اســالم و م

ــانعلي در۱۳۳۲در فّن تيراندازـي بود دستور داد که آن مظلوم را بقتل آرد و اين واقعه در يکي از ليالي سال   واقع شد و شيخ رمض
نيمه شب با تفنگ بعزـم قتل شتافت و هنوز بمقصد نرسيده تزلزل و ترديد در عزمش رخ داد و چون بخانه درآمــد و او را در حــال
مناجات و تضّرع بدرگاه قاضي الحاجات ديد تا صبح بر جاي مانــد و آيــات و مناجــات اصــغا کــرده متـأثّر و مســتغفر و از فتــواي

مجتهد متعجّب . 
1012 صفحه         

و متحير گرديد آنگاه با مال رمضان مالقي و مکالم و مؤمن و منجذب و مشتعل گشت و مال رمضان بـاو توصـيه کـرد کـه هرگـاه
مجتهد را بيند دستش را بوسد چه امر محبوب ابهٰي  اسـت کــه بايــد دســت قاتــل را بوســيد و بالجملــه مال رمضــان ايـام حيـات را
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۱۳۳۲بخدمت و تبليغ امر ابهٰي  صرف نمود و اشعار بسيار سروده فنائي تخلّص کرد و جمال ابهٰي  ويرا بقائي فرمودنــد و در ســال 
درگذشت و برخي از ابياتش چنين است : « رخسار يار تازه را در اين بهار تــازه بين . هم اين بهــار تــازه از رخســار يــار تــازه بين .
رخسار يار تازه را خوش الله زار تازه بين . اين الله زار تازه را در هر ديار تازه بين . در کوه صحرا و چمن پس چشـمه سـار تـازه

گل نوگلي در گلستاني شد عيان . از عشــق گــل در بلبالن آه و فغــاني بين . يک طلعتي از المکان اندر مکاني شد عيان . از شاخهٴ
شد عيان . زافغانشاـن بس شورشي در هر مکاني شد عيان . همچون هزار از عشق گل بس بيقراره تــازه بين » الخ . ايضــا:  « آفتــابي
گشت طالع در سيماي بندگي . کرد عالم را منّور از فنـاي بنـدگي . بـر سـرير عـّز و تمکين گشـت سـلطاني مکين . داد فرمـان بـر
سالطين از براي بندگي . عندليبي گشت در گلزار وحدت نغمه خوان . بلبالن را کرد شيدا از نواي بندگي . موج زن بحر الوهيت
از آن شد تا برون . آيد از وي گوهر سنگين بهاي بندگي » الخ ايضا : « بساط بندگي بپا نمود شاه بنــدگي . در آســمان جـان و دل
خش چه ماه بندگي . خضوع او براي حّق بود گواه بندگي . روان بارض جان و دل از او مياه بندگي . از آن مباه ارض و جــان پــر
از گياه بندگي . شد است برتر از فلک هم عّز و جاه بندگي . امير و حکمران بود بهر سپاه بندگي . عيــان برهــرواـن همــه نمــود راه

بندگي»  . ايضا: 
 1013 صفحه        

 « يا حضرت من اراده اهللا بر جمله سرائري تو آگاه . خّرم سر آنکـه شد بپايت . طوبي لمن انت کنت مواله . خــوش آن بــدني کــه
شد ز عشقت . کاهيده و زرد و زار چون کاه . گلشن ز تو دشت و کوه و صحرا . روشــن ز رخت ســتاره و مـاه . هــر ره کــه روي
همان ره راست . بيراه تو هر رهي بود چاه . از عشق تو عاشقان شب و روز . همدم بفغان و ناله و آه . بلبل ز دهــان تــو غزلخــوان .
طوطي ز لبان تو شکر خواه . قدرت ز عقول و وهم ارفع . برتر ز فلک تر است خرگاه . افزون ز همه شهان عالم . خّدام توراســت
عّزت و جاه الحمداهللا که آفتاب ميثاق . کرده بتمام نور اشراق » الخ . ادرنه که به تطبيق عدد ابجدـي حروف و کلمه و بعلّت بــروز
ــال سّر مستسّر الهي در آن ارض بلقب ارض السّر لقب يافت تفصيل تمامت واقعات و الواح صادره و خانه ها که محّل آقامت جم

 کبــيره و آســتانه مــذکور اســت ابهٰي  واقع شد بنوع مستوفي در بخش سابق گذشت اسالمبول نيز در بسياري از الواح بنــام مــدينهٴ
اوضاع و احوال اماکن تاريخيه و متبّرکه بنوع مستوفي در دو بخش ســابق مســطور داشــتيم و بــرخي از مؤمــنين تــرک در اين امــر

 بارض مقصود و از آنجا به هندوستان رفت و خطاب باو در لــوحي1305درخشيدند که از آن جمله علي افندي در حدود سال 
چنين مذکور ميباشد : « يا علي عبد حاضر بکتابت حاضر و نزد مظلوم قــرائت نمــود عــرف محّبت از او استشــمام شــد طــوبي لمن

صعدت زفراته و نزلت عبراته شوقا للقاء المسجون الذي دعا الکّل الي اهللا رّب العالمين . الخ . 
1014 صفحه        

ترکستان روسيه . 
ــا1298 چنانکه در بخش سابق نگاشتيم دولت روس در حدود سال عشق آباد .   برماوراء بحر خزر استيال يافت و از کنار دري

ــط آن تا ساحل جيحون بالدي چند مانند تازه شهر و قزل ارواد و عشق آباد و ديوانه باغ انشاء و بنا نمود و عشق آباد را که در وس
اقليم و در صفح شمالي جبال عظيم فاصل فيمابين آن مملکت و خراسان و واقع در قرب معموره مســّمي باشــک آبــاد قــديم بــود
ه شــده بدان نام مسّمي و مرکز ساخت و در فروش اراضي و سکناي اهالي تسهيالتي پيش آوردند و مردم از هر سو بدانســـو متوّجــ

 حــاجي1299زمين خريدند و بنا ساخته بماندند و بهائيان که تا آن هنگام ملجاء و مأمني نيافتنــد بــدانجانـب رو آوردنــد و بســال 
عبدالحسيـن معمار يزدي بدانجـا رفته براي حاجي ميرزا حسن افنان کبير و هم براي خــويش امالکي بخريــد و نخســت آقــا محّمــد
رضابن حاجي محّمد کاظم اصفهاني و حاجي عبدالّرسول بن آقا محّمد علي يزدي کـه سـالها بعلّت تعّرضــات اشــرار تــرک وطن
گفته توطّن سبزوار کردند و باألخره از تعّرضات اهالي آنجا ناگزير شدند به عشق آباد آمده بماندند و به تجارت چــاي پرداختنــد
و حاجي عبدالّرسول بعد از چندي به سبزوار برگشت و به نوعيکه در بخش گذشته آورديم دچار تعّرض اعداو گسيل به مشــهد و
حبس حکومت شد و با اداء مبالغي جريمه مستخلص گشته به عشق آباد باز آمده اســتقرار گــرفت آنگــاه اســتاد علي اکــبر معمــار
يزدي با استاد وحّمد رضا بّناء خّرمشادي يزدي بموجب مشورت و تصميم حاجي ميرزا حيدر علي اصــفهاني بــا بهائيــان خصوصــا

افنان يزد که به مؤمنين بالد ايران ابالغ کردند براي خريد زمين . 
1015 صفحه        

و سکناي عشق آباد از يزد رهسپار شدند و حاجي در سبزوار تلگـراف بمحضـر ابهٰي  عــرض کــرد و جـواب تلگـرافي کـه بـدين
مضمون رسيد  ابريشم نمره اّول جائز نه برايش از سبزوار بفاران فرستادند و باطاعت از مفــاد تلگــراف کــه منــع از مســافرتش بــود
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 بعشق آباد آمده بماندنــد و از تعــديات و شــرور معانــدين يــزد رســتند و زمين1301عمل نمود و آمدند در پنجم جميدي الثانيه 
 مــيرزا عبــدالکريـم1302خريده کاروانسرـا و دکاکين و منازل براي خود و افنان ساخته به بّنائي و معماري مشغول شدند و بســال 

 که از عشق آباد فرستاد رسيد و در ضــمن چــنينۀاردبيلي رسيده بماند و در اين سال لوحي براي استاد علي اکبر در جواب عريض
مسطور بود عمل در ارض جديد موافق است با حکمت و لسان مشورت هم تصديق نموده امروز بايــد کــّل بتمــام هّمت بــر امراهللا
قيام نمايند و نيز استاد علي اکبر و استاد محّمد رضا به عّکا براي زيارت محضــر ابهٰي  رفتنــد آنگــاه مشــهدي يوســف بــا مشــهدي

 مشترکا به تجارت پرداختند و آقا محّمد جعفر اسکوئي از زيارت محضر ابهٰي  در ســال1302ابراهيم اهل از ميالن رسيده بسال 
 با دو پسـرش محّمـد و رضـا آمدنـد و چنـدي1304 به عشق آباد آمده بماند و استاد علي اکبر ده باالئي يزدي نيز بسال 1304

ــال آقامت کردند و به ايران رفتند و باز آمده توطّن جستند و نيز استاد علي اصغر برادر کهتر استاد علي اکبر معمار عائله اش را بس
مذکور آورده بماند ديگر آقا رضا يزدي ( سعادتي ) آمده توطّن جســت و حــاجي محّمــد رضــا اصــفهاني ( شــهيد ) مــراجعت از

ــاکن1305زيارت محضر ابهٰي  کرده بسال   به عشق آباد آمد و مشهدي علي ياهود مشهدي محّمد قلي اردوبادي از مسلمانان س
 مؤمن شدند و ذکرعلي . 1305عشق آباد نيز بسال 

1016 صفحه        
 بعشق آباد آمد و به وطن رفته عائله بياورد و مقيم گرديــد و کــربالئي حــاجي محّمــد1305 بن مشهدي عّباس  ميالني نيز بسال 

 تجــارتي مشــهدي يوســفۀکوره پز سبزواري نيز بسال مذکور در عشق آباد مؤمن شد و مشهدي حسين بابا يوف تبريزي در ادار
ميالني مذکور مشغول به کار و مؤمن شد و ميرزا مهدي رشتي پس از اخالص از حبس حکومتي رشــت بــه زيــارت محضــر ابهٰي
در عّکا رفته به عشق آباد آمد و مال يوســفعلي و آقــا علي اصــغر و بــرادرش مشــهدي علي نــيز همينکــه از حبس حکمــران رشــت

1306مستخلص شدند به عشق آباد توّجه و توطّن کردند و آقا علي اکبربن محّمد جعفر برادر مشهدي يوســف ميالني در ســال 

ــاد تجــارتۀعائل  عمو را به عشق آباد آورد و بعدا دخترش ازدواج نمود و ميرزا جعفر شيرازي ( هادي اف) که با پدر در عشق آب
 فائز بايمان گرديد و عبدالحســيـن خــان دينــار1305 و مشهدي علي اروميه در عشق آباد بسال 1306ميکرد فائز بايمان گرديد 

ــزدي بعلّت1305آبادي همداني بسال   بعشق آباد آمده با حاجي محّمد رضا بيک اصفهاني در يک حجره ماندند و سيد کاظم ي
 به عشق آباد آمد و بوطن رفته به قليل مّدتي بازگشته بماند و مهربان پــور بهــراـم از زردشــتيان بهــراـم1305تعّرض اشرار در سال 

ب بــه عشــق آبــاد گريختــه  1306آباد تابع کرمان که بعد از فوز بايمان بنام خيراهللا معروف گشت از پدر و مــادر و پيونــد متعصــّ
متوطّن و متزّوج شده عائله تأسيس نمود و غالمحسين اصفهاني بعلّت هجوم اعدا در اصفهان و سبزوار به عشق آبــاد آمــده تــوطّن

 و آقا محّمد جعفر برادر حاجي محّمــد1306جست و مال علي اهل دررود خراسان بعلّت تعّرض اشرار به عشق آباد توطّن نمود 
کاظم اصفهاني . 

1017 صفحه        
ــده1306 در سال   به عشق آباد توطّن جسته مشغول به تجارت گرديد و آقا محّمد حسين اسکوئي بسال مذکور به عشق آباد آم

مقيم شد و همزاده اش کربالئي قاسم بن کربالئي محّمد جعفر هم به عشق آباد آمده مشغول کســب گرديــد ولي بعــد از دو ســنه
وفات يافت و آقا محّمد حسين مذکور عاقبت از جانب شرکت اميد که مذمور ميگردد بشنکاي آقــامت و در آنجــا انتحــار نمــود
ديگر آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگاني بسال مذکور وارد شد و به بخارا و سمرقند نيز رفته به تبليغ و تأليف پرداخت و دکتر عطاء اهللا
خان و شير محّمد خان افغان را در سمرقند تبليغ کرد و آقا عزيز اهللا جذاّب که شرح احوالش را ضمن اوضاع خراسان آورديم در

 از مشهد سفر به بخارا نمودم و در آنجا بتوسط اخوي خويش کربالئي1304 ۀبيان واقعات ايام حيات خويش چنين آورد در سن
ار مشــهد واقــع و نــزد عــواّم و خــواّص معروفيــتي کامــل داشــت بــا امــير محّمد حسين که چند سنه در بخارا طرف رجوعــات تّجــ
عبداالحد خان وقوشبگي وزير امير و ساير درباريان مراود و آشنا گرديــده و بواسـطه ماليمــتي کــه در اخالق ايشــان ديـده ميشــد
همچنين تصّور نمودم که هرگاه مّبلغي کامل به بخارا بيايند يحتمل اين اشــخاص مهّم تصــديق نماينــد لــذا شــرح حــال را حضــور
حضرت بهاء اهللا جلّت عظمة عرض نموده استدعا کردم که اگر صالح باشد آقـا مـيرزا ابوالفضــل گلپايگـاني و آقـا مـيرزا محّمـد
قائيني و آقا محّمد مصطفي بغدادي به بخارا حرکت نمايند و چون يک سنه بعد بساحت اقدس مشّرف شدم روزي ميرزا آقا جان
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ه بــه بخــاراۀخادم اهللا مذکور داشت که عريض  شما بنظر اطهر فائز گرديد فرمودند به فاضل و ابوالفضـل اّطالع بده کــه بايــد متوّجــ

 بدين قصد به عشق آباد و ترکستان آمد ولي حضرت فاضل قائيني در . 1306 ۀشوند نباء حضرت ميرزا ابوالفضـل در سن
 1018 صفحه         

 به عشق آباد ورود نموده پس از اندک توقّف به بخــارا حــرکت فرمــود ديگــر مــيرزا ابوالقاســم افنــان در ســال1308اواخر سنه 
 از يزد براي وارسي منازل و دکاکين و کاروانسرـا که بنام حاجي ميرزا محّمد تقي و آقا سيد مهدي و آقا سيد احمد و آقا1306

 بماند و برفت آنگـاه آقـا مـيرزا علي بـرادرش بجـاي وي آمـد ديگـر اسـتاد علي1313سيد علي و غيرهم از افنان آمد و تا سال 
 براي استخالص از شرور اعدااـز يزد برسيد و پســرانش مــيرزا مهــدي و حســينعلي و حيــدرعلي1306عسگر ترمه باف در اواخر 

شهرت يافتند و زوجه اش طوطي بيگم و دخترانش خصوصا بي بي سکينه که شعر ميگفت و تبليغ ميکــرد و زوجــه اش آقــا ســيد
 شروع به بناء مشرق االذکار شد و استاد علي اکبر معمار ( شهيد ) در کتــاب ســوانح ايــام1305يوسف خويدکي بود و در سال 

ه1301حياتش چنين نگاشت چون در سنه   باّتفاق استاد محّمد رضا وارد عشق آباد شديم پس از يک سنه بساحت اقــدس توّجــ
نموده حضور حضرت بهاء اهللا جّل ذکره االعلي تشّرف حاصل کرديم و بعـد از چنـد توقـّف و تنعّم بنعمـاي بـاقيهٴ  طلعت احديـه

 معاودت به عشق آبــاد کــرده مشــغول بنــاء عمــارات از دکــاکين و1304 ۀمراجعت نموده باز سفر موقّت بيزد رفتم سپس در سن
سراي و غيره شديم درين اثنا مکتوبي از افنان کبير حضرت حاجي ميرزا محّمد علي رسيد مرقوم داشته بودند اوقاتي کــه حضــور
جمال قدم مشّرف بودم عرض و استدعا کردم که محّل در عشق آباد باسم امر بنا نمايم و استدعايم بعــّز قبــول فــائز گرديــده لهــذا

ام کوچــک و طبقــ  فوقــاني در وســطۀشما زمين مرغوب پيدا و ابتياع نمائيد و در آن بنا بگذاريد که مشتمل بــر حوضــخانه و حّمــ
حياط سرپوشيده باشد . 

 1019 صفحه     

 مـرو کـه حاليــهۀ و آنچه مخارج شود برات نمائيد پرداخته شود و بّناء  عليه در صدد پيدا کردن زمين مطلوب بــر آمـده در کوچـ

 آزادي موسوم است يک قطعه زمين از شخص اعظم نام از اهل ايران که تازه از دولت گرفته بناء مختصــري در آن نهــادهۀبکوچ
بود بمبلغ ششصد مناط باسم افنان خريدم و ضمنا تفصيل ســفارش افنــان وخريــد زمين را حضــور مبــارک معــروض داشــتم درين

ــهۀخصوص لوحي بافتخارم نازل در ضمن جمل  اّول لوح که به لسان خادم اهللا است ميفرمايد : « يا حبيب فؤادي حضرت افنان علي
من کّل بهاء االبهٰي  از قراري که مرقوم داشته اند ارض مخصوص باسم حّق جّل جاللــه در آن اخــذ نمــوده انــد و بعــد از عــرض
بساحت اقدس بشرف قبول فائز و فرمودند بنويس بجناب علي قبل اکبر عليه بهائي بّنائي و تعميري و آبادي آنجا با شما است هذا
من فضل اهللا عليک و افنان کبير را امر نموديم هر قسم مصـلحت داننــد بشــما بنويســند اين عمــل عملي اسـت کــه بــدواـم ملــک و

1305 ربيــع االّول 27ملکوت باقي و پاينده است هنيئنا لک و مرئبا» الي آخر بيانه االحلي . پس از زيارت لوح مبارک در يــوم 
شروع بکار نموده عمارت در يک قسمت زمين به نحويکه دستور العمل داده بودند بنــا کــرده حوضــخانه و طبقـه تحتـاني تمـام و
نصفه طبقه فوق نيز ساخته گرديد زمين دومين سمت شرقي مشرق االذکار نــيز در همــان اوقــات باســم حــاجي ســيد علي افنــان از
ــيرزا دولت اخذ گرديد که فعال مدرسه ذکوريه در آن واقع است و دو قطعه زمين ديگر سمت غربي طرف کوچه آزادي باســم م
عبدالکريـم اردبيلي از دولت گرفته شد که زمين گوشه را عمارت نموده خود معّزي اليه در آن مسکن يــافت و زمين ديگــر جــزو

باغ مشرق االذکار شد سپس آقا ميرزا ابوالقاسم بن حاجي ميرزا آقاي افنان از يزد وارد عشق آباد شد و تمام امالک افنان . 
1020صفحه          

و باغ مذکور بوي تحويل داده شد و زميني که باسم حاجي سيد علي گرفته شده بود نيز هنگامي گه جنرال قوراپــاتکين بــه عشــق
آباد آمده زمينها را رسيدگي مينمودند تا هرکس در آن بنا نموده ضبط نمايند از آنجائيکـه در موقع تفريــق بجنــاب حــاجي مــيرزا
محّمد علي افنان تخصيص يافته بود قباله را تحويــل داده در دفــتر حکــومت باســم معــّزي اليــه گرديــد و قطعــه ايکــه باســم مــيرزا
عبدالکريـم بود ولي دو ثلثش اختصاص باينجانب علي اکبر داشت نيز قباله اش باسم حاجي ميرزا محمود بن حاجي مــيرزا محّمــد
ــانيش ناتمــام تقي افنان گرديد و تا چندين سنه باغ مشرق الذکار عبارت از سه قطعه اراضي مذکوره و عمارتي که نصفه طبقه فوق
باقي بوده و چند اطاق و يک ايوان نيز جلو کوچه آزادي ساخته شده بود که بعضي احتفاالت امري نيز در آنجا تشکيل مي يافت
و بالجمله بهائيان نامبرده در مشرق االذکار مذکور که قطعه زمينش از اعظم نام بمبلغ ششصد منات خريده شــد و بنــام زمين اعظم
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معروف گرديده آزادانـه به تالوت آيات و مناجات و باحتفاالت پرداختند و به حسن اخالق و صّحت اعمال فيمابين عموم السيما
نزد روسها و ارامنه و ترکمانان مشهور شدند و حاجي محّمد رضا اصفهاني در باالخانــه ســراي موســوم بســراي رشــتي کــه متعلــّق
بافنان و در وسط بازار و جوانبش غالبا دکاکين و منازل ايران واقع بود آقامت جست و اغلب بهائيان نــيز در همــان حــدود ســکني
گرفتند و با شيعيان ايراني مختلط و معاشر بودند و حتي در عزادارـي امام حسين لوازم تعزيت فراهم آورده شرکت مينمودنــد و بــا
تمام هّمت به تبليغ کوشيدند خصوصا حاجي محّمد رضا مداوما بي پروا به تبليغ پرداخت تا اينکه در جلسات تبليغيه نزد آقا ميرزا

ابوالفضـل ذهاب و اياب نفوس مهّمه از مسلمين و ارامنه و غيرهم بسيار شد و بمساعدت اولياء . 
1021صفحه        

 روسيه خواست مطبعه تأسيس نمايد و در آن ضمن روزي حاجي محّمد رضا صورت فتوگرافي با دوتن که خود در ميان ايستاده
و قطعه کن مع اهللا بخّط نستعليق بسيار زيباي اصل از ارض عّکا بر سينه راســت کــرد و يکي از آن دو آقــا محّمــد رحيم اصــفهاني

قطعهٴ  
 «نادتيني اجبت لک دعوتني سرعت اليک» و آقا ميرزا مهدي رشتي قطعه « قيام الحکمــة بــالقلم » بســينه نهــادن گــرفت و منصــور

 آنهــا بــه هيجــان آمــده غوغــاۀصورت مذکور را پشت شيشه بر درب فتوغرافخانه نصب نمود و مبغضــان عنــود ايــراني از مشــاهد
درانداختند که آنسـه يکي اّدعاي خدايي و دّوم اّدعاي پيغمبري و سوم اّدعاي واليت نموده و شکايت بحکــومت نمودنــد و عــوام
ــاغي را در کوي و برزن همي گفتند که حاجي دعوي خدائي دارد و حکومت بي درنگ مّدعيان را طلبيده مال محّمد قاضــي قراب
نيز حاضر ساخت و حاجي را با قطعه فتوغراف آوردند و چون از معني عبارت مسطور در قطعات پرسيدند و او جواب داده تبــيين
و تفسير نمود و قاضي نيز وي را تصديق کرد و حکومت و مّدعيان را مالمت و حــاجي را مــرخّص داشــت و نــيز روزي در مــنزل
استاد علي اکبر معمار چندتن از از بزرگان ارامنه با آقا ميرزا ابوالفضـل صحبت از اين امر داشتند و مال احمد يزدي با تــني چنــد از
مسلمانان ايراني حاضر و ساکت و مستمع بودند و مال احمد باألخره از قـّوت بيـان مـيرزا ابوالفضــل بـآتش حسـد برافـروخت و از
جاي برخواسته بارامنه گفت بعبث پژوهش نکنيد که پايان مکالمه با اين گروه جز عظــالت و ضــاللت نيســت و باهمراهــان بــيرون

 و مجـازات1307آمدند و به عناد و فساد پرداختند و باألخره واقعهـٴ  شــهادت حـاجي محّمــد رضــا در روز يـازدهم محــّرم سـال 
دولت نسبت به مرتکبين و شفاعت بهائيان و حسن صيت و عّزت و احترام اهل بها بنوعي که در بخش .       

