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کتاب تاریخ ظھورالّحق

)۴(بخش چھارم

تألیف 

مازندرانی)فاضل (جناب میرزا أسدالّلھ 

AAAsssaaaddduuu'''lllllláááhhh FFFaaadddiiilll MMMaaazzzaaannndddaaarrraaannniii
TTTaaarrriiikkkhhh---iii ZZZuuuhhhuuurrr AAAlll---HHHaaaqqqqqq

(((HHHiiissstttooorrryyy ooofff ttthhheee MMMaaannniiifffeeessstttaaatttiiiooonnn ooofff TTTrrruuuttthhh)))

VVVooollluuummmeee 444

***باھتمام وتدوین و باز نویسیباھتمام وتدوین و باز نویسیباھتمام وتدوین و باز نویسی***

*عادل شفیع پور*
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در باره مؤلف کتابدر باره مؤلف کتابدر باره مؤلف کتاب

بود و در )زبان دان، خّطاط و نویسنده(جناب فاضل مازندرانی کھ نام وی اسدالّلھ  و فرزند میرزا محمود تاجر شیخی بارفروشی 

تحصیالت مقّدماتی و تکمیلی .مازندران توّلد یافت)بارفروش سابق(ابل در شھر ب) میالدی1880( ھجری قمری 1298تاریخ 

در آغاز جوانی از فضالء برجستھ ای چون شیخ اسمعیل ابن الحّداد از دانشمندان شیخی .ایشان در ھمان شھر انجام گرفت

معارف عصر چون فقھ ، اصول ، مازندران استفاضھ نمود و از ھمان اوقات از علماء بزرگ زمان خویش بشمار رفت و در غالب 

بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخی از أحبائ طھران و مازندران و .کالم ، فلسفھ ، تاریخ ، ادب فارسی و عربی و منطق تبّحر یافت

کوشش و سعی جناب عبدالحسین رفیعی اردستانی و زیارت آثار جمال ابھئ از جملھ لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن بھ أمر أعّز

از طرف حضرت عبدالبھاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر بھ آخوند  مّال محّمد کاظم .ابھئ گشت و قیام بھ نشر امر مبارک نمود

بھ ھمراه میرزا عبدالحسین رفیعی اردستانی عازم نجف و کربال گردید ولکن دراثر فتنھ .گشت"رھبر شیعیان آن زمان"خراسانی 

از جملھ خدمات جناب فاضل شرح . و زندانی گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نیافتانگیزی و دشمنی بدخواھان اسیر

جناب فاضل از جانب حضرت .کانادا است کھ خود کتابی مفصل است  واسفار تبلیغی ایشان در ایران، ھندوستان ، مصر، امریکا

د را بھ ایشان عنایت فرمودند تا بنیابھ از طرف مبارک بر عبدالبھاء مامور تبلیغ در امریکا گشتند حتی ھیکل مبارک عبای خو

.نامیدند»1مبلغ کامل «دوش نھاده و بھ تبلیغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در این امر مھم مؤید و مؤفق گشت ایشان را

اضل در زمینھ مطالعات آثار جناب ف. خواندند»2تألی ابوالفضائل «حضرت عبدالبھاء ایشانرا در عرصۀ دانش و حکمت نیز 

از آثار مطبوع و مھّم جناب .حضرت باب و حضرت بھاءالّلھ و تاریخ امربدیع  سر آمد دانشمندان بھائی معاصر زمان خود بودند

تاریخ ظھورالحّق، اسراراآلثارخصوصی، امروخلق ، رھبران و رھروان بزرگ و دھھا مقاالت منتشره در مجّالت بھائی در :فاضل

و مرقد ایشان درگلستان . میالدی واقع گشت1957صعود جناب فاضل در شھر خّرمشھر بسال .ن و آمریکا را می توان نام بردایرا

.جاوید  شھر اھواز است

"... بافتخار خانم جناب فاضل چنین میفرمایند١٩١٩ االطھرالفدا در لوحي مورخ دیسمبر -ارواحنالرمسھ حضرت عبدالبھا -1 :
 و موفق بخدمت جمال مبارك است جز نشر نفحات ارزوئي نداردو بغیر از ترتیل  حضرت فاضل مبلغ کامل استشكر كن خدا را كھ

 صفحھ -1امرو خلق جلد ...(وده كھ شاخ رحماني بكاخ مالاعلي ساند ایات بینات مقصدي نخواھد درختي در گلشن امكان غرس نم
)16م 

Roy(لوح حضرت عبدالبھاء باعزاز ایادی امرالّلھ جناب ُری ویلھلم -2 Wilhelm( مندرج درنشرّیھ)Star of the West(
.257 صفحھ - میالدی1921-1922نجم باختر مجّلد یازدھم ، 
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مجّلدات اّول ،دّوم، و سّوم را بھ تاریخ عھد .کتاب ظھورالحّق بزرگترین اثر جناب فاضل مازندرانی در نھ مجّلد تألیف یافتھ است

این کتاب در حدود .جلد سّوم این کتاب در طھران انتشار یافت ولکن تاریخ طبع آن تصریح نگردیده است. اختصاص دادنداعلئ

جلد سّوم کھ متّمم دو جّلد دیگر است شرح احوال حروف حّی و اصحاب حضرت باب و .3  بطبع رسیده است 1942-1940سال 

.این کتاب گنجینھ ای از مطالب مھّمھ تاریخّیھ است.د اعلی استبیان محّل و موقعیت اماکن متبّرکھ امر در عھ

مجّلدات چھارم و پنجم در باره حیات حضرت بھاءالّلھ و جلد .مجّلدات چھارم و پنجم و ششم را بھ تاریخ عھد ابھئ تخصیص دادند

 طبع اراستھ نگردیده است و فقط ششم در مورد حیات قدماء و شھداء و احباب عصر حضرت بھاءالّلھ است کھ تاکنون بھ زیور

. بھائی مطبوع گشت-نسخ خطی آنھا بصورت الکترونیکی در أچ

جلد ھفتم در مورد حیات حضرت عبدالبھاء و حوادث زمان میثاق است .مجّلدات ھفتم و ھشتم بھ تاریخ عھد میثاق تخصیص گشتھ

ت قدماء و شھداء و احباب عھد میثاق یعنی حضرت عبدالبھاء مجّلد ھشتم در مورد حیا.کھ تاکنون در ھیچ کجا بطبع نرسیده است

.است کھ در دو قسمت اّول و دّوم بطبع رسیده است

 بدیع ترقیم و نگارش 100مجّلد نھم و خاتمھ نیز در مورد عھد والیت حضرت ولّی امرالّلھ و حوادث مربوط بھ آن است کھ تا سنھ 

.بھائی باتمام این اثر ھمت گماشتیافت و جناب فاضل با نگارش تاریخ یک قرن 

 پس از وصول یکی از مجّلدات تاریخ ظھورالحّق خطاب بھ جناب فاضل ١٩٣٨ فوریھ ٢٦حضرت ولّی امرالّلھ در ابالغّیھ موّرخھ 

 احدّیھ  أیھاالفاضل الجلیل الّشھم الّنبیل مجھودات عظیمھ و اقدامات باھرۀ آن رکن رکین جامعھ در موطن اصلی جمال«:میفرمایند 

این عبد ممنون و مستبشر و مزید تأیید را دائمًا لیًال .مال أعلی و سکان فردوس ابھئ تمجید نمایند و تھنیت گویند.آنی از یاد نرود

.انتھئ»4و نھارًا از حضرت خّفی االلطاف متمّنی و ملتمس

– میالدی خطاب بھ محفل روحانی مّلی ایران 1943 جوالی 1 بدیع مطابق 100 شھرالرحمۀ 8مبارک مورخھ استخراج ار لوح -3
فرمودند بنویس،  طبع یک جلد از کتاب تاریخ جناب فاضل و استداللیھ جناب ارجمند کھ مباشرت بآن نمودند جائز مابقی باید توقیف 

 از مجموعھ تواقیع مبارک حضرت ولی 478صفحھ (. اوامر حکومت استگردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع زیرا مخالف
بھ این معنا می ) ط -284–م (و ھم چنین در سخن ناشر چاپ جدید جلد سوم آمده است عبارت )امراهللا خطاب بھ محفل مّلی ایران

 طبع این کتاب را 245پیام بھائی شماره در مجلۀ .طھران =و ط )جناب رحمت اهللا ازردگان (آزردگان =284 مطبعھ، –باشد م 
. ثبت نموده است1942-1940 ھجری شمسی مطابق سالھای 1320-1319در حدود سالھای 

. جلد بنام ظھورالحق بود كھ فقط جلد سوم ان طبع گردیده است ٩هللا در ااز جملھ خدمات مھمھ ایشان تدوین تاریخ عمومي امر-4
كھ ضمن وصول بخش چھارم كتاب تاریخ مذكور صادر شده در پایان ان بخط مبارك ١٩٣٨وریھ  ف٢٦در ابالغیھ مبارك مورخھ 

...قولھ عز بیانھ .چنین مرقوم است  ایھالفاضل الجلیل الشھم النبیل مجھودات عظیمھ و اقدامات باھره ان ركن ركین جامعھ در:
)23 صفحھ م -1و خلق جلد امر(...جمال احدیھ آني از یاد نرود مالاعلي وسكان فردوس موطن اصلی
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بخش چھارم

رتاز بخشھای نھ گانھ کتاب ظھورالحق در بیان واقعات مساف

جمال إقدس ابھئ بھ عراق عرب ، فتنھ داخِلّیھ بابیھ ،

 َبدِو ظھورشریعت بھائیھ تا دورۀ إستقرار

أدرنھ أمر جمال اقدس ابھئ در 

در فاتحۀ این بخش نیزو

 تّیمنا بھ ُنبذۀ از بیانات

 آلھّیھ إفتتاح 

.میگردد
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)٢(

)۴(فھرست مندرجات کتاب ظھوراّلحق مجّلد چھارم 

صفحھ                    واقعات مسطوره 

"...بسم الّلھ آالمنع األبھئ"                        یکی  ازأ لوأح مبارک با عنوان١

              مسافرت جمال ابھی بھ عراق عرب  ٣

                       واقعات اّیام اقامت ابھی درکربإل ۵

فتنۀ داخلّیۀ بابّیھ و ظھور ارباب دواعی٧

)مّدعیان و اختالفاتی کھ در میان باّبیھ برخاست(٧

)شروع مخالفت و اعمال میرزا یحیی أزل(١٢

ھندی)بصیر(                    شھادت سّید اعمی ١٨

شھادت جمعی از بابیان                     فتنۀ اصفھان و ١٩
–)از مؤمنیناّدعای شیخ اسمعیل اصفھانی و اسارت و شھادت جمعی(
)بعضی از مکاتیب جناب طاھره(

)شروع فتنۀ عظیمۀ نیریز و قتل زین العابدین خان(٢١
)واقعات و مقاتالت خطیره ثانیھ نیریز(

نوری  صدر اعظم  کبیر و استقرار میرزا آقا خان  ھالک میرزا تقی خان امیر٢۶
و قیامش بدفع فتنۀ نیریز

                    ورود أفواج و شروع مقاتالت خونین و شکست اردو ٣٢
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              ورود اردوی معّظم دولت و وقوع مقاتالت خونین و شکست٣٨
ھ                       و شھادت بابّی

)بقِیة الّسیف واقعھ ثانیھ نیریزشھدا و اسری و ( ۴٨

)٣(

صفحھ                       واقعات مسطوره

ری و رؤس شھداء نیریز  بشیراز و                                                    کیفّیت ورود ُا س۵٢
  خاتمۀ احوال 

و کیفّیت اّیام   (                  ورود جمال ابھی از عراق عرب بطھران۵٩
)                      اقامت در أفچھ

 در طھران                   شھادت مّإل زین العابدین یزدی۶١

                 کیفّیت شروع فتنۀ خطیرۀ طھران ۶١

)اقدامات بابّیھ برای انتقام از ناصرالّدین شاه(۶١

                 واقعۀ ھدف کردن ناصراّلدین شاه۶۵

)حبس جمال ابھی در انبار(                 کیفّیت گرفتاری جمال أبھئ ٧١

             کیفّیت قیام فتنھ برای آقا میرزا موسئ کلیم٨١
و کیفّیت  )کلیم(ھجوم دولتیان بآقا میرزا موسی (

)                  استخألص وی

                 مذ بحۀ عظمئ و قتل عام بابیان  ٨۴
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)ابیان و مذبحۀ عظمیتفضیل قتل عام ب(٨۴

)ز إشعار جناب طاھره در حبس طھرانیکی ا(٩٠

               کیفّیت فتنۀ در تاکر نور ١٠٠
)اھجوم اردوی دولت بتاکر نور و تخریب و قتل و ُاسر(

أزل                       کیفّیت فرار و إختفاء میرزا یحیئ ١٠١

               کیفّیت إجراء حکم عاّم شاھی باعدام بابیان در بالد ایران           ١٠۶
)قتل عام اینطائفھ در کّل بالد ایران(

                       ھجوم دولتیان بقرّیھ میالن در آذربایجان و غارت و   ١٠٧
       إسارت أحبای آنجا

)۴(

صفحھ                           واقعات مسطوره

                       بالیای واردۀ بر احّبای بشرویھ در خراسان ١٠٨

                       شھدای یزد و تعّرضات و بلّیات واردۀ بر مؤمنین آنجا ١٠٩

دت در شیراز                        وقوع شھا١١٠

                       شدائد حبس جمال أبھئ در انبار طھران و کیفّیت ١١٠
                             استخالص از آن

جمال أبھی بعراق عرب)مھاجرت(                       واقعات سفر ١١٧

ا ببغداد                         کیفّیت رساندن میرزا یحیی أزل خود ر١٢١



- 8 -

ورود و إقامت جمال ابھئ در     (                      ورود جمال ابھئ ببغداد ١٢۴
) کاظمین و بغداد و اوضاع آن اّیام

                       قیام أبھئ بر تربیت بابیان وجمع و اّتحاد اینطائفھ ١٢۵

              أشخاصی کھ سابقۀ معرفت و انجذاب بمحضر ابھی داشتند١٢۶

                     صدور لوح کّل الّطعام و طلوع فتنۀ میرزا یحّیی ١٣۴
صدور لوح تفسیر کل الّطعام و انجذاب میرزا کمال الّدین      (

)روز مخالفت میرزا یحیی                          نراقی و ب

                    غیبت و ھجرت جمال أبھئ از مابین بابیان بجبال کردستان١٣۶
                           و طلوع والیت عظمی 

غیبت و ھجرت جمال ابھئ از مابین بابیان بغداد بجبال (
 اظھار والیت عظمی و تفضیل احوال اّیام                       کردستان و

)                       اقامت در کوه سرگلو و سلیمانّیۀ

شامل مثنوی وغزلّیات مبارک(          بعضی از أشعار جمال ِقَدم ١٣٩-١۴٣

                    أحوال این طائفھ در عراق در مّدت غیبت جمال ابھئ       ١۵٣
)و اعمال میرزا یحیئ و بابّیھ در طول مّدت غیبت جمال ابھی از بغداداحوال (

)۵(

صفحھ                           واقعات مسطوره

                      مراجعت جمال ابھئ از کردستان ببغداد١۵٧
)مراجعت جمال ابھی ببغداد و إرتفاع امر بدیع(

                   قیام تاّم جمال ابھئ بر نشر امر بیان و تربّیت بابیان ١۶١

                       ارتفاع صیت عظمت ابھئ و ظھور معارضت فقھای اسالم ١۶٢
  در عراق
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الّلھ دّیان و انتحار آقا میرزا غالمحسین                     کیفّیت قتل میرزا اسد١۶۴
                           از بابیان 

حکم میرزا یحیئ باعدام مشاھیر بابّیۀ و کیفّیت قتل دّیان و(
)                      تعّرض بآقا سّید ابراھیم خلیل و انتحار آقا میرزا غالمحسین

...)قسمتی از کتاب مستقیظ میرزا یحیئ ازل در مورد دّیان و(١۶۴-١۶٧

                      کیفّیت واقعات فتنۀ نراق کاشان١۶٨

                    آغاز ھیجان بغضا و فتن در بغداد   ١٧۴
)فتن واقعھ در بغداد و ھیجان و ھجوم اشرار و اکراد(

                   کیفّیت احوال محّبین و معرضین بابّیھ و فقھای ایرانی ساکن       ١٨٠
                            درعراق

تفضیل احوال محّبین و معرضین از بابّیھ و اقدامات فقھای(
)                         ایرانی ساکن در عراق

) کیفّیت وشرح نزول رسالۀ جواھراأل سرار و درج قسمتی از آن(١٨٠

و برخی از   )ذبیح(                  کیفّیت انتحار آقا سّید اسمعیل زوارۀ ١٩١
                            وقایع مھّمھ در بغداد

ان قونسول إیران و                 آغاز معاندت و مقاومت میرزا بزرگخ١٩٧
                             شیخ عبدالحسین طھرانی با جمال إبھئ

)۶(

صفحھ                       واقعات مسطوره
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                     واقعات و احوال آقا محّمد فاضل قائینی در عراق٢٠٣

ب در إصفھان                       شھادت و بالیای جمعی از احبا٢٠۵

                      فتنھ در سنگسر و شھمیرزاد ٢٠۶

                      شمۀای از عظمت و نفوذ جمال ابھئ در بغداد نزد عظمای ٢٠۶
 دولت و مّلت

ھی                      کیفّیت صدور کتاب مستطاب ایقان از قلم جمال اب٢١١
                             در بغداد

                      کیفّیت صدور کلمات مکنونھ و الواح اکسیرّیھ و  ٢٢٣
 قرآن و تفسیر آیۀ نورَوِر     تفّسیرحروف مقّطعھ اوائل ُس

ر طھران                      فتنۀ در مازندران و َأسُر و َحبس أحبا ب د٢٢٩

                     ُحُدوث فتن و بِلّیا ت برای احّباء در خراسان ٢٣٠
فتن و بلّیات اینطائفھ در خراسان و أسر و حبس بعضی(

)                          در طھران

                      فتنۀ کاشان و بلّیا ت وارده بر أحبا ب ٢٣۵
)فتنۀ کاشان و اسر و حبس برخی در طھران(

                      فتنھ در اشتھارد و قزوین ٢٣۶

  شدائد وارده از شیخ عبدالحسین و فقھای عراق و نیز ٢٣۶
 صادره                        میرزا بزرگخان قونسول بر جمال أبھئ و أحکام

                       از ناصرالّدین شاه 
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 بزرگخان   کیفّیت إجتماع مجتھدین شیعھ در کاظمین و دسائس میرزا٢۴٠
و شیخ عبدالحسین طھرانی

)٧(

صفحھ                       واقعات مسطوره

احوال جمال أبھئ  شمۀ از سلوک و خصال و أقوال و ٢۴۴
                               در بغداد

                      وصول امر سلطان عبدالعزیز برای بردن جمال أبھئ   ٢۵۶
                            باسالمبول

                       واقعات اّیام رضوان ٢۶۴

فرت جمال ابھئ از بغداد                      واقعات طریق مسا٢٧٠
                            تا اسالمبول 

                      کیفّیت ورود و استقرار موکب ابھئ در اسالمبول٢٨۶

                      اوضاح و احوال در مدت اقامت اسالمبول٢٨٨

مال ابھئ                       عّلت و کیفّیت اعزام دولت عثمانی ج٢٩٠
                             را بأدرنھ

                      صورت یکی از الواح در مورد اوضاح آتیھ آن    ٢٩٣
                         اّیام کھ بھ جناب نبیل زرندی داده 

                      کیفّیت سفر و استقرار موکب ابھئ در ادرنھ  ٣٠٠
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                  أحوال أحبای عراق و ایران بعد از مھاجرت ٣٠۵
                         جمال أبھئ از بغداد

                      فتنھ در سلطان آباد عراق و شھادت جمعی ٣٠۶
                         از أحباب

ی أز احّبای                      فتنھ در إصفھان و حبس و قتل جمع٣٠٩
                         نجف آباد

                    فتن مواصلۀ خراسان ٣١٣

)٨(

صفحھ                       واقعات مسطوره

                      فتنھ در مازندران٣١٣

                   أستقرار أمر جمال أقدس أبھئ و فساد و إغراض میرزا یحیئ٣١۴

ملؤک       سؤرة ال)٣٢٧-٣۶٣(

سورة االصحاب یا لوح حبیب)٣۶٣-٣۶٩(

   ھذا سؤرة الّدم)٣۶٩-٣٧۶(

               قد تّم القسم الّرابع من الکتاب و یلیھ القسم الخامس منھ ٣٧۶
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---١ صفحھ ---

۴لد تاریخ ظھور الّحق ج

در بارٌه امر بھائی زمان حضرت بھٌاالّلھ 

جّل اسمھ اٌالعلی 

١٨۵١٨_١۶۶

جناب فاضل مازندرانی :اثر 

)َأبھئ ظھور قسمت اّول از (
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---٢ صفحھ ---

5اٌالبھياٌالقدساٌالمنعبسم الّلھ 

لذی فیھ جری كوثر الحیوان من سبحانك یا إلھ اٌالسمٌا وفاطر الّسمٌا لك الحمد بما عّرفت ھذا الیوم ا

ظھر ربیع المكاشفة والّلقٌا بظھورك لمن فی سمائك وارضك ایرّب ھذا یوم قد جعلت اصبع كرمك  و

نوره مقّدسًا عن الّشمس واشراقھا اشھد اّنھ تنّور من نور وجھك واشراق انوار صبح ظھورك وھذا 

الغنٌایل بقمیص الّشفٌا وتقّرب كّل فقیر الی بحر تزّین كّل علیوم فیھ ترّدی كّل مٌایوس بردإ اّلرجٌا و

وجمالك یا سلطان الِقدم والمستوی علی العرش اٌالعظم  ان تطلع آیاتك ومظھر شئوناتك مع بحر 

علمھ وسمٌا عرفانھ اعترف بعجزه عن عرفان ادنی آیة من آیاتك التی تنسب الی قلمك اٌالعلی فكیف 

ادِر یا الھی بٌاّی ذكر اذكرك وبٌاّی وصف اصفك وبٌاّی ثنٌا اثنیك لو  وكینونتك العلیا  لم اٌالبھيذاتك 

اصفك باٌالسمٌا اری اّن ملكوتھا خلق بحركة اصبعك وترتعد فرائصھ من خشیتك  ولو اثنیك بالّصفات 

اشاھد اّنھا خلقك وفی قبضتك وال ینبغی لمظاھرھا ان تقوم تلقٌا باب مدین ظھورك وكیف المقام الذی 

یت علی عرش عَظمتك  وعّزتك یا مالك اٌالسمٌا وفاطر الّسمٌا كّل ما تزّین بقمیص اٌاللفاظ اّنھ فیھ استو

خلق فی مملكتك وذّوت بارادتك وال ینبغی لحضرتك وال یلیق لجنابك فلّما ثبت تقدیس نفسك العلیا 

ّتوحید ویظھر لٌالحرار عن كّل ما خلق فی اٌالنشٌا وخطر فی قلوب اٌالصفیٌا وافئدة اٌالولیٌا یلوح افق ال

-١١٩ ١١٧صفحھ :٢ جلد -آثار قلم اعلي  -١
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والعبید اّنك واحد فی ذاتك وواحد فی امرك وواحد فی ظھورك طوبی لمن انقطع فی حّبك عن سوائك 

وسرع الی افق ظھورك وفاز بھذه الكٌاس التی جعلت البحور كّلھا دون

---٣ صفحھ ---

ك وارضك بٌان تعّرف دون مقامھا اسئلك یا الھی بقّوتك وقدرتك وسلطانك الذی احاط َمن فی سمائ

العباد ھذا الّسبیل المبین وھذا الّصراط المستقیم لیعترفوا بوحدانیتك وفردانّیتك بیقین ال تعتریھ اوھام 

ھذا المریبین وال تحجبھ ظنون الھائمین ایرّب اِنر ابصار عبادك وقلوبھم بنور عرفانك لیّطلعوا ب

عاق عن الّنظر الی اشراق نور توحیدك وال یصّدھم عن  لّئال یمنعھم الّنالمقام اٌالسنی واٌالفق اٌالبھئ

الّتوّجھ الی افق الّتجرید ایرّب ھذا یوم بّشرت كال بظھورك فیھ وطلوعك واشراقك واخذت عھد 

مشرق وحیك فی كتبك وزبرك وصحفك والواحك وجعلت البیان مبّشرًا لھذا الّظھور اٌالعظم اٌالبھی 

لّما انار افق العالم واتی اٌالسم اٌالعظم كفروا بھ وبٌایاتھ إّال َمن اخذتھ وھذا الّطلوع اٌالنور اٌالسنی ف

.حالوة ذكرك وثنائك وورد علیھ ماال یحصیھ إّال علمك المھیمن علی من فی سمائك وارضك 

مسافرت جمال ابھی بعراق عرب

حاد بابّیھ مقتول آدر اّیامی كھ واقعات خطیرٌه زنجان بنوع مسطور در بخش دّوم خاتمھ یافت واكثر 

منھدم گردید واین وقایع در وعدٌه قلیل كھ باقی ماندند متواری وپنھان گشتند وبیوت وساكنشان

ماه پساز شھادت حضرت نقطٌھاولی واقع  ه ق یعنی تقریبًا ھفت١٢۶٧آخر شھر ربیع اٌالّول سال 

جاھل متعّصب در غایت شد ودولتیان در تمامت اقطار ایران بھر وسیلھ در جستجوی بابیان ومّلت 

عداوت وتعّرض نسبت بایشان بودند وال جرم آن جمع قلیل مظلوم مطرود در بالد ایران وعراق 
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بغایت احتیاط واختفٌا میزیستند جمال ابھی در طھران مانند نّیر تابان در جمع یار واغیار میدرخشید 

ونصرت وتقویت مٌومنین را ومّقر عظمتش مرجع وملجٌا دوستان بود وكاخ مشید ومتین این آئین 

بدست توانای خویش تقدیر وتدبیر وتعمیر مینمود واخبار اعمال واقداماتش بواسطٌھ 

)---۴ صفحھ---(

 میالدی١٨۵١_ ھجری قمری ١٢۶٧سال ھشتم ظھور واقعات سال 

جمعی از اعدٌا وحسودان بسمع میرزا تقیخان رسید واو چون بگمان خویش نائره این نھضت را 

موش ساختھ غالب رٌوسٌا وآحاد بابّیھ را طعمٌھ تیغ وتفنگ كرد مصّمم براین بود كھ اصل وریشٌھ خا

نگذارد لذا بصدد تعّرض بسلطان ِقدم برآمد ولی شجرٌه بدیعھ را از ایران برَكند واثری ازآن برجای

منتسبین در اجرإ عزیمت مصادف با قّوت و قدرت شدیده شده ناچار برفق ومالیمت گردید چھ كھ 

صدر اعظم (وارادتمندان جمال ابھی متنّفذ در دولت ومملكت بودند ومیرزا آقا خان اعتماد اّلدولھ 

ابراز محّبت واخالص مینمود والجرم میرزا تقیخان روزی جمال ابھی را در مجلس خاص )نوری

لعم مّطخویش طلبید وبا اظھار مالطفت وادب چنین گفت كھ من از جمیع احوال واعمال شما

نیامد واكنون ومیدانم كھ پیشرفت این امور بمساعدت سّریھ شما شد ولی سند صریحی بدست

عراق عرب مجاور باشید مصلحت درایناست كھ چندی در طھران نمانید بلكھ در اماكن متبّركھ

بھی أوبعد از مراجعت منصب امیر دیوانی را بشما میدھم وجمال

___________________________________________________________
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ونشر یافت در صفحٌھ اولی این عنوان  در طھران طبع١٢۶٧در اّولین مجّلھ ایران كھ بنام روزنامٌھ وقایع اّتفاقیھ بسال

روزنامھ ھا باشد در بازار جدید در دّكان سید علینقی بلور فروش ھركس در طھران خریدار نسخھ ازین(مسطور بود 

روزنامھ یك نسخھ دھشاھی یكسالھ بیست وچھار ھزار قیمت اعالنات یك سطر الی چھار سطرتفروختھ میشود قیم

سال مذكور تحت عنوان اخبار داخلھ در عدد مٌوّرخ پنجم شھر ربیع الّثانی)یكھزار دینار بیشتر باشد ھر سطری پنچشاھی

ل مابین فرقٌھ ضاّلھ شده با جمعی از اتباع چنین نوشتھ شده كھ داخممالك محروسٌھ پادشاھی راجع بجناب حّجت زنجانی

او از ھرجا اغی شده ھرقدر اولیٌا دولت قاھره سعی در نصیحت او كردند واز علما بنصائح ومواعظ یخود در زنجان

واز قشون پادشاھی بمعرض تلف درآمد باٌالخره نوشتند سود نبخشید ودر مقابل قشون پادشاھی بمقابلھ ومقاتلھ ایستادند

.دمتفّرق نشده بودند در دعواھا بھالكت رسیده وبكّلی تمام شدنو در مجادلھ مقتول واتباعش آنچھخود ا

]١٨٥١فوریھ٧ مطابق-١٢۶٧ پنجم شھر ربیع الّثانی سنھ -فی یوم جمعھ، ٣، ص ١شماره -جلد اّول روزنامھ وقایعھ إتفاقیھ [

________________________

---۵ صفحھ ---

كھ تنظیم امور از مقام استغنای خود بیانی فرمودند وسفر بعراق را قبول نمودند وبفاصلٌھ چند یوم

خود میرزا محّمد مازندرانی وتھّیٌھ سفر كردند با میرزا شكرالّلھ كھ از منتسبین بود وبامستخدم

 ه ق واقع ١٢۶٧بان اوائل شھر شعسوار براسب بطریق كرمانشاه راندند وحركت از طھران در

حركت فرموده در شھر شّوال وارد بغداد شد وشھر رمضان را در كرمانشاه بسر بردند واز آنجا

ودر آن مّدت جمعی از سران بابّیھ ساكن عراق از عرب وكربال شدند وتقریبا یكسال اقامت نمودند

د در ھیكل الطف ابھی اعلی مٌومن بودنالھی كھ در وجود حضرت بابوعجم بلقٌا نائل شده انوار

ومستفیض گشتند از آنجملھ سّید علمٌا وشیخ سلطان كربالئی وشیخ حسن مشاھده كرده منجذب
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حاصل نمودند ومیرزا عبدالوّھاب بن حاجی عبد المجید شیرازی كھ در قصبٌھ زنوزی ارادت

رھا حجرٌه تجارت منسوجات داشت چنان تعّلق وانجذاب یافت كھ دست از ذیل وصال كاظمین

نمیكرد

_____________________________________________________

چون عالوه برخدمات خراسان وقمع فرقٌھ مصطفی قلیخان سرتیپ قراگوزلو(ونیز در عدد مذكور از روزنامٌھ مزبور مسطوراست 

ودر عدد )ھت منصب میر پنجھ گی بٌاو دادند ابوشھر نیز خدمات نمایان كرده بود از اینجضاّلٌھ بابّیٌھ نیریز فارس در صفحات بندر

محّمد علی ملحد ملعون بابی را كھ محّمد خان میر پنجھ بعضی از معارف پیروان مّال(مٌوّرخ سّوم جمادی اٌالولی چنین مسطوراست 

آنملعون بودند از خود آورده بود چھار نفر از آنھارا كھ مصدر فتنھ وخونریزی ومنشٌا اغلب فسادھایاز خمسھ محبوسًا ھمراه

كھ شّریرترین اتباع او بودند روز یكشنبھ بیست وھشتم ربیع ملعونجملھ میرزا رضا نام ملّقب بسردار ویكی دیگر فّراش غضب آن

)اعلیحضرت پادشاھی درپای قاپوق گردن زدندالّثانی بٌاشارت

]١٨٥١ مارس ۶ مطابق-١٢۶٧سیم شھر جمادی االّول سنھ -ھفی یوم جمع، ٢٣، ص ٥شماره -جلد اّول روزنامھ وقایعھ إتفاقیھ [

________________________

---۶ صفحھ ---

نزد ابوین در وبااینكھ در قرب عودت بایران مبلغی نقود بوی عطا فرموده تسكین ودستور دادند كھ

وآلفتھ بود كھ قرار نگرفت كاظمین بماند تا از طھران ویرا بطلبند آنجوان روحانی چنان شیفتھ

سال بعد چنانچھ مینگاریم بشھادت وطاقت نیاورد واز عقب بایران شتافت ودر مذبحٌھ عظمای

در بخش سابق نمودیم آن اّیام در كربال بود رسید ودیگر شیخ علی میرزای شیرازی كھ ذكر نامش

ھیكل الھی با مراعات گشت وانوار عظیمٌھ را كھ در ومانند پروانھ در حول جمال ابھی طائف
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مشاھده نموده عنان سكون وتحّمل از كَفش رفت وآیٌھ بدیعھئی مقتضیات مصالح وقت میدرخشید

را كھ از لسان حقیقت

_____________________________________________________

مات حضرت نقطٌھ اولی كھ اغلب نسخٌھ وكلدرآن اّیام جناب میرزا احمد مقیم كرمانشاه بود وبٌامر جمال ِقدم بمحافظٌھ آثار

زیارت ُقم را بھانھ كردم چون بُقم رفتم ایشانرا ندیدم وجناب حاجی میرزا موسی اصلی بود اشتغال مینمود وَمن از زرند

از در كجاست بنده بكاشان رفتم بعد فرمودند بُجز جناب عظیم كھ این اّیام در كاشانند احدی نمیداند كھ آقا میرزا احمدقمی

آنجا بسید ابوالقاسم عالقھ بند اصفھانی كھ رفیق راه كرمانشاه جناب آقا مالقات جناب عظیم بنده را با خود بُقم برد ودر

بگوید كھ ایشان كجا ھستند بوده فرمودند كھ بنده را با مكاری روانھ ھمدان نماید در بیرون شھر ُقم ببندهمیرزا احمد

سپرد واو در ھمدان جناب آقا میرزا محسن شوشتری را ا محّمدعلی طبیب زنجانیچون بیرون آمدیم مرا بجناب میرز

برادر قرار داد چون چند یوم خدمتشان ماندم فرمودند اّیامی كھ در قم بودم ایلدرم میرزاواسطھ مالقات جناب میرزا احمد

م كھ در ھر جا باشد برایش بفرستم حال دادقاتل میرزارا تبلیغ كردم وتصدیق نمود وباو دالئل سبعھ طلعت اعلی را وعده

قاوه واشتر اردو زده باید آنجا كتاب را بٌاو برسانی بنده از شّدت حّبی كھ بایشانشنیدھام حاكم خّرم آباد شده ودر كوه

نت بٌاردوی ایلدرم میرزا رسیدیم واماداشتم با كردی كھ دلیل راه بوده روانھ شدیم شش روز از راه كوه وجنگل رفتیم تا

میرزا احمد نوشتھ بود بكرمانشاه مراجعت نمودیم وحین ورود مرا بشارت را رسانده با جواب اخالص آمیز او كھ بجناب

لفظ عظیم درآن بود مباركرا دادند چون شرفیاب شدم نیمھ رمضان بود قرآن میخواندند بٌایٌھ رسیدند كھنزول قدوم

فرمودند ومكتوب ایلدرم میرزارا مالحظھ نموده عد اظھار مالطفتفرمودند این آیھ درّحق جناب عظیم نازل شده وب

تٌاثیر كالم مبارك بعد از چند ماه بظھور رسید كھ جناب سید بصیر ھندی را بقتلفرمودند در ایمان او اعتباری نیست

ر شدندعراق عرب رھسپارسانید وسپس جناب میرزا احمد ومرا مٌاموریتی بطھران ومازندران دادند وخود بسمت

) مّال محّمد نبیل زرندی(

______________________

---٧ صفحھ ---
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بغنا شمرد تعلیم گرفت بعد از مراجعت بایران نزد یار واغیار ھمی خوانده یگانھ وسیلھ وصول

لی جّھال آنطائفھ ویرا خاونزد بابیان شیراز پیوستھ از عظمت مقام ابھی ذكر كرد چندانكھ برخی از

ُقل الّلّھم اّنك انت سلطان الملوك وراحم "خوانده از او دوری جستند وآیٌھ مذكوره این است

تشٌا وتفقّرن من تشٌا وتعّزن من تشٌا وتذّلن من تشٌا اّنك انت المملوك وُمذھب الّشكوك لتغنّین َمن

عراق معی از بابیان وبالجملھ محبوب ابھی را در طول مّدت مذكوره ج"مقتدرًا قدیرًاكنت قادرًا

.وایران شناختھ پی بعظمت مقام معنویھ اش بردند

فتنٌھ داخلّیٌھ بابّیھ وظھور ارباب دواعی

وقیادت قویمھ ینرو در مّدت مذكوره كھ جمال ابھی از ایران دور وجامعٌھ مٌومنین از ھدایتاز ا

تنّفذی برخاستند وزمامداری ممھجور بودند فتن واختالفاتی بین بابّیھ وقوع وشّدت یافت ومّدعیان

موجب زیان وخسران مادی ومعنوی گردید خواستند وگروه مٌومنین را بطرقی سوق دادند كھ غالیًا

كھ از آغاز فجر ظھور اعظم چون مطالب وآثار حضرت واجمالی از تفصیل آن احوال چنین است

دّرجًا زائل وعرفانی تقالید وخرافات وسُحب اوھام وجھاالت متباب مرتفع ومنتشر گشت وحجب

جمع اھل بیان حاصل شد وجمود وخمود بركنار ونھضت روحّیھ آشكار گردید منیع وبیانی بدیع در

لون درخشانی در سمٌا تقریر وتحریر وشھامت واقدام بی نظیر طلوع نمودند كھ ھریك راستارگان

سلطان ِقدم ند ووروشنائی مخصوص ولی كّل حاكی از شمس اعظم ومبّشر طلوع نّیر اكرم بود

ظلمات دیجور عصر ھریك را تجلیل وتشویق میفرمود ونصرت وتٌایید مینمود تا از اشراقاتشان

گردند چنانكھ در دو بخش قدیم بروشنائی مبّدل شده نوع بشر بقرب طلوع شمس اكبر مستبشر
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باب الباب از آثار والواح قّدوس وسابق عالوه از توضیح وثبت آثار والواح نقطة البیان برخی

وطاھره وغیرھم

---٨ صفحھ ---

متخالف وغیرھم را نیز درج نمودیم وواقعٌھ بدشت واقدامات جمال ابھی را در توّجھ دادن جمع

طلوع وقیام مّال حسین باب بنقطٌھ وحدت واخذ نتیجھ راجعھ بمقاصد مكنونٌھ الھّیھ نیز نگاشتیم وَھم

سّید یحیی وحید اكبر ونیز حّجت بھی وروابط آقاالباب در خراسان ومازندران ونصرت جمال ا

وزنجان وَھم قیام قّرة العین در قزوین زنجانی با محضر ابھی در طھران وقیامشان در نیریز

نظیر این احوال پس از غروب آن انوار متشعشعھ باقی ومساعدتھای جمال ابھی را تفصیل دادیم و

 وامامّیھ وتفاسیر وتٌاویل آیات قرآنّیھ كھ موافق با مٌاثوره نبوّیھوبرقرار بود چھ ھمان احادیث

تٌاسیس بود وپایٌھ ایمان بابّیھ را استوار ساخت ودلیل وموجب اعتقادات ونوایائی درظھور بدیع

ومنتظر بودند پیروان قائم عّزت وسلطنت مھدوّیھ وقائمّیة گردید وبابّیھ بٌان معتقد ومعتمد ومترّقب

كھ عداوت وظلم را بٌانحضرت واصحابش قّلدینشان ونسبت بدولت قاجارّیھرا نسبت بعلمٌا شیعھ وم

شیعیان نسبت بٌاعدٌا ائّمھ داشتند وسلطنت قاجارّیھ را بپایان رساندند بنظر وعقیدتی واداشت كھ

ورجعت اموّیھ سفیانّیھ ومسندنشینان فتاوی ونفوذ دینی را حّكام بغیر ما دولت جابره مخالف حق

وجھاد رجعت مفتیان متنّفذ دورٌه اموّیھ وعباسّیھ میدانستند واگر بتنجیس وتكفیرالّلھ وانزلھ

وفرد فرد عقیدٌه ثابتھ وتدمیر باّلصراحھ تعبیر نمیكردند لكن عقائد ومطالب دائر بر ھمان محور بود

شوند شھید ومستّقر علی اعلی داشتند كھ اگر در نصرت قائم ومقاتالت مشروحھ مزبوره ُكشتھ

فائز بمثوبات ودرجات رفیعھ میگردند وما القرب فی مقعد صدق عند ملك حمیدند واگر بُكشندغرف 
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وغیره را قبال ثبت كردیم كھ از مطالعٌھ آنھا منظور ومقصود نبذٌه از كلمات عالیات قّیوم اٌالسمٌا

روف میشود ودر مقاتالت مذكوره كھ بابّیھ مغلوب شدند ونقاط اولّیھ وحكامًال ھویدا وروشن

از عالیھ بقلم ِقدم راجع ومختفی گشتند ھرچند برخی از مستضعفین را رخوت حاصل شدهنورانّیھ

طریق وفا سر برتافتند ولی جامعٌھ بابّیھ

---٩ صفحھ ---

در تمامت ادوار الھّیھدریافتند كھ مطابق ھمان آثار واخبار اسالمّیھ آنچھ واقع شد طبق سّنت قدیمٌھ

وسپس آثار صادره واخبار كھ نقاط نورانّیھ راجع بٌاتیھ فرمودند صدق نمودادیان بود واخباری

سلطنت وامثال ذلك ھمان امید منقولھ از حضرت رّب اعلی راجع بظھور بعد از او واستقرار

حاضره حسب تقادیر وِحكم غیبّیھ تٌاسیس وآرزوھای مذكوره را برقرار داشت ولی موانع واوضاع

آنمظلوم در انتظار ظھور بشارات مذكوره بودند وتھّیٌو بابّیھ پس از شھادتآنرا بتٌاخیر انداخت و

عمائم وحّكام جور بكمال شّدت در افكار وقلوبشان نشو ونما میافت وبٌاین انتقام از قاجارّیھ وارباب

عظیمھ در شرف وقوع شد چنانكھ در ضمن شرح واقعٌھ شھدٌآ سبعھ طھران در بخش طریق فتن

مذكوره بدان رفت وواقعٌھ خطیره نیریز را عنقریب مینگاریم وبابّیھ در عین احوالاشاراتی دّوم

البیان غوطھ خوردند چندان در بحر عرفان وبیان وانشٌا خطب وآیات عربّیھ مقتبس از آثار نقطة

عرفان وتعبیر وتٌاویل كلمات مقّدسٌھ كھ فطرتی جدید وقریحٌھ نابغی حاصل نمودند ودر نثر ونظم و

بچیزی نمیشمردند وفی الحقیقھ نورانّیت فكر ان ونورانّیت فكر وانشراح صدر دیگران راادی

فصاحت بیان توٌام كرده سرآمد اقوام معاصر خود در ایران وشھامت وانقطاع از جھان خاكی را با

مبّشر اعظم راجع ببروزات بعد از خودش داده واطرائات وتشویقات كھ بودند وبشاراتی كھ حضرت
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اٌالذواق از پیروان خود كرد ومنع ونھی كھ از تعّرض وتذمیم صاحبان آثار بعد از بٌاولینسبت

خودش نمود سبب شد كھ پس از شھادتتش گردن فرازانی علمی وروحانی برخاستند وھریك

از آنجملھ مّال خویش را نقطٌھ علمّیھ دانستند وبابّیھ را بٌافكار خطیره واقدامات مخطره بگماشتند

وبعنوان شیخ عظیم ی ترشیزی از علمٌا ومھّمین اصحاب اولی كھ ویرا عظیم خواندندشیخعل

مركز اقامت خود نموده مشھور گشت واحوال وآثارش را در دو بخش سابق آوردیم طھران را

برای ادارٌه

---١٠ صفحھ ---

واقوال رّب اعلی ارادارٌه امور واقامٌھ جمھور بابّیھ بٌاعمال خطیره برخواست واستناد ببعضی از آث

متوّجھ بٌاو شدند ومیرزا اسدالّلھ كرده خویش را سلطان منصور موعود بیان خواند وبابّیھ غالبًا

سابق نگاشتیم در آذربایجان خودرا نقطٌھ علمّیھ دّیان خوئی كھ نیز تفصیل احوالش را در دو بخش

وبتوقیعات وتجلیالت مھّمھ ومناجات بسیار بعربی نگاشت ودارای قلب وقلم ملھم خواند وخطب

وجمعی بٌاو معتقد شدند وسّید ھندی كھ نیز شرح احوالشرا آوردیم صادره در ّحق خود مستند گشت

بمقامات معنوّیھ عالیھ رسیده ومّطلع بر معارف مسلمین وھندوان وملل ومردی ریاضت كشیده

طن رّب اعلی وملھم ودارای آثار خطب ومناجات وآیات بود خویشرا مّتصل بباومذاھب اخری

ھندوان عاَلم باال خواند ومعارف ومطالب بدیعھ را السّیما آنچھ راجع برجعت بود با فلسفٌھبالھامات

اختالف شدید شد تطبیق كرد وعقیدٌه تناسخ را رواج داد ودر طھران مابین او وشیخ عظیم مذكور

بیم ومالحظٌھ مخالفت  خودوتناظر وتشاجر مّدت شش ماه امتداد یافت وچون در اعمال واقوال

اكثر بابّیھ از او احتراز جستند وتعّرض بابّیھ را نكرد وبصراحت بیان اظھار عقیدت خویش نمود
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شدند ودرعین حال بجمال ابھی عقیدت وارادت واكابر قوم از اینرو سخت پریشان واندیشھ ناك

و انوار بدیعھ وارد شده بحسینخان كھ اخیرًا در پرتداشت ونیز حسین از اھل میالن ومعروف

وصاحب بیان وجّذابّیت گشت خویش را رجعت حسینی بعد از انجذاب وتنّور ضمیر حاصل كرده

حسین قطب نیریزی بعد از آقا سّید یحیی وحید اكبر در وطن خود عَلم ظھور قائم خواند ومیرزا

قبیًال سّید مّال وچنانكھافراشت وھنگامٌھ نیریزرا بنوعی كھ عنقریب مینگاریم برپا كرد ودعوی بر

وشیخ سلطان بٌاو اشاره كردیم در كربال اظھار دعوت نمود وحّتی حاجی سّید جواد كربالئی شھیر

متزاید شد بدرجھ ئیكھ بعضی گفتند اظھار عقیدت وارادت كردند ومتدّرجًا در سنین بعد عدد مّدعیان

بشمار ابجدی

---١١ صفحھ ---

عنقریب جملھ حاجی مّال ھاشم نراقی در كاشان وشیخ اسماعیل كھابجدی كلمٌھ یخ رسید از آن

حسین ھندیانی مذكور میگردد در اصفھان ومیرزا عبدالّلھ غوغا شاعر مقیم كرمانشاھان وسّید

شعرّیھ خود تحّدی كرد كھ بقریحٌھ سّیالھ)نبیل(وحاجی میرزا موسی قمی ومیرزا محّمد زرندی 

شاه ُكرد علی الّلھی خویشرا اشان خودرا تشھیر نمود وتیمورودر اطراف طھران وخصوصًا در ك

را اھل شریعت وخودرا از اھل حقیقت از رّب اعلی مركز روحانی ومرآة حقیقت شمرد وبابیانپس

از وجھ ظھور برنداشتھ بود نھایت اخالص ارادت خواند وبا آنكھ جمال ابھی ھنوز اظھار نقاب نور

نسبت بٌان مقام عظمت اظھار

___________________________________________________________
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بوده ودر فتنھ صدور اختالف فیما سّید بصیر اّدعای رجعت حسینی نموده ومصّدق بر اّدعای ایشان آیات وخطب ومناجات

لطان منصور دگر اختالف بسبب آن بود كھ جناب عظیم خودرا سرازبین جناب عظیم وایشان قلوب اصحاب ّشق گردید و

.كّل میشمرد ومستدّل بنصوص بود وجناب بصیر بٌایات صادرٌھاز خود استناد میكرد میخواند وخویش را مطاع بر

)میرزا جانی حاجی (

___________________________________________________________

فرمودند (حاصل نمود میكھ در كرمانشاه حین مسافرت جمال ابھی بسوی عراق تشّرفقول كالم نبیل زرندی  ھنگا

وسائر دوستان را بطھران خواھیم فرستاد ولكن بشما وبامیگویند در بغداد وبا پیدا شده تا شما بطھران برسید ماھم

این بنده اف فرار وسبب رجوعوبھمان نوع شد چون بطھران رسیدیم وبا پیدا شد واھل شھر باطر.آسیبی نخواھد رسید

ببینم بطھران بفرستم كھ یحیی را از طھران بطھران این بود كھ در حین شرفیابی فرمودند قصدم آن بود كھ ھرجا ترا

خان كھ نزدیك شاھروداست بمانید تا من بطھران بیایم وشمارا بخواھم بسمت خراسان حركت دھی ودر قلعھ ذوالفقار

نمائی بعد ازآن حت نیست ولی باید چون بیحیی برسی ارادت بخرج ندھی وآنچھ َمن گفتم عملطھران مصلبودن یحیی در

وآنھا حركت كنند وامر فرمودند كھ آقا میرزا احمد بجناب میرزا احمد ھم فرمودند تا طھران باھم باشید تو درآنجا بمان

كی ترتیب دھند واز جانب جمال مبارك با دستخّطدر امور داشتند چند جعبھ گز بیدمشبسلیقٌھ خود كھ كمال لطافت ودّقت

واھل حرم كھ در مازندران تشریف مبارك بجناب كلیم كھ در طھران بودند ببریم كھ بمازندران بخدمت حضرت غصن اعظم

داشتند بفرستند

_________________________________

---١٢ صفحھ ---

میدھیم ویكی ناسبت مقام شرح احوال واقوالشاناظھار مینمود وامثال این نفوس كھ بعدًا حسب م

میرزا یحیی برادر كھتر از مّدعیان كھ بعدًا شھرت یافتھ وعَلم احتالف وافتراق را از دست نداد

وازل معروف گشت واو در كنف جمال ابھی بود كھ بتطبیق عدد حروف ابجدی یحیی بنام وحید

كفالت ابھی نشو ونما كرد وتربیت قرائت
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مسافر عراق گردیدند چون بطھران د واینعبد با جناب میرزا احمد از كرمانشاه بسمت طھران عازم وجمال مباركبفرستن

نو منزل گرفتند وبنده را با ھدایا ودستخّطھای مبارك بخدمت حضرت رسیدیم آقا میرزا احمد من باب حكمت بیرون دروازه

رفتم جوانی را دلیل راه با نزدیك غروب بیا باز ترا میبینم چون فرداچون آن امانات رسانیدم فرمودند فردا كلیم فرستادند

شدند وبا آنجوان بمدینھ شمیران كھ حاجی سلیمان خان ومیرزا یحیی بنده فرستادند با یك اسبی كھ آقا میرزا احمد سوار

پیش دیدم چھ كھ دو سالداشتند برویم چون نیمھ شب بٌانجا رسیدیم میرزا یحیی را بر غیر طرز وروش در آنجا مكان

مٌانوس بنظر آمد اّما نظر بّحب الّشٌی یعمی اوائل خیلی متواضع وخنده رو بود وبعد بسیار گرفتھ وعبوس وخائف وغیر

میشمردم بٌاو تعظیم كردم ولی جمال مبارك باسم آقا میرزا احمد در اّول ورودویّصم كھ ھریك از آنخاندان را بزرگ

بنمایند چند كلمٌھ آنرا محو نمودند وھرچھ رمودند كھ در حینیكھ سواد آن لوح را میخواستند ببندهبكرمانشاه لوحی صادر ف

بنده بوده تا در كربال بخادم حضور سپردم دیگر بعد ازآن لوح ذكر منیر كاشانی رااز ایشان پرسیدم نگفتند وآن در نزد

كلمات یحیی است وھر وقت اسم جمال ه كھ كلماتش بھتر ازمینمودند كھ جناب عظیم نوشتھ بودند در كاشان طفلی پیدا شد

وگاھی میگفت كھ ایشان نھ ایشانی ھستند كھ من در طھران دیده بودم ِقدم را میشنید آه میكشید واظھار تحّیر مینمود

د كھ درآن نوری بووامرشان بسیار عظیم است باری در درجٌھ اّول كسی را دیدیم عبدالوّھاب بیك شھیدبسیار بزرگ اند

در انفسی را كھ ازو رائحٌھ محّبت الّلھ استشمام كردیم اّیام حضرت كلیم اورا ھم منزل ومحافظ میرزا یحیی قرار داده بود

را در بودند بعد میرزا یحیی بیرون آمد وپس از تعارفات رسمّیھ بنده فرمایشات جمال ِقدمجناب شمع شھدا سلیمان خان

تشریف بردند این نّیت نبود ولی این غ نمودم در جواب گفت یومی كھ ایشان از طھرانباب حركت بسمت شاھرود ابال

است وماندن ضرری ندارد عبد الوّھاب بیك گفت چوناوقات بسبب وقوع وبا ھر نفسی بخود مشغول

---١٣ صفحھ ---

بٌامر بدیع قرائت وكتابت فارسی یافتھ خط را نیكو آموختھ وباٌالخره در ھمان ّسن جوانی مھتدی

حفظ نموده در تبعّیت گشت وبا مدركی ساده انجذاب حاصل كرد وبسیاری از آثار بدیعھ را در ذھن

ومداومت ھمی نمود وبا قّدوس وتقلید از اسلوب خط وسبك بیانات حضرت نقطٌھ اولی ممارست
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یان نیز معتاد خواند تا بدان سبك واسلوب از بوقّرة العین چندی بوده آثارشان را بذھن سپرده ھمی

گشت

_________________________________________

در طھران باشید گفت اگرھم بایستی اند ما وبارا از بغداد بطھران میفرستیم مصلحت ندانستند كھ با اینحالچون فرموده

سبب ّضر شود آخر خویشان او در راه خراسان اورا ببینند وبشناسند ورفت باز مصلحت نیست محّمد زرندی باشد شاید

كربالئی محّمد حسین مبارك عمل نكرد وچند مكتوب با بنده بقزوین بجھت جناب حاجی نصیر وابا جواد واٌالمر بفرمودٌه

مصارف ودختری برای خدمت خود خواستھ ھیچیك زرگر داد چون كاغذھارا خواندند معلوم شد كھ وجھ نقدی بجھت

آقا میرزا احمد ازین عمل یحیی بسیار مكّدر شدند ومیگفتند نفوسی كھ آن اجابت نشد بلكھ چون مراجعت نمودم جناب

وبعد ازآن بمن فرمودند استغنای حضرت اعلی را دیده اند حال چھ اسمی برسر اینگونھ اعمال خواھند گذاشتتقدیس و

بشناسند این بود كھ بدون در پیش ما سبب خواھد شد كھ مارا كھ یحیی گفتھ اھل زرند در تفّحص تو بوده اند وماندن تو

مراجعت بزرند ببینم بزرند رفتم ووعده دادند كھ بھمین نزدیكی ترا بطھران خواھیم خواست بٌامیدآنكھ میرزا یحیی را

رسیدم ذكر كردند كھ یحیی مرا با عبدالوھاب بیك با مسافر شدم وبعد از دوماه آقا میرزا احمد مرا طلبید چون بخدمتشان

مراجعت وبرگشتیم وَمن خواستم ھنگام عبور از زرند ترا خبر كنم یحیی راضی نشد وبعد ازروجرد رفتیمخود برداشتھ بب

میرزا احمد بسر ببردم ایشان بنوشتن بیان بنور رفت باری یك زمستان در كاروانسرای بیرون دروازه در خدمت جناب آقا

دادند كھ یكی را بمستوفی الممالك آشتیانی ویكی را بمیرزا دالئل سبعھ ببنده فارسی ودالئل سبعھ مشغول بودند ودو نسخھ

انتھی .علی تفرشی ومجد اٌالشراف برسانم ورساندمسّید

_____________________________

---١۴ صفحھ ---

نسج ونظم وبتدریج توانست شبھ كلمات مذكوره خطب ومناجات والواح وآیاتی بسرعت بیان وزبان

چنانكھ در بخش دّوم محض تشویق وترغیب ونظر بمقاصد الھّیھ ومصالح وقتّیھنماید وجمال ابھی 
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سجن چھریق ارسال داشت وبعضی نگاشتیم برخی از كلمات بنام اورا بحضرت نقطھ اولی در اّیام

اینخاندان را بابّیھ رعایت میكردند توقیعات تشویق وتوصیھ راجع بوی صادر شده وپاس عظمت

انقیاد تام داشتند ومیرزا یحیی در محضر عظمت ل از مھاجرت اطاعت ووھمھ از جمال ابھی قب

افتخار مییافت وسائر گردن فرازان بابّیھ نیز كھ مصدر دواعی بفرمانبرداری از اوامر ودستورھا

معاشرت جمال ابھی با طبقٌھ اشراف وشاھزادگان واركان دولت ومملكت غالبًابار شدند با آنكھ برای

صورت یكی ازدند بدآنسو متوّجھ بوده حّل مشكالت میگشت ودراین مقامحاصل نمیكرحضور

 عظیم )علی(توقیعات ابھی را كھ پس از وقوع شھادت حضرت نقطھ اولی خطاب بشیخ

وتحذیر از اختالفات داخلّیھ واخبار از بلّیات وواقعات آتیھ نمودهصادر فرمودهدر شمیران

:دند ثبت میداریم  وھی ھذه وتنبیھ بمقامات عظیمٌھ الھّیھ خود كر

6الّحی القدیم

از حمد مشعشع مطّرز متالمع مترافع متصاعد ھوٌا قرب قدس حضرت محبوب است كھ بیك رّنھ

ھاھوتی كّل رّنات حمامٌھ ملكوتی وبیك غّنھ از غّنات دیك سرمدی وبیك نفحھ از نفحات طائر