1022صفحه         
سابق ضمن واقعات سال مذکور در اين بخش ضمن بيان احوال حاجي شهيد نگاشتيم واقــع شــد و يومــا فيومــا آحــادي از بهائيــان
ايران بدانجا رفتند و عدد مؤمنين و مؤمنات بيفزود و مؤّسسات و اجتماعات مزداد و قوي گرديد و چون دفن متوفيات در قبرستان
ديگران ميّسر نبود عريضه بحکومت داده قطعه زمين وسيع جهت دفن اموات بسمت شمال بلد خــارج از شــهر جنب ســه قبرســتان
کليمي و مسيحي و اسالم گرفته محاط به حدود نمودند و اّولين در اين مقبره دفن شدند مادر سالخورده مشهدي حســين بابــايوف
تبريزي و طفل خورد سال آقا ميرزا عبدالکريـم اردبيلي بودند و از جمله بهائيان ساکن عشق آباد مشهدي رحيم کّفــاش زنجــاني و
ميرزا حيدر علي اسکوئي و مال احمد و ميرزا حسين پسران مال رضا ميالني و عبدالجواد و حــاجي عبــدالّرحيم پســران آقــا محّمــد
ــه بســاط صادق برادر حاجي محّمد کاظم اصفهاني و نيز حاجي ميرزا محمود افنان پس از اندک توقّف در عشق آباد به بخارا رفت

 آقا محّمد قائيني نبيل اکــبر بــا بــرادر زاده اش1309تجارت بگسترد و عماراتي در شهر تازه در کاکان بساخت و در اوائل سال 
آقا شيخ محّمد علي به عشق آباد آمده و فاضل پس از چند ماه به بخــارا رفت و طـولي نکشــيد کــه مــريض گرديــد و چــون خـبر
ــد سانخه کبري غروب شمس جمال ابهٰي  رسيد و بهائيان قزوين زاري و بيقراري شدند و افنان و ديگر بهائيان خبر به فاضل نگفتن
و دوروزي ديگر او نيز بعالمي ديگر برفت و الکسندر تومانسکيتت يکي از صاحبمنصــبان توپخانــه روس بــا آقــا مــيرزا ابوالفضــل
گلپايگاني مرتبط و معاشر شد و ميرزا رساله اسکندريه بنامش تأليف کرد و او مردي دانشمند و مستشــرق بــود و سـفري بــه ايــران

حسب اجازه دولت . 
1023  صفحه        

 غير متبوعه رفته اّطالعات از اين امر بدست آورد و کتاب اقدس و کلمات مکنونه مــع الــواح اخــري ترجمــه بلغت روســيه کــرده

 مذکورهۀ از انجمن همايوني روس آثار عتيقه چند فقره از رسالۀبمفهوم خود شرح و تفسير نمود و در مجلّه پزشکي متعلّق به شعب
را به روسي ترجمه و نشر داد . 
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عراـق عرب 

 ثانيه مقامي مهمتر از پيش يافت و بانضمام ايام سليمانيه متجــاوزۀ اولي مقامي خطير در تاريخ امر بديع داشت در دورۀ که در دور
از دوازده سال مرکز اين امر و محّل توّجه مؤمنين گرديد و بغداد در الواح کثير صادر از قلم ابهٰي  لقب « مدينة اهللا» ملقّب گشــت
و اماکن متبّرکه بسيار و اصحاب عاليمقدار در آن بلد نمايان شد و اسماء و احوال کثيري از ايشان امثال شــيخ ســلطان کــربالئي و
شيخ حسن زنوزي و آقا محّمد مصطفي بغدادي و عليمردان کـردي و اوضـاع و واقعـات شـهيره را در بخش سـّوم و در دو بخش
سابق آورديم و اشهر اعراب بهائي ناصر بغدادي ( حاجي عّباس) شجاع و جسور و غيــور و چابــک و شــيفته محّبت و ايمــان ابهٰي
بود و واقعهٴ  دفع و قمعش دوتن معاند مقّدم بر قتل ابهٰي  را در بغداد ضمن بخش چهارم نگاشــتيم و بعــد از آن حسـب دســتور بــه
ــيروت شــده مازندران رفته مّدتي نزد اّخ الحرم بماند آنگاـه بوطن بازگشت و با آقا محّمد مصطفي و برخي ديگر از اهل بها مقيم ب
به سوداگري پرداخت و براي زيارت به عّکا مراوده نمود و بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  بموجب استجازه از حضــرت غصــن
اعظم عبدالبهاء مقيم عّکا گرديد و در آغز مخالفت و نقض مخالفين چندي دجار اشتباه و فتـور گشـت و بــاألخره متنّبــه و متيّقــظ

شد و عاقبت الحيات را در ظّل رأفت . 
1024صفحه        

 و عنايت آنحضرت بپايان رسانده درگذشت و در قبرستان اهل بها مدفون است و از مشاهير مؤمنين بنــوعي کــه در بخش چهــارم
نگاشتيم حاجي محّمد هاشم عّطار اصفهاني بود که از ايران بقصد تکميــل تحصــيالت علميــه بعــراق عــرب مقــّر گــرفت و پس از

 اجتهاد در فروع دينيه و مرجعيت شرعيه چون خواست عودت بــوطن نمايــد انديشــه نمــودۀفراغت و نيل بمقصود و دريافت اجاز
که مبادا مانند غالب ارباب مساوذ فتوي براـي جذب انام و استفاده از عوام در دام دنيا افتــد و مشــقاّت و رياضــات روحيــه اش هبــا
ــوکال علي شود لذا در بغداد آقامت جسته بصدد اشتغال بکسب و حرفت برآمد و با سرمايه دوازده قران که از متاع دنيا داشــت مت
اهللا دّکه عطر فروشي باز کرده مشغول گشت و متدّرجا رونقي در کسب و کــارش پديــد شــد وثــروت وافــره يــافت و امــوالش از
کرور مرور کرد و سرحلقه متّولين و تّجار محترمين بغداد شــد و بعلّت و فــرط علم و فضــلش احــدي بــر او تقــّدم نميجســت و در
مجالس مشورت بر خالف رأي او بکاري اقداـم نميکردند و بدين طريق در ايام آقــامتش در عــراـق مهتــدي بفجــر اشــراـق شــده از

دلباخته گان امر بديع گشت و در آغاز توقّف مقصود انام در دارالّسالم که هنوز آفتاب . 

 حضرت ســلمانۀ و از جمله واقعات آن ايام آن بود که بعد از نوروز همانسال از دارالّسالم به مدائن که طاق کسري در آنجا است تشريف بردند و مقبر
ــد فارسـي را زيارـت فرمودند و آن را کعبه االبرار فرمودند و در محضر مبارک حضرت غصن اعظم و حضرت کليم و جمعي از احباب و خّدام بودند چن
ــد و در ــرجيح دادن شب در کمال ابتهاج در آن مقام بّهاج تشريف داشتند در باره سلمان بسيار اظهار عنايت کردند و بر اثر کثرت اصحاب و ائّمه او را ت
حين تماشاي طاق کسري اين بيت موالنا خالد را خواندند « چشم عبرت برگشاو طاق کسري را ببين . عنکبوتش پده دارد جغــد نــوبت خــوان شــده »

 . 1275نبيل زرندي در سال 
 ========================================================

1025صفحه        
انوار الهيه از خلف سحاب حکمت و مصــلحت وقت ميدرخشــيد بــه انــوار کردگــار رو بــرده شــيفته و آشــفته گرديــد و ارادت و
اخالص تمام ابراز کرد و در همان اوقات عمارتي بليغ در بغداد بــر کشــيد کــه ممتــاز و بي نظــير بــود و پس از اتمــام بنــاء مجلس
معظّمي در آن خانه بياراست و از هر گونه زينت و آرايش مهيا کرده فواکه و حلويــات رنگارنــگ فــراهـم نمــود و از جمــال ابهٰي
خواستار شد که براي تيّمن و تبّرک تشريف فرما شوند و خواهش مقبوب گرديد و قبل از ورود مبــارک حــاجي خــود بــر صــدر
مجلس قرار گرفته جمع حّضار از علما و تّجار را به نعم و آالء ظاهريه و معنويه مرزوق همي کرد و چون جمال رحماني با برخي
همرهان ورود فرمودند از جاي برخواسته به استقبال و تعظيم و اجالل پرداخت و با وجود سّن شيخوخت در محّل خّدام بايستاد و
دست بر سينه ادب نهاده بخدمت مشغول شد و از آن روز همگي دانســتنـد کــه حــاجي را در مقامــات عرفــان و ايمــان جديــد چــه

 اثباتيه در شأن امر بديع نگاشت که جمال ابهٰي  در آن ايام براي دوستان تعريف و توصيف از آنۀخلوص و صفاتي است و رسال
ميفرمودند و بخّط خويش وصيت نامه نوشته تمامت ثروت و مکنت خود را به جمال ابهٰي  تقديم نمود و از اين عــالم درگذشــت
و اوالدش که از عرفان و ايمان پدر محروم بودند در تقسيم ماترک اختالف نمودند و همه را بردند و زن دوم حاجي که بي اوالد
و دختران حاجي او را از ارث محروم کردند شکايت بمحضر ابهٰي  آورده عين ورقه هبه نامه بخّط حاجي را تقديم نمود و جمال
ابهٰي  تمامت ورثه را احضار فرمودند و دستور دادند که کتابها و آثــار حـاجي را کــه محفظـه مخصـوص و مقفـّل داشـت حاضــر
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کردند و حسب االمر در محفظه را گشودند و جمال ابهٰي  قبال کتابي را بتمام عالمات و صــفات توضــيح دادنــد و آن را از مــابين
محتويات محفظه گرفتند و فرمودند ما از حاجي محّمد هاشم بهمين جواهر اکتفا کرديم و ما بقي را در مابين  . 

1026صفحه         
خويش کما فرض اهللا تقسيم نمائيد و ما مختصري از اين واقعات را در بخش سابق نگاشتيم و قبر حــاجي محّمــد هاشــم در بغــداد
است ديگر از بهائيان شهير بغداد آقا ميرزا موسي حرف البقا که نيز کيفيت تعلّق والدش حاجي ميرزا هادي جواهري و اخالص و
خدمات مالي که آقا ميرزا موسي در راه محّبت جمال ابهٰي  نثار نمود در مطــاوي دو بخش ســابق آورديم و حــاجي مــيرزا هــادي
مذکور از اشراف و اعضاء دولت ايران در عصر فتحعلي شاه بوده از جهت تعّرضات شاهي مهاجرت به عــراق نمــوده در حمــايت
دولت عثماني بيارميد و به جواهر فروشي پرداخته امالک و عقار و ماليه بسيار فراهم کرده عمارتش محّط رجال ايران و اشراف و
بزرگان گشت و از ابنيه و عمارات متعلقه باو کاروانسرائـي براي آقامت زائرين مشــاهد متبّرکــه عــراق در مســاحت هشــت ســاعت
قرب به بغداد بساخت و استاد اسمعيل بّناء کاشي و بّناهاي ديگر از احباب به بّنائي اشتغال نمودند و غصن اعظم و آقا ميرزا موسي
کليم بسرپرستي گاهي ميرفتند و پسر و جّدش آقا ميرزا موسي در سنين آقــامت جمــال ابهٰي  در بغــداد انجــذاب و ايمــان حاصــل
نمود و چون حاجي وفات يافت و مابين آقا ميرزا موسي و دو خواهرش که فــائز بايمــان نگشــتند در تقســيم مــيراث پــدر اختالف
حاصل شد متفقا از محضر ابهٰي  التماس و اصرار مداخلت و تقسيم اموال نمودند چندانکه اقدام فرموده بنوعي که همــه مســرور و
شادمان گشتند و دندان طمع برخي از مالهاي طّماع کنده شد اموال مذکوره مابين يک برادر و دو خـواهر مطـابق قــانون اسـالمي
تقسيم گشت و آنان ثلث ترکه حاجي را بـراـي محضـر ابهٰي  تخصـيص داده اصـرار و ابـراـم همي کردنـد ولي جمـال ابهٰي  قبـول

نفرمودند و عاقبت بموجب اصرارشان قبول نمودند . 
1027 صفحه         

و به آقا ميرزا موسي بخشيدند و آقا ميرزا موسي بشکرانـه اين فضل و موهبت تمامت مايملک خويش را کــه بهــائي خطــير داشــت
بموجب هبه نامه بخّط خود مشحون به شهادت جمعي از مالها که اصرار در قبول جمال ابهٰي  داشتند تقــديم کــرد و جمــال ابهٰي
امالک مذکور را بدست وي سپردند ولي در سنين آقامت ابهٰي  در ادرنه براي اينکه آقــا مــيرزا موســي قــراء عديــده از حکــومت
عراـق قبول کرد که در مّدتي مهين منال دولتي را بپردازد و دچار خسارت شد و نتوانسـت منــال را تأديــه نمايــد حکــومت تمــامت
امالکش را ضبط کرد و فقط انگشتر ياقوت مکلّل بجواهر ثمينه را که در بغـداد آنچــه اصـرار کـرد جمـال ابهٰي  قبـول نفرمودنـد
ا واقـع شـد و در سـجن اعظم قشـله قـرار بادرنه فرستاد و مقبول واقع شد و چون در ايامي قليل بعـد از آن مهـاجرت ابهٰي  بـه عّکـ
گرفتند و اصحاب از جهت ضيق و شّدت بنحوي که در بخش سـابق نگاشـتيم دچـار بيماريهـاي گونـاگون شـدند و از هـر جهت

 ابهٰي  انگشتر مذکور را به هندوستان براي فروش فرستادند و از ميــان رفت و بالجملــه آقــا مــيرزاۀمضيقه بشّدت رسيد حسب اشار
ا الــواحي مهّم در حقّش صــدور يــافت و بلقب حــرف البقــا مفتخــر موسي در بغداد مورد توّجه بود و از قلم ابهٰي  در ادرنه و عّکــ
گرديد . ديگر از مشاهير احّباء در بغداد آقا ميرزا محّمد ( وکيل) شهير به کفايت و درستکاري بود و در ايام اشراق انوار ابهٰي  در
بغداد فائز بايمان گرديد و چون بنوع مذکور حکومت عراق امالک آقاميرزا موسي را که متعلّق به جمــال ابهٰي  بــود ضــبط نمــود
آقا ميرزا محّمد بنام وکالت از جمال ابهٰي  اقدامات ساعيانه بعمل آورد و به لقب وکيل معــروف شــد و در واقعــه اســارت احّبــا از

بغداد به موصل چنانکه در بخش سابق آورديم از اسراء بود و از جهت شّدت مّشقات و . 
1028 صفحه         

تضييقات مذکوره ثروت از کفش رفته فقير گشت و درگذشت و از او عائله وسيعه در اين امر بر جاي ماند و پسرانش آقا محّمــد
حسين و آقا نوراهللا معروف اند و از مشاهير احّباي ساکن عراـق آقا محّمد رضا قناد شيرازي در اوائل ايــام آقــامت جمــال ابهٰي  در

 ايمان وۀبغداد ساکن آن مدينه بود و به مآلقات با بعضي احباب اّطالع از امر بديع يافته به زيارت محضر ابهٰي  نائل گشت و بشعل
اخالص برافروختـه طائف حول مبارک گرديد و در مهاجرت موکب ابهٰي  از بغــداد باســالمبول همــراه بــوده خــدمت نمــود و در
ــرده صف اّول مخلصين اصحاب مبارک محسوب شده و در ادرنه با خواهر حاجي آقا تبريزي که تازه از تبريز رسيدند ازدواج ک
ا مـورد فضـل و عطـا و از و خواهر ديگر آقا را ميرزا محمود کاشي که عنقريب مينگاريم بزنيت گرفت و همـه جـا تـا سـجن عّکـ
مجاورين ارض مقصود بود و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  از مخلصان و ثابتان اصحاب حضرت عبدالبهاء شد تا درگذشــت
و مدفنش در قبرستان عّکا است و از پسرانش ميرزا حبيب اهللا ( عين الملک) که به پرتو تأييد و تربيت آن حضرت صاحب حســن
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خّط و کمال شده در سنين اّوليه بخدمت امريه پرداخت و بعدا در مشاغل دولتي ايران وارد گرديــد و پســر ديگــرش مــيرزا جليــل
خياط در عّکا و هم از دخترش که در شام شوهر کرد مآل با سعادت و جاللي بروز نکرد ديگر مــيرزا محمــود کاشــي در عنفــوان

 پسرش بود. ۀ آقا جمشيد که در تجارتخانۀجواني بواسط

ان1268بعد از زلزلهٴ سنه   بعزم مجاورت به کربال آمدم و به صالحديد جّدم در دکان قّنادي مشغول شدم ســيد حســين قّنــاد اصــفهاني کــه در آن دّکــ
شيريني ميساخت علنا تبليغ امر جديد ميکرد و روزي بمن خبرداد که آقا محّمد کريم تاجر شيرازي هم بــابي اســت و متفقــا بــه مــنزلش رفــتيم و او را

 . شناختم و با آقا سيد حسين بي پرده صحبت کرده من شنيده شائق شدم .                                        نبيل زرندي
===========================================================

1029صفحه         
از امر بديع شنيده شيفته و سوار بر اسب تا بغداد شتافت و به زيارت جمال ابهٰي  مقصد و مقصود يافت و با آقا محّمد رضا مذکور

 قّنادي باز کرده و همدّکان و مشتعل بايمان و از طائفين حول ابهٰي  و باألخره از مهاجرين و مجاورين ارضۀکه حسب دستور دّک

ه و عنــايتۀمقصود گرديد و زنهايشان و دو خواهر و خود با يکديگر چون دو برادر و در تمامت دور  اشراق انــوار ابهٰي  بــه توّجــ
درگذشــت و مــدفنش نــيز در1330مفتخر بودند و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  نيز از مخلصين ثابتين بود و در حدود سال 

قرستان عّکا است و از پسرانش ميرزا طراز اهللا و ميرزا عّز الّدين خاندانش بر جاي ماند ولي نه آنان و نــه اعقــاب آقــا محّمــد رضــا
هيچ يک در نام و مقام خلف صالح پدر نشدنـد ديگر آقا محّمد رضا اصفهاني معروف به عــريض کــه در ســّن پــيري بــا ثــروت و
ــا راحت در يک خانه از بغداد واقع در جوار بيت ابهٰي  با چهار برادر ميزيست و از لقاء و احوال مبارک منجذب گشته بمکالمــه ب
برخي از اصحاب مهتدي شدند و هنگام مهاجرت به اسالمبول يکي از برادرزاده هايش آقا محّمد صــادق مالزمت رکــاب اختيــار
کرد و تا ادرنه رفت و چون عائله اش در بغداد بودند حسب االجازه برگشت و عمو و چهار برادر زاده از اسراء موصل شدند و به
تنگي و عسرت افتادند و آقا محّمد رضا با آقا محّمد صادق مذکور و آقا حبيب از اخـوان اربعــه در آنجـا درگذشـتند و دو بـرادر
ديگر آقا محّمد علي و داداش ابراهيـم باراضي مقّدسه شتافته مجاورت جسته در آنجا بسر بردند تا وفـات يافتنــد ديگـر آقـا عبداهللا
ا که جواني عياش و مستغرق هوي و هوس بود منجذب بـامر ابهٰي  گشـته اخالق و اعمـال ملکـوتي گـرفت و پيـاده بـه ارض عّکـ