مطروحھ را بتشعشع جمال انس  وجمیع جزواتعمائیان را بتنّور انوار بھٌا قدس خود منّور فرموده

نفرموده كھ كّل مغرور شده مفقود گشتھخود مطّرز نموده ویك نقطھ از كتاب بھٌا خود بیش ظاھر

اند ویحسبون اّنھم مھتدون باز ماندهاند واز وسائد وسرائر زخرف خضر وعبقری حسان

 علی عظیم در شمیران صادر فرموده؛ توقیعات ابھی را كھ پس از وقوع شھادت حضرت نقطھ اولی خطاب بشیخصورت یكی از-٢
.منبع و اصل این لوح  تاکنون بدست نیامده است
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فوارّیت صبح وفا در ھوّیت غیب ومفسدون حال كھ ومحسنون ال فَورّب الّسموات ُھم كاذبون

زمین را احاطھ نموده كدورات احباب چنان بر صفحھ ومداد نازل فرورفتھ وظلمانّیت لیل عمٌا صحن

كدورت غیب وشھود گشتھ  سبحان الّلھ بشّدتی كھ طرائز حزن از طلعت گشتھ كھ ذكر آن موجب

ظاھر

---١۵ صفحھ ---

بشعور آئید وقدری  لمنقلبون بگو ای اھل بیان اگر فی الجملھظاھر گشتھ إّنا ِلّلھ وإّنا الی رّبنا

مباركھ ازلّیھ را چگونھ متصاعد بسمٌا قدس سلطان ازلی شوید ملتفت میشوید كھ كلمٌھ جامعھ

كھ آنچھ كسب نموده ایدی والُسن تفریق نموده اید بّحق مرّبی غیب وشھود وسلطان وجود مقصود

الّسموات واٌالرض مبرھن وواضح است شٌی عّما فی ملكوتشما عند من ال یغرب عن علمھ من 

اعمال شما ھنگام رجع بشما رجعت خواھد نمود إّنا وثمر آنرا عنقریب خواھید دید وھمین افعال و

فیا الھی ومحبوبی لم ادِر اّی امر اردت فی حّقی واّی شٌی تّعینت علی طلعتیِلّلھ وإّنا الیھ راجعون

البیت بالذّلة الكبری غاة العباد فاّنی لدیك حاضر بالوفٌا وان تقبض روحی فیاترید ان تخذلنی بین ظ

محبوبی ٌالشھدّنك فی ذلك الحین بین یدی طلعة فوعّزتك ما اطلب ملجٌا إّال جمالك الجذبٌا فسبحانك یا

ھ ال إلھ سرائر القدس تلقٌا حضرة سلطان قّدوسّیتك بٌاّنك انت الّلحضرة ملیك وّھابّیتك وٌالنادیّنك فی

مستریحًا فی وحدك ال شریك لك لم تزل كنت مستقیمًا فی ّسر البھٌا وال تزال اّنك انت قد كنتإّال انت

یمكن ٌالَحد الّتعارج الی بساط عرش العمٌا ولن یقدر اَحد ان یتصاعد الی ّجو ملیك جذابّیتك وال

یران الی سمٌا ّعز فردانّیتك وال ٌالحد ٌالحد سبیل بالّطّیتك وكٌل یریدوا وصلك ولقائك وآلسلطان قّیوم

ملیك ھاھوتّیتك فسبحانك یا الھی وسّیدی لّما ال اجد حّظا إّال فی تغّرد دلیل بالورود فی بساط انس
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ونعت نفسك نفسك لعّل وال ّعزًا إّال فی ذكر آالئك ٌالجترج فی ذلك الّلیل بین یدیك بثنٌا ذاتك ذاتكآیاتك

عند تظّھر رایات الّھم من اھل یاح الحزن عن احّبتك وتستریح فٌوادیتسكن قلبی عند تمّوج ار

البیت الوحدٌا ویفعلون اٌالحبٌا علی طلعتك ماصفوتك فسبحانك یا الھی انت تشھد حالی فی تلك

---١۶ صفحھ ---

تسمع ضجیجی ما یشائون انت تعلم ّسری عند احرف العمٌا ویعملون اٌالصفیٌا علی ما یحّبون انت

ما اری كّل ذلك إّال من فعلك بی ّلذّلة الكبری واٌالتقیٌا یظّنون فی حّقك ما یریدون فسبحانك سبحانكبا

فی جمیع ھذا اذ اّنك انت الّحق ال إلھ إّال انت وإّنا واحسانك علَّی فلك الحمد فی جمیع ذلك ولك الّشكر

 فلقد اجلسھ علی سریر الحمرٌا ولقد اغردهِلّلھ الذی قد اّغن البھٌا بّسر الوفٌابكّل ذلك مٌومنون والحمد

والحمد ِلّلھ الذی قد بٌایات الجذب فی ذلك الّلیل الحزنٌا ولّكن الّناس اكثرھم ال یشھدون وال یشكرون

طلعات العمٌا فلقد ابتاله بین یدی المشركین اقام الّنور فی ّسر البھٌا فلقد اشھده من ھاھوت اٌالمر بین

یشھدون وال یعرفون والحمد ِلّلھ الذی قد اركبنی علی براق ن الّناس اكثرھم الفی ارض اٌالنشٌا ولّك

رفرف صفر الجبروت فی مستّسرات ھوّیات اٌالبھی ولّكن الّناس اكثرھم ال الّنور فلقد اقامنی علی

عند یعقلون والحمد ِلّلھ الذی قد اصعدنی الی ساحة ّعز البھٌا فلقد ابدعنی فی الوجودینظرون وال

اكثرھم ال یشكرون وال تشعشع طلعة البٌا فلقد ادخلنی فی بیت الھوّیة بٌاستار الكبری ولّكن الّناس

یشعرون ان یا حمامة اٌالزلی ودیك یفھمون ثم بعد ذلك ینكرون ویقولون ماال یعلمون ویحكمون ماال

ب ِلَم تكفروننا ِبَم الجمالی ُقل ان یا اھل الكتااٌالحدی وطائر اٌالبھائی وتظّھر اٌاللھی وتشعشع

ٌاَلسنا تفّرد الرّب فی جبل الّطور ِلَم تٌوذوننا كیف تحزوننا ٌاَلسنا مستّسرتجحدوننا ٌاَلسنا آیات الّسرور

اٌالحدّیھ بالّظھور كیف الّنزول فی اّلزبور ٌاَلسنا طلعة ّحی غفور ٌاَلسنا عمٌا الكافور ٌاَلسنا بّینات
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الّعز فی ظلمات اّلدیجور ٌاَلسنا المحبوب فی نا فی بیوتنا ٌاَلسنا جمالتخرجوننا عن دیارنا ِلَم تحبسون

الحبیب فی قلب البھٌا برّنات الّنثور ٌاَلسنا المرّنم فی الھوت الفٌواد كبد الھٌا بالّسر المستور ٌاَلسنا

 عزیٍزَذَخالّطیور ِلَم تعرضوننا وتقتلوننا وتخذلوننا تالّلھ الّحق سنزل علیكم َابرّنات

---١٧صفحھ ---

 مقتھر فسوف تعلمون من یأتیھ عذاب یحزنھ و مالکم بطٍش شدیٍدعلیکم ظھر  و َسَی مقتدٍرعزیٍز

یا محبوبئ و مونسی و مشھودی استغفرک فی ذالک اآلن من سبحانک کسبحانأخذنا مفّر فعن 

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

This Part of the page is Missing

 از طھران ه  و امر بھ مھاجرتشی بدو فرستادخّط داشتند طھران در کرمانشاه اقامت از .…

جًا بلندپروازی کرده خویش را بالقاب مرأت و ثمره و متدّر.………و او اطاعت نکرد فرمودند 

صیؤ صبح ازل و غیره ھمی خواند و گاھی وحید و

---١٨ صفحھ ---

شد او علی ودمی بمقاماتی برتر ازآن ستود وجمال ابھی بدانطریق كھ ذكری حضرت َأصؤی ھاگ

نگاھداری ووسائرین را نصیحت داده ھدایت بطریق مستقیم میفرمود ودر ظاھر تجلیل وتشویق

نفحٌھ عظمی رسد ودرآن اّیام ھ وغیرھم حاصل شده موقعمینمود تا متدّرجًا استعدٌا حقیقی در بابّی

نوری محبوس وآقا سّید حسین كاتب كھ ویرا جناب قّرة العین در طھران بخانٌھ محمود خان كالنتر

بطھران آوردند در انبار دولت مغلول ومّال عبدالكریم قزوینی پس از واقعٌھ شھادت عظمی از تبریز

.ن وبالد مقارنھ بجمع واستنساخ آثار اعلی مشغول بوددر طھراحسب دستور جمال ابھی
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شھادت سّید بصیر ھندی

ویرا مٌامور تسخیر درآن اّیام خانلر میرزا ّعم ناصراّلدین شاه حاكم خّرم آباد شده میرزا تقیخان

وسّفاك بود با اردوی معّظم لرستان داشت واو برادر خویش ایلدرم میرزارا كھ مردی متھّور

معسكر ساختھ منتھض قتال با والی لرستان رستاد وایلدرم میرزا كوه خاوه والشتررابدانصوب ف

مشاھیر بابّیھ مانند مّال عبدالكریم قزوینی وغیره مكالمھ وتٌامین آن سامان گشت وچون با برخی از

برخی از آثار اعلی مانند رسالٌھ دالئل الّسبع وغیرھارا مطالعھ كرده در خصوص امر بدیع نموده

 در ّطی اسفار ھدایت وتبلیغ بٌاردوی مذكور وبر شاھزاده ایلدرم میرزا وارد7ھندیبود سّید سعید

بمیان آمد شد واّیامی چند بمصاحبھ ومفاوضھ گذشت تا روزی در اثنٌا مكالمھ سخن از محّمد شاه

 بیدادگر شده بدژخیمانوسّید بیاناتی راجع بظلمھای شاه نمود شاھزاده مغرورقّسی القلب متغّیر

آنسو بیرون آوردند وسّید جلیل القدر فرمان داد تا قفایش را با خنجر بران شكافتھ زبانش را از

جان نثار كرد وھفتٌھ بیش نگذشت ومكتوبی از اعمی مظلوم بامسّرت كاملھ وتوّجھات رحمانّیھ

رم بسواران كھ داللت بر طغیان ومخالفتش مینمود الجشاھزادٌه مذكور بدست خانلر میرزا رسید

كرده غّل وزنجیر گران بر دست وپا نھاده وبر حماری عریان وسربازان حكم داد ویرا دستگیر

تا اردبیل كشاندند ودر قلعھ بزندان كرده سخت مقّید ومحبوسنشانده بخاری وذّلت تمام

---١٩ صفحھ ---

ومحبوس نموده بداشتند تابحال خسران وندامت بُمرد

واهللا سعید ھندی و سّید بصیر ھندی دو شخص .منظور فاضل سّید بصیر ھندی است. بھ نظر میرسد اشتباه تایپی رخ داده شد-3
متفاوت ھستند 
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 جمعی از بابیانفتنٌھ اصفھان وشھادت

عبادوز از ونیز جوانی شیخ اسماعیل نام از طّالب مدارس دینّیھ اصفھان بواسطٌھ آقا محّمد قاسم

شده حالت جذبھ یافت بابیان مشھور كھ در واقعٌھ بدشت حضور داشت از امر بدیع مّطلع ومٌومن

 منم وعّلی امیر المٌومنین رسول الّلھومتدّرجًا تغییر حال حاصل كرد چنانكھ اّدعا نمود كھ محّمد

َمن یظھره الّلھ موعود در بیان میباشم وجمعی از محّمد قاسم مذكوراست ونیز اظھار داشت كھ

ھ وچون بابیان غایت انتظار وترّصد برای ظھور من یظھره الّلرجال ونسوان حول او مجتمع شدند

خش سابق نگاشتیم وآن اّیام در تبریزی از حروف ّحی كھ تفصیل احوالش را در بداشتند مّال باقر

بود از مشاھدٌه احوال مذكور چنین گفت حضرت رّب اعلی بمن فرمودند كھ تو بحضوراصفھان

بصیر حضرت من یظھره الّلھ خواھی رسید وشاید این شخص ھمان موعود منتظر باشد ونیز سّید

اّیام در اصفھان بودند  آنھندی سابق اّلذكر با حاجی میرزا جانی كاشانی ومیرزا سلیمانقلی نوری

اّیامی طویل كھ حال بر اینمنوال گذشت وبا شیخ مذكور گاھی مالقات ومصاحبھ مینمودند وپس از

خودرا بر ھمھ كس ظاھر وآشكار كنم وحكم كرد تا روزی شیخ اسماعیل گفت امروز من باید امر

د ظھر محّمد پس ھمھمھ در كوی بصدای بلند ندا داد كھ اال اال قآقا محّمد قاسم مذكور در بازار

بسمع حكمران چراغعلی خان رسید عوانان بفرستاد تا شیخ را با منادی مذكور وبرزن افتاد وخبر

از ھمراھان كھ در یمین ویسارش بودند در بازار دستگیر كردند یكی ازآن دو عبدالغّفار ودو نفر

بازخواست وشكنجھ مة برده تحترا بدار الحكو٣صّباغ ودیگر ابوالقاسم عالقھبند بود وھرسھ

اسم نوشتند كھ فقط چند تن از آنعّده واستنطاق درآوردند واز لسان آنان تقریبًا صد تن را بنام بابی

وآقا محّمد حناساب وغیرھما وھمھ را بدار الحكومھبابی حقیقی بودند امثال سّید حسین قّناد
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---٢٠ صفحھ ---

نموده توبھ كرده  بابی نبودند ھریك مبلغی نقدًا تسلیم حكومتبدار الحكومھ حاضر كردند واغلب كھ

بدست نیاوردند وآقا سّید مستخلص شدند وحاجی میرزا جانی وسّید ھندی را ھرچھ جستجو كردند

از چندی شیخ را با سھ تن مذكور حسین مذكوررا ضرب بسیار نموده در زندان نگھداشتند وپس

میرزا حسن مجتھد كشیده تحت استنطاق  بمحضر حاجیكھ در بازار نداكنان ھمراھش بودند

وپریشان گوئی كرده انكار نمود ومجتھد حكم بر وبازخواست قرار دادند شیخ در آنموقع بترسید

محبوس باشد وسھ تن مذكور كھ بابی مستقیم اٌالیمان بودند اقرار جنونش داده گفت در خانٌھ پدرش

 بشارت ظھوری را داده چنین گفت ھركھ چنین اّدعا كند چون محبوب ما وعدٌهكرده صراحتًا گفتند

موعوداست احترام نام ومقامی كھ بخود نسبت داده تعّرض ننمائید حال اگر این مّدعی ھمانبپاس

شدیم واگر بمانیم ومقصود فبھا وإّال مارا نّیت صدق وّحقاست اگر ُكشتھ شویم در راه صدق شھید

مذكور فتوای قتل داد عوانان ودژخیمان  نخواھیم بود وحاكمحقیقی ما ظاھر شود از او شرمسار

انبوه مردم رسیده زجری داده اجری بردند تا ایشان را ھرسھ را میان بازار عبور دادند وھریك از

 در حالی كھ میگفتند این یوم یوم قیامت است  وفریق ٣نھادند وھرسھبقتل رسانده خنجر بر حنجر

نفوسی ر آشكارا شده با كمال شوق وسرور جان نثار نمودند وایشان اّولوفریق فی الّسعیفی الجّنة

واشرار آنچھ بودند كھ در اصفھان شھید شدند واجسادشان در كوی وبرزن افتاده متعّصبین

.خواستند كردند وبھرسو كشیدند

___________________________________________________________
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مّدعی مقام نبّوت ودیگری مّدعی والیت اّیام اینكھ در شھر اصفھان دو نفر از طائفٌھ بابّیھ یكیواز غرائب واقعات این 

كردند كھ واجب القتل اند وچراغعلی خان نائب الحكومة ھردورا در میدان نقش بوده علما بكفر ھردو فتوی نوشتند واّتفاق

وضة الّصفار.اصفھان بفتوای فقھٌا اسالم مقتول نمود جھان

_________________________

---٢١ صفحھ ---

ارازل اكتفا كشیدند وبعد از سھ روز آنچھ از اعضٌا ابدان باقی ماند مدفون ومستور ساختند ولی

زشتی وفظاعت رفتار كردند را از تحت اطباق سنگ وخاك بیرون آورده چندی بنھایتنكرده اجساد

.ك ناپدید نمودندآنگاه بسوئی برده تحت خاك وخاشا

شروع فتنٌھ عظیمٌھ نیریز وقتل میرزا زین العابدین خان

فتنھ سابقھ مشروحھ در ودر اثنٌا آن احوال نیران فتنٌھ عظیمٌھ ثانیھ در نیریز كھ نتیجٌھ آثار ممتّده

متمادیھ حكمران نیریز میرزا زین بخش دّوم بود ملتھب گشت وعّلت آنواقعھ تعّرضات وقساوتھای

اموال وطلب استقالل موافق میل میرزا تقیخان دین ومٌوّسسین فتنٌھاولی بود كھ برای جلبالعاب

دولت ومّلت بقلع وقمع این آئین وجماعت بابّیھ برخاستھ آنچھ امیر كبیر وناصراّلدین شاه ورٌوسٌا

وجمعی از مٌومنین را كھ پس از شھادت جناب آقا سّید یحیی وحید اكبرخواستند وارد آوردند

تحّفظ خویش از شدائد وقتل گرسنھ وبرھنھ فراری ومتواری شدند پیوستھ تعقیب واصحابش برای

دو تعّرض بعائلھ بینوایشان چیزی را فرونگذاشتند وما تفصیل آن شدائد ومصائب را دركرده از

ا طھران شتافتند وتبخش سابق آورده نگاشتیم كھ عّدٌه از آنمظلومان ناچار برای دادخواھی جانب

مٌامورین وغالمان ایالتی فارس در منزلی رسیدند وبیاسودند وشب را در بستر خواب بودند ناگھان

آنانرا دستگیر نموده با خود بشیراز بردند كھ از طھران عودت بشیراز میكردند خبر یافتھ بتاختند
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فارس وارد شد وسائرین را در شیراز تسلیم والی وفقط یكتن ازآن مظلومان گریخت وبطھران

دادند وٌاو ٌامر بتبّری ازین ٌامر

وّسب ولعن كرد وآنان كلمٌھ سٌو برزبان نراندند الجرم

___________________________________________________________

موده سامی ائّمٌھ اثنا عشر مسّمی نچراغعلی خان   نائب الحكومة اصفھان دوازده نفر از جماعت بابّیھ كھ خودرا بٌاسامی

حقائق .آنانرا ثابت شرعی گردانید بقتل رسانیداددارتاعالم وعلمٌا بودند قبل از ظھور فساد بدست آورده در حضور

اٌالخبار ناصری

________________________

---٢٢ صفحھ ---

شد سعی درالجرم حكم داد تا در میدان شیراز ایشانرا بشھادت رساندند وآن یك كھ در طھران وارد

زین العابدین خان دادخواھی ورفع ظلم نسبت ببابیان نیریز ھمی كرد واین اخبار بسمع میرزا

كبار وصغار رحم ننمود حكمران رسید وموجب مزید عناد وتعّرضش گشت وبر رجال ونسوان و

وی كردند ھمینكھ شیخ یوسف را وچون معدودی از اسیران مذكوررا از شیراز عودت داده تسلیم

مظلوم را بریدند وچند تن دیگر بقدرییر نزد وی حاضر داشتند فرمان داد گوش آنباغل وزنج

___________________________________________________________

طارم ھجوم برده چند تن از بعضی از مٌوّرخین چنین آوردند كھ چون جمعی از دشمنان حكمران در كوه مسّمی بباال

برآمدند وكاری از پیش نبردند درآن موقع خان با اشّد عناد ند وبحكم وی جمعّیت بتعقیب آنانكاركنانش را زخمی كرد

در آنوقت آنانكھ در حبس وزیر زنجیرش بودند بقتل آورد از جملھ غالم رضا یزدی وشیخار مھدیبصدد بابّیھ برآمد و

تن را بطھران فرستاد مّال محّمد وحاجی قاسم سھمقتول شدند ودو تن از نسوان بابّیھ خودرا بچاه افكنده ھالك نمودند و
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 شھید كردند ونیز مّال احمد از بابّیھ در انبار حبس خان ١٢۶٧واقعٌھ مذبحھ وحسین ولد علینقی وآنانرا در طھران در

نفرما چند نفر از نوكران فرماكرده وچند تن دیگر فرار كردند تا در سھ منزلی طھران ھنگامیكھ آسوده خفتھ بودندوفات

آنانرا شناختھ دستگیر كرده بشیراز نزد فرمانفرما بردند واسامیشان كھ مكتوب فتح نامٌھ نیریز برای شاه میبردند تصادفًا

العابدین واكبر ابوالحسن وآقا شیخ ھادی خالوی زوجٌھ وحید شھید ومیرزا صفی وابول ولد حاجی زینچنانبود كربالئی

سربازخانٌھ شیراز شھید كردند وآقا شیخ یوسف زا بابا واین ھشت تن را در میدانولد عابد ومیرزا حسن وبرادرش میر

خان فرستادند واو حكم داد گوش آقا شیخ یوسف را بریدند ودیگری را مھار كردند وسائرینرا با كند وزنجیر بنیریز برای

میرزا محّمد شیرعسكر بالئیدیگری را چوب زدند وچند نفررا زیر چوب شھید كردند كھ اسامیشان چنین بود كرو

.وتاجاّلدینرا شب در محبس شھید ساخت وجسدشرا درچاھی انداختند

________________________________

---٢٣ صفحھ ---

وبرخی بقدری زدند كھ زیر چوب جان دادند وگماشتگانش اجساد آن شھدٌآ را در چاھی ریختند

ومّال احمد نگاشتیم كھ مّال محّمد وحاجی قاسمدیگررا بینی سوراخ كرده مھار نمودند ونیز 

بطھران رسانده وحسینعلینقی از بابیان نیریز ازچنگ زین العابدین خان خالصی ُجستھ خودرا

بدم بر قساوت وسختی بیفزود بكمك بابیان آنجا تظّلم ودادخواھی كردند ومیرزا زین العابدین دم

باقی نگذاشت الجرم بابیان متفّرق در جبال ّل آسایشواموال وامالك بابیان را بربود وبرایشان مح

نمودند ودر مئال احوالشان وعیالشان سخن گفتند واز تعقیب متدّرجًا یكدیگررا پیدا كرده انجمن

افتی بیان داشتند وبرھمھ مكشوف گشت كھ ھرگاه چون غزاالن صحرا واقدامات حاكم وعلمٌا

 از ایشان نكشیده مال وعیال وجانشانرا دستخوش ھوا شوند دشمنان دستوماھیان دریا ومرغان

نمایند الجرم پی خونخواھی برای وحید واصحاب شھید مصّمم گشتند وكمر بر قتل آمال خود
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شرح ودیگر ظالمان بستند واین اوضاع پس از واقعھ آقا سّید یحیی وحید كھ در بخش دّومحكمران

خره در فصل خریف كھ بابّیھ دردادیم تا تقریبًا یكسال ونیم امتداد یافت وباٌال

حاكم ھجوم باغستان جبال شیره انگور میگرفتند جمعی بكوه باالطارم بكارخانٌھ شیره پزی خان

گروھی مسّلح بجبال بردند ودوسھ تن از بستگان ویرا زخمدار نمودند ھمینكھ اینخبر بوی رسید

نیز استعداد حملھ وھجوم برخان ھفرستاد كھ بابّیھ را دستگیر كنند ولی كاری نتوانستند وبابّی

مقّدمات فتنھ برخاست وجوانی میرزا علی نام كھ نداشتند واینواقعھ مزید بر موجبات مذكوره شده

در نیریز بود وبنام علی سردار مشھور گردید مخفیانھ از كوه بسیار شجاع وصاحب اعتبار وقبیلھ

 ھمی نمود در ظلمت شب مسّلح بشمشیر بعائالت وارامل وایتام بابّیھبقصبھ وارد شد مساعدت

یك رفتھ ھركھرا محتاج قوت ولباس وروشنائی دید شبی دیگر بایشان رساند درب خانھ ھای یك

ویرا را بنوعی از خفا واحتیاط انجام داد كھ متنّعمین ُمنِعم را ندانستند تا آنكھ بعضیواین اعمال

رسید وشبی سر راه منتشر شده بسمع خان حاكمدیده شناختند وبا ھمھ منع وتحدید كھ كرد اینخبر 

بر او بستھ دستگیرش نمودند

---٢۴ صفحھ ---

امتداد ومداومت داد وانواع جفا وستم براو وارد آوردند واو باٌالخره رھائی یافت وبٌاعمال مذكوره

رده عموم واّتحاد تحریص وتشویق كوبھّمت تمام از ضعفا ودرماندگان ھمی دلجوئی نمود وبٌاّتفاق

خان متدّرجًا مّطلع شد وجواسیس ومٌامورین را بقیام وھیجان برانگیخت ومیرزا زین العابدین
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مسّلح بحفظ خانٌھ خود مٌامور ساخت بدون جمعّیت بسیار پی دستگیری ایشان گماشت وجمعی

ئفھ وسائر اورا نیز كمال احتیاط نمودند ولی در جمع این طامسّلح ذھاب وایاب بجائی نمی كرد

قیام كردند اّول میرزا محّمد حسین قطب مذكور از مشاھیر بابّیھ نیریز كھ دوتن بھدایت وقیادت

ضمن شرح احوال وحید شھید واصحابش در دو بخش سابق نیز آوردیم چندی در طھران نامش را

واشرافبرده عودت بوطن كرده بقیادت بابّیھ پرداخت وجمیع اینطائفھ در نیریز از علمٌابسر

قائم شمرده مٌامور وغیرھم مطیع ومنقاد او شدند واو خودرا برجای آقا سّید یحیی وحید اكبر

عّلی سردار مذكور كھ مردی بھار ومبعوث بخونخواھی از او واز حضرت رّب اعلی میخواند دّوم

بتدریج احوال واّیام قریب ھشتاد تن از بابیانوبصفت عّلو ھّمت وسخاوت ولیاقت آراستھ بود و

ودر لیالی انجمن آراستھ از مصائب واردٌه بر جناب وحید واصحاب گردآمدند در جبال مجتمع گشتند

حكمران سخن گفتھ در جستجوی وی برآمدند تا اورا بقتل رسانند ولی اورا وفظایع صادرٌه از

بنوعیكھ نمیاوردند چھ خان حكمران ازاین امور مستحضر شده احتیاط را از دست نمیدادبدست

وباال ودرون حّمام را ون از خانھ بگرمابھ میرفت انبوه مسلمین كھ اورا احاطھ داشتند اطرافچ

واگر فردی از آنان را بچنگ میاوردند نیز فارغ نمیگذاشتند وشب وروز در تجّسس از بابیان بودند

 نام وسھ تن از اھل محّلٌھ خان حاكم كربالی محّمدبال درنگ بٌاشّد عقاب میُكشتند تا عاقبت پنج

وخواجھ علی واستاد قاسم بّنٌا خانھ خان كھ عزم قتل ھر پنج پسرش خواجھ محمود وخواجھ حسن

مصّمم بر قتلش گشتند وخان درشب جمعھ بّفراشباشی خود كربالئی صادق داشت از وی بیزار شده

گفت كھ صباح بعد بحّمام میروم وپس از فراغ ازآننام دستور داده

---٢۵ صفحھ ---
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برده ھفتاد آن سوار براسب بتفّرج خواھم رفت وتو باید جمعّیتی مسّلح را بمحّلٌھ چنار سوختھاز

اندازی چھ میخواھم نفررا كھ موجب صورت اسامی از اینطائفھاند اسیر كرده بمحبس ودر قید

بواسطٌھ شخص صادقی بھ پنج تن دراین روز ھمھ را بیكبار در دیكھا ریختھ بجوشانم واین خبر

خود وداع بازپسین كردند وقبل از طلوع ور رسید الجرم پی حفظ یاران برخاستند وبا عائلٌھمذك

مختفی كردند وچون صبح شد وگماشتگان حكومت فجر بحّمام درآمده در خلوت خانھ ھا خودرا

بام ورختكن جمعی از مستحفظین مسّلح حاضر شدند وبر حسب المرسوم حّمام را خلوت كردند وبر

حّمام بود نیز جمعی تفنگدار نشستھ منتظر قیام ودفاع گشتند  خان كھ مشرف بر درببرج عمارت

خان با اسلحھ بگرمابھ داخل شد ودّالك بخدمتش مشغول گشت ناگھان پنج تن میرزا زینالعابدین

سترون مراصد بیرون آمده با نھایت قّوت بیكبار براو ھجوم بردند وبا آالت گچُبری وتیغمزبور از

دّالك بیرون دوید ر ورو كھ از دست سلمانی حّمام گرفتند چندین زخم شدید وارد آوردندموی س

خبر كرد بحّمام ریختھ با وجمعّیت مستحفظین را كھ در رختكن وباالی سقف واطراف حّمام بودند

انداختھ با تیغ وكّتاره وخنجر ریزه چھار تن آنان كھ حاضر بودند درآویختند وھمگی را برزمین

درآنحال استاد قاسم كھ بغایت شجاع وبیباك وبرای ه نمودند وخان مجروح را برختكن كشیدندریز

زاویھ اختفا مترّصد بود سخنش را شنیده دانست كھ زندھاست وبا یقین یافتن بختم حیات خان در

وی بیرون جستھ وفریاد زد كھ ھنوز زندٌه ومالزمان خان با تیغ بیدریغ براو كارد بّنائی بسوی

برده شكمش را دریدند چنانكھ امعایش بیرون ریخت ومعذلك خودرا از چنگ قاتلین رھاھجوم

امعایش را ساختھ بخان مجروح رساند وشكمش را با كارد بدرید ودست بشكم دریدھاش فرو برده

دیگر زنده بود آنگاه بیرون كشید پس اورا نیز بُكشتند ومیرزا زینالعابدین خان چند ساعتی
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موجب شّدت خوف وبیم مخالفین واقعٌھ مذكوره در نیریز وحدود واطراف شھرت یافتھدرگذشت و

ونیز در شیراز ودربار طھران منتشر گشتوقّوت قلب مٌومنین وآزادی وقدرت وتسّلطشان گردید

___________________________________________________________

بود حسن عقیدت نسبت بٌامر ابدع مقتول كھ فعًال از اشراف وحكمرانان نیریزالعابدین خان خان بن میرزا زینفتحعلي 

.طائفھ میكرد ابھی حاصل كرده اظھار انقیاد وابراز مساعدت باین

_________________________

---٢۶ صفحھ---

 میالدی١٨۵١_ ھجری قمری ١٢۶٨سال نّھم ظھور واقعات سال 

در اوائل واستقرار میرزا آقا خان نوری وقیامش بدفع فتنٌھ نیریزھالك میرزا تقیخان امیر كبیر 

شاھی گشت چھ از جھت  ه ق میرزا تقیخان امیر اتابك مورد انزجار خاطر وتغّیر١٢۶٨بھار سال 

ونواھی اورا منسوخ وملغی میكرد كمال غرور واستكبار واستبداد واعتنا باحكام شاه نداشتھ اوامر

عاری از لیاقت تصّدی بٌامر سلطنت ت جاری مینمود وشاه را جوانیوآنچھ خود صالح میدانس

 ایران ازاو متنّفر بودند ونوبتی اغلب ُأَمرآمیشمرد وچون طبیعتی شدید ومزاجی فّظ غلیظ داشت

آنان انبوه شده براو شوریدند واو ناچار پناه بمیرزا آقا خان راتبٌھ نظامیان لشگری را تقلیل كرده

تا كار وی را با آنان توفیق وتنظیم داد وبالجملھ شاه میرزا تقیخان را معزول وبردهاعتماد اّلدولھ 

بحكم شاھی خذول ومردود ومطرود داشتھ نفی وحبس در كاشان نمود وباٌالخره در حّمام فین ویرام

او شدند تنبُّھ بعّلتھالك كردند ودر ھنگامیكھ دژخیمان وغالمان شاھی ابالغ حكم كرده عازم قتل

مصلحت دراین نبود كھ متعّرض اصلّیھ مجازات خود شده اعتراف بخطٌا خویش نموده گفت اصًال
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اشتباه بزرگی كردم واینك جزٌا آنرا میبینم سّید باب وتابعانش شوم ومن در قتل سّید تقصیر و

داده متدّرجًا اختیارات تاّمھ بخشیده در امور لشگری ورا شاه صدارتومیرزا آقا خان مذكور

صدر اعظم برافراخت واو بنوع سیاست مداری ورفق وتدبیر كھ در كشوری مستقّل ساخت وبلقب

برتق وفتق معضالت امور مملكت خصوصًااوضاع بابّیھ نمود ودرآن ھنگام طبیعتش بود شروع

مٌوّید اّلدولھ ّعم شاه والی فارس بود ومیرزا آقا خان حكومت نیریزرا برایطھماسب میرزا

كھ در امور كشوری آنجا راه یافتاختالفاتی 

___________________________________________________________

لقب اتابكی وسائر ووزارت عظمیروز بیست وپنجم مّحرم میرزا تقیخان اتابك اعظم از منصب امارت نظام و

او بمنصب صدارت عظمی انتخاب اّلدولھ بجای مناصب ومشاغل بكّلی خلع ومعزول شد ومیرزا آقا خان اعتماد

منتظم ناصریومفتخر گردید

__________________________

---٢٧ صفحھ ---

مٌامور را باتقویت تمامیافت از ایالت فارس مّجزی ساختھ استقالل بخشید ومیرزا نعیم نوری

رفق ومدارا پیش گیرد  با بابیان راهحكومت آنجا نمود ودستور سیاست وتدبیری بٌاو تعلیم كرد كھ

علی ھذا میرزا نعیم خالوی خود میرزا وآزادی ومقام دھد پس آنانرا بدام كرده دستگیر نماید بناًٌ

را با سوارانی چند مقّدمھ بنیریز روانھبابا

___________________________________________________________

مخصوص گشت بعد از ورود بفارس نسبت ّید اّلدولھ طھماسب میرزا بٌایالت درائی مملكت فارس امیرزاده مٌو١٢۶۴دراین سال 

ونظمی كامل بروی كار آورد ولی بسبب امور صدارت عظمی كاخ عمارت ارتش پی بٌاعاظم واواسط الّناس رٌافت وعطوفت اظھار
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ال عالج ازین بود كھ تعّدیات محكوم بود وامیری مٌاموربود وقصور ایران ایوان جاللتش در غایت قصور وفتور حاكمی بھٌا نور

باطلھ مھرعلیخان را وحی منزل شمارد وفقرٌا ومظلومین نیریز وداراب جرمھا میرزا نعیم را در جوكات كٌان لم یكن انگارد واقاویل

مجّددًا ھنگامٌھ نیریز روی نمود ورود عمومی بابی دادند وضعفا وملزمین جھرم وقیر وكازرین را خارجی وریائی خالصھ حینبحكم

بگیرد ونیریزرا بمیرزا نعیم لشگرنویس باشی فارس كھ صدر اعظم را برادرزن وبنیواصل این مقّدمھ چنین بود كھ حكومت دار

ت نیز بستره آمده معدودی از بقّیٌھ جماعّعم بود مفّوض داشت درین اّیام حكومت از صامت وناطق مھما امكن اثر نگذاشت اھالی

رسید بنوع بٌاخراج نائب میرزا نعیم كھ عامل خراج بود برانگیختند چون این خبر بمیرزا نعیمبابّیھ كھ در خفا وزوایا بسر میبردند

اّتفاق بابی ومحّل نیریز ظاھرًا دور از صدق وصواب دلخواه خویش خدمت امیرزاده مٌوّید اّلدولھ معروض گردانید چون بسبب

قطع وفصل مٌوّید اّلدولھ مردی خداپرست وظاھر الّصالح بود طریقٌھاحتیاط وحزم را از دست ندادهولی چوننمینمود مسموع افتاد 

توپ وتفنگچی چریك بسفر نیریز مٌامورش گردانید ودر این ماجری بزاّمٌھ خود میرزا نعیم نھاد با جمعی از پیاده نظام ودو جّراره

وشریر فقیر خود سفر كاربمقاتمت ومبارزت انجامید جمعی كثیر از صالح وطالح وبنیریز رسیدعشر آخر مّحرم خود میرزا نعیم

اّلدولھ بحضور احضار پس از تحقیق واستفسار مٌوّیدنیریزی مقتول گردید وبرخی را نیز اسیر دستگیر نموده مغلوًال بشیراز آوردند

رسیده بود واشتھارش  امر مّھم عظیم از میرزا نعیم بانجاماخیاررا متعّرض نگردید ولی چون انجام ایناشرارا بداریوار فرستاد و

الزم مینمود بقّیة الّسیف را بدار الخالفٌھ طھران فرستادند

حقائق اٌالخبار ناصری

___________________________________________________________

ساكن شیراز بود وشغل غالب اوقاتش لشگر  در شیراز متوّلد شد واز جملٌھ نوریھای١٢١٩میرزا نعیم لشگرنویس باشی در سال 

سال ھنگامی حكومت وسرپرستی حدود نیریز وداراب وجھرم وغیره را داشت وباٌالخره درنویس باشی سپاه مٌامور فارس بود و

ناصریفارسنامۀ  در شیراز درگذشت١٢٩٢

_______________________________

---٢٨ صفحھ ---
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امور نیریز روانھ داشت ومیرزا بابای مذكور در شھوری چند كھ قبل از ورود میرزا نعیم حّل وعقد

واستعداد مقاتلت ورود بنیریز یرزا نعیم با دو فوج سربازمیكرد ابدًا تعّرض ببابّیھ ننمود تا آنكھ م

استقبال واجالل بجای آوردند ودر چند روز نمود وعّلی سردار شھیر مذكور وبابیان از او مراسم

كھ بدون احتیاج باعمال اسلحھ ایشان را دستگیر سازد اّول تعّرضی نكرده حیلھ وتدبیری اندیشید

حّلٌھ بابّیھ فرستاد عنوان دادگستری واحقاق حقوق مظلومان از بملذا مٌامور مخصوص چاپلوسی

العابدین خان بمیان آورده ایشانرا امیدوار ساخت   آوردھاند كھ زوجٌھ میرزا زیندرثٌھ میرزا زین

شوھررا از بابّیھ العابدین با میرزا نعیم در خلوت مالقات كرده وعده نوید داده از او خواست انتقام

مجتمع ساختھ دستگیر كنند دبیر نمود كھ بنوع مذكور آنان را در دار الحكومةگیرد وچنین ت

در دار الحكومة حاضر شدند پس یك فوج وبالجملھ روزی قریب یكصد وپنجاه تن از اركان اینطائفھ

مختفی ومترّصد گشتند دِر قلعھ را بستھ شّلیك سرباز كھ بموجب دستورش در قلعھ دار الحكومة

عوانان ومستخدمین حكومتی ریختھ تمامشانرا اخذ كرده دخول وخروج شدند وباكرده مانع از 

چوب زدند ومیرزا حسین قطب وعّلی سردار نیز در آنمیان بودند بحبس وقید انداختند وبعضی را

را بصدر اعظم خبر فرستاد واو بعرض شاه رسانده حسن تدبیر وخدمت بنمود ومیرزا نعیم ما وقع

 نعیم ارزانی داشتھ فرمان صادر كرده باجمعی سواران ومٌامورین بشیرازبمیرزاوشاه تشریف

عائالت روانھ داشت تا ھمھ محبوسین را از نیریز تحت الحفظ بطھران ببرند ودر خالل آن احوال

ومیرزا نعیم محبوسین وباقی بابّیھ نیریز شب ھا وروزھا در نھایت تشویش واضطراب گذراندند

واسمٌا تمامت محبوسین عیین تكلیف سربازان ناچار از رفتن بشیراز شدبرای تٌادیھ رواتب وت

مذكوررا صورت نوشتھ بمیرزا بابای نائب الحكومھ سپرده
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___________________________________________________________

ز برج حوت بحمل تحویل نموده اروز شنبھ بیست وھشتم شھر جمادیاٌالولی ھشت ساعت وسی وشش دقیقھ از روز گذشتھ آفتاب

.وسالم عام در تاالر تخت مرمر باشكوھی منعقد گردید

منتظم ناصری

________________________________

---٢٩ صفحھ---

١٨۵٢_ ھجری قمری ١٢۶٨سال نّھم ظھور واقعات سال 

سرباز  نگھدارد تا تكلیف از مركز برسد وخود با فوجسپرده دستور داد كھ ھمگی را در حبس

مسّلح وجنگی واز بشیراز رفت ودر غیابش میرزا بابا خواست از اھالی قریٌھ َقَطُرة كھ ھمگی

دولت نماید وآنان سربطغیان خویشان وانصار خان حكمران مقتول بودند تحصیل عوارض مالّیات

اقعادشان واخذ مالّیات عاجز گشت دراین ند وازبركشیده عصیان ورزیدند وگماشتگان ویرا زد

این مقصود از عھدٌه عّلی سردار بشایستگی انجام پذیرد ھنگام برخی از اھل قصبھ بٌاو گفتند اجرإ

حبس بیرون آورده مالطفت واظھار محّبت كرده مٌامور اخذ مالّیات وصالح چنیناست كھ بابّیھ از

وبعّلی سردار تشریف خلعت داده آنانرا مٌامور بَقَطُرة واو نیز چنان نمود واخضاع عصات سازد

مٌومنین واھالی قریھ را بیم وھراس فراگرفت ومالّیات مطلوبھ بیزحمتی وصول یافت واز آنسوكرد

نیریز بواسطٌھ ئیك امینی شیراز از قضّیٌھ قرب ورود سواران ومٌامورین شاھی مّطلع شده ببابّیٌھ

بمدافعت ومقاتلت گشتند وسھ نقطھ را موده بعد از مشورت مصّممخبر رساندند وآنان اجتماع ن

مستّعد كارزار گشتند چنانكھ جماعت معّلمین واھل محّل اجتماع وتسلیحات قرار داده سنگر بستھ
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مجتمع وعّلی سردار با تفنگدارھا در خانٌھ خویش ومشھدی میرزا علم در خانٌھ مّال محّمد مٌومن

باغ از خارج قصبھ مھّیا شدند ودم بدم بارسال رُسل از حال یكدیگر در حسین قطب با بستگانش

بابا نوشتھ با  رسیدند میرزا نعیم مكتوبی بمیرزا مییافتند وھمینكھ سواران ومٌامورین بشیرازاّطالع

ببرند وسواران بنیریز آمدند \آنان بنیریز فرستاد تا بابیان را بیدرنگ اخذ كرده بشیراز وطھران

بابیان دست وكس نزد ایشان فرستاده ابالغ  ناچار بصدد آن شد كھ بتدابیر وحَیل برومیرزا بابا

از اشرار سر بطغیان بر افراختند واین سواران مٌامور داشت كھ چون در فالن سرحّد مملكت جمعی

آنكھ شما نیز مساعدت نمائید وجماعت خودرا حاضر سازید تا باٌالّتفاق سركوبی آنان ھستند ٌاولی

مقصود دھید وپی درپی از این قبیل ابالغات نمود وبابیانام اینانج

---٣٠ صفحھ ---

با اینكھ وبابیان جواب نفی فرستاده گفتند كھ ما اینك صالح خودرا در اقدام باینگونھ از امور

حیلھ او نیفتند ومضطرب دستوری از دولت نرسید نمیدانیم ومیرزا بابا دانست كھ دیگر بار در دام

 برای رفع مسئولّیت نزد شاه وصدر اعظم چند تن از تفنگداران غیر بابی را بدون تقصیر شده

بابی بطھران فرستد ولی ملتفت این نكتھ شد كھ گرفتھ محبوس نمود ومیخواست آن بیچارگانرا بنام

م مطلوبھ حاصل نشود لذا قریب دوھزار تن مسّلح گرد آورده حكتا چندتن بابی ھمراه نفرستد نتیجٌھ

مزبوررا گرفتند لكن جرئت نیافتند كھ داخل شوند الجرم ّفراشان حكومتی را داد تا اطراف بستام

تا جلو افتاده داخل بستان شدند وھجوم بردند وبابّیھ بدفاع برخاستھ با چوب وسنگامر نمود

عّلیوشمشیر وششپر مھاجمین را خارج كرده تكبیر گویان از باغ بیرون آمدند ودر ھمانحال

جانب صدا بتكبیر بلند سردار وھمراھانش وسائرین از بابّیھ نیز از محال خود بیرون آمدند واز سھ
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مقابل شده ھمھمھ وفریاد از كردند واطراف جنگجویان مھاجمین را محاصره نمودند وبایكدیگر

نام بن در آنحال جوانی از بابّیھ محّمد ھرسو بلند گشت واسلحٌھ جنگ در دستھا صعود ونزول یافت

بیرون جست وبا شمشیر برھنھ حملھ كرد واز شجاعت میر احمد كَفن بگردن انداختھ از باغ

برقرار اختیار نمودند ودل از دست داده بگریختند واو از وقدرتش جمعیت مھاجمین ترسیده فرار

د الحكومھ رسید وجوان دلیر در آنجا گرفتار اعدا گشتھ اورا حبس كردنعقب راند تا بدرب دار

بیش از دویست نفر نبود ومھاجمین واعدا جمعّیت كثیره داشتند وتا ھنگام غروب وعّدٌه بابّیھ

سنگر ساختھ میدان كارزار وھنگامٌھ گیرودار گرم بود وآنعّدٌه قلیل یكرشتھ چاھھای قنات راآفتاب

رآن روز شّلیك شد وداز صبح تا شام قتال نمودند ودم بدم قریب پانصد الی ششصد تیرتفنگ ھمی

گرفتند ومیرزا بابا ایشانرا حبس نمود مّال محّمد ودوتن دیگر از بابّیھ را اعدا در حال انفراد یافتھ

نمایند باٌالخره ھشت تن دیگر از ایشانرا نیز یكی محّمد بن تا عّدٌه دیگررا نیز بدست آورده مجازات

كر شبان ونیزمحمود بن حیدر بیگ دیگر عبدالّلھ بن عسمیر احمد مذكور ودیگر

---٣١ صفحھ ---

از ونیز احمد بن مشھدی اسماعیل وعلی ومراد ورضا نام از اھل بوانات ودیگر خاجھ غفار

دستگیر كرده اصحاب آقا سّید یحیی وحید شھید كھ آنجناب از وی رضایت نداشتھ منافقش میخواند

با یكدیگر مشورت ناندر زندان زیر برج عمارت خان حكمران مقتول مذكور محبوس نمودند وآ

كارد ھمی كندند تا نزدیك بٌان شد كرده قرار دادند برج را سوراخ كرده بگریزند وشبھا آب ریختھ با

گرفتھ منافق وخائن شد وبمیرزا بابا خبر كھ برج سوراخ شود وخواجھ غّفار مذكوررا خوف فرا

ه بابی اند وبرج را سوراخ كھ بابی نیستم واین گروفرستاد كھ مرا بی تقصیر گرفتار كردی چھ
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بابا مسرور شده اورا حاضر نمود وگفت اگر تو بابی نیستی باید كرده میخواھند بگریزند میرزا

تا مستخلص شوی واو در جواب گفت برای اجرإ این امر حاضرم پس بٌامر ھمھ ایشانرا سر ببری

یكيربیگی مھّیا ساختند وھمھ را از زندان بیرون آورده درب مسجد مشھور بمسجد نظمیرزا بابا

پیشتاب شھید نمود كھ محّمد نام جوان سابق اّلذكر بود آقا رضا بن آقا علینقی از اعدإ نیریزی بارا

پدر رھا كرد ورا مستخلص واووسائرین را بالّتمام خواجھ غّفار مذكور سر ببرید ومیرزا بابا

این ملعون منافق پسر من نیست بلكھ از خواجھ غّفار پیوستھ در ّحق وی چنین میگفت كھ ھمانا

برگشتند وبابّیھ از واقعات مذكوره دانستند كھ جای دیگراست وچون شب شد مھاجمین بمحّل خود

شب از معموره خارج شده ببوستانی مشھور بنام وھمانعاقبت امرشان بشّدت وضیق میرسد

ار آنرا غالبًا وحید شھید بدست خود بمسافت نیم فرسنگی نیریز كھ اشجبیدالنك واقع بر دامنٌھ كوه

مجتمع شدند ومّدت سھ شبانھ روز مشورت كردند وبا روح قوی اّتحاد وجانفشانی غرس كرده بود

شدند كھ با یكدیگر بمساوات ومواسات كاملھ سركرده از كّل شٌوون خانھ منقطع شدهمتعاھد

كھ اقدام بظلم ومخالفین وقاتلین رابنصرت امر جدید وبخونخواھی از دمإ مسفوكھ شھدٌا قیام كنند 

گزیدند ومصّمم شدند كھ وقتل وحید شھید وسائر اصحاب نمودند بمجازات رسانند ودر آنجا اقامت

كوشند وجمعّیت رجالشان بعّدٌه چون امید نجات از دست ظلم اعدا ندارند در طریق سعادت آخرت

چھارصد رسید وبعد از سھروز شبی داخل قصبھ شده عیال

---٣٢ صفحھ ---

از ششصد عیال واطفال واموال خودرا جمع كرده سوی جبل بردند وشمارٌه نسوان واطفال متجاوز

بستند ودر دامنٌھ كوه بوده ھمگی را در باغستان دامنٌھ كوه محّل دادند ورجال در باالی كوه سنگر
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ھالی درآن فصل در ونیمی از امذكور انجیرستان بسیار بود واھالی نیریز باغ وبستان داشتند

از واقعات مذكوره یافتند چند بار بستانھای خود بسر میبردند وبرای تعّصب وغضب شدید كھ

برافروختھ ببوستانھا ھجوم كرده ھركس را كھ تعّرض وحملھ بر بابیان نمودند وآتش غیرت ایشان

روزه چند نعش از نموده بكیفر اعمال رساندند چنانچھ ھمھ اذّیتی بٌاصحاب رسانده ویا سب ولعن

دار الحكومھ میانداختند ومیرزا بابا سخت در خوف وھراس افتاد معاندین بقصبھ آورده درب

.وتفصیل واقعات رابطریق مبالغھ واغراق بمیرزا نعیم وشاھزاده والی فارس نگاشتھ كمك طلبید 

ورود افواج وشروع مقاتالت خونین وشكست اردو

فرمانفرما  با فوج سرباز گلپایگانی وتوپ وآتشخانھ وبا فرمانالجرم طولی نكشید كھ میرزا نعیم

وارد نیریز شد ودر برای چھار بلوك كھ آنچھ سوار وتفنگچی وكمك الزم باشد برای وی بفرستند

عیانلو بسرداری معصومعلی خان مّدت بیست روز قریب ھزار نفر تفنگچی اصطھباتی وھزار نفر

بسرداری میرزا یوسفخان كالنتر نیریز ش نیز ھزار نفرَقرت وارد شدند واز نیریز وتوابع

مقتول ومّال حسن ولد مّال علیمحّمد كھ چنانچھ در ومحّمدرضا خان برادر میرزا زین العابدین خان

بابّیھ از منار ومسجد بزیر افتاد وعّدٌه دیگران از بزرگان بخش دّوم نگاشتیم بضرب گلولھ تفنگ

د واطراف بابّیھ را از ھر گوشھ وكنار احاطھ كردند وبابّیھ چون مجتمع شدنوكدخدایان ھر محّل

واعتماد وخیم مشاھده كردند مھّیای برای تحكیم مواقع خود ومقاتلھ گردیدند وبا اعتقاداوضاع را

نسوان واطفالرا در باغ كامل بحّقانیت خود در راه دین وآئین دل بر مدافعت وجانفشانی نھادند و

گرفتند محّل اقامت وتحّصن خویش  وآرامش داده رجال در باالی جبال استقرارسابق اّلذكر آسایش
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را سنگر ساختھ َعَلمھای ّسد نمودند وسرراھھارارا بركوه مرّتب ومھّیا ومعابر ومحال آمد وشد

ُسرخ افراختند وچھل سنگر مرّتب

---٣٣ صفحھ ---

آستانھ مقّرر داشتند چنانچھ سنگرمرّتب ومستحكم نمودند ودر ھریك جمعی را معّین ورئیسی 

اسماعیل بمشھدی درویش واگذار وسنگری دیگر بسرداری خواجھ قبطی ودیگر بسرداری میر

سنگری باختیار ودیگر بسرداری حاجی قاسم ودیگر بریاست مّال شاھعلی وبر ھمین طریق ھر

رھا ممتاز ساختند كّل سنگواقتدار سرداری بود وچند تن از دلیران را بسركشی واختیار داری

ورئیس بر كّل میرزا حسین قطب بود كھ واعاظم وبزرگان را بریاست ونقابت بر كّل معّین نمودند

میشمردند وعّلی سردار رئیس كّل قوای جنگی دستورھای اورا واجب اٌالطاعة ومن جانب الّلھ

ی وپسرانش ومّال مّال عبدالحسین وپسرانش با مّال عّلوحاجی شیخ عبد عّلی قاضی ونیز آخوند

بزرگان این طائفھ بودند تمامت آالت حرب وما یحتاج جمعّیت را عّلی دیگر وكربالی ھادی كھ از

علینقی بن مّال عبد الحسین وظیفٌھ نویسندگی وانشٌا مراسالت بعھده داشتھ نگھداری میكردند ومّال

بروز الب شجاعتھا از آناناحترام میزیستند واز جملٌھ بابیان نیریز ھفت تن بودند كھ غبغایت

عسكر بیرقدار وظھور كرد ومشھور بنام ھفت نفری شدند نخست باقر بن میر احمد دّوم كربالئی

اسماعیل وحسین بن ودیگر حاجی بن اصغر ونیز عّلی بن احمد گرمسیری وحسین بن مشھدی

نموقع پسر گردید ودر ایھادی وحسن بن میرزا وھر كاری بمستّحق ومستعّدش مفّوض ومرجوع

از اصحاب وحید شھید كھ در دو بخش كوچكتر مّال عبدالحسین مذكور پی دیدن آقا سّید جعفر یزدی

خبر بشنید وخودرا بدامنٌھ كوه رسانید وبكوشید سابق شرح احوالش را آوردیم بھرات بود در آنجا
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دعلی مّال محّمدباقر اصطھبانات مّال فضل الّلھ مّال محّمتا باٌالخره شھید شد وپنج تن از علمٌا

اسماعیل در اردوی اصطھباناتی بودند واز مابین مقاتلین خارج شده كربالئی صفر كربالی محّمد

ببابّیھ ملحق وباٌالخره شھید شدند وبالجملھ انبوه اردوی عیانلو وُقرت وجیان وبباالی كوه برآمده

رسید سابقت ّده شان بدو ھزاراصطھباتی كھ حسب فتوای علمای خود تشنٌھ خون بابیان بودند وع

ور شدند وھنگامٌھ جستھ اطراف كوه را محاصره كردی بنای ھجوم را گذاشتند واز ھر سو حملھ

رفتند وقریب سی جنگ گرم شد وگلولھ آتش بر اصحاب ھمی باریدند ورو بسنگرھایشان

سنگرشانرا بتصّرف آوردند وایشان قوای

---٣۴ صفحھ ---

شخصی از گر مجتمع نمودند وطرفین چنان نزدیك بیكدیگر شدند كھ ھرگاهقوای خودرا در دو سن

بی نظیر از سنگر یكطرف حركت میكرد در سنگر مقابل شناختھ میشد ودرآن محاربھ رشادت

در محّلی خفی خلف سنگی بابیان نیریز بظھور آمد چنانكھ یكتن از تیراندازان اصطھباتی خودرا

اسماعیل خواجھ احمد متوّلی بفئھ لولھ مقتول نمود كھ نخستگرفتھ سھ تن از اصحاب را با گ

بن عابدین سّوم محّمد ولد مّال حسین ودیگر مّال خواجھ احمد واقع در یكفرسنگی نیریز دّوم شعبان

مّال علیمحّمد زخمدار شده بعد از چند روز درگذشت در آنحال یكی عّلی ولد آقا بابا ومّال حسین ابن

صفر بی تٌاّمل شمشیر كشیده بسوی وی شتافت وچنان بر دھنش نواخت كھ نیم از بابّیھ تقی بن

بدور انداخت وبچابكی خویش را بسنگر رساند در آنوقت عّلی سردار با خستگی تمام كھسرش را

از حرب وضرب داشتھ بسنگر وارد شد واظھار گرسنگی كرده گفت ھرچھ از خوردنی دارید

نامی در و برایش مھّیا كردند خورد وقدری بیارمید ومحّمدبیاورید قدری نان خشك ومغز گرد
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سردار برآشفتھ از حالیكھ بخدمت پرداخت گلولھ از اعدٌا بفرقش اصابت كرده شھید شد وعّلی

نیز بعقبش رفتند وحملھ برده سنگر خارج شده باسیف مسلول بر گروه اعدا زد وجمعی از احباب

بگریز نھادند واشیٌا ولوازم خودرا برجای نبوه اردو رویجمعّیت اعدارا از جای كندند چنانكھ ا

دور از نیریز قرار نگرفتند وبابّیھ در عقبشان ھمی گذاشتند واز شّدت اندھاش تا چھار فرسنگ

از دم شمشیر آبدار گذراندند وبیست ویك تن را در سنگری اسیر راندند وجمعی از فراریان را

ساعتی اجسادشانرا بپائین افكندند واینواقٌھ غلبھ وقّوت بابّیھ دربرده سر بریدند وگرفتھ بباالی كوه

نیافتند واو مكتوبی بعد از ظھر واقع شد ومیرزا نعیم وتفنگچیان نیریزش از شكست مھاجمین خبر