شتافت و الي آخر الحيات . 
1030صفحه        

در جوار مبارک بسر برد تا درگذشت و در قبرستان آنجا مدفون گرديد ديگر از مشاهير بهائيان عراق حاجي محّمد حسين طــبيب
قزويني متمّول و محترم و فاضل و نطوق و حاضر جواب و قوي القلب بوده به عراق عرب مهاجرت و مجــاورت اختيــار نمــوده از
بزرگان ايران و مشير و مشار دولت و ملّت شد و در بغداد کرارا بمحضر ابهٰي  تشّرف يافته منجذب بعظمت و متّصف باخالص و

 رعايت و حمايتش را از احباب و واقعهٴ  فتنه بغداد آورديم و باالخره طبيب نــيز بــا1285محّبت گرديد و در ضمن واقعات سال 
جمعي از اين فئه اسير بموصل گشت و در آنجا بمعاشرت و مؤانست با اسراء بمزيد خدمت و جانفشاني در امـر ابهٰي  برخاسـت و

 به عزم تبليغ به ايران آمده در طهران دستگير1293بعد از چندي رهسپار عّکا شده ايامي در جوار الهي بسر برد و سپس در سال 
حکومت شد و چنانکه نگاشتيم مّدتي حسب حکم کامران ميرزا نائب الّسلطنه محبوس بــود و بعــد از چنــدي مســتخلص شــده بــه
بغداد برگشت و نيز نوبتي اشرار شيعه بغداد فتنه براي مؤمنين برانگيخته کسبه بازار را دست از شــغل و کســب تهي شــد و حــاجي
محّمد حسين را حکومت امر برفتن از بغداد و آقامت در موصل کرد ولي آقا ميرزا موسـي جـواهري حـرف بقـا قـرآن کـه بخـّط
زيباي خود نوشته تذهيب کرده داشت بحاکم داد تا حاجي را بحالش واگذاشتند و بدينحال و منوال ايام عمر بپايان رساندند و در
بغداد فوت و دفن شد و بالجمله بنوعي که در بخش سّوم آورديم در بغداد و کاظمين و کربال و خصوصا در قريهٴ  يعقوبيه جمعي
کثير از اين فئه بر جاي بوده توّجه تاّمبجمال ابهٰي  داشتند و ذکر حاجي عبدالمجيد شيرازي و برادرش ميرزا حســن گــل گالب و

عائله شان و جاسم . 
1031 صفحه        
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و رحيم و رضا و غيرهم در بخشهاي سابق گذشت و عائله حاجي عبدالمجيد که سکونت در کاظمين داشتند و شــرح ايمــان پســر

 بمحضر ابهٰي  تشّرف و ايمان يافت و نيز شــهادت آن جــوان را در1267 او در سال ۀوحيدش ميرزا عبدالوّهاب که والده بواسط
بخش چهارم آورديم و حاجي ميرزا حسن گل گالب فاضــل و خوشــنويس و خــوش معاشــرت بــود و در طهــران بــا جمــال ابهٰي
ــيرزا مصاحبت و مؤانست داشت و در ايام اشراق در عراق ساکن کاظمين بود و پيوسته تشّرف حضور ميجست و در آن ايام زن م
عبدالوّهاب شهيد مذکور را مــيرزا يحــيٰي  ازل بحبالــه ازدواج خــويش درآورد و بعضــي از دودمـان گــل گالب بعــدا در اين امــر
درآمدند و خديجه سلطان نام بنت حاجي عبدالمجيد را جمال ابهٰي  بآقا سيد محسن از مؤمنين کاظمين ازدواج دادند و از ايشــان

 حاجي عبدالمجيد را در بيت مبارک مقّر دادند و وي را بنام مهمان خواندند . ۀ مذکورۀعائله در اين امر برقرار گرديد و زوج
 ---------------------------------------------------------------------------------------
فرمانفرماي پسر فتحعلـي شاه مال باشي داشت که مؤمن بود و متمّول چون او وفات کرد پسرش حاجي عبدالمجيد هللا پسر فرمانفرمــا و وزيــر بلکــه همــه
ــه کاره فرمانفرما بود و چون محّمد شاه به طهران آمد و به تخت سلطنت نشست و فرمانفرما را مخذول کرد حاج عبدالمجيد دست از شــئونات خــود ب

 تجارت بگشود و بعد تصديق به امراهللا نمــود و چنــان منجــذب وۀشيراز شست و آمده در کاظمين آقامت جست و با نهايت قدس و زهد و تقوي حجر
مشهور شد که علما تکفيرش کردند و بازار حجره اش چنان کاسد شد و کسي با او معامله نميکرد چندانکه دائما مشغول باستنساخ الــواح بــود و در تــوي

 محّبت اهللا بود چون در طهرانۀحجره سر بزير افکنده بيانات مبارک را مينوشت و هرکه باو تعّرض ميکرد و بد ميگفت ابدا گويا نميشنيد پسرش که شعل
شهيد شد و خبر باو رسيد اظهار سرور کرد که الحمدهللا يک پسر داشتم و آنهم در راه حّق کشته شد پسرش يک پسر بيش نداشت آنهم وفات يــافت . از

 . 1331بيانات حضرت عبدالبهاء با حضور جمعي از بهائيان در حيفا  سال 
==================================================================

1032 - 1صفحه     
ب در  و الواحي کثير در ذکر وي بدين نام منتشر است ديگر از معاريف احّباي عراـق شيخ محّمد پدرش مردي ثروتمنــد و متعصــّ
عقيدت ميراثيـه بود چون از حال پسر مطلّع شد بناي تعّرض و جور و جفا گذاشت و شيخ به ايــران شــتافت و در تبليــغ ســعي وافــر

ــّدتي در1298نمود و در سال   در بالد مختلفه ايران مسافرت متواليه و نشر امر ابهٰي  کرد چندي در همدان وايامي در گيالن و م
 و جمعي را بساحل شريعت هدايت و رهبري کرد و اين اخبار بسمع پدر رسيد به عصبيت برافروخت1304کرمانشاهان بسر برد 

و او را از ارث محروم داشت و به فرزند ديگرش که از جاريه بعرصـه ظهور آمده منتقل ساخت و فرزند مذکور پس از فوت والد
تمامت اموالش را تصّرف نمود ولي او بعد از چندي درگذشت و خلفي نداشت و احّباي بغداد بــه شــيخ خــبر داده او را بــه بغــداد
خواستند و اهتمام کردند تا تمام مايملک پدر و بــرادر بــوي انتقــال يــافت و بــا ثــروت و عــّزت در بغــداد ايــام همي گذرانــد و از
مجتهدين عراـق شيخ مرتضي انصاري شوشتري االصل نجفي المسکن والمدفن بعــد از وفـات شــيخ محّمـد حسـن نجفي صــاحب
الجواهـر که شرح حالش در بخش سوم گذشت رئيس اعظم مجتهدين اثناعشــريه شــد و بخالف شــيخ محّمــد حســن بعالوه مقــام
ــذه فقاهت عظيمه مؤّسس در علم اصول الفقه نيز گرديد و در فتاوي و احکام غايت دقّت نمود چندانکه اجازه افتاء بعلمــاء و تالم
خود نداد و بنهايت زهد و ورع و اشتعال بعبادات و اوراد بسر برد چنانکه نوافل و غالب ادعيــه مندوبــه از وي تــرک نگشــت و بــا

همه رياست مهّمه و اموال باهطه که باختيارش بود به تکفير و رّد عقائد مختلفه نپرداخت و مال و ثروت نيندوخت . 
1032  -  2صفحه    

ۀ     و چيزي از مال دنيا برجاي نگذاشت و او خود شاگرد شريف العلما آملي بود و قريب هزار تن از علمـا و مجتهـدين در حـوز
تدريسش حاضر بوده بمقام استنباط و اجتهاد رسيدند و تأليفاتش در فقــه و اصــول الفقــه ماننــد شــرح طهــارت از کتــاب ارشــاد و

 در1281رسائل حّجت مظنه و کتاب ستاجر و غيرها موضوع استفاده فقها و مجتهدين شيعه اثناعشـريه گرديـد و بـاألخره بسـال 
هشتاد و دو سالگي در نجف وفات نمود و ماّده تاريخش را تولّد غديرامات فارغا ضبط کردند و با تمامت ارتباط و رفتار نيــک و
ــن مقاالتش را راجع باين امر در سنين آقامت ابهٰي  در عراق ضمن بخش سابق آورديم ديگر از مجتهدين عراق حاجي ميرزا حس
شيرازي مفتي اعظم اثناعشريه بعد از شيخ انصاري سکونت و حوزه درسش در سّر من رآي شده متبحــّر در فقــه و اصــول الفقــه و
تأليفــات و نفــود و رياســت عجيب در عــالم اماميــه داشــت و اشــاره بــدرجهٴ نفــوذ کالمش همين واقعــه مشــهور و بس کــه چــون
ناصرالّدين شاه براي شرکت رژي انگليسي قرارداد انحصاـر تجارت توتــون و تنبــاکو امضــا کــرد بيــک مخــابره تلگــرافي دائــر بــر
حرمت استعمال دخانيات که از او بدين عبارت اليوم استعمال دخانيات در حکم محاربه با امام زمــان اســت رســيد چنــان تبعيت و
هيجان عموميه شد که قليانها را بشکستنـد حّتي در عمارت پادشاهي قلياني برجاي نماند و شــاه قاجـار ناچـار بالغــاء امتيــاز مــذکور
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گرديد و ميرزا از بني اعمام پدري حضرت اعلي بود و در اصفهان تحصيل علوم مينمـوده در خانــه امـام جمعــه بزيـارت حضــرت
رسيده و در آن مجلس بعضي از طالّب مسئله علميه از حضرت پرسـيد و جـواب فرمودنـد و سـائل عنـاد و مکـابره کـرد و همـان

سئوال و جواب ميرزا را بيدار و هشيار و واقف بر اسرار کرد و فائز بايمان ساخت و بعدا ارتباط با مرکزامر و ارکان .   
1033 صفحه        

امر و ارکان مؤمنين چنانکه در ضمن ترجمه حال حاجي شــيخ الــّرئيس اشــاره کــرديم داشــته بنــوع احتيــاط و حکمت حمــايت و

 از احــوالۀرعايت از اين فئه نمود و مالحظه حفظ ظاهر کرده خويش را محفوظ و مصون داشت و ما در ضمن بخش چهارم شّم
شيخ عبدالحسيـن مجتهد طهراني و معارضت . 

---------------------------------------------------------------------------------------
 حرم حاجي ميرزا ابوالقاسم افنان با دخترش بسامره نزد مــيرزا1312 نقل مضمون کالم از حاجي ميرزا حبيب بن آقا ميرزا آقا نورالّدين افنان در سال 

حّجة االسالم رفته خود را معّرفي کرده و چون نام آقا ميرزا آقا نورالّدين بن ميرزا زين العابدين بميان آمد ميرزا جويا شد و جواب گفته انـد کـه مقيم
مصر بود و اکنون گويا قصد عودت بوطن دارد ميرزا سپرد که هرگاه حين مراجعت و ايام توقّف در بوشهر ميرزا آقا را مآلقات کنند تأکيد نمايند که به
سامره رفتـه ويرا مآلقات کند و در اينخصوص تأکيد اکيد کرد و تصادف نمود که در يوم ورودشان به بوشهر ميرزا آقا نيز بــا کشــتي از مصــر وارد شــده
تأکيد ميرزا را باو رساندند و ميرزا آقا نخست مردّد شد ولي با همان کشتي به بصره رفت و به بغداد شتافت و مکتوبي به ميرزا نوشته ورود خــود را خــبر
داد و بواسطه تني از احّباء غرب مکتوب را ارسال داشت و سپرد که وي را کامال واضحا بميرزا شناساند و جوابي مرقوم از ميرزا بــدين مضــمون رســيد
نور چشما عزيزا مکّرما پاکت شما رسيد مالحظه گشت در اين اوقات چون ذهاب و اياب ذّوار زياد است بلکه بر شما زحمت اســت پــانزده يــوم توقــّف
فرمائيد آنگاه حرکت نمائيد و مآلقات حاصل شود و زياد شائق مآلقات آن نور چشم هستم و الجرم ميرزا آقا پانزده يوم توقّف کرد آنگاه با تني چنــد از
ــه احّباء عرب حرکت نموده بسامره رسيد در منزلي ماندند و روزي ديگـر نزد ميرزا رفت پيري نوراني نشسته ديد که اطرافش را بمتّکا گذاردند و او تکي
داده و هرکه ميرسيد دستش را بوسيده پس از ساعتي مرخّص ميشد و ميرزا آقا خود را تعريف نمود و ميرزا نگاهي کرده احوال پرسيد و از منزل جويا
ــا مکــّدر شد و اعراب محّل را گفتند و ميرزا ديگر سخن بميان نياورد و ميرزا بيش از دو ساعتي نشست و برخاست و ميرزا في امان اهللا گفت و مــيرزا آق
باح خــارج گشت و در دل تأسّف خورد که چگونه مصاريف و مشقاّت راه از بوشهر تا سامره تحمّل نمود و نزد اعراب رفته اظهــار داشــت کــه علي الصــّ
ميشوم و شب را بپايان برده هنگاـم فجر برخاسته صرف چاي کردند و اثاثيه جمع نمودند همينکه اندک هوا روشن شد آخوندي از جانب ميرزا آمــد و
علي نام از احّبا را ندا کرد و پيغام آورد که ميرزا آقا بدون مرافقت احدي نزد ميرزا رود و اعراب را بعضــي تصــّورات در ضــمير گذشــت بتنهــا رفيقش
ــدرون وارد ــد وي را از درـب ان رضايت نميدادند و او ايشان را قانع کرد و با آخوند شيخ حسن نام مذکور که از محارم ميرزا بود تا خانه رفت و آخون
ــدارد کرد و در حجره خلوت که ميرزا مانند روزي قبل محاط بمتّکا بود در آمد و ميرزا به شيخ حسن سپرد که چاي حاضر کند و احدي اذن دخول ن

زيرا که پنجاه سال است صله ارحام نکردم و اکنون ميخواهم يکساعت با فراغت . 
=======================================================

1034صفحه        
 مآلقات نمايم و حّتي اطفال را هم اذن ورود نداد و همينکه شيخ حسن دربسته رفت ميرزا بغل گشاده و ميرزا آقــا را تنــگ در بــر
گرفت و گريه بسيار کرد و افنان هم تغيير حال يافته گريست و ميرزا وي را بجنب خويش نشانده و ابــراز مالطفت و تفقــّد بســيار
کرده گفت که دانستـم از کيفيت برخورد روز گذشته مکّدر شدي چه کنم اگر احتياط و مراعات از احــوال انــام ننمــايم و در آن
اثنا شيخ حسن چاي آورد و ميرزا بدو گفت سيني را بر زمين گذارده برو آقا ميرزا خود چــاي مــيريزد و چــون شــيخ حســن رفت
ميرزا تکليف کرد تا چاي ريخت و بموجت اصرارـش نوشيد آنگاه حسب تکليف در همان ظــرف چــاي ريخت و مــيرزا آشــاميد
پس شروع به سئواالت بدين مضمون کرد که در اين طول مّدت کجا بوديد چه شنيديد و چه اشخاص مآلقــات کرديــد و از چــه

 و مکالمه بــا معــاريف اين طائفــه و بــاألخره ســفر بــه1296مقوله بيان کردند ميرزا آقا جواب داده از سفر خود به بمبئي در سال 

 احتيــاط کـرد ولي مـيرزاۀ و ورود به محضر ابهٰي  و آنچه ديده و شنيده بيان نمــود و در آغــاز کالم مالحظــ1305مصر در سال 
آنچـه را بيان داشت تصديق کرد و اعتراف اعظميت آثار ابهٰي  نموده وي را در عرفان و ايمانش و اقرار بــه مطــالعهٴ  آثــار مبارکــه
مي کــرده چـنين گفت تحسين کرد در اينمقام ميرزا آقا بــا کمــال ادب پرســيد کــه شــما کي اّطالع حاصــل نموديــد و مـيرزا تبســّ
ميخواهي از من اقرار بشنوي ميرزا آقا عرض نمود حاشا و کال مقام عظمت شــما اعلي از اين تصــّورات ميباشــد بلکــه فقــط بــراي

 اشـرف ورود بلــد ارزانـيۀاّطالع و اطمينان خاطر خودم طالبم ميرزا گفت جوان بودم و در اصفهان تعليم ميکردم و حضــرت نقطـ
کردند و در خانه معتمد الّدوله با امام جمعه و گروهي از طالّب حضور يافتم و از هرگونه سئواالت علميـه نمودنـد و حضــرت در
ل غايت بالغت و کمال جواب فرمودند چنانکه همه متحير و مبهوت گشتيم و تــني از طالّب ســئوالي علمي کــرده و پاســخ مفصــّ

 تعقيب را کوتـاه نکـردم و از آيـات وۀدادند و مسائل جدل و غرض ظاهر کـرد و من آنچــه بايـد بفهمم فهميــدم و از آنگـاـه رشت
تفاسير بدست آورده تکميل حال يافتم و شّک و ريبي در من نماند و اين عّزت که در ظــاهر دارم بعلّت انصــافي کــه دارم نصــيبم
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گشت در اينمقام ميرزا آقا اظهار داشت که در اينصورت چه خوب ميشد که براـي عاّمه انام بيان ميکرديد و همگي را از ضــاللت
ــا مال حســين بشــروئي و مال نجات مي بخشيديد ميرزا گفت نه چنين است بلکه عوام و غيرهم بر من خواهند تاخت و بنوعي که ب
محّمد علي زنجاني و غيرهما رفتار کردند معامله نمايند ولي من در ضمن ستر و کتمــان حــال خــود خــدماتي عظيم بعمــل آوردم

 چون کامران ميرزا جمعي را امثال حاجي مال علي اکبر1301ميرزا آقا از خدمات مذکوره جويا شد ميرزا بيان کرد که در سال 
و ميرزا ابوالفضـل و ميرزا حسن اديب و غيرهم در طهران گرفته در حبس و فشار و استنطاق و آزار گرفت و من به ناصرالّدين شاه

نوشتم که بدون علّت و بدون حکم من چرا موجبات . 
1035صفحه          

 شروع کرد ثبت نمــوديم و او بــراي تعمــير صــحن کــاظمين از1274اذيت و فتنه انگيزيهايش را که نسبت بجمال ابهٰي  از سال 

 در نجف از جانب ميرزا آقا خان صدراعظم مقيم آنحــدود بــود و مال حســن بنۀطرف شاه و نيز بناي مسجدي در کربال و مدرس
مال موسي قزويني در همان سنين در نجف به تحصيـل و تکميل علوم دينيه اشتغال داشــت و فــائز بعرفــان و ايمــان بــديع گرديــد و
بدون مالخظه و خوف از مطالب جديده گفتگو نمود و بيباکانه نامه براي آقا سيد علي مجتهد شهير قزويني که مّدتي همــدرس و

رفيق بودند فرستاده او را دعوت بامر جديد کرد و آقا سيد علي ويرا صريحا بين علما و طالّب تکفير و بنام بابي تشهير نمود و . 

 اذيت و آزار انام را فراهم کرديد همين تعقيب شما است که باعث شيوع امر جديد گرديد و بمضمون « االنسان حريص علي ما منـع سـبب قـّوت اين
ــال طائفه گشتند حال محض حصول اين مکتوب محبوسين را خالصي دهيد و ديگر تعقيب نکنيد و شاه نيز بدين عمل وتيره عمل نمود و ديگر سيد جم
الّدين افغاني در اسالمبول تحريف کتاب کرده از قبيل هدم مساجد و مکه و مدينه را بدين امر نســبت داده سـلطان عبدالحميــد را بـه هيجــان آورد و
سلطان بمن نوشت و جواب نوشتم که شما مداخله نکنيد و کتب را نزد من بفرستيد تا پس از تحقيق تکليف را معين کنم و من تمــامت کتب را بواســطه
سيخ حسن در شّط غرق کردم و ديگر اينکه مجتهدين ايران امثال آشتياني و کلباسي و شيخ باقر و شيخ تفتي و شيخ طاهر و مال عبداهللا مکاتيب متکــثره
ــان کــرد نوشته فتوي خواستند و همگي را اسکات و اقناع نمودم و باالخره ميرزا آقا جويا شد که وصيتنامه براي بعد از خود تنظيم نموده اند و ميرزا بي
ــر که وصيت نامه مشروح نگاشته وراّث را بعمل بدان توصيه نمود تا چگونه رفتار کنند و در خاتمه ميرزا اظهار داشت که شما بهتر اينست که هرچه زودت
حرکت کنيد زيرا که در همان روز ورود شما به بغداد بعضي از مفسدين نزد من آمده گفتند شخصي از عّکا وارد شده تا تبليغ کنــد و من جــواب گفتم
که شخص مذکور ميرزا آقا از بني اعمام من است و براي مآلقات من که او را خواستم و هم براي زيارـت بقاع متبّرکه آمد آنگاه معانقــه و وداع نمــوده

 ميرزا مشاهده کرد که از تأخير وقت پريشان بودند و از ديدارش مســرور گشــتند و باّتفــاق بخانــه رفتــه وۀبيرون آمد و احّباو اعراب را در پيرامون خان
همان روز حرکت به بغداد و بصره نموده روانه بوشهر شدند . 

========================================================
1036صفحه         

لوحـي است صادر از قلم غصن اعظم عبدالبهاء خطاب بحاجي ميرزا حسن مجتهد شيرازي . هو هو
الحمدهللا الذي انطق الورقاء باحسن اللغي في حديقة الرحمن علي االغصان بابدع االلحان فاهتزت
وو انتعشت و انجذبت من نغماتها الحقايق القدسيه المجرّدة الصّافيه التي انطبعت من اشعة ساطعة
درة الربّانيــة في حقيــة االنســانية عنــد ذلــک من شمس الحقيقة و اشتعلت بالنّار و الموقــدة من الســّ
هتفت بالتهليل و التکبير في ذکر ربّها العزيز القدير و اطلعت اللّسان و قالت سبحان من انطقها بثنائــه
في حديقة الوجود بمزامير آل داود و علمّها حکمه و اسراره و جعلها مهبط الهامه و مشرق انــواره و
مطلع آثاره و ذلّ کلّ رقبة بيانه و خضع کلّ عنق بظهور برهانه واصــلي واســلمّ علي الحقيقــة الکليــة
الفائقه في بدء الوجـود الفائضـة علي کـلّ موجـوـد المبعـوث في المقـام المحمـود المنعـوت بالظـلّ
الممدود في اليوم المشهود الوسيله العظمي و الواسطة الکبري صلوات هللا عليــه في اآلخــرة االولي
ايها الفاضل الجليل ذوالجد االثيل ان شئت الصعود لالالبع االعلي فعليــک ببصــر حديــد في هذالعصــر
المجيد حق تري نور الهدي ساطعا من االفق االعلي و اشـرقت االرض بنــور ربّهـا و تعـرّض لنفحـات
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ــة هللا و انّها من رياض القدس جنة الفردوس واقصدوا دي طوبي بقلب منجذب الي العلي تجد الهداي
الکبري علي النّار والموقدة من الشجرة المبارکه . 

1037صفحه        

 الناطقة في طور سيناء و اخرج يدا بيضاء متألألباالنوار بين مآلء الحبــار لعمـرک ايهــا النحريــر لمثلـک
الناقة البصير يليق العــروج الي اعلي فلــک الــبروج فــاخلع هــذالثوب الــرثيث والبس حلــل التقــديس و
انشراجنحة العرفان و اقصد ملکوت الرّحمن واسمع الحان طيــور القــدس في اعلي افــروع الســدرة
المنتهي لعمرک تحي العظم الرّميم و تشفي صدور انشرحت بمحبّة هللا و لها خــط عظيم دع الحيــوة
الدّنيا و شئوناتها التي تؤلّ الي الفنا ربّک االعلي انّهــا احالم بــل اوهــام عنــد اولي النّهي انّمــا الحيــوة
ــه المثــل االعلي و ان حيوة الرّوح متحليا بالفضائل التي يوتد و يضيئ مصباحها في ملکوت االنشاء ولل
شئت حيوة طيبته فانثر بذوالحکمة في ارض طيبة طاهرة لتنبت لک في کلّ حبّــة ســبع ســنابل خضــر
مبارکة وان قصدت البنيان في صقع االمکان فانشأ صرحا مجيدا مشيداالرکان اصله ثــابت في النقطــة
ــق ــير االســمي و اشــرب رحي ــا في اوج االث ــة الوســطي في المصــنيض االدني واعلي عرفانه الجازب
المعاني من الکأس االنيـق في الرفيـق االعلي مرکـز دائـرة الموهبـة العظمي و قلب الفلـک المخـة
الکبري و مشرق الهدي و مطلع انوار ربّک االعلي فيما بشوقي اليک مادعاني الي بثّ لهذا الحديث اال
جذبة حبّک و شدّة والئک و شعف ودادک و اخترت لک اعظم آمالـي الــتي قصــرت يـدي عن نوالهــا و

التواخذ في و کشفي الغطاء عن وجه عطاء ربّک و ما کان عطاء ربّک مخلوقـا . 
1038صفحه       

و انطر نطرة ممعن في القروت االولي و شئونها و آثارهــا و اطوارهــا و اعيانهــا و مــاطرت فيهــا من
عجائب احوالهــا و غــرائب اســرارها و اختالف مشــارب رجالهــا و تفــاوت اذراق اعالمهــا فــان االخبــار
االسالف تذکرة و غيرة لالخالت ثمّ اخــتر لنفســک ماشــئت فعليــک بشــان امتن بنيانــا و اجلي تبيانــا و
اعظم برهانا و اقوي سلطانا و اظهر نورا واکبر سرورا و اتمّ حبورا و اشدّ نفوذا و احلي ذوقــا و اشــدّ
شوقا و اسرع عالجا و اقوم منهاجا و انور سراجا و اعظم موهبته و اکمل منحة بل اقوي قــوّة حيــوة
و روح نجاتـا لجســد االمکــان لعمــرک کـلّ من عليهــا فـان ريبقي وجـه ربّــک ذوالجالل و االکــرام  انّ
استطعت ان تستظلّ في ظلل الوجه امنت الفنا و خطيت بالبقا و تألألت في االفق المبين بنــورا ضــاء
منه ملکوت السّموات و االرضين و سينطوي بساط القبول و يمتد فــراش و التــذر الــبيول اال الطــول و
يهوي المترفون من القصور الي القبور و تأخذهم السـکرات و تشـتدبهم الحسـرات والت حين منـاص
وال تسمع لهم صرتا والذکرا فامّا الزبد فيذهب خبا وامّا ماينفع الناسّ فيمک في االرض في الــذاهبين
االوّلين من القرون لنا بصائر وان کنت ايدک هللا بالرأي السديد و الحذق الشـديد تفکـرّ فيمـا تعـرد بـه

هذه الملة البيضاء الي نشانها االولي و منزلتها السّامته العلياء . 
1039 صفحه        

 Documents prepared by Adel Shafipour



455

 قسما يعاقد لوائها و شمس ضحيها و نور هديها و مؤسّس بنيانها ليس لها اال قوّة ملکوتيه الهيه بجدّد
ــا الي ميم مرکزهـــا قميصها الرثيث و تنبت عرقها االنيث و تنقذها من حضيض سقوطها و هاء هبرطه

واوج معراجها االهي لها هي لها هي لها و السّالم علي من اتّبع الهدي . ع ع 
 1040 صفحه         

 و جمعي از طالّب علوم دينيه پس از ايامي چند آن مظلوم را هالک کردنـد وا ّمـا امـاکن متبّرکـه و تاريخيـه عـراق را کـه اهّم و
اعظم از کّل بيت مسکونه ملکيه ابهٰي  است و مطاف مؤمنين و زائرين ميباشد و بعد از مهاجرت باسالمبول حرم کاشيه و بــرادرش
ميرزا مهدي درآن قرار داشتند و بعد از اسارت بموصل حسب دستور ابهٰي  ايامي آقا سيد مهدي دهجي مســتحفظ بــود و بعــدا در

جمال ابهٰي  و قهوه خانه ها تحت مراقبت آقا ميرزا محّمد وکيل و عائله اش سرپرستي شد و نيز ديگر خانه هاي مستأجره مسکونهٴ

 و غيرهــا را در بخش چهــارمۀکه کرارا آقامت فرموده جمعي از محّبين و مؤمنين را اضافه نمودند و مدفن آقا ســيد اســمعيل زوار
ــواـر ابهٰي24ذکر نموديم فلسطين اوضاع و احوال اماکن خصوصيه متبّرکه و تاريخيه ارض مقّدس که مّدت   سال محّل اشــراـق ان

و توّجه عاّمه اهل بها و سواح و علما بود و در الواح مبارکه بالقاب و اوصاف شامخه ستوده شد و هم آحــاد مهــاجرين و همرهــان
ابهٰي  و سائر مومنين که در آنجا آقامت جستند و برخي از اهالي که ايمان آوردند و نام معدودي از مشــاهير مخــالفين و غــيرهم و
نيز واقعاتي که در آن اماکن اّتفاق افتاد کال و طرا در بخش سابق و هم در طي مندرجات اين بخش مسطور اســت و احتيــاجي بــه

 از امــور کــه در دو بخش مــذکور مرقــوم نگرديــدۀتکرار نميباشد ولي در اين مقام مزيدا لاليضاح بفهرستي از اماکن و ذکــر پــار
ا باقــدام حضــرت غصــن اعظم عبــدالبهاء خريــده شــد و بهائيــان مجــاور و زائــر مبادرت ميشود رضوان قطعه زميني در خارج عّکــ

خصوصا آقا . 

حاجي ميرزا محّمد حسن شيرازي بن ميرزا محمود حسينـي شيرازي االصل خوشنويس که نسخ نستعليق را بعد از مــير عمــاد کســي مثــل او ننوشــت در
 از شيراز به اصفهان رفت و تکميل علــوم نقليــه و عقليــه نمــود و1248 در شيراز متولّد شد و تحصيالت در همان بلد نمود و در سال 1230حدود سال 

ــّرمن راي1288آنگاه بعراق عرب شتافت و سالها مشغول به تعليم و تعلّم بود و در سال  ــهر س  از طريق برنجم به مّکه و مدينه مشّرف گرديد و سالها در ش
توطّن گزيد و مرجع فقهاء اثني عشريـه بود و برادر آن مجتهد حاجي ميرزا اسداهللا طبيب شــيرازي ســالها متوقــّف در عــراق عــرب بــوده درگذشــت .

فارسنامه ناصري 
===========================================================

  1041 صفحه         
ــد و خــاک از عبدالّصالح اصفهاني و برادراـن آقا ابوالقاسم و آقا ابراهيم منشادي بکمال شوق و جّد کار کرده تأسيس باغي نمودن

 براي استراحت جمال ابهٰي  مشتمل بر طّراحي و زينت ساده بنا نهادند وۀتل فّخارکه نزديک است آوردند و بنائي ساختند و حجر
گلکاري نموده در وسط حوض و فّواره تعبيه کردند و بر سـاحل نهـر آبي کـه در وسـط جـاري اسـت خـاک ريختـه تخت بسـته
دورادور آنرا بشکل قوسي تختهاي چوبي زده کوزه هاي گل گذاشتند که جمال ابهٰي  و اصحاب بــر آن تختهــا در زيــر ســايه دو

 آب جاري و گلهاي حمــراءۀدرخت توت بزرگ بهم شاخه دوانده سايباني خضرا فراهم آورده قرار ميگرفتند و اصحاب از منظر
و شرب چاي خضرا در کاؤس بيضاء و استماع بيانات روحاء جذبا مست و مخمـور ميگشـتند و آقـا عبدالصـالح باغبـان در حسـن
اخالق و روحانيت قليل النظير بود و بدرّج مورد عنايت کبري گرديد که بعدـا در حقّش لوحي صدور يـافت و بــه واردين دســتور
فرمودند که حين ورود به باغ بخوانند و جمال ابهٰي  در آغاز برفتن باغ رضوان رضا ندادنـد فرمودند ما محبوسيم چگونه از محبس
عّکا بيرون آئيم و حضرت غصن اعظم مفتي را واداشتند بپاي مبارک افتاده چندان اصراـر کرد که باألخره قبــول نمودنــد و بــدين

طريق باغ رضوان سالها متنّزه جما ابهٰي  و اجتماع صد ها از اهل بها و صدور و تالوت آيات و ابيات بود فردوس باغ . 

ــود و ــارک ب تقريبا سه سال قبل از خروج ازخانه خودي مذکور باغ رضوان را که آبادي نداشت و فقط يک اطاق در تحت اطاق عقبي براي هيکل مب
 سرپوشــيده ســاخته بـاۀپيره زن صاحب باغ در آن سکني مينمودو حضرت عبدالبها بقيمت مس ليره عثماني خريده قبالـه بنام ابهٰي  نمود و کالسکـه شيشــ
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اسبهاي مخصوص براي سواري مبارک و اهل حرم فراهم ساختند و جمال ابهٰي  حسب خواهش و اصرارشان نوبتي با اهل حرم سه شب و روز در آنجا
ماندند و باري ديگر پانزده شب و روز آقامت فرمودند و در آنموقع کسي اجازه رفتن بباغ نداشت روز ها و شبها من و ميرزا محّمــد علي و غــيره رفتــه
گل کشي کرديم و ميرفتيم بتل فّخار که نزديک و مقابل آنجاست تماشاي ورود کالسکه مبارک مينموديم شبي تا صبح بتالوت لوح و مناجات پرداختيم

ولي بعدا براي مالحظه حکمت منع فرمودند .                                 حاجي علي راوي . 
=======================================================

1042 صفحه        
مشتمل بر اشجار متنّوعه خصوصا انار مّدتي بعد از تأسيس باغ رضوان بنام ميرزا آقا جان خريداري و قبالــه شــد  کــه بنــام مبــارک
نمود قصر مزرعه که وقف اوالد کامل پاشا بود بعد از انقضاء سال از ورود بعّکا اجاره فرمودند مّدت پنج سال در اجاره داشــتند و
در آنجا آقامت ميفرمودند و بعّکا نيز ميرفتند و حضرت غصن اعظم که در عّکا مقيم بوده بطريق معاشرت با وجوه انام حّل و عقد

مشاکل امور . 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
فرمان عبدالعزيز خان چنين بود که بايد از عّکا قدم بيرون نگذارند و تنها محبوس باشند حّتي ماها بحضور مبارک مشّرف نشويم بعد از آنکه دو ســال در
قشله و هفت سال در خانه محبوس شدند روزي فرمودند نه سال است من سبزي نديدم و براي اينکه بدرخت و چمن و سبزي ميل داشتند بي نهايت از
صحراي عّکا که سبز و خّرم بود مسرور ميگشتند و ميفرمودند شهر عالم اجسام است و صحرا عالم ارواح و همينکه فرمايش مذکور از فم مبارک نازل شد
من فوري نوري بيک را که هم قلعه بند در حّکابود و حقي بيگ و محمود افندي توپچي را گرفتم و بيرون رفتم و قراول دروازه که مأمور بودند مـا را
نگذاردند بيرون رويم ابدا ممانعت ننمودند تا نزديک بهجي رسيديم واقعا آن روز درختهاي شفتالو و هلو که بيرون باغ تــازه کشــته بــود رونقي عجيب
داشت از دور چنان مّصفا بودند که بوصف نميآمد بعد از چند روز جمعي از مأمورين و غيرهم را در زير صنوبرها مهماني کرده و بعد از آن بنا به بيرون
آمدن و رفتن نهاديم و بدينطريق سّد بشکست و در آن وقت محّمد پاشا که نهايت عداوت داشت در مزرعه قصري ساخته بود هرچــه گشــتم در بــيرون
جائي نيافتم که جمال مبارک تشريف ببرند ناچار شدم که بوي مراجعه کنم و تأييدات الهيه رسيد و در حاليکه ساکن در آن قصر مي نشســت پنج ســاله
د ــ بسالي پنج ليره اجاره کردم و متعّهد شدم که با آن کرايه قصر را تعمير نمايم تا تعمير شد و عرابه سرپوشيده بترتيب روميلي راه انداختم و ميرزا محّم
علي را با والده اش آنجا برده منزل دادم و بعد آمدم حضور مبارک عرض کردـم که قصر بغايت خوبي مهيا نهايت صفا است از طرفي کوهها و دّره هــا
ــد نمايان و از طرفي ديگـر باغچه هاي مرکّبات از نارنج و پرتقال هويدا که مانند قنديل در ميان برگها ميدرخشند چنانکه گويا درختها را چراغان نمودن
ــد و از طرفي ديگر زمين باغ بگل و رياحيـن و نرگس مزين و باغهاي خوش منظر از اطراف و آب جاري در وسط رجا داريم که تشريف بياوريد فرمودن
من مسجونم و مسجون از دروازه شهر بيرون نميرود باز عرض کردم و جسارت نمودم و آخر فرمودند نميروم لذا فکر بسياري کــردم و در آنــوقت يــک
مفتي بود فرستادم او را بساحت اقدس آوردم چون خيلي مّحبت داشت باو گفتم يک مسئله ايست که هيچ يک از ماها از عهده بــر نميــآئيم و بايــد تــو

اقدام کني پرسيد .  
=======================================================

1043 صفحه       
ا کيفيت اســتجاره و انتقــال ابهٰي  بــا  امور را بآساني مينمودند گاهي پي زيارت آمده عودت ميکردند خانه عبود و عــودي در عّکــ

 مبارکــه بــود و بعــدا حضــرتۀعائله را در بخش سابق نگاشتيم و آنخانه تا هنگام انتقال جمال ابهٰي  به قصر اندروني و مستقّر عائل
عبدالبها چندي در آنجا آقامت يافتند و در سنين بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  بملکيت حضرت عبدالبها درآمد و قصر بهجي
ا اســت تحت بنــاء درآمــد و فرمودنــد کــه اين در ايام آقامت ابهٰي  در قشله عمارت قصر بهجي که مسافت ربع فرسخ دور از عّکــ

قصر را براي ما تعمير ميکنند و مالکان مشترک قصر عبود خمار و عودي از مسحيان . 

چه مسئله ايست گفتم مسئله مسئله بيرون تشريف بردن جمال مبارک دو دفعه من عرض کردم و همچنين احّباء جميعا عرض کردنــد همينکــه فرمودنــد
 مبارک در بزني چــون بــاز شــد بگــوئي کــه عــرض ضــروري دارم اذنۀچنين نميشود ما ديگر جسارت نميکنيم و تو بايد بعد از مغرب بروي درب خان

ميفرمايند و بحضور ميروي و بايد بهر نوعي است وعده بگيري که جمال مبارک بيرون تشريف بياورند و مفتي رفت بحضور مبارک بمحض اينکه داخل
ــد اطاق شد يک راست خود را بزانوي مبارک انداخت و دست مبارک را گرفته بوسيد عرض کرد يا سيدي ليش اتطلع براه هواطيب ماوطيب فرمودن

ــتۀيا مفتي افندي من مسجون هستم عرض کرد يا سيدي که ميتواند شما را مسجون کند سجن شما باراد  مبارک است باري هرچه ميفرمايند مفتي دس
ــدس مبارک را رها نميکند تا اينکه آخر وعده ميدهند بعد از آن آمد پائين نزد من که کار درست شد و من از شّدت سرور او را بوسيدم بعد بساحت اق
ــه عرض شد که وعده فرموديد بمفتي که بيرون تشريف ببريد حال عرابه حاضر است باري حرکت فرمودند من تا بيرون شهر در ساحت اقدس در عراب
بودم در آنجا از عرابه پائين آمدم چون بقصر مزرعه پائين آمدند بسيار مسرور گشتند و قصر مزرعه بلند است از يکطرف دجله ما از يک طــرف صــحرا و
دّره ها سبز و خّرم از يکطرف گلهاي معطّر از يکطرف درختهاي پرتقال در نهايت خوشي از طرف ديگـر زمينها پر از نرگس بعد حضرات گفتند اينجا جــا
ــر تنگ است از قضاي اّتفاق صاحب قصر بهجي ناخوش شد و جميع اهل و عيالش از قصر بيزار گشتند و قصر را رها کرده بعّکا آمدند و من خواستم قص
را از او اجاره کنم گفت پيشکش گفتم نميشود هرچه گفت قبول نکردم  و بالنهايه قصر را بسالي سي ليره اجاره کردم و لذا از قصر مزرعه به قصر بهجي
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تشريف بردند واقعا مثل اينکه اين صحرا ميرقصيد مثل اينکه در چمن و کوه و دّره ها فرياد طـوبي يــا طـوبي بلنــد ميشــد . از بيانـات شــفاهيه حضــرت
. عبدالبهاء 

===============================================================
1044صفحه        

 ابهٰي  گرديد وۀ عبود در عّکا باجازه مقّر عائلۀ ثروتمند معروف عّکا بودند و چند سالي ديگر چنانکه در بخش سابق آورديم خان
در سنيني که آنجا قرار داشتند روزي عبود نزد حضرت غصن اعظم عبدالبهاء آمده اظهار داشت که ميخواهم قصر بهجي را بشما
تسليم نمايم که بآنجا رفته آقامت فرمايند و من در آن محل تنها و دور از شهر وحشت ميکنم و کسي را ندارم که موجب تسليت
و اطمينانم شود جواب فرمودند که بما اجاره بده و او اظهار نمود که قصدم اينســت در آنجــا آقــامت فرماينــد تــا خــراب نشــود و
آنحضرت قبول نفرمودند لذا بسالي سي ليره اجاره نموده سند رّد بدل کردند و بمالزمــان امــر دادنــد بشستشــو و تنظيــف عمــارت
پرداختند و پسران استاد باقر تختهاي مجلّل و کروسي تعبيه کردند و آقا ابراهيـم منشادي را مستخدم معين فرمودند و اثاثيــه و اهــل
بيت ابهٰي  بدانجا منتقل شدند و الي آخر االيام تمامت عائله ابهٰي  بجز حضرت غصن اعظم و والده و عائله شان که در داخل عّکا
قرار گرفتند در آنجا آقامت داشتند و هروقت جمال ابهٰي  عزم تنزه باغ يــا بــه حيفــا ميفرمودنــد آقــا ابــراهيـم دراز گــوش ســواري
مسّمي ببرق را که امين الهي از ايران مخصوص رکوب آورد حاضر مي،نمود و درازگــوش بنــدري مــذکور نــوعي ســريع و ماليم
الحرکه بود که از عّکا تا حيفا را تقريبا بيک ساعت چنان بماليمت مي پيمود که اگــر جــامي از آب في المثــل در دســت داشــتند

 نميريخت و پس از غروب شمس جمال ابهٰي  عائله مذکوره کماکان در قصر بر جاي ماندند و ثلثي از آنرـا حضرت عبدالبهاءۀذّر
ــيرازي نخست برهن گرفت و چون ايام حيات عبود و عوري بپايان رسيد دو ثلث را از ورثهٴ شان خريده بنام حاجي ميرزا حسن ش
معروف به خراساني ساکن اسکندريه مصر نمودند و هنگاميکه دائره تجارت حاج مــذکور بــر چيــده شــد بــراي تحــّرز از تعــّرض