فردا در موقعیكھ چھار ساعت بواسطٌھ مشھدی جعفر نامی بلشگریان روانھ داشت مضمون اینكھ

وھمراھانشان ازسمت مشرق ومحّمدرضا  شما ازسمت جنوب ونیریزیاناز طلوع آفتاب بگذرد باید

با توپ واستعدادشان واز سمت دھنھ شكاف خان ومیرزا یوسف كالنتر مساعدت كنند وسربازان

قمع كنیم وپادشاه را از خود راضی وجلب عّزت وسركوه بیكبار بر بابّیھ حملھ برده قلع و

---٣۵ صفحھ ---

نزد عّلی سردار ورسول مذكور بانامھ بدست دیده بانان بابّیھ افتاد واورا بكوهوسرافرازی نمائیم 

چنین نوشتند كھ ای میرزا برده نامھ را خواندند ونامھ بررا ُكشتند وبا شمشیر وخون بر جسدش

نمودیم تا برفیقانت بشارت قرب ورودت را نعیم برای مقّدمھ وتھّیٌھ سفرت این قاصدرا روانھ جحیم

نیریزی بیخبر بودند وبا چند تن از سرباز وسركردگان واز این امور مذكوره جنگجویانرساند 

قریب چھارصد نفر مجتمع شدند وبعضی از نیریزیان كھ زنانشان بسوی كوه شتافتند ومتدّرجًا

در میان بابّیھ بكوه رفتند خطاب عتاب بٌاحباب كردند كھ چرا عائلٌھ مارا با ایمان باین امر داشتھ
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شما باالی كوه آوردید بابّیھ جواب دادند كھ بموجب شریعت وحسب عقیدت خودتان از ذمّیتدخو

شناختید وما با خارجند آنان بنوع تعّجب وحیرت گفتند این چگونھ ممكن است شما ظھور حق را

را سلمان وابوذر حضرت رسول الّلھ جمعّیت علمٌا ازآن محروم مانیم بابّیھ جواب گفتند بدانگونھ كھ

مانده جدال وقتال نمودند ودر آن حین عّلی سردار شناختند ومّلت عرب ویھود با علمائشان محروم

از اصحاب راه باالرا ّسد كرده حملھ بر جمعّیت مخالفین بردند وخود امر داد كھ عّدٌه رشید تفنگچی

یق فرارراھمرھانش در ھمانحال كھ گرم سٌوال وجواب با نیریزیان مذكور بودند طربا عّدٌه

ولد میرزا از برایشان بستھ از ھیچ طرف راه ندادند وھدف گلولھ آتشبار ساختند وجوانی حسن نام

حملھ بردند وانبوه مخالفین اینطائفھ شمشیر بركشید وسائرین نیز تفنگھارا حمائل نموده با شمشیر

تھ فرار اختیار كردند مٌاكوالت را برجای گذاشاز ھیئت وھیبشان دل باختھ تمامت اسلحھ واشیٌا و

را یوم فرج بعد از شّدت نامیدند چھ كھ بسیاری از وغنیمت وافره نصیب اصحاب گشتھ آنروز

بقدر كافی فراھم نبود پس تمامت غنائم از قبیل انواع اسلحھ ایشان اسلحھ نداشتند وخوراك ھم

این واقعٌھ ولباس وغیره را جمع كرده بسنگرھای خود عودت نمودند ووسرب وباروت ونان

بغروب آفتاب واقع شده كھ تقریبًا دوھزار نفراز شجاعان منتخب آنحدود بدون عجیبھ در نزدیك

مقاومت ومحاربت نمایند از عّدٌه معدود منھزم شدند ومیرزاآنكھ

---٣۶ صفحھ ---

ج وآتشخانھ وفوومیرزا نعیم بیخبر بود وھنگام غروب خبر ببابّیھ رسید كھ میرزا نعیم با توپ

وموافق دستوریكھ در مكتوب سرباز گلپایگانی از طریق درب شكاف كوه وارد گردیده قرار گرفتند

حملھ كنند واحباب را قلع وقمع نمایند سابق اّلذكر داده منتظرند كھ اردو در فردا از چھار طرف
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كن اّطالع از ُطرق واوضاع جبال ما ھستند وممعّلی سردار چنین گفت كھ سربازان غریب وبی

صالح اینست كھ امشب بیدرنگ اردورا شكست داده متفّرق است فردا راه فراررا پیدا كنند لذا

بااینكھ ھمھ خستھ بودند رٌای ویرا پذیرفتھ مھّیا شدند واو گفت سازیم وفردا راحت باشیم واصحاب

وزده دیگر كثیر نیست ودو نوزده نفر انتخاب كرد كھ یك نوزده از طرف باال ونكھ احتیاج باجتماع

پائین شپخون بٌاردو زند ودر نیمھ شب بدین قصد روانھ شدند ولی سّید حسین نام رئیساز سمت

واو آنعّده چشمش كم نور بود وچون خواست از روی سنگی بگذرد سنگ از زیر پایش حركت كرد

شان فرصت بایاز كوه ساقط گشت واردو قصدشانرا فھمیده مھّیای قتال شدند لكن عّدٌه مذكوره

شیرازه اردو گسیختھ روی بفرار نداده الّلھ اكبر گویان از دو طرف شّلیك كردند ودر شّلیك اّول

میان معركھ بیرون ُبرد وھمھمھ وغوغا نھادند چنانكھ میرزا نعیمرا یكنفر بردوش گرفتھ از

از كدام سو بگریزند چون درآن ظلمت شب برخواست وسربازھای دل دونیم شده كھ ندانستند

راه فرار جستھ دررفتند وبابّیھ بغارت پرداختند انھھای چوبی آتش گرفت وروشنائی پدید گشتخ

بباالی كون بردند وبعد ازاین واقعھ آسوده شدند ومیرزا نعیم بال آنچھ یافتند با دو توپ وآتشخانھ

م وقّوت وقدرتی كھ برای بابّیھ حاصل شد وخطراتی كھ برای خودش ومردتٌاّمل تفصیل ماجری

برنگاشتھ بشیراز نزد مٌوّید اّلدولھ طھماسب میرزا والی فارس فرستاد دیگر محتمل است

خان سوار وسرباز وتوپخانھ آتشبار برای قلع وقمع فتنھ نمود ومٌوّید اّلدولھ بلطفعلیودرخواست

سرتیب قشقائی نوشتھ استیصال بابیان را از او خواست

---٣٧ صفحھ ---
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وُمشكان ت دایرج وپنج معادن وَقَطره وپشَنھ ودیگر محال نیریز ودھچاهخواست ونیز باصطھبانا

آلو بسرداری وغوری ورساتین وسرّحدات رجمانوا وچھارراھی وقراتی وبھارلو وعلیانمو تاق

خوردند فرمان نوشت احمد خان وخان میرزا ومعصوم خان ُقرت كھ در مقاتلھ سابق اّلذكر شكست

مسلمین ومخالف دولت قاجارّیھاند  مّتحدًا بقلع وقمع بابّیھ كھ مغایركھ باید ھمگی جمعّیت آورده

نیریز مّدت چھل روز بطول انجامید وبابّیھ كھ عّدٌه پردازید واز آنزمان تا اجتماع اردوی مذكور در

زنانشان قریب بششصد نفر بود در محّل خود باالی كوه بنوعی مردانشان قریب بچھارصد وشماره

یحتاج وافر كھ غنیمت جستند آسوده زیستند وبا توپی كھ از اردو گرفتند  اشیٌا وماكھ نگاشتیم با

رعد ولرزه در ابدان وارواح دشمنان انداختند وصیت شجاعت وغالبّیتشان در ھر صبح وشام

پیچیده ودیدگان اعدایشان بخواب راحت نرفت شبی كربالئی ھادی سردار باّتفاق نودوپنجآنحدود

حاجی بقصبھ وحملھ بمحّلٌھ سادات نمودند ومقصودشان سھامر بود اّول مجازاتنفر عزم دخول 

دّوم مجازات سّید عابد كھ تفصیل موجب شدنش را برای قتل وحید شھید در دو بخش سابق آوردیم

آنگاه بخانٌھ حكمران مقتول میرزا حسین روضھ خوان كھ بنفاق در جمع بابّیھ داخل شد تذّلل میكرد

وحید ِگل زدند الجرم بمحّلٌھ مذكوره برای وی میبرد سّوم مجازات زنانیكھ بر جسدرفتھ اخبار 

ھالك كردند وزنان مزبوررا بالباس قرمز وگیسوان ھجوم برده حاجی سّید عابدرا با شمشیر ّبرنده

شد وبیھوش بلكھ مانند ُمرده بودند ونیز میرزا حسین روضھ خون آلود در حالیكھ نَفسھایشان قطع

ریش خون آلوده بمجلس عزاداری حاجی سّید عابد وارد كرده اشّد و را با لباس قرمزخوان

ھنگامھ جمعی كثیر از اھالی نیریز گریختھ بكرمان رفتند وبابّیھ سی وپنج تن مجازات دادند ودرآن

محّل خود زنان مزبوررا شكم دریدند ودرآن گیرودار دو تن از بابّیھ ُكشتھ شد وبدینگونھ دراز
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ماندند وبزرگان سطوت تاّمھ قرار داشتھ ومنتظر ورود اردوی دولت ومقاتلت وجانفشانیب

فی سبیل الّلھ وتعدیل اخالقشان وعلمایشان بتقویت روحّیھ ایمانّیھ وتشویق باستقامت وتحّمل بلّیات

پرداختند و درآن اّیام

---٣٨ صفحھ ---

را ھمھوع یافت وحاجی شیخ عبدالعلی عقداّیام ازدواج بسیاری بین شّبان ودوشیزگان بابی وق

آیات وترتیل موافق اسلوب معمول بین مسلمین جاری نمود وعموم جمعّیت در دل شبھا بتالوت

داشت ومعذلك چون مئال مناجات میپرداختند چنانكھ ھمھمھ وآوازشان فضای قصبٌھ نیریزرا احاطھ

وشھادت ھمی كردند وبعائلٌھ خود قامتاحوال خودرا میدانستند یكدیگررا ترغیب وتحریص بر است

مستعمل وكھنھ دربر كنید ودر گرسنگی وصّیت نموده میگفتند مستّعد شھادت باشید ولباسھای

اعدٌا آزرده نشوید زاری وبیقراری نكنید وتشنگی وبرھنگی وسرما وشرارت وبدگوئی وجفای

ر شجاعت وعظمت نفس اّتحاد ومساعدت بمردان ودوصبر وتحّمل بیشھ سازید وزنانشان در

موجب حیرت دشمنان شدند

شھادت بابّیھشكست وورود اردوی معّظم دولت ووقوع مقاتالت خونین و

چادر زدند وچادر وچون اردوی مذكور وارد نیریز شدند ھر دستٌھ گوشٌھ از بیابان را اختیار كرده

ر بابّیھ بود برافراشتند سنگمیرزا نعیم را باجالل تمام در مقامی موسوم بھ بیدیخویھ كھ زیر

گلپایگانی نزد وی بودند وسربازان توپ وبعضی از بزرگان نیریز ومیرشكارھای كاردان بافوج

میرزا نعیم متدّرجًا بفوج دستور داد تا بكوه از سمت وآتشخانھ وشیپور وكرنا بنمایش آوردند و

نام یاقوتیمشھور بٌاقا میری كھ چشمھ آبی معروف بدرب شكاف آمدند ودر بستان
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___________________________________________________________

قشقائی بود وبعد از فوت پدر بمنصب سرتیپی لطفعلی خان سرتیپ بن محّمد علیخان ایلخانی بن جانی خان ایل بیگی ایلخانی ایل

وانجا  رفتھ عاقبت در سال ھزار ودویست وھفتادبمٌامورّیت روستان وبنادر وكوه گیلویھفوج سرباز قشقائی برقرار گشت وچندی

وفات كرد پسرش حاجی محّمد صادق خان چون مادرش از كالنتر زادگان بلوك آباده امامّیھ بود درقصبٌھ آباده متوّطن گشت                  

فارسنامھ ناصری

__________________

---٣٩ صفحھ ---

تصّرف رفتھ آب ازآن چشمھ میبردند درآمدند وآب رایاقوتی داشت واصحاب در آنحوالی قرار گ

اسم بردیم ونیز نموده احباب را از شرب منع كردند در اینوقت عّلی سردار با ھفت نفری كھ قبال

حملھ بسربازان بردند ومقاتلھ چند تن دیگر وبا كربالی عسكر بیرقدار كھ مجموعًا چھاده نفر بودند

برد پس بیرق را بر زمین نصب كرده با ست راست بیرقداررابشّدت در گرفت وگلولھ سربازان د

نمود آنگاه میرزا زین العابدین كھ جوان دست چپ چند تن از آنان را بضرب شمشیر ھالك

بسربازان برده آنانرا منھزم ومتفّرق ساخت وچند تن را ھنرمندی بود بیرق را بدست گرفتھ حملھ

یھ شكمشان را برای مرھم زخم مجروحین با خود ُبرد ومقداری از پبا شمشیر آبدار بقتل آورد

بابّیھ فقط كربالئی عّلی عسكر مذكور مجروح شد واین مقاتلھ موجب مزید ودرآن روز از جمع

بابّیھ وضعف قوای اعدا گردید تا اینكھ جمعّیت بھارلو از طریق قریٌھ ایرج واطرافاقدام واقتحام

بائی را احاطھ نمودند وسرانشان برای قتل عّلیسنگر حاجی قاسم وسنگر مشھور خواجھ قط

كھ سردار كھ رئیس رشید بابّیھ ومشھور نزد معاندین بود تدبیری كردند واز اردوی خود

جنگل وبیشٌھ جلكٌھ رشیدترین رزم آوران دشمن بودند میرشكاران وتیراندازان استاد ماھر پیاده در
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ز سواران بخودستائی در ّبر وجوالن در جنگل نیریز مخفی ومتفّرق ومترّصد گماشتند وعّدٌه ا

بیش از سھ تن از احباب با خود ھمراه وبیابان پرداختند وعّلی سردار كھ ھرگز در ھیچ حملھ

از سنگر بیرون آمده روی بسواران شتافت وسواران نمیبرد درین ھنگام نیز با سھ نفر تیرانداز

سب تازی بودند تا چون عّلی سردار با ھمرھانمشغول بازی وابھمانحال بنوع عدم التفات واعتنا

___________________________________________________________

خود ساختھ بودند نواب مٌوّید اّلدولھ صد ششصد نفر از بابّیھ در نیریز جمع شده ودر كوه نزدیك نیریز سنگرھا بجھتتبقدر پا

نیریز ولطفعلی خان سرتیپ را با فوج قشقائی وغیره وچند جّراره توپ مٌامور بقلعحكمران فارس میرزا نعیم لشگر نویس وحاكم

وباقی را دستگیر كرده قلع وقمع نمودند           آنھا نموده بعد از جنگ سختی سنگرھای آنھارا مسّخر وصد نفر از آنھا عرضھ شمشیر

منتظم ناصری

_______________________

---۴٠ صفحھ ---

ك رده ش تابان   با ھمرھان از دّره س رازیر ش دند روی بگری ز نھادن د وتفنگچی ان مخف ی بیكب ار ش ّلیك         

ك رد چنانك ھ آن   گلول ھ  نزدیك شدند وخان میرزای بھارلو از می ان مترصّ دین جنگ ل پ ای وی را ھ دف                

بك  ار ان  دازد آت  ش نگرف  ت  نوج  وان رش  ید از اس  ب بخ  اك درغلطی  د در آنح  ال دس  ت بتفن  گ ب  رد ك  ھ   

از غ الف بی رون آرد حال ت    خواست ب ا پی شتاب اق دامی كن د ص ورت نگرف ت دس ت بشم شیر ب رد ك ھ             

كردند وسواران مذكور برگ شتھ     ضعف بر وی مستولی گشت وقریب ششصد تن تیرانداز براو شّلیك          

تن ھمرھانش نخست سّید عّلی را      واّما سھ طرافش را گرفتھ بشّلیك تفنگ بسیار ویرا شھید نمودند        ا

بریدند وبگمان اینكھ كارش س اختھ ش ده دس ت از او            رازخم بسیار زده بینداختند وقدری از گلویش      

 ول د آخون د   میرزا عبدالحسین نیز زخمدار گشت سّوم آقا میرزا محمّ د كشیدند دیگر آقا سّید عّلی ولد  
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شد ودر آنحال عّلی ولد كربالئی باقر برادر تاج اّلدین كھ ذكر شھادتش را در ركاب        مّال موسی ُكشتھ  

س ردار كُ شتھ   وحید شھید در بخش دّوم آوردیم باالی تّلی ایستاده تماشا میكرد وملتفت ش د ك ھ علّ ی             

افكن د ول شگریان اورا   گردید خاك بر سرش ریختھ بگریھ وزاری دویده خوی شرا ب ر ج سد آن ش ھید              

كردن د وخ ان می رزای بھ ارلو نی ز س ر       نیز ُكشتند وسرش با سر آقا میرزا محّمد م ذكور از ب دن ج دا       

نع یم ب رده ج ائزه وانع ام وخلع ت گرف ت ول ی س ّید                عّلی سرداررا قطع نمود وھرسھ سررا نزد میرزا       

خ ودرا برفق ایش در س نگر    جراحات بسیار در ظلمت شب برخاس تھ        عّلی مذكور بھمان حال ماند وبا     

لشگریان مرا ھدف گلولھ كرده با سنگ وچوب وشمشیر زخم ب سیار زدن د   رساند وگفت پس از آنكھ 

شد كھ سرم را مانند سائرین جدا نكردن د وم ن در ح ال بیھوش ی افت ادم ناگ اه یك ی                    ندانستم چھ باعث  

ببرند ورا باٌالخره بطھرانگفت برخیز وخبر شھادت عّلی سرداررا در سنگر برسان واعداباید ت         بمن

باینج ا رس ید   ودر آنجا شھید كنن د گوین د ش مار جراح ات او متج اوز از دوی ست ب ود وچ ون س خنش                

بردن  د ودرآنج  ا ض  عف ب  روی م  ستولی گ  شت ومع  ذلك زن  ده مان  د ت  ا اورا باچن  د ت  ن دیگ  ر بطھ  ران     

بھارلو زای میرخان ون شب سران سپاه از قبیل احمد خان بشھادت رساندند وبالجملھ درآ

---۴١ صفحھ ---

از ما خواست میرزای بھارلو رسولی بسنگر بابّیھ فرستاده پیغام كردند كھ چون شاه عّلی سرداررا

داشتھ است زنان خودرا برواینك او بدست ما ُكشتھ شد ازین پس با شما كاری نداریم وتا شب باقی

وآقا میرزا احمد ومّالھا در جواب ازاین مكان فرار كرده متفّرق شوید ومشھدی میرزا حسین قطب

ھستید وبااینكھ سردار عالیمقدار مارا بقتل آوردید گفتند كھ ما میدانیم شما مٌامور قلع وقمع ما

دت خود واسارت زن بفرار میكنید اینرا بیقین بدانید كھ ما شھابلسان اظھار مالطفت نموده تكلیف
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بكمال رضا در سبیل محبوب یكتا قبول كرده ایم واینك چند مطلب را از شما وفرزند خویش را

مطالب نخست مھلت دھید تا اجساد مقتولین خودرا دفن كنیم وبعد از فراغت ازآن با بقیخواھانیم

وبابّیھ بقتلگاه وارد شده را اظھار مینمائیم وسران سپاه پذیرفتند واردو بفاصلٌھ یك میل عقب بردند

ابدان بی سررا با ھمانحال كھ بودند ھمھ را در یك قبر

بودند وبیرق نھاده خاك ریختند وبمحّل خود برگشتتند وازشھادت سردار وشجاعان عالیمقدار متٌاّثر

مّقر دادند وسنگرھای را مبّدل بسیاه كردند وتمامت زنان را در بستان آس ُبران مجتمع كرده

وباالی محّل نسوان واقع بود قرار فٌھ خودرا رھا نموده در سنگر آسُبران كھ سنگر معتبرشانمختل

اقامت شما در كوه مخالف عقل است چھ كھ ھر یافتند ومجّددًا خان سردار بھارلو پیغام فرستاد كھ

ج ودراین ھوای سرد زمستان بافقدان اسباب وما یحتاروزه ھزار نفر برشما لشگر افزون میشود

فرار كنید وجان بسالمت بدربرید وراضی بٌاسارت عیال خود برای شما درنگ مقدور نیست البتھ

كھ ما ازاّول نھ ھوای طغیان ونھ رضای جنگ با سلطان داشتیم وفقط نشوید وایشان جواب دادند

رج معتقد بظھور قائم آل محّمد شدیم وحكمران قدیم وجدید بٌامید جلب ریاست خدر راه دین وآئین

داشتند برای دولت كردند واز ظلم وعدوان برما دمی فروگذار ننمودند واین ھنگامھ را برپاتراشی

شھادت ما نسبت بزنان وتا مارا تمام نكنند دست برنمیدارند ویگانھ مطلب ما اینست كھ شما بعد از

واطفال رحم وشفقت نمائید وبالجملھ دراین موقع ذخیره مٌاكوالت

---۴٢ صفحھ ---

یك رٌاس مٌاكوالت اصحاب تمام شد وفقط مقداری برنج وانجیر وچند رٌاس ُاالغ باقی ماند روزی

برنج نمیخوردند االغ ُكشتھ بر رجال ونسٌا تقسیم میكردند وقدری انجیر بزنھا میدادند وزنھا



- 61 -

شھور حدود فقط چشمٌھ آب ممالحظٌھ رجال را داشتند تا قوی بوده تحّمل جنگ وقتال نمایند ودرآن

آنرا احاطھ كردند روزی نسوان بابّیھ بیاقوتی بود كھ كفایت شرب ھمھ جمعّیت را نمینمود ولشگر

وسربازان ممانعت نمودند ویكی از زنان ھدف باجتماع برای تحصیل آب از چشمٌھ مذكور رفتند

نگ وجمع نسوان با)واقعھ واسارت نسوان وفات یافت چنانكھ چند روزی پس از ختم(گلولھ شد 

سربازان گریختند وزنان با نعرٌه تكبیر مستحفظین آب را تعاقب الّلھ اكبر بركشیده حملھ نمودند

شده بدررفتند واشیٌا وما یحتاج نصیب زنان شده چشمٌھ آبرا نیز موّقتًا كردند وآنان مندھش

محاذیآوردند ودرعین آن احوال لطفعلی خان قشقائی سردار كّل اردو دستور داد سنگری بتصّرف

سنگر محاذی سنگر بابّیھ ساختند وسربازان وعّدٌه بھارلو وتفنگچیان چھار بلوكی وغیرھم درآن

چند روزی گرم وعرصھ اصحاب قرار گرفتھ با توپ وتفنگ ھمی شّلیك نمودند وھنگامٌھ مقاتلھ را

ود ھمینكھ دشمن از سنگر خرا برایشان تنگ كردند وآنان برای قّلت سرب وباروت آرام بوده

واسباب زندگانی حّتی كفش درپا نداشتند تجاوز مینمود دفاع میكردند وبا اینكھ لباس زمستانی

متزاید میگشت وگلولھ ھای توپ ھمی بسنگر وعّدھشان روز بروز متناقص وجمعّیت مھاجمین

میساخت معذلك اردو خستھ شده سران لشگر حیلھ اصابت كرده سنگھارا پراكند اصحابرا مجروح

تنی از خود بٌاردو بفرستید تا عقیدت شمارا كامًال پی بریم ونزد ند وبابّیھ را ندا كرده گفتندانگیخت

كنیم تااین غائلھ از میان برخیزد ومّال عّلی بٌاردو رفتھ نزد لطفعلی خان موافقشاه از شما شفاعت

ختم كالم وی  ازآیات قرآن واخبار مٌاثوره ظھور قائم را با بیاناتی فصیح وملیح مدّلل كرد وپس

كرده تفصیل ما وقع سران اردو اظھار مسالمت ومصالحت نمودند ومّال علی نزد بابّیھ مراجعت

بیان نمود وآنان باٌالّتفاق
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---۴٣ صفحھ ---

میگویند باید اردو باٌالّتفاق گفتند كھ این تزویر وحیلھ است تا مارا گرفتھ بقتل رسانند واگر راست

مذكوره ثمر نداد لطفعلی خان ال واطفال فارغ وآسوده گذارند وچون تزویركوچ كرده مارا با عی

شمارشان را بیش از ده ھزار نوشتھ اند عزم قلع وقمع مٌومنین وتسخیر سنگرشان كرده بٌاردو كھ

تیراندازان اصطھباتی كھ قریب ھزار تن بودند در امر داد وطبل جنگ نواختھ شیپور كشیدند

پنھان شدند وفاصلٌھ بین طرفین تقریبًا ربع فرسنگ بود ر واشجارمحّلھای خود خلف احجا

ھمی اسب تاختند وزجر خواندند وبمقدار دویست قدم سوی سنگر وگروھی از سواران در میدان

تقریبًا ھزار تفنگ شّلیك شد وبابّیھ از خلف سنگر بیرون آمده اّوال با اصحاب راندند ودر ساعتی

ت بشمشیر برده با ندای یا صاحب اّلزمان بر اردو حملھ نمودندكردند آنگاه دستفنگ شّلیك

اثنٌا قدری بارن وجماعت زنان در سنگر با ندای یا صاحب اّلزمان جواب مردھارا ھمی دادند ودرآن

میشناختند ولشگریان روی بارید وغبار چندان احاطھ كرد كھ احباب یكدیگررا نمیدیدند وبصدا

تفنگچیان مذكور بیكبار از چھار جانب آنان  در تعاقبشان راندند ولیبسنگر خود برگشتند وبابیان

آتشبار توپ وتفنگ فضارا مشتعل وروشن كرده برآن را احاطھ كرده شّلیك نمودند ودھانھ

جمعی كثیر مقتول وعّده مجروح شده در مواضع متفّرقھ بیچارگان مھلت مكث ودرنگ نداد

ه گشتند وباٌالخره سعی كرده خودرا بسنگر رساندند وچون پراكندبیافتادند ومعدودی سالم مانده

پنجاه تن برجای نبودند ودو ساعتی تٌاّمل كردند آنگاه در ھمان ظلمت شب شمار نمودند بیش از

وحالت گرسنگی وخستگی پی تجّسس احوال سائرین شتافتند واغلب را مقتول وبرخی راوسرما

گرم شوند حین را بسنگر بردند آتشی فراھم نمیشد كھمجروح یافتند وبا تعب ومشّقت بسیار مجرو
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از رخت وفرش وغیره ویا آب گرمی بحلق مجروحین رسانند وغذائی نبود كھ ّسد جوع نمایند آنچھ

ومشھدی میرزا حسین قطب با موجود بود بر مجروحین مدھوش افكندند تا از شّدت سرما بیاسایند

بیانات روحانّیھ اش ھمی تسّلی

---۴۴ صفحھ ---

فرار كردند تسّلی قلب داده تشویق بجانفشانی نمود ومعدودی قلیل تاب مشّقات مذكوره نیاورده

وعّدٌه از اصحاب كھ با او وگرفتار چنگ اعدا شده كشتھ گشتند ودر اینموقع بر میرزا حسین قطب

ه محاربھ آخرین آنشب را كھ بعد از مّدت ششماباقی ماند پیدا بود كھ فردا كارشان بانتھا میرسد و

مجروحین وزنان شوھر وپسر كشتھ وگریٌھ اطفال شیرخوار شب باالی كوه بود با انین وحنین

پروردگار بروز آوردند وعلی الّصباح اردو از جا حركت كرده طبل جنگ وتالوت آیات ومناجات با

ب ھجوم كشیدند وقرنی فتح وفیروزی بنوای بشارت وشادمانی زدند وبمركزاصحانواختھ شیپور

ھركھ را بدست آوردند كشتند ومقتولین ومجروحین را سر از بدن ھمی جدا نمودند تاآخر بردند

وتشنگی باٌالخره ھفده تن از اصحاب برجای ماندند وبا ھمٌھ خستگی وسرما خوردگی وگرسنگی

یگررا دامنھای یكدچھار روزه ونیز با جراحات كھ داشتند یكدیگررا تسلیت وتشویق باّتحاد نموده

دست بنزدیك دھان برده ھلھلھ بھم بستند ومّال علینقی ایشانرا ترغیب بحملٌھ آخر كرده جملگی

بردند ناگاه گلولھ بپشت دست مّال علینقی كنان ندای یا صاحب اّلزمان بركشیدند وحملٌھ سخت

كثرت الھی بیفتاد وجان داد وسائر اصحاب نیز از رسیده از عقب سرش بیرون رفت وانعارف شھم

واردو متوّجھ زنان شدند آنعّدٌه قلیل اصحاب كھ از شّدت تشنگی جراحات از مقاتلھ بازماندند

وسرما وبرھنگی توانائی نداشتند غیرت كرده وتنی از ایشان میرزا احمد نام وگرسنگی وخستگی
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ھ حملكلمات تسلیت آمیز عشق انگیز ھمی تشویق بمقاتلت وشھادت نمود الجرم ھمگی بیكباربا

وبعضی از كوه پائین بانبوه اردوی جّرار در مقابل توپ وتفنگ آتشبار بردند تا برخی شھید شدند

بموجب توصیٌھ ایشان مھّیای اسارت افتاده بمقام شھادت رسیدند وچون مردان از میان رفتند زنان

ه برای از متاع دنیوی داشتند در محّلی آمادگشتھ لباس فاخر وزیور از بدن درآورده با آنچھ

برده اعتنا بنالٌھ آن بیچارگان وضّجھ كودكانمخالفین گذاشتند وعّدٌه بھارلو ھجوم

---۴۵ صفحھ ---

وآنان را بدامنٌھ كودكان نكرده بیغما پرداختند وبر یكدیگر پیشی وبیشی جستھ آنچھ یافتند ربودند

معّمرین رجال اصحاب از كوه بیسامان كھ در مسافت بعیدی واقع است برده نگھداشتند ودو تن

وّقد خمیده در مابین زنان بودند واز بنام مّال موسی نمدمال ومّال باقر صّباغ را كھ با موی سفید

ُكشتند مّال باقررا میرزا علیبیگ سلطان سربازھای جھت ضعف پیری نیروی محاربھ نداشتند نیز

د وسرش را جدا نموده بدست بود بیدرنگ با پیشتاب شھید كرنیریزی كھ بسیار شقی وقّسی القلب

احباب داد ودخترزادٌه صغیرٌه مّال محّمد باقررا كھ مقنعھ سیاھی برسر یكی از كودكان پدر كشتھ

مادر ربوده ردیف خود سوار كرد وكودك مذكوررا بدانحال كھ َسر مّال محّمد باقرداشت از بغل

آنروز مّقر یم برد ومیرزا نعیم دررا بدست گرفت در جلو راند واسب دواند وھدیھ بمیرزا نعشھید

بافی باالی َسر او سریر جاللت خودرا در كوه بیسامان مذكور قرار داد وبر سنگی نشستھ سایھ

ھلھلھ ورقص بودند ودر جزای ھ بگرفتھ بودند وسربازان بسیار وغالمان با لباس زرنگار نزد او

ن لشگر شكر خدای را بجای وسراخدمتشان كھ منجر بفتح وفیروزی گشت خلعت میخواستند

برپا وظروف شربت مھّیا بود علی بیك آورده مباركباد میگفتند وبساط رقص وآواز وساز ونواز
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دخترك وجیھٌھ شیرین زبان را در محضرش افكند واین رسید وَسر مّال باقررا بر قدم وی نثار كرده

  مھتر وكھتر بابی ھمھ یكسر گردید ای امیر آنچھ دلت خواست میّسر گردیدبیت را بٌاواز بلند خواند

میرزا نعیم طبل شادی كوفتند وغبار غم واندیشھ را از خاطر روفتند در آنحال مّالپس بٌامر

بودی ومّدتی عبدالحسین را حاضر كردند ومیرزا نعیم بٌاو خطاب نموده گفت تو كھ مرد دانا وحكیم

وخاری راضی شدی كھ گونھ بٌاین ذّلتریاضت میكشیدی ودر مسائل شرعّیھ رٌای وفتوی داشتی چ

جواب چنین گفت كھ ما سالیان پسرانت را جلوی چشمت سر بریدند وعائلھات را اسیر كردند واو

بردیم ودر اخبار مٌاثوره بود كھ یصنع كما دراز با راز ونیاز در انتظار ظھور صاحب اّلزمان بسر

ّلھ واكنون ظاھر شده كرد آنچھ را كھ مٌامور ھدم رسول الصنع رسول الّلھ ویھدم ما كان قبلھ كما

بود وحضرت رسول

---۴۶ صفحھ ---

فرمود كھ یھود رسول در اثبات حّقانّیت ورسالت ومقام وحی خود بشھادت یك نفر از یھود استدالل

میدانید ومن اّول بعلم اورا مجنون ومردود میشمردند وشما مرا عاقل وحكیم وعالم ومرتاض

عیالم شھادت میدھم كھ قائم موعود قوای خود دّوم بقربانی اوالدم سّوم بٌاسارتوحكمت وعقل وت

را بھم زد وعلمٌا وفصحٌا ورٌوسٌا عَرب مّتحد ظاھر شد وچنانكھ رسواللّلھ عادات ورسوم جاھلّیت

عقائد وعبادات واخالق قوم شوند ومعذلك نتوانستند وٌامر او شده قیام كردند كھ مانع از تغییر

چنان نموده وخواھد نمود ومیرزا نعیم در اثنٌا سخنان وی گفت ای آخوند ما  نمود قائم نیزاحاطھ

پسر امام حسن عسكری بودیم وحضرت رسول در لوح فاطمھ خبر داد آخوند گفت اگر خدا منتظر

باشد واگر پیغمبر خبر داد كھ قائم پسر امام حسن عسكری است بایستی در آیات قرآنّیھ مذكوربھ
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در تعیین شخص قائم ت رسول در لوح فطمھ فرمود بایستی اقال در مابین ِفرق شیعھ اختالفحضر

اسماعیل یا امام موسی وغیره معتقد نشود پس چرا فرقٌھ بمحّمد حنیفھ وفرقٌھ بزید وطائفھ بقائمّیت

ی كنی وبیان وعلم وبرھان میخواھی اردورا بابشدند میرزا نعیم بٌاو گفت ای آخوند با این نطق

دیگر سخن نگوید ویكی از غالمانش بصرب گلولٌھ پیشتاب وحكم داد دھنش را پراز خاك كردند كھ

ویرا بقتل رساند میرزا نعیم فریاد زد كھ نكشید این شخص از َسر آخوندرا مجروح كرده خواست

چ داده از حضور قبلٌھ عالم فرستاده شود آنگاه دستور داد كھ اسیران را كوعلمااست وباید بطھران

بیسامان كھراه سخت مشتمل بر دّرھھای بسیار ودرختان بیشماراست عبور دھند ششصد راه كوه

گرسنھ زن برخی پیر وبعضی جوان جمعی حاملھ ومرضعھ بودند واطفال ھمراه داشتند وجمیعًانفر

ا عبور واز دّرھھوتشنھ روا ندیده وگروھی از آنان در اّیام زندگانی غریق نعمت وراحت بودند

جمیع را بغل وزنجیر بستند نمیتوانستند ومیافتادند ونیز رجالیرا كھ از اطراف دستگیر كردند

وبدنشانرا چنان مجروح كردند كھ از كشتھ فتادند لشگریان با تازیانھ میزدن وچون در راه میا

شدن برایشان سختتر گذشت یكی از احباب

---۴٧ صفحھ ---

بیان كرد من ی مّھم از واقعات مذكوره را مشاھده وحكایت نمود چنینیكی از احباب نیریز كھ قسم

آغوش داشت وھرچند كودك ُنھ سالھ بودم ومادرم طفلی صغیر دیگر اسدالّلھ نام بردوش ودر

تغییر نداد ومقداری زیور بكاله حسب وصّیت والد لباس كم قیمت دربر كرد ولی كاله اسدالّلھ را

ریسمان را ببازوی خود محكم نمود وبا  بریسمانی بستھ َسر دیگرنصب بود وبا چنان حال مرا

بمادرم گفتم مرا رھا كن تا خود بیزحمت بروی جواب تحّمل مشّقت بسیار ھمراه جمع اسرا میرفتیم
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مّطلع باشم وبیخبر نمانم درآن اثنٌا یكی از سواران را نظر بزیور گفت میخواھم چون تورا میُكشند

اسب زده خودرا نزدیك رساند ودست بكاله برد او سوار وما پیاده وفاصلھ بركاله افتاد ركاب

بقّوت وعجلت كاله طفل را با موی سرش بدست گرفتھ كشید الجرم طفل بمسافت ده ودرمیان بود

افتاد وموی سرش كنده شد وما از عقب دویدیم چون باسدالّلھ رسیدیم بیھوش وقریبذرع دور

آسیای مشھور را بنوع مذكور تا َسرتھ در آغوش گرفت وبالجملھ ُاَسرابموت بود مادر اورا برداش

ھمدیگر نشاندند ورجال را ده بھ تخت كھ تا نیریز یك میدان مسافت دارد وارد كردند زنھارا دور

وھشتاد عدد بود خرمن نموده ھمھ را نفر ده نفر بیك زنجیر بستند ورٌووس شھدارا كھ یكصد

كھ میرزا نعیم اوصافش را بسیار شنیده داشت چون ریم میرشكار ولد محّمدپوست كندند ودر آنجا ك

داد دم توپ گذاشتند ُكشتند وحاجی میرزا عبدالوّھاب روضھ خوان نظر میرزا نعیم براو افتاد فرمان

نصیر كھ در ضمن شرح واقعٌھ اوالی نیریز در بخش دّوم ذكر نمودیم نزد میرزا برادر حاجی میرزا

شد ونظرش بمیرزا ابوالحسن بن میرزاتقی از علمای بابّیھ كھ ذكر احوال برادرحاضر نعیم

زیر شھیدش ضمن شرح واقعات جبل گذشت افتاد وبرای جلب رضٌا خاطر حكمران آنمظلومرا كھ

چون بھوش آمد زنجیر بود چندان چوب زد كھ بیھوش گشت واورا امر بتبّری وّسب ھمی كرد واو

است وبالجملھ در طول ی براستی بدان ھمینكھ ظاھر شده قائم آل محّمدخطاب بوی كرده گفت حاج

ھزار اردوی مسّلح مقاومت كردند عّدٌه كثیر مّدت چھار ماه كھ عّدٌھقلیلٌھ بابّیٌھ نیریز در مقابل چند

از اعدٌا ھالك شد وجمعی از اینطائفھ

---۴٨ صفحھ ---
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نیریزرا ثبت ی از شدإ معروف واقعٌھ مذكورٌهازاینطائفھ بقتل رسیدند ودراین مقام اسامی جمع

اسدالّلھ ولد _٣مّال عبد الّلھ آخوند مّال عّلی كاتب بن_٢آخوند مّال احمد بن مّال محسن _١مینمائیم 

اكبر _٧آقا شیخ محّمد _۶حاجی ابو القاسم احمد_۵ابوطالب ولد میرزا احمد _۴میرزا عّلی 

اكبر محّمد _١١اكبر ولد عبدالّلھ بن عّلی _١٠عیسی ند مّالآخو_٩استاد جعفر_٨محّمد قاسم 

مشھدی _١۵مشھدی باقر صّباغ _١۴ابوطالب _١٣العابدین ابوطالب ولد مّال زین_١٢شاه 

مّال علینقی پسران آخوند مّال عبدالحسین _١٧مّال محّمد تقی و_١۶عسكر پسر مشھدی باقر 

_٢٢مّال احمد پسران آخوند مّال موسی _٢١ مٌومن ومّال_٢٠حسن مّال_١٩مّال عّلی _١٨

مشھدی عّلی ولد _٢۵مّال درویش _٢۴مشھدی میراحمد _٢٣رجب محّمد كوچك ولد مشھدی

میرزا احمد ولد مّال _٢٨مشھدی تقی بّقال بن عابد _٢٧كربالئی باقر مّال محّمد ولد_٢۶نجف 

میرزا _٣١میرزا عّلی ولد مّال صادق _٣٠یم محّمد ولد عبدالكر_٢٩سردار صادق خالوی عّلی

میرزا حسن ولد یّكھ_٣۴محّمد مشھور بیّكھ _٣٣ملك ولد مّال عّلی _٣٢میرزا اكبر یوسف ولد

_٣٩میرزا احمد_٣٨میرزا بابا _٣٧محّمد ولد مّال موسی _٣۶مّال حسین ولد برخوردار _٣۵

مّال حسین _۴٣مّال حاجی محّمد _۴٢حّبعلی م_۴١مشھدی عّلی ولد سلیمان _۴٠محّمد عّلی 

مّال شاه عّلی _۴٨محّمد ولد اكبر فّرخی _۴٧میر اكبر_۴۶میر حسین_۴۵محّمد صادق _۴۴

محّمد ولد _۵٢علیشاه محّمد عّلی حاجی_۵١محّمد عّلی نوروز _۵٠محّمد ولد مّال عّلی _۴٩

محّمد ولد _۵۶محّمد ولد باقر _۵۵مد  مٌومن ولد استاد اح_۵۴مّال عّلی محّمد _۵٣رضا 

محّمد عّلی میرشكار بن _۵٩ولد عبدالّلھ مّال حسین_۵٨محّمد كربالئی محمود _۵٧كربالئی تقی 

مشھدی _۶٣میرزا حسین ولد میرزا تقی _۶٢عابدین مّال_۶١محّمد عّلی _۶٠مّال عاشور 
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_۶۶ا حسین ولد میرزا موسی میرز_۶۵حسین قطب مشھدی میرزا_۶۴محّمدعّلی نوروز 

میرزا محسن ولد آقا نصرالّلھ _۶٨خواھر زادھھای قطب میرزا زین العابدین_۶٧میرزا احمد 

مّال اكبر_۶٩

---۴٩ صفحھ ---

عاشور مّال قاسم ولد مّال_٧٢مرادلر _٧١میرزا مھدی _٧٠مّال اكبر برادر كربالئی جعفر _۶٩

_٧٧اش والده_٧۶حسنعلی ولد نوری _٧۵ مشھدی صفر حسن_٧۴حسین ولد استاد عّلی _٧٣

ولد حسین_٨٠حسن ولد حیدرملك _٧٩حسین برادر كربالئی رضا _٧٨حسن ولد مّال قاسم 

_٨۴حاجی تقی_٨٣حاجی محّمد ولد مّال عاشور _٨٢حسین ولد زمان_٨١مشھدی اسماعیل 

ولد حسین_٨٧ مّال یعقوب حسن ولد_٨۶حسین ولد استاد احمد _٨۵حسین ولد قاسم صفر 

حاجی _٩١حسن ولد محّمد_٩٠حسنعلی ولد میرزا آقا عّلی _٨٩حسن ولد میرزا _٨٨رجب 

_٩۶العابدین ولد ملك زین_٩۵تقی ولد عّلی _٩۴تقی ولد صفر _٩٣باقر_٩٢شیخ عبدالعّلی 

خواجھ اسماعیل _٩٩خواجھ برھان _٩٨جھ زین العابدینخو_٩٧زین العابدین ولد استاد محّمد 

عابد ولد _١٠٣عابد _١٠٢ُكشتھ شد شیرازھادی ولد خیری در_١٠١ خواجھ عّلی ١٠٠

_١٠٧ عسكر ولد عّلی ١٠۶ولد كربالئی اكبر عبدالّلھ_١٠۵عسكر بیرقدار _١٠۴برخوردار 

 عّلی ولد ١١٠عبدالّلھ ولد عّلی _١٠٩مشھدی محسن عابد ولد_١٠٨شریف ولد كربالئی رجب 

_١١۴عبدالّلھ ولد محّمد _١١٣كربالئی اسماعیل حّمامی عابدین_١١٢عّلی _١١١حمد ا

عّلی سردار _١١٧عسكر ولد عّلی _١١۶عّلی مراد برادر قاتل وحید _١١۵عبدالّلھ ولد عسكر 

_١٢٢صفر كربالئی زمان _١٢١شمس اّلدین _١٢٠سّید حسن _١١٩مرضا یزدیغال_١١٨
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كربالئی محّمد جعفر داماد حاجی محّمد تقی اّیوب _١٢۴كربالئی ھادی _١٢٣كربالئی صادق 

كربالئی قربان ولد شعبان_١٢٧كربالئی حسن ولد مشھدی صفر _١٢۶عسكر كرم ولد_١٢۵

___________________________________________________________

عّدٌه شھدٌا بابّیھ را یكصد وھشتاد نفر نوشت و را متجاوز از ده ھزارشانرا سی ھزار وعّدٌه مقتولینعّدٌه مخالفیننبیل زرندی 

.را نیز یك صد وھشتاد تن نگاشت اسیروعّدٌه مجروحین واز پای افتاده و

_______________________________

---۵٠ صفحھ ---

كربالئی_١٣٠كربالئی باقر _١٢٩كربالئی باقر ولد استاد تقی قاتلش میرشكار رجب _١٢٨

_١٣٢كربالئی شمس اّلدین كھ در نیریز آقا رضای آقا علینقی اورا شھید كرد_١٣١محّمد 

ولد كاظم_١٣۵كربالئی یوسف نّجار _١٣۴كربالئی اسماعیل _١٣٣كربالئی حسین ولد حاجی

ولد میرزا اسدالّلھ_١٣٨لطف الّلھ شمال _١٣٧حسین ولد آقا شیخ محّمد _١٣۶حاجی محّمد 

مّال علینقی ولد_١۴٢آقا شیخ حسن _١۴١عسكر ولد حاجی _١۴٠مّال برخودار _١٣٩ی مھد

عّلی ولد _١۴۶حاجی ولد كربالئی باقر_١۴۵رحیم استاد علینقی _١۴۴ولد علیمراد _١۴٣

ولدان خواجھ حسن _١۵٠ و١۴٩ولد میرزا حسن _١۴٨ولد مشھدی محّمد _١۴٧كربالئی باقر 

_١۵۵ولد صفر _١۵۴علی وحسن ولدان قاسم _١۵٣ و ١۵٢د نبی خواجھ ولد استا_١۵١

ولد استاد نقی _١۵٩نقی ولد عّلی _١۵٨ولدان كربالئی اسماعیل حّمامی _١۵٧و١۵۶صادق 

محّمد میرشكار مذكور كریم ابن_١۶٢عّلی ولد مّال قاسم عاشور _١۶١كریم ولد عّلی _١۶٠

حاجی پسر كربالئی باقر _١۶۵دین بن مّال محّمدزین العاب_١۶۴زینل برادر میرشكار _١۶٣
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سوار شد وَسرھارا َسر نی نمودند ودر ولد خواجھ غنی   وبالجملھ میرزا نعیم از آنجا_١۶۶

مابین سربازان وسواران قرار دادند وھركس در راه جلوی رٌووس طبل وكرنا نواختند وُاَسرارا در

رساندند وچون ھنگام غروب شد بنیاپیش میرزا نعیم تفنگ اذّیت رفتن كوتاھی میكرد با سرنیزه

ودرآن مقدار یك میل مسافت شش ساعت ُاَسرارا در راه معّطل كردند واز مشاعل افروختھ كشیدند

زنھارا بر خارھا با پای برھنھ دواندند وھرجا بجوی آبی رسیدند ایشانرا در ظلمتراه خارج شده

طفل در بغل ه تفنگ ھمی زدند وپیر مظلومٌھ را كھ دوشب وسرما در جوی افكنده با چوب وسرنیز

كنان ازدحام كرده زنھا برآن داشت در بركٌھ آب انداختھ اذّیت رساندند ودر آنحال اھالی نیریز نظاره

رسید وبدینطریق در نیمٌھ شب بقصبھ وارد مظلومھ ِگل زدند ومردان ھمی ھلھلھ كردند تا بھالكت

محّقر محّلٌھ بازار واقع در قرب امام زادهرا خرابھشدند واسیران را در كاروانس

---۵١ صفحھ ---

منزل دادند ودر امام زاده كھ نمناك وممّلو از سركین وناپاك بود داخل كرده بر رطوبت واشیٌا كثیفھ

قوت وغذائی نیافتند آنشب اَسرا مّدت دو روز ودو شب بود كھ اسیر بوده وبوجھ من الوجوه

دستور چنین داده كھ فردا ُاَسرارا ّچھ گرسنھ از سرما میلرزیدند ومیرزا نعیموششصد نفر زن وب

بایشان وارد آورند مقبول نزد قبلھ عالم است بمدرسھ وارد كرده زن ومرد وبّچھھای نیریز آنچھ

شب را در اندیشٌھ فردا گذراندند كھ با شماتت اعدا چھ كنند وُاَسرا با ھمھ مشّقت وتعب كھ داشتند

آید وروز بعد در صباح زود جمیع اھالی برای اذّیت بُاَسرا حاضر ومجتمع  چھا برایشان واردوآیا

اینكھ مسافت بین كاروانسرای مذكور تا آنمدرسھ كمتر از نصف میل است از صبح تاشدند وبا

ھنگام عروب آفتاب بطول انجامید ومّحرمات عنیفھرا برای تحقیر وعذاب بی ستر وحجاب در
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وآب دھن رسھ داخل نمودند وتماشائیان با سنگ وچوب آن بیچارگانرا ھمی كوفتندمغرب بمد

وُاَسرا شب را با گرسنگی انداختند وّسب ولعن كرده دشنام دادند وقلیلی نیز بر حالشان میگریستند

متعّفن حوض ناچار آشامیدند وروز وتشنگی در آنمدرسھ بسر بردند وبرخی از شّدت عطش از آب

چون باید ایشانرا زنده بشیراز ببیرم اندك رم اسارت وگرسنگی بود میرزا نعیم گفتبعد كھ چھا

مقدار دوازده َمن نان ذّرت ناگوار برایشان حاضر نمودند قوت وغذائی برسانند لذا در وقت عصر

ُاَسرا كھ بسی غیرتمند بودند مصّمم شدند كھ ازآن غذا تناول نكنند ولو كھ ّسد جوع كنند وبرخی از

رسند وبا پوست پیاز وحستھ خرما وپوست انار وغیرھا ّسد جوع نمودند واحوال نكھ بھالكتآ

میگشت ُاَسرامّدت بیست روز بدینمنوال در مدرسھ گذشت وروز بروز ِسَتم ومصائب وارده مزداد

اقامت داشت وپیوستھ ولطفعلی خان در طول مّدت مذكوره در َسر آسیابخیمھ كھ برایش برافراشتند

جائزه وخلعت بٌاو میدھم ودر طول ن میكرد كھ ھركس تنی از بابّیھ را زنده یا ُكشتھ بیاورداعال

مقتول واز نسٌا واطفال مٌاسور ویا مجروح وھالك مّدت محاربھ تا آن اّیام بسا از رجال اینطائفھ

گشتند

---۵٢ صفحھ ---

اطفال در ند آتش زدند وبساگشتند وجمعی از نسوان را كھ بمغارٌه كوھی پناه برده مختفی شد

وفسادت را بٌاقصی مھدرا با دستی بھوا افكنده با دستی دیگر بشمشیر زده دونیم كردند وشناعت

كرده در شب موقع عیش درجھ رساند وسواران قشقائی مردم بیچاره را بنام بابی گرفتار

بند وزنجیر نزدش اصحاب را از وسرگرمی خان حاضر میساختند واو برای تھدیدشان حكم میداد

واذّیتھای فظیعھ میرساندند الجرم نفوس حاضر مینمودند ومحاسنشانرا با شمع می سوزاندند
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وغیرھا كھ خان قشقائی مطالبھ داشت بھر نوعی بود گرفتار از سختی وآزار ترسیده آنچھ از نقود

ُاَسرارا با رٌووس شھدا بشیراز ببرندمیدادند آنگاه مّقرر شد كھ

رٌووس شھدٌا نیریز بشیراز وخاتمٌھ احوالود اسری وكیفّیت ور

تن از وبحكم میرزا نعیم ششصد زن وطفل اسیررا دو قسمت كرده نیمی را مرّخص نمودند وسیصد

كھ غالبًا از بابیان غیر آنانرا از مدرسھ بعزم شیراز بیرون آورده با قریب ھشتاد نفر از رجال اسیر

كوه بگریختند ومیرزا نعیم ی در شب آخر محاربھ باالیمشھور ومتواری ومخفی بودند وبرخ

بسیار برایشان وارد نمود وآنچھ از سواران بھرسو فرستاده ایشانرا دستگیر كردند وزجر وآزار

سربازان گلپایگانی سپرد تا ھمراه اردوی كّلبدین نقود واموال خواست وتوانست بدست آورد بفوج

ن ستمدیده واطفالرا سوار بریك االغ كردند وھردو تن از نسوانوع حركت دادند كھ ھردو تن از

بیك ریسمان بستھ با گروھی از زنان اسیر بجمعی از سربازان سپرده روانھ اسرای رجالرا پیاده

انتقام اذّیت بسیار از صبح تا مغرب اسیران را در گذرگاھای نیریز نگھداشتند كھ اھالیداشتند وبا

ن درآن بحبوحٌھ سرمای زمستان برھنھ بودنداز آنان بستانند وكّل اسیرا

---۵٣ صفحھ ---

سربازان از وتا سھ منزل غذا بایشان ندادند وروز چھارم در منزل مسّمی بخانٌھ كرند بعضی از

ناتوان دادند وآنان غارتیكھ از احشام محّل كردند دو عدد پوست گوسفند برای غذا بگرسنگان

میرزا نعیم رسید سربازرا حاضر خوردن شود واین خبر بسمعپوست را بر آتش نھادند تا قابل 

قّوت یابند قوت گرفتھ میریزند وشبانھ ھمٌھ كرده بازخواست نموده تازیانھ زد وگفت این اسری اگر

مارا میُكشند ودرآن روز سّید پیری میرعابد نام از شّدت گرسنگی وسرما درگذشت سرش را جدا 
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وپس از سھ شبانھ روز جماعتی از شبانان مّطلع شده جسد سّید كرده تَنش را مانع از دفن شدند

زاده دفن كردند وسھ نفر دیگررا كھ در بین راه ھالك گشتند َسر از بدن جدا شھید را در قرب امام

شیخوخّیت  شّدتوان مّال محّمد عّلی نام را كھ ازرا در بیابان گذاشتند ونیز پیری ناتتنھاكرده

با خود بردند وچون را رفتن نتوانست وبیّحس شده بیفتاد َسر بریدند وسرشونقاھت زسرما پیاده

مادران را از اطفال جدا كردند چنانكھ در نیریز ھنگام تقسیم زنان اسیر غایت ظلم را مجری داشتھ

شیراز بردند عّدٌه از اطفال صغیر ورضیع نیز مادر مرّخص شده وطفل رضیع ویا صغیررا بعزم

ُاَسرارا منزل بمنزل رسانده قبض رسید گرفتند تا بیك كت رسیدند وبنوع مذكوردربین راه بھال

منزلی شیراز رساندند وشاھزاده طھماسب میرزا مٌوّید اّلدولھ والی فارس امر نمود تمامت دكاكین 

وبازاررا بستند وتعطیل عمومی كردند وشھررا تزیین نمودند وروز ورود رٌووس وكاروانسراھا

جمعی را عید گرفتھ بیكدیگر تبریك وتھنیت گفتند وتوپخانھ ونّقاره خانھ را بااُاَسروشھدا

وفیروزی خالی سازندگان فرستاد كھ پیشاپیش اردو بشھر وارد شوند ودر ھر چند قدم توپ فتح

از شھر خارج شدند ولطفعلی كنند واھل شیراز حّمام رفتھ خضاب نموده گروه گروه مباركباد گویان

بند بستھ در جلویشان بیست َسر قرار شھدارا َسر نی كرده ھر ده نفر ُاَسرارا بیكخان سرھای 

داخل ووارد شھر شدند ورٌووس وُاَسرارا در دادند ودو ساعت از روز گذشتھ از دروازه سعدی

معابر واسواق گذراندند

---۵۴ صفحھ ---

وُاَسرا د وآبدھن سوی َسرھاگذراندند وانبوه تماشائیان میخندیدند ومیرقصیدند شماتت میكردن

میگریستند وبدین میانداختند وبا سنگ وچوب وِگل میزدند وقلیلی نیز در گوشھ وخفیھ برحالشان
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اصفھان وارد كرده مقر دادند حال تا قریب مغرب زنان را در كاروانسرای شاه میر حمزه دروازه

الی نیریز حبس وقید نمودند واقعٌھ اوورجال را در زنجیرخانھ جنب رفقایشان یعنی محبوسین

بارگاه سلطنتی كریم خان جلوس نمود وجمیع وآنان بمالقات یكدیگر رسیدند وشاھزاده والی در

شعرٌا قصائد فتح وفیروزی خواندند وناطقین وواعظین اشراف وعلمٌا وعّمال دولتی حاضر شده

 ھمی كردند كھ چنین دشمنان را گشوده از ایالت شاھزاده اظھار قدردانیزبان بمدح وثنٌا قبلٌھ عالم

نیریز كھ داشت در آنحال شاھزاده امر نمود ُاَسرای رجال را وارد كردند ویك نفر از اھلاز میان بر

یك یك را بلغتی مسخره میرزا نعیم برای تبیین احوال اسری وشھدٌا فرستاد وویرا ببلبل نام نھاد

مّال عبدالحسین را كھ سّید ومغلول ز آنجملھآمیز یاد نموده بیان احوال واعمالشان ھمی كرد ا

قوام الملك بٌانمظلوم خطاب عتاب نموده گفتند ای حاضر بود ُاّم الفساد خوانده وشاھزاده وحاجی

داشتی وبر دولت طغیان كردید وبا جمعی قلیل بفكر سلطنت افتادید شما آخوند این چھ فتنھ بود برپا

مال ناشایستھ منع كنید چرا خود مایٌھ فساد شدید واینھمھعوام را از ارتكاب اعآخوندھا بایست