قائنين بنام آقا عّباسقلي ساکن اسکندريه که باالخره امالکي موقوفه مقام اعلي کرده . 
 1045 صفحه         

خود بسمت خادم مقام مجاور کرمل گشت قرار دادند و اّما ثلثي ديگر از قصر را ميرزا بديع اهللا غصن خريد وبنوعي که در بخش
الحق ميآوريم در بحبوحه فتن نفضيه بطار آقاسي بفروخت و در طريق فتنه و عداوت نسبت بحضرت عبدالبهاء صرف نمـود و مـا
احوال و اوضاع آتيه قصر را در بخشهاي الحقه ميآوريم و اّما اماکن و ابنيه و مناظر که گهگاهي مستقّر ابهٰي  واقع شد و در ضمن
اشعار نبيل زرندي آورديم بدين اسامي بودند باغ نعمين جنيني . قصر عبداهللا پاشا . کوه کابري کــه تبــارک اهللا لقب دادنــد . کــوه

قابسيه . يرکا قصر مزروق شيخ زاده در زمان کرمل حيفا دير حيفا . بقعه الحمراء و بسياري ديگر از باغها و سواحل دريا بود . 
ــامي از  قفقاز . مقّدمه ورود و انتشار امر بديع در آن مملکت بدين طريق شد که در سنيني قبل از ظهور حضرت اعلي مال صادق ن
اهل قراي اردوباد عقيدت و طريقت نوي در آئين شيعه اثناعشريه بپا داشت و مردم باو وثوق يافته قريب ده هزار تن تــابع شــدند و
بموجب اخبار و ابشارش منتظر و مترصّد ظهور قائم موعـود گشـتند و در کنـار رود ارس باميـد طلــوع محبـوب روز گذراندنــد و
جمعي کثير از اهالي بمخالفت و مخاصمت برخاستند و غبار فتنه برانگيخـت و حکومت روسيه که تازه آنحدود را بحيطه تصــّرف
آورده بود براي اطفاء نيران عنا و فساد مال صادق را تبعيد و در ورشو توقيف نمود و از مابين تالمذه و اصحابش ســيد عبــدالکريـم

 پيروان و نشر عقيدت بر مزيد گشت و همگي انتظار و مترصّد ظهور قائمۀاردوبادي قد برافراخته بترويج مقاصدش پرداخت و عّد
داشتند و نيز در بالد روسيه مقارب طلوع حضرت اعلي حّدادي بعشق و انجذاـب انگيختـه شد و آئيني از مسيحيت و اسالم آشکار

ساخت و جمعيتي باو گرويدند و بموجب اخبار و ابشارش منتظر و مترصّد رجع مسيح شدند و حزب . 
1046 صفحه          

ملقان که در روسيه منتشرند از اتباع او ميباشند و او را روح تّسلي دهنده موعود در انجيل شناختند و او حضرت محّمــد را پيغمــبر
حّق ولکن نه مبعوث بر همه بشر گفت و گوشت خوک و شراب و افيون و سيگار و غليان را بشّدت نهي کرد بدرجه ايکه دســت
دادن به مرتکبين اعمال مذکوره را حرام شمرد و بپا داشتن صليب و مراسم کليسا و تقاليد معموله عيســويان را مـتروک سـاخت و
آنان گروهي کم آزار و نيکخواه بودند و شرير در مابينشان کم است و به عفّت و عصمت شناخته شــدند و مجمــوع آحادشــان را
در بالد روسيه پنجاه هزار تن گفته اند و طلوعشان تقريبا در سال قبل از ظهور امر بديع شد و مسيحيان ايشان را خارج از عيسويت
گفتند بلکه داخل در اديان و مذاهب نشمردند و دولت روس رئيسشان را تبعيد و توقيف در سيبر نمود و مريدان مکـاتيبش را کــه
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از سيبر ميفرستاد جمع کرده کتابي نمودند و الجرم در بالد قفقازيه بنوع مذکور استعدادي براي قبول و نشر امر بديع حاصـل شـد
و السيما آقا عبدالکريـم مذکور در ايام ارتفاع نداء اعلي در عراق عرب بوده ايمان حاصل کرده بعــد از چنــدي بــا انجــذاـب تمــام
عودت نموده به نشر امر هّمت گماشت و ثروتش را ايثار داشته در ايروان قيام نمــوده بســير و تبليــغ پــرداخت و جمعي را روشــني
ضمير داده هدايت و ارشاد نمود و بشارت ظهور بخشيد و متعّصبين مقاومت کردند و دولت روسيه وي را با عائله اش بــه شــيروان
تبعيد نمود و در آنجا جمعي که از آنجمله ابناء و عائله گــل احمــد بــود بــوي گرويدنــد و دخــترش را آقــا حســن گــل احمــداف
بازدواج آورد و بدينطريق در حدود شيروان علم هدايت برافراخت و جمعي حلقه ارادتش بگوش کشيدند و در تحت رايت قائم

درآمدند و مال ها هم مجالس عظمي تأسيس کرده مناظره نمودند و مسائل متنّوعه ديني . 
 1047 صفحه        

 و اعتقادي از او پرسيدند و او تمام را مطابق با عقل و آيات مقّدســه جــواب داد و و پــيروانش بنــام بــابي شــهرت يافتنــد و اســامي
معاريف مريدانش در شماخي چنين است آقـا حسـين حسـين بيگـوف و دکـتر مـيرزا آقابيـگ طـاير بيـگ زاده و آقـا ميکائيـل و
مشهدي محّمد عالي و ديگر مال آقــا و مشــهدي مال غــني پســران حــاج مال تقي و آقــا علي اکــبر نمــازا وغلي و کــربالئي حســين
عمخوارزادـه و مشهدي اسمعيل ايلذار اوعلي و مال محمود و آقا الراوف و قوستي بيگ و مــيرزا جعفــر آقــا حســن حــاجي قاســم
حاجي اسمعيل گل احمد زادگان و مادر گل احمد زادگان گل پيري خانم و برخي ديگر از دنايان و عرفاي معروف بلد و چــون
بموجب عناد و افساد بعضـي از مالها و غيرهم حکومت آقا سيد عبدالکريم را دســتگير کــرده بــه بادکوبــه فرســتاده حبس نمــود و
سپس بموجب درخواست مسلمين بحکـم امپراطوري مرخّص و آزاد شده در سراي چخور که مقابل دريا واقع بود سکني گــرفت
ــير از شــيعه و هّمت به نشر مطالب خويش نهاد سيد منطق الطير سليماني داشت از همه گروه مردم دورش گرد آمدند و جمعي کث
و سّني و ملقان مذکور گرديدند آورده اند بعد از ظهر روزي در کنار دريا ايستاده و عبدالّسالم بيگ و ميرزا عبدالمؤمن و غيرهما
از مؤمنين حاضر بودند در آن اثنا در حالش تغييري حاصل شد و اهللا اکبر و الحول وال قّوة اال باهللا بلند گفت و بخود لرزيده برسر

 شيعهٴ  اثنا عشريه تــا اين وقت منتظــرش بودنــد خودشــان وي را در تــبريز بشــهادتۀريگ نشست و چنين گفت آن قائمي که فرق
رساندند و حاضرين سامعين تاريخ نوشته تا پس از چند ماه معلوم همه شد که فرموده وي صحيح بود و از وي . 

1048 صفحه        
 و نوشته در دست نبود و شايد بسياري بنوع کامل بمقصودش پي نبردند ولي پيوسته ذکر حضرت ذکر ميکــرده بشــارت ميــداد و
مردم بسياري را مستعّد و بيدار نمود و اجتماع ناس موجب هراس دولت روس گرديد و او را بسومالتينگي تبعيد و توقيف کردند

 ظهور قائم موعود گشتند و اعتقــاد و ارادت کاملــه بــاو و ايمــان بــهۀو بدينطريق پيروان سيد عبدالکريـم در بالد متعّدده قفقاز شيفت
حضرت مبشّر اعظم داشتند و او پس از چندي درگذشت و مريدان در شماخي و غيره از بالد قفقاز بايکديگر ارتباط يافته مأنوس
و معاشر گشتند و دکتر ميرزا آقا بيگ و غيره از بزرگان دانشمندانشاـن اداره امور نمودند و فيمابين اهالي باعتقاد تناسخ و عود بعد
از ممات در هيکل انساني و يا حيواني مشهور شدند و مالها تکفير کردند و خصوصا آقا سيد حسين مجتهد فتوي بر کفــر نوشــت
ــا ار و عرف و مفترياتي چند بست و همينکه دکتر ميرزا آقا بيگ از واقعه خبر يافت به کاروانسراي معروف احمد آقا که اعاظم تّجــ

 ما بهتانها زد بدانيـد کــه قــولش کــذب وۀدر آنجا بودند رفته به نداء رفيع بانگ در داده گفت شنيدم آقا مجتهد در حّق ما و عقيد
افترااست و قول مرا باو برسانيد که مجلسي کند تا مطابق آيات قرآنيـه و روايات مأثوره و اّدله عقليـه مباحثـه کـنيم و چـون حقيت
آئين ما ثابت گردد افترا نبندد و بهتان نزند و اال فرمان دهد اين طائفه را بنوعي که خواهند بقتل آرنــد و چنانکــه پيوســته ميگويــد
قرآن هفتاد و دو معني دارد ما که به يکي از همان معاني مؤمن بظهور قـائم شـده ايم چـرا کـافر باشـيم و او کـه بگمـان ديگـر بـر
عقيدت خود باقي مانده مسلمان و يکي از جماعت پيغام را به سيد مجتهد برد و او بواسطه ديگري به ميرزا آقا بيگ پيام کــرد کــه
چرا در مجمع عاّم چنين پيغام بمن ميفرستيد مگر نه ماهم تحصيل و همسفر و همدم بوديم و ميرزا آقا بيگ بهمان واســطه جــواب

نزد سيد فرستاد که شما اگر حّق را قبول نميفرمائيد . 
1049صفحه        

هوهللا تعالي شأنه الحکمة والبيان 
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 يا اهل قفقاز قد سالت البطحاء و انار االفق االعلي لعمري افتر ثغر الحجاز بما ارتفــع خبــاء المجــد
ــدار علي کرم هللا و اشرق نير الظهور و من افق االرادة بعد ما انشقتّ سبحات الجالل من اصبع االقت
هذا يوم فيه اخذ سکرر رحيق البيان من في االمکان افرحوا ثّم ابشروا بما فــاحت النفحــه و ارتفعت
الصّحته و نصبت الرّاية النوراء علي البقعة الحمراء و اســتوي هيکــل العلم علي عـرش البيـان و دعــا
ــاب الکلّ الي هللا مالک االديان قد فزتم بيوم اخبربه رسل هللا واصفيائه و بشرّت به کتب هللا ربّ االرب
ما من رسول اال ونطق بثنائه و ما من نبي اال و قد ذکره في الع¸شي و االشراق هذا يوم فيه انجذبت
ــار انّ االشياء من نداء هللا مالک االسماء و نطقت بما نطق به لسان العظمة الملک لله الواحد المخت
السّميع من سمع و اجاب و البصير من راي اآلياته الکبري اذانا و افق الظهور وارتعدث فرائض العبــاد
من خشية هللا مالک االيجاد يا اهل قفقاز اسمعوا نداء المظلوم انّه اقبل اليکم و ذکرکم بآيــات تطــير
بها االجساد قدماج بحر الکــرم اعــام وجــوه العــالم و االمم في غفلــة و ضــالل اال من انقذتــه ايــادي
االقتدار من لدي هللا مالک الرقاب يا معشر العلماء خافوهللا والتنکروا الذي اتي من ســماء الفضــل و

العطاء بايات التعاد لها خزائن االرض . 
 1050صفحه         

يوم هذا االوهام و تتبعوالظنّون ال و ياهلل اتصفوا املقام اعلي من الکتاب امّ بذلک                يشهد
يا اآلزال ازل في مکنونا کاـن ما ظهر و االقتدار اصبع من الجالل سبحات اشقت                فيه
العزيز هو انّه اليه يقربکم بما اهلل لوجه يذکرکم انّه املظلوم نداء اسمعوا              معشرالعلماء
فيه الّذي اليوم بهذا يذکرکم و النداء علي يا بينکم ينطق شيئا منکم اراد ما و                 الفضّال
اقبلوا االعلي الفردوس باب فتحنا و السّبيل اظهرنا و ظهرنا قد العباد لربّ النّاس               قام
معشر يا اآليات برايات البيان ملکوت من بالحـق اتي من ينصحکم کذلک نوراء              بقلوـب
وال اتقواهلل االعظم اسمه عرش علي استوي القدر مالک و االکبر املنظر ظهر قد               البشر
بمرقاة الوتقائکم کلهّا الشدائد حملنا و عندنا ما انفقنا انا مرتاب غافل کلّ              تتبعوا
االقدام ذکرها عجزت ما الباليا و املصاحب من علينا ورد قد االبداع مالک الي               االنقطاع
و اعالمها القدرة اظهرت فلما عجاب و نوم في النّاس و الوحي بنفحاـت العالم تزين                قد
علي قام من منهم و اهلل علي افتري انّه قال من العباد اعترض لوائه الظهور                فجر
الي العباد تقرّب اال ارونا انّاما لعمراهلل الجبال به نسقت و االرض به ناحت               اعراض
علي اال کنوزه من القلم زمام االحوال فيکلّ امکنا انّا اآلداب بطراز يزينهم و               ماينفعهم
العدل و الفقه باالمانةـو زينوهـا و االعلي قلمي من بماجري نفوسکم قدّسوا مقدار و               قدر

 .
1051 صفحه           

و االصطبار و قل يا معشر العلماء اتنکرون الذي اتي من سماء االمر بجنود الحکمة و البيان و ما اراد
ــوم اال تطهير القلوب و تقديسها من نار الضغينته و البغضاء بذلک ورد علينا ماصاحت به الحصاـة هذا ي
فيه اهتزّت االرض والسّماء من نفحات الوحـي و نطقت االشياء بمــا نطــق لســان العظمــة في االوّل
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االيام يا اهل قفقاز قد اتاکم من سمّي بعيد الکريم و اخبر بهذا السرّ الذي بــذکره انجــذبت القلــوب و
بهجره ذابت االکباد انّه کان متمسّکا بحبـل واليـتي و متشـبثا بـذيل رحمـة ربّـه مالـک االنـام ايـاکم ان
تمنعکم شبهات القوم عن اسمي القيوم اوتحوفکم سطوة العالم فهدا االمر الذي به اضطربت افئــدة
االشرار التحرموا انفسکم عن البحر االعظم الذي انام وجوه العالم وال تنکروا الذي به نرت نسمه هللا
و نادي الرّوح الملک لله الواحـد الغفّار تالله هذا يوم االذان النها خلقنا االصغاء نــدائي و يــوم االبصــار
النها ذوتت لمشاهدة افقي الذي به اشرقت االنوار اياکم ان تمنعکم ضوضاء العالم عن مالک القــدم
ضعواه عندالقوـم متوجّهين الي انوار وجه ربّکم مالک الماب تالله قد اشرق النور من افــق الظّهــور و
ــرات نطق مکلمّ الطور و مرّت الجبال کمر السّحاب يا معشر الفقهاء خافوـا هللا والتمنعوا العباد عن ف

الحکمة و البيان انصفوا فيما ظهر بالحقّ وال تتبعوا کلّ امر سفّاک قد . 
1052 صفحه          

قد علومکم ضعوا سلطان و بقدرة العلوم اتي قد العلم نطق و بالبرهاـن البيان ثغر                افترّ
بما الجهاـت کلّ من النداء ارتفع فيه يوم هذا االلواح الزبوـر آفاق من العلم نير                اشرق
زينـا کذلک البيان و بالحکمة الفضل سماء من اتي من بقدوم املقدّسه االرض              تشرّفت
سدرة نطقت صريره ارتفع اذا االعلي قلمي بطراز وااللواح البرهان بانجم العرفان             سماء

السّموات و االرضني في من علي املهني اهلل العزّة           املنتهي

ــان مقبلينۀنداي مالک اسماء را بلسان پاوسي اهلي بشنويد اوست کوثر حيوان و اوست نغم   رحم
ــراي جمعي را بفردوس اعلي راه نمايد و در ظلّ قباب عظمت مقام و مقرّ معين فرمايد طــوبي از ب
که از اصغاء ندا محروم نشد و از براي بصري که حجبات عالم او را از مشاهده باز نداشــت اي اهــل
قفقاز بشنويد نداي مظلوم را اين است آن ندائي که اهــل عــالم از بــراي اصــغاء آن از عــدم بوجــود

 منتهي باثمار لطيفه جنيه ظاهر خود را از مائــده معنــويۀآمدند امروز صرير قلم اعلي مرتفع و سدر
الهي محروم منمائيد شايد در اين دار فاني کسب مقامات باقيه نمائيد سمع عالم دانائي اســت و نــور
آن بينائي از حقّ بطلبيد شما را مؤيد فرمايد بر آنچه سبب اعالء کلمة هللا است سبحان هللا بعضــي از

ناس که خود را شخص اوّل در علم و دانائي ميشمرند از ما ينبغي بي بهره . 
1053 صفحه        

 و بي نصيب مشاهده ميشــوند مقصــود از دانــائي علمي اســت کــه ســبب حفــظ و عمــاد و اصــالح و
منفعت اهل عالم است علوم و فنون و معارف از اثمار ســدرة انســاني بــوده بي ســدره ثمــر يــافت
نميشود ظهور اين بعد وجود آنست طوبي از براي نفســي کــه باصــغا کفــايت ننمايــد و هــر قــائلي را
تصديق نکند و از هر واردي مطمئن نشود اگر نفسي در باره حزبي از احزاب بگويد يــا بنويســد آنچــه
را که سبب ذلتّ و اذيت گرديد اگر بحر علم باشد بقدرحنسي  و قرو قدر نزد صاحباـن بصــر نداشــته و
ندارد محلي که جز معروف از او ظاهر نشده در حقشّ گفتــه انـد آنچــه را کــه ذکــرالئي نـه اي اهــل

 انساني عدل و انصاف بوده اگر داراي اين ثمــر نباشــد اليــق نــار اســت قــد اعميۀ سدرۀعالم شمر
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الغرور ابصارهم و بصائر هم عالم بدوحين محتاج نظم و عدل انّ الممالک تحتــاج بنظــام يحرســها و
عدل يحرثها کذلک يعلمکم المظلوم من شطر السّجن امر امن لدنه و هوالحق عالم العيوب اي اهل
عالم خود را بشناسيد و براهل عالم افتخار نکنيد و ال تکونـوا کاالــذين بـدلوا نعمـة هللا کفـرا و احلـوا
قومهم داو البوارعلمي را بياموزيد که شما را از ضغينه و بغضــا و حـرص و هــوي حفــظ نمايــد و بـه

فرح اکبر رساند اشرف و احسن و افضل و اعظم اشياء عالم علم است علمي که نجات بخشد . 
1054صفحه       

نه هالک نمايد اين علم انفس اشياء عالم است و اعزّ آن يشــهد بــذلک من ينطــق انّــه اتي بــانحقّ و
هدي الکلّ الي صراط هللا المستقيم جناب عبدالکريم نموداري بود از اين ظهور اعظم و بمثابه نسيم
صبحگاهـي از شطر عنايت ربّاني مرور نمود او بنفسه بنار محبّت اين ظهـور مشـتعل بـود و از دريـاي
معرفت قسمتي باو عطا شد ذلک من فضل هللا عليه ولکن از بعضــي بيانــات او مقصــود معلــوم نــه
ــرّحمن ــدي ال ــان من ل يعني بعضي از دوستان کماهي آگاهـي حاصل ننموده اند کذلک نطق بحر البي
ــا في مدينة عکّاء التي حيت من قبل بالبقعة البيضاء و باالسماء الحسني في ايام هللا ربّ العــالمين ي
اهل قفقاز در آخر بيان شما را وصيت مينمايم بامانت و ديانت و عفتّ و صدق و وفا امروز جنــود هللا
اعمال طيبه و اخالق مرضيه بوده و هست باين جنود حقّ را نصرت نمائيد و مدائن قلوب را اخذ کنيد
و سلطان اين جنود تقوي هللا بوده حقّ آگاه و عــالم گــواه کــه اين مظلــوم الزال اوليــاي حــقّ را بــه
نصائحي که سبب نجاح و علتّ فالح است وصيت فرمـوده و کفي بـه شـهيدا و عليمــا و از بـراي شـما
تأييد و باثمار سدرة منتهي مرزوق گرديـد البهـاء المشـرق من افـق سـماء عنـايتي علي اهـل البهـاء

الذين بهم سرت السفينة الحمراء علي بحر االسماء اولئک عباد يصيلين عليهم المأل األعلي . 
1055 صفحه      

MISSING 

 
1056  صفحه        

نميفرمائيد براي اين است که مخالف انتفاعات شما ميباشد و در اعصار سلف نيز امر بهمين منوال گذشت و اگر بمن بگوئيــد کــه
نبين اطاعت کرده چشم ميپوشم و اگر بفرمائيد نشنو قبول نموده پنبه در سوراخ گوشها ميگذارم و اگر امر کنيــد نگــو آنهم ميســّر
است که لب و دهن نگشايم ولي چون ميگوئيد که نفهم و ندان اين از طبيعت خارج است و تکليف بمااليطاق ميباشد و بالجملــه
ــه ــده بابي ايام ميرزا آقا و غيره از بزرگان طائفه نيزبدين نوع گذشت و از از اين جهان درگذشتند و اين طائفه بيشتر ماندند و از عقي

ــوق وۀهم اّطالع کافي نداشتند و عقيد  تناسخ در برخي رسوخ کرد تا آنکه خبر ظهور حسيني جمال ابهٰي  بآنان رسيد و بغايت ش
 براي نشر امر ابهٰي  وارد بادکوبــه1283عظش در جستجو افتادند و طولي نکشيد که مال محّمد نبيل زرنديدرّزي درويشان بسال 

شد و در بالد قفقازيه سفرکرد و ضمن از اتباع سيد عبدالکريم را کــامال در ظــّل امــر ابهٰي  وارد ســاخت چنانکــه در بادکوبــه مال
ابوطالب و در ساليان مشهدي جواد دورشکي بابا دائي و رسول دائي اردوبادي و در شيروان عائله گــل احمــد اف هــا و مال آقــا و
در کوکچائي اسمعيل بيک و مشهدي اسمعيل ايلداراف و برخي ديگر مؤمن شدند و رايت تبليغ برافراختند و با نهــايت مســّرت و
نشاط روحاني نهضت و قيام جديد يافتند و بتوّسطشان برخي ديگر نيز هدايت حاصل نمودند و از بشارات بيان راجع به من يظهره
اهللا و مقام اعظم ابهٰي  مستحضر گشتند و سپس اهالي بالد ديگر از قفقازيه نيز باخبر شده به صراط اقــوم راه يافتنــد و نبيــل بعــد از
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 يوسف و ايقان و غيرهما را برايشان فرستاده و تشنگان آيات بديعه بمطلوب خــود رســيدند وۀمراجعت از قفقاز کتاب تفسير سور

 بعضي از مسافرين بعّکا در محضر ابهٰي  فرستاد و لوحي از . ۀ بواسطۀبعد از چندي آقا حسن گل احمد زاده عريض
1057صفحه       

ــد اوف قلم الهي صدور يافته برايشان رسيد و ديگران نيز تأّسي کرده از قبل مال آقا بيخود تخلّص و مال محمود و حسين گل احم
و غيرهم عرائض متعّدد تقديم داشتند والواحي در جوابشان صادر گرديد کــه مـوجب انتعــاش روحي و حيــات تـازه گشـت و در
عين حال اعتقاد بتناسخ فيمابينشان بود و برخي که در ايمان بهائي ثابت قدم تر شدند نپسنديدند و همگي قيام به تبليــغ و نشــر امــر

حــاجي1296نمودند و در بادکوبه مال ابوطالب و پسرانش آقا علي اشرف و آقا باالبيگ شمع روشن هــدايت شــدند و در ســال 

 بخلوت و مرکزي براي خــدمتۀمحّمد علي ابن حاجي احمد ميالني که شرح حالشان را در بخش سّوم نگاشتيم در تفليس حجر
امر ابهٰي  تأسيس کرده به تبليغ پرداختند و مشهدي بابا صمداوف و آقا سّتار و بستگانشان مؤمن شدند و مــيرزا جليــل خــوئي را از
تبريز براي تبليغ طلبيدند و او به شيروان رفته حاجي عبدالّرحيم را که عالم ومطلّع بود تبليــغ کردنــد و بــدينرو ولولــه در بين مالهــا
افتاد و بمقاومت برخواستند و طولي نکشيـد که مال صادق بآتش عشق ايماني برافروخت و جمعي مانند مال محّمد علي قّبه و غــيره

 عالم و قاضي و مقتداي اهل وطن بود و براي تکميل علوم دينيه اسالميهۀرا هدايت نمود و او پسر حاجي مال ابراهيـم خليل بادکوب
روانه ايران شد و در اثناء تحصيل معارف با احّبا خصوصا در رشت دچــار مــيرزا علي اشــرف عنــدليب الهيجــاني شــده بــامر ابهٰي
رهبري يافت و چنان مشتعل و منجذب گشت که عنان اختيار از دست بداد و به هرکه رسيد تبليغ کرد و والد خــود را کتبــا تبليــغ
نمود و او متغير شده جواب نکوهش و نصــيحت نوشــت و اظهــار داشــت کــه اگــر بــاري ديگــر دم ازين مقــوالت زني از حقــوق
فرزندي عاق گردي و مال صادق باکي نياورده به بادکوبه برگشتـه با پدر مّحاجه و مناظره نمود و قاضي را عنـاد و انديشـه از نـام و

اعتبار برآـن . 
1058 صفحه       

ــلمين داشت که پسر خويش را دور کرده از خانه بيرون راند و بدينموجب بيگانه و خويش از مال صادق دوري جستند و عاّمه مس
تأّسي کرده نفرت و عداوت پيش گرفتند و ناچار در منازل احباب بادکوبه زيسته بشغـل تبليغ پرداخت و سفر بشــماخي نمــوده در
سراي حاجي عّباس نزول کرد و در کوي و بازار اعالن و اخبار داد که قائم موعود ظاهر شده هرکس طالب تحقيق طريــق هــدي

 حّجت و برهــان کــرد و بــرخيۀاست به سراي حاجي عّباس آيد و مردم شيروان فوج فوج بسراـي مــذکور شــتافتند و بــرمال آقامــ
هدايت يافتند و جمعي راه تعّصب و تعّرض پيش گرفتند و نيراـن فتنه شروع بافروختن نمود و مالهاي سّنت و جماعت ويرا بجامع
خود طلبيدند و حاضر شده مطالب را بيان کرد هرچند اقبال نياوردند فساد و عنادي نيز آشکار ننمودنــد و بکمــال عــّزت و احــترام
سلوک کردند ولي مالهاي شيعه از قبيل سيد الهجي و مير ابوالحسن حاجي مير عبدالغنـي و شيخ علي اصغر و غــيرهم بحکــومت

ــاۀعارض شدند که مال صادق موجب فتنه و فساد است الجرم بدارالحکومت جلب کردند و بدين علّت که تذکر  عبور و مــرور ب
ــته او نبود توقيف نمودند و باحباب بادکوبه ماجري را تلگراف کرد تا تذکره برايش فرستادند و از توقيف و حبس مستخلص گش
به تبليغ پرداخت و مالها باز بحکومت عارض شدند او را از شماخي اخراج کردند و عازم گنجه شــد و مالهــاي شــماخي کيفيت

ۀاحوال را به گنجه نوشتند و لدي الورود اهالي گنجه نـزد وي رفتـه از آقـامتش مـانع شـدند الجـرم بـه تفليس شـتافت و در حجر
تجارت حاجي محّمد علي و حاجي علي اکبر پسران حاجي احمد ميالني مــنزل نمــود و پس از آقــامت چنــد يــوم مبلغي نقــود از
ايشان وام کرده عازم ارض مقصود شده بعّکا وارد گشت و روزاني شادمان در جوار فضل و عنايت ابهٰي  بسر برد و او خود چنين

حکايت کرد که چون بعلّت . 
1059 صفحه        

 شّدت انجذاب از حالم بيخبر ماندم و پيوسته با زائرين و مجاورين از دالئل و براهيـن بديعه صحبت کـردم و بعضـي آزرده شـدند

 مـيرزا آقـا خـانۀلوحي خطاب بمن صدور يافت که روزي بيش از نوزده کلمه سخن نگويم لذا لب فـرو بسـتم و روزي بـه حجر

 تکلّم بيش از نوزده کلمه ندارـم و اگر همه را با توۀخادم اهللا رفتم از احوالم پرسيد جواب نگفتم اصرار کرد جواب دادم که اجاز
صرف کنم در محضر ابهٰي  چه توانم کرد و اين گفتگو بمحضر مبارک معروض افتاد تبسّم کنان امر فرمودنـد کـه لـوح را از من
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باز گرفتند و نهي نمودند که سخن بسيار نگويم و چون حسب االمر به بادکوبه برگشت چنان مشتعل به نار محّبت ايمانيه بــود کــه
سر از پانميشناخت و بيباکانه تبليغ همي نمود و نيمه شبان خانه مال ها در زده در ميگشودند و دچــار وي شــده انــدکي صــحبتها را
ــيرون از حــزم و اصغا کرده خويش را به تدابيري از ميدان مکالمه بدر ميکشيدند و باألخره نزد بهائيان شکايت آوردند و اعمــال ب
احتياطش همه را از وي منزجر و متنفّر کرد و بعالوه امور مذکوره قيود و حدود را برمال در هم شکســت و مــوجب بغض و عنــاد
اهل تقليد گشت و اهل بها از وي احتراز جسته در محافل و مجامع خود بار ندادند و عريضــه بمحضــر ابهٰي  فرســتاده درخواســت
ار بعــزم ارض مقصــود ميرفتنــد و کرد که در بادکوبه نماند و در آن اثنا حاجي مال علي اکبر شهميرزادي و آقا محّمــد کــريم عّطــ
وارد بادکوبه شدند و بهائيان شکايت آوردند و حاجي مال علي اکبر گفت مال صــادق بايــد از بادکوبــه خــارج شـود و او اطـاعت
کرده سمت اردبيـل رفت و چون صنعت دندانسازي ميدانست اعالن داده بشغل مذکور پرداخت و زني بنکاح آورده امــور معــاش
گذراندـه براحت زيسته ضمنا تبليغ نمود تا آنکـه بـرادر زنش از عقـدت خـواهر و دامـاد مطلـّع شـد و بـرخي از معانـدين تحريـک

کردند تا شبانه بخانه درآمده قصد قتلشان نمود و اتفآقا در آن شب . 
1060 صفحه         

 مالصادق بخانه نبود و ظالم غّدار خواهر را کشته بخونش بياغشت و مال صادق قريب هنگام صبح بخانه درآمده مــاوقع را ديــد و

 حکومت از مؤمنين در ميان نهاد و ايوالقسم وي را از طريق خلخال روانه رشـت نمــود و مــّدت چهـارۀبا ابوالقاسم تبريزي گماشت
ــل سال در آنجا دندانسازي کرد و بهائيان بعلّت اعمال مخالف با حزم و حکمتش متنفّر شده مآلقات نکردند و او نيز رنجش حاص
نمود و نامه بوالد فرستاد که من سير و سياحت بسيار کردم و هنوز مطلبي بدست نياوردم هرگاه مرا بــه فرزنــدي ميپــذيري بيــايم و
پدر جواب نوشت که بزودي بيا الجرم شتافته نزد پدر قرار گرفته بکلي از اين فئه قطع عالقه کرد و در ضيافتها مآلقات با مالهــا و
غيرهم با پدر رفت و چندي بدين منوال گذشت که با کمال ايمان و انجذاب نسبت بامر ابهٰي  از مؤمنين متنفّر و منزجر بود و فقط
با بعضي از آحادي که دوستي داشت در خلوت مآلقات ميکرد تا در ايام و با پدر درگذشت و پسر با دستخود او را غســل و کفن
ــال داده بر جنازه نماز گذارد و مردم بدين خوشدل بودند که مال صادق دوري از امر ابهٰي  کرد ولي باز بحال اّول برگشت و بکم
انجذاـب و اشتغال بناي تبليغ گذارد و مالها فرياد برکشيدند و افسوس بر مآل قاضي خورده گفتند که با جسد نجس بگور رفت و
بعضي قصد کردند که قبر را نبش نموده جسد را بيرون آورده غسل و کفن و دفن نمايند و مال صادق بــاز بنــاي خــروج از طريــق

 الفت کردند بدرجه ئيکه شبي ميرزا عليمحّمد ورقا بــا دو پســرش آقــا عزيزاهللا و آقــاۀحزم و احتياط نهاد و مؤمنين ناچار قطع رشت
آقا عبدالغفور با جمعي از مؤمنين احتفال داشتند و مال صادق نــيز بــود و تــني تعــّرض و اهــانت نمــوده از مجلس روح اهللا در خانهٴ

بيرون کرد و ورقا روزي ديگر برسم دلجوئي بخانه اش رفته تسليت داد و بهائيان بادکوبه چند بار شکايت از او . 
1061 صفحه        

بحضرت غصن اعظم نوشتند و انحضرت دوبار جــوابي ندادنــد و بــاري ســوم بــاين مضــمون نوشــتند کــه اگــر شــما مال صــادق را
نميخواهيـد من او را ميخواهيم و او را بعّکا طلبيدند الجرم مال صادق بارض مقصود شتافت و ايامي در جـوار فضـل و تـربيت بسـر
ــردم ــا م برد آنگاه مأمور باکو گشت و چون باز آمد احوال و اعمال گذشته را طومار پيچيد و بّزي قاضي با عّمامه و منتهاي ادب ب

سلوک کرد   
 بود کــه ناصــرالّدين شـاه در طهــران مقتـول شــد و1313و باخالق و احوال مرضيه به نشر نفحات ابهٰي  پرداخت و ا ين در سال 

مابين مردم چنين شهرت يافت که بابيه وي را کشتند و با وجود تلگرافات دولــتي کــه بهمــه جــا بــراي رفــع انتشــارات مــذکوره و
جلوگيري از مفاسد مخابره شد معذالک اهالي قفقازيه بسوء تصّور و اثر تعصّب باقي ماندند و مسافرين و زائــرين بهــائي را کــه از
باکو گذشتند اذيت و آزار نمودند و در چنين احوال روزي هنگام عصر بتفّرج بساتين خارج شهر رفت و تا بعد از مغرب در آنجا
ماند و در تاريکي با شخصي نشسته صحبت ميکردند و معاندي در کمين بــا گلولــه تفنــگ ســينه اش را هــدف ســاخت و بمجــّرد
اصابت گلوله چنين گفت آخ اي بيا که مّدتي انتظارت ميبردم و وصيت نمود که به قاتل متعّرض نشــوند و الواحيکــه از حضــرت
عبدالبهاء پس از وقوع شهادتش صادر شد مقدار تعلّق آنحضرت را بوي واضح ميدارد و بالجمله وارد مّبلغين سياحين بسيار شد و
مسافرين زائرين ارض مقصود پي در پي از آنحدود گذشتند و برخي آقامت در باکو يافتند و احّباي قفقاز نيزسفر بايران کردند و

 احباب در بللد قفقاز بسيار شد و چون ميرزا حسين زنجاني بنوعيکه ضمن شرح حـالش آورديم بـا مـيرزا زين العابـدين بعـزمۀعّد
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 مال آقاي مذکور نزول نمودند نفوذ عقيدت تناسخ را در بــرخي از احبــاب دانســتند و درۀارض مقصود وارد شماخي شده در خان
عّکا بمحضر ابهٰي  اظهار داشتند و لوح معروف بلوح تناسخ از قلم ابهٰي  صدور يافت . 

1062صفحه         
و ميرزا حسين در عودتش بايران لوح را با خود به شيروان آورده در مجمع احّبا تالوت نموده تأثيري شديد در قلوب افکندـه همه
به قيام بر تبليغ و نشر امر ابهٰي  متفّق شدند و ذهاب و اياب احباب ايران به عشق آباد نيز سبب بزرگي در نشر و انقيــاد امــر در بالد
قفقاز گرديد و مال ها در شيروان و غيره متفقا بمقــاومت برخاســتند و نوميــد شــدند و احّبــاي شــماخي بــا احمــداوفهاي ميالني در
تفليس و با زرگراف ها در بادکوبه رابطــه داشــتند و عبــدالمؤمن زرگــراف و مال صــادق بــراي تبليــغ بــه شــماخي ســفر کردنــد و

احمداف ها کتبا اّطالعات و اخبار و آثار رسانده مساعدت روحيه مينمودند و بالجمله در بسياري . 

 
ــوم1299بسال   عازـم شيروان شماخي شدم در کاروانسرائي منزل نمودم در پهلوي منزل حقير جناب مال صادق بادکوبه منزل داشت بعد از مآلقات معل

شد که ايشان بابي هستند و در شيروان برمال تبليغ مينمايند از مآلقات ايشان بسيار مکّدر و محزون شدم خواستم منزل را تغيير دهم ممکن نشد هر قدر از
ايشان دوري مينمودم ايشان دست از من برنميداشتند و مرا تبليغ مينمودند البد به جبر و عنف راضي شدم که گوش به بيانات ايشــان بــدهم و مالحظــه
نمايم از چه مقوله سخن ميگوئيد بعد از توّجه و گوش دادن ديدم حرفهاي حسابي ميزنند و از روي دليل و برهان ســخن ميگوينــد و آنچــه از قبــل از

 اين طائفه شنيده بودم دروغ و افترا بوده در مقام طلب و مجاهده برآمدم لکن با وجود دليــل و برهــان بـر حقيت کــه چــاره وۀعواّم و خواّص در بار
مفّري براي من نبود وسواس داشتم و اقبال نميکردم مّدت چهل روز خدمت جناب مال صادق بودم از بدو ظهور حضرت اعلي الي طلوع شمس جمــال

  را کماهو اّطالع حاصل نمودم و بعد قدري از آيات و نوشتجات از ايشان گرفته عازم بادکوبه شدم و خّطي از بــراي احبــاب سفارشــنامچه نوشــتهٰابهي
بخود حقير داد که بايشان بدهم در بين راه آن پاکت را گشودم و مالحظه نمايم چه مرقوم نموده از بابت خرما و چاي که به مردم ميخوراننــد چــيزي

 امـرۀنوشته است يا نه ديدم حکايت چاي و خرما ذکر نکرده لکن عباراـت و اصطالحاتي ذکر کرده که احباب متحير است منجمله ذکر نموده کـه نطفـ
در او قرار گرفته حکمت و ندائي الزم است که سقط نشود بمقام انشاء ناه خلقا آخر برسد و هيکل احسن التقويم ظاهر شود خالصه آن خط را بحضرات
احباب ندادم لکن با ايشان مراوده نمودم و صحبت با جناب مال صادق با ايشان ذکر کردم و مّدت سه ماه در بادکوبه ماندم . مال علي بن آقـا مال هـادي

خراساني . 
=====================================================

1063 صفحه          
از بالد قفقاز آحاد احباب ميزيستند خصوصـا در شـيروان و بادکوبـه و تفليس و گنجـه کـه مرکـز و جمعيـتي موجـود کـرده و از
معاريف احّباء و مّبلغين شيروان مال آقا بيخود تخلّص مذکوربن حاجي مال تقي از افاضل مالهاي شماخي و بي پروا در تبليــغ امــر
ابهٰي  بود و احدي از علما جرئت مقابله با وي در ميدان مّحاجه و استدالل بــه قــرآن و حجج دينيــه و عقليــه نداشــت و هرگــاه بــه
تصادف و يا اجبار با وي مقابل ميشدند هّمت بطفره و تعلّل و فرار مينهادند شبي مشهدي آقا بيگ از اعاظم اشراف بن عّبــاس آقــا
مصطفي بيگوف ضيافتي بنام امام شهيد حسين ابن علي ع بياراست و مال آقا را نيز دعوت نمود و از مجتهــدين عظــام حــاجي مــير
ابوالحسـن آخوند مشهور حضور يافت و چون نظرش به مال آقا افتاد براي گريــز از صــحبت بي انــدازه بي اعتنــائي نمــود و هنگــام

ــا بيــگ از علّتۀشروع به تناول طعام بدين لحن امر داد که ظرف طعام اين کافر را جدا کنيد و از سفر  ما برکنار باشد مشهدي آق
ــه از پرسيد آخوند جواب داد که بابي است آقا بيگ از مال آقا سئوال کرد که شما بابي هستيد جــواب گفت بلي هللا الحمــد و المّن
عباد مخلص قائم موعود ميرزا عليمحّمد باب و از بندگان رجعت حسينيه حضرت بهاء اهللا هســتم و بــا اّدلــه عقليــه و نقليــه و کتب
سماويه و احاديث مأثوره حقيت ايشان را بر علماء شرق و غرب واضح و روشن مينمايم و در آن اثنائي تأمّل آخوند شــروع کــرد

ــاۀبقرائت سور ــد و م  فاتحه قرآن که برخاسته برود و مشهدي آقا بيگ باو گفت نميگذارم برويد تا با مال آقا مناظره و محاجه کني
اصغا کرده بدانيـم حّق با کدام طرف است آخوند بهزاد نوعي خواست خود را خالص نمايد مشــهدي آقــا بيــگ و مال آقــا وي را
مجبور به درنگ و مکالمه کردند و پس از سئوال و جواب چند آخوند عاجز ماند و ابراز غيرت و تعصّب نمود و مال آقا را تکفير

کرد و خواست عصاي خود را بر وي فرود آرد آقا بيگ نگذاشت و باألخره آخوند بحال تغير شديد . 
 1064 صفحه          

از خانه بيرون رفت  ولي مشهدي آقا بيک و تني چند تنّبه حاصل کرده ايمان آوردنــد و مال آقــا مکــّررا دچــار بليــات و هجمــات

 صـلوة حاضـر نشـدند و جنـازه راۀمعاندين گرديد و او را سنگسار نمودند و بعد از وفاتش تابوت براـي حمل جنازه ندادند و بآقام
سنگ باران نمودند و اهالي مّدتي طوالني با احباب خريد و فروش نکردند و ديگر از اعمال اهالي شروان آنکه ميرزا جليل خوئي
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مذکور را نگذاشتنـد آقامت کند و مال صادق را با سالدات خارج کردند و از معاريف احّباي بادکوبه مــيرزا عبــدالخالق از اســاتيد
شعرا و ادبا يوسف تخلّص مينمود و در تبليغ و نشر نفحات الهيه سالها کوشيد و نفوس کثــيري را مهتــدي ســاخت و ادبــاي قفقــاز
ــرکي اشعارشان را نزد او تصحيح ميکردند و ادبيات و غزليات بسيار در مدح و ثناي امر ابهٰي  و غيره سرود و ديوان اشعارش در ت
و فارسي تنظيم گشت و خانواده در اين امر برجاي گذاشت و مال ابــو طـالب و پســرانش سـالها رايت مــرتفعهٴ  امــر ابهٰي  بودنــد و
عمارت خود را براي تمرکز اجتماع احباب و آقامت مسافرين مهيا کردند و در بناء مقام اعلي در صفح جبل کرمل بنوعي کــه در
بخش الحق مينگاريم زرافشانـي کردند ديگر ميرزا عبدالمؤمن و عائله اش و حاجي مهدي کــربالئي تقي مــير غالم کــربالئي آقــا
کشي آقا رضا قلي علي اف کربالئي قاسم زنوزي و غيرهم و آقا سيد اسداهللا قمي و ميرزا عزيزاهللا جذاّب و ميرزا محّمــد اســمعيل
مشکوة تبريزي در صفحات قفقاز خدمات تبليغيه بسزا انجام دادند و نخستين کس که در گنجه فائز بايمان بديع گرديــد مشــهدي
اسکندر بود و چون بعزم زيارت مشهد خراسان رفت بمآلقات احباب رسيد و ميرزا علي محّمد ابن اصدـق وي را هــدايت نمــود و

 بـه عشـق آبـاد رفتـه آقـامت1312در اثناء عودت بوطن با بهائيان عشق آباد مؤانس گشت سپس ساکن بادکوبه شـد و در سـال 
جست . 