مبادرت خسارت بر دولت ومّلت وارد آوردید آخوند جواب داد كھ ما نھ طغیان كردیم ونھ بجنگ

ما اظھار وابالغ بود جستیم ُمشتی فقرا وبیچارگانیم وبظھور صاحب اّلزمان ایمان آوردیم وتكلیف

چگونھ تو دانستی قائم ظاھر شد وما رفتار فرمائید شاھزاده گفتشما ودیگران ھر نوع كھ خواھید 

نداد كھ تحقیق نمائید شاھزاده گفت چگونھ این ندانستیم آخوند گفت امور دنیوّیھ بشما فرصت

گفت ثبوت ھر امری بشھادت جمعی از عقٌال ومتدّینین میشود امررا ثابت ومدّلل مینمائی آخوند

گان من است كھ مالحظھ میكنید ودر مقابل چشمم َسر از بدنشان جدا دیداینك سرھای عزیزان ونور

ام اسیرند نمیدانم زنده اند ویا جانكردند وعائلھ
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---۵۵ صفحھ ---

بلّیات بجان قبول ویا جان سپردند وخود در بند وقیدم ونمیدانم چھ برمن وارد میگردد وتمامت این

مّدعای خود بدین طریق شھادت  شما برای اثباتكرده شھادت بر ظھور صاحب اّلزمان میدھم آیا

اسیررا نیز حاضر كردند وخواست با آنان میدھید آنگاه شاھزاده فرمود چند تن دیگر از رجال

نداریم شاھزاده بھمھ گفت باید لعن كنید گفتند ما برای اثبات مكالمھ نماید گفتند ما قّوت وقدرت تكّلم

یال وغارت اموال وُكشتھ شدن مھّیا شده ایم وشاھزاده بعوانان واٌالمر بٌاسارت عواعٌال امر صاحب

نفررا بَبرید َسر دژخیمان حكم داد كھ آخوندرا ببرید نگاھدارید تا تكلیفش را معّین كنم واین چند

گرمسیری  حسین ولد ھادی را با عّلیحاجی ولد اصغربُبرید لذا آن چند تن را بشھادت رساندند 

را َسر بریدند وچندی احوال نسوان بنوع  صادق ولد صالح محّمد ولد محسنسرنیزه شھید كردند 

میزیستند ودر بدو ورود بشیراز ھمگی را منع از آب مذكور بود ورجال در زندان بكند وزنجیر

وقت مغرب گردٌه نانی میدادند بعضی اطفال در خالل آن احوال ھالك ونان كردند وسپس بھر یك در

 را دو دختر وپسری صغیر بود وكّل در سرمای شب لباس در تن نداشتند زنیشدند از آنجملھ

حال گرسنگی وشماتت اعدٌا وّسب ولعن واستھزٌا شام میكرد وپسر رضیع را بحرارت زیرروزرا با

سرما مردند پستان ودو دختررا در آغوش خود نگھداری میكرد وتا صبح بسر میبرد ودو دختر از

زنان بیچاره واطفال صغیر كرده مشاھدٌه آن احوال نموده متدّرجًا برومردم شیراز عبور ومرور 

آنانرا بالّتمام مرّخص كرد بعضی متدّرجًا رحم آوردند وحاجی قوام الملك شفاعت نمود تا والی

گزیدند تا آنكھ مٌاموری از طھران رسید وفرمانی بشاھزاده بنیریز رفتند وبرخی در شیراز اقامت

محبوسین را طلبید وشاھزاده تمامت ُاَسرارااهداد مضمون اینكھ ش
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___________________________________________________________

نظرم مجّسم شد حالم را منقلب نمودنبیل زرندی نوشت   قوام الملك مرحوم گفتھ بود كھ محض دیدن حضرات اسرای كربال در

_______________________________

---۵۶ صفحھ ---

واقعٌھ اولی را حاضر كرده شماره نمود ھفتاد وسھ تن بودند وعّدٌه مذكور از مجموع اسرایُاَسرا

جمعی متدّرجًا ھالك وثانیھ نیریز كھ یكصدوچھل نفر بودند برجای ماندند وشصت وھفت تن دیگر

ریدند وجمعی گشتھ آنانرا َسر ُبشدند وَسرھایشانرا بٌامر حكومت جدا كردند وبرخی مشرف بھالكت

بوسائلی خالصی یافتند وُاسری را عمومًا دیگررا كشتند ورٌووس ھمھرا نگھداشتند وقلیلی نیز

سواران مخصوص سپرده روانٌھ طھران داشت وآن بزنجیر كشیده با تمامت رٌووس شھدٌا بدست

از آنجملھ آخوند مشّقات واذّیات بسیار كرده عّدٌه ھالك شدند بیچارگان در طول طریق تا آباده تحّمل

كھ سھ منزلی شیرازاست وفات یافت َسَرش را بریده با خود بردند ونیز مّال عبدالحسین در سیران

اكبر مّال محّمد وعّلی ولد كربالی زمان وحسن ولد عبدالواحد در طول راه ودر سھ تن دیگر بنام

ودر آباده ر گودالی انداختندجان سپردند وسواران سرھای ایشانرا نیز جدا كرده ابدانشانرا دآباده

طھران رسید فرمانی آورد ُاَسرا ورٌووس شھدارا در سرای خرابھ وارد كردند ودر آنجا مٌاموری از

تمامت رٌووس الّشھدارا در گودالی پشت كھ َسرھارا در آباده گذارند وبا ُاَسرا بطھران روند لذا

 غالمعلی بن میر محّمد نام از ُاَسرا كھ در آنجا سّیدھمان خرابھ نزدیك آب خیرات دفن كردند ودر

شّدت رنجوری وناتوانی رمقی دراو باقی ماند وبعضی از محترمین ّسن بیست ویك سالگی بود از

مبلغی نقود تھّیھ كرده برئیس سواران داده سّیدرا گرفتند تامعالجھ كنند آباده را دل بسوخت
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واران با ُاسرای باقی مانده از آباده بسویمعالجھ نشد ودر آباده جان سُپرد پس سوآنمظلوم

آباده وطھران طھران عزیمت نمودند وبالجملھ تقریبًا بیست ودو تن از اسیران در ّطی راه شیراز

وبرادرش حسن وذوالفقار ھالك شدند از آنجملھ مّال عّلی اكبر در اصفھان وكربالئی باقر بن محّمد

آخوند وغالمعلی پسر محّمد وتقی ولیخان مّال كریمكربالئی تقی بن فّرخی وپسرش عّلی ونیز 

وبرخی در طھران فوت شدند واز ُاَسرائیكھ ومحّمد عّلی پسران محّمد بن جمال بعضی در راه

نفررا حسب الجكم بمیدان كشیده امر بّسب ولعن كردند تا بطھران رسیدند در یوم ورودشان پانزده

پای فشردند وھمگی شھید شدند یكی از آنان سّید عّلیعقیدت ایمانّیھ مرّخص نمایند وایشان در

---۵٧ صفحھ ---

یافتھ در عالم سّید عّلی سابق اّلذكر بود كھ در مقاتالت كوه نیریز شجاعتھا كرده زخمھای فراوان

سیف اّلدین وسلیمان رٌویا خبر شھادتشرا در طھران دریافت دیگر كربالئی رجب سلمانی ونیز

بن آقا مھدی بودند ونیز میرزا  خیری وحسین كربالئی باقر ومّال محّمد عّلیوجعفر فّرخی ومراد

براو واز استقامتش را ذكر كردیم واز طول مّدت ابوالحسن ابن میرزا تقی كھ شّمٌھ از بلّیات واردٌه

مذكوره واز استقامتشان كھ باٌالخره جام شھادت را مشّقات ومخاطر وجانفشانیھای نفوس

وآنانكھ مشاھده نمودند غریق بحر حیرت گشتند وبصدد اص مّطلع از احوالبسركشیدند اشخ

وبالجملھ بیست وسھ تن از ُاَسرا كھ از آنجملھ عّلی بن میرشكار تجّسس ازحقیقت اینامر برآمدند

طھران متدّرجًا وفات یافتند وبعد از سھ سال حبس سیزده تن از ایشان مرّخص شدندبود در انبار

بغداد رسیده در ربالئی عّلی یار بود وچنانكھ بعدًا مینگاریم بمحضر جمال ابھی دریكی از آنان ك

آقا سّید حسن واستاد عّلی بن آنجا وفات یافت ودر تّل حمرا مدفون گشت ونیز از جملٌھ مستخلصین
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در نیریز زیستھ برخی از شّدت تنگدستی مشھدی صفر واستاد عنایت وابراھیم بن شریف وغیرھم

واقعات مذكوره از آنجا كھ نگاشتیم در اوآخر سال اعدا دّق كرده ھالك شدند وشروعوشماتت 

١٢٧٠ كھ ابتدای فصل خریف بود تا آخر ربیع اٌالّول ١٢۶٩ ه ق شد واز اّول شھر ذیحّجھ ١٢۶٧

وچھارصد نفر اصحاب نیریز در مقابل سی ھزار نفر از مھاجمین چنانكھ محاربھ امتداد یافت

 ُاَسرا از شیراز مرّخص گردیده بعضی بنیریز١٢٧٢می كوشیدند ودر اوائل سال ھبعضی نوشتند

بقّیة الّسیف اصحاب رفتند وما برای اینكھ رشتٌھ واقعات گسیختھ نشود مرّتبًا مسطور داشتیم واّما

وطن قرار گرفتند جمعی را در بخش سابق نیریز كھ در واقعھ اولی ویا ثانیھ جان بدر برده بعدًا در

محّمد باقر بن میر عابد شھید سابق اّلذكر پس از ختم ر نمودیم وبضی دیگر ازایشان یكی سّیدذك

بشفاعت بعضی آزاد گردید ودر وطن رفتھ اعقاب واخالفی برقرار داشت دیگر واقعھ ثانیھ در نیریز

وسی ممحّمد وحاجی پسران حاجی كاظم از اعوان عّلی سردار ونیز میرزا باقر ابن مّالمیرشكار

ومّال زین العابدین بن مّال عّباس وحاجی

---۵٨ صفحھ ---

عّباس بن وحاجی بن مّال زین العابدین وجعفر بن مّال زین العابدین وعبدالّلھ بن عسكر ورئیس

بن مّال محّمد محّمد عّلی وآقا شیخ محسن وحاجی احمد بن مّال محّمد وكربالئی محّمد صالح

محّمد ومیرشكار عّلی  پسرش لطف الّلھ وحاجی٣ی محّمد با سھوكربالئی اصغر رئیس وكربالئ

یوسف بن میرزا احمد وآقا سّید ونیز مّال قنبر بن كربالئی رضا وكربالئی میرزا بن غیاث ومیرزا

سّید عّلی وكربالئی میرزا قاسم بودند كھ بعضی آقا بن آقا سّید ابوطالب وسّید اسماعیل بن حاجی

در شیراز بصرف مال وشفاعت بعضی خالصی یافتند  ساختھ وجمعیدر نیریز خودرا مستخلص
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فالحت وزراعت وگیوه كشی وسوداگری وغیرھا اشتغال وبوطن مراجعت كرده قرار گرفتند وبشغل

اعدا خائف ومتزلزل شدند واكثرشان ھمھ عمررا بثبوت جستند وبرخی از شّدت بیم تعّرض

 گذاشتند ونیز جمعی از جوانان نورس كھ پدرانشان واخالفی برجایواستقامت در ایمان گذراندند

گریختند ویا برای صغر ّسن مستخلص گشتھ در وطن قرار گرفتند از آنجملھ مّال مقتول شدند یا

دیگر وعّلی پسران كربالئی اسماعیل شھید در جبل وآقا شیخ محّمد بن مّال درویش شھید وحسین

شده ھردو  پدر پس از خاتمٌھ جنگ اسیر بشیرازعلیمحّمد بن ابراھیم ولد صالح كھ باّتفاق

ومیرزا فتح الّلھ را مستخلص گشتند ودیگر میرزا یوسف بن میرزا احمد ونیز حاجی میرزا جعفر

دادند ھرسھ را اقربایشان اقدام نموده باّتفاق مادر بعد از شھادت پدر اسیر كرده چون بنیریز ورود

ربالئیمستخلص ساختند ودیگر خواجھ محّمد بن ك

شیراز شدند ودو باقر بعد از شھادت پدر باّتفاق مادر ودو خواھر اسیر ودر جملٌھ ُاَسرا روانٌھ

آزاد شده بوطن برگشتھ با تحّمل خواھر در آنجا برای برھنگی وسرما تلف شدند واو با مادر بعدًا

د عابد بعد از شھادت سّید محّمد باقر بن میر محّمبلّیات ومشّقات بسیار استقرار جستند دیگر آقا

كردند برخی از او شفاعت نموده مستخلص گشت دیگر حاجی پدر اسیر شده چون بنیریز وارد

در ّسن یازده سالگی باّتفاق پدر در جنگ قلعٌھ نیریز مشاركت كرد محّمد بن حاجی قاسم مذكور

قلعھ گھی در نیریز پنھان وگھی در جبالوپس از ختم امر

---۵٩ صفحھ ---
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كردند وحاجی  جبال فراری وگریزان شدند ودر واقعٌھ جبل با پدر ودو برادر بنصرت اصحاب قیامدر

گرفتار اعدا گشتند قاسم باٌالخره بگریخت وحاجی محّمد با مادر وبرادرانش مّال حسین وحسن

نزدیكی از صاحبمنصبان مستخدم وبٌاسیری شیراز رفتند وچون ُاَسرا مستخلص شدند حاجی محّمد

كردند وپدرشان نیز از بغداد مراجعت نمود دید وكفالت مادر وبرادران نمود تا آنكھ بوطن عودتگر

اقامت در آنجا نتوانستند ھمگی بقریٌھ واقع در قرب ھفت وبرای آنكھ از تعّرضات اعدٌا نیریز

 بن نمودند ویكی از معروفترین جوانان اصحاب نیریز مّال محّمد شفیعفرسنگی شیراز رفتھ اقامت

بن مّال عبدالحسین شھید سابق اّلذكر بود كھ در ّسن دو سالگی با پدر وجّدش مّال علینقی شھید

جبل بسر برد وپساز شھادت پدر بٌاّتفاق مادر وجّد مذكور بٌاسیری شیراز رفت وپس ازباالی

دوسال توّقف در شیراز مرّخص شده عودت بوطن نمودند وتفصیل احوالشانرا در بخش ششم

گاریم وواقعات نیریز غالبًامستند بتقریر وتحریر مّالمحّمد شفیع مذكور میباشدمین

ورود جمال ابھی از عراق عرب بطھران

اقتدار واختیار چنانكھ نگاشتیم جمال ابھی اقامت در عراق داشت كھ میرزا تقیخان امیر كبیر از

اختیار گردید واز جھت حبافتاده بھالكت رسید ومیرزا آقا خان نوری برجای وی صدر اعظم وصا

در اینخصوص ضمن بخش دّوم سابقھ حفاوت وامتنان كھ از جمال ابھی داشت چنانكھ اشاراتی

بطھران گشت وجمال ابھی با نمودیم مكتوبی دوستانھ نگاشتھ بفرستاد وخواستار عودتشان

درش جعفر واز ِقَبل صدر اعظم برا وارد طھران شد١٢۶٨ملتزمین مذكور در اوائل ربیع سال 

قلیخان مٌامور

___________________________________________________________
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استقرار جمال ابھی در قصر افجھ عمارت مسكونھ صدر اعظم بود_١

 فرمود عزیمت بسوی كرب وبال *****اندر سی وپنج آنشھنشاه وال_٢

نبیل زرندیصد رنج وعنا           شد حبس چھار مھ ب****طھران شد اندر سی وشش چھ وارد

_____________________________

---۶٠ صفحھ ---

گان مٌامور پذیرائی ومیھمانداری گردید واقامت جمال ابھی وذھاب وایاب اشراف وشاھزاده

افجھ كھ را بقریّھ ومنتسبین وغیرھم در خانٌھ جعفر قلیخان مّدت یكماه بطول انجامید آنگاه مصیف

مّدت مھجور ومحروم از درك متعّلق بصدر اعظم بود قرار داده استقرار گرفتند وبابّیھ درآن

حاصل كرده یكبار در باغی از شمیران افاضات وتعلیمات صائبھ ماندند مگر آنكھ شیخ عظیم اجازه

وده از وجمال ابھی نصائح ومواعظ اكیده فرمبّفر حضور رسید ومسائل الزم العرض اظھار داشت

واضح ومدّلل داشتند كھ ارجح واولی آنكھ راه مسالمت وخامت مئال وخسران آمالشان بیان نموده

امر بیان وتزیید عّدٌه مٌومنان وتكمیل اخالق واعمالشان برآیند واحتیاط پیش گرفتھ بصدد تبلیغ

سلیمانخان با بمقدار ساعتی اصغٌا بیانات مباركھ نموده مرّخص شد ونیز حاجی وشیخ مذكور قریب

(قبال بسیار وقت بدرك محضر ابھی میرسید درین ھنگام دو بار بواسطٌھ آقا میرزا موسیاینكھ

كھ تشّرف بحضور حاصل نمود ومقصود صدر اعظم از سیاست وتدبیر مذكوره این بود)كلیمآقای 

وحمایت نماید واز جمال ابھی را از مالقات ومداخلٌھ در امور بابّیھ ممنوع دارد وبدین وسیلھ حفظ

تحت مراقبت وی قرار گرفتھ طرفی دیگر بشاه واولیٌا عنود دولت بنمایاند كھ رئیس طائفھ در

را كھ آثار ھیجان وانقالب از باطنشان واعمال آنان كامًال درتحت نظراست واز جھتی دیگر بابّیھ
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وع ورشتٌھ انتظام ارتباط برئیس معّظمشان ممننمایان وفتنھ عظیمٌھ نیریز در جریاناست از

امورشانرا مقطوع سازد

___________________________________________________________

ھمچنین و(میرزا یحیی ازل چنین نگاشت نبیل زرندی ضمن نقل بیانات جمال ابھی در اّیام اشراق در عراق عرب راجع بٌاحوال

برود ر چنین امری واقع شود آیا شما میتوانید طھران را نگاھداری كنید اگر اوھمگفتم اگجناب عظیم را در طھران منع كردیم وبٌاو

)میكردندھزارنفر بجای او ھستند در وقت امنّیت اسباب فتنھ میشدند ودر وقت انقالب فرار

_____________________________

---۶١ صفحھ  ---

بدلخواه خود وبدین طریق ظاھر مرافقت با اینطائفھ را از دست نداده وامور كشوری را نیزسازد 

.انتظام دھد 

شھادت مّال زین العابدین یزدی

را كھ از اصحاب در خالل احوال مذكوره عّمال دولت مّال زین العابدین یزدی از علما ووّعاظ منابر

دستگیر كرده مغلوًال بطھران  وتبلیغ مینمود در ُقموحید شھید بود وبر منابر نشر معارف بدیعھ

مشھور ومّالھای ُقم فتوای قتلش دادند آوردند وچون ایمانش ھمھ جا مذكور وثبات واستقامتش

بحكم شاھی در میدان طھران شھید كردند

كیفّیت شروع فتنٌھ خطیرٌه طھران

استقرار در طھران جست وبابّیھ رّب اعلی      بنوعی كھ اشاره كردیم شیخ عظیم پس از شھادت

خطر كھ عّمال دولت پیوستھ در تعقیبشان بودند در حولش مجتمع شدند ودر چنان موقع پر از
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جھت مظالم دولت وقتل وغارت وحبس اصحاب واحباب سخت اجتماعات مخفّیھ تٌاسیس كردند ودر

كرده بلقب سلطان منصور یحیی ازل نیز شیخ عظیم را ھمی تٌایید در ھیجان وآشفتھ شدند ومیرزا

واطاعتش را فرض خواند وبھمھ نقاط ایران پنھانی نوشتھ رسول فرستادند بیان تشھیر نمود

بابّیھ را در طھران مجتمع نمودند تا شیخ را در انجام مقصود خطیرش كھ مستندومتھّورین

از تعّرضات عّمال فھ كھبمفھوم بیانات رّب اعلی میكردند مساعدت كنند الجرم عّدٌه از مھّمین اینطائ

مقر گرفتند ویا خود حسب دولت بسوی مركز گریختند ویا از چنگ ظالمین نجات یافتھ در مركز

اشتیاق لقٌا بزرگان اینطائفھ عازم پایتخت گشتند ویا

آنجملھ باٌالخره برای نصرت سلطان منصور بدانسو شتافتند در طھران اجتماع نمودند واز

چنانكھ خون در اّلذكر شوری عجیب وھوسی غریب در دلھا وسرھا افكندحسینخان میالنی سابق 

عروق جمعّیت میجوشید واورا در غایت خضوع وخشوع میستودند

___________________________________________________________

 جمال اعلی مٌومن شده توّجھ بطھران صعودآقا حسین میالنی جوانی بود كھ در میالن بشعربافی وابریشم كاری مشغول ودر احیان

. احباب محشور شد كرد وبا

________________________________

---۶٢ صفحھ ---

نوری مّال عبد میستودند وجمعی از مشاھیر بابّیھ امثال حاجی سلیمانخان تبریزی میرزا سلیمانقلی

در آنمجامع بودند وبخانٌھ وغیرھمالكریم قزوینی حاجی میرزا جانی كاشانی لطفعلی میرزا شیرازی 

وغیرھا انجمن تٌاسیس میگشت ودر حاجی سلیمانخان در شھر ویا در درآشوب ودر دربند شمیران
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اینطائفھ فقط قّرة العین درخانٌھ محمود خان آنھنگام كھ نیران فتنھ در شرف التھاب بود از سران

ستند وبزرگان انجمن از مكاتبھ واّطالعات انبار طھران میزیكالنتر وآقا سّید حسین كاتب یزدی در

اینمقام برای مزید وضوح اوضاع انجمنھای مذكوره حكایتی را از آقا آنان بی بھره نبودند ودر

بیان كرده نقل مینمائیم نبیل مذكور چنین)نبیل اعظم(كھ مّال محّمد زرندی )كلیم(میرزا موسی

چون اورا  فتنھ را بحكمت خواموش كنند دربانروزی كلیم بٌانجا رفتند كھ شاید آتش(نگاشت 

خواھی كرده ایشانرا نمیشناخت راه نداد بعد كھ حضرات خبر شدند چند نفسی را فرستادند كھ عذر

در خانھ نوعی رفتار كردند كھ من بٌانخانھ ببرند كلیم میفرمودند چون حضرات نزد من آمدند شب

دو روز بعد آن قضّیھ رخ داد ھمان شاھزاده  وچونپیش شاھزادھئی كھ میھمانم بود خجالت كشیدم

جمعی در آنجا بودند كھ من از آنھا بسیار مكّدر شدم یمكن گفتھ بود كھ پریشب در منزل فالنی بودم

بودند كھ پیش از وقت شادمانی میكردند ومیرزا سلیمانقلی كھ با حضرات آنھا ازین واقعھ مّطلع

م خوردم كھ شما بروید من از عقب میایم چون میرفتم محّمددست از من برنداشت تا قسآمده بود

دیدم كھ حسین ھاشم میرزا ملّقب بجناب ھم بامن ھمراھی نمود وچون اذن دخول یافتیم در مجلس

آن حسین سابق نیست

___________________________________________________________

دروازه نو با جناب آقا میرزا احمد قزوینی بود  شد چند یوم در كاروانسرای بیرونوبا احباب محشور شد اّیامی كھ وارد طھران

خود حاجی حاجی سلیمانخان گفتھ مالقات مینمایند بعد از مالقات با او محّبت ورزیده در خانٌھومیرزا احمد ذكر اورا با جناب

عظیم بطھران میایند ومیشنوند در خانٌھ حاجی سلیمانخان سلیمانخان اورا منزل میدھند درآن بین نفوسی ھم كھ بسبب مكاتیب جناب

حسین میالنی وھركس داخل میشود نمیخواھد ازآنجا بیرون بیاید وحاجی سلیمانخان میھماندار حسیناجتماعی است بٌانجا میروند

بگذارد وخود بیرون آید    بودند ونمیتوانست كھ حسین ومریدانش را كھ جمع كثیری بودند در خانھ

نبیل زرندی
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__________________

---۶٣ صفحھ ---

گفت چیزی را نیست واّول معذرتش این بود كما لن ترانی نگفتھ بودیم كھ شما مراجعت نمودید بعد

برادر محّمد ھاشم میرزا ھم وده بودند َمن آنرا حالل كرده ام اكبر میرزاكھ نقطٌھ اولی حرام فرم

مطّولی كھ یكی از اھل آذربایجان در آنجا بود وبا آنھا اظھار ھمراھی میكرد وبعد ازآن قصیدٌه

وعربی تا آخر بلحن طرب انگیز خواندند ھرجا وصف حسین انشٌا نموده بود در فارسی وتركی

من دیدم بعضی از روی غضب بمن نگاه میكنند كھ چرا در ھمھ سجده میكردندبٌاسم حسین میرسید 

ننمودم یكی از آنھا عّمامٌھ جناب را برداشت وبزمین زد وگفت تا كی تعظیم حسین با آنھا ھمراھی

ورسم خواھید بود من دیدم كھ این طعنھ بمن است لذا از حسین سٌوال كردم كھ در حجاب اسم

حرام فرمودند مگر شما امر فرمودید از این سٌوال متذّكر شد سر بزیراعلی سجده را حضرت

)٣(ھل مجلس نظر كردم ھمھ را غرق ھوی وھوس دیدم بُجز سھانداخت وجوابی نگفت چون باَأ

متنّفر یكی از حركات آنجمع بیخودو نفس را كھ در عالم دیگر ومثل محبوس در فكر فرار بودند

حركتی حادث واز جای ه متحّیر بودند وگاھی بی اختیار در اعضایشجناب سلیمانخان كھ ایستاد

ایستاده بود دیگری جناب آقا خود حركت میكرد یكی جناب میرزا احمد كھ از خجالت در كناری

كھ در طلب جمال قدم از عراق عرب میرزا عبدالوّھاب پسر حاجی میرزا عبد المجید شیرازی

بیرون برود ومن چون آنھارا متٌاّثر واشكبار دیدم میگذاشتندبطھران آمده بود وآنجا گیر كرده ن

بتدبیری خود وشاھزاده را از آنجا بیرون آوردم واز منزل ماندن درآن مجلس را صالح ندانستم
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با مكتوبی بطلب جناب میرزا احمد فرستادم كھ جمال مبارك شمارا میرزا باقر اخوی زاده را

میرزا باقر برگشت وگفت میرزا احمد جّبھاشرا بدوش انداخت كھ بعد از دو ساعت بلواسان طلبیدند

اورا حسین گفت اگر او برود این جمعّیت متفّرق میشود نگذاشتند بیاید مقصودم این بودبیاید

دستگیر خواھند شد بیاورم نگاھدارم كھ ازین فتنھ محفوظ بماند چھ كھ میدانستم كھ عنقریب ھمھ

بود وخّط ونسخ بسیار خوب سانی كھ سّید جلیل القدر عالم فاضلیتا جناب حاجی میرزا حسن خرا

داشت وكتابت آیات مینمود در خراسان بطھران ودر محّلٌھ

---۶۴ صفحھ ---

جمال محّلٌھ سرچشمھ بود وبا احدی مراوده نداشت چون از جناب میرزا احمد ازغندی اوصاف

عراق بطھران ودش ھم وجود مبارك ازمبارك را شنیده بود برای زیارت آمده بود ومقارن ور

دیگر در طھران بود رسیدند حاجی میرزا حسن از فیض حضور بسیار مسرور بود بٌامید تشّرف

مالقات دارد َمن ناچار با حاجی روزی پیش آمد كھ جناب عظیم بلباس تبدیل بخانٌھ ما آمد استدعای

یالنی ذكری نفرمائید من آنجا میروم حسین مرفتم وجناب عظیم را دیدم بمن قسم داد كھ در باب

اّقًال نفوسی را كھ از اطراف آمده اند متفّرقشان نمایم گفتم رفتن بلكھ بتوانم آنھارا متذّكر دارم ویا

ومثمر ثمری نخواھد شد وروز دیگر كھ مقّدمٌھ شاه واقع وقیامتی برپا بود باز شما صالح نیست

شمارا بحضرت اعلی قسم دادھاند كھ یكبار بیائیدحاجی میرزاحسن آمدند كھ جناب عظیم جناب

كھ مرا راه مالقات كنیم چون مرا دیدند گریستند وذكر نمودند دیشب منزل حسین میالنی رفتم اّول

كھ با خان ومیرزا احمد نمیداد بعد كھ وارد شدم اذن جلوس ندادند واستھزٌا نمودند ونگذاشتند

گویا صادق فساد كرده ومعلوم جمیع شھررا منقلب دیدممالقات كنم شب را در مسجد بسر بردم و
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برویم زیرا یقین است كھ ھریك از مارا نیست چھ واقع شده حال ما میخواھیم بپای خود بمقتل

من گفتم با این اخوی زاده میرزا باقر من حاضرم قرار خواھند گرفت وبٌانواع عذابھا خواھند ُكشت

م بمشھد فدا حاضر شویم گفتم با اینكھ َمن از اّول با شما برسد وباھبرآن شد كھ از حضرات خبر

)شمارا بھیچ وجھ صح نگذاردم بلكھ نھی نمودم معھذا از برای شھادت حاضرم نبودم وخیاالت

___________________________________________________________

ملّخص اینمقال اینكھ مّال شیخعلی كھ یكی از ت بابّیھ روی داددر روز بیست وھشتم شّوال اینسال سانحھ حیرت قرائن جسارت جماع

وبا بدار الخالفٌھ طھران آمده روی بضاللت عباد نھاد وجمعی را بمتابعت خویش درآوردداعیان باب وملّقب بحضرت عظیم بود

مسجد بشھادت رسانیده پس متوّجھ امام جمعھ را در ایشان پیمان درمیان نھاد كھ بامداد جمعھ در مسجد جامع حاضر شوند اّوًال

بخصوص دار واّتفاق ھنگام صدارت میرزا تقیخان بود وچون مشار الیھ در عموم ممالك محروسھارك پادشاھی گردند این شوری

الخالفھ منبھان مخصوص داشت آنان

_______________________________

---۶۵ صفحھ ---

واقعٌھ ھدف كردن ناصراّلدین شاه

وحاجی قاسم ٌالخره سھ تن از مشھورین بابّیھ صادق تبریزی وفتحالّلھ بن مّال علی صّحاف ُقمیوبا

شمیران بود ودر صبح نیریزی مھّیای ھدف ساختن ناصراّلدین شاه شدند وشاه در مصیف نیاوران

باطراف نیاوران رساندند را ھرسھ باّتفاق خود١٨۵٢ مطابق مای ١٢۶٨ شّوال ٢٨روز یكشنبھ 

با ساچمھ خودرا بعبا پیچیده در محّل ر موقعی كھ شاه بعزم شكار سوار میشد با پیشتاب پرشدهود
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گرفتھ بحال اشخاص متظّلم منتظر بماندند وھمینكھ عبورش متفّرقًا ایستادند وبر دستی عریضھ

بر دست گرفتھ از معبر تنگ میگذشت تا سوار شده بعزم شكار شاه از قصر بیرون آمده عنان اسب

وسواران واعضٌا موكب سلطنتی در فاصلٌھ معّین منتظر مانده كھ چون او بتازد وفّراشان وغالمان

آنان نیز سوار شده در عقبش موكب برانند وجمعّیتیسوار شود

___________________________________________________________

اّلرحیم نام ھراتی بود در خدمت علیقلی میرزا وان مّال شیخعلی میرزا عبدآنان ماجری را معروض اتابیكی گردانیدند چون یكی از پیر

میرزا بود میرزا تقیخان شاھزاده را احضار واز مقدمھ اخبارش داد مٌامورش داشت كھ ازاعتضاد الّسلطنھ بسر میبرد رقم شده

ده چندانكھ از میرزا عبداّلرحیم استفسار نمود ُجز شاھزاعبداّلرحیم منزل مّال شیخعلی وسائر آنشیاطین را مشّخص ساختھ اعزام كند

معلوم شد كھ مّال شیخعلی میرزا عبداّلرحیم با میرزا طاھر نام در یكسرای بسر میبردند از وی جویا گردیدانكار جوابی نشنود چون

یكی از ُمُردٌه آن مردود بود خانٌھ است حاجی سّید محّمد اصفھانی كھ نمودهچند روز قبل از سرای میرزا عبداّلرحیم بجای دیگر نقل

آنمالعین بدست آمد شاھزاده اعتضاد الّسلطنھ چاپار خانھ را نمود جمعی با میرزا بٌانجا شتافتند ویرا نیافتند ولی دیگری ازنائب

دیگر شتافت بدیاربحضور اتابیك آورد میرزا عبداّلرحیم بتوّسط شاھزاده رھائی یافت وآن یك میرزا عبداّلرحیم وآن رجیم دیگررا

باذربایجان گریخت بعد از عزل میرزا تقیخان مجّدد بدار مّال شیخعلی را چون دیگر حالت توّقف نبود بتغییر لباس وتبدیل ھیئت

روزی منقضی گردید سلیمانخان پسر یحیی خان تبریزی منزل كرد متابعان قدیم را اخبار نمود چون چندالخالفھ آمد درخانٌھ حاجی

ان بھفتاد رسید بخیالعدد ایش

________________________________

---۶۶ صفحھ ---

جلو رفت وجمعّیتی ازمردم مختلف نیز دراطراف خارج معبر ایستاده بودند وشاه سوار شده قدری

اعتنائی ننمود وبا نخست حاجی قاسم نیریزی پیش شتافت وبصورت تقدیم عریضھ نزدیك شد وشاه

بقصد شاه خالی كرد واران ومستلزمین میسور نگشت الجرم پیشتاب راوجود شاطران وجمع س

جوانی نورس بود با واسب از جای خود رمیده پیشتاب برنشان نخورد سپس صادق مذكور كھ
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رفت وصادق غضبناك شده جسارت وشجاعت بقصد شاه دوید وپیشتاب خالی كرد وباز تیر بخطا

را بسازد ومابینشان كشمكش شد كشیده با تیغ كارشبشتافت وخواست شاه را بقّوت از اسب فرو 

طپانچھ كرد وساچمھ ھا بر شانھاش نشست آنگاه در آنحال فتح الّلھ قمی نزدیك رفتھ شاه را ھدف

یك پایش در ركاب بماند كشمكش مینمودند وجمعّیت غالمان ویرا از اسب پائین كشیدند ودر حالیكھ

ی انفاسشان بیفسرد ونخست شاطرباشی نوری قدم جالدت گرفتھ گوئوشاطران وغیرھم را بیم فرا

دھن صادق نواخت ومستخدمین ومالزمین مستوفی الممالك خودرا بصادق پیش گذاشت وكّتاره بر

اورا بُكشتند ودو دیگررا نیز پس از دار وگیررسانده باجماع

___________________________________________________________

مست وخراب باستشاره پرداختند آرٌا ج وتصّرف دار الخالفھ افتادند بعد از آنكھ مجلس شوری منعقد وبشرب شراببخیال خرو

گزندی بوجود مسعود مبارك رسانند آنگاه باظھار دعوت وتصّرف دار الخالفھ اقدامسخیفٌھ ایشان براین نھج قرار گرفت كھ ابتدا

َسر دادن گردید وھمچنین مّال فتح الّلھ ُقمی شیخعلی اقدام مینمود متقّبل خطر ومھّیاینمایند محّمد صادق نامی كھ بمالزمت مّال 

واز دار الوّھاب شیرازی مھّیا وآماده شدند وپیمان راست كرده بتھّیٌھ آالت جارحھ پرداختندومحّمد باقر نجف آبادی ومیرزا عبد

فرصت شدند وشاه آن اّیام در نیاوران بود وصبح بیست قام گرفتھ منتظرالخالفھ برآمده بقریٌھ نیاوران شمیران شتافتند در گوشٌھ م

آنان بعزم علی اّلرسم خروشیدن توپ اخبار بفلك دّوار رسانید مالزمان درگاه وآنجماعت روسیاهوھشتم شّوال عزم شكار نمود

ونیم از روز شاه از عمارت بیرون نقضٌا دو ساعت التزام خدمت واینان بقصد جسارت حوالی سرای سلطنت حاضر شدند بعد از

از عملھ اعظم ومستوفی الممالك ودایشیك آقاسی باشی وامیرآخور كھ حاضر درگاه بودند با جمعیآمده سوار شد جمعی مانند صدر

وفّراش مالزم ركاب شدند وشاه بمالحظٌھ حشمت صدارت صدر

_________________________________

---۶٧ صفحھ ---
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خواستھ ر كردند وشاه مجروح ترس خورده را بعمارت سلطنتی بردند وفی الحال ّجراحگیر دستگی

احوال بود ساچمھ ھارا بیرون آورده زخمھارا بستند واو غرق دریای غضب واندیشھ از مئال

دھان واقعھرا جویا وفرمانداد تا دو اسیر مذكوررا بعقوبت وشكنجھ گرفتند وھمدستان وفرمان

شمیران ونیم دیگر بر دروازٌه مقتولرا دونیم كرده بشھر برده نیمی بر دروازهگشتند وجسد صادق 

سالھ بود با ھمكار مذكورش بكمال صراحت عبدالعظیم بیاویختند وفتح الّلھ كھ جوانی بیست وپنج

بابی ھستیم وبرای قصاص از موالی خود خواستیم ورشادت سخن براستی ادا كرده گفتند كھ ما

را خاراندیشٌھ مداخالت داخلّیھ وخارجّیھ دیگر در خاطر لی شاه واعضای دولتشاه را بُكشیم و

نكرده با شكنجھ وعذاب اصرار در كشف اسرار داشتند زیرا چنانكھ در میخلید وبٌاقرارشان اكتفا

واقعٌھ فوت محّمد شاه نگاشتیم سران وبزرگان شاھزادگان ھوایبخش دّوم ضمن

___________________________________________________________

نفر از آنجماعت از خدا بیخبر از پناه دیوار صدر اعظم را اّوًال از ركاب حكم برجعت داد وسائر ھنوز در ركاب حاضر بودند كھ سھ

ادب قصد ریقٌھاستغاثت نمودند یكی از رفقای سھگانھ كھ از اھالی نیریز بود بیمحابا وحفظ طواشجار بیرون دویده برسم دادخواھان

فرمودند چون ممانعت را دید واز نزدیك شدن زیاده از قرب حضور مبارك نمود ملتزمین ركاب ھمی بروی زدند وبالتزام ادبش ٌامر

نمود ولی گردید طپانچھ كھ در زیر باالپوش میداشت برآورد وبجانب وجود مبارك سرداد گلولھ خطاآنچھ دست داده بود مٌایوس

ین اثنٌا رفیق ثانی بیرون تاخت نعره زنان طپانچھ ار ملتزمین ركاب وسواران ھمراھان روی داده بھم برآمدند درآشوب وانقالب د

دھان نجسش الھی حافظ ونگھبان وجود شاه بود گلولھ رّد شد یكنفر از مالزمان ركاب دشنھ بردیگر رھا ساخت از آنجائیكھ حفظ

مقصود خویش حملھ ور گردید چند نفررا مجروح گردانید اده خنجر از كمر كشیده بقصدزد با این جراحت طپانچھ خالی را از دست د

چند پاره ساچمھ گردید درین حیص وبیص رفیق ثالث از مقابل بیرون تاختھ گلولھ انداخت آنھم ردگشتتا آنكھ بدركات جحیم واصل

وچھار پاره بپھلوی شاه رسیده از زیر پوست دویده از باالی شانھ
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مٌاسور نمودند وشاه بسرای سلطنت معاودت  شد وبٌاستخوانی اذّیتی نرسید وملتزمین ركاب وسواران حضور آن دو نفررا نیزبیرون

سالمتی شاه سجده شكرنمود وبتمامی نقاط مملكت فرامین دولت توّسط چاپاران كرد وصدر اعظم واقعھ را بشنیده شتافت از

تا قبل ازفرستادند

_______________________________

۶٨ص 

نائب ھوای سلطنت در َسر داشتھ در آنھنگام عَلم طغیان برافراشتند خصوصًا عّباس میرزای

نشاند واینكھ الّسلطنھ برادر كھتر ناصراّلدین شاھرا مادر مساعی وافر نمود تا بتخت سلطنت

ومت ُقم فرستاد میرزارا بحكناصراّلدین شاه بتدابیر وقدرت میرزا تقیخان بسلطنت نشست عّباس

مادر نائب الّسلطنھ از ُقم برانگیخت ودر موقع ھدف شدن شاه چنین شھرت یافت كھ فتح الّلھ را

كردند شاه قانع نشد تا آخر اٌالمر میرزا محّمدخان الجرم ھرچند اسیران مذكور سعی در بیان حقیقت

م رفت ونائب الّسلطنھ را با سوار كشیكخانھ مٌامور شده بُققاجار كشیكچی باشی سپھساالر اعظم

نمود وعّباس میرزا در كربال بماند تا پس از بیست ویكسال كھ شاه ازآنجا تبعید بعراق عرب

موقع متّبركٌھ ائّمھ عراق رفت اورا با خود بایران بازآورده ملك آرٌا لقب داد ودرآنبزیارت مشاھد

اظھار داشت كھ برادران ی باشی ُقم بویكھ محّمد خان در ُقم نائب الّسلطنھ را بعراق فرستاد متوّل

اند محّمد خان پرسید مگر آنان ھم بابی وخویشان مّال فتح الّلھ از بیم سخط ملوكانھ پناه بحرم برده

طّالب علوم دینّیھ وّخدام حضرت میباشند وھرگز اند متوّلی باشی جواب گفت نھ بلكھ ھمگی از

ھمٌھ آنان اطمینان داده از تحّصن خارج كرد وصورت خان بمورد چنین تھمتھا واقع نشوند ومحّمد

خّط محّمد خان

___________________________________________________________
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وروزی دیگ ر ش اه در عم ارت دی وانی جل وس      از انتشار اخبار موحشھ مردم آگھی یابند وّجراحان بمعالج ھ جراح ت م شغول گردیدن د      

وكالنت ر وكدخ دایان دار الخالف ھ را م ٌامور ب ھ پی دا نم ودن آش یانٌھ مخاف ت وآف ت وبدس ت           ان آجودان باشی نموده بار عام داد وعزیزخ    

از آنجماعت خسران مئ ال آگ اھی حاص ل آم د     آوردن آن گروه بد عاقبت كردند تمامی شّوال حاجی علیخان حاجب اّلدولھ فراشباشی را   

 است استحضار حاصل نمود وبعرض رسانید حسب اٌالمر جمعی بگ رفتن آنطائف ھٌ      سلیمانخانواز محّل اجتماع آنان كھ در خانٌھ حاجی       

واس  ار درآورد ومغل وًال بخ دمت ص در اعظ  م    گم راه م ٌامور گردی د برخ ی از ای  شان ف رار ح اجی س لیمانخان ب  ا دوازده نف ر بقی د دول ت          

گ ر در دھ ات ونف س ش ھر بدس ت آم د م ّال        مالع ین ھ م ك یش تفت یش رف ت س ی وش ش نف ر دی           رسانیدند از محبوس ین ن ام ومق ام بقیّ ھٌ         

نف ر ن وری چ ون كف ر از اّدع اة      را حاجب اّلدولھ سراغ نموده بدس ت آورد تفحّ ص ب سزا در ك ار ھری ك بعم ل آم ده س ھ چھ ار          شیخعلی

النّ اس  آنھم مجھول الح ال ب ود بج ان ام ان ب ا قی د محب وس ش دند بقیّ ھ را ب ین           ایشان بثبوت شرعی نرسیده با میرزا حسینیار قمی كھ   

.نموده كھ عموم بندگان خدا ازین فیض عظمی بی نصیب نباشندتقسیم

حقائق اٌالخبار ناصری

________________________________

---۶٩ صفحھ ---

عالیجناب آقا محّمد خان بمیرزا رضاقلی یتیم نائب الحكومٌھ ُقم چنیناست عالیجاه میرزا رضاقلی

دربست ھستند از قراریكھ خ حسن ومّال جعفر واخوان آنھارا ھمھ نمودار در آستانٌھ مطّھرهشی

ھمھ مھر نموده اند آنھارا ربطی با مّال علمٌا واعیان والیت مذكور نمودند وبر طبق آن استشھادی

عالیجاه بابی گری ھیچوقت بٌانھا وارد نیامدھاست از خود آنفتح الّلھ ملعون شقی نبودھاست واسناد

بھمین قسم تصدیق نمودی لھذا آنھارا اطمینان داده كھ آسوده خاطر بدعاگوئی ھم شفاھًا جویا شدم

دولت قاھره عمر دولت جاوید مّدت قیام واقدام نمایند انشٌاالّلھ ھمین فقرھرا بعرض اولیٌادوام

 آسوده خاطر بروند داشترسانیده تعلیقھ ھم بجھت اطمینان آنھا صادر خواھد نمود وروانھ خواھم

بن امیر وبالجملھ مّال فتح الّلھ مشّقتھا بخانھ ھای خود باشند   افّوض امری الی الّلھ عبده محّمد
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بار دم نزد چندانكھ دژخیمان گمان بردند كھ از گوش اّصم وزجر داغی ودرفش را تحّمل كرده دیگر

شّدت خشم وغضب گلولھ ھای سربیواز زبان ابكم شد واز

___________________________________________________________

در ضمن روزنامھ سابق مجملی از (چنین مسطوراست در روزنامھ وقایع اّتفاقیھ سابق اّلذكر مٌوّرخ روز پنجشنبھ سّیم ماه ذیقعده

وجود فائض ھ العیاذ بالّلھ قصدوھشتم شھر شّوال المكّرم وجسارت آنحرامزادگان خبیث وشقی كتفصیل واقعٌھ روز یكشنبھ بیست

ومقصود كّلی از آنروزنامھ محض اعالم از سالمتی ذات الجود اعلیحضرت قویشوكت شاھنشاھی خّلد الّلھ ملكھ وسلطانھ را داشتند

ن ومبّیبرای كّل اھالی ممالك محروسھ وّخرمی بجھت شنوندگان ممالك بعیده بود قلمی ومسطوركثیر البركات وحصول چشم روشنی

برای مزید سرور وابتھاج خاطر ناس واظھار مفّصل ومذكور شد وحاالھم از آنجائیكھ اعالم مجّدد از سالمت وعافیت وجود ھمایون

لھذا كسانی كھ در آن ساعت ھائلھ در ركاب مستطاب سعادت حضور داشتند واجب والزم بوداز طرز خدمتگذاری وجانفشانی

در روز مزبور دو ساعت ونیم از مطلع آفتاب سركار اعلیحضرت شاھنشاھی دام سلطانھ كھبنگارش این مراتب نیز پرداختھ شد  

مٌالوف فرما میشدند ھمٌھ اوضاع وترتیبات ومقّدمات سلطنتی بطرازھای معھود وطورھایگذشتھ بقصد وارادٌه شكارگاه تشریف

شد جناب جاللتمئاب اجّل اكرم صدر اعظم ومستوفی مھّیا وموجود وھمھ منتظر مقدم ملوكانھ بودند ھمینكھ طلعت ھمایون پیدا

چاكران از امرٌا كاظم خان نظام الملك واسدالّلھ خان امیرآخور وبعضی دیگر از معارف واعاظمالممالك ومقّرب الخاقان میرزا

ومستوفیان وغیره در ركاب

________________________________

---٧٠ صفحھ ---

عذاب ش ریختھ اورا ھالك نمودند وحاجی قاسم را چند روز وشبسربی تافتھ در آتش بگلوی

شان ومنزل حاجی وعقاب كردند تا دانستند اقدام بٌان امر از طرف بابّیھ شده وبمركز اجتماعات

ریختند وجمعی را از قبیل حسین سلیمانخان پی برده انبوھی از غالمان وشاطران ودژخیمان بخانھ

سلیمان خان دستگیر كرده بانبار برده در غّل یرازی وغیرھما باخودمیالنی ومیرزا عبدالوّھاب ش

دیگر بعذاب وعقاب دچار نمودند وانواع جواسیس مرد وزن وكند كشیدند وبرای یافتن بابیان
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محتملھ مٌامور داشتند وبھر وسیلھ اقدام نمودند از آنجملھ عّباس نام گماشتھ در خانھ ھا ومواقع

كھ ن خانرا كھ اظھار محّبت وایمان میكرد بوعد ووعید برآن داشتندخانھ حاجی سلیمامستخدم

ّفراشباشی با جمعی واردین و مجتمعین آنخانھ را بدست دھد وھر روز میرزا علیخان حاجب اّلدولھ

میگذراندند تا ھركھ را ازاین طائفھ از شاطران ودژخیمان وسرباز وتوبچی ویرا در معابر واسواق

 ھركھرا میدید ومیشناختشناسد نشان دھد واو

بخنده واشاره وخطاب مستھزئانھ بٌالقابی

___________________________________________________________

اعلی حاصل شد خود با جمعی كھ دور در ركاب مبارك پیاده میرفتند قدری بفاصلھ صدر اعظمرا اجازت سواری از جانب اقدس

دراین بین علی الغفلة یكی ازآن خبیث ھا كھ از اھل نیریز فارس بود بھیئت دھاتی كھ سوار شوندایشان بودند پائی نگاھداشتند

شاھنشاھی كھ ملتزم ركاب مبارك بودند اكراد والوار فریادكنان متھّورانھ وجسورانھ دوید كھ عرض دارم چند از چاكران دربار

 از آنكھ آن خبیث چھ منظوری دارد پیش دویده با او درآویختند كھ مبارك وبیخبرتھّور وجسارت اورا كھ دیدند محض حریم ركاب

ساچمھ طپانچھ خطا رفت یكی دیگر بھیئت این بین قبل از آنكھ فرصت را فوت كند طپانچھ بطرف ھمایون خالی كرد ولّلھ الحمددر

نیز ھ دست اورا پیچانده وتیر آن طپانچھكھ درآن بین حاضر بود ھنگام خالی شدن طپانچاّولی طپانچھ بدست بی محابا دوید جلودار

مقرب الخاقان اسدالّلھ خان امیرآخور خورده طپانچھ خطا رفت وبحمدالّلھ آسیبی بوجود مبارك نرسید با اینكھ ضرب قمھ كھ از دست

را ساختند كارشجمع كرده قمھ برھنھ از بغل بیرون آورد ملتزمین ركاب ھمایون اورا دور كرده از دستش افتاده بود باز خودرا

اّولی خودش غفلًة رسیده طپانچھ بطرف قرین الّشرف وبخون خودش غلطاندند ھنوز كار او تمام نشده خبیث سّیمی مثل دو رفیق

ركاب ھمایون این بود كھ ساچمٌھ این طپانچھ ھم بكّلی خطااعلی خالی كرد اعتقاد ملتزمین

________________________________

---٧١ صفحھ ---

ودو دو بٌالقابی كھ آنان یكدیگررا میستودند تعریف وتوصیف مینمود وعوانان از ایشان یك یك

داشتند ونیز ّفراشان گرفتار وبحبس انبار بردند وبرخی را در خانٌھ محمود خان كالنتر محبوس
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نوید افتاده عّباس را بوعید ووغالمان شاھی موقع را مناسب یافتھ بصدد استفاده وطمع جلب مال

اشاره كرد وآن بیچارگان را بحبس انداختند وھم اغوٌا واغرٌا نمودند تا ھركھ را خواستند نام برده

تی بودند ویا از جھت عدم اعتقاد بخرافّیات وعدم اعتنا برخی دیگررا كھ مورد سٌو ّظن عقیده

گرفتھ وجمعی را از نمودند دستگیر ساختند وبدینطریق گروھی را در طھران بتقلیدات اشتباه ببابّیھ

كھ كیفّیت گرفتاری جمال ابھی درآن اّیام.حسب حكم شاھی آورده محبوس ومقّید كردند بالد دیگر

دولت ومّلت انداخت ودولت تھّور وبیباكی بابّیھ وقیامشان بانتقام از ناصراّلدین شاه زلزلھ در اركان

ئفھ برآمدند وناصراّلدین شاه بٌاقصی طابا علمای دین مّتفق شده بصدد قتل عام صغیر وكبیر این

صدر اعظم در خطر واقع شد چھكھ حمایت ورعایت درجٌھ غضب نسبت بایشان افروختھ بود مقام

او از جماالبھی وتجلیالت ومیھمانداری

___________________________________________________________

نفھمیدند لكن بعد از اینكھ در نھایت دلیری  سركار اعلیحضرت قویشوكت پادشاھیخطا رفتھ باشد زیرا كھ آثار ھیچ تغییر حالت از

آن الخاقان مستوفی الممالك وسائر ملتزمین ركاب تشریف نمای باغ صندوق خانھ كھ درباستدعای جناب صدر اعظم ومقرب

نھ سراباال رفتھ اكثری كارگر نیامده دوسھ دو شانزدیكی واقع است شدند معلوم شد چند ساچمھ از كلیچھ تن مبارك گذشتھ از میان

شد باین وقدری ھم فرو نشستھ بود اینكھ اندك مجال چزردگی وشرارت برای آن اشرار خبیثپارچھ پوست بدن مباركھ را خراشیده

ن در ركاب حاضر نبودند مگر معدودی شاطراجھت بود كھ ملتزمین ركاب مستطاب جمیعًا بجھت سوار شدن چنانچھ رسم است

الخاقان مستوفی الممالك ونظام الملك واقعھ پر ظاھر است كھ آن اشراررا فرصتوشاطر باشی وجلوداران وفراشان ومقرب

مقھورًا گرفتار میشدند وبالجملھ گرفتاری ودفع آن جسارت واینقدر حركت نبود والبّتھ در اّول امر ھرسھ قبل ازاینكھ حركتی نمایند

ملتزمین ركاب مبارك از قبیل شاطرانزشریر سّیمی نیز بدست جمعی ا

________________________________

---٧٢ صفحھ ---
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وقوع واقعٌھ ومیھمانداری برادرش میرزا جعفرخان چنانكھ نگاشتیم خفا واستتار نداشت ودر حین

ن بسیار برای القٌا سٌو ّظھائلھ مذكوره جمال ابھی در افجھ میھمان او بود ورقبایش سعی وتالش

با بابّیھ ونشاندادن شاه پرستی خود ووسوسھ در ذھن شاه ھمی نمودند واو ناجار بمقاومت غلیظھ

موكب شاھی بود بٌافجھ نزد جمال ابھی فرستاده پیام شد الجرم جعفرخان را كھ درآنواقعھ خود ُجزو

طھران ورود كردند بلند میگوید قاتل پسرم بابیانی ھستند كھ جدیدًا بداد كھ مادر شاه پیوستھ ببانگ

وكنایھ صدر اعظم را مّتھم میدارد وصالح چنین است كھ چندی در محّلی مختفی شوید تاوبٌاشاره

این گفتگوھا از میان برود وبال فاصلھ دھقان پیری را فرستاده راھنمائی كرده

___________________________________________________________

 شد واز این سھ نفر اشرار شریر اّولی وسّیمی گرفتار وازبرای تحقیق رفقای خود محبوس اند وآن شریر شاطران وّفراشان واقع

در روزنامٌھ دّومی بخون خود غلطید چون اولیایدولت علّیھ منظور دارند كھ این كیفّیت بتفصیل در روزنامھ نوشتھ شود انشٌاالّلھ

نوع خدمت كرده ودر مقام جان نثاری از جان خود مضایقھ  شاھنشاھی كھ ھریك چھآینده مفّصًال ومشروحًا با اسامی چاكران دربار

شاھی پسر حاجی ومحّمد حسنخان منیع اّلدولھ وزیر اصطھبانات ورئیس دار اّلرحمھ ناصراّلدین)شد ودریغ ننمودند نوشتھ خواھد

واز وقایع معّظمھ اینسال آنكھ جمعی از (شت  چنین نگا از كتاب منتظم ناصری١٢۶٨علیخان ّفراشباشی وی ضمن واقعات سال 

ودوازده نفر داوطلب خانٌھ حاجی سلیمانخان تبریزی بریاست مّال شیخعلی نام ترشیزی عظیم مجتمع شدنداتباع سّید علیمحّمد در

ال ھنگامی كھ شاه  شّو٢٨سلیمانخان مھّیا بودند وروز یكشنبھ گشتھ ومسّلح شده بنیاوران رفتھ در كمین شدند وباقی در خانٌھ

بَھم نھ پیوستھ جلوی اسب نیاوران سوار شده بودند در زی متظّلمین در محّلی كھ ھنوز ملتزمین شاھی تمامابقصد شكار از قصر

مگر یكی از آنھا كھ ساچمھ داشت چند ساچمٌھ آن بعضی از قطعات بدن شاه دراه آمده چند طپاچھ خالی كردند ولی تیرھا خطا كرده

ومعارف دو نفر ازآن سھ نفررا چاكران از قبیل اسدالّلھ خان میرآخور ونظام الملك وكشیكچی باشی وسائر اعاظمخراشیدشاه را 

گرفتھ یكی را در حین ھنگامھ بضرب تیغ وسنگ وچوب

النتر وحاجب اّلدولھ والد مٌوّلف وكھالك كردند وشاه عزیمت شكاررا موقوف كردند وحسب اٌالمر عزیز خان آجودان باشی

پرداختند واّول بخانٌھ حاجی سلیمانخان شتافتھ اورا با دوازده نفر دستگیر كردندوكدخدایان بقبض وجستجوی رٌوسای فرقھ بابّیھ
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را بفتوای شرع بقتل رساندند واز خدمات بزرگ كھ واز این دوازده نفر سائر رفقای ایشانرا معلوم نمودند آنھارا نیز بگرفتند وھمھ

آوردن مّال شیخعلی بود كھ َسر منشٌا فتنھ بودلد مٌوّلف نمود بدستدر اینوقت وا

_________________________________

---٧٣ صفحھ ---

راه نیابد وما كرده گفت كھ محّلھائی دراین جبال برای اختفا موجوداست كھ اندیشٌھ احدی بدآنجا