1065 صفحه         
 در آنجــا وفــات نمــود و نــيز اســتاد1316و عائله تأسيس نمود ديگري مشهدي صرف گنجه نيز ساکن عشق آباد شد و در سال 

عبدالوّهاب سلماني به عشق آباد مهاجرت کرده عائله بر قرار نمود . 
مصر 

در سنين اشراق انوار جمال ابهٰي  از افق ادرنه در محيط آثار اين امر نمايــان گشــت و چنانکــه در بخش ســابق نگاشــتيم آقــا ســيد
حسين کاشي چون با حاجي باقر کاشي از محضر ابهٰي  در ادرنه مرخّص شد به قاهره مصر رفته مقيم گرديــد و حــاجي ابوالقاســم
ــال شيرازي تاجر معتبر مقيم آنجا را تبليغ کرد و حاجي دختر خود را بازدواج وي درآورد و آقا سيد حسين بعد از مّدت بيست س
که در کاروانسرـا آقامت مينمود بدينرو مالک خانه و اثاثيه و زندگاني و کامراني شد و منتسبين خود را از کاشان بــه قــاهره بــرد و

 خود را بر روي عموم براي نشر هدايت مفتوح داشت و جمعي از ايرانيان مقيم آنجا رهــبري شــدند وۀحاجي ابوالقاسم درب خان

ــهۀعّد  بعرفان و ايمان رخ برافروختنـد و مرکزيتي در مصر براي اين فئه حاصل ماند از آنجمله حاجي سيد محّمد شيرازي که زوج
مصريه گرفته عائله تأسيس کرد و عنقريب شرح احوال برادرش حاجي سيد مهدي ســاکن رنگــون را مينگــاريم ديگــر آقــا مــيرزا
جعفر از معاريف حکما که در ادرنه بمحضر ابهٰي  رسيد و حاجي ميرزا جواد شيرازي اعظم تّجار ايراني مقيم آنجــا کــه حضــرت
اعلي را در آغاز جواني ديده پيوسته تمجيد از بزرگواري ميکرد و حاجي محّمد حسن کازروني ايمان آورد و نيز شسخ مولوي و
افندي از مشايخ عرفا و غيرهما از اهالي منجذب شدند و ما شرح تبليغات حاجي ميرزا حيدرعلي اصفهاني و نــيز حبس و تبليغــات
نبيل زرندي و فتنه واقعه و هدايت يافتن فارس و غيرها را در بخش سابق نگاشتيم و آقا ســيد حســين کاشــي چــون تحت الحمايــه

دولت انگليس قرار . 
1066 صفحه       

 گرفته از ظلم و تعّدي قونسول ايران شکايت نمود عاقبت بدستور قونسول مسموم و هالک گرديد و پس از اســتقرار جمــال ابهٰي
در عّکا چون قطر مصرقرب جوار داشته محّل ذهاب و اياب مســافرين و زّوار گشــت و مشــاهير مؤمــنين در آنحــدود ســفر کــرده
برخي آقامت جسته اشتغال حاصل نمودند متدّرجا جمعيتي از اين فئه در قــاهره و منصــوره اجتمــاع يافتنــد  و از معــاريف مؤمــنين

از وطن عازم سفر شد و پسر عّمش که مــؤمن و همــراه بــود بــا وي در1290آنجا آقا محّمد تقي تاجر نيل فروش اصفهاني بسال 
ــامت بين طريق از اين امر گفت و در موصل بمآلقات زين المقّربين و از مشاهير منتسبين باين امر فائز بايمان گرديد و در مصــر آق
جسته ازدواج کرده سالها رايت مرتفعه ايمان و عضو محفل روحاني بود در مصر ابراهيم جورج خيراهللا در قريه محّمدون از جبال

 تولّد يافت و مادر وي را بعد از وفات پـدر سرپرسـتي کـرده بتحصـيل مدرسـه گماشـت تـا مدرسـه1265لبنان در شهر ديحّجه 
ــه1281امريکائي بيروت را اتمام نمود و يکي از پنجتن مستجرحين سال اّول مدرسه شد و در سال   بمصر رفته سکونت گرفتــه ب

 حاجي عبدالکريم طهراني خبر از اين امر يافته چندين سال بحال اعراض و تزلزل مانده پي جستنۀتجارت اشتغال جست و بواسط
 بايمـان و اطمينـان رسـيد و عريضـه بمحضـر ابهٰي1308اعتراض و عذر تفحّص در کلمات مقّدسه همي کرد و باألخره در سال 

فرستاد و لوحي در جواب آمد و در سالي ديگر بــراـي شــغل و تجــارت باروپــا و امريکــا شــتافت و در شــهر جميــدي الثانيــه ســال
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1312 به نيويورک در آمد و ببالد مرکزي رفت و با فقدان قدرت وسعت در لسان انگليسي به تبليغ پرداخت تا در سال 1310
بشيکاغو آقامت براي اشتغال کرد و هّمت به تبليغ نهاد و در مّدت دو سال جمعي شنيده پسنديدند و در مّدتي قصــير جمعي کثــير

از بالد و اياالت . 
1067صفحه        

متّحده شمالي امريکا بسعي و هّمتش در ظّل امر ابهٰي  درآمدند و مملکت عظيمه مــذکوره از مراکــز اين امــر گرديــد و مــا شــرح

ــه در هنگــامۀاوضاع آنجا و تفصيل احوال خسران مآل ويرا که تماما متعلّق بدور  ديگر است در بخشهاـي الحقه ميآوريم و بالجمل

 از بهائيان ايراني بود . ۀغروب شمس جمال ابهٰي  محّل اجتماع عّد

هند و برما 
در يوم غروب شمس جمال ابهٰي  موطن و مسکن جمعي از مؤمنين و خصوصا بمبائي و رنگون و مندلــه از مراکــز اين امــر بــود و
چنانکه در بخش سابق و هم درين بخش ضمن بيان احوال سليمانخان نگاشتيم کثيري از مسلمين ايــراني و هندوســتاني از ســّني و

 اولي با وجــود اينکــه بعضــي از حــروف حي و مشــاهيرۀ حضرت نقطۀشيعي و از هندو و بودائي در اين فئه قرار داشتند و در دور
ــديع مؤمنين هندي بودند و سفر و سياحت براـي تبليغ به نوعيکـه در جايش نگاشتيم در آن مملکت بعمل آمد کسي از اهـل ايمان ب

 اشرآقات انوار ابهٰي  کثيري از مؤمنين ايران بدانجا ارتباط و ذهاب و اياب حاصل کردنــد تــا آنکــهۀ ظهور نيامد و در دورۀبعرـص
حاجي سيد ميرزا و حاجي سيد محّمد و آقا سيد علي و آقا ميرزا محسن در بمبئي استقرار تجارت دارنــد و بــراي نشــر اين امــر در

 سليمانخان و جمــال افنــدي1294ممالک شاسعه هند فکر و تدبير و از محضر ابهٰي  استدعاي ورود مّبلغي توانا نمودند لذا بسال 
مأمور هند شده در اقطاع آن مملکت سفر کــرده در فتح روحــاني موفــّق و کاميــاب گرديــد و جمعي کثــير مــؤمن شــدند و افنــان

 شرکتي بنام محّل البرکه تأسيس کردند که بعدـا بحاجي سيد محّمد و امير التّجارين حــاجي وکيــل1298مذکور در حدود سال 
الّدوله منتقل شد و حاجي ميرزا محّمد علي افنان نيز که در حين تجارت تأسيس و ذهاب و ايـاب نمــود و حـاجي محّمــد ابــراهيـم
حاجي مّبلغ نيز در بمبئي به تجارت مشغول گرديد و حاجي سيد محّمــد مــذکور بشــراکـت آقــا غالمحســين الري مطبعــه تأســيس

کرد . 
1068 صفحه          

 که حاجي ميرزا حسين شيرازي معروف بخرطومي و غيره بکتابت پرداختند و چنانکه در بخش ســابق آورديم بــاألخره بــرخي از
کتب و الواح در آنجا بطبع رسيد و بالجمله حاجي مّبلغ با شجاعت و صراحت به تبليــغ مســلم و پارســي هّمت گماشــت و حســب

 تني چند از زردشتيان ايراني مقيم بمبــئي1308اقدامات مال بهرام پارسي چنانچه در ضمن شرح احوالش آورديم در اواخر سال 
امثال جمشيد رستم و شاهاوير و ادرمزديار خدابخش و نامداراردشير و مهربان و رســتم ســروش و بــرادرش بهــراـم مــؤمن و محّب

 ولي کاري از ايشان صورت نگرفت و ميرزا محّمد1302شدند و ميرزا محّمد علي غصن اکبر نيز بعنوان تبليغ در هند سفر نمود 
 به بمبئي رفت تا با حاجي ميرزا حسين شيرازي معــروف بخرطــومي بــه مســاعدت بــراي طبــع کتب امريــه۱۳۰۷علي سفري ديگر 

پرداختند و خدمت تبليغيه در آن مملکت باثر اقدامات مخلصانه دانشمندانـه روحانيهٴ  جمال افندي مذکور صورت عمل يافت و از

 بود که در عنفــوان جــواني بــا بــرادر بــهحاجي سيد مهدـي شيرازيمعاريف بهائيان رنگون برما که مرکزي براـي اين امر شد 
حّج شتافته عودت به مصر کرده با برادر مهترشان حاجي سيد محّمد ماندند و بواسطهٴ او اّطالع و ايمان بــامر ابهٰي  حاصــل نمــود و
پس از چندي با برادر کهتر مهاجرت به هند کرده در شهر رنگون از خاک برما بماند و شهربانو خانم کريمهٴ حـاجي احمــد تـاجر
معروف بحريني را به زنيت گرفته صاحب مقام تجارت و عّزت و عائله گرديد و برادر کهتر بمدراس رفته اقامت و ازدواج کــرده

 درک مآلقات سليمان خان نموده و کمال عرفان و ايمان يافت و چنان منجذب و مشتعل شد کــه۱۲۹۵همانجا درگذشت و بسال 
بروز جمعه موقع اجتماع و عبادت شيعيان در مسجد داخل گشته ابالغ امر بديع کرد و جمع حاضرين را بمآلقات ســليمان خــان و

يافتن راه . 
1069صفحه         

خواند و او را شتم و آزار نمودند و اگر نمي،گريخت و خود را پنهان نمي،ساخت مي،کشتند آنگاه گرد آمده مالها بــانجمن آورده
متفّق القول بمقاومت برخاستند و در مجالس روضه خواني محّرم علي المنابر ويرا تکفي و سّب و لعن کردنــد و فريــاد برکشــيدنـد
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که بايد امر بهائي را از اين مملکت برانداخت و حاجي تظلّم بحکومت برده مّدعيان را مغلوب ساخت و الجرم خويشــاوندانش را
تهييج نمودند تا بر او جوشيدند و يکي از دو کار يا ترک عقيدت و يا حرمان از ارثيه ابوالّزوجه و فرقت از عشيرت خواستند و او
ترک خانه موروثه و خويشان گفته با عائله بجائي ديگر مقام و مقـّر تجـارت قـرار داد و بـرخي از نزديکـان نـيز در دوسـتي ثـابت
ماندند و در لوحي خطاب بوي چنين مسطور است :  باسمي القادر المسجون . يا مهدي عليک سالمي و رحمــتي امــروز روز تبلي
السرائـر است در هر نفسي آنچه هست ظاهر شده و ميشود و ميزان بانا الممـيز العليم الّبتـه جـوهر را از دون آن فصـل نمايـد امـروز
روزي است که از بحر اعظم لئالي علم و عرفان بر ممکنات افاضه ميشود طوبي لعين رات وليد اخذت و جميع اسرار وجود ظــاهر

موات اوفيۀو مشهود فانظر فيما انزله الـّرحمن في الفرقـان يـا نّبي انّهـا ان تـک مثقـال حّبـه من خـردل فتکن في صـخر  او في السـّ
االرض يأت بهااهللا يک ذرقاز مظلوميت احّب است عنداهللا از اعمال کثيره در فضل و عنايت حّق جّل جالله تفکّر نما که ضغينه و
بغضاي اعداء اهللا سبب شد و شما را باين مقام بلند اعلي فائز نمود قد ذکرناک بذکر التعادله کنوز العــالم ان اشــکر رّبــک الغفــور

 اولي ذکر حّق بوده و خواهد بود و جميع اشياء عالم را فنــا اخــذ نمايــد وۀالکريم نعمت باقيه و مائده سماويه و عنايت دائمه و رتب
بعدـم راجع گردد و آنچـه در اين ورقه از قلم اعلي نازل ببقاء اسماء حسني . 

 1070 صفحه       
باقي و دائم ان افرح رکن من الّشاکرين طوبي لعبد فازوالمة و استقامت و ريل للغافلين و الغافالت چه مقدار از امــاء کــه از کــوثر
محّبت الهي بياشاميدند و به عرفانش فائز گشتند و چه مقدار از صاحبان علم که ممنوع و محروم مشاهده ميشوند االمر بيــده يفعــل
ما يشاء و يحکم ما يريد و هو المقتدر العزيز المحمود و بعد از غروب شــمس جمــال ابهٰي  بنوعيکــه در بخش الحــق ميــآوريم بــا
عائله و با عّباسعلي از خويشان حامل صندوق مقام اعلي بحيفا گشته بزيارت حضرت عبدالبهاء رسيدند و مّدت العمر رايت مرتفعه
در برما بوده بکمال اخالص ماال و لسانا همي نصرت و خدمت نمود و عمارت عظيمه مسکونه اش را مهيا براـي آقامت مسافرين و
مّبلغين و انجام تبليغ و مشورت کرد و پسرش آقا سيد اسمعيل خلف صالح پدر شد و خانداني بر جاي گذاشــت ديگــر از بهائيــان
معروف رنگون دکتر خبيرالّدين اصال اهل بردوان بنگاله و اباعن جّد سرپرست گلستان راجه انجا و طبيب مريضخانه رنگــون بــود

 جمال افندي فائز بايمان گرديد و سفري بحضور حضرت عبدالبهاء درعّکا مشّرف شد و پسرش شمس الّدين و برادرشۀو بواسط
طبيب اهللا با وي هم آئين شدند ديگر مولوي عبدالّسبحان قريشي از متصّوفه اهل سّنت و متمّول و متنفــّذ بــا پســرانش بــترتيب ســّن

 جمال افندي ايمان بامر ابهٰي  يافتند ديگــر محّمــدۀابوالحسـن و ابوالمظفّر و ابوالبشر و ابوالنّصر و ابوتراب و زن و دخترانش بواسط
قاسم شيرازي جواني فاضل و محترم که از ايران پي مآلقـات خويشــان بــه رنگـون آمــد و نـيز محّمــد اسـحق بنگـالي و هم جعفــر

شيرازي روضه خوان و محّمد علي خّباز کاشاني که دچار تعّرض و تعّدي از جّهال . 
1071 صفحه         

شيعه گرديد و ديگر صمداهللا بنگالي ناظر مطبعهٴ  ديگــر تقي ايــراني و دکــتر محّمــد رسـول بنگــالي و نــيز عظيم الــّدين و اســمعيل

 مســلمه اش ديگــر قــادر خــان حکيم و غالم دســتگيرۀبنگالي ديگر جمال الحّق مدوري نمستوا ياپلي هندو از اهل مدراس با زوج

 جميده ســعيده عّباســيه وۀمدراسي و دکتر هدايت علي و برادرش حسنعلي طبيب مريضخانه دولتي و از زنان شهربانو ساره خديج
يکي از اعراـف رجال بهائي سيد مصطفي رومي اصفهاني االصل عراقي المولد هندي المسکن والدش ســيد محّمــد نــام از فضــالء
تشيع در کربالئي آقامت گرفت و سالياني در بالد عثماني زيست و بــاألخره در هندوســتان بنــام رومي و ســمت مرشــد طــريققيت
آقامت جست و چون سليمانخان وارد هند شده به تبليغ پرداخت در سّن جواني بوده باستماع خطابه و ابالغش منجذب گشته پيرو
اين امر گرديد سفرا حضرا مالزمش شده انجام اوامر نمود و به رهبري و تربيتش ترقي عرفاني و ايماني حاصل کــرد و مخصوصــا
ــا بعد از غروب شمس جمال ابهٰي  رايت مرتفعه اين امر در آن ممالک شد و سفرا و حضرا به نشر نفحات پرداخت و شفاها و کتب
متواليا متماديا بالسن متنّوعه هندي و برمائي و هم بلغات فارسي و ترکي و عربي و انگليسي که آزموده شد بتمامت السن مــذکوره
به تبليغ کرد و کتب و رسائل جديده طبع و نشر و آثار مبارکه ترجمه و تبيين نمود و ترجمان مّبلغين سيار شرقي و غربي بهائي در
خاک هند شده و چند بار در ارض مقصود بشرف زيارت رسيد و آقامت و ازدواج رنگون اختيار کرد و الــواحي کثــير در حقّش
صدور يافت و تمامت مذکورين و غيرهم بواسطه جمال افندي تبليغ شده غالبا بالواح متعّدده افتخار يافتنــد و مرکــزيت بهــائي در

رنگون تأسيس کردند و از معاريف بهائيان مندله عبدالّستار اوکو و برادرزادگانش . 
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1072صفحه         
خليفه عبدالواحد کوثين و حاجي عبـدالعزيز و جمعيت خـانواده و بستگانشـاـن و آقـا سـيد محّمـد اصـفهاني و آقـا محّمـد صـادق
شيرازي و آقــا محّمــد ابــراهيـم شــيرازي ابن عّم آقــا محّمــد قاســم کدخــدا زاده شــيرازي مــذکور و آخونــد عّباســعلي شــيرازي و
عبدالخليـل سيابوتين با زنش و احمد مالي مسجد و محمود کومموت با عائله و بستگان و پليتکا کوپودا با عائله و پليتکا کوبودين

مسکونه را بنام حظيرة القدس بهائيان وقف کرد و عّده کثير ديگــر از مــرد و با عائله کوسمان با عائله که بعدـا دخترش ماجي خانهٴ
زن که بسياري بالواح مفتخر گشتند و تأسيس مرکزيت بهائي در مندله نمودند و در راسپو هندوستان و مجاور کــه تحت رياســت
کلبعلي خان بود بعلّت محبّت و اقبالش ارکــان دائـره حکــومت و مشـاهير اقبـال آوردنــد و از معاريفشـان نـّواب علي اصـغر خـان
عمويش که جنرال اعظم سپاه بود و عّم ديگرش سرکار نّواب صفدرعليخان و محّمد عظيم الّدين جنرال و سعيدة النساء و محّبت
النساء و مخدرة النساء و الهي جـان خـانم و نـّواب مجهـود عليخـان بـرادر نـّواب کلبعلي خـان و مولـوي اسـمعيل افنـاني و حکيم
عبدالّرحيـم خان و پسرش حکيم امتياز حسين خان مشهور به دکتر عبدالحکيـم و حاجي رمضان خان و قالش درويش شاعر افغاني
و رفيع الّدين خان اهل حسنپور و برادرزنش محّمد اکبر خـان و مـير سـيد تـرابعلي خـان مختـار الملــک حيـدرآباد دکن و منشــي
السلطان بهادر امين پادشاه محبوس لکنهور در کلکته و نيز ميرزا احمد خراساني متولي امام پاره کلکته و مال محّمد علي رامپوري

رئيس جماعت بهره اسمعيلي الذهب و فيض اهللا سرهنگ بحريه . 
1073صفحه         

مانکچي صاحب پارسي پورليمچي هوشــنگ ماتربــاي بودند و غالبا بالواحي مفتخر گشتند و از مشــاهير هندوســـتانيان 
 اسالفش جايگزين قصبه موراساقي هندوستان بودند والدتش در آنجا واقع شــد آنگــاه از قصــبه مــذکور کوچيــده ســاکنکياني

بمبئي گشتند و رشد و تحصيالت مانکچي در بمبئي صورت گرفت و هنگاميکه در صــغر ســّن جغــرافي و تــاريخ ايــران ميخوانــد
اشتياق تمام بمشاهده موطن اصلي يافت و در عنفوان جواني در سپاه هنـد خـدمت نمـوده جـاه و منصـب گـرفت و چـون آرزوي
مجاهدت و تحصيل معرفت قلبش را فرا داشت کناري جست و چندي درويشي گزيد آنگاه با شجاعت و شــهامت کــه او را بــود
پاي بميدان فداکاري در راه نجات هم نژادان ايراني خود نهاد عزم را محکم و عهد را در قلبش استوار کــرد و بــا شــوق و عشــقي

 بعزم ايران از طريق قندهار روانه شد و تا سنگاپور نــيز رســيد ولي مــردم وي را از شــرارت اهــالي1240سرشار باألخره در سال 
بلوچ ترساندند و چندان از مخاطره راه گفتند که ترک عزيمت گفته مراجعت کــرد و عــزم عبــور از طريــق سيســتان را در ضــمير

 عزم عبور از طريق هرات نمود و چــون در آن1254گرفت و آنرـا نيز بجهات مذکور نتوانست انجام دهد برگشت و باز در سال 
 ايامي که حکــومت انگليس بــا افغانســتان محاربــه داشــت بلبــاس1257ايام جنگ و خونريزي بود منصرف گرديد پس در سال 

مبّدل بعزم ايران شتافت و دچار طرفين شده ايامي او را توقيف کردند چه انگليسان بگمان اينکه افغان است و افاغنه بگمان اينکــه

 انقالب وۀجاسوس انگليس است ويرا تفتيش هميکردند و ناچار به سند برگشت کــه از طريــق پنجــاب بــه کابــل رود ولي بواسط
 بعنــوان تجــارت تــا نزديــک پنجــاب رفت و چــون امــير دوســتمحّمد خــان از1260شورش افغانستان محروم ماند و باز در سال 

هندوستان عزيمت افغان داشت بوي همي گفت در افغانستان تا سرحّد ايران تو را بســالمت ميرســانم ولي تعهــّد امــنيت در خــاک
ايران نتوانـم نمود و براي اينکه ذهاب و اياب . 