اعتنا ننموده صبح روز دان سخنانیحتاج نیز ازطرف صدر اعظم ایصال میگردد ولی جمال ابھی ب

نیاوران گشت ومیزا مجیدخان آھی بعد سوار شده از افجھ بیرون راند ورھسپار طرف زرگنده و

درابیند متعّلقھ بسفارت در زرگنده شوھر خواھرشان كھ پیشكار سفیر دولت روس وسكونتش

منزل خود ورود ومنزل بود جمال ابھی را بوپدرش حاجی میرزا یوسف منشی اّول سفارت مذكوره

بشاه گفت واو یكی از مقّربین خودرا نزد سفیر فرستاده داد وحاجب اّلدولھ خبردار شده ما وقع را

ابھی را طلب كرد واخت محترمھ بتوّسط عائلھ سفیر سعی وجھد بلیغ بغایت اصرار وابرام جمال

مساعدت نمود ولی برای از خطر نجات دھد وسفیر نیز اظھار موافقت وابراز نمود كھ برادررا

پیغام شاه جمال ابھی را باّتفاق مقّربان سفارت تسلیم مٌامورین كرده برای صدر اعظمشّدت اصرار

واحتیاط كنید كھ فرستاد كھ ایشان از طرف سفارت دولت روس بشما سپرده شدند اینرا بدانید

بھی را بعزم نیاوران اخطری واقع نشود وھنگامیكھ جمعّیت غالمان دولتی احاطھ كرده جمال

محترمی را تسلیم دشمنانش نمودٌه حركت دادند دختر سفیر گریستھ بپدرش گفت چگونھ میھمان

بایشان وارد نخواھد شد وصدر اعظم نیز وسفیر گریان شده بوی گفت مطمئن باش كھ خطری

ورود بطھران مالحظھ واحتیاط میكرد وبر جمال ابھی تا اطمینان بسفیر داد ولی چنانكھ مذكور شد

مرداد بود وبحبوحٌھ صورت حرارت آفتاب بدون سایبان وپای برھنھ مشّقات شدیده وارد شد ماه
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غالظ وشداد ّفراشان وغالمان ھیكل ابھی را سوی طھران كشیدند ولباس بدن ولب عطشان انبوه

گ زنانكردند وچند بار مستخدمین وھمرھان كاله وجّبھ آوردند ویغماگران بردند وسنرا یغما

وّسب ُكنان بطھران رساندند وعجوزٌه قّد خمیده

___________________________________________________________

گوشھایشرا قطع كردند گوشت تنش را با گازانبر شخصی تبریزی را شكنجھ كردند كھ بابیان را نشان دھد چون خمار بینیشرا بریدند

داغ آھك ریختند ونیز روغن داغ نمودند تا آن بیچاره ھالك شد سّید متوّلی قمی را ھشتادداشتھكندند باٌالخره پوست سرشررا بر

نھادند واو عّده از این طائفھ را نشان داد

_________________________________

---٧۴ صفحھ ---

قسم میدھم خمیده سنگ بدست گرفتھ دوان وشتابان خطاب بشاطران كرده گفت شمارا بسّید الّشھدٌا

وتوانسن گفت وكرد نگاھدارید تامن این سنگ را بزنم وجمال ابھی فرمودند ھركس آنچھ خواست

اخروی برسد ولی درویشی حال بگذارید این پیرزن ھم سنگ خودرا بزند وعلی زعم خویش بثواب

رسیده كشكولش را پر آب كرده بعوانان

___________________________________________________________

حاجی سلیمانخان رٌوسٌا بابّیھ امثال مّال شیخعلی ودر آثار تاریخّیھ علیقلی میرزا اعتضاد الّسلطنھ وزیر علوم چنین مرقوم است كھ

نیز وقصد كردند كھ چند نفر شاه را در نیاوران بكشند وسائرین در طھران بتصّرفات ونداوغیره در خاللی واقعات فتن وارد

اعظم میرزا تقیخان بدست شاھزاده مذكور این ند وبرای انجام این مقصود سلیمانخان تھّیھ دیده بود ونوبتی امیراتابكمیپرداز

از روزی چھار ساعت بغروب مانده رقعٌھ(وعین عبارات منقولھ شاھزاده مذكور چنین است مقّدماترا برھم زد وبی نتیجھ ساخت

اتابك اعظم ملّقب چنانكھ سروش شمس الّشعرا ریاست نظام وصدارت ایران داشت وبلقبمیرزا تقیخان امیر نظام كھ درآن وقت 

ازمن ھردو بمیر اجل اتابك اعظم  بااین جاللت قدر احترامی زیاده از عاده ومافوق الغایھگوید  لشگر وكشور مرتب است ومنظم

گیری راست شوكت بود ومضمون رقعھ آنكھ دو سترمنظور داشت ازآنكھ مرا نسبت بسائر ابنٌا ملوك منصب وزارت مھد علیا و
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وقت دیوانخانٌھ دولتی یا در خانٌھ خود مرا مالقات كنید كھ امری بس الزم است من ھم درساعت بغروب مانده اگر مجالی دارید در

ب كرده رقعھ درآورده بودند دور كرده دست بجیمعّین حركت كرده در دیوانخانٌھ دولتی امیررا مالقات نموده جمعی كھ در كنارش

اّوًال بمسجد نوشتھ كھ روز جمعٌھ آینده بابیھا خیال دارند بھیئت اجتماع با شمشیرھای كشیدهبمن داد درآن رقعھ مفتش از قبل دین

وده نسبت آن باذكر یاصاحب اّلزمان بارك بریزند وفسادی برپا نمشاه بریزند ومیرزا ابوالقاسم امام جمعھ را اّوًال بقتل آورده پس از

لقب داده فی الحقیقھ رئیس اعظم سٌو ادبی كنند واز جملھ رٌوسٌا اینطائفھ مّال شیخعلی است وخودرا حضرت عظیمبشاھنشاه واتابك

آمده كھ مردم اورا نشناسند وھفتھ بیش در خانھ توّقف نمیكند واّم الفساد بابّیھ در دار الخالفھ اوست واو ھرچند روز بلباسی در

محّمدتقی ھروی كھ ھردو از رٌوسٌا بابّیھ  ویكی دیگر میرزا احمد حكیمباشی كاشانی ودیگر میرزا عبد اّلرحیم برادر مّالاستطائفھ

شدم امیر اگر آنھا گرفتھ شوند این فتنھ برپا نخواھد شد پس از خواندن روزنامھ بفكر فرواند واالن در حمایت علیقلی میرزا ھستند

نظام مرا مخاطب ساختھ

__________________________________

---٧۵ صفحھ ---

ابھی را در بعوانان سوگند داده گفت مھلت دھید تا این مظلوم قدری آب بیاشامد وبالجملھ جمال

بود جا داده زنجیر قراگھر كھ انبار محبس وارد كرده در سیاه چال كھ در اّیام ماضیھ خزانٌھ گرمابھ

وپاھا در كند نھادند وتا سھ روز مٌاكول گردن وسلسلھ بر بازواندر غلظت وثقل معروف است بر 

میّسر نگشت چندانكھ میرومشروبی مطلقا نرساندند وراحت وخوابی

___________________________________________________________

عتقاد شما فساد باشد ولی باید مالحظٌھ اساختھ گفت شخص شما عالوه برانتساب سلطنت امروز یكی از رجال دولت ھستید گزفم در

برین بحمدالّلھ تعالی شكر حضرت رّب الّعزةرا با اعتقاد درست بوده وھستم وخواھم بوددولت را بر ھر چیز مقّدم دارید جواب گفتم

ز شخص اّول مشھورم چنانكھ شخص شما كھ امروآمدم ھم برین میگذرم  ثناگوی پیغمبر وحیدرم وباین عقیدت درمیان خاص وعام

میرزا سال قبل كھ با منصب مستوفی نظام از آذربایجان بطھران آمدید بسبب مصاھرت من باایران واتابك اعظم ھستید در چھارده

ومّال بھرام ودرویش عبداّلرحیم بودند باندازه حفظ نظرعلی حكیمباشی ومصاحبت من با شما وجمع دیگر با او كھ از آنجملھ فروغی
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بودم چون صغر ّسن از من میدیدید كھ مرا بعوامی وحماقت تصّور نموده مورد سخرّیھ واستھزٌارع انور با وجودظاھر مالحظھ ش

از روز رمضان فانیاباد وقرمھ سر وتوبیخ خودرا بیان تنھا ھستید وننگی در شٌان اتابكی پیدا نمیشود اگر فراموش كردھاید شرحی

مرا ه گفت الزم نیست از مطلب معھود بگوئید وقت تنگ است وسفیر انگلیس وعده دادهتبّسم كردكنم شاید فراموش فرموده باشید

حكیمباشی طبیب حاذق وبا دیانتاست ومعالج مھدعلیا مالقات كند گفتم تفصیل اینسھ نفر بدون زیاده ونقصان ایناست آقا میرزا احمد

بی است مادرش از بنات اعمام حاجی پشت مشھدی استبوده پدرش مّال رضای معروف بكباوّسر كبری از نجبا وحكمٌا كاشان

میرزا عبداّلرحیم گاھی بعضی كلمات وخرافات وبذات پاك الھی وبنمك اعلیحضرت شاھنشاھی ابدًا قّصھ بابوبابی ازو شنیده نشده از

م بپایان آمد بمن سختاحدّیت خدا نھاورا میشناسم ونھمیدانم مقصود او چیست چون كالشنیده شده اّما مّال شیخعلی بذات پاك

وسخن نسنجیده نمی نگارد منباھمھ نگریست بقول عرب نظر اّلی بنظرة گفت خوب نگفتیداین مفتش وگماشتھ من دروغ نمیگوید

خواست این بگفت وبپا خواست ھرچند در بین راه سوگند یاد كرده وایمان اخالص ومالحظھ از مھدعلیا این سھتن را ازشما خواھم

امور صورت گرفتھ از شما كھ مرا از مّال شیخعلی خبری نیست جوابی نداد ودر حین وداع گفت یقین بدانید اینمغلظھ خوردم

ھم والبد باكمال تحّیر بخانھ آمدممیخواھم وداع گفت یقین بدانید این امور صورت گرفتھ ازشما میخوا

__________________________________

---٧۶ صفحھ ---

با ل بسوخت واحترام نموده خفیة چای آورد ولی نیاشامیدند وپس از سھ روزمیر غضب را د

وبر فرض رساندن مشّقت وتدبیر بسیار از خانھ غذا بانبار بردند ومعلوم نبود كھ غذارا برسانند

وبالجملھ جمال ابھی با جمعی غذا جمال ابھی در حضور جمعّیت محبوسین وناظرین تناول نمایند

وگردنھا وبازوان مغلول بودیم حبس شدندلیكھ پاھای كّل در كندی عظیم مقّیداز بابّیھ در حا

___________________________________________________________

باز رقعھ از امیر كبیر رسیده كھ در اتمام آمده در فكر رفتم وآنشب را بمحنت وتعب بسر بردم پاسی از شب گذشت پیشترك یا كمتر

از سبب افزود علی الّصباح بصحن آمده متحّیرانھ نشستم میرزا طاھر دیباچھ نگار حاضر شدهھود تعجیل كنید باز بر وھممامور مع

میان آوردم گفت باكی ندارید این حضرت عظیم یكی تحّیر وسكوت طویل من سٌوال كرد شرح حال وسٌوال جواب را با امیر كبیر در

بلباسی الفھ داعی باب است اسمش مّال شیخعلی وھرروز لقبی برخود میگذارد وھفتٌھ ملبسالخاز بزرگان بابّیھ است ودر دار
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عبد اّلرحیم ازجا ومكان او مستحضراست درآن میشود چندی در ھمسایگی شما بود االن معلوم نیست دركجا منزل دارد ولی میرزا

لحظٌھ با  اورا تكلیف نموده در مكانی نشستھ چون فرود آمد وپیدا شد خواست پیش من آید منحین میرزا عبداّلرحیم با عّمامھ وعبا

با كمال مالیمت ونصایح ومواعظ از مكان مّال شیخعلی دیباچھ نگار گفت شنود كرد حكم بقید وحبس میرزا عبداّلرحیم دادم اّوًال

واز الع ندارم كاررا از سستی بسختیاست از مكان او اّطنشد سوگند بكذب یاد كرد كھ مّدتیسّوال كرده اصًال جواب مفید مسموع

او حیلٌھ انگیخت وخدعھ بكار برد كاغذی شبیھ مالیمت بغضب وزحمت كشانیده باز سودمند نیامد با دیباچھ نگار مشاورت نموده

باینمضمون وشتمحّمد اصفھانی كھ در مدرسٌھ دارالّشفا منزل داشت ویكی از بزرگان بابّیھ بود نبخّط میرزا عبداّلرحیم بمیرزا سّید

سّید محّمد جواب نوشتھ كھ ازاین سٌوال شما تعّجب نمودم كھ مّدتیاست خدمت جناب آقا مشّرف نشده در كدام محّلھ منزل دارند میرزا

این نامھ افتاد درشستدر خانٌھ میرزا محّمد نائب چاپارخانھ در محّلٌھ سنگلج رفتھ آنجا تشریف داراند چھكھ روز قبل باّتفاق شما

عرضھ داشتھ جوابی در كمال ادب ومعذرت نوشتھ از تقصیر من بگردون گرائیده شد شصت من فیالحال شرح حالرا بامیر كبیر

روانھ منزل اتمام عمل را خواھش نمود نزدیك بسھ ساعت بغروب مانده دیباچھ نگاررا با بیست نفرمیرزا احمد حكیمباشی گذشتھ

بھمراھان امر كرد كھ این مردرا گرفتھ نزد من آوردند دیدند بر یابوئی نشستھ دیباچھ نگارمّال شیخعلی نموده دربین راه شخصی 

وخود بخانھ میرزا محّمد

_________________________________

---٧٧ صفحھ ---

آموختند كھ شانت مسرور ودلگرم فرمودند وذكری ایشدند وتمامت حبیسان را در عین تعب ومشّق

ندا میدادند حسبی الّلھ بانگ بلند بدینطریق ھمی خواندند كھ محبوسین یك كنددر نیمٌھ شبھا ب

بالّلھ حسیبًا چنانكھ شاه در عمارتش بشنید وحسب كّلشٌی ودستٌھ دیگر بیك ندا جواب میگفتند كفی

در حبس ذكر گرفتھ اند وبالجملھ در آنھنگامھ كھ مردم واستفسار احوال كرد گفتند كھ بابیھا

ھ راطھران ھرك

___________________________________________________________

مراجعت نمودند حكایت را بمن اظھار رفتھ اثری از مّال شیخعلی ظاھر نشد ودرب بیوت را مقفل كرده در كریاس قراول گذاشتھ

ستھ توی بازو وتوی جّبھ وتوی بار واز خلفای مّالشیخعلی است من اورا خواداشتھ گفت این شخص مقّید محّمد حسین ترك است
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آالت بود ھرچند از احوال مّال كرده كتابی چند از خرافات باب ویك پوستین كابلی ویك جفت كفش ساغری وقدری مستیھاورا تفّحص

راف فرستاده صدمھ زدم كھ بیم ھالكت بود باز ثمری نبخشید البد چند سوار باطشیخعلی سٌوال كردم جوابی نداد باٌالخره اورا بقدری

شخص مراغھ كاغذی از مّال محّمد علی جملھ بداروغھ زاویھ مقّدسھ حضرت عبدالعظیم نیز نوشتھ اثری ظاھر نشد در آنشبازآن

نزد من آوردند حبس نموده وقایع بامیر نظام گفتھ شد ازاین گیرودار رشتھ جمعّیتزنجانی برای مّال شیخعلی آورده اورا نیز گرفتھ

در میدان ارك حكم بقتل بابّیھ شد از آنجملھ ھ گشتھ وجمعی دیگررا نیز گرفتھ بحكم شاھنشاھی وصوابدید امیر نظامبابّیھ گسیخت

نیز بمنزل وقاصد مراغھ را نیز ازمن خواستھ ھرسھ را تسلیم گماشتھ دیوان اعلی نمودم خودمیرزا عبداّلرحیم ومحّمد حسین ترك

برمن دارد ونیز حضور ھمایون شفاعت كرده حكم بحبس مٌوّبد داّلرحیم گشوده كھ ّحق تعلیمامیر نظام رفتھ زبان بشفاعت میرزا عب

حسین ترك با سائر حاجی علیخان كھ در آنوقت حاجب اّلدولھ بود شفاعت كرده گناھش عفو شد ولی محّمدشد قاصد مراغٌھ را نیز

از پا درنیافتاد بعد از چندی در عالم واقعھ دیدم ایوانی است در  ضربت شمشیر٣بابّیھ بقتل آمد از نّظار مكان شنیده شد كھ با سھ

بود شخصی درآن بین با عصا دارد وجمعی از رندھا برعادت مجلس انس نشستھ از جملھ میرزا عبداّلرحیم ھراتیبیابان چند ستون

وردا وارد شد

_________________________________

---٧٨ صفحھ ---

خاندان جمال میكردند تعقیب وزجر مینمودند جمعّیت ارازل واخالط ناس متوّجھھركھ را بابی گمان 

اعظم دوحٌھ ابھی را كھ آن ابھی شده خانھ را سنگباران كردند واطفال وكودكان محّلھ روزی غصن

سنگ وچوب حملھ نمودند ولی از بٌاس وشجاعت اّیام ُنھ سالگی بودند در بازار پامنار تنھا یافتھ با

ناچار شده خانٌھ در محّلھ سنگلج بجائی كھ مردم نشناسند ھراس كرده بگریختند وحرم ابھیایشان 

كرد تا با كودكان وخدمھ انتقال بدآنجا نموده از شرور مردم شرور آسوده با وجھ اجارٌه نازلی تھّیھ

ر نمودچنین احوال خبر رسید كھ شاه عّباس مذكور مستخدم سلیمانخان را با جمعی مٌاموگردند در

اسفندیار تا اسفندیار غالم ابھی را دستگیر كنند وبوسیلٌھ او از اسرار اعمال مستخبر گردد و
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اكتفا نمیكنند بلكھ غالمی مٌومن ودرستكار وباوفا بود وحرمابھی بدو گفت اگر گرفتار شوی بكشتن

انواع شكنجھ وداغ در جزرا مجری میدارند تا نفوس مٌومنین را

___________________________________________________________

نموده پس از لمحٌھ تٌاّمل از اسم ورسم شخص معھود شد میرزا عبداّلرحیم وحضار اكرام فوق العاده واحترام زیاده از اندازه از وی

او كھ پیش من تئتعّجب از جرگفت آقای مّال شیخعلی حضرت عظیم ایشانند مرا در آنحالت رٌویت كمال سٌوال كرده میرزا عبداّلرحیم

وارد شده فورًا سٌوال كردم كھ آقا این مطلب را میدانید كمال آمده وجرئت میرزا عبداّلرحیم كھ با وجود گرفتاری چگونھ در اینمجلس

فاق افتاد این امر چگونھ اّتشمارا بدست آورده وفتنٌھ بزرگ بابّیھ را خوابانیده وبا سعی وافر بدست نیامدیسعی را كردم بلكھ

شما گرفتند من حضور داشتم بشاھزاده عبدالعظیم رفتم از آنجا بطھران آمده تبّسمی كرده گفت وقتی كھ محّمد حسین ترك را آدمھای

كردم این بود كھ بدست تو نیافتادم پس از آن گفت بمذھب باب ایمان نمیاوری گفتمپی گم

تحت را بحركت آورد بطوریكھ پنداری ایستاده ما سررا بزمین گذاشتھ مستقیمبچھ كرامت وخارق عادت شما گفت االن مینمایم دیدم

بیدار تدبیر وحركت حیرت پیدا شده پس از اتمام گفت ایمان آوردی بباب مرا خنده دست دادعظامی در اعضای او نیست مرا از این

یر كبیر تقریر نموده ومیرزا آقاخان كھ درآن وقت امشدم واز این رٌویا تحّیر نموده روز دیگر شرح خواب را در مجلس انس برای

آن سّیئھ بزرگ ھجری كھ١٢۶٨میرزا ھاشم وغالمحسین خان سپھدار حضور داشتند بعداز مّدتی در سنٌھ اعتماد اّلدولھ بود وآقا

ا كنندهھبسایٌھ خدا سٌو ادب نموده وطپانچھ ربتفصیلی كھ ذكر خواھیم كرد از فرقٌھ ضاّلھ بابّیھ روی داد ونسبت

_________________________________

---٧٩ صفحھ ---

شوی واو در مٌومنین را نشان داده از اسرار وواقعات خبر دھی ولذا انسب واولی اینكھ مختفی

گرفتھ مدیونم ومردم خواھند جواب گفت كھ َمن مبالغی اشیٌا برای خانھ از دّكاندارھای بازار پامنار

تحّمل زجر وبلّیات شدیده برمن گوارااست ولذا اشیٌارا برده بھا نداده ولذاگفت كھ مستخدم ابھی 

بردند واسفندیار بوسائل متنّوعھ دیون را ادا كرد آنگاه مدت یكماه در عمارت مسكونھ بسر

حاصل شده معروض داشت كھ تحّمل شدائد وفسادتھای دژخیمان را ندارم اسفندیاررا فراغت خیال
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پیری دمی راحت باشم واجازه گرفتھ بمازندران نزد میرزا یحیی خان برادر ّسن ومیخواھم درین

بسر برد اعظم رفت ومیرزا یحیی خان اورا پذیرفتھ امیرآخور خویش نمود واسفندیار در آنجاصدر

آرزو داشت كھ در محضر تا چون جمال ابھی بنوعی كھ مینگاریم وارد بغداد شدند بعراق شتافت و

مبارك

___________________________________________________________

بابّیھ در كمین بودند كھ اگر خدای نكرده امری كننده رئیس این فرقٌھ خبیث یكی مّال شیخعلی بود كھ در قریٌھ اوین جمعی كثیر ازرھا 

نرسید نكھ تدبیر آنطائفھ وفرقھ بجائیكنند وحاجی سلیمانخان در طھران مترّصد بود بعد ازآواقع شود بلوك شمیران را قتل وغارت

گرفتار شد چون اورا بحضور آوردند میرزا آقاخان كھ در لطف الھی ومذھب خاتم اٌالنبیٌا آنطائفھ را ازپا درآورد مّال شیخعلی نیز

صدر اعظم پرسید تو كیستی واّدعایت چیست جواب داد كھ نائب بابم وصاحب كرامات وخارق عاداتآنوقت صدر اعظم بود از وی

بود حكم داد كھ گوش اورا بُبر حاجب اّلدولھ فی الحال گفت االن معجزه را معلوم نموده بحاجی علیخان كھ در آنوقت حاجب اّلدولھ

گشتھ حكم گوش اورا بریده خون بمجلس ریختھ صدر اعظم گفت االن گوش خودت را باز بچسبان عاجزبدون تٌاّمل با چاقوی جیب

بزنجیررا دم كریاس كوفتند این بنده بجھت شرفیابی اس عمارت دولتی نیاوران حبس كرده زنجیر نموده میخنمود اورا در كری

شده دربین راه صدر اعظم با جمعی از رجال دولت از حضور مراجعت كرده چون مالقات كردحضور ھمایون روانٌھ عمارت دولتی

شیخعلی حضرت عظیم از اینكھ صدر گفتم آشنائی نداشتم گفت مّالگفت آشنای شمارا گرفتھ حاضراست طالب مالقات او نیستی 

دولت ودخیل امور سلطنت واز این حكایت مفّصًال اّطالع كامل داشت گفتم زیاد اعظم در وزارت میرزا تقیخان امیر نظام كفیل مھام

دیدار وی ھستم بیكی از حّجاب سپرد كھطالب

_________________________________

---٨٠  صفحھ ---

 میالدی١٨۵٢_ ھجری قمری ١٢۶٨سال نّھم ظھور  واقعات سال 
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را معروض مبارك بماند ولی میرزا یحی خان راضی نشد ومیرزا غالمعلی ابن اخ جمال ابھی واقعھ

بماند واو ال جرم رضای داشت وجمال ابھی باسفندیار امر فرمودند كھ نزد حاجی میرزا یحیی خان

كھ مبارك نام داشت وزن گرجیھ ا مقّدم داشتھ اطاعت نمود واّما غالم دیگر جمال ابھیمباركر

ُاخت در مازندران مٌامور فرمودند چون شرین نام را بازدواج او در آوردند وھردورا بخدمت

تاُكر بنوعی كھ مینگارم واقع شد با زنش بطھران واقعات مذكوره را مشاھده كرد وقتل وغارت در

او بكنار واو باز خواست نمود كا چرا ُاخت را تنھا گذاشتیاز)كلیم(آقا میرزا موسی شتافت و

___________________________________________________________

د حاضر بودند خواھش كردند كھ باّتفاق من نزكھ مرا مانع نشده نزد وی روم مرحومان آقا میرزا ھاشم رفتھ حسین خان سپھدار كھ

اطاق جنب كریاس شده شخصی مغلول ویك گوش او بریده در گوشھ خزیده دیدم سالم كردهوی آیند قبول نموده چون ھرسھ وارد

میرزاست گفت شناختم از اینكھ میرزا عبدالرحیم جواب گفتھ بعد از لحظٌھ پرسیدم مرا میشناسید گفت نمیشناسم گفتم اسمم آیتعلی

یقین است ومیخواھم از روی راستی بیان كنی واز كذب دوری جوئی جواب داد در اینحالت كھٌوالیقلزم حضور شما بود گفتم مرا س

شود وحال آنچھ خیال محال را تصور باطل بھالكت خود دارم دیگر مقام كذب وحیلھ نیست بلكھ گمان میكنم راستی وسیلٌھ نجات

ال گرفتن تو بودم حسین آرمت را كرفتم ودر تفّحص وتجّسس گفتم من در خیاست در اینحالت طالقت لسان وفصاحت بیان داشت

طاھر در میان كوچھ محّمد حسین را مبذول داشتم چگونھ اتفاق افتاد كھ گرفتار نشدی گفت چون مٌامورین باّتفاق میرزاجھد كافی

 پیاده بزاویھ مقّدسھ حضرت دانستم مقصود گرفتاری من است از پس كوچھ رفتھگرفتند ومن در ھمان مكان پیاده ایستاده بودم

با نوشتھ برسید حكم چیست رفتم وبعد از زیارت در كنار صحن نشستھ اّتفاق اسماعیل داروغھ نزدیك من بود سواریعبدالعظیم

ُتركی در زاویھ مقّدسھ است گرفتھ شود غالم عوام بود چون محّمد گفت شاھزاده بحكم شاه ُترك ھارا بگیرد نوشتھ است كھ ھر

من گرفتم دیدم اسم من چنین تصور كرده بود داروغھ سواد نداشت نوشتٌھ شمارا خواست بٌاحدی بدھد قرائت كندُترك بود اوحسین 

َمن نوشتھ را بطریق دیگر خوانده برخاستھ بخانّھ محّمد علی نام نوشتھ اید كھ اگر در زاویٌھ مقّدسھ است گرفتھ حبس شما باشد
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داخلھ معلوم شود كھ لمحٌھ آسوده شده خیال كردم شاید از غلط خواندن نوشتھ وقرائن خارجھ وداشت رفتھ نجار كھ ارادت بمن

شخص معھود َمن ھستم ومرا بدست آورد ثانیًا

________________________________

---٨١ صفحھ ---

 ببرند وآقا باجباربكنار خندق در مجمع انام رفتھ فریاد بركشید كھ بابیھا میخواھند زن مسلمٌھ مرا

شده بمازندران نزد اخت میرزا موسی اعتنا ننموده ویرا بخانھ كشید ومحبوس داشت تا راضی

ابھی استدعا كرد كھ ویرا آزاد نمایند رفتھ با زنش در خدمت ماند وبعدًا ببغداد شتافتھ از محضر

آزادی الھی مملوكی از مملوكی درخواست ومناجاتی بدین مضمون در حق وی صدور یافت كھ

فیومًا مملوكتر گردم وتو آگاھی كھ َمن از بدو امر ویرا مینماید ولی خداوندا من میخواھم كھ یومًا

آزاد كرده بودم

كیفّیت قیام فتنھ برای آقا میرزا موسی كلیم

جمال مبارك رسید پیغام(بیان واقعھ را نقل از قول كلیم چنین آورد )نبیل اعظم(مّال محّمد زرندی 

میرزا محّمد ُقلی ماندم تا چند روز كھ لذا در خانھ با)ستگیر شدم وتو باید خودرا حفظ كنیكھ َمن د

وصورت حال را بٌاو كفتم كھ اگر پیغام جمال مبارك را طلبیدم)حرم میرزا عبد المجید(ھمشیره 

بلكھ اگر ممكن میشد در زندان بحضور مبارك میرفتم ھمشیرهنبود یكساعت خودرا حفظ نمیكردم

شب بخانھ بیائید تا شمارا در جائی منزل دھم كھ احدی از شما مّطلع نشود گفتند در وقت معّین از

دادند كھ در سردابی كھ انبار بود منزل دادند كلید حیاط كوچكی ھم كھ بانبار باز میشد بَمنرفتم مرا
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 ھر شب ھمشیره یافتاگر بخواھم گاھی بان حیاط بروم مطمئن باشم كھ احدی بانجا راه نخواھد

برای من غذا

___________________________________________________________

بوده از آنجا بامام زاده حسن رفتھ یخ بند آنجا ثانیا بشھر طھران آمدم سھ شبانھ روز در دّكان خبازی كھ از سلسلھ بابیھ بود پنھان

مّدتی توّقف عزل میرزا تقی خان در آذربایجان شھرت كرد زنجان آمده بعد ازتبریز بودم تا خبر مانده بعد باذربایجان رفتم در

از خواب من اطالع داشت از روی مزاح كفت خوبست بطھران آمدم اینست كھ بجھت شواغل كرفتار شدم وچون آقای میرزا ھاشم

پیدا خواب سابق وتقریرات او نھایت تعّجبشود چگونھ تحت خودرا متحّرك مینماید مرا از آن معجزه را از او بخواھید تا مالحظھ

دادند وحاجی قلیخان حاجب اّلدولھ اّول ضربت باو شد بیرون آمدیم واورا بعد از قتل تمام بابیھ در مجلس علما برده حكم بقتل وی

زده بعد میر غضبان بقتلش آوردند

_________________________________

---٨٢ صفحھ ---

گذشت تا  میخوردم وقدری ھم برای ناھار فردا میگذاشتم چھل روز باین منوالغذا میاورد وقدری

شمارا ھم بصدر اعظم شبی میرزا عبد المجید پیش من آمد واز تفاصیل امور ذكر كرد وگفت تفصیل

باھم گردش كنید نقلی نیست چند گفتھ ام او گفت كھ ایشان را با خود بیرون بیاورید ودر ھمھ جا

عبد المجید بمن گفت مطمئن ھستم كھ نقلی ون رفتھ گردش میكردیم تا آنكھ میرزایوم باھم بیر

ببینند وبفھمند كھ حرفی نیست چند روز تنھا میرفتم چند نیست گاھی تنھا بیرون روید تا شمارا

سلیمان خان شھید كھ ھركھ را میشناخت بفراشان حاجب اّلدولھ نشان دفعھ ھم عّباس خانھ شاگرد

وباشاره تعارف كرد وگذشت تا روزی نزدیك غروب قریب بخانٌھ حاجب اّلدولھ كھ بادیدمیداد مرا 

ومن چون اورا خانٌھ میرزا عبد المجید نزدیك بود بمن رسید وگفت الّسالم علیك یا موسی كلیم الّلھ

رض صدا كرده میرزا بایستید عبد ھوا دیدم ُتند رفتم كھ زود بخانھ داخل شوم دیدم فراشی از عقب
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ومن ھم بسرعت خودرا بخانھ رساندم از دارم دید جواب ندادم مكّرر صدا كرد واز عقب من دوید

دیگر مرا گرفت با آنكھ او بسیار پر قّوت بود من قضا در باز بود چون دست من بدر رسید ّفراش

وبا كشیدم كنیزان چون از این واقعھ مّطلع گشتند جمع شدند غالب آمده خودرا تا كلیاس خانھ

بیرون كردند واو فریاد بلند كرد واھل محّلھ را جمعحرفھای سخت ّفراش را

___________________________________________________________

در ھفتٌھ گذشتھ چون اصل حقیقت كیفّیت كما ؛ چنین مسطوراست١٢۶٨در روزنامھ وقایع اتفاقّیھ مٌورخھ پنجشنبھ دّھم ذیقعده سنة 

 نّیت قصد منكری نسبتءچند نفر خبیث مردود كھ از سٌوومشھود نگردیده بود مقدمھ آنظھور معلومنبغی بطور وضوح ویجب وی

اینست كا جمعی شقی بدبخت ال مذھب بوجود مبارك اعلیحضرت شاھنشاھی داشتند بطور اجمال نوشتھ شده بود تفصیل آن اجمال

را كھ در سنٌھ ماضیھ مذھبی بغیر ما انزل الّلھ اختراع كرده بود وبسزای عمل خود.....گرد آمده پیروی ومتابعت سّید علیمحّمد باب 

مذھب خودرا برسانند واگر آشكار میكردند بطالن رسید پیشنھاد كرده بودند چون موافق قاعدٌه علوم ادیان وملل نمیتوانستند حقیقت

ات واحكام آنھا كھ بدست ھمھ محض كفر وكفر محض بودچنانكھ بعضی از كتب ونوشتجآن بطور وضوح معلوم ومشھود بود

_____________________________

---٨٣ صفحھ ---

خانھ فرار جمع نمود كھ دشمن پادشاه داخل این خانھ شد ومن اورا بدست شما سپردم اگر از این

دریده سر وقبای خودرا كند شماھا مٌواخذ دولت خواھید بود ودر حالتیكھ فریاد میزد پیراھن

میرزا موسای بابی را گرفتم وصورت خودرا خراشیده با ھمان حالت پیش حاجب اّلدولھ رفت كھ

مرا زدند واورا از دست من گرفتند حاجب آدمھای میرزا عبد المجید جمع شدند وبقدریكھ توانستند

راش پادشاه را بشاه رسانید كھ چنین وچنان شده وّفاّلدولھ در ھمان حین سوار شده صورت واقعھ

كھ بروید واورا بگیرید وبُكشید حاجب اّلدولھ با تھّیٌھ تمام میاید را نزدیك بمردن زدند امر میشود

ببرند المجید چون از اعضٌا سفارت بوده بوزیر مختار خبر میدھد كھ اگر میھمان مرامیرزا عبد
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میرزا عبد المجید  باوھن بدولت روس وماندن برای شما سخت خواھد شد او یكدستھ ّفراش خودرا

حكم بزدن او نما آنچھ واقع شد فرستاد كھ ھركس داخل خانٌھ تو بشود ولو خود حاجب اّلدولھ باشد

حاجب اّلدولھ رسیدند خواستند بخانھ داخل با من میرزا عبد المجید چون بخانھ وارد شد ّفراشان

شوند میرزا عبد المجید بیرون آمده

___________________________________________________________

الوھّیت بود آشكار كنند بخیال سلطنت بود ودر گفت وشنود ومباحثھ علمی نمیتوانستند مذھب كفر آثار خودرا كھ حاكی دعوی

 برآمده وآشوبی برپا كنند كھ بدعوی مذھب باطل خود در مقام تخت وتاز ونھب وغارتافتادند كھ شاید رخنھ در اجرٌا سلطنت نمایند

وشیخعلی نام ترشیزی بود ونیابت باب سابق را دست اندازی بمال مردم تمّتعی برگیرند جمعی بیمغز فرومایھ كھ رئیس وقلب آنھااز

اشرار تنی چند بدور خود گرد آورده بعضی از.....ملّقب داشتھ از اصحاب واتباع آن باب اّدعا مینمود وخودرا بحضرت عظیم

یحیی خان مرحوم تبریزی بود در خانٌھ این خبیث  ھوس را ھم در تقیھ كھ از جملھ یكی حاجی سلیمان خان پسروالواط واوباش خام

مبارك مشھور بسر چشمھ جمع آمده علی الخفیھ بنای شور گذاشتھ ھّمت بقصد گزند وآسیب وجوددر دار الخالفھ طھران در محلٌھ

بھر یك سالح حرب از قبیل قمھ وطپانچھ وكارد ھ داوطلب شدند منتخب كردهاعلیحضرت پادشاھی گماشتند ودوازده نفر آنھارا ك

در خانٌھ وقت كھ بتوانند دوست بیابند آسیبی بوجود مبارك برسانند وخود نیز با كمال استعداددادند كھ آمده در نیاوران ھر جا وھر

سلیمان خان آماده ومھّیا بودند كھ بمحض گذشتن امر بیرون آمده

______________________________

---٨۴صفحھ ---

غوغا بلند شد آمد حكم بزدن آنھا نمود ّفراشھای شاھی را چنانچھ باید زدند وروانھ كردند كم كم

طھران بیرون رود صدر خبر بصدر اعظم رسید كھ وزیر روس میخواھد بیرق خودرا بخواباند واز

دشمن پادشاه كیست كھ تو میخواھی ید كھ ایناعظم حاجب اّلدولھ را طلبیده وصورت حال را پرس

موسی فرزند میرزا بزرگ نوری صدر اعظم برای بدست آوردن او ملك را بباد دھی گفت میرزا
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امری را كھ باید بمن خبر دھی بشاه خبر داده واین تغّیر نموده گفت تو از حّد خود تجاوز نموده

ی ومیرزا عبد المجید را از خود راضی نمائی باید ٌاالن بروشخص را من اذن دادم بیرون بیاید

وشرمسار برگشت ودر راه میرزا عبد المجید را چون دید دستش را بوسید حاجب اّلدولھ خجل

مذبحٌھ عظمی وقتل عاّم وگفت چیزی واقع نشد مگر ّفراشھای بیچاره كتك خوردندبمزاح پرداخت

بغایت شّدت وغضب افروختھ شده وقاطبٌھ اعضٌا بابیان  در اثر واقعٌھ مذكوره شاه وعاّمٌھ قاجاریھ

بغیظ وھیجان آمده مھّیای اجرای اقصی درجھ قساوت نسبت وعمال دولت ونیز جامعٌھ مّلت ایران

شاھی اشخاصی را از محبوسین كھ بابّیتشان محرز وبمداخلھ در اقدام ببابّیھ شدند وحسب اٌالمر

ران تقسیم كردند تا افراد ھر طبقھ باٌالّتفاقشدند بر طبقات مختلفھ ساكنین طھمذكور منسوب

وبزاز وزرار فریسٌھ خودرا بدرند وھمھ روزه اعداد ھر صنف وطبقھ از مّالھا ووزرٌا وسرباز

ونّجار

___________________________________________________________

بگشایند آن بود كھ در روز یكشنبھ بیست وھشتم ٌا مسلمینآمده باسم اّدعای مذھب بھیئت اجتماع دست بتاخت وتاز مال وسفك دم

اسب اعلیحضرت پادشاھی بعزم شكار سوار شده بودند آن بدبختان متّھورانھ با محابا بر سرشھر شوال المّكرم در وقتی كھ سركار

دانھ ساچمھ قدری بدن مبارك ساچمھ داشت چند سواری پادشاھی تاختند چند طپانچھ خالی كردند كھ از جملھ در یكی از آنھا كھ

الممالك ونظام در قبیل نتیجة لٌالمرٌا العظام اسد الّلھ خان امیر احمد ومقّربی الخاقان مستوفیپادشاھی را خراشیده بود ممكن چاكران

ز ضرب تیغ لعین را دستگیر كرده یكی ھم در میان دعوا االملك كشیكچی باشی وسایر اعاظم ومعارف وغیره دو نفر از آن اشقیٌا

بودند بعد از آن ....م شد كھ اینھا از تابعین باب پیش گرفت از آندو نفر كھ زنده دستگیر شدند معلووسنگ وجوب راه بئس القرار

سركار اعلیحضرت

_________________________________

---٨۵ صفحھ ---
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وغالمان شاھی  حبسیانانونّجار وتّجار حّتی درویشان بی آزار انبوه شده قسمت خودرا از دست

تماشا انبوه شده از لعن گرفتھ بقتلگاه كشیده بخونشان آغشتند ومردان وزنان شھر واطراف برای

طائفٌھ قاجارّیھ برای نشان دادن وّسب وضرب والقٌا آبدھن وسنگ وخاك مضائقھ نكردند خصوصًا

دو نیمھ نمودند وروزانھ دو تن كرده اسیر خودرا عالقھ قوّیتشانرا بشاه قدرت نمائی وزور آزمائی

دیگری در شمیران بیك نوع از قتل ُكشتند ودر صباح ھر روز چون از حبسیان را یكی در طھران و

برای بردن محكومین بقتل وارد زندان میشدند ونامشانرا میبردند ایشان غالمان ومیر غضبان

با ا از كند بیرون میاوردند غالبًاكھ در آنروز بقتل میرسند وھمینكھ غالمان پاھایشانرمیفھمیدند

مینمودند واز بیانات حال مّسرت از شھادت آمیختھ بحزن از مفارقت مصافحھ ووداع با جمال ابھی

مقّدسھ

___________________________________________________________

مقام تجّسس وتفّحص برآمده بمقربا  قاھره دراعلیحضرت پادشاھی عزیمت شكاررا موقوف داشتند وبر حسب اشاره اولیٌا دولت

كالنتر وكدخدایان شھر حكم شد كھ رٌوسای اینقوم را بدست آورند تا اینكھ در روز الخاقان آجودانباشی وحاجب اّلدولھ وعالیجاھان

صل نمودند كھ ھمگی ومكمن آنھا حاماه مقرب الخاقان حاجب الدولھ وفراشان شاھی كھ در كمال معقولّیت استحضار از مجمعآخر

دارند كدخدای محلھ را باجمعی اخبار كرده بر سر آنخانھ رفتند حاجی سلیمان خاندر خانھ حاجی سلیمان خان برده وھیئت اجتماعی

كردند بعد ازآنكھ این دوازده نفر كرفتار شدند با دوازده نفر از آن اشرار در آنجا دستگیر شده ما بقی بخرابھا وجاھای دیگر فرار

پنج نفر ویومًا فیومًا مقرب الخاقان آجودانباشی وكالنتر با ّفراشان پادشاھی روزی سھ چھاراسامی رفقایشان از آنھا معلوم شد

آنھارا حاضر ساختھ از رفقای سابقشان ھم حاضر گرفتھ آوردند وھر كدامرا كھ آوردند اولیای دولت علّیھ بخصوص در مجمع عام

نسبت بدین اٌالشھاد مدّلل داشتند از جملھ خدمات نمایانی كھ از مقرب الخاقان حاجب اّلدولھ رٌووسساختند وتقصیر ایشانرا علی

خودرا باحدی نمینمود وحاجب اّلدولھ فرستاد بعد دولت ظاھر شد بدست آوردن حاجی شیخعلی مزبور بود كھ ھمیشھ مختفی بودند

بخصوص ود با چند نفر از اصحابش كھ ھمراه او بودند دستگیر كرده آورددھات شمیران آمده باز آنكھ از شھر فرار كرده بیكی از

جناب جاللتمئاب صدر اعظم برای تحقیق وتفتیش مسئلھ اورا احضار نمودند واصحاب
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______________________________

---٨۶ صفحھ ---

از شھادت ان پسمقّدسھ قّوت واستقامتی جدید حاصل كرده بسوی قربانگاه میشتافتند ومیر غضب

طبقات انصاف یك یك بزندان برگشتھ كیفّیت احوال را بمحضر ابھی معروض میداشتند وچون انبوه

وتماشائیان نوعی با اجساد معاملھ كردند كھ از آنان را بحال ھجوم عام ُكشتند غالبًا جمعّیت قاتلین

لٌھ شھدٌآ شھید آنواقعٌھ ورّقت میر غضبان گشت از جماثری از آنھا بر جای نماند وموجب حیرت

واورا چون گرفتار كردند ومورد استنطاق وباز جواست قرار دادند عظیمھ شیخ عظیم شھیر بود

واطمینان آنچھ پرسیدند براستی جواب گفت واعتراف نمود كھ اجتماعات طھران در غایت استقامت

حفظ جمال ابھی گردید كھ واقع شد اصًال بریاست او واقع شد وصدق گفتار او موجب واقداماتی

جھت در حق او باین مضمون فرمودند كھ جناب عظیم فی الحقیقھ عظیم بود كھ عقوبت را وباین

اعظم خود پسندید وبكلمٌھ جز صدق در ّحق احدی تكّلم نكرد ودر نزد اھل بصیرت آن فعل عظیمبر

ریسٌھبود لدی الحق از ھر گونھ جھاد وفدائی وبالجملھ شیخ عظیم را دولتیان ف

___________________________________________________________

اٌالشھاد معلوم نمودند كھ اصل محّرك ورا كھ سابقًا مالحق ودستگیر شده بودند حاضر ساختند ودر ھمان مجلس علی رٌووسا

ل خودرا باسب سواری ھمایون پادشاھیجملھ معلوم شد محّمد صادق نامی كھ روز اّووباقی این عمل شنیع آن ملعون بوده است از

اسباب واسلحٌھ حرب را خود آنشقی باو داده ورسانید طپانچھ انداخت وآن نوع جسارتھارا ظاھر ساخت نوكر خود این ملعون بوده

آنھا اند از سی ودو نفر بودند ما بقی معلوم نشد اگر ھم فی الواقع رفیقی داشتھ٣٢شدند آنچھ از این طائفٌھ ضاّلھ شقی گرفتار

آنھا میرزا حسینعلی نامی نوری در زرگنده كھ جناب بروز نیافت یحتمل بوالیات بعیده فراری ومتواری شده باشند از جملھ یكی از
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قوم ضاللت آثاراست بھّیھ روسیھ بودند فرار كرده بود جناب مقربی اهللا بمحض اینكھ دانستند از اینجاللتمئاب وزیر مختار دولت

فی الفور تدّخل نموده اتباع سفارت اورا گرفتھ نزد اولیٌا دولت علّیھ حاد دولتین را مرعی ومنظور داشتھ با كمال معقولّیتشرائط اّت

كمال رضامندی حاصل كرده جناب وسركار اعلیحضرت پادشاھی واولیٌا دولت بھیھ از ظھور این نوع معقولّیت ایشانفرستادند

ونظر باینكھ گذشتھ از بطالن مذاھب ودعوی باطل عبارتی پیش گرفتھ اند كھ یشان انعام دادندجاللتمئاب صدر اعظم بفرستادگان ا

عموم ناس از سفك دمٌا ونھب حرم وسائر منھّیاتخسارت

________________________________

---٨٧ صفحھ ---

نمیشد واین سبب اوفریسٌھ مّالھا قرار دادند ولی میرزا ابوالقاسم امام جمعھ طھران راضی بقتل 

وحاجب اّلدولھ بدستیاری تٌاخیر شھادتش گردید چنانكھ تا قریب باول شھر محّرم بطول انجامید

خانھ توب خانھ ارك مجتمع ساخت وامام برخی از مّالھا تدبیری نموده بزرگان فقھای بلدرا در باال

الھی از كاغذ برسر در عظیم را با وضع مسخره وكجمعھ را نیز بحیل ودسائسی حاضر كرد وشیخ

علمٌا حاضر شده از امام جمعھ پرسید كھ اگر شخصی خارج مجلس بداشتند وحاجب خود بمحضر

در باب او چیست امام گفت اگر باقرار خودش ثابت شود مخّرب دین ودولت باشد فتوای شما

اشرار آورد كھ آقا فتوی دادند بُكشید وفی تعدد جمعی از حكمش قتل است وحاجب فریاد بر

داشتھ بود وغالبًا طّالب مدارس دینّیھ بودند ھجوم برده با شمشیر خونخوار كھ در خارج مھّیا

باقصی قساوت اورا درھم شكستھ پاره پاره كردند ووخنجر وچوب وتیر

___________________________________________________________

ورعایا وبرایا ووضیع وشریف دبیرھا مارم از علما فضال وچاكران دربار سپھرمنھّیات ومنكرات از آن حاصل میشد كاّفھ مرد

واجب دانستند شش نفر از آنھارا كھ این اشخاص بودند میرزا حسین قمی كھ وبیرھا خاص وعام قتل این مفسدین ضاللت پیشھ را

ومیرزا سلیمانُقلی ومیرزا محمود وھمشیره نبود بجھت بعضی سٌوال وجواب اورا نگاه داشتند ومیرزا حسینعلی نوری با تقصیر



- 115 -

خراسانی چون بتحقیق معلوم نشد كھ با آنھا در این مفاسد وشوری شركت زادٌھاو وآقا عبداهللا پسر آقا محّمد جعفر ومیرزا جواد

 فضال وچاكران دربار آنھارا علمٌااعلیحضرت پادشاھی حكم بحبس آنھا فرمودند كھ در حبس مٌوّبد ومخّلد بمانند وبقیٌھداشتند لھذا

وكسبھ در میان خود تقسیم كرده ھریك را یك فرقھ از صنف نوكر بار اھمّیت از پادشاھی عمومًا وجمیع اھل شھر از تّجار واصناف

نائب خاص باب میدانست وخودرا بحضرت قرار بسزای خود رساندند مّال شیخعلی را كھ رٌاس رئیس اینفرقٌھ ضاّلھ بود وخودرااین

این فتنٌھ عظیمھ بود علمٌا فضال بر حسب حكم شریعت طاھره قتل اورا واجب ملّقب ساختھ ومنشٌا ومصدر وبانی وباعثعظیم 

بضرب شمشیر وگلولھ وكارد بسزای خود رساندند سّید حسن خراسانی را كھ از اشرار وتابعین آنمذھب بود شاھزادگاندانستھ

الخاقان مستوفی الممالك در اّول محض تعّصب دین اھمّیت دولت خود را مقربوخنجر مقتول ساختند مّال زین العابدین یزدی

__________________________________

---٨٨ صفحھ ---

كرده ووقتی امام جمعھ مّطلع شد كھ كار گذشت وبمّالھا خصوصًا بمّال كاظم مجتھد خطاب عتاب

نكردید تا فساد  او مواجھھ ومكالمھگفت مردی را كھ بكمال فضل وعلم در دین آراستھ بود با

حفظ دین گذاشتید بار خدایا عقیدتش را ثابت كنید چنین بخاری ھالك كردید ونام این عمل فظیع را

محترز وبیزار بودم آنگاه برخاستھ از مجلس تو شاھد وگواھی كھ من از اقدام باھراق دم اینمظلوم

بود دیگر از شھدٌا شھیر اینواقعھ حاجی سلیمان مذكوره بیرون رفت وشیخ عظیم آخرین شھدٌآ فتنھ

چنین نوشت )كلیم(تفصیل شھادتش را نقل قول از آقا میرزا موسی خان تبریزی  نبیل زرندی

ھمان روز كھ واقعھ شھادت آنجناب واقع عصر در مجلسی با میرزاحضرت كلیم فرمودند(

___________________________________________________________

وكارد وخنجر وقمھ ریزه ریزه كردند مّال حسین خود با طپانچھ زده بعد از آن مستوفیان عظام ولشگرنویسان كرام كّلھم با طپانچھ

طپانچھ زد كاظم خان نظام الملك ومیرزا سعید خان دبیر چھارم خارجھ اّول نظام الملك خود باخراسانی را نیز مقرب الخاقان میرزا

سنگ وقمھ وكارد وخنجر بسزای خود رساندند میرزا عبد طپانچھ دیگر میرزا سعید خان زد وبعد از آن اتباع ھردو باوبعد از آن 

ھمان ساعت كھ مّدتی در كاظمین بود وبدعوی ھمین مذاھب فتنٌھ عظمی برپا كرده بود اّتفاقًا درالوھاب شیرازی مشھور بكاظمینی
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كاظمین شبھا اورا دعوت كردم نپذیرفتھ باطلھا ونا ر آنجا حاضر بود وشھادت داد كھ دركھ آوردند یكی از علمٌا موّثق مفقھ د

صدر اعظم نفر اشخاصی بود كھ بنیاوران آمد ومرتكب جسارت شدند عالیجاھان جعفر قلیخان برادرمربوطھا گفت واز جملٌھ دوازده

منسوبان وبنی اعمام وجملگی عملجات تفنگداران سائرذو الفقار خان وموسی خان ومیرزا علیخان پسران جناب مقربی اهللا و

ولد مّال طپانچھ وزخم قمھ وشمشیر ریزه ریزه كرده بدار البوار فرستادند مّال فتح اهللا قمیوغالمان ایشان بضرب گلولھ تفنگ و

ایون بدن اورا شمع زده خراشیده بود در اردوی ھمعلی صحاف كھ در روز اّول جند دانھ ساچمھ طپانچھ او قدری بدن مبارك را

زد فی الفور اّلدولھ طپانچھ با ساچمھ بھمانجا كھ او بسركار اعلیحضرت پادشاھی انداختھ بودروشن كردند ومّقرب الخاقان حاجب

شیخ عّباس طھرانی را خوانین وامرٌاافتاد وسائر عملھ ّفراشخانھ با قمھ پارچھ پارچھ وسنگباران كردند

_________________________________

---٨٩ صفحھ ---

نظام العلمٌا از با میرزا عبد المجید بودم كھ اكثری از اعاظم طھران حاضر بودند حاجی مّال محمود

شنیدم كدام راست است كالنتر پرسید كھ اقوال مختلف امروز در باب احواالت پسر یحیی خان

ارك تا پای قاپق كھ بیرون دروازه  ازكالنتر میرزا تقی كدخدارا نشان داد كھ در حین حركت دادن

بپرسید نظام العلما میرزا تقی كدخدارا نشانیده گفت نو میباشد مباشر آنكار این كدخدا بوده از او

 عدد شمع بیصد دیناری در اعضای ٩كدخدا گفت ما مٌامور شدیم كھ نھ آنچھ دیدٌه بالتمام بیان كن

ازار با ساز ونقاره عبور دھیم تا پای قاپق ودر آنجاروشن كنیم واورا از میانھ باو نصب نموده

اّلدولھ از اورا شقھ كنیم واز دو سمت دروازه بیاویزیم وسبب اینكار ھم خود او شد چھ كھ حاجب

انداختن بری وبیخبراست اورا شاه مٌامور بود كھ اگر برتو ثابت شد پسر یحیی خان در باب این تیر

واذّیت مكن تا بعد در باب او رسیدگی شودراجع شد اورا نگاه دارتكلیف كن برجوع از عقیده اگر 

___________________________________________________________
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از جملٌھ آن دوازده نفر بود وخود اقرار وامرٌا دربار ھمایون بضرب طپانچھ وشمشیر بدرك فرستادند محّمد باقر نجف آبادی كھ

ضاّلھ بابّیھ بوده است پیشخدمتان حضور ھمایون وجمیع عملھ جات با قمھ وكارد یع محاربات طائفٌھواذعان داشت كھ در جم

پادشاھی وسائر عملجات اصطبل مقتولش ساختند محّمد تقی شیرازی را مقرب الخاقان اسداهللا خان میرآخور خاصھوخنجر

 ببار آتش رسانید ومحّمد نجف آبادی را مقرب الخاقان ایشیك وقمھ وخنجرپادشاھی اّول نعل نموده بعد با تخماق ومیخ طویلھ آھن

وشمشیر وغیره باسفل وجارچی باشی ونسقچی باشی ونائبان وماشیان وسائر عملھ حضور در نیاوران بضرب تبرزینآغاسٌی شی

ر جا بودھاست واثر زخم بسیار بابّیھ در نیریز وزنجان ومازندران در ھالّسافلین فرستادند میرزا محّمد نیریزی را كھ در محاربات

وغالمان سركاری ھدف سابقھ در بدن او ظاھر بود مقرب الخاقان سر كشیكچی باشی ذیور باشیان وغالم پیشخدمتاناز محاربات

خاك یكسان كردند محّمد علی نجف آبادی را اّول خمپاره چنین یك گلولھ تفنگ ساختھ تیرباران كردند وبعد از آن با سنگ وچوب با

بدھان خمپاره گذاشتھ آتش دادند حاجی سلیمانخان پسرچشم اورا كنده بعد

__________________________________

---٩٠ صفحھ ---

اّلدولھ پس شود واگر رجوع ننمود از خود او بپرس بھر نوع كھ میل اوست اورا بقتل رسان حاجب

بیان كرد گفت ھرگز بجھت ه را برای اواز تفّحص اورا از فقره تیرانداختن بیخبر دید وتقریر شا

خوانده از مظھر رّب اٌالرباب اعراض این دنیا كھ موالی مّتقیان اورا جیفھ وطالبان اورا كالب

تازه باشد مرا بقتل رسانی حاجب اّلدولھ گفت نخواھم كرد ولی در باب سیاست میخواھم بنوعی كھ

ر بدن من نصب كن وروشن سازید ومرا شمع كافوری د عدد٩ھرچھ خود اختیار كنی گفت نھ 

مردم تماشا كنند ودیگر بعد از آن از جان نثاران عشق الھی باجالل تمام از بازار عبور دھید تا

نفوسی باینواسطھ از خواب غفلت بیدار شوند وچون بمقتل عّشاق رسیدیم مرا فراموش نكنند شاید

 كنید واز دو سمت دروازه بیاویزیدكھ با محبوب خود مناجات كنم بعد مرا شقھمھلت دھید

___________________________________________________________



- 118 -

رضی سّید یحیی بود آقا حسن نام نائب پسر یحیی خان تبریزی را كھ تفصیل او در فوق ترقیم یافت با حاجی قاسم نیریزی كھ

نقاره واھل طرب وارد عام خلق در كوچھ وبازارھا گردانده ومانع ازبرافروختھ وبا فراشخانھ بشھر برده بدن آنھارا شمع زده

نعش آنھارا چھار پارچھ كرده بچھار دروازه سنگباران مردم در شھر شده تا در بیرون دروازه شاھزاده عبد العظیم ّفراشان غضب

شمشیر گذرانیدند آقا مھدی كاشی را كھآجودانباشی وسران پنجھ وسرتیپان وسرھنگان بآویختھ سّید حسین یزدی را مقرب الخاقان

زنجانی نوكر مّال شیخعلی كھ روز اّول بدست جملٌھ آن دوازده نفر معھود بود ّفراشان شاھی بضرب قمھ وخنجر ھالك نمودند صادق

ھ دار الفنونكرده بدروازھھا آویختند میرزا نبی دماوندی ساكن طھران را اھالی مدرسملتزمین ركاب كشتھ شد نعش اورا دو پارچھ

بدرك واصل نمودند میرزا محمود قزوینی بشمشیر وسرنیزه كارش را ساختند میرزا رضی نوری را سواره نظام با طپانچھ وغّداره

زنبورك كردند با غّداره پاره پاره نمودند حسین میالنی را كھ از توابع اسكواست وآنرا بعد ازآنكھ زنبور كچیانی ھدف گلولھ

نیزه پیش كرده با سرنیزه جسد خبیث اورا پنجره قب امام ھمام ابا عبد اهللا الحسین ملّقب كرده بودند سربازان افواجمالحده اورا بل

الكریم قزوینی را توپچیان حاضر ركاب بضرب غّدارهوار مشّبك وبدرك فرستادند مّال عبد

_________________________________

ب_٩٠ص 

ه در حبس طھراناز اشعار قّرة العین طاھر

من كجا ودرد ھجران از كجا*****من كجا وھجر یاران از كجا 

من كجا ودیر ایران از كجا*****من كجا وشھر ری ای كردگار

 نزد ال رائی بكرمان از كجا*****من كجا وایستادن ای آلھ 

 سربزیر افكنده حیران از كجا*****من كجا وال حجاب وال قناع

اللھ ادراك در جان از كجا*****شان اوستئت،نانزد شومی كھ ش

 تحت حكم ابن سفیان از كجا*****من كجا ای كردگار لم یزل  

 زیر دست اھل طغیان از كجا*****بدیع من كجا ای قادر حق 
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د شیطان از كجاندر تھلھل ُج*****من كجا ای قادر ّحی قدیم

بین آن از كجادستگیر ما ما*****كاین بود آن طھرٌه طھاریھ 

نزد ما طرحان وذّالن از كجا*****این بود آن زھره زھاریھ 

دستگیر قوم عدوان از كجا*****من كجا ای بانی عزاز جود

زار وحیران در بیابان از كجا*****زار وخستھ یاحبیب من كجا و

---٩١ صفحھ ---

استقامت مطابقھ ی صحرای كربال دربیاویزید تا عابرین تماشا كنند وعاشقان رّب اعلی را با شھدا

بانجام این امور ساخت چون میر نمایند حاجب اّلدولھ بھمین تقریب بمیر غضب حكم نمود ومٌامور

كھ شمع كافوری باشد تا زود تمام نشود غضبھا شمع را آوردند خندید وگفت مقصود من آن بود

 شمعھارا در بدنش بشكافند دستشان كھ با كارد جایوروشنی زیاد داشتھ باشد باری چون خواستند

بخود من بدھید تا بزودی وبدون خوف شمعھارا نصب كنم من گفتم میلرزید بانھا گفت بیچاره ھا

دادن جایز نیست لذا گفتم دستھایش را از عقب ببندند گفت بگذارید نشان كارد بدست چنین شخصی

ببندید  باشد بعد از آن اگر میخواھیدكدام محّل باید شمع ھارا نصب كرد كھ خوش منظردھم كھ در

از قفای گردن دو موضع باالی پستانھای خودرا نشان داد ودو موضع دوشھای یمین ویسار ویكی

آنكھ بدیوار مینشانند ابدًا ودو موضع باالی كمر ودو موضع باالتر چون انشمعھارا نشانیدند مثل

ونالھ چون شمع ھارا روشن كردند وبراه كره وماللی از وجھھ اش نمودار نشد تا چھ رسد بٌاه

میگفت جمیع اسباب سلطنت تمام است یك گچن گچن یعنی افتادیم ھرچند قدم كھ میرفت میایستاد و

در جلو گفتھ شود و گاھی میگفت خلیل اّلرحمن طالب َبرد وسالم بود برو برو باقی است كا با جالل
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م رسید ولی سلیمان بجان ودل زدنی نارًا واشتعاًالكونی بردًا وسالمًا علی ابراھیكھ خطاب یا نار

میگوید وگاھی این بیت را میخواند

___________________________________________________________

سركاری با خنجر وكارد وچوب غّداره وكارد از روزگارش برآوردند لطفعلی شیرازی را عالیجاه شاطر باشی وشاطران

شھر عمومًا اجماع كرده باسنگ وچوب وكارد وخنجر وقمھ ین خود فرستادند نجف خمسھئی را اھالیوسنگ نزد معاند

یافتھ حاجی میرزاجانی تاجر كاشانی را كھ بّكرات از مدار او معلوم وتوبھ كرده وبازرھائیومشت معدوم اٌالثار كردند

باٌالجماع با ھرگونھ اسباب حرب بجھّنم فرستادند سبھوباغوای عوام مبادرت نموده بود عالیجاه آقا مھدی ملك الّتجاره ك

آقایان اهللا خان وسائر عملھ كارخانھ مباركھ بقتل رساندند محّمد باقر قھیائیھ رانصرحسن خمسھ ئی را مقرب الخاقان

.قاجار طعمٌھ شمشیر آبدار نمودند وبدرك فرستادند

_________________________________

---٩٢ صفحھ ---

میگفت  مست یخواند آنكھ دایم ھوس سوختن ما میكرد  كاش میامد واز دور تماشا میكرد  وگاھیم

وابیات عجیب میخواند عشقم مست جام می نیم  در شھی كم از شھان كی نیم  از این قبیل مضامین

از وزیدن نسیم گداخت وبا پوست وچون بمیان بازار رسیدیم شمعھائی كھ در سینٌھ او میسوخت

میشد واو میگفت ھمھ كرد ھم صحبت ن مساوی گشت وصدای سوختن بدن تا چند قدم شنیدهبد

قرار داد خوب صحبتھائی میدارند ایكاش نداشتم صدای این شمعھارا ھم محبوبم ھمصحبت من

وحالت او چنان بود كھ گویا بحجلٌھ دامادی میرود ُجز گوشی بود كھ میشنید وقلبی كھ ادراك میكرد

چیزی مشاھده نشد وگاھی میگفت ای مردم سلیمان دنیا بیش از شما جذب وشور از اواثر سرور و

آخر چھ دید كھ باین سوز وگداز راضی شد وباین جاه وطمطراق بمقتل عّشاق داشت فكر كنید كھ
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آنرا وچون پای قاپوق رسید رو بامام زاده حسن بسجده افتاد وكلماتی عربی خواند كھ معنیمیرود

كردیم شماھم بیائید كار  ھمانحال از عقب پای خودرا بلند كرد گفت ما كار خودرا تمامنفھمیدم در

خودرا تمام كنید رفتند

___________________________________________________________

زی را با حاجی قاسم نیریزی پسر یحیی خان تبرینقل از آثار تاریخّیھ شاھزاده علیقلی میرزا اعتضاد الّسلطنھ آقا حاجی سلیمانخان

فّرراشخانھ از شمیران بشھر برده بدن آنھارا شمع زده افروختھ وبا نقاره واھل طربكھ رضی سّید یحیی بود آقا حسن نائب

آنھارا چھار پارچھ كرده بچھار دروازه آویختند وازدحام خلق در كوچھ وبازارھا تا بیرون دروازه شاھزاده عبدالعظیم بروند ونعش

شعررا تكرار میكرد  كاشكی پرده بر افتادی از آن منظر حسن  تا ھمھ خلق ببیننداجی سلیمان خان بطور وجد ورقص اینح

برای اینكھ از من پیشعد تراست وباید زودتر نگارستان را ووقتی كھ میخواستند اورا بُكشند گفتھ بود حاجی قاسم را اّول بُكشید

بفیض رسد

___________________________________________________________

ذكری از آقا میرزا ابوالقاسم امام جمعھ وجماعت طھران ونیز از عّمش آقا میرمھدی امام جمعھ وجماعت آنمدینھ در حاشیھ بخش 

 در طھران وفات نمود١٢٧١مذكور بسال دّوم گذشت وآقا میرزا ابوالقاسم

_______________________________

---٩٣حھ  صف---

بود چون رفتند واورا شّقھ كردند تا نزدیك بحلق خنجر قاتالن رسیده بود كھ ھنوز مشغول بذكر

حضرات امر عجیبی است نظام العلمٌا اینواقعھ را شنید دو دست خودرا چند مرتبھ برھم زد وگفت

ر واقعٌھ مذكوره مشاھیر بابّیھ كھ دامر عجیبی است عجیب با اینحالت از مجلس قیام نمود دیگر از

رّب اعلی بود وچنانكھ در بخش سابق نوشتیم كاتب)عزیز(بشھادت رسید آقا سّید حسین یزدی 

آورده محبوس نمودند وتا این ھنگام در حبس بود پس از شھادت كبری ویرا از تبریز بطھران



- 122 -

دٌه شده سعی در استخالصش داشتند وصدر اعظم نیز وعوزندانبانان مجذوب ُحسن اخالق وی

مصاریف الزمھ اشرا جمال ابھی ماه بماه بزندان میفرستادند خالصیش را داد ودر طول مّدت حبس

شھادت رّب اعلی میكرد ومتٌاّسف بودولی او پیوستھ ذكر

___________________________________________________________

اّتفاق افتاد اعلیحضرت شھریاری ادام اهللا بقاه ادی اٌالّول این سالنقل از پارسنامٌھ ناصری است  نوروز در بیست وھشتم ماه جم

پسر میرزا رضای رسانیده واز غرائب امور آنكھ طائفٌھ ضاّلھ بابّیھ كھ خودرا اّمت میرزا علیمحّمدسور وسرور نوروزی را بپایان

ناشی از حماقت وجھالت بود در فكر ریاست افك بخیال باطل كھ بزاز شیرازی میدانند در شھر طھران اروغانی نموده كنكاش چیده

انجمن نمودند وبعد از خانٌھ سلیمان خان پسر یحیی خان میرآخور تبریزی كھ از پروردگان آندولت خداداد بودگیری افتادند ودر

یابند گزندی بوجود حوالی نیاوران شمیران طھران رفتھ چون فرصتی اّتفاق آرٌا قرار دادند كھ دوازده نفر دست از جان شستھ در

كھ اعلیحضرت  ماه شوال آنسال دو ساعت از روز گذشتھ٢۵ظل الھی رسانید وآنجماعت در روز یكشنبھ مبارك اعلیحضرت

ومعدودی از چاكران پیاده مالزم ركاب بودند میفرمودعبورار گشتھ در كوچھ ھای تنگ نیاوران شھریاری برای صید وتماشا سو

برای درآوردن بابی تقّدم جستھ بھیئت ستم رسیدگان پیش آمدند ومانند كسی كھ دست در جیب وبغلنفر نفر از آن دوازده ٣سھ 

تحقیق تظّلم آنھا سواره بایستاد چون نزدیك شدند اظھار عریضھ كند در خود می پیچیدند ونزدیك میامدند وشاھنشاه مھیال برای

جستھ طپانچھ را  طپانچھ آتش فشان از بغل درآورده یكی از آنھا سبقتحملھ بردند وبجای عریضھ مكتوبتظّلم كرده از سھ جانب

بجانب شھریار آفاق رھا نمود

_______________________________

---٩۴ صفحھ ---

كرد ودر بود كھ با آنحضرت فوز بشھادت نیافت ودر زندان بلقٌا جمال ابھی سرور ونشاط حاصل

رساند بصدد وی برآمده دار كّل پس از آنكھ طاھره را بقتلبحبوحٌھ مذبحٌھ مذكوره عزیز خان سر

سخن گفت وپاسخ محكم از او عزم قتلش نمود وچون بزندان درآمد با وی بنوع غلظت وشّدت

شھید ساخت ولبھای كاتب در آخرین شنید بغضب برافروخت وشمشیر بر گردنش فرود آورده اورا
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رّبنا احكم بیننا وبین قومنا بالّحق وانت خیر الفاعلین ھدقیقٌھ حیات اینعالم بدین آیھ ترّنم داشت ك

میرزا عبد الوّھاب شیرازی بود كھدیگر از مشاھیر شھدٌآ

___________________________________________________________

الھی بماند كھ شاطر باشی باز در حفظ نمود وگلولھ وچھار پاره ھا خطا نمود بظاھر آسیبی نرسانید ودیگری طپانچھ را كرده

آندو نفر دویدند وبچندین زخم آنھارا بكشتند كھ بابی سّوم طپانچھ را بجانب قدیرونفری از مالزمین ركاب با دشنھ وكارد بجانب

خطا رفت وده دانھ چار پاره در زیر پوست نازنین انداخت واسب ترسی كرده شخص بدن از محاذات گلولھ بر یك جانب شد ومحولھ

نخراشد جا گرفت ومالزمین ركاب چون این نامردرا بگرفتند وبفرمودٌه شاھنشاھی اوراف نازنین شھریاری چنانكھ استخوان راكت

گردید وچون آن خبر بطھران رسید اھالی محّالت برای كشف مسئلھ نگاه داشتند ودر این میانھ یك نفر دیگر از دوازده نفر دستگیر

تفتیش وجود مبارك شاھنشاھی رسید ومردمان را آرام نمود وچون از آن دو نفر بابی گرفتارسالمتیبرآشفتند كھ پا در پا اخبار 

خانٌھ سلیمانخان مجتمعند وآالت جنگ برای خروج خود را نموده معلوم گردید ھفتاد نفر بلكھ بیشتر از طائفٌھ ضاّلھ بابّیھ درحال

بابّیھ فرار كردند وھریك ھ رفتند وسلیمانخان ودوازده نفر بابی را گرفتند وباقیامرٌا واعیان بانخانآماده كرده اند پس جماعتی از

آنجماعت بابّیھ را بعد از صدور احكام شرعّیھ بر وجوب قتل آنھا اّوال بعد از دیگری گرفتار شده بسزای نّیت خود رسیدند و

برده روشن نموده در شھر  سوراخی شمعی فرورا شمع آجین نمودند یعنی گوشت بدن اورا سوراخھا كرده در ھرسلیمانخان

بابی را بجماعتی از بزرگان واصناف ونوكر وكسبھ بازار سپرده وبازار بگردانیدند تا سوزش شمعھا باخر رسید پس ھریك نفر

كذلك باب تعلل وتفعل بُكشند ونمودند مثًال مّال شیخعلی كھ بزرگ دینی طائفٌھ بابّیھ بود علما وطّالب دینّیھ اورابكشتن آنھا اقدام

پناه ادام الّلھ عمره وشوكتھ از نیاوران شمیران تشریف فرمای شھر طھران وروز ھفدھم ماه ذیقعده این سال پادشاه اسالمیان

چشم عموم اھالی ممالك محروسٌھ ایران را روشن فرمودگردیده

________________________________

---٩۵ صفحھ ---

ھنگامٌھ ھ آوردیم مجذوب جمال ابھی شده از عقب شتابان بایران آمده ودركھ در عراق بنوعیك

وصال بود ودر آخرین مذكور گرفتار واسیر زندان گردید وبا جمال ابھی ھم زنجیر وسرمست جام

داشت بٌاو فرمودند این روز شب خواب دید كھ آزادانھ در طیران است وصورت خواب را معروض
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الّلھ جان بازی كن وھمینكھ آفتاب برآمد وزندانبانان ا كمال استقامت در ّحبنوبت ُتست انشٌا الّلھ ب

وپاھایشرا از كند خارج نمودند برخاستھ با یك یك از محبوسین وغالمان باسم او ندا كردند

نمود وجون كفش حاضر نداشت جمال ابھی كفش خودرا باو داده روانٌھ مصافحھ كرده وداع

و فریسھ پسران وبرادر صدر اعظم واقع شده كھ باّتفاق غالمان فرمودند واقربانگاه عشق

ساعتی ویرا گلولھ باران كرده ّفراشان با تیغ وخنجر آن نو جوانرا دریدند وبعد ازوسوارانشان

میرغضبان بزندان

ودر ____________________________________________________________

این ابیات مسطوراست سّیم شوال شد خسرو سوار از ام پر از خوف وبیم برای مدح پادشاه پرداختیكی از قصائد قاآنی كھ در آن اّی

تیرھای آتشین زی خسرو مالك_گر كمین ھا كھ سھ تن برجست وافكندند وزود_در ركاب آسمانش در عنان وآفتابش_بھر صید 

رنج وعذاب  سپس در قضیھ اینكھ در سالم عام گلو بست از پیچون كمان زد بر _حفظ یزدانی سپر شد والّلھ تیر اندازرا _رقاب 

نھ كھ مطلع آن قصیده چنین است   من از این پس می خورم می گر حالل است او حرامبرای بشارت سالمت شاه خواند شرحی گفتھ

زمنع مفتیان ترسم نھ از حرفای عام

___________________________________________________________

الّلھ كھ محامد گر ھمایون ودوستی با حقیر ومّال جعفر واعظ قزوین چنین حكایت نوشت كھ حاجی مّال حسن از پیروان سّید علیھ بھٌا

پادشاه بود تومان وجھ نقد بحبیب الّلھ خان دادم كھ در طھران اخذ نمایم واو از مقّربانداشت حكایت نمود من در كربال دویست

استر خود شدم ودر كناری كھ خارج معبر سلطان بود د خان مذكور اعال زمان سوار شدند ومن نیز بامر سوارشیپور سواری زدن

گونٌھ در دست كھ بگذرد سھ نفر بین راه ایستاده بودند جوانی از آنھا وحده نزد سلطان وعریضھبرای حفظ از گرد سیاه ایستادیم

بگذرد جوان عنان سلطان راسخن او نداد وخواستداشت وگفت عرض دارم از نخوت وغرور وكبر گوش ب

________________________________

---٩۶ صفحھ ---
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شیرازی قّوت بزندان آمده كیفّیت شھادت اورا بمحضر ابھی عرض نمودند وگفتند كھ از آن جوان

ا جانی شھدٌآ حاجی میرزقلب ومسّرت واستقامتی دیدیم كھ از احدی دیده نشده دیگر از مشاھیر

اقدام نمود واورا فریسٌھ آقا محّمد كاشانی بود وصدر اعظم ارادٌه قتلش نداشت وحاجب اّلدولھ

دادند وآنان مجتمعًا ویرا در سلخ ذیقعده بشھادت مھدی ملك الّتجار وسائر تّجار طھران قرار

كھ اورا محّمد رضا تاجر اصفھانی بود وصدر اعظم در خاطر داشت بشھادت رساندند ودیگر حاجی

اّلدولھ غرض شخصی ورزید وبزندان نزد وی رفتھ باز خواست نموده گفت رھا كند ولی حاجب

دستگیر بشكنجھ وعذاب شدید افتی ناچار ھمّھ اینطائفھ را نشان خواھی داد تا جمیع راچون فردا

كرده بقتل

___________________________________________________________

كرد وبجدار وصل كرد جوان قمھ از كمر گرفت واز رفتن باز داشت وطپانچھ را برانداخت كارگر نیامد اسب خودرا بلندطان را لس

دو ساعت با ملك در گیردار بود وسپاه بقدر صد ذرع با ملك فصل داشت معبر كشیده برملك انداخت اسب حائل وخطا رفت وبقدر

ایشان نموده منجملھ من ند وقدرت بر حركت نداشتند گویا ملك الموت قبض روحعبور بستھ شده وتمامی نظر میكردمضیق وراه

وقدرت بر حركت نداشتیم سلطان از اسب بر زمین وپای او در ركاب وخان مذكور نزدیكتر بودیم ومیدیدیم ومكالمات را میشنیدیم

پرداخت بعد از گیر ن قزوین پیش آمد جوان باوآنجوان خطا بخطا میرفت فراشان سبقت گرفتند یكی از فراشامانده میكشید وضربت

یاراو بودند فرار كردند از دیوار باغ بباغ رفتند جوان وحده با ودار بسیار قمھ خودرا انداخت بر دھن آنجوان آمد وآندو نفر كھ

آمدند یكیرا درسپاھی در جنگ باٌالخره از ضربت اعدا شھد شھادت نوشید ودر پی دو نفر بباغ محصور جراحت دھن وبدن با

عروج نمود وبعد از مّدتی ملك بھوش آمده التماس میكرد جستند شھید كردند وآندیگر نایاب شد معلوم نشد برزمین فرورفت یا بسما

الّلھ قیامت كبرای ابلھشم باز بیھوش شد بھمان حالت بمنزل آوردند و قیام طائفھ بابیھ سّكھ خورد اهللای ایران خلقی سیزه نھ اذیت

وكشتن طائفٌھ شیخی نمودند وغارت كردن اموال واسیر كردن سالمیان برپا وشور ونشور وھمھ را در گمان فساد حكم عام بگرفتنا

كھ علمٌا سٌو وكفر وعصیان گوشزد سلطان نمودند كھ طوائف وتابعین شیخ احمدندعیال واطفال ایشانرا زیرا

________________________________
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---٩٧ صفحھ ---

نوری )خطیب (بقتل رسانیم وروز بعد حاجی را در زندان مقتول یافتند ودیگر میرزا سلیمانقلی

خواستند بر شاه زنند با دست برادر شاطر باشی بود وشاطر باشی طپانچھ را در موقعی كھ قاتلین

ھنگام شاه برده جواھر باران كردند ودر این برگرداند وبسوی ھوا خالی شد لذا شاه ویرا باندرون

باشی خدمت نمایانی كرده وما برادرش را اگر ھم بابی باشد بحاجب شاه بحاجب اّلدولھ گفت شاطر

باشی شبانھ برادر را از انبار بیرون آورده بقتل رساند وبحاجب اّلدولھ باو بخشیدیم ولی شاطر

 میبردند بصوتبرادر بابی را نمیخواھم گویند میرزا سلیمانقلی را چون بمیدان شھادتگفت من

الحكم لّلھ ونیز مٌوّثر رھج این بیت از دیوان خواجھ خواند  گر تیغ بارد در كوی آنماه گردن نھادیم

وّفراشان شبانھ بخانھ حاجی چون برای دستگیری بابیان غفلًة بخانھ ھا ریختند گروھی از غالمان

د چھ كھ خادمٌھ حاجی خبر بدولتیانھجوم بردنمیرزا عبد المحّمد از اھل مازندران در محّلٌھ پامنار

___________________________________________________________

وچھ گویم از بدیع اّول الی خاتم وبعد چنین احمدند بابی شده اند این بود كھ حكم بگرفتن وكشتن ایشان شد نمیدانم چھ نویسمشیخ

حاضر ی بیدل تخّلص كتب بسیار نظم ونثر از مصائب وغیره نوشتھ در محفلی حقیرمّما قربانظلمی روی نداده ونخواھد داد چنانچھ

میرزا احمد كھ نام اھلی وابی وُاّمی مّال عبدالكریم بود بودم میگفت در طھران بودم ودیدم بچشم خود واقعٌھ حاجی سلیمانخان وجناب

كرد زیرا كھ شعرا آنچھ علی چنان بردند كھ ذكر ایشان را نتوانشھدٌا بدر واحد وحنین وكربال از ادنی واوغیره اینطائفھ بابی عظم

محترق شود واین بابیھا كاری كردند آدم خجالت میكشد ذكری از در كتب نوشتھ واحادیث وارد شده اغراق بیان میكنند تا قلوب

او نوشت ذكر نمایم  كربال را بنامفواتین شقاقی وشاھسون وجھی آوردند ھفتصد تومان كھ كتاب اّول واقعٌھسابقین نماید یكی از

مشاھده كردم كھ در نھایت خوشحالی وخّرمی وشادی بودند از سابقین ومن خجالت میكشم بعد از این واقعٌھ عظمی كھ برٌای العین

تنھ منجملھ قزوین آتش فواقعّیت نداشت انتھی آخر چیزی ننوشت وفوت شد غرض روزگار چنین داھیھ یاد نداردبنویسم چیزی كھ

بیزاری میجست از علمای بلد استشھاد میكردند پسر از من نیست برادر من چنان باال گرفت برادر از برادر پسر از پدر وپدر از پسر
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ارباب معّلم بودم عصر تنگ یارای تقریر وخاصھ را طاقت تحریر نیست از جملھ عبد ذلیل در خانٌھ حاجی ابوالقاسمنیست زبان را

موذن مشغول میروند گفتند بیا وبعد از جمعی از اعیان كنار حوض نشستھ بجایارادٌه خانھ نمودم

_______________________________

---٩٨ صفحھ ---

زندان بغل وكند بدولتیان داد كھ چند تن در آنخانھ مختفی ھستند وھمھ آنانرا دستگیر كرده در

میرزا ابو القاسم تاكری بود وتازه ھی ابنكشیدند واز آنجملھ میرزا علیمحّمد پسر خواھر جمال اب

خودرا در خانھ مخفی نمود وتنی از مصاحبین عروسی كرد وقدی كوتاه وریشی طویل داشت و

وعوانان خانھ را محاصره كرده داخل شدند ودر آنحال ومعاشرینش باولیٌا دولت خبر رساندند

اورا بیرون كشیده بردند وبشھادت مخفی گردید وریشش نمایان بود میرزا علیمحّمد خلف صندوقی

طاھره قّرة العین را نیز كھ تا آنھنگام در خانٌھ محمود خان كالنتر طھران محبوسرساندند وجناب

رساندند بود بحكم عزیز خان سردار كّل بنوعیكھ در بخش سابق آوردیم در باغ ایلخانی بشھادت

وحسین میالنی را ره ریزه ریز كردندومّال عبدالكریم شھیر قزوینی را توپچیان با ضرب كّتا

حسن خراسانی را شاھزادگان سپاھیان با سر نیزه تفنگ مشّبك كرده ھالك نمودند وحاجی میرزا

قاجارّیھ

___________________________________________________________

آقا كوچك كرمانشاھی ھمسایھ اخبار كرد كھ  گفتوبعد از صرف چای بروید در مجلس نشستھ بودم گفتند شمارا زنی میخواھد رفتم

در خبر كنید خانھ نیاید ومخفی شود حاجی ارباب بمجّرد شنیدن اینواقعھ خائف شد وگفتاراده دارند امشب جناب آخوندرا بگیرند

 فرمود در چنین آتشی حاجی علی برادر بزرگ اربابخانٌھ من نمان واز شھر بیرون برو كھ در قّوٌه من نیست نگاھداشتن شما جناب

دارید مخفی نمائید نمیگذارم واورا پنھان میدارم وچون ارادت داشت زیر گوش آھستھ فرمود اگر كتبباید معّلم را نگاھداری نمودن

ایستادند ومن بخانٌھ ھمشیره كوچكتر از خود درآمدم واورا ھمراه خود با دو مالزم اسلحھ پوشیده بھمراھی آمدند بر سر گذری
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ببابی گیر را دیدم با سر جوب بر دست گرفتھ سر كوچھ رسیدیم سّید محسن ابراھیم آبادی ساكن شھر شھیردم چادرشب برآور

ھمشیره شنیده چوبی چند براه زده الل شد بخانھ درآمدیم كتب را دیگری در سخن بودند برخوردیم گفت این یك از آنطائفھ است

وشبھا بیرون آمده با خدای برآمدیم ودر خانٌھ حاجی مذكور مّدت چھل روز مختفیدود كرده خاك ریختھ با گل آنمیان تنوری گذاشتھ

مّدت اختفا از مناجات بردم در عمرم دست نداده بخانھ درآمده جمیع اموال ونیازی داشتم الحق لّذتی كھ درخود در مناجات وراز و

چگویم كھ ناگفتنم بھتراست وخزانٌھ سلطان برده  ننوشتھ بدیوانیان دادهرا بردند ودست بكتب نیافتند واسامی را كّرات ومّراتمتاع

قدر عافیت دانند وشكر نمایند از جملھ جناباین كلمات را نوشتم تا مستقبلین

_____________________________

---٩٩ صفحھ ---

شاطران در  انبوهقاجارّیھ احاطھ نموده بقتل آوردند ولطفعلی میرزای شیرازی را شاطر باشی با

سلیمان خان شمع آجین كرده میان گرفتھ با آالت قّتالھ ُكشتند وحاجی قاسم نیریزی را باّتفاق حاجی

خراسانی معروف بمالئكھ را پس از آنكھ سپس دو نیم نموده بر دروازھھا بیاویختند ومّال حسین

شانشان با كارد دریدند ومّال طپانچھ كردند غالمان وفرامیرزا سعید خان ونظام الملك ھدف گلولھ

در نیاوران بنوع مذكور معّذب ساختند وحاجب اّلدولھ طپانچھ نواخت فتح اهللا قمی را پس از اینكھ

آجین كردند شیخ عّباس طھرانی را امر واعضای درباری طپانچھ نواختھ با در نیاوران شمع

ف محاربات بابّیھ را كھ با سھ تنقطعھ كردند محّمد باقر نجف آبادی از بقّیة الّسیشمشیر قطعھ

شیرازی را مذكور ھمفرا وھمكار بود پیشخدمتھا وّفراشان خلوت شاھی بقتل آوردند محّمد تقی

با تھ تفنگ ومیخ اسداهللا خان میرآخور وعملھجات اصطبل شاھی نخست با پا نعل كرده آنگاه

وفسقچی باشی وغیرھم در یطویلھ كشتند محّمد نجف آبادی را ایشیك آقاسی باشی وجارچی باش

نیریزی از بقّیة الّسیف محاربات نیریز را نیاوران با كارد وخنجر بند از بند جدا كردند میرزا محّمد
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خدمتان تیر باران كردند محّمد علی نجف آبادی را سر كشیكچی باشی ویوزباشیان وغالم پیش

 بستھ توپ را آتش دادند آقا مھدی آوردند آنگاه بدھان خمپارهخمپاره چنان نخست یك چشم بیرون

شاھی بضرب قمھ ریز ریز كردند صادق زنجانیكاشانی را ّفراشان

___________________________________________________________

یز با اینكھ از حاجی شیخ محّمد نبیل در تبرجناب مّال عبدالحسین كھ شھیر بقاتل حاجی مّال تقی بود وحاجی نصیر ومّال قنبر وغیره

مٌومنین بدو تمام بازار گردانیده وكذا سائر بالد ایران بدانید ای ناظرین ومٌومنین این بود حالتّجار معظم بود بر حماری ترسا سوار

كاتبین را در حین كتابت با كتاب قرمز گرفتند وبردند ظھور الی بیست وپنج سال در بدایت امر مٌامور بسرخی نوشتن بودند بسا

شدند كتاب را در ارباب مّقرب بود در خانٌھ او معّلم بودم برای نوشتن صفحھ وسطری ناگھان داخل منزلشھادت رسانیدند با اینكھب

میشدم دل وروح وجان میرفت وحیات تازه وجدید عنایت میفرمودزیر توشكی كھ بر روی نشستھ بودم پنھان میكردم میمردم وزنده

_________________________________

---١٠٠ صفحھ ---

شّقھ كرده زنجانی مذكور را كھ در روز ھدف كردن شاه ملتزمین ركاب شاھی ُكشتند جسدش را دو

سرنیزٌه تفنگ وشمشیر بدروازه بیاویختند میرزا نبی دماوندی را اجزا ومحّصلین دار الفنون با

اره سوراخ سوراخ وپاره پاره كّتوغیره ُكشتند میرزا رفیع نوری را سواره نظام با طپانچھ و

زنبورك كرده آنگاه جسدش را بضرب قمھ نمودند میرزا محمود قزوینی را توپچیان ھدف گلولھ

طھران با سنگ وچوب وكارد وخنجر وقمھ ھالك نمودند نیمھ نمودند ننجف خمسٌھ را انبوه اھالی

 آوردند محّمد باقر كھپایھ را باشی با سائر عملجات كارخانھ بقتلحسن خمسّھ را نصراهللا خان ناظر

قاجار با تیغ وشمشیر بشھادت رساندند وبدینطریق ابراھیم بیك خراسانی وجمعی دیگرانبوه طائفٌھ

در طھران سی از اسرای بابّیھ كھ بدست آوردند ھالك نمودند وعدد مجموع شھدٌآ واقعٌھ مذكوره را
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شدند وجمعی بنوع ی وغیره مستخلصوھشت تن نوشتھ اند وبرخی مانند میرزا حسین متولی قم

وبالد اخری مختفی احتیاط واختفا در طھران زیستھ محفوظ ماندند وبعضی گریختھ در قری

كنده شد وبفكر قلع وقمع ومتواری گشتند وشاه را گمان چنان رفت كھ ریشٌھ آنطائفھ در طھران

.بابّیھ در بالد دیگر ایران افتاد

كیفّیت فتنھ در تاُكر نور

ورٌوسای بابیھ در طھران سرگرم تھیھ وسائل قتل نانكھ نگاشتیم اّیامی كھ شیخ عظیم وحسینخانچ

معاونت  وتٌایید آنان ھمی كوشید وچون موجبات عمل فراھم گشت شاه بودند میرزا یحیی ازل در

قریٌھ تاكربموطن اصلی خود

___________________________________________________________

آنجا كھ از آنجملھ حاجی ھاشم ومّال محّمد چنانكھ در بخش قدم ضمن واقعات بعد از شھادت وحید در نیریز آوردیم عدٌه از بابیان

نقطٌھ ھالكت خارج كرده بطھران رسانده ببابیان آنجا ملحق شدند ومشاركت در ومّال محمود حسین ابن متقی بودند خویشرا از

ومقتول شدند وبا بقی محبوس در ی حاجی ھاشم ومّال محمد برای مشاركت وتیر انداختن بشاه دستگیرنمودند ودو تن عینعملّیات

 عدد مجموع نفوس كھ در آنواقعھ گرفتار در طھران شدند بعضی ٢شدند  انبار گشتند مّال احمد در محبس ھالك وسائرین مستحفض

بعضی بیست وھشت نوشتھ اندھشتاد نفر وعدد مقتولین را برخی سی وھشت وچھل نفر وبرخی

__________________________________

---١٠١ صفحھ ---

نماید وتحسنت تاكر نور شتافت تا بابّیھ آنجارا مسّلح ومھّیای مدافعھ ومحاربھ وتسخیر حدود نور

ه لباس زھد وتقوی را كنده كالمّال علی بابا عالم معّمر تاكری را برآن واداشت كھ عّمامھ وعبا و
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كمر بستھ اسلحھ گرفت وبا كیسھ كمر شكاری بر سر گذاشتھ وبزّی جنگجویان درآمده قمھ بر

مانند محمد تقیخان بود خوان پھلوان وغیره نیز وشلوار سفر در قریھ ھمی گذشت لذا بعضی دیگر

خ تاكر وقرٌا نور افتاده در اندیشھ شدند كھ البتھ واقعٌھرمسّلح گشتند وھمھمھ در مابین اھالی

خروج دارند ودر اثنٌا آن احوال خبر تیر خوردن شاه بانحدود رسید ومیرزا خواھد داد وبابیان عزم

دانست كھ تیر صادق وھمرھانش بر شاه كارگر نگشت ومنجر بوخامت بال بابّیھ گردیدیحیی

وز شبانھ روتدبیری اندیشید سواره از تاكر بنام طھران بیرون راند ودر شب مخفیانھ برگشت وسھ

كمر وپوست تخت بر پنھان ماند آنگاه لباس درویشی در بر كرده تاج واكمال بر سر درشمھ بر

ولرزان باّتفاق عّمش مّال پشت وكشكول وتبرزین بدست از طریق بیراھھ جنگل مازندران ترسان

ا شھر سربار فروش مازندران رساند وبزین العابدین وبا مّال رمضان بگریخت وخودرا پیاده ببندر

رشت وارد شدند ومختفی ومتواری گشتمّال زین العابدین بكشتی در آمده ببندر انزلی

___________________________________________________________

در كاروانسرای بیرون دروازه طھران  اّیامی كھ بمالزمت مّال عبدالكریم قزوینی١٢۶٧مضمون كالم نبیل زرندی است كھ بسال 

میرزا(بخط مّال عبدالكریم را برای میرزا یوسفخان مستوفی الممالك آشتیانی برد  داشت یك نسخھ از رسالٌھ مّال علی سبعھاقامت

واو پس از )مستوفی الممالك شد  درگذشت وپسرش وپسرش میرزا یوسف١٢۶١محّمد حسن مستوفی الممالك در طھران بسال 

وچنانچھ گفت نبیل نزد او رفت نبیل را بخلوت برده گفت اگر بخواھم برسول الّلھویممالحظھ گفت بعد از سھ روز بیا تا جواب گ

 بعد از ١٢۶۵خود نگاھداشت سپس در سال مٌومن باشم ناچارم كھ بصاحب این كتاب ھم مٌومن شوم ورسالٌھ مذكوررا بخواھش نزد

اید كھ در خون مظلومان ھر صنفی از خلق داخل شد حّتیواو چنین گفت ھمیشھ شنیده واقعٌھ مذبحھ مذكوره نبیل بمالقات وی رسید

بدست خود یك نفر را تیر زد ولی الحمد لّلھ میرزا رحیم پیشخدمت ھم كھ ما اورا آدم خوبی میدانستیم شركت نمود ونظام العلما ھم

در بارٌه ق عرب نموده اند گفتآنگاه از جمال ابھی جویا شد نبیل گفت شنیده ام حركت بعرااز دست من امر مخالفی بظھور نرسید

بحمد الّلھ برائت ایشان ثابت وحقیقت حال بر دولت وایشان منھم بقدر امكان خدمت بسار كردم واكثری قول مرا تصدیق نمودند

امید نجات نبود رھائی یافتند وگفتومّلت مكشوف گشت واز مملكھ كھ
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_______________________________

---١٠٢ صفحھ ---

ومتعّصبین ت وبا اینكھ عّمال دولت بشّدت در تجّسس او بودند جان از ورطٌھ ھالكت بدر بردگش

را باغراق آمیختھ پی در معاندین خصوصًا شیخ عزیز الّلھ ّعم جمال ابھی شرح اعمال بابیان تاكر

با قوی جّمی غفیر متحّصن در قلعھ خطیر پی متظّلمانھ ومتضّرعانھ نزد شاه ابالغ داشتند وآنانرا

باسم ورسم با القاب ائّمھ وشھدا وشجعان صدر اسالم واستعداد كثیر خواندند وجمعی از ایشان را

شمردند چنانكھ شاه تیر خورده غضبناك فی الفور صدر اعظم را یاد كرده غارتگر صفحٌھ مازندران

ّیھ تاكررا از او كھ چرا خبر نداد وبشّدت تمام اطفٌا ثائره وقلع وقمع بابطلبیده بازخواست نمود

وصدر اعظم با اینكھ كذب اخبار مذكورھرا میدانست ناچار شد فوجی از سواران شاھیونخواست

را بسرداری حسنعلی خان قاجار مامور اینكار نمود ولی برادر زادٌه خود میرزا ابوطالب خان را 

ھر ابوطالب خان وخواھمراه فوج برای راھنمائی فرستاده اختیار اقدامات را در كف او گذاشت

تاكر داشتھ واحشامشان را سر حرم آقا میرزا حسن برادر مھتر جمال ابھی بود كھ سكونت در

زیاده از سھ روز در تاكر نگھ ندارد راپرستی میكرده صدر اعظم بابوطالب خان سپرد كھ اردو

ل ابھی را شوھر خواھر وخانوادٌه جماوخواھر وبرعایا وسكنھ قریھ زیان نرسانند وپاس خاطر

سركوب ودستگیر كرده بطھران بیاورند ونیز بحسنعلی مراعات نماید وفقط شورشیان بابیھ را

بجھات مذكوره ھمراه كردم ولی او جوانی نا آزموده است تو اورا خان مذكور گفت كھ ابوطالب را

ورعّیت است داللت نما وبی مشورت تو مبادرت باقدامی ننمایدبانچھ صالح دولت ومّلت

بلوك نور فرستاد كھ لدی اٌالحتیاج با سواران واستعداد خود كمك ودستخّطی بخوانین وسران
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وحسنعلی خان نمایند وصورت حكمی كھ صدر اعظم بخوانین اطراف نور نوشت بابوطالب خان

 علیجاھان سركردگان طائفھ خواجھ وندرا مرقوم میگردد كھ در اینوقت بعرض اولیای(چنین است

ه رسید كھ جمعی از قریھ تاكر میان رود در سلك طائفٌھ ضاّلھدولت قاھر

___________________________________________________________

وگفت بنظر میاید كھ میرزا یحیی منشٌا این فسادھا باشد

______________________________

---١٠٣ صفحھ ---

شھریاری شتھاند حكم محكم قدر قوام اقدس ھمایونضاّلھ بابیھ بنای شرارت وبی حسابی را گذا

گرفتھ شد كھ ھریك روح العالمین فداه شرف صدور یافت واز كسانیكھ صاحب بلوك اند التزام

فرزندی میرزا ابوطالب خان بحسب حّصھ وسھم جمعّیت وتفنگچی حاضر كرده وبمرافقت عالیجاه

بالّتمام گرفتھ روانھ دربار معدلت مدار رانھاوعالیجاه حسنعلیخان كھ مٌامور انجام این خدمتند آ

قرب جواری كھ بمحال نور دارند مرقوم میشود كھ شاھنشاھی دارند بانعالیجاھان نظر بمناسبت

نور مٌامورند جمعّیتی الزم باشد وعالیجاھان مشار الیھما اّوال ھرگاه عالوه بر جمعّیتی كھ از

فتاری آنھا كسی از ایشان بمحال مسكون خواجوند بیایند اگر در حین گربخواھند بدھید ودیگر آنكھ

كنند گرفتن آنھارا در عھدٌه خود دانند وبھیچ وجھ غفلت را جائز نشمارند حّرر فیوعبورًا فرار

عطوفت بود  وابوطالب خان جاھل وخالی از) عبده آقاخان ابن اسداهللا ١٢۶٨شھر ذیحّجة الحرام 

آنحدود جمعّیتی كثیر جوند ویالرود وبلوك یالو وسائر طوائفوبسرداری خود مغرور گشت واز خوا

نصیحت داد كھ من یقین كردم كھ در پیاده وسواره گرد آورد وھر چندی حسنعلی خان سرتیپ بٌاو



- 134 -

افواج لشگر در تاكر ریختند وآقا میرزا حسن كھ اینحدود مخالفی نیست اعتنا ننمود وبیخبر با

اجازه در محضرش نمی نشست عزم مالقات وی ونصیحت ابوطالب خان مذكور بدون تحصیل

خان مانع از ورود شده گفتند سردار فرمود احدی را ومنع را نمود ولی گماشتگان ابوطالب

میرزا حسن نام خودرا گفتھ بدو پیغام فرستاد واو قبول مالقات نكرد نگذارید نزد من بیاید وآقا

سم واز طرف سلطان مٌامورم كھ مردان این قریھ را كھ من امروز پدرم را نمیشناوچنین جواب داد

بپاس ببرم وزنان واطفال را اسیر واموال را غارت كنم وتمامت بیوت را ویران نمایم وفقطسر

ببرد مٌامون باشد احترام آقا میرزا حسن واھل خانھ اش این را می پذیرم كھ ھر زن بدانخانھ پناه

شد وآقا میرزا حسن چون یع شٌان واحترامش خواھدواگر غیر از این خواھشی باشد سبب تضی

حّقش گفتھ مراجعت بخانٌھ خود كرد چنین پیامھا از طرف وی بشنید ببانگ بلند سخنان درشت در

گریختھ متواری شدند وزنان خانھ واثاث البیت راواھالی قریھ تماما از خوف جان در شب بكوھھا

---١٠۴ صفحھ ---

رٌوسا ومقّربان ر بخانٌھ آقا میرزا حسن پناه بردند وابوطالب خان نخست باالبیت را گذاشتھ با صغا

اشیٌا نفیسھ واثاث البیت اردو بعمارت آبائی جمال ابھی درآمدند وابواب گنجینھ ھارا گشوده

از حملش عاجز ماند بار كرده برد وظروف قّیمھ قدیمھ وكتب وخطوط بیمثل وغیرھا را چندانكھ

وسوزاندتیھارا بسوزاند وابواب عمارت را از م ریختھ شكستنی ھارا بشكستودیگر چیزھارا درھ

عظیم را منھدم وكّلی خاكی ساخت آنگاه بخانھھای رعایا جای كنده بیوت را خراب كرده آن بنای

ابنیٌھ قریھ را منھدم كردند وباٌالخره انبارھای گندم وجركھ ذخیرٌه ریختھ غارت نمودند وجمیع

 آتش زده سوزاندند وابوطالب خان تفنگدارھای خونخوار بھر طرف در كوھھا پی بودرعایای قریھ
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بُكشند مرد وزن متواری روانھ داشت تا اغنام وگّلھ را جمع كرده آنچھ از مرد وزن بیابندتجّسس

وعبد الوّھاب بیك ویا دستگیر نمایند ونزد وی بیاورند وسعی در گرفتاری محّمد تقیخان مذكور

بدر برد ومحّمد تقیخان با سائر مقتدرین بابّیھ آنجا نمود بابا خان گریختھ جانوبابا خان و

دامنھ كوه وكنار رود غمزده خوابیده عبدالوھاب بیك خودرا از رودخانھ گذرانده مطمئن شده در

را در آن طرف خوابیده دیدند عبور از رود سخت بودند كھ تفنگدارھا باین طرف رود رسیده دو تن

شده بگریزند لذا بدون اینكھ بشناسند ھر دورا ھدف گلولھ یشھ كردند كھ شاید آندو بیداربود واند

رساندند عبدالوھاب بیگ بشھادت رسید ومحّمد تقی خان ھنوز رمقی كردند وخودرا بانطرف رود

كرده نزد ابوطالب خان رساندند واو جھد بلیغ نمود كھ زخمھای محّمد تقیخان داشت وآندو را حمل

معالجھ نماید واورا زنده بطھران برده بشاه بفھماند كھ چگونھ شجاعی را اسیر كردهبستھرا 

___________________________________________________________

در صبح بیدار شدند ووضع تاكر واسرا رامحّمد تقیخان با عبدالوھاب با نوكرش بابا خان باالی كوه رفتھ استراحت كردند وچون

عزیمت قریھ نمود عبدالوھاب ھر قدر ممانعت كرد تٌاثیری نبخشید عاقبت ھر سھ بسویمشاھده كردند محّمد تقیخان تاب نیاورده

تقیخان وعبدالوھاب بیگ اصابت گلولھ كرده قریھ روان شدند ھمینكھ نزدیك رسیدند اعدا شناختند بایشان گلولھ شلیك كردند محّمد

خانھ انداخت وآب طغیان داشت اورا برده نیز ھالك شد ومادر محمد تقیخان بسیار مٌوثرخت وخودرا برودبیافتادند وبابا خان بگری

بود از فدا شدن پسرش در راه خدا شكر مینمود مضمون بیانات شفاھّیھ حضرت عبدالبھٌا

________________________________

---١٠۵ صفحھ ---

پس از دو ان ولقب وامتیاز حاصل كند ولی محّمد تقیخانكرده وچھ فتح بزرگی را نائل گشت ونش

ایشانرا بدر برده حفظ شب درگذشت ودر آن ھنگامٌھ یغما وغارت رحیم نام چوپان جمال ابھی گّلٌھ
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وآقا میرزا محّمد حسن میخواست نمود ولی بعدًا خود خیانت كرده عّده گوسفندان را برد وخورد

متعّرض رحیم نشوند وبقّیھ گوسفندان را بھ ز بغداد نوشتھ كھرحیم را مجازات كند وجمال ابھی ا

تقریبًا بیست ویكنفر از رجال بابّیھ را اسیر كرد آوردھاند عمو محّمد زمان بخشیدند وابوطالب خان

داد محاسن بُبرند ومٌامور سّفاك مقداری از چانٌھ آنمظلوم را نیز بُبرید وچونكھ مّال فّتاح را حكم

مناجات گردید برھنھ زنجیر كردند وھمراه اسرا روان داشتند در آنحال مشغول بتالوتاورا پا وسر 

گروھی از سواران بطھران وبالجملھ ھمھ را بغل وزنجیر بستھ با جمعی از زنان سر برھنھ باّتفاق

ھنگام حركتش آقا میرزا محّمد حسن فرستاد وخود با حسنعلی خان وارد واز عقب روانھ شدند و

وغارت رعایا نكوھش نمود امر بارسال رای آنكھ با وی پرخاش كرده واز قتل وھدمرا ھم ب

بجای خویش مقّرر داشتھ سواره منفردًا بطھران بطھران داد واو پسر خود میرزا غالم علی را

ومردم ھر محّل جور وجفای بسیار وارد آمد ودر یالوشی رفت وبٌاسرا در بین طریق از سواران

واھالی آنانرا سنگسار كردند وچون بطھران رسیدند نسوان را در ھ مسكن دادندھمگی را در خراب

كالنتر ورجال را در انبار حبس نمودند وبعد از ورود اردو ابوطالب خان خانّھ محمود خان

نزد شاه حاضر شدند وابوطالب خان چنین عرضھ داشت كھ انقالب نور ما فوق آن وحسنعلی خان

كردم  ولی بحمد الّلھ بّفر سلطانی خاتمھ پذیرفت وآبادی را با خاك یكسانبسمع شاھی رسیدبود كھ

وشاه بتركی از حسنعلی خان استفسار

___________________________________________________________

بوبا شده چشمھایش از حدقھ بفاصلٌھ یكماه مبتال آورده اند كھ ابوطالب خان برادر زادٌه صدر اعظم كھ ریاست كّل اردو با او بود

چنانكھ شست یالرودی در ھمان سنھ با اسب از روی پل ساقط شده از زیر شكم تا گلویش دریدهبیرون آمده ھالك گشت میرزا خلیل

ھمان سنھ تابعینش قطعھ قطعھ كردند نبی نام آریج كھ شو نیافتھ بھمان حال مدفون گردید طھماسب قلیخان سركرده كجوری را در
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شده تقیخان را او زد در روز عودت اردو از تاكر در خارج شھر آبادی از االغ سواریش ساقطعی بود تیر كارگر بھ محّمدمّد

ارجاس از گلویش بیرون آمده ھالك شد

________________________________

---١٠۶ صفحھ ---

وفقط نتیجھ مخالفت نبوداستفسار نمود واو معروض داشت كھ ابدًا در آنحدود خبری از انقالب و

بزرگ با تمامت اثاثّیھ كھ از این اردو كشی حاصل گشت آنكھ قریھ خراب وویران وعمارت میرزا

وصدر اعظم ابوطالب خان را توبیخ اش تاالن شد وشاه از استماع سخنان وی خجل ومتحّیر گردید

 بابای بزرگ ومّال علی بابای آنان بنام مّال علیوبازخواست نمود واّما محبوسین مذكور چند تن از

ودو نفر دیگر در زندان بھالكت رسیدند ودر محضر جمال ابھی كوچك ومّال فّتاح ومحّمد تقی بیگ

ھای مّال علی بابای بزرگ را در حال نزع بدست خود بستند وبعضی دیگر جان سپردند چنانكھ دیده

ور مقام امیر پنجھ گی یافتھ فوجی باوشدند وابو طالب خان ھرچند در اجرٌا خدمت مذكبعدًا مرّخص

مردن واگذار شد ولی چندی نگذشت كھ در سّن جوانی شربت ناگوار ھالك را بسر كشید وھنگام

مینمود واین كسی جز آقا میرزا حسن بر بالینش نبود وسرش را بدامن گرفتھ شفقت ومھربانی

حق تاكر ذكر كرده ن را درخبر چون بسمع صدر اعظم رسید پیوستھ مساوی اعمال ابوطالب خا

واز محّبت وعطوفت میرزا حسن تعّجب وحیرت اظھار میداشت

كیفّیت اجرٌا حكم عاّم شاھی باعدام بابیان در بالد ایران

وخوانین متعاقب واقعٌھ ھائلھ مذكوره در پایتخت فرمان شاھی برای عموم حّكام وفرمانروایان

مجتھدین ومراجع احكام فت كھ طائفٌھ بابیھ بموجب فتاویوعلمٌا متنّفذین كّل اقطار ایران صدور یا
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ھّمت بر قلع وقمعشان بگمارند خارج از دین اسالم وضال ومضل انام ودشمن پادشاھند باید ھمگی

وتحصیل شھادت وفتوی علما در حّقشان نمایند وباید بسعی وقید تمام احاد بابّیھ را دستگیر كنند

ومھتوك العرض شناسند وھمگی را یا بطھران فرستند ویا موالوآنان را مھدور اّلدم ومباح اٌال

سر اینمملكت میدان تاخت وتازیانھ شده ھنگامھ قتل واسر نفوس بقتل رسانند وال جرم در سر تا

عّمال دولتی آنچھ خواستند وتوانستند دست بر جان ومال اھالی گشودند و ونھب اموال گرم شد و

ت را بھانھ بدست آمده در حسب اھوٌا واغراض شخصّیھ خود دو متعّصبین دولت ومّلمقتدرین و

تاختند ومال وجاه واعتبار واشتھار نزد شاه ورٌوسا اندوختند بستند كشتنداسبھ

---١٠٧ صفحھ ---

بزمی كشتند شكستند خراب كردند وغارت نمودند زنان با شوھر را باسیری بردند فروختند و

بتیر وشمشیر ظالمان واقع شدند وبسیار از زن ومرد اینطائفھگرفتند مظلومان دستخوش تطاول 

ویا از گرسنگی بیداد جان سپردند وچھ مقدار در حبس وزندان بخواری ومشّقت ھالك شدند

واثاثّیھ شانرا اعدٌا وبرھنگی در كوھھا وبیابانھا تلف گشتند ونامشان از میان رفت واموال

عّدٌه از آحاد این طائفھ مجبورًا تند ومعدوم كردند وبھودشمنان بردند وآثار وكتب این امر سوخ

واعدٌا محفوظ ماندند وعّدٌه قلیل بتدابیر وحمایت عقیدٌه خودرا كتمان نموده از تعّرض متعّصبین

بیغرض ومرض بودند ویا در باطن وضمیر خود تعّلقی باین امر داشتند برخی از علمٌا ومتنّفذین كھ

ر تبریز حاجی شیخ محّمد نبیل قزوینی مورد توّجھ علما وتّجار ومحّل آن جملھ دنجات یافتند از

حكومت واقع شد ولی بصرف مال وشفاعت برخی مستخلص ومحفوظ گردید ونیز بٌامر تعرض

فراشان كثیر باّتفاق بیست سوار دولتی بسركردگی بشیر نامی شریر مٌامور دستگیریحكومت
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یكی حاجی نمودند دو تن از مّدعیان محّبت باین امربابیان میالن شدند وجون نیمھ شب ورود 

موافقت ومرافقت حسن بن یحیی ودیگر حاجی سعید بابلی برای ترس از جان ومال خود با آنان

وھركھ را دست یافتند از جستھ ارائھ طریق كردند وسواران وّفراشان بخانھ ھای بابیان ریختند

با حاجی در بنٌا تحتانی خانھ بستند وبا ردند ھمگی رابستر خواب بیرون كشیده بخانٌھ حاجی احمد ب

واثاثّیٌھ خانھھا را غارت كردند ویك یك از محبوسین را ھجوم عام دشمنان محّلی تمامت اموال

گرفتند وحاجی احمد را بفلك بستند پاھایشرا از ضرب چوب مجروح چوب بسیار زده نقود وافر

ن گیر ودار علی اكبر نامی از بابّیھ بخانھ حاجی كاظم ازتومان اخذ كردند ودر آنموده مبلغ سیصد

كرده خویشاوندان خود پناھنده ومختفی گشت وحاجی مسلمان مذكور فراشان وسواران را خبر

كبار وصغار وارد آنمظلوم را گرفتھ از شّدت ضرب ھالك نمودند وپس از زجر واذیت بسیار كھ بر

از ُاسرا را با كند وغّل سوی تبریز ایشانرا آتش زدند عّدٌهآوردند واموالشانرا تاراج كرده خانھ ھ

شھدإ كربال ومخصوصًا محّمد حسن ومحّمد جعفربردند ودر بین طریق ایشانرا باسمٌا والقاب

---١٠٨ صفحھ ---

با شتم ولطم محّمد جعفر جوانان نورس را پسران ُمسلم خوانده مسخره واستھزٌا واذّیت وجفا كرده

كھ از مشاھیر ومتمولین ز وحبس نمودند واز آنعّده فقط حاجی محّمد تقی وحاجی احمدوارد تبری

تقی بقونسولخانٌھ روس پناه برد آنجمع بودند ونیز دو جوان مذكور آسوده شدند حاجی محّمد

بودند ومبالغی داده مستخلص گشتند وحاجی احمد با پسران مذكور در خانٌھ رئیس سواران

آنچھ داشتند بحكمران وغیره داده رھا شدند ولی تی كھ در حبس بسر بردند وودیگران بعد از مّد
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تبریز بطھران آوردند ودر انبر بكند وزنجیر ومشّقت وعذاب نگھ ھفت تن دیگر مكبوًال مغلوًال از

ایشان بنام آقا محّمد تقی وبرادرش آقا عّباس وحاجی عیوض وآقا حسین ابن داشتند وشش تن از

بخواری ا حسن وآقا حسین پسران عبد اّلرحیم متدرجًا در طول مّدت پنج سال از حبسوآقآقا خلیل

حبس در انبار مرّخص وسختی در گذشتند وفقط آقا كاظم بن آقا محّمد تقی مذكور پس از شش سال

حسن مجتھد جدید الورود وفارغ از سّیداجعت نمود ودر بشرویھ خراسان آقا وآزاد شده بمیالن مر