1074 صفحه          
 چون خبر جلوس ناصرالّدين شاه بوي رسيد و1264 از ايران به هندوستان مورد خطر بود جرأت نکرده مراجعت نموده تا بسال 

ميرزا حسين خان سپهساالر بقونسولگري در بمبئي نشست مانگچي توسّط آقاخان محالتي با وي طرح آشنائي و دوستي ريخت و
 با امتعه فراوان با آگاهي مستر ژاروين ببوشــهر1271ميرزا حسينخان ويرا اطمينان بخوبي اوضاع ايران داد و او بشوق آمده بسال 

نزد ملکوم رفته لوازم سفر بايران را فراهم کرد و در آنحال خبر باعضاء انجمن بزرگان پارسيان هندوستاني رسيد راجع بسرپرستي
ــداماتي زردشتيان ايراني بوي توصيه کرده مقّررداشتندکه از وجوه خيراتشان مؤّسسات خيريه چندي در ايران بنا نمايد و قبال نيز اق

1272کرده وجوهي براي ساختن دخمه بايران فرستادند ولي زردشتيان نـادان ايـران کـاري انجـام ندادنـد و بـدينطريق در سـال 
مذکور مانگچي وارد ايران شد و شروع باداره و تنظيم امــور زردشـتيان و تــربيت و آگـاهي شـان و رفـع تعــديات موجـوده تحت
سرپرستي انجمن اکابر پارسيان هندوستان و حمــايت ســفراء دولت انگليس نمــود چــه کــه زردشــتيان و غــيرهم از اقــوام و عقائــد

 ايران در طول مّدت صدها ســال کــه ميــدان تــاخت و تــاز جنگجويــان ســلطنت خــواه داخلي و خــارجي شــد وۀضعيفء موجود
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تعّصبات دينيه و قتل و غارت بنياد خانمانها را بباد فنا داد پيوسته مهاجرت بممالک اخري و يا مجبورا تحمّل و يا کتمــان عقيــدت
نمودند و هّده شان روي به نقصان رفت و آنچــه تــا آن زمـان بــاقي ماندنـد بکمــال ذلّت و مسـکنت زيسـتند چنانکـه گوينـد عـّده

 عدالت و امنيت مملکت بود بيســت هــزار عائلــهۀمسيحيان از ارامنه و کلداني و آشوري و گرجي در ايام شاه عّباس کبير که دور
بشمار آمد و با اينکه نائب الّسلطنه عّباس ميرزا بن فتحعلي شاه حسب خيرخواهي و اقداـم ميرزا عيسي قائم مقام جريمه را . 

1075 صفحه         
 چهارصد عائله برجاي ماندند و همچنين بود در عصرصفويه1280 از ايشان مرفوع و ممنوع داشت در ايام ناصرالّدين شاه بسال 

در غالب بالد و قري ميزيستند و از جهت تعديات وارده بعد بممالک عثمانيه و روسيه مهاجرت کردند و آنچه از زردشتيان که بر
دين و قوميت اصليه مملکت بودند در عهد صفويه بشمار آمد قريب بصد هزار عائله بودند ولي در آغاز ســلطنت قاجــار بــه شــش

ــني1280هزار و در سال  ــا ت  به يکهزار رسيد و مقارب اوائـل قاجاريه پارسيان ايران و هندوستان از احوال همديگر بيخبر بودند ت
از پارسيان سياح هندوستاني بکرمان آمد و در حين مراجعتش تني از ايرانيان که سياوخش دينيار نام داشت با وي بــه هنــد رفت و
آسايش و امنيت پارسيان را در آن مملکت مشاهده کرده اّطالع بايرانيــان رســاند و بــدينموجب زردشــتيان ايــراني متــدّرجا برســم
تجارت و ذهاب و اياب بهندوستان گرفتند و هشتاد سال بعد از آن کيخسرو ايزديار کرماني با خانواده اش به بمبئي رفتــه بمانــد و
پارسيان هند با وي کمک کردند و انجمني از بزرگان نيکخواهانشاـن براي همراهي با ايرانيان تأسيس گشت کــه بــه هــر ســه ســال
تجديد انتخاباب نمودند و پيوسته عّده کثير از پارسيان راه هندوستان پيش گرفتند و زردشتيان هندي مساعدت نمودند و هّمت بــر

 برايشـانۀتعميرات و تأسيسات خيريه براـي زردشتيان ايران نهادند و براـي تحصيل آزاديشان کوشـيدند و بـاألخره خواسـتند دخمـ
بسازند و در آغاز سلطنت ناصر الّدين شاه چون خواست از پارسيان سپاهي گيرد بزرگانشــاـن بوســائل مــذکوره ســپاهي ندادنــد تــا
ــد و بسال مذکور مانگچي صاحب بايران آمد نخست همه جا را از يزد و کرمان تا بادکوبه بازديد کرده آثار و نقوش قديمه را دي

در عراـق عرب نيز بهمين منظور سياحت نمود و اوضاع و احوال پارسيان را کامال مطالعه کرد . 
1076 صفحه         

 و اوضاع و احوال ايرانيان را براـي اکابر پارسيان هند روشن1271 -1280 مطالعه اش ده سال بطول انجاميد ۀو گويند که دور
ــه و ــر عدلي نمود و در طول مّدت مذکوره از ناصرالّدين شاه حکم رفاهيت پارسيان ايران را گرفت که اّوال بعهدـه عّباسقليخان وزي

 وزير امور خارجه سپرده گرديد و اکابر پارسيان هند از ماوقع مســرور شــده هــدايا ء ال تعــّد توســط مــانگچي نــزد شــاهۀثانيا بعهد

 مالي که از زردشتيان ميگرفتند و مأمورين دولت و مالها بآن بهانه انواع اجحاف و تعّدي ميکردند بــهۀ تقيلۀفرستادند و شاه جريم
هشتصد وسي و هفت تومان و پنج قران تخفيف داد و فرمان صادر شد که مأمورين دولت بجز مبلغ مــذکور چــيزي از زردشــتيان
مطالبه نکنند و آن مبلغ را همه ساله اکابر بزرگان هند توسّط مانگچي به ميرزا سعيد خان وزير امــور خارجــه ميرســاندند و بــدينرو
روابط مراسله مابين اکابر پارسيان هند و دولت ايران حاصل شد و ني مانگچي چهارده بار از حاج شيخ مرتضي االنصــاري راجــع
برفع انواع ظلم از زردشتيان استفتا کرده دستخّط گرفت که بجز جريمه و خمس اراضي متباعه براـي سادات چـيزي از آنـان نبايـد

 به بمبئي برگشت و اکابر پارسيان را مجتمع نموده راجع به امنيت ايران در زمــان ناصــرالّدين بيــان1280گرفت و مانگچي بسال 
کرده و جهل و مسکنت زردشتيان را شرح داد و لزوم ممانعت از مهاجرت عموميه را واضح و مبين کردند تشويق و ترغيب نمود

 خــود معينۀتا انجمن اکابر مذکور مکمّل شد و مصمّم بتأســيس مدرســه در طهــران بــراي زردشــتيان شــدند و مــانگچي را نمايند
کردند که با دستورات و مقّررات جديده عودت به ايران نمود و هّمت بر ترفيه حال و تــرقي اســتقبال پارســيان گماشـت و شـروع

باقدامات و تأسيسات پي در پي کرد تا آنکـه . 
 1077صفحه      

 قضيهٴ  شيرين زردشتي واقع شد که برخي از مالها خواستند بعنوان اينکــه شــيرين مســلمان شــد امــوال موروثــه را1298 در سال 

 زردشتي را محروم نماينــد و مـانگچي عـرايض متواليــه بشـاه و وزيــر امــور خارجــه و ظـّل السـلطان کــهۀبوي اختصاص داده ورث
ــامس حکومت يزد و کرمان نيز در قلمرو تصّرفش بود و بشاهزاده نصرالّدولـه فرمانفرما حکمران کرمان و بلوچستان داد و مســتر ت
سفير انگليس مقيم طهران دخالت و حمايت کرد و دولت رفع تعديات مذکوره بنمــود و ظــّل الســلطان و فرمانفرمــا بــه زردشــتيان
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 آنـان را ناصـرالِدن شـاه بخشـيد و بـاألخرهۀاجازه دادند که لباس نو پوشيده عمارت عاليه دارند و هفت قوانين غـير عادلـه در بـار
بدخالت مؤتمن الملک وزير امور خارجه جزيه را از زردشتيان رفع کردند و فرمان خراج هشتصــد و سـي تومــان مـذکور و سـائر

 صادر کرد و زردشــتيان روز رفــع جزيــه را بيادگــار نگهداشــته همــه ســاله بنــام جشــن1299عوارض را ناصرالّدين شاه در سال 
ناصري عيد گرفتند و در وصفش چنين سرودند : « شاهنشه زمانه ز انصاف داوري . بخشيد چون يکي زد و گــون ماليــات را . اين
روز نامزد شده بر جشن ناصري » و بابجمله مانگچي صاحب در حّق برادران زردشتي ايراني خود خدماتي نمايان انجام داد و بهتر
و معروفتر از تمام خدماتش اينکه جزيه و رســوم ظلم و تعــديات قديمــه را بتمامهــا برانــداخت و فرمــاني از شــاه راجــع بمســاوات
زردشتيان با ساير آحاد ساکنين مملکت صادر کرد و از مهاجرتشان بــه هندوســتان جلــو گــرفت و رفــع جهــل و خرافــات نمــود و
دبستانهاي يزد و کرمان و طهران باز شد و اطفال فقير را نگاهدارـي کرده دخترهــاي بي چــيز خانــه نشــين را شــوهر دادنــد و و دو

دخمه در يزد و شرف آباد و عبادتخانه و زيارتگاه بانوي پارسا نزديک حقداه و دخمه کرمان و قنات . 
1078 صفحه       

 عّسال و عبادتگاه هر دو جا با زيارتگاه قدمگاه شاه بهرام و يک دخمــه در طهــران بــر کــوه بي بي شــهربانو و يــک عبادتخانــه در
 بر جاي بود و نيز جشنهاي کهنبار و خيريه برقراـر داشتند و مانگچي بــا حســن معاشــرت و1308طهران برقراـر کردند که تا سال 

وسعت فکر و طيب کالم و علّو هّمت با همه بزرگان آشنائي و مراوده داشته شاه و وزير و علماء از او احتراـم ميکردنــد و صــورت
ــترمين مراسالت خود و انجمن اکابر پارسيان هند و نيز احکام و مراسالت شاه و وزراء و وزير مختار انگليس و ايران و علما و مح
را بلغت انگليسي و فارسي و گجراتي بطبع رساند و خود بعنوان درويش فاني و مسافر جهانگرد ياد و امضــا مينمــود و در کلمــات
خود ناصرالّدين شاه را بعنوان بهراـم ورجاوند موعود منتظر و زردشتيان ياد کرده همي بستود چنانکه در چکامه اش گويد « خديو
جهان خسرو پاک زاد . جهان هنر ناصرالّدين راد » و پس از اشعار آبداـر بسيار که در مقايسه و اثبــات برتــري شــاه نســبت بشــاهان
ــد : باستان ايران از کيومرث تا يزدجرد گفت و نيز تفصيل بدبختي و مظلوميت ايران که بعد از يزدجرد روآورده بيان نمود ميگوي
« دهم مژده اکنون بزردشتيان . که اين است بهرام روشن روان . همان شاه بهرام آمد پديد . کــه دادنــد پيشــينيان مــا نويــد . جهــان
يافت بار ديگر فّرهي . زنو فّرهي يافت دين بهي . بيائيد بر کيش و آئين خويش . بياريد رو ســوي بنگــاه پيش . ز بنگــاه بيگانگــان
بگذريد . بسامان ديرينه روي آوريد . بگيريد بر ياد جم جام را . ببينيد بر تخت بهراـم را . سزد گر بايران گرآئيـد هين . ز گجــرات
و از هند و از روم و چين . بدوران او کامراني کنيد . باميد او زندگاني کنيد » تا آخر که گويد : « ستايش کند کمــترين بــرخيت .

 و صورت فرماني ناصرالّدين شاه چنين است :  1300بدين جامه مانگچي ليمچيت » . تاريخ مرداد مطابق صفر 
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نظر به سپاسداري و عنايات وافره و عطاياي متکاثره حضرت واهب بي منّت عّز اسمه که پرتو وجــود اقــدس مــا را آرايش تــاج و
تخت کيان فرمود و افاضه ذات همايون ما را موجب آسايش قاطبه سّکان ممالــک ايــران بــر ذّمت هّمت ملوکانــه الزم اســت کــه
رفاهيت حال و فراغت بال عموم رعايا از هر طائفه و ملّت و طبقه و عشيرت را که در زير سايهٴ  مرحمت پيرايهٴ  ما بايد بآســودگي
بغنونـد مهيا داريم و به زالل موهبتي مخصوص مزرع آمال هر يک را سرسبز و شکفته فرمائيم از جمله طائفــه را زردشــتيان يــزد و

 ايران و نتيجهو دودمان پارسيان اند رعــايت احــوال آنهــا زائــدا علي ماکــان منظــور نظــر عنــايت گســترۀکرمان که از قديمي سکن
همايون است بصدور اين منشور قضا دستور امر و مقّرر ميداريم که قرار اخــذ ماليــات امالک و رســوم اضــافه و سـاير عــوارض و

 آنجا نـيز بال زيـادهۀوجوهات ديواني بهمان نهج که در شهر و بلوک يزد و کرمان با رعاياي مسلم معامله ميشود با زردشتيان سکن
و نقصان بهمان طور معمول گردد و نظر باينقرار چون مطالبه هشتصد و چهل و پنج تومان که باسم ديگر از طائفــه مزبــوره گرفتــه
ميشده است مرتفع خواهد بود لهذا از ابتداء هذه الّسنه يونت ئيل خيريت دليل و ما بعدها مبلغ مزبور را به تخفيف ابــدي مــرحمت
ــزد و و مقّرر ميفرمائيم که مقّربوا الخآقان مستوفيان ديوان همايون و سررشته داران دفتر خانه مبارک مبلغ مزبور را از حشو جمع ي
کرمان کليه موضوع و از دفتر اخراج نمايند و حّکام حال و استقبال واليات يزد و کرمان اين مبلغ مخصوص را به تخفيــف ابــدي

 آنرـا کال و جزئا موجب مؤاخذه و سياست دانند و در مطالبه ماليات ملــکۀبر قرار دانستـه از هذه الّسنه يونت ئيل و ما بعد ها مطالب
و آب و ميتقالت و رسوم اضافيه و غيره بهمان قرار که با . 

1080 صفحه       

 Documents prepared by Adel Shafipour



471

سائر رعاياي آنجا معامله و رفتار ميشود با زردشتيان نيز معمول دارند و در عهده شناســند تحريــر في شــهر رمضــان المبــارک ســنه
 هوالکافي سواد مطابق با اصل فرمان مهر لمعان همايون است محّل مهر جناب صديق الملک رئيس دفتر امــور خارجــه  و1299

مانگچي صاحب در طريق هند و ايران چندي در بغداد متوقّف شد و با برخي از اين طائفه مآلقات کرده اّطالع از امر بــديع يــافت
و درک محضر ابهٰي  نموده مسّرت خاطر و ارتباط وافر حاصل کرد و در مّدت آقامتش در طهران آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگــاني

ــا ارکــانۀو ميرزا حسينخان همداني را چنانکه در ضمن شرح احوالشان گفتيم براي انشاء مراسالت و ادار  مهّماتش برگزيد و غالب
دولت و علما و فضال ميدانستنـد که مطالب مهّمه و حسن انشاء مراسالت مذکوره از آقا ميرزا ابوالفضل است که معاون و مشاور و

 عميقه کــه در لغت باســتانيۀ شبانه روزي پارسيان طهران نيز سمت مديريت داشت و با اّطالعات و احاطۀدبير وي بوده در مدرس

 ايشان بمحضر اقدس ابهٰي  ارتباط مراســله يافتــه سـئواالت متعــّدده کـردهۀايران ويرا بود تدريس پارسي مينمود و مانگچي بواسط

 هنــدوان و پارســيان اســت جــواب فرمودنــد و درۀالواح خطيره در جوابش صدور يافت و مسائل مهّمه که راجع به فلســفه و عقيد

 بمآلقات مذکور در عراق عرب چنين مسطور است : « سپاس داراي جهــان را کــه ديــدار را درۀيکي از الواح خطاب بوي و اشار
خاک تازي روزي نمود گفتيم و شنيديم  اميد آنکـه آن ديدار را فراموشي از پي در نيايد و گردش روزگار ياد او را از دل نبرد و

آنچـه کشته شد گياه دوستي برويد و در انجمن عالم سبز و خّرم ماند »  و در لوحي که حضرت غصن اعظم حسب  
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امر ابهٰي  در جواب سئواالت وي نگاشتند چنين مرقـوم : « پس فرمـان شـد کـه اين بنـده بپاســخ بعضـي از پرسشــها لب گشــايد و
رازهائي که شايد اشکار نمايد و ما بيان کيفيت کتابي را که ميرزا حسينخان مذکور در تاريخ امر بديع و بموجب دستور مـانگچي

 در طهــران1307 حــال وي آورديم و بالجملــه مــانگچي بســال ۀصاحب و بمساعدت آقا ميرزا ابوالفضل نوشت در ضمن ترجم

 مذکوره در بي بي شهربانو که خود بنا نهاد در محلي مخصوص که براي خـود زيـر پّلـه معين داشـت قـرارۀدرگذشت و در دخم

 هندوســتانيه بــود پسۀگرفت و زوجه اش فرنگيس خانم کرمانيه نيز با وي توأم ميباشد و پسر يگانه اش هرمزدچي نام که از زوج
از وفات پدر به ايران آمد و و در کرمـان درگذشــت و بعــد از مـانگچي کيخســرو جي نماينــده از طــرفيت انجمن اکــابر پارســيان
ب و ملّت دوســت بــود و تقريبــا دو ســال بمقــام هندوستان بسرپرستي زردشتيان ايران برقرار گشت که مــردي منصــف و بي تعصــّ
مذکور برقراـر ماند و چون تعّرضات دستور تيرانداـز و قيامش بر اهالک پارسيان و اخذ نقود معدود بنوعي کــه در ضــمن واقعــات

ــدازد و انجمن1308سال   در بخش سابق مذکور بسمعش رسيد بصدد برآمد که دستور را از استقالل و استبداد در امور ملّت بين
نمايندگان ملّت برقرار گذارد و لذا انجمن ناصري ترتيب داد که اعضاي آن از طرف عموم زردشــتيان انتخــاب شــدند و تأســيس
انجمن را نوعي ترتيب داد که نفوس چند از احّباي پارسي نيز عضويت يافتند و پروفسور جــوانمرد منشــي انجمن شــد و نظامنامــه
تنظيم نمود و انشاء نمود و به محضر حضرت عبدالبهاء در عّکا فرستاد و بيانات مسّرت بخشي در جواب وي صادر کردند که اين

منا جات در آن بود : 

*** ۱۰۸۲صفحه 

الخ » و دستور تيرانداز بمضادت و مقاومت با انجمن پــرداخت« پاک  يزدانا خاک ايران را از آغاز مشگبيز فرمودي 
و کاري از پيش نبرد و انجمن باداره امور ملّت قيام کرد و هروقت اّتفاق سوء بــراي بهائيــان پارســي رخ ميــداد وقــايت و حمــايت
نمود و بدينطريق دست دستور ما از نفوذ مطلق نسبت به زرتشــتيان کوتــاه گشــت ولي عــاقبت کيخســرو جي را مســموم و هالک
نمودند و بعد از او اردشير جي نماينده و سرپرست گرديد و او جشن ناصري سابق الذکّر را موقوف نمود و اينــک بشــرح احــوال
همين مقدار از مشاهير مؤمنين و هم معاريف معاندين و اوضاع بالد اکتفا کرده از تطويل عمل احتراز و اجتنــاب مينمــائيم و تتميم

و تکميل را محّول به بخش هشتم ميداريم و در بخش الحق بشرح و تفصيل واقعات سنويه مرتبه امر ابهٰي  مي،پردازيم .

قد تّم القسم السادس و يليه القسم الّسابع
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