مّال حسین باب الباب اظھار ایمان میكرد علمّیھ دینّیھ عراق عرب كھ پدرش بواسطٌھتحصیالت 

بابیان آنقصبھ نزد مجتھدین طبس سعایت وشكایت بشّدت وغلظت بر ضّد این امر برخاست واز

این طائفھ وپسر آقا عبیداّلرحیم مجتھد مشھور بشروئیھ بود نوشت ومّال محّمد تقی مجتھدرا كھ از

در اّیام مّال حسین در خصوص این امر ساكت بود سخنی در ایمان یا انكار داّلرحیم مذكورومّال عب

خلفش مّال محّمد تقی قائم بر نشر این امر گردید با عّدٌه دیگر از مٌومنین امثالنمیگفت ولی

 باسم طبسی راكربالئی حاجی بابا وكربالئی عبدالّلھ نجیب الّلھ وكربالئی غالمرضا وكربالئی محّمد

مجتھد طبسی صادر شد كھ ورسم ذكر نموده ضال ومضّل بر شمرد ولذا حكمی از آقا محّمد رضای

اگر نزد اھالی قصبھ تبّری از این امر ھفت تن از آنمظلومانرا بطبس كسیل دارند ومّال محّمد تقی

كھ جمعی برآمده در مجمع انام چنین ادا سخن نمود جوید معّفو باشد واو بمسجد رفتھ بر منبر

را لعن میكنند وما نیز بر آنان لعن میفرستیم این بگفت واز منبر ببابی معروف شدند واھالی آنان

خود رفت وحاجی سّید حسن مجتھد مزبور بعلمٌا طبس شرحی نوشت كھ مّال نزول كرده بخانٌھ

ینعندر محضر ناس بجای آنكھ از این عقیدت تبّری جوید بر المحّمد تقی بابی

---١٠٩حھ  صف---
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وی ھ بوسخنان نكردنھ آین اینطائفھ لعن نمود ولی آقا محّمد رضا مجتھد مذكور اعتنا ببر العن

را بطبس برده نوشت كھ دست از تعّرض بمّال محّمد تقی ورفقایش باز دارد والجرم ھفت نفر دیگر

بس واگذاشت ومّالی علمای طنزد آقا محّمد رضا حاضر ساختند واو قضاوت را بمّال عبدالعظیم از

استخالص محبوسین را بتدبیر مذكور حسن عقیدت باین امر داشتھ مكتوم میداشت لذا وسائل

در یزد آقا علی اكبر حّكاك یزدی را حسب اٌالمر فراھم ساختھ ھمگی را ببشرویھ عودت داد

ص شود چون واصرار نمود كھ او تبّری از این امر كرده خالحكمران گرفتھ بدار الحكومھ كشیدند

كردند وھر قدر زن وطفل صغیرش دست بدامانش برده التماس نمودند امتناع ورزید توپ حاضر

اظھار عقیدت وایمان كرد تا ویرا ھدف توپ ساختھ شھید نمودند وتا غروب بیشتر استقامت در

منع حكومت قطعات جسدش را كس نتوانست جمع نماید ونیز میرزا حسن آقا فاضل آنروز بموجب

بردند احمد از علمٌا ائّمھ جماعت یزد را بحكم نّواب عبدالّحی دستگیر كرده بدار الحكومھن میرزاب

وایمان ورزید لذا ویرا وحكمران اصرار كرد كھ تبّری از امر نماید واو استقامت وثبات در عقیده

م آقا حسین بستھ شھید نمودند وھجمعّیت سربازان با غرید شیپور وحضور انبوه تماشائیان بتوپ

بستھ ُكشتند ونیز آقا محّمد صادق نساج یزدی نام زنجانی را كھ سرباز بود بٌامر حكومت بدھن توپ

مردم بضرب سنگ وچوب وغیره شھید كردند ونیز مّال علی را بحكم نّواب عبدالّحی مذكور انبوه

ر عالم شھیر اردكانی باستقالل ریاست دینّیھ كمر بمقاومت حاجی مّال باقترك مجتھد یزد برای نیل

بشھر كرمان كھ مركز حكمرانی یزد بود نوشت واورا بابی ضاّل ومضّل مھدور اّلدمبست وشكایت

خواند الجرم حاجی را بكرمان كشیده خیال قتلش را داشتند ولكن برای حسن اخالق وآداب

تعّرض با حاجی تمعاشرتش حكمران تغییر حال یافتھ مانع قتل او گردید ونیز مّال علی مذكور بشّد
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بجبر وعنف زنش را از وی مّال مھدی عالم وواعظ شھیر یزد پرداخت واذّیت بسیار نموده خواست

طالق گیرد وچون ھمانوقت دچار مرض فلج گشت

---١١٠ صفحھ ---

بعد از گشت دست از تعّرض كوتاه كرده از حاجی پوزش نموده طلب دعا در ّحق خود كرد وحاجی

برخی از معروفین تا از تعّرضات وتعّدیات وی مصون ماند وبدینطریق ھمھ روزهاین حادثھ موّق

وگروھی را حكومت زجر داده باین نام را دستگیر كرده بعضی را علما چوب زده حبس مینمودند

از مستضعفین را بیم فرا گرفتھ سلب بكند وقید میانداخت وجرم گرفتھ رھا میكردند والجرم برخی

میرزا سلیمان مجتھد كھ مقداری از آثار حضرت نمودند چنانچھ میرزا حسین بناین اسم از خود 

علینقی روضھ خوان را حكم داد كھ بجرم بابّیت چوب نقطٌھاولی بخّطش موجوداست آخوند مّال

كرده بریاست علمّیھ اسالمّیھ نشست واموال فراوان گرد آورد زدند تا این نام را از خود رفع

نسبت باینطائفھ ننمود وحاجی رسول مھریزی از اصحاب وحید شھید ھینیودیگر از آن پس تو

از معاریف اینطائفھ را بقصد ھالك چوب وافر زد تا خودرا بری نماید حاجی سّید علی مھریزی

اینطائفھ بكوه وبیابان فراری ومتواری شدند چنانكھ مّال محّمد رضا منشادی قرب وعّده كثیر از

محّمد ف مختفیًا بسر برد واز جملٌھ شھدای یزدی آقا محّمد ھادی بن حاجیسال در جبال اطراچھار

شھید بود كھ صالح تاجر متّمول اصفھانی اٌالصل یزدی المسكن از اصحاب آقا سّید یحیی وحید

وخانٌھ حاجی محّمد چون بعد از ختم واقعات وحید در یزد حكمران بلد تعّرض باصحابش نمود

سكونت جست ودر این موقع حسب  كردند مھاجرت بشیراز كرده در آنجاصالح مذكور را نیز یغما

اٌالمر حكمران فارس ویرا گرفتھ بشھادت رساندند
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شدائد حبس جمال ابھی در انبار طھران وكیفّیت استخالص از آن

دچار قتل وغارت در آن اّیام كھ ھنگامھ مذبحھ عظمی بر پا بود وآحاد اینطائفھ در سر تا سر ایران

وخانھ وعائلھ شان محّل توّجھ شدند وجمال ابھی در سیاه چال طھران مقّید بكند وزنجیر میزیستمی

استخالص مینمودند گھی نزد صدر اعظم وتعّرض اعدا بود خواھران وبرادران وخویشان سعی در

نزد سفیر روس كوشش ودرخواست مینمودند تحف وھدایا ثمینھ برده خواھش میكردند وھنگامی

 ادنی رضایت در خالصیولی شاه

---١١١ صفحھ---

 میالدی١٨۵٢_  ھجری قمری ١٢۶٩سال دّھم ظھور واقعات سال 

قتل دستوردر خالصی ایشان نداشت ومخصوصًا در شب وروز نالھ وفریاد مادر شاه مرتفع بود و

 ھیكل بردهرا داد وغالمان شاھی چند بار عّباس مستخدم حاجی سلیمانخانرا بانبارجمال ابھی

در انجمن ومشورت مطّھررا از دور بدو نشانداده گفتند اگر در بارٌه اینشخص شھادت دھی كھ

خواھد نمود واو چون نزدیك حاجی حضور داشت مادر شاه خلعت وانعام داده ترا امین خلوت خود

این كرده قسم یاد نمود كھ من ھرگز را بدست مالید وچند دقیقھ بدّقت مالحظھمیشد چشمھای خود

نظرم نیست كھ ایشانرا در جائی دیگر نیز دیده باشم شخص را در آنجا ندیدم وآنچھ تٌاّمل میكنم در

وباینصدد برآمدند كھ جمال ابھی را مسموم نمایند ونزد مادر شاه الجرم از عّباس مٌایوس شدند

دند بجلدی ّسم بر  بانبار میاورهرا بطعامی كھ از خانھ شابتدلیس وتلبیس خودتقّرب یابند وعاقبت

چندی داخل كردند وھمینكھ جمال ابھی تناول فرمودند اثری جزئی در مزاج مبارك پدید گشتھكباب
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كرده اشتھار منحرف از اعتدال شد تا چون شیخ عظیم را گرفتند وحاجب اّلدولھ وغیره افتخار

او واقع شد سفیر دادند كھ رئیس بابّیھ را بدست آوردند واقدام بھدف ساختن شاه حسب دستور

بزندان روند واز آن رئیس روس بصدر اعظم پیام نمود كھ نمایندٌه سفارت باّتفاق حاجب اّلدولھ

نمایند تا حقیقت حال بنوع كامل محبوس در بارٌه جمال ابھی بر مال بپرسند وسخنان اورا ضبط

لھ وھم نماینده اعظم ونیز حاجب اّلدومعلوم باشد ودر وقتی معّین شخصی محترم از طرف صدر

نموده تقریراتش را ضبط كردند وچون از او سفارت در محبس وارد شده از شیخ عظیم سٌواالت

واّطالعی دارد میرزا سّید حسین متوّلی قمی سابق پرسیدند كھ در بارٌه جمال ابھی چھ شھادت

ساند وبدین نوع مداخلھ كرده خواست جمال ابھی را بانان بشنااّلذكراز بابّیھ كھ نیز محبوس بود

نفوسی اعظم از عظیم ھم در ظّل ایشانند وحاجب اّلدولھ از مداخلھ بیجای شروع بسخن نمود كھ

شده لطمھ بر بنا گوشش نواخت وگفت فساد اقوال واعمال تو بر ھمھ واضح است لب وی متغّیر

ولی نرا دیدموساكت باش ولذا شیخ عظیم چنین تقریر كرد كھ من قبل از این در مجلسی ایشاببند

بعد از آن دیگر اسمی از ایشان فیما بین

---١١٢ صفحھ ---

زدند وبرخی از فیما بین بابّیھ نشنیدم واما رئیس اینطائفھ ھمان بزرگواری بود كھ در تبریز بدارش

وقع مّطلعم تا آنكھ نادانھای اصحاب بزعم خویش بصدد قصاص برآمدند ومن بنوع كامل از ما

اش نشست چنانكھ شاطران سینھ یافت وجوانی كھ شاه را از اسب غلطاند وبرچنین عملی وقوع

سال مالزمت من را داشت ودر آن مّدت ترسیده گریختند صادق نام تبریزی وشاگرد قّناد بود ودو

ضمیر می بست وبا عجلت وشتاب مبادرت نموده پیوستھ بیفكرانھ نقش انتقام از موالی خودرا بر
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داشت نوعی عمل مینمود كھ مقصود انجام گرفتھ تمام واگر تدبیر وتجربھكاری از پیش نبرد 

)جمال ابھی(است نھ ایشان نمیكرد بان خدایكھ مارا آفرید سوگندبا ساچمھ حملھوكمال مییافت و

از این واقعھ خبر نداشتند وھمان چند نفریكھ من میشناسم عامل بودند وحقیقت ونھ دیگران ابدًا

از جھت ت وشما آنچھ در نظر دارید ومیخواھید با من رفتار نمائید وسّید متوّلی كھاین نیسحال جز

ابراز برائت بیم وخوف وسعی در استخالص خود پیوستھ دیگران را گرفتار ومبتال مینمود محض

بمحبس آمده بدو خویش قلمتراش بدست گرفتھ گوش شیخ عظیم را ببرید ومعذلك حاجب اّلدولھ

بابیان نشان دھی یا نھ امر را ازعقاب وشكنجھ تو داد وحال خواه كسی دیگرگفت شاه فرمان ب

ومیرغضبان بیش از دویست جای بدنشرا شاھی را بانجام میرسانم وحكم نمود ویرا برھنھ كردند

وملجٌای نداشت وبیش از ھمٌھ محبوسین دچار بلّیات داغ نھادند چنانكھ نالھ وفغانش ھمی بلند بود

واستقامت ورزید وبالیارا بر خود خرید وموجب حفظ جمال ابھی  وشیخ عظیم تحّملوشكنجھ گردید

نمایندگان سفارت روس وصدر اعظم ضبط كردند وایستادگی نموده استخالص گردید وتقریراتش را

طلبیدند وشاه خواه نخواه اجازه داد وصدر اعظم امین خویش حاجی علی نام را جمال ابھی را

كل مقّدس را از زندان بیرون آرد وحاجی علی ھمینكھ داخل زندان شد ھیكلساخت كھ ھیمٌامور

لطیف را چنان ضعیف ونحیف ونیز وضع شدید وكثیف سجن را مشاھده كرد

---١١٣ صفحھ ---

كھ ما گمان مشاھده كرد متٌاّثر ومتغّیر گشتھ بر ظالمین نفرین نمود وبجمال ابھی معروض داشت

اسم حبس بر آن نھاد ض تسكین مّدعیان در محّلی مخصوص مّقر دادهبردیم صدر اعظم شمارا مح

زنجیر گران نشاند وجّبٌھ خودرا تقدیم وھرگز تصّور نمیكردم در چنین مكان با قاتالن وسارقان ودر
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زندانیان بمجلس صدر اعظم وارد نشوند وجمال ابھی نمود كھ بر دوش مبارك اندازد وبا لباس

بمجلس صدارت درآمدند ونخستین سخنی كھ صدر اعضم معروض  لباسقبول نفرمودند وبا ھمان

مرا میشنیدید ودل از این امر برمیداشتید امور باینجا واین حال داشت این بود كھ اگر نصیحت

فرمودند وشما ھرگاه نصیحت مرا میشنیدید كار دولت ایران باینجا نمیكشید منتھی نمیشد جواب

اد آمد كھ حین وصول خبر شھادت نقطٌھ اولی باو فرمودند حال را نصیحت مباركھ بیوصدر اعظم

حال اینطائفھ مشكلتر وآتش فتنھ مشتعلتر گشت لذا عرض كرد بلی ھمانطور شد كھ فرمودیدكار

نگردند وقتل وغارت چھ باید كرد فرمودند بحّكام والیات نوشتھ شود ابدًا بنام بابی متعّرض مردم

آتش افروختھ تر شود وصدر اعظم یا بركشند وإّال یومًا فیومًا ایننكنند ودست جور وستم از رعا

ووالیات مملكت نوشت ومنع اكید نمود كھ دیگر قبول كرد وبفرمانگذاران وعمال دولت در ایاالت

ننمایند وباٌالخره شاه با امنای دولت مشورت كرده مقّرر بدین نام احدی را تعقیب نكنند وتعّرض

مّدت یكماه تدارك سفر دیده از خاك ایران خارج شوند ومقیم مملكتی دیگر رداشت كھ جمال ابھی د

اقامت ومیل سفیر روس این بود كھ بروسّیھ توّجھ فرمایند ولی جمال ابھی قبول نفرمودهگردند

نمودند ودر برخی از عراق عرب را اختیار نمودند ولذا پس از یكماه از طھران بعزم عراق حركت

نین مسطور استبیانات الھّیھ چ

___________________________________________________________

دولت ضاقلی ورود فرمودند چھ كھ اولیای ربرخی حكایت نموده اند كھ جمال ابھی بعد از خروج محبس بخانٌھ برادرشان آقا میرزا

از بازارودند وخانٌھ میرزا رضاقلی واقع در كوچٌھ یغما تصّرف نم بھم آوردیمّودبخش تمامت عمارت ھفت دست را بنوعی كھ در

.جای آن خیابان تاسیس گشتت پھلوی از میان رفتھ درد وبازار مذكور در اینعصر تجدیدامعروف بكنار خندق بو

_________________________________
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---١١۴ صفحھ ---

توّجھ ھ رّبھ اّلرحمن عزممسطوراست قولھ این مظلوم در اّیامی كھ حضرت سلطان اّیده الّل

الّلھ علیھم نموده باصفھان نموده اذن حاصل كرده قصد زیارت بقاع مقّدسھ منّوره ائّمھ صلوات

رفتیم وبعد از توّجھ حكایت حضرت وبعد از رجوع نظر بگرمی ھوٌا دار الخالفھ وشّدت آن بلواسان

قلب ونار غضب مشتعل جمعی را اخذ اّیام امور منسلطان اّیده الّلھ تبارك وتعالی واقع ودر آن

الّلھ ابدًا داخل آن امر ُمنكر نبودیم ودر مجالس تحقیق ھم عدم نمودند از جملھ این مظلومرا لعمر

مارا اخذ نمودند واز نیاوران كھ در آن اّیام مّقر سلطنت بوده سر برھنھ وپایتقصیر ثابت معذلك

برداشت  یك ظالمی سواره ھمراه كاله از سربرھنھ پیاده با زنجیر بسجن طھران بردند چھ كھ

كھ شبھ ومثل وبسرعت تمام با جمعی از میرغضبان وّفراشان مارا بردند وجھار شھر در مقامی

الحقیقھ دخمھ تنگ تاریك از نداشت مّقر معّین نمودند اّما سجن كھ محّل مظلوم ومظلومان بوده فی

داخل داالنی ظلمانی نمودند از آنجا سھ  ماراآن افضل بوده وچون وارد حبس شدیم بعد از ورود

بودند رسیدیم اّما محّل تاریك ومعاشر قریب پّلھ سراشیب گذشتیم وبمّقری كھ معّین نموده

قاتلین نفوس وقاطعین طرق بوده مع این جمعّیت محّل منفذ صدوپنجاه نفس از سارقین اموال و

 وروائح منتنھ اش خارج از بیان وآنجمع شدیم اقالم از وصفش عاجزنداشت جز طریقی كھ وارد

سجن فراش الّلھ یعلم ما ورد علینا فی ذاك المقام اٌالنتن اٌالظلم ودر اّیام ولیالی دراكثری بی لباس و

وادراك آنحزب آیا مذكور در اعمال واحوال وحركات حزب بابی تفّكر مینمودیم كھ مع عّلو وسّمو

نسبت بذات شاھانھ وبعد  یعنی جسارت وحركت آن حزبچھ شده كھ از ایشان چنین عملی ظاھر

این مظلوم اراده
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---١١۵ صفحھ ---

شبی از شبھا اراده نمود كھ بعد از خروج از سجن بتمام ھّمت در تھذیب آن نفوس قیام نماید ودر

علیك وبقلمك ال تحزن عّما ورد در عالم رٌویا از جمیع جھات این كلمٌھ علیا اصغا شد اّنا ننصرك بك

وُھم رجال ینصرونك بك وباسمك الذی بھ وال تخف اّنك من اٌالمنین سوف یبعث الّلھ كنوز اٌالرض

سجن خارج حسب اٌالمر حضرت پادشاه حرسھ الّلھ تعالی احیی الّلھ افئدة العارفین وچون مظلوم از

رود باعانت الھی بھّیٌھ روس بعراق عرب توّجھ نمودیم وبعد از ومع غالم دولت علّیھ ایران ودولت

آیات بمثل غیث ھاطل نازل وباطراف ارض ارسال شد وجمیع عبادرا وفضل ورحمت رّبانی

بواعظ حكیمانھ ونصایح مشفقانھ نصیحت نمودیم واز فساد ونزاع وجدال مخصوص این حزب را

 ودركردیم تا آنكھ از فضل الھی غفلت ونادانی بّبر ودانائی بدل گشت وسالح باصالحومحاربھ منع

ولكن بعضی اّیام توّقف در سجن ارض طٌا اگر چھ نوم از زحمت سالسل وروائح منتنھ قلیل بود

بمثابھ رودخانٌھ اوقات كھ دست میداد احساس میشد از جھت اعالی رٌاس چیزی بر صدر میریخت

 آن اعضٌا آثار نار ظاھر ودرعظیمی كھ از قّلھ جبل باذخ رفیعی بر ارض بریزد وبانجھت از جمیع

در صورت مناجاتی قادر نھ ونیز حین لسان قرائت مینمود آنچھ را كھ بر اصغٌا آن احدی

 را چنین شرح دادندمصائب وبلّیات وارده

8ھو اٌالعظم اٌالبھی

-۵٠ ۵٢صفحھ :٨ جلد -مائده اسماني  ٣-
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دفًا لسھام فی سمائك وارضك وجعلتنی ھ  سبحانك الّلھم یا الھی لك الحمد بما انفقتنی ٌالحیإ من

الی سوٌا الّصراط اّنك انت العزیز الوّھاب فسبحانك الّلھم یا  یا الھی عبادكالقضٌا ٌالعإل كلمتك فاھِد

تتابع البالیا عن سحائب قضائك وترادف اّلرزایا عن غمائم امضائك الیالھی انادیك حین

---١١۶ صفحھ ---

 اقطعت عبادكالی متی ما تشربنا من كٌووس الّسرٌآ فی مملكتك والی متی ترزقنا كٌووب الّضرٌآبین

رحمتك وافضالك بعد الذی امطار فیض فضلك بعد الذی اشاھد باّنھا جاریة فی بالدك استدرت ابواب

وشراب محّبیك عن دم قلوبھم وطعام اری باّنھا مفتوحة علی وجھ خلقك فوعّزتك یا محبوبی قدھا

ضی علیھم وما ھّبت علیھم نسمات رحمتك واممخلصیك من قطعات اكبادھم واقضی علیھم اٌالّیام

اتمنعھم یا الھی عن شاطٌی بحر عّزك بعد الذی اّقروا الّلیالی وما مّرت علیھم نفحات عنایتك

عن جوار قدسك بعد الذی اعترفوا بفردانّیتك فسبحانك سبحانك یا بوحدانیتك اتطردھم یا سّیدی

اطتنا من كّلالبلبلة الی مقام ما امھلنا حّتی یخرج الّنفس عن نفسنا بحیث احمقصودی قد وصل

ورزایاك الّنازلة الجھات واخذتنا بٌاخذ شداد فوعّزتك یا الھی قد صرت متحّیرا فی ذكر بالیاك الواردة

اشھر معلومات او عّما ورد علَّی فیھ ولم ادِر من اّی بالئی اشكو الیك اشكو یا الھی عن سجنی فی

لّی عّما اكتسبت ایدی اٌالشقیٌا او الذی كان علی رجمن سالسل الذی كسرت عنقی من ثقلھا او حدید

اٌالعدٌا او عّما اخذوا اموالنا وخّربوا بیوتنا او اذكر یا الھی حین عّما جعلوا اھلنا اساری بین یدی

واذھبونی من قریة الی مدینة وكان رٌاسی عریانا ورجلی متحافیا وعنقی مغلوًال ویدایالذی اخذونی

عرفونی فمنھم نھم عرفونی ومنھم الذین ما عرفونی والذینھممشدودًا ثم اجتمعوا علَّی العباد وم

عرفونی رموا كّلھم نحوی كانوا قائمون ومتحّیرون فی امری فمنھم كانوا ان یشتمونی والذین ما
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اٌالنصاف وما شّموا روائح اٌالیتالف فوجمالك بما تیّسر لھم من الحجر والخشب كاّنھم ما شربوا خمر

علَّی ما استحیی ان اذكره بین یدیك والقلم لن یحّرك علیھ لبدیعة وردواالقدیمة وانوار وجھك ا

والّلوح لن یحمل والّنفوس لن تطیق اذا اختم بذلك یا الھی واذكر حین الذیوالمداد لن یجری بھ

اخرجونا مع نسائنا واطفالنا عن اوطاننا وما انت احصیت عّما ورد بنا ونزل علینا

---١١٧ صفحھ ---

_ الخ  او اذكر ما ورد بعد ذلك علیناعلینا 

واقعات سفر جمال ابھی بعراق

قمری از  ھجری١٢۶٩جمال ابھی روز اّول ماه بھمن واقع در نیمٌھ اول ماه ربیع اٌالخر سال 

ومیرزا )كلیم(طھران بعزم عراق خارج شدند وعائلھ محترمھ ودو برادر خود آقا میرزا موسی

مھلت تدارك ما یحتاج سفر ردند وچون در مّدت یك ماه كھ ناصراّلدین شاهمحّمد قلی را ھمراه ب

ھمرھان میّسر نبود ودر آنموسم قرار داد وتھّیھ تمامت لباس واشیٌا الزمھ سفر برای عموم

طریق سخت كوھھا خصوصا ھمدان زمستان سرما بغایت درجھ شّدت وصورت داشت عبور از

برخی از بیانات صادره از قلم ابھی در اثنٌا ت ودر این مقاموگردنٌھ اسدآباد بنھایت صعوبت گذش

 حمد  احرف"9وھی ھذهواوضاع صورّیھ است ثبت مینمایم  ّطی سفررا كھ شارح احوال روحانّیھ

.این لوح خطاب بھ میرزا آقاخان نوری در کرند کرمانشاه در بین راه سفر نازل گردیده است - ۶٠ - ۶٣صفحات :حدیقھ عرفان -۴
.584-580.و ھمچنین در عنقای بقاء در قاف وفا صص
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قرب حضرت سلطانی است كھ از لطائف بدایع عنایت خصوص ساحت قدسحمد محقائق و رقائق 

بعرصٌھ ظھور آورد وجمیع موجودات را از ھوّیت نیستی در كافور خود كّل من فی الملك را از عمٌا

ب ھستی موجودات را بلقٌا ھستی مطلق قائم ظھور مقصود موجود فرمود وغیاعرصٌھ ھستی برای

نمود تا كّل موجود از غیب وشھود از رحمت واسعھ باز نمانند واز استوإ عرش عدالومشّرف

ی امری مقّرر داشت كھ ساذجّیات مجّرداتمحروم نگردند ودرھر وجودی رمزی واز ھر رمز

ناسوت ظاھر ھوّیات اكوان بحركات گوناگون حركت نمایند تا تدبیر ملكوت تقدیر او در عرصٌھ

تكلیف امر ونھی وھویدا گردد وبھر شٌی فرصتی بخشید وبقدر وسع از خود قدرت بخشود وبعد

خود برسند وبانچھ كسب  وافعالعرضھ داشت تا طغیان وایمان كّل معلوم شود وبثمرات اعمال

اّنھا ان تك مثقال حّبة من خردل فتكن من نمودند سزاوار شوند لقمان بپسرش ناتان میفرماید یا بّنی

فی صخرة او فی الّسموات او فی اٌالرض یات

---١١٨ صفحھ ---

در ومقّری كّلیٌات بھٌاالّلھ اّن الّلھ لطیف خبیر چگونھ میشود از برای احدی مّفری فی اٌالرض

قبضة كّلشٌی فی قبضٌھ قدرت او اسیرند ھمچنانكھ ّسر قضا وصرف امضا امیر المٌومنین میفرماید

علی كّلشٌی شٌی واّنھ قد كان قدرتك اسیر واّن ذلك علیك سھل یسیر فسبحان الذی بیده ملكوت كّل

انی كھ كال است از ذكر قدس تورا با این زبقدیر یا الھی وسّیدی ورجائی چگونھ وصف نمایم آثار

مالحظھ نمایم آثار انس تورا با این چشمھائی كھ كوراست از ادنی محامد سلطان ازلّیت تو وچگونھ

ابدّیت تو وچگونھ استماع نمایم الحان ملیح تورا با این گوشھائی كھ مشاھدٌه قمص جمال ملیك
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ھوشی بدایع حكمتھای تورا با اینتفّرد حمامٌھ سرمدّیھ تو وچگونھ ادراك نمایم لطائف كراست نزد

تو كھ كھ مدھوش است نزد ظھورّیات تدابیر حضرت قدمّیت تو چھ لطیف است مكرمت ومرحمت

گرفتھ اعلی مراتب فرو گرفتھ جواھر ساذجّیات اكوان را وچھ بدیع است رحمت ورٌافت تو كھ فرا

ّدسی از نعت ھر منّزه ومقھوّیات امكان را پاك ومنّزھی از وصف ھر جوھر مجّردی متعالی

وصفھا در فنای انس تو افك ومقّدسی كّل نعت ھا در ساحت قدس تو كذب صرف است وجمیع

جز عجز بحت ومقّرر نداشتی معرفت خودمحض است قرار نفرمودی برای احدی طریقی برای

ك بلوغ ثنائك وعجزت العقول عن ادرااٌاللسن عنقصرت الھی برای نفسی مفّری جز نیستی بات 

تورا بندای اصفیای تو كھ ای سلطان َمن ومحبوب  میكنمنداز الك با تمام این نقص وعجكنھ جم

را برجوع بسوی طلعت باقی خود وروشن فرما چشمھای مرا من مطمئن فرما قلب این ذّره فانی

خود واز فّوارھای فرد خود رشحات سروری عطا فرما وازبمشاھدٌه جمال حضرت وھابّیت

---١١٩ صفحھ ---

كرامت فرما واز كٌاسھای بّلور طفحات كافور عنایت نما واز حیاض محّبت بید مالطفت شراب انس

من در بساط سلطان تا مستریح شود فٌواد من در ساحت حضرت محبوبّیت تو ومنصعق شود عقل

وحی الموّحدین سّید الّساجدین رمجذوبّیت تو ھمچنانكھ عمٌا كافور وصرف ظھور وھوّیت نور سر

الی رّب اٌالرباب انفسھم وقّرت بالّنظر الی فداه میفرماید واجعلنی من الذین اطمئّنت بالرجوع

اشجار الّشوق الیك فی حدائق صدورھم واخذت لوعة محّبتك محبوبھم اعینھم ومن الذین تغّرست

 فرمودی اوكار اٌالفكار یٌاوون وفی ریاض القرب والمكاشفة یرتعون خلقبمجامع قلوبھم وھم الی

ومحن را دكا را بقدرت كامل خود وبپروریدی بٌایادی باسطٌھ خود ومقّرر داشتی بر او بالیااین ذّرٌه
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میان پرند وپرنیان بحیثّیتی كھ وصف آن ببیان نیاید ودر صفحات الواح نگنجد گردنی را كھ در

ت بخشیدی عاقبت ودیبا راحتربیت فرمودی آخر در غلھای محكم بستی وبدنی را كھ بلباس حریر

طوقتنی اطواقا ال تفك چند سنھ میگذرد كھ وبر ذّلت حبس مقّرر داشتی قّلدتنی قضائك قالئد ال تحل

وبالیا از افق قضا ظاھر وتابان ودر این آّیام مقعد انسی ابتال بمثل باران رحمت در جریان است

 رحمت ورٌافت تربیت نمودی ودر بنده مقّرر نفرمودی در اّول بخدمتكاران باومحفل امنی برای این

باصحاب غضب ورجال سطوت واگذاشتی بسا شبھا كھ از گرانی غل وزنجیر آسوده نبودمآخر

حیوانات وچھ روزھا كھ از صدمات ایدی والسن آرام نگرفتم چندی آب ونان كھ برحمت واسعھ بر

براین عبد جائز داشتند دصحرا حالل فرمودی براین بنده حرام نمودند وآنچھ برای خوارج جائز نبو

بنده از ایران در رسید با جمعی از عباد تا آنكھ عاقبت حكم قضا نازل شد وامر امضا بخروج این

ضعیف

---١٢٠ صفحھ ---

وبرف ضعیف واطفال صغیر در این ھنگام كھ از شّدت برودت امكان تكّلم ندارند واز كثرت یخ

وبرخی بعّلت قت احباب آیات فراق قرائت مینمایندقدرت بر حركت نیست بعضی از اطفال از مفار

سرگردان میگریند ودر صحراھای یٌاس از وطن ودیار كتململ الّسلیم نالھ میكنند ودر بیابان حیرت

واحسان قدیم تو در رسد َفَلَك الحمد علی حسرت رجای ترا میطلبیم كھ شاید نسیم رحمت تو آید

اّنك انت الّلھ ال إلھ إّال انت واّنا كّنا من فضلك سائلون ك اذحسن بالئك وسبوغ نعمائك وظھور ابتالئ

.
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مٌامور نموده ولكن صدر اعظم مردی سالخورده محترم نّواب از ّفراشان شاھی را در ركاب مبارك

نیز سواری مخصوص از بحّكام طول راه نوشت كھ كمال تجلیل واحترام مجری دارند وسفیر روس

شاھی در موكب مبارك باشد وبانچھ روانھ داشت كھ تا بغداد با نائبصاحب منصبان سفارت ھمراه 

خطر برای ھیكل مطّھر مینمود این سفر بغایت امر فرمایند عمل كند لذا با آنكھ ھر كسی تصّور

واشراف معمورات وبالد واقعھ در طریق غایت احترام سالمت وجاللت گذشت وھر یك از حّكام

دولت بود كھ سواران ھمرھان موكب ابھی ضروریات وما یحتاج مروانقیاد ابراز داشتند وچون ا

آنجا بگیرند وجمال ابھی ممانعت فرمودند ومّالكین وارباب قری ھرچند را در ھر منزلی از اھالی

ھدایا تقدیم نمایند قبول ننمودند تا بكرمانشاه رسیدند وجند یوم توّقف نمودند سعی میكردند كھ

آن بلد لد پیچید وزّوار مشاھد متبّركھ عراق كھ از بالد مختلفھ ایران درعظمت ابھی در آن بشھرت

ابھی پیوستھ را بموكبمجتمع شده برای منع دولت سرگردان بودند ھریك بواسطھ وعنوانی خود

عازم عراق گشتند وعّدٌه قلیلی از بابیان

___________________________________________________________

ایچكوف ژارژوفر بعدًا وارد شد ونیكال در مسیوطور روس نیكالیاویچ وسفیر مقیم آندولت در طھران پرنس دولقاركی بود وامپرا

.دّوم بسلطنت نشست وفات نمود وبر جایش الكساندر١٢٧١سال 

________________________________

---١٢١ صفحھ ---

وانجذاب ی بدست آورده بمحضر مبارك تشّرف جستنداز بابیان در آنجا اقامت داشتند موقع فارغ

ششتری بودند ومیرزا یافتند از آنجملھ میرزا عبدالّلھ كفش فروش قزوینی وآقا غالمحسین تاجر

العابدین چون از نور ومازندران با لباس یحیی ازل نیز بنوعی كھ نگاشتیم باّتفاق عّمش میرزا زین
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طریق كوه وصحرا ودھات وقری تدّرجا بكرمانشاه ند ازدرویشی خودرا ببندر انزلی گیالن رسا

مٌوانست گرفت ودر غایت تسّتر وكتمان بزیست ومحض وارد شده اقامت جست وبا عّده مذكوره

عبدالّلھ مذكور كفش میفروخت وآقا غالمحسین ششتری مزبور اخفإ نام ومقام خویش گاھی برای

ینی سابق اّلذكر كھ در حّقش این بیانات در بعضی از مّال عبدالكریم قزوجون مّدتی در كرمانشاه با

یافتھ قولھ از بدو امر احدی مّطلع نھ جز دو نفس ٌاحد منھما الذی سّمی بٌاحمدالواح صدور

وی شنیده استشھد فی سبیل رّبھ واٌالخر من سّمی بالكلیم معاشرت داشت وعظمت مقام ابھی را از

چنین گفت ھنگامی كھ ید ومكّرر بدوستان خود از اینطائفھتعّلق كامل یافتھ ارادت بایشان میورز

طھران میشد پرسیدم كھ با ھمھ نام جناب آقا میرزا احمد حسب اٌالمر جمال ابھی از كرمانشاه عازم

است چرا ذكری از او ابدًا نكرده وفقط ارادت ومقامی كھ ازل را فیما بین اینطائفھ در طھران

حقیقت امر این است كھ ازل نام وشھرتی یافتھ ولی جواب گفتواخالص بجمال ابھی دارید در 

میباشد ومصداق كالم میرزا احمد برمن مكشوف ومشھود گردید چھ اصل كمال وحقیقت با بھٌاالّلھ

موری نزد سلیمان دیدم وایشانرا در ھر نوبت كھ فیض لقا یافتم مستولی ازل را نسبت بخود چون

ا غالمحسین مذكور در بدو ورود میرزا یحیی بكرمانشاه برایخودم مشاھده كردم وآقومحیط بر

ومسكن اشتیاقی كھ بمالقاتش داشت شبی ضیافت مجّلالنھ از او نمود ودر خانٌھ خویش اورا مّقر

نیامد در شبی دیگر داد ولی چون سٌواالتی چند كرد ومیرزا یحیی از عھدٌه جواب وحّل مسائل بر

وبالجملھ میرزا یحیی نیز در ی فراش وبستر كھنھ برایش بگستردمراعات تجلیل از وی ننمود حّت

موسی كلیم بمحضر ابھی وارد شد وعرض كرمانشاه بواسطٌھ عبدالّلھ قزوینی وھمراه آقا میرزا

نمود
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---١٢٢ صفحھ ---

مّطلع نمود كھ در جوار مبارك قرار گیرد ولی نوعی مستور ومكتوم باشد كھ احدی از منزلش

طھران كھ ركن ھا بكسب وشغلی اشتغال جوید وچون بعد از فتنٌھ خطیرٌه مذكورٌهنگردد وروز

اینطائفھ قربانی شده مھّمش میرزا یحیی بود وچنان مذبحھ عظمی بر قرار گشتھ اركان ومشاھیر

ابھی از مخالفت واعمال وی متٌاّثر منجر بقتل وغارت عمومّیھ وتفّرق وتواری بابیان گردید جمال

یافت التفاتی مانند سابق اّیام بٌاو ننمودند ومبلغی ھی بر قیادت وھدایت اینطائفھ قرارشده عزم ال

پنبھ خریده بعنوان تجارت وحمل امتعھ از طریق سنندج ببغداد باّتفاق نقود باو دادند تا چند بار

زین العابدین مذكور شتافت وبان مدینھ وارد شده در كوچٌھ ذوغال فروشان محّل عّمش میرزا

گرفت ونام حاجی علی بر خود نھاده عّمامھ بزرگی برسر بستھ در بازار معروف ھراجومنزل

وچون بكفش فروشی بپرداخت وخویش را نزد احدی معروف نساخت بغایت اختفٌا واستتار بزیست

ناتوان بود موكب جمال ابھی عزم حركت از كرمانشاه نمود نظر باینكھ گماشتھ سفیر روس پیری

عھده گرفت وبھر منزلی قبل موسی كلیم خودرا بنام ومقام او بر قرار داشتھ امور را درآقا میرزا 

ومحّل ومسكن معّین میكرد وموكب از ورود موكب ابھی ورود نمود خبر از ورود مبارك میداد

دیدند ودر آن اّیام با ھمھ قتل وقلع وقمع كھ ابھی با نھایت عظمت واجالل منزل بمنزل ره نور

مھّمی از اینطائفھ از طبقٌھ شیخّیھ ومتصّوفھ ومتشّرعھ در ایران ران از بابّیھ نمود عّدهدولت ای

آنان میزیستند واز طائفھ عّلی اللھّیھ جمعی در صحنھ بركرند اقامت داشتند وارتباطوعراق عرب

ند بود بركت در كررا با قّرة العین در دو بخش سابق نگاشتیم واز مشاھیرشان تیمورشاه ونیز سّید

كرند رسید حیات قلیخان كھ ظھور حضرت باب را ظھور الّلھ میخواند وچون موكب ابھی بقصبھ
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ابھی را بمنزل خود وارد كرده علی دقلھی كھ حاكم بود ابراز اخالص بسیار نموده خواست جمال

ی یكبار برنج با گوسفند ومقدار بسیاربشرائط ضیافت وخدمتگذاری پردازد قبول نفرمودند واو

رعّیت اخذ نكرده بلكھ از مال شخصی ازروغن برای صرف مطبخ فرستاده سوگند خورد كھ

قبول فرموده مّنت بر عّلی الّلھیان گذارید وجمال خودش میباشد وچنین پیام كرد كھ التماس میكنم

ابھی بمالحظھ شّدت اخالص وی قبول

---١٢٣ صفحھ ---

اخالص ائفھاش نمودند وتمامت سكنٌھ كرند اظھارقبول فرموده اظھار عنایات نسبت بٌاو وط

عبور كرد ومحّبت نسبت بجمال ابھی نمودند چنانكھ بعد ازآن ھركس از این جماعت از كرند

ببغداد آمده محضر مبارك منتھای مھربانی ومھمان نوازی از ایشان دید واز آنطائفھ بعدًا پیوستھ

وارد شد وامر فرمودند كھ آقا  عراق عثمانیرا زیارت مینمودند وبدینطریق موكب ابھی بخاك

آب روان وگل صفائی درنظر گرفت كھ جویمیرزا موسی كلیم مقّدمھ بخانقین رفتھ باغ بسیر با

داشت وجمال ابھی در آن باغ فرود آمده چای فراوان ویكطرف نخلستان وطرفی دیگر نارنجستان

دیگرچھ خواھند گفت الحمدلّلھ از خاك ایران كرده فرمودند آشامیدند وبحالت تبّسم بھمرھان خطاب

با كمال صّحت وعافیت بعراق عرب وارد شدیم ھر خیالی كردند برباد رفت بیرون آمدیم وبعون الّلھ

ایم وآن اّیام موسم بھار ونوروز جای با صفائی با نھایت سرور وابتھاج نشستھوما در چنین

 بود١٢۶٩با نّھم جمادی اٌالخری مطابق

___________________________________________________________
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المبّشر اٌالعظم چنین سرودنبیل زرندی در منظومٌھ مثنوی خویش كھ وصف این احوال نموده در ابتدا حكایتًا عن

ھم بشیر یوسف ابھی منم_گفت من باب خدای ذو المنم 

مستطابگشت وارد بر بساط _ھركھ وارد شد از این فرخنده باب 

خویشرا رانده درد تاب كرد_باب كرد ھركسی اعراض از این

ازل كتابشرح سوره یوسفش_ بود از نزد ملیك مستطاب 

لب بلب از رام دیھی جام او_ آنكھ شد قّیوم اسمٌا نام او 

شد فدای تو بكّلی جان من_مسطور كی سلطان من  اندر او

نیدن در سبیلت لعن وسّبجز ش_ فی تمّنایم زتو این است رّب

مرضات توغیر قتل اندر ره_ فی مرامم روز وشب از ذات تو 

سال تاسع كّل خیر تدركون _سكون  ھم بشارت داد آن بحر 

كھ بھا شد وارد دار الّسالم_ونھ بودش مرام سال تاسع شصت

تبیان ذكر ایزدیبا ھمھ_ شد مطابق آن بیان احمدی 

وشكوی از تعّرضات مجتھدین یزد وسٌوال از مئال امر كرد چنین ب نامٌھیكھ از سّید كاظم رشتی باو نگاشتشیخ احسائی در جوا(

)بعد حین اٌالمر من مّقر ولكّل بنٌا مستّقر وال یجوز الّتصریح بالّتعیین وستعلّمن نبٌاهنگاشت ال بّد لھذا

شت شصت نّھم سال بعد خویش گ_شت زآنكھ در حین بود مقصد شصت وھ

در بیان ذكر رّب العالمین _حین حین وقبل حین وبعد حین

مقصدش بشرای بر ابھی بود_بودخارج از تعداد واز احصا

روی یم از برای طالبان_زان سبب فرمود در باالی دار 

ھمچھ شمس از آن افق تابنده ام_كاندرآن ابھی افق من زنده ام 

وفا فرمود زآن سلطان دینكھ _بود آن سال غم افزا قبل معین 

_______________________________

---١٢۴ صفحھ ---
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واقع ١٢۶٩ورود موكب ابھی ببغداد در نوزدھم فروردین مطابق بیست وھشتم جمادی اٌالخری 

چند روز بقصبٌھ شد وبا ھمرھان از حسینیھ عبور كرده در سمت جنوبی شھر نزول نمودند وبعد از

وخلعت بخشیده روانھ داشتند ت جستند ومٌامورین دولت ایران وسفارت را انعامكاظمین رفتھ اقام

ابراھیم تبریزی شرف حضور یافتھ منتھای ادب واّیامی گذشت وكارپرداز ایران مقیم بغداد میرزا

كھ ھرچند ابصر واعرفید ولی این را از روی وخضوع را بجای آورده جنین معروض داشت

كثرت مراوده زائرین وعابرین ایرانّیین وغیرھم كاظمین از جھتاخالص عرض میكنم كھ در 

ملتزمین ودوستان شما فراھم گردد واگر صالح بدانید در ممكن است موجبات عدم راحت وآسایش

است منزل تھّیھ شود وجمال ابھی رٌای اورا پسندیده مقّرر فرمودند بغداد كھنھ كھ نزدیك بكاظمین

سب ودرخور تھّیھ شود واقامت در كاظمین قریب یكماه بطول انجامید كھنھ خانھ مناكھ در بغداد

از بعضی اوائل اّیام ھنگامیكھ بزیارت بقعٌھ متبّركھ كاظمین وغیرھا ذھاب وایاب میفرمودندودر

ابھی آنان را تٌادیب ایرانّیین ساكن قصبھ اطوار وگفتار بنوع تعریض وكنایھ بروز نمود وجمال

ابھی تنّبھ حاصل كرده اظھار خجلت ن متدّرجًا از مشاھدٌه خصال واحوالونصیحت فرمودند وآنا

پرداختند وپس از انقضٌا مّدت مذكوره عمارتی را در وندامت نموده بتجلیل واحترام وخدمت واكرام

حاجی علی مدد بود اختیار كرده وانتقالبغداد عتیق كھ معروف بخانٌھ

___________________________________________________________

 كرد در قیوم اسمٌا درابست*****بر ھمان وعده كذا در سال ھشت 

ساكن زندان وانبار شھی***** سال حین حین شھنشاھی

 جلوه كرد از مشرق دار الّسالم*****سال بعد حین جمالش بی ظالم 

 بذل رزق جان بعام وخاص كرد*****جملٌھ ذّرات رّقاص كرد
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___________________________________________________________

حوت بحمل تحویل نمود وسالم خاص وعام شب دوشنبھ دّھم جمادی الّثانیھ یكساعت وبیست وپنجدقیقھ از شب گذشتھ آفتاب از برج

منتظم ناصریدر حضور ھمایونی منعقد گردید  

_____________________________

---١٢۵ صفحھ ---

شد وانتقال از كاظمین ببغداد تقریبًا در اواسط اردی بھشت مطابق اوآخر شھر رجب واقع

در بغداد قرار وبدینطریق آنچھ در مشّیت غیبّیھ مقّدر بود صورت وقوع یافت ومركزّیت این امر

نموده مقام عموم وشمولش نسبت نشو ونما كرده ملل اخری بدان توّجھگرفت تا در محّلی مٌامونتر 

ھنگام جمال ابھی بموجب شئون غریزه وخصال بكّل ملل وقطعات عالم بروز وظھور یابد واز این

اٌالحباب واٌالعدٌا كالّشمس فی وسط الّسمٌا مشرق بوده با كریمھاش كھ از ابتدٌا ظاھرًا باھرًا بین

شمل بابّیھ وتحكیم مبانی بیان وتربیت وتشویق احباب واصحاب فرمود  بر جمعاھتمام تمام قیام

ومعارف معنوّیھ بدرخشید ومراسالت روح انگیز طرب خیز بھر سو رفتھ قلوب رنجیده وانوار حكم

این طائفھ دیدٌه بابیان را امید جدید داد ونفخٌھ ظھور بشارات ومواعید روحانّیھ دمید وازیٌاس

عموم مٌومنین بباب  بسوی قّیوم بعد از قائم حاصل گردید وباب بیت ابھی بر رویتوّجھی كامل

وایاب مكّرر نمودند وگروھی اعظم گشوده شد ومعدودی از آنان كھ اقامت در عراق داشتند ذھاب

پی درپی سفر ببغداد كرده شرف حضور دل افسرده كھ در بالد ایران پراكنده بودند خبر یافتھ

ویٌاس وتفّرق ویاس بباب الھی التجا بردند افتند وپس از سنین مذكوره خوفوفیض ودستور ی

بحضرت رّب اعلی موصوف بودند وعقائد ورسوم عتیقھ واحكام وآنجمع قلیل را كھ بمحّبت وایمان

داشتھ وبكسر حدود وحّل قیود وخرق احكام وحرق كتب اوھام قیام كردند قدیمھ را منسوخ ومنفور
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برای انتقام از شاه ومّالھا جوش میزد واز جھت مشّقات شدیده وتضییقات عروق وخونشان در

چند سالھ بھرٌه كامل از معارف وآداب بدیعھ نیافتند گھی بنصیحت وخطاب ودمی بشّدتاكیدٌه

نموده وعتاب وھنگامی باصدار الواح وآیات واوقاتی باقامٌھ دالئل وبّینات جلوگیری ورھبری

مراعات مصالح قویم افكار ومعتقدات پرداختند ودر خلف حجب حكمت وباصالح اخالق وتعدیل وت

قوّیھ در كالبد افسرده اینطائفھ وقت زمام اداره امر وتربیت بھ بھتری را بدست گرفتند وقیام نھضت

وملجٌا ورئیس عظیم اینطائفھ معروف ومشھور شدند برانگیختند ودر بین یار واغیار بعنوان مركز

 عّطارچنانكھ حاجی ھاشم

---١٢۶ صفحھ ---

ھمینكھ بمحضر ابھی عّطار از افاخم تّجار ایرانی واعاظم علمٌا وفضٌال بیان كھ ساكن بغداد جدید بود

بغداد نو ببغداد عتیق وبیت مبارك رسید دل از دست داده شیفتھ گردید واز آن پس ھفتھ یك روز از

ت فدا كاریش میافزود وآقا محّمد حسن وحالورود مینمود واستفاضھ كرده روز بروز بر انقطاع

محّمد تقی پسران سّید بكار ومیرزا حسن گل وگالب تاجر اصفھانی وسّید محّمد رضا وسّید

وبرخی دیگر از بابیان كھ ساكن قصبٌھ كاظمین بودند ھنگام وبرادرش حاجی عبدالمجید شیرازی

ز میشدند واز بابیان عراقی آقا زیارت كاظمین بفیض لقٌا ومحضر عطا فائورود جمال ابھی برای

وسلطان وطاھر وفارس )حاجی عّباس(وآقا محّمد مصطفی ونیز عابد وپسرش ناصرسّید محسن

وشیخ سلطان وحاجی سّید جواد وامثالھم پیوستھ تشّرف )حاجی جاسم(وپسر وی قاسمومحّمد

غیبّیھ بود حجب مصالحیافتھ مشتعل بنار محّبة الّلھ شدند وچون امر اعظم وّسر اقوم خلف حضور

متفّرق بی شبان متشّتت وپریشان ھنوز از ّسر امر آگاھی نداشتند وبابیان ایران وعراق مانند گّلھ
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میرزا یحیی ازل حسب مصالح وتدابیر الھّیھ دستخوش دواعی مّدعیان شده اكثرشان بشھرتی كھ

 ودر غایت ستر وخفا چنانكھ آوردیم اینكھ در كمال بیم واضطرابحفظا لٌالمر اٌالبدع اٌالبھی یافت با

داشتند ومعدودی پی بعدم صالحّیت ولیاقت میرزا یحیی برده قلبا غریق لّجٌھ دربغداد میزیست نظر

وانجذاب وتزلزل گشتند ولسانا اظھار ننمودند تا در ایران ویا عراق تشّرف بحضور واخالصتحّیر

غیبّیھ را مشاھده كردندبمحضر ابھی یافتھ بفراست ایمانّیھ انوار درخشان 

___________________________________________________________

.ھمایون شاھی سرافراز شدمیرزا سعید خان مٌوتمن الملك بمنصب جلیل وزارت امور خارجھ ولقب خانی وخلعت

منتظم ناصری

___________________________________________________________

سال میرزا محّمد سعید مٌوتمن  میرزا محّمد علیخان شیرازی وزیر امور دول خارجھ وفات كرد ودر این١٢۶٨در سال 

در اخالق ستوده محسود جھانیان لقب خانی یافتھ بتدبیر مقام ذربایجان بودهالملك انصاری گرمرودی كھ از نجبای آ

روضة الّصفاوزارت دول خارجھ است منصوب شد                              خارجھ كھ قائم مقام

________________________________

---١٢٧ صفحھ ---

در بیان را حا ظھور َمن یظھره الّلھ موعودكردند از آنجملھ شیخعلی میرزای شیرازی بود كھ صری

عبداّلرحیم اصفھانی كھ علی مٌال باحاد بابّیھ ابالغ كرد ونادانان از وی گریزان شدند ونیز آقا سّید

سلطان كربالئی ومیرزا محّمد علی طبیب زنجانی اٌالشھاد خبر ظھور من یظھره الّلھ داد ونیز شیخ

اینسال تسع از بعثت حضرت نقطٌھ اولی بقامت قیومّیتھ بعد  دروغیرھم بودند وبالجملھ جمال ابھی

نمود ومخصوصًا برای برخی از صلحٌا اصفیٌا بنوعیكھ حكمت وقت مقتضی بود القائم در بغداد قیام
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ظھور فرمود ولی تصریح بخودرا ممنوع وطریق توّجھ بما سوی را غیر مقطوع گذاشتتجّلی و

اعمالشان ن منجذب وبیقرار گشتند كھ از تمامّیت اقوال وومعذلك نفوس مذكوره وغیرھم چنا

كھ احوال ومالش درین )خادم(اسرار قلوبشان پیدا وھویدا گردید واز آنجملھ میرزا آقا جان كاشی 

اشتیاق مھاجرت بعراق كرد ودر بخش وبخشھای الحقھ متدّرجًا ومشروحًا مذكور میگردد در غایت

اینطائفھ ومكتوب توصیھ از ایشان خودرا ھ بود وبداللت معاریفاین ھنگام جوانی نورس از بابّی

محّبت گردید كھ طواف خدمت ایشان را اختیار بمحضر ابھی رسانده وچنان مجذوب وسرمست

كرده انفكاك نتوانست ومقتدر ستر

___________________________________________________________

تحت عنوان اخبار كرمانشاھان ١٢۶٩طبعھ طھران مٌورخھ روز پنجشنبھ ماه رجب سنھ در روزنامٌھ وقایع اّتفاقیھ من

جوش خیاالت باطلھ ودسائس شیطانّیھ اّدعای بعضی مقامات مسطوراست در روزمامھ انبوھیت نوشتھاند كھ میرزا نامی

ضاللت ود داخل سازد وبراهرا فریفتھ بناست وخیال داشتھاست كھ كم كم جمعی را بدئره خمیكرده وچند نفر از عوام

از طریق شرع متین میشوند از بیندازد چون وضع اینگونھ اشخاص كھ مخّرب جاه دین ومایٌھ كراھی واعراض عوام

قراریكھ نوشتھ بودند بر حسب حكم ھمایون شاھنشاھی اورا بسزای جملھ لوازم است نواب شاھزاده عماد اّلدولھ از

را فرو نشانده استوآتش فتنٌھ اواعمال خود رسانده

___________________________________________________________

نام كھاز داعیان میرزا علیمحمد مّال علی اصغر.تقی میرزا عماد اّلدولھ بحكومت كرمانشاھان مفتخر آمد میرزاده غالما

 از قبیلھ گوران كھ مّدعی بیابت حضرت وھمچنین تیمورر نامیباب بود لطائف سجل بدست آورده بدار الخالفھ فرستاد

داشت كل وتمام را بمتابعت ومبایعت خویشتن طلب مینمود جمعی را غفلة بگرفتن وی مٌامورصاحب اّلزمان بود وعوام

حقائق ناصریآنرا گرفتھ بكرمانشاھان آوردند حین ورود روانھ دیار عدمش فرمود

_______________________________
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---١٢٨ صفحھ ---

 میالدی١٨۵٣_ ھجری قمری ١٢٧٠سال یازدھم ظھور واقعات سال 

ستر وكتمان عرفان واخالص خویش نگشت واز جملھ نفوسی در عراق شد كھ گفتار ورفتارش

تشّرف وی موجب تكّدر میرزا یحیی وھمرھانش گردیده غّل جمال ابھی را در دل گرفتند وكیفّیت

نموده چنیناست كھ  دیده وشنیده بنوعی كھ نبیل زرندی نقل قول از اوبمحضر ابھی وآنچھ را كھ

ابو تراب اشتھاردی رساند  وارد كربال شده مكتوب توصیٌھ مذكور را بشیخ١٢۶٩در نّھم ذیحّجة 

عرفھ چند روزاست بكربال وارد ودر دار واو مژده بدو داده گفت كھ جمال ابھی بعنوان ادإ زیارت

سابقھ حفاوت منزل دارند ومیرزا آقا جان چنین  حسن حكیم رشتی بمالحظھالّشفای حاجی میرزا

خود بدار الّشفای مذكور برد جمال ابھی در داالن آنجا بر حكایت كرد كھ ھنگام عصر شیخ مرا با

جمعی از مشاھیر بیانات میفرمودند ومن برای وضع ولباس ناموافقم كرسی جالس وبرای حاجی و

ادم نزدیك بغروب كھ شیخ بقصد رفتن از جا برخواست بٌاو فرمودند مھمان ندشرم كرده رو نشان

در اینجا بماند وچون فصل تابستان بود ودر باالی بام شبنشینی واستراحت میفرمودندشما امشب

آوردند وبعد من وآقا میرزا محّمدقلی پشت بام را آب وجارو نموده فرش گستردیم تا اینكھ تشریف

ببالین نھادم ولی بعدًا میل كرده استراحت نمودند ومن ھم امتثاًال لٌالمر سراز فرمایشات شام 

قیام فرمودند ودر حال مشی نزدیك برخواستھ در گوشٌھ براز ونیاز مشغول شدم مالحظھ كردم كھ

مشی نمودند وجون بمن رسیدند قدری توّقف َمن آمدند وفرمودند توھم كھ بیداری پس با تغّنی

آنچھ كھ میگویم تالّلھ الّحق اّن ھذا اٌالمر سیظھر گوش حی فرمودند ای پسر بشنونموده بلحن ملی

ھمھ چیزرا تٌاویل میكنند باز مشی در مراجعت فرمودند وبلحنی كھ بعد از بسخنان اھل بیان مده كھ
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نشنیدھام مگر در كاظمین حینی كھ لوح كّل الطعام را تالوت میفرمودند چند آیھ آن چنان لحن

تالّلھ وتغّنی فرمودند باز نزدیك من تشریف آورده ایستاده فرمودند ای پسر آنچھ كھ میگویمتالوت

سفیدٌه صبح بعد تشریف الّحق اّن ھذا اٌالمر سیظھر وھمین نوع مكّرر در مشی وتغّنی بودند تا

ه كردم وبعد از چای مرّخص فرمودبردند ومن رختخواب مبارك را پیچیده باطاق بردم وچای حاضر

وتعارف مكن واظھار آشنائی منما مگر آنھ من ترا صدا امر نمودند كھ در بازار اگر مرا بینی تعظیم

كنم وچون روز بازار رفتم

---١٢٩ صفحھ ---

زیاده از رفتم دیدم مكّرر بصوت بلند مرا صدا فرمودند دویدم در حضور مبارك در میام بازار

در كربال بمانی ف اشرف فرمودند وفرمودند تو بایدیكساعت بیانات میفرمودند بعد عزیمت بنج

میبرم واگر از راه حّلھ رفتم ترا ومن مراجعت میكنم اگر از كربال عبور نمودم ترا ھم با خود ببغداد

ومحض بیكار نماندن خار میكندم وبا شال كمر زده از بعد خواھم طلبید بقدر سھ ماه در كربال بودم

ابوتراب ذكر نمودند كھ اگر بیان فارسی یاقت میشد برای تو  شیخبحّمامی میفرختم روزی جناب

میشود گفتند در كاظمین پیش حاجی عبدالمجید شیرازی ھست من میخواندم گفتم كجا پیدا

نزدیك بغداد رسیدم ابوالقاسم كاشانی را یافتم واز حاجی عبدالمجید ھمانساعت حركت كردم چون

است از دلیل القات ازل دارم بعد دانست كھ دلم ربوده دیگریگمان نمود من میل مجویا شدم اّول

لفظ اھل مشی وبیان ابھی را ذكر كردم وورقٌھ را كھ باسم من نازل وخیر بمن رساند ودر آنپرسید

احضار نموده بھا ووصف جمال ابھی بود نشان دادم وچون خبر ورودم بحضور مبارك عرض شد

را در ھر جا بابیان الجملھ وصف عظمت وبیانات جمال ابھیفرمودند كھ میخواستم ترا بطلبم وب
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دواعی واختالف ودعوتشان باّتفاق شنیدند وقلم معجز شیم برای جمع شمل اینطائفھ وتنبیھ ارباب

گردید ونبذٌه از آن را محض ارائھ نمونھ ثبت وایتالف بجوالن آمدند وآثار مباركھ بھر سو منتشر

امتحان وابحر اختالف وابتال در ھیجان ورایات مشتبھات از ھر ام اّیامو اّی ُھَو ُھ"میداریم قولُھ

ّحق نیست وھیچ وخسران معلوم است كھ ھیچ احتجابی اشّد از احتجاب از گوشھ وكنار در فساد

 در ھر آن پناه بخدا بر مظھر نفس او برده وعامل بانچھ رضای اوست بوده، نھواعدُبازّرناری اح

شبھھ مكامن ممتنعھ مستریح باشیدجود وّسر مقصود وبعد بر رفارف مرتفعھ وكھ اینست ثمره و

اینگونھ نیندازد وشمارا ندای بعضی از عساكر نفی واز حق غفلت ننمائید كھ در ھر ظھور

اختالفات ظاھر گشتھ لكن الّلھ یغیث امره ویظھر نوره ولو كره المفسدون در

---١٣٠ صفحھ ---

كینونتی را ساجد الّلھ بوده واز نفی احتراز ودر ارض اثبات ساكن باشیدامردر جمیع اّیام مراقب 

ننموده ذات مقّدس اورا ھیچ باشید كھ لم یزل وال یزال بر مسند ّعز مستریح بوده وھست وستایش

وھویٌھ جود خود ناعت جود خود خواھد منّزه ومقّدسی پس بجوھر ّعز خود واصف ّعز خود بوده

جمیع عّزھا عند بروزات ّعز او خاضع خواھند بود زد جود او ساجد بوده اند وبود وكّل جودھا ن

وایضًا "خواھد گشت فسبحانھ سبحانھ عّما یقول الّظالمونزیرا كھ ھر شٌی بّعز جود او موجود

است جّل عنایتھ وعظم احسانھ وغایات ختام ذكر سلطان عما وملیك بھابدایات كالم"قولُھ اٌالحلی

وبعد عرض میشود كھ مثل جناب شما كھ از اوراق شجرٌه الھّیھ واز اثمار سدرٌه غیرهوال إلھ

از سرائر مرزوق گشتھ اید چرا بایدحمرا كینونّیھ ظاھر شدید واز كٌووس سنا مشروب واز كٌووب 

رحمانی دور شوید امور الھّیھ وظواھر كلمات صمدانّیھ محجوب گردید واز مقصود اصلی ومطلوب
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اشارات مكنون است قسم ان نشود كھ غرضی در ھوّیت این كلمات مستور وخیالی در ّسرھمچھ گم

مستریح فرمود كھ آنچھ ذكر شده از بخدائیكھ این عبدرا بر بساط حّب جالس نمود وبر نمارق وّد

غیرّیت ومقّدس از مشاھدٌه كیفّیت است انظر جواھر عنایت وسواذج مكرمت ومنّزه از مالحظٌھ

نزل الّلھ فیھا علی اھلھا ِلَم وقع الخالف بینھم وِبَم اعرضوا عن  قرون اٌالولی وفّكر فیماانُظر الی

عن صراطھ وافسدوا فی امره واشركوا مع سلطان وحدتھ وصاروا من الھالكین وجھھ وابعدوا

ال كیف ان تمحوا دین الّلھ من قبل ان یثبت او ینسخ حكم الّلھ من قبل ان یظھر ُقل مالكمٌاسمعت

حرفًا مّما نّزل فی تعرفون وال تشعرون ال فَورّبی رّب الّسموات واٌالرض لن یقدر احدا ان ینسخ

یثبت كّلما عدد فی الكتاب من عنده ولكن ال البیان من عند الّلھ المھیمن القّیوم وكتب علی نفسھ بان

 كتبت البیان كما امرك بالّلھ ّثم اجعل محضرك بین یدیھ ھلیعلمون وال یفقھون ٌان یا حبیب انصف

العارفین ال فَوعمرك ما كتبتھ وما اطعتھ فی ماالّلھ محبوبك محبوب

---١٣١ صفحھ ---

وتكون من فیما ُامرت من عنده وصرت من المتوّقفین بل اردت ان تبعد الّناس من امره ونھیھ

فل عن ذكره واغالمبعدین ارضیت بالذی استھزٌا بالّلھ واعرض عن حضرتھ وابعد عن صراطھ

ملكًا لتذّكر الّناس باّیام الّلھ وصار من المعرضین ُقل اما تستحیی عن الّلھ الذی خلقك ورّباك وجعلك

وتولّیت عن حكم الّلھ رّبی ورّبك رّب العالمین فاقرٌا وتكون من المذّكرین واتبعت بما تھوی نفسك

ًا اّن الّلھ لغّنی حمید فَورّب الّسموات تكفرون انتم وَمن علی اٌالرض جمیععلیھم ما نّزل من قبل ان

لن یقدرن اّلربوبّیةلوھّیة وكّل َمن فی اٌالرض علی لو اجتمع كّل َمن فی الّسموات علی اٌالواٌالرض

تنتبھون وال تعرفون فَوالذی ولن یستطعن ان ینّزلن حرفًا مّما نّزل الّلھ فی الكتاب ُقل مالكم كیف ال
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ووّدی لجنابك وإّال مالی وشٌانی بان اتذّكر َمن كان  الكلمات إّال حّبی لنفسكنفسی بیده ما ارید فی تلك

شاھدت نسیانك عن عھدك لذا القیت علیك ماال یلقی اَحد من العالمین ھو خیر المذكورین ولكن لّما

ھر رفی تلك اٌالّیام وتدارك ما فاتك وتكون من المحسنین والحمد لّلھ رّب العالمین دلتعرف ّحق الّلھ

نفسی نیست وامر حال این اّیام رضای ایشان محبوب است وكّل در قبضٌھ قدرت اسیرند مفّری برای

از اطراف چندین نفس ھمین الّلھ را بدین سھلی ندانید كھ ھركس ھوسی در او اظھار نماید حال

خود لم یزل بسلطان جالل وملیك جمال اند زوداست كھ خواھید دید كھ شجرٌه استقاللاّدعارا نموده

ومفقود بل معدوم كٌان لم یكن شیئًا مذكورًا ھبٌا خواھند وال یزال باقی خواھد بود وكّل اینھا فانی

از یم عمال ناصراّلدین شاھی در گوشھ ومیرزا یحیی كھ از ب"...وإّنا الیھ راجعونگردید اذ إّنا لّلھ

از محارم خود رمودند بواسطٌھ برخیبغداد منزوی بود وجمال ابھی از او پشتیبانی ونگھداری میف

میشنید ولی برای ھیمنھ وعظمت واقتدار ابھی با ھمھ حسد وبغضا كھ

---١٣٢ صفحھ ---

كّل الّطعام كان كھ قلبش را احاطھ كرد در باطن نگھداشتھ دم نمیزد تا آنكھ لوح جواب از سٌوال آیھ

وماللت روحّیٌھ ویرا آشكار ساخت بّیھ گشتحّال لبنی اسرائیل از قلم ابھی صدور یافتھ ورد زبان با

ومجملی از واقعٌھ مذكوره چنین است

صدور لوح كّل الّطعام وطلوع فتنٌھ میرزا یحیی
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ورٌوسٌا قصبٌھ كھ حاجی میرزا كمال اّلدین نوٌه حاجی مّال احمد فاضل شھیر نراقی از علمٌا وفضٌال

فیض معارف مركز امر و شد بعزم درك حضورنراق كھ بشعلٌھ ایمان وانجذاب در امر بدیع مشتعل

آیٌھ مذكوره از قرآن را وسیلھ ساخت وارد بغداد گردید وبرای اقتباس قبسٌھ از نار ظھور تفسیر

از میرزا یحیی سٌوال نمود ومیرزا یحیی ھمینكھ ونخست در مكتوبی بواسطٌھ آقا میرزا موسی كلیم

ر بغداد مّطلع شدند دل باختھ ببیم واندیشھ افتاد چھ اقامتش ددانست بابیان نراق وغیرھم از محّل

اش را مخفی داشتھ وبغیر از خاندان جمال ابھی احدی از مّقر او وعائلھخودبغایت احتیاط محّل

گاھی شھرت نداشتند وتقریبًا از بابّیھ فقط آقا ابوالقاسم كاشی مذكور از منزلش مّطلع بودهخبر

در تفسیر آیٌھ مذكوره وغیره سر بسیر وسفر نھاد وباٌالخره جوابیمیدادند كھ برای نشر این امر 

ومسائل ومطالب مسطوره بقدری نگاشت وبواسطٌھ آقا میرزا موسی برای میرزا كمال بفرستد

عین مسئلھ را از محضر ننمود وناچار  اعتنائی بدانمیرزا كمال اّلدینبسیط وسطحی بود كھ 

جواب وی صادر گردید كھ نبذٌه از  در10 لوحیابھی درخواست صدور تفسیر كرد ولذا

:آن چنین است

لّلھ ممّوج ابُحر الّنور بالمٌا علی ما یشٌا بٌامر من لدنھ وھو الّلھ كان بكّلشٌی قدیرًا الحمدھَو المقتدر"

ھی فسبحانك الّلھم یا ال.....بالّنقطة العمائّیة الفردانّیة الّساریة اٌاللھّیة ومھّیج احرف الّظھور

عند الذی جعلتنی محزونًا تلقٌا تمّوج طماطم بّشاشّیتك وجعلتنی فی اٌالرض مھمومًاٌالنادیّنك حین

بذلك نفسك واشعشع فی واودعت فی ذاتّیتی نورًا من كینونّیتك ٌالّعرف.....تھّیج قماقم ّسراریتك 

>۵۵٣صفحھ :٤ جلد -آثار قلم اعلي <  و در  ->٢٧۶- ٢۶۵صفحھ :٤ جلد -مائده آسماني  -لوح کل الّطعام <-۵
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 احد ان یشرب قطرة التی لن یقدرمملكتك واستریح فی ساحة عّزك حّتی تمّوجت علَّی ابحر الحزن

منھا

---١٣٣ صفحھ ---

ٌالقسمّنك فی ذلك فسبحانك الّلھم یا الھی.....منھا وحزنت بشٌان تكاد اّلروح ان یفارق من جسمی 

ان یا ......شجرة الحمرٌا بتغّنیات ازلّیتك الّلیل اٌاللیل عند تغّنی حمامة اٌالمر فی جبل الّسنٌا عن یمین

الخلیل ایقن بٌاّنی من اّول یوم الذی اّیدنی الّلھ بالّتصدیق لھ واٌالقرار والمتوّقد بناراّیھا الّسائل الجلیل 

الّلھ وقلبًا الی حینئذ ما اردت ان اجیب احدا من العباد ولكن لّما وجدت فی قلبك نارًامن محّبةبٌامره

لّلھ وقّوتھ بما یطفح بحول امن نور مظھر نفسھ لذا قد تمّوج ابحر موّدتی لحّبی لك ارید ان اجیبك

نفحات الّنور الی ذروة الّسرور ویوصلك الی مّنی من رشحات العبودّیة فی ارض الّظھور لتجذبك

اٌالّیام التی اریاح الحزن قد احاطتنی من كّل شطر عّما اكتسبت ایدی المقام الذی قّدر الّلھ لك فی تلك

افتروا علَّی من دون بّینة وال كتابالّناس بما

___________________________________________________________

جلوه كرد از مشرق دار الّسالم_سال بعد حین جمالش بی ظالم 

بذل رزق جان بعام وخاص كرد_كرد جملٌھ ذّرات را رّقاص

احتراقش از نراقبر عراق از_شد كمال اّلدین حق از انصعاق 

ه را وارادتمندش شد مكانشا_چونكھ شد مسموع وی از این وآن 

سلك درویشان بعد رنج وتعب_رفت یحیی ھم ببغداد از عقب 

زانكھ بعرضّیش نمیدیدی پناه_اهشتا شود آسوده اندر ظّل

زنجیر آزاد شدوز لقٌا ھمھ_چون كمال اّلدین سوی بغداد شد 
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از كند ھم ورسم آمد رھا_ بھٌا از جمال اقدس شاه

نام یحیی را نبینم فرھی_ه بھی ابا چنین شگفت با خود

آیم بكّلی زآب گلتا برون_لیك از بھر سكون جان ودل 

بعد ازآن ھم از شھ ابھی كنم_یك سٌوالی اّول از یحیی كنم 

بنده را از شھ شناختم در صواب_بعد ازآن در فرق آن ھردو جواب 

در یكی نامھ زیحیی زاھتمام_ام كّل الّطعخواست شرح آیٌھ

كلیم الّلھ سوی یحیاش بردچون_مھ را دست كلیم الّلھ سپرد نا

ناسكز مكانم مّطلع گشتند_رنگ خودرا باخت یحیی از ھراس 

 با چنین حالم كجا ساكن دل است_دیگر اینجا ماندن من مشكل است 

موسی ابھائی اطمینانش داد_یاد وتفاصیل زبا تدابیر

تو از این ماجریباش آسوده_كھ نمیگویم باو جای تورا 

گفت مكن زاو مھمان دار وبسوز_یك دو ق بنوشت بغد از چند ندر 

بعد چندی این خبر خواھد رسید_گوی باشد مسكن محضر رسید 

چونكھ موسی بر كمال الدینش داد_زیاد بعد تٌاخیرات وتعویق

مّدعی او پی برده شدخلعتش از_بعد خواندن آتشش افسرده شد 

می بسی بھتر نویسم از صواب_ مر اتیان جواب گفت اگر بودی

كھ جھان ھا جان دھد بر راستان_من جوابی طالبم زین آستان 

________________________________

---١٣۴ صفحھ ---

المرد فی الّطعام نفس فاعلم باّن....وال كتاب ایرّب افرغ علَّی صبرًا وانصرنی علی القوم المعتدین 

كمال اسمع ندٌا تلك الّنملة اّلذلیلة المطرودة ٌان یا... المعلوم ومن اسرائل نقطة اٌالولی العلم ای كّل

من بینكم ویغیب عنكم مما اكتسبت ایدی الّناس وكان الّلھ شھیدًا التی خفی فی وكره ویرید ان یخرج
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الذی ھو ن بحر الغیبفاشھد باّن الّطعام یكون م...وھو الّلھ كان علی كّلشٌی شھیدًا بینی وبین عباده

اٌالمر فی تلك اٌالّیام وبنی المكنون فی صحائف الّنور والمخزون فی الواح المسطور واسرائیل مظھر

لكّل َمن اراد ان یصعد الی سمٌا العنایة ویشرب مٌا اسرائیل اھل البیان وكان ذلك الّطعام حّل لھم ای

ن اّال كمثل غنی فی اٌالرض بل استغفر الّلھ من ذلككوب العبودّیة التی لم یكالّطھور من تلك اّلزجاجة

تمّوج علَّی رشح من التحدید فسبحان الّلھ عّما یقول الّظالمون فی وصفھ تسبیحًا كبیرًا فاه آه لو

بلحنات اّلروحانیین وزبرات المقّدسین ابحر اٌالذن من سلطان العمٌا وملیك البھٌا لفّسرت تلك اٌالیة

ّما ما اّشم رائحةونفحات المجتذبین ول

اٌالمضٌا بعد القضٌا لیكفیّنك ما القیت علیك لیكون

___________________________________________________________

برد بر دربار خّالق علیم_كلیم عرض حالش را ھمانساعت 

 وندٌادر ھمان حین خامھ ولوح_وداد شاه ابھی خواست از الفت

از احسان نثاربر ورق فرمود_تی ھزار از جواھرھای جان بی

كرد نازل طلعت رّب اٌالنام_ام یك بھی تفسیر بر كّل الّطع

آنچنان كھ روح سلطان رُسل_كّل زھر حرفیش ظاھر عجز كھ

در جنان ناطق بیا روحی فداك_با تمام مرسلین روح پاك

تدركون شكر سال كّل خیر_روح اعلی گفت با صبر وسكون 

 بر تمام منصفین آمد عیان_ا تفسیر وزین ابھی بیان زین بھ

 در عقیده باشدش اندك فتور_نور از دیدن این لوح ھركھ بعد

محترق آفاق از نیران اوست_روح من بیزار از ایمان اوست

در قسمكھ بعالم بود برھان_زانكھ ھر چیزی كھ من كردم رقم 

ھر عین بصیرھست ثانی نزد _نیر نزد یك آیھ ازین لوح م
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گشت از حیتان دریای سرور_ر نور اّلدین ازین تفسیچون كمال

منتظر از بھر من یظھرنیم_گفت من ایدوسان ابھائیم

یظھریبر ھزاران طلعت من_باشد این سلطان جان را سروری 

 گونھ مقالنھی فرمودش ازین_شاه ابھی چون بدیدش اشتعال 

كرد ارسالش ھمی سوی نراق_تراق با صد احبر لبش زد مھر

نامدش برلب بغیر از نام دوست_لیك دایم مست بود از جام دوست

نبیل زرندی

________________________________

---١٣۵ صفحھ ---

وتلّذذت بتلّذذ اثر المداد فی اّیام رّبھم یتذّكرون فاذا تصّلیت بتصّلی نار الودادلیكون دلیًال للذین كانوا 

شیئًا اّال العبودّیة لّلھ الّحق وكان الّلھ بریئًا عّما فی تلك اٌاللواح الّسداد فاشھد وایقن باّنی ما اّدعیت

لغیب والّشھادة وانتم فیھاُقل ویل لكم عّما اكتسبت ایدكم سترّدون الی عالم اكان الّناس ھم یفترون

یا اھل البیان لو كنتم ُتسئلون قل ان یا اھل المٌال ال تتعّجبوا عن صنع الّلھ رحمة الّلھ وبركاتھ علیكم

بمثل سراج اٌالزلّیة بین صنع الّناس كیف انتم ال تعلمون اّتقوا الّلھ ثم اعلموا باّن صنع الّلھ یستضٌی

لذی قد استّكف ورقٌا المحزون فی صدر البھٌا لنسیت كّل ما شھدت فَواتتفّكرون وال تشھدون فاٍھآه

الّلھ یعلم الذی شربت لبن المصّفی من ثدی ُاّمی الی حینئذ بما اكتسبت ایدی الّناس وكانمن اّول یوم

مساكنكم للحضور فی حرم الّنور عمٌا كّل ما كان الّناس ال یعلمون ُقل ان یا اھل العمٌا ان اخرجوا من

الی آخر البیان   ..."الفٌواد باذن الّلھ العّلی قد كان مشھودًاھور بیت الّلھ اٌالكبر الواحكم فی لوحالّظ

از مالحظھ لوح مذكور یقین بظھور ّسر اعظم الھی نموده واز حال میرزا یحیی ومیرزا كمال اّلدین
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ز دست نھاد وندٌاحال ومئال اھل بیان آگھی حاصل كرده از شّدت مسّرت زمام اختیار اواوضاع

ویرا از ابراز بعظمت مقام ابھی داد وچون مصالح وحكم رّب اٌالنام ھنوز اقتضای ستر وخفا مینمود

با قلبی پر از احتراق از نار مافی الّضمیر منع فرموده دستور مراجعت بوطن دادند لذا میرزا كمال

د واز انجذاب واحوال واقوال الّضمیر ننموفراق بنراق عودت كرده واطاعة لٌالمر تصریح مافی

موطن خود بحركت آورد وتتّمٌھ كالم منقول از میرزا آقا عاشقانھاش بابیان وغیرھم را در حدود

حكایت نمود چنین است یك روز جناب بابا ّعم جمال ابھی از اھل تاكر كھ جان خادم كھ نبیل زرندی

وبشارت م مھمان جمال ابھی بود مرا دیدندالعابدین بود واورا احمد نام فرمودند وآن اّیانامش زین

دادند كھ بكاظمین تشریف بردند بی اختیار رفتم جائی را نمیدانستم

---١٣۶ صفحھ ---

بیائید شمارا نمیدانستم در كناری قرار گرفتم دیدم سّیدی آمد كھ جوان كاشانی توئی بسم الّلھ

كھ در كاظمین میماند آنروز  سّید بكا بوداحضار فرمودند بعد معلوم شد كھ آن سّید محّمدتقی پسر

اصفھانی میفرمودند پیش از تو حاجی چون بحضور مبارك مشّرف شدم باقا محّمد حسن تاجر

الّطعام را از آنجا سٌوال نموده بود چون از جواب او میرزا كمال اّلدین نراقی اینجا بود وآیٌھ كّل

بی نوشتھ خواندم لكن باو ندادم حال میخواھم از پرسید از برای او جواچیزی نفھمیده بود از من

بٌان بخوانم ابتدا بتغّنی فرمودند وتالوت نمودند چھ ذكر نمایم كھ در شنیدن ھر كلمھ كھبرای تو

كھ در شب اّول لحن مبارك شنیده میشد چھ حالتی دست میداد ودر بین چند آیھ را ھم بلحن آیاتی

باتمام رسید فرمودند چھ وت فرموده بودند تالوت كردند چوندر باالی بام دار الّشفای كربال تال

مقام محو فرو روند فرمودند بلی اگر میگوئید عرض كردم اگر انصاف باشد باید جمیع علمٌا در
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بغداد مجلسی منعقد كھ ھمگی از احباب عجم انصاف باشد ھمین طوراست كھ گفتی یك روز در

تالوت شد چون باین كلمات رسید كھ میفرمایند وانت جمع بودند در آن مجلس ھمین لوح مبارك

مشھدًا ال وحضرة عّزك ال ابایع بھ ال خفیة وال جھرًا من بی اختیار از تعلم ما اراد ابن ابی فی دمی

كھ میشود اشارٌه این كالم بٌازل باشد آقا احمد در آخر مجلس دھان مرا بوسید لسانم جاری شد

اگر من لس بعضی متحّیر ماندند بارھا آقا احمد قسم یاد نمود كھوالّلھ ھمین است اھل مجوگفت

حاجی بحضور مبارك نمی رسیدم بی دین صرف شده بودم روزی در كاظمین در بیت جناب

مبارك بودیم در عبدالمجید شیرازی تشریف داشتند بنده وآقا محّمد حسن اصفھانی ھم در حضور

بین فرمودند میخواھید لسان عھ تغّنی مینمودند درآنحالت مشی بیاناتی میفرمودند وبایاتی بدی

عالمی از عوالم الھّیھ بان با یكدیگر تكّلم بدیعی را كھ احدی بان اّطالع نداشتھ وندارد واھل

تكّلم بان لسان بدیع بتغّنی فرمودند حالتی عجیب از مشی ومینمایند از برای شما بیان كنم آغاز

جناب حاجی عبدالمجید فرمودند كھ حاجی لسان بدیع را ھم شنیدی روز بشنیدن آن پیدا میشد ویك

را بعوالم مشاھده نمودی شكر كن وقدر آن بدان یوم دیگر میرزا حسن گل گالبواحاطٌھ الھی

---١٣٧ صفحھ ---

در بیان گالب سٌوال نمود از حكم طھارت در بیان نمود در حالتیكھ جمعی مشّرف بودند فرمودند

امر میفرمودند كھ ده وطھارت در ظّل لطافت است واز جملھ بیاناتی كھ آن اّیامحكم بلطافت ش

ھو الّلھ كّل عباد لھ وكّل بامره احباب بخوانند این آیھ ھل من مفّرج غیر اهللا قل سبحان الّلھ
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بخوانند پانصد مرتبھ بخوانند روز بخوانند شب بخوانند قائمون بود كھ میفرمودند بگو ھزار مرتبھ

ھم بخوانند كھ شاید طلعت ّعز احدّیھ از برای ایشان ظاھر گردد وطبقات ر بیداری بخوانند در نومد

حزن گردد بعد شنیدم كھ خودشان ھم این آیٌھ مباركھ تالوت میفرمودند در حالتیكھ منتھاینور نازل

 از كسی چیزی آمدیماز وجھ مبارك ظاھر بود ودر ھمان اّیام میفرمودند كھ ما چندی در میان خلق

ندیدیم ومكّرر اشاره بغیبت میفرمودند واحدی ملتفت نمیشد

غیبت وھجرت جمال ابھی از ما بین بابیان بجبال كردستان وطلوع 

والیت عظمی

تعّصب میرزا یحیی وبالجملھ طلوع انوار وآثار وقیام بھدایت وقیاد ابرار موجب مزید غّل وحسد و

وافتراق فیما بین بستگان از بابّیھ شروع بایجاد شقاقوغیره گشت وبواسطٌھ ھمدستان خود 

احكام فرعّیھ بیان از قبیل استعمال فوم ودوستان نمودند وبنسبت اّدعای استقالل وعدم مراعات

ظواھر مفھومات ومدركاتشان از مسائل واحكام بیان وبصل ودخان بجمال ابھی وابراز تعّصب در

را افروختھ بغیرت دینّیھ را نمود كرده بمعارضھ با تربیت خویشوتظاھر حمایت ووقایت از بابیان

آمد وبا سّید محّمد اصفھانی وغیره افراد اینطائفھ را با مراعات كمال احتیاطابدع ابھی بجوالن

ومیگفتند واستتار مالقات كرده سوگند بروح مطّھر حضرت اعلی دادند كھ باحدی اظھار نكنند

ویشٌا حكم مینماید بھی در كف قدرت خود گرفتھ بما یّحب مظلوم شد وامور را جمال اآتمر

وبدینطریق بتكدیر قلوبشان پرداخت

---١٣٨ صفحھ ---
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نگردید لذا پرداخت وبعضی را بتعّرض وقصد ایذٌا بجمال مبین گماشت ونصیحت وموعظت سودمند

 حّتی از خاندان خویش از كّلجمال ابھی قصد آن فرمودند كھ امر بابّیھ را با میرزا یحیی گذاشتھ دل

عزلت وانزوا واستغراق در توّجھات بعام مٌال بركنده منقطعًا عن الكل بسوئی سفر نمایند ودر حالت

كردستان را انتخاب وجھت خدمت خویش آقا ابو القاسم اعلی زیست كنند وبرای این مقصد جبال

قود بدو داده عنوان تجارت بر او معروف نبود اختیار كردند ومبلغی نھمدانی را كھ فیما بین بابّیھ

مھاجرت چند یومی از نظر ما پنھان بودند بنوعی كھ حّتی احدی از عائلٌھ مباركھنھادند وقبل از

وتسكین خبری نیافتھ بغایت مضطرب وپریشان گشتند آنگاه بخانھ وارد شده اھل حرم را تسلیت

سخنی نفرمودند تھ ویا در پیشاستدادند ولی ھیچ یك را از ما وقع خبر ندادند واز آنچھ گذش

درویش محّمد خوانده وسپس ناگھان غیبت فرمودند وكس ندانست كھ چھ واقع شد پس نام خودرا

آستین كوتاھی در بر كرده با تبدیل لباس چنانكھ قبائی از منسوجات دست بافت كردی وكلیچھ

اجرت در روز چھار شنبھ بیست واین مھباّتفاق ابوالقاسم مذكور راه كردستان را در پیش گرفتند

 میالدی بود ١٨۵۴ آپریل ١٠_ھجری قمری ١٢٧٠ودّوم فروردین كھ مطابق دوازدھم رجب سال 

الواح الھّیھ بدین كلمات مسطوراست  ای مریم از واقع شد وتفاصیل مستوره مذكوره در یكی از

 واز غّل اعدٌا بغّل احّبا بعراق عرب بٌامر ظالم عجم وارد شدیمارض طٌا بعد از ابتالی ال یحصی

باو الّلھ یعلم ما ورد علَّی تا آنكھ از بیت وآنچھ در او بود واز جان وآنچھ متعّلقمبتلی گشتیم وبعد

سفر نمودم كھ بود گذشتھ فردًا واحدًا ھجرت اختیار نمودم وسر بصحراھای تسلیم نھادم بقسمی

لجمیع در غربتم گریستند وجمیع اشیٌا بر كربتم خون د

___________________________________________________________
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شد وارد بغداد شھنشاه كرم _رم اندر سی وھفت ھمره اھل ح

) نبیل زررندی-آتاز رباعی(جون شمس بكھسار برافراخت علم   _خلق نمود اندر سی وھشت غیبت از

اقع شدالّثانیھ و جمادی٢١تحویل حمل در شب سھ شنبھ 

_____________________________

---١٣٩ صفحھ ---

از دل بباریدند با طیور صحرا مٌوانس شدم وبا وحوش عرٌا مجالس گشتم وچون برق روحانی

چشم برداشتم كھ شاید دنیای فانی گذشتم ودو سنھ او اقّل از ما سوی الّلھ احتراز جستم واز غیر او

بكردستان وارد شدند بكوه یفسرد الی آخر البیان وچوننار بغضا ساكن شود وحرارت حسد ب

وآقا ابوالقاسم در شھر سلیمانّیھ بعنوان سرگلو واقع در بعد مسافتی از سلیمانّیھ مّقر گرفتند

در كوه مذكور میرساند وجمال ابھی وحده در آنكوه رفیع تجارت اقامت جست وما یحتاج ایشان را

ی زیست ونغمات دلكش نشید ومناجات تازی وپارسی نثرًا ونظمًا اعلبحال استغراق در توّجھ بمٌال

بلند میفرمودند در فضا رّنھ انداختھ قلوب واحساسات مستمعین را جذب كھ در شبھا وسحرھا

ای حیات "از ابیات متفّرقھ ومثنوی كھ بنغمٌھ مخصوص تغّنی میفرمودند این استمینمود ونبذٌه

یك _محجوب از لقا گر نبودی خلق_امكان چھ تو نوری نزاد كھ جھان و_العرش خورشید وداد 

جلوه _تا ببینندت عیان از ھر كنار سر برآر از كوه جان خورشید وار_دو حرفی گفتم از ّسر بقا 

_خرق كن این پردٌه صد توی را _این كاه را سبز وخّرم كن زلطف_ده آن روی ھمچون ماه را 

ھین بُكش این دشمنان دینت را _بكش آن تیغ الّلھیت را ھان_ا خوش تماشا ده كنون آن روی ر

سر _جملھ خّفاشند ای خورشید روز _خوش بسوزان ملحد حربیت را برفروزان نار رّبانیت را_
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_نور ده این شمع شب افسرده را _صاف كن این درد غم آلوده را _بسوز برآر وجملھ ظلمانی

تا ببینم_تا برآرم جانھارا از خرد _كتھ ھا گویم ھمی از خوی تو ن_بیاد روی تو ای بھای جان

تا بسوزم پرده ھای قدسیان_برفروزم آتشی اندر جھان _دّر عشقت كھ خرد 

---١۴٠ صفحھ ---

باز رمزی از اسرار عشق سرمدی_نور غیبی را كنم كشف نقاب _حور معنی را برآرم از حجاب 

_در میان تا نماند وصف ھستی_وش بیا ای طیر ناری در بیان خ_گویم چون بجان باز آمدی 

ھم _عھدت ای كریم تاكھ بیھوشان_نقد كن این قلبھای بی رسد _پاك كن این قلبھای پر حسد 

ای _كن ھم ھوش وبیھوشی زما دور_بلكھ از الحان قدس ای یار ما _بھوش آیند از جام قدیم 

تا برون _ای جمال الّلھ برون آ ازنقاب اتی عرضھ كن بر مردگانیك حی_سرافیل بھا ای شاه جان 

_در پناه سدرٌه خود جای ده _مخزن اسرار غیبی برگشا نافٌھ علم لدّنی برگشا_آید زمغرب آفتاب 

تا درآیم _سّد مكن این باب از بھر خدا _بابی از رضوان معنی برگشا روحھای پاك ایسلطان مھ

رمز حق در نزد_گفت الّلھ الّلھ ای مرد نكو _تا كنم رمزی زاحسانت بیان _جھان بی حجاب اندر

پس تو اندر ظّل خضر نرم نرمك گوی وبا مردم بساز_الّلھ الّلھ ای لسان الّلھ راز _نادانان مگو 

وین خضر بخشد _از ممات آن خضر بنوشید وبرھید_تا شوی فارغ از این ظلمت سرا _جان درآ

صید كردان _صید معانی صد ھزار تا كنی_ای بھای جان تو بازآ زین شكار _یات دوصد عین ح

بروزید _این زمان بوئی زعطرستان جان صید معنی آر از صحرای طور_را بھل از بھر كرد 

ھوش _بروزید وُبرد جملھ آنچھ بود _رضوان جود باز مشك جان از آن_وشد معّطر اینجھان 

صحو شد ھم محو ومحوی ھم _وھشیاری ھمھ یكجا برفت مست_ برفت وبیھوشی زدست اینجا
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گر دوصد بارم ُكشند _رخ نگردانم زسیف اینكسان _نماندمست شد ھشیار وصحوی ھم_نماند 

ای بھا یك آتشی از نو _ھم بیادت جان دھم در انتھا _جانم زابتدا خمر تو نوشید_این كافران 

برگشا رمزی زاسرار _پاك كن جان را زاوصاف جھان _ بسوز تحقیق ودانش راعالم_فروز 

در میان گردباد پر بال_بنگر این شمعت كھ گشتھ مبتال نھان

---١۴١ صفحھ ---

 میالدی١٨۵۴_ ھجری قمری ١٢٧١سال دوازدھم ظھور واقعات سال 

خوامش روشنشچونكھ كردی _پس مكن در نزد امكانش تو مات _چون زانوار جمالت نور یافت 

شیر زقھرتوی _ ای زمھرت ذّره خورشیدی شود _چونكھ ھوشش دادٌه بیھش مكن _مكن 

این زمان فاران مانده این شمعت میان ای كردگار_بروزیده بادھا از ھر كنار _عصفوری بود 

 كز می ندانم_ایندم بر مشام بوی جان میاید_یار ما چون پرده از رخ بر درید _عشق آمد پدید 

نافٌھ مشك الھی باز _بوئی كھ جان گردد نثار میوزد_اینقدر دانم كھ از زلفین یار_كجا آید مدام 

_شرح گوید درد ھجران وفراق _گر بود پیكی رود سوی عراق جان ما با یاد او ھمراز شد_شد 

 شھر جان در میان ما وتو ای_تیر ھجرت سینٌھ شاھان بدوخت _بسوخت كز فراقت جان مشتاقان

_یا رود باد صبا گوید خبر _نیست پیكی جز كھ آه پر شرر _تاز باشد در میان صد ھزاران_

ای صبا از پیش جانان یك_جان زھجرش بحرھا از چشم راند _از نخلش بسی كوتاه ماند دست

ھ چونكچون بماندی_پس بگویش كی مدینٌھ كردگار _خوش بران تا كوی آن زودائیان _زمان 

یك حسین وصد چون حسین اندر زمین كربال_یار تو در حبس وزندان وابتال _رفت از برت مار 

یا چھ روح الّلھ _قبطیان چون كلیم اندر میان_یك حبیب واین ھمھ دیو عنید _ھزارانش یزید 
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تال بلبلت شد مب_كھ نبودش پایان وراه آن چھی_ھمچھ یوسف اندر افتاده بچاه _میان سبطیان 

 ساقی از غیب بقا >وجذوٌه از غزلّیات این است<.بستھ شد ھم زین قفص راه نفس_اندر قفص 

آنچھ در خمخانھ داری نشكند _خمر باقی از جمال كردگار تا بنوشم_برقع برافكن از عزار 

تا كھ این مستور شیدائی درآید در _معنوی ساقی ھمی بحری بیار زان شراب_صفرای عشق 

پس نار عشقی برفروز وجملھ ھستیھا بسوز_این مخمور رّبانی برآید زین خمار تا كھ_ش خرو

قدم بردار واندر كوی عّشاقان گذار

---١۴٢ صفحھ ---

پای نھ بر كی چشی خمر بقا از لعل نوشین نگار_تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه 

گر خیال جان ھمی ھستت بدل باقی را كنون از ھر نارتا ببینی ملك _فرق ملك آنكھ درآ در ظّل فقر 

ور _رسم ره اینست گر وصل بھا داری طلب گر نثار جان ودل داری بیا وھم بیار_اینجا میا 

چشم _گر ھمی خواھی كھ گردی واقف از اسرار عشق نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار

تا ببینی روح عیسی را _ی طائف اینجا آمده تا ببینی طور موسعبرت برگشا بر قید راه افتخار

تا بخوانی مصحف تجرید از خّدین یار_تا بیابی دفتر توحید از زلفین دوست زعشقش بی قرار

تا بفیروزی سر اندازی ھمی در پای دار_ھین بكش خمر فرح از چشمٌھ حیوان عشق 

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

ای عارفان ای عارفان آن غیب در اظھار شد_شد ای بلبالن ای بلبالن فصل ُگل وگلزار 

ایطالبان ایطالبان مطلوب در دیدار شد_ایعاشقان ای عاشقان معشوق رخ بنمود عیان 

از حبس تن باید رھید تا در ھوا سّیار شد_صبح جمال حق دمید انوار مطلق شد پدید 
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كوچھ وبازار شدچون یوسف مصری كنون در _آندلبر پرده نشین وآنخسرو چرخ برین 

اینك چھ خورشید سما بردشت از كھسار شد_آن غیب در تاف بقا پوشیده بر صد دھرھا 

وز شّكر لعلش عیان چون دّكھ عّطار شد_بازار جملھ عاشقان از زلف مشك تو فشان 

زھر كشنده نوش شد تا جام حق سرشار شد_خمھا ھمھ در جوش شد عقل ونھی مدھوش شد 

                                                   الخایضًا          

وران را این فانی ُد،زان ساغر باقی ده_ این ساقی عطشان را ،یم     بازآوبده جا

---١۴٣  صفحھ ---

 میالدی١٨۵۵_ ھجری قمری ١٢٧١سال دوازدھم ظھور واقعات سال 

 روزن جان بینم رخسارٌه جانان راكز_این ھیكل فانی را برسوز وبرو خندان 

 الخ- این دفتر ھجران را ؛وانگاه بھم درپیچ_آسایش ز  اهم ِدرَد؛ َدپاكم كن از آالیش

:  ودر ضمن مناجاتھا امثال این جمل عالیات بود

اٌالرض إّال وقد ما خّلیت فی"وھمچنین "الھی الھی ال تبعد عّنی ٌالّن الّشدائد بكّلھا احاطتنی"

من لسان إّال وقد نادیت بھا الّلھ وقعت وجھی علیھا سجدًا لّلھ المقتدر العزیز الحمید  وما تركت

 َفاْنُظْر یا ِإلِھي َوُمْضِرَم النَّاِر ِفي َكِبِدْي ِإلى َعَبراِت َعْیَنيَّ ...."ونیز"وكان الّلھ علی ما اقول علیمًا 

اْشِتعاِل َجواِرِحي، َوِعزَِّتَك یا َبھآَء العاَلِم ِإنَّ الَبھآَء َیْحَتِرُق ِفي ُكلِّ ِحیٍن َوَزَفراِت َقْلِبي َواْحِتراِق َكِبِدْي َو

ِبناِر َمَحبَِّتَك َعَلى َشْأٍن َلْو َیَتَقرَُّب ِإَلْیِھ َأَحٌد ِمْن َخْلِقَك َوَیَتَوجَُّھ ِإَلْیِھ ِبَسْمِع الِفْطَرِة لَیْسَمُع َزِفیَر النَّاِر ِمْن 

ْرٍق ِمْن ُعُروِقِھ، َقْد َأَخَذِنْي َجْذُب َبیاِنَك َوُسْكُر َرِحیِق َأْلطاِفَك َعَلى َشْأٍن ال َیْنَقِطُع ِنداِئي َوال َتْرِجُع ُكلِّ ِع
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 َحَجٍر اْرَتَفَع َأْي َربِّ َتْعَلُم َوَتَرى َوَتْسَمُع ِبَأنَّ ِعْنَد ُكلِّ َشَجٍر اْرَتَفَع ِنداِئي َوِعْنَد ُكلِّ.....ِإَليَّ َیُد َرجاِئْي،

َضِجیِجْي َوَصِرْیِخْي، َھْل َخَلْقَتِنْي یا ِإلِھي ِلْلَبآلِء َأْو ِإلْظھاِر َأْمِرَك ِفي َمَلُكوِت اِإلْنشآِء، َتْسَمُع َوَتَرى یا

نَّ الُبكآَء َمَنَعِنْي َعْن ِذْكِرَك َحِنْیِنْي َوَأِنْیِنْي َوَعْجِزْي َوَفْقِرْي َوفاَقِتْي َوُضرِّْي َوَمْسَكَنِتي، َوِعزَِّتَك ِإِإلِھْي

َوَثناِئَك َواْرَتَفَع َنِحیُبُھ َعَلى َشْأٍن َتَحیََّرْت ِبِھ الثَّْكلى َوَمَنَعھا َعْن ُبكاِئھا َوَزَفراِتھا، َأْي َربِّ َأْسَئُلَك 

رُّ ِبُقْدَرِتَك َعَلى الَبرِّ َوالَبْحِر ِبَأْن ال َتْأُخَذِني ِبالسَِّفیَنِة الَِّتْي ِبھا َظَھَر ُسْلطاُن َمِشیَِّتَك َوُنُفوُذ ِإراَدِتَك َوَتُم

اْلُكْبری، َوِعزَِّتَك َقْد َشجََّعْتِنْي ُبُحوُر ُغْفراِنَك َوَرْحَمِتَك َوما َسَبَق ِمْن ِبَجِریراِتي الُعْظمى َوَخِطَیئاِتي 

َن ِمْن ُسَفراِئَك، َأْي َربِّ َأرى َأنَّ ُظُھوراِت ِعناَیِتَك ُمعاَمَلِتَك َمَع الُمْخِلِصیَن ِمْن َأْصِفیاِئَك َوالُمَوحِِّدی

اْجَتَذَبْتِنْي َوَرِحیَق َبیاِنَك َأَخَذِنْي ِمْن ُكلِّ الِجھاِت

---١۴۴ صفحھ ---

َذكُِّرِنْي ِبآیاِتَك َوَرِحیَق َبیاِنَك َأَخَذِنْي ِمْن ُكلِّ الِجھاِت ِبَحْیُث ال َأرى ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َوَقْد ُیَعرُِّفِنْي َوُی

َوُظُھوراِتَك َوُشُئوناِتَك، َوِعزَِّتَك ُكلَّما َیَتَوجَُّھ َطَرُف َطْرِفي ِإلى َسماِئَك ُیَذكُِّرِني ِبُعُلوَِّك َواْرِتفاِعَك 

َك َوُبُروزاِت ِنْعَمِتَك، َوُكلَّما َوُسُموَِّك َواْسِتْعالِئَك، َوُكلَّما َأْلَتِفُت ِإلى اَألْرِض ِإنَّھا ُتَعرُِّفِنْي ُظُھوراِت ُقْدَرِت

َأْنُظُر الَبْحَر ُیُكلُِّمِنْي ِفي َعَظَمِتَك َواْقِتداِرَك َوَسْلَطَنِتَك َوِكْبِریاِئَك، َوَلمَّا َأَتَوجَُّھ ِإلى الِجباِل ُتِریِني َأْلِوَیَة 

عاَلِم َوَأِزمَُّة اُألَمِم، َقْد َأَخَذْتِنْي َحراَرُة ُحبَِّك َنْصِرَك َوَأعالَم ِعزَِّك َوِعزَِّتَك، یا َمْن ِفي َقْبَضِتَك ِزماُم ال

َوُسْكُر َرِحیِق َتوِحیِدَك َعَلى َشْأٍن َأْسَمُع ِمْن َھِزیِز اَألْریاِح ِذْكَرَك َوَثناَئَك َوِمْن َخِرْیِر المآِء َنْعَتَك 

الخ   وبالجملھ ایام "11... َأُوَدْعَتھا ِفي َمْمَلَكِتَك،َوَأْوصاَفَك َوِمْن َحِفْیِف اَألْشجاِر َأْسراَر َقضاِئَك الَِّتْي

كوه سرگلو قرب یكسال ونیم بدین منوال گذشت ودر طول مّدت مذكوره برای اقامت جمال ابھی در

١٨١-١٨۶صفحھ  :مجموعھ اذكار و ادعیھ من آثار حضرت بھااهللا:مناجاة ۶-
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افتاد بسلیمانّیھ رفتھ مراجعت مینمودند ودر خالل آن اّیام واقعٌھ قتل ابو القاسم اّتفاقاستحمام

بنقود كرده با بعضی مانّیھ بھمدان رفتھ امالك واموال خودرا فروختھ مبّدلومجملش اینكھ از سلی

دزدان اكراد گردید ویرا سر بریدند امتعھ ثمینھ مراجعت نمود تا بشرائط خدمت ابھی پردازد ودچار

واشیائش را بردند وچون حلقومش را بالّتمام وجسدش را در باالی كوھی سنگ چین نمودند ونقود

رمقی داشت كھ برخی از رعات اكراد در اثر خون بدآنجا رش تمام نشده بود وھنوزنبریدند وكا

بیرون كشیدند وابو القاسم تكّلم كردن نمیتوانست وباشاره كاغذ وقلم شتافتھ جسد را از زیر سنگھا

كردند واو تفصیل واقعھ را نوشت ونام خودرا ابوالقاسم ھمدانی وتمامت اشیٌا طلبید حاضر

در متعّلق بدرویش محّمد ایرانی ساكن در كوه سرگلوی سلیمانّیھ نوشت وخبر اینواقعھرا مسروقھ

رسید ودر ضمن آن حدود منتشر گشت وكیفّیت واقعھ با صورت وصّیت آقا ابوالقاسم بمحضر ابھی

واقعھ را بدین طریق بیان جوابی كھ در آن ھنگام بمكتوب شیخ عبداّلرحمن كركوتی مینگاشتند

این اّیام كھنمودند در 

___________________________________________________________

.شدببرج حمل  ماه رجب یكساعت وچھار دقیقھ از طلوع آفتاب گذشتھ تحویل افتاب٢در روز چھارشنبھ 

__________________

---١۴۵ صفحھ ---

نقطٌھ ضا در تدویراست ومركزكھ بحار خون در ھیجان است وانھار غم در جریان وقطب فلك ق

وافعال نیك مردود شده امضٌا در تدبیر وشجرٌه ظلم مرتفع گشتھ وثمرٌه بیداد چون شداد بار آورده

دّر در صدف محّل گرفتھ واعمال نمرود محمود آمده خس بجای حسن نشستھ وخزف بر مكان
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میگذارد لیس ھذا اّول ریاست ثعبان بر منزل سلطان حكومت مینماید وشیطان بر مسند سلیمان

از عھدٌه مكتوبات قابلھ برآیم ومسطورات قارورة كسرت فی اٌالسالم جمیع این امور چگونھ میتوانم

است بلكھ از موت واحوال اوست كھ بذّلت مالالئقھ عرض نمایم بجان تو مالل من نھ از فوت

ال تحسبّن الذین قتلوا فی گشت وبافق اعلی متصاعد شد كبری كشتھ شد اگر چھ بشھادت اعلی فائز

عند رّبھم یرزقون حضرات اعدٌا در نشاطند كھ مال بیصاحبی بگیرشان سبیل الّلھ امواتًا بل احیٌا

اید خطاب مبرم معظم را كھ میفرماید من قتل مظلومًا فقد جعلنا لولّیھ سلطانًا فالآمده مگر نشنیده

گریھ ھا اجل دارد از خنده ات_لب قضایسرف فی القتل اّنھ كان منصورا تو میخندی ومیگزد 

موعدكم الّصبح َاَلیس الّصبح عنقریب است كھ وّلی مال اخذ منال نماید وبیخ ظلم را بركند ُقل اّن

میاید وچھ امور باكره از دنیای فانیھ میراند بقریب ای برادر من مالحظھ نما كھ چھ اسباب فراھم

موشی خزیده ام راز وصل گداختھ ودر حجره از غیر غار خوااین بنده كھ عزلت گزیده بودم ودر

آفاق شوم واز ظلم آورمان باھالی ایران شكایت نمایم لن َیصیبنا إّال ما كتب بستھ ام حال باید شھره

اختیار نموده بودم لنا علیھ توّكلنا وعلی الّلھ فلیّتكل المٌومنون یك نفر برای مرافقت وموافقتالّلھ

آمد ھر كجا بینی تو خون بر خاكھا ابرار حكایت مینمود دیدی كھ چھ برسر اوكھ از اخیار بود واز 

پی بری باشد

---١۴۶ صفحھ ---

مضمون نگاشت كھ باشد یقین از چشم ھا اذًا اقول إّنا لّلھ وإّنا الیھ راجعون نبیل زرندی بدین

 ھنگام بانجا دوسالی اطراف كوه سرگلو سھ منزل در سھ منزل آبادی نداشت وبعضی از زارعین

گنبدی كھ از سنگ بر قلٌھ كوه بنا بود آمد شد میكردند ھنگام بذر افشاندن وھنگام درو كردن ودر
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جملھ یكی از مشایخ سلیمانّیھ كھ در حوالی كوه باغی گرما میماندند واز آنبرای حفظ از سرما و

امر فرموده گفتند بكوه وحضرت رسول را در خواب دید كھ بٌاو داشت بباغ رفتھ ھنگامی بیاسود

انوار كردگار را مشاھده كن لذا ھمینكھ بیدار شد بكوه برآمده نزدیك بگنبد سرگلو برو وآثار و

دارند با رسید وانواع طیور را دید كھ گرد گنبد چون اھل ذكر حلقھ زدند وباھم آرمیده حالتیمذكور

حالت این مرغان شھادت اشتم واكنونخود گفت كھ منطق الّطیر شیخ عّطار را قّصھ وافسانھ میپند

نزدیكتر رفت نغمٌھ دلربائی میدھد كھ سیمرغی در اینجا مّقر گرفتھ است وھمینكھ قدمی چند

ویرا ندا كرده فرمودند ای شیخ تعّجب بسمعش رسید ودانست كھ آن اوضاع برای چھ بود در آنحال

بیانات مباركھ دریافت ومنجذب خویش را از منما وبیا وچون بشرف حضور رسید تعبیر رٌویای

حضور یابد وچندی بعد از آن شیخ اسماعیل كھ شیخ گردید واجازه حاصل كرد كھ گاه گاھی شرف

ومقیم سلیمانّیھ بود رائحٌھ الھّیھ را از طرف سرگلو استشمام كرده طائفھ خالدّیھ از طبقات عرفا

 گاھی نان ونمك با خود برده نمود وپس از درك محضر مبارك خواھش نمود كھ گاهعزم زیارت

حضور یابد وقبول فرمودند وسپس نظر بخواھش شیخ اسماعیل مذكور از كوه سرگلو بشھرشرف

خواند سلیمانّیھ انتقال فرمودند وبمسجدی نزول نمودند ولی شیخ خودرا منتسب بشیخ خالد می

شیخ ومركز خانقاهحاضر شده درخواست كرد كھ بخانقاھشان روند وقبول خواھش وی فرموده در 

احدی از علم وخط خالدّیھ بحجرٌه استقرار جستند وچندی صمت وسكوت اختیار كردند بنوعی كھ

ابراھیم آقا نام از اھل سنندج وكماالت صوریھ شان خبر نداشت تا روزی جوانی بینوا وقبیح المنظر

آوردن آب ونان میاموخت وگاھی نیز برای كھ در درس خانقاه شرح مثنوی وخّط نیكو نوشتن

نزدشان میامد



- 187 -

---١۴٧ صفحھ ---

 میالدی١٨۵۵_ ھجری قمری ١٢٧٢سال سیزدھم ظھور   واقعات سال 

واو میامد در خارج حجره صدایش بگریھ بلند شد جمال ابھی ویرا طلبیده از عّلت پرسیدند

مكتب رده از كمعروض داشت كھ امروز معّلم جمیع كودكان را تعلیم وسرمشق داد ولی بمن تعّرض

كاغذ وقلم ومرّكب بیار تا بیرون راند پس جمال ابھی بٌاو شفقت واظھار مالطفت نموده فرمودند

وجمال ابھی سرمشقی از ابیات سرمشق نویسم كودك خوشحال شد ولوازم مذكور حاضر كرد

كودك بحال تفاخر سرمشق را بكودكان مثنوی رومی نوشتھ برای وی تبیین كرده درس دادند و

زیبای مبارك را دیدند وخط را دست بدست گرداندند دیگر نشان داده فخر نمود مردم دیگر نیز خّط

واین موجب شد كھ طّالب علوم دینّیھ وارباب فضل وكمال باّتفاق وخبر در سلیمانّیھ شھرت یافت

 را حوزٌه درس آراستھ درخواست تفسیر وتبیین مطالب كتاب فتوحات مّكیھشیخ بمحضر ابھی رفتھ

ابھی قبول فرمود لذا ھمھ روزه ورقی از كتاب مذكور را میخواندند وایشان مطالبنمودند وجمال

تمّوجات بحر زّخار ومعارف آنرا شرح وبسط میدادند وبا آنكھ ھرگز در آنكتاب مالحظھ نكرده بودند

 توضیح در آنمعارف گشت وپس ازعرفان الھی چنان احاطھ كرد كھ افكار كّل شب وروز مستغرق

مقصود شیخ بود ولی از برای این طیر مقصد شیخ محیی اّلدین بتالمذه میگفتند آنچھ ذكر شد

شیخ بیان میفرمودند تا آنكھ درسھا بانتھا رسید عراقی نغماتی دیگراست ومسائلی فوق مطالب

قصیدٌه ابن فارض قصیدٌه تنظیم فرمایند وجمال ابھی قبولومتعّلمین خواھش كردند كھ بسبك

بھمان سیاق صادر داشتند وكاتب نوشت چون ختام پذیرفت وشمار كردند نمودند وفی الحال ابیاتی
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شد وجمال ابھی آنھارا از دست كاتب گرفتھ یكصد وبیست وھفت بیت را نوشتھ دو ھزار بیت

دادند وابیات دیگر را فرمودند مقتضی نیست منتشربایشان

___________________________________________________________

از عقب فرمود آید یك نفر_یكھ وتنھا بجا برد آن سفر

زودقدم از بھر سفر برداشت _ یك نفر اسباب بازاری كھ بود

ریختند بر آدم رّب كریم_از قضا در راه دزدان لئیم 

رفتھ یغما جملٌھ اسباب آن _وان چونكھ تنھا در عقب ماند آنج

) مثنوی حاجی محّمد اسماعیل ذبیح(كرد آنشاه جھاندار ھمام  _ّیة مقام سلیمان پس فریدًا در

_________________

---١۴٨ صفحھ ---

بذاك _یكن رجوت بظّنك وصلی ھیھات لم: آن قصیدٌه ّعز ورقائّیھ این استشود واز جملٌھ ابیات

_القھر عن دم مھجة وسقی دمٌا_كّل كٌاسة فشرب بٌال اّلدھر عن _جری شرط ان وفیت توّفت 

سفك اّلدمٌا فی مذھب العشق واجب وقمع القضا عن طمع كّل حاجة_وقطع اّلرجٌا عن ّمس كّل راحة 

وشتم الّتوالی ّفی فی كّل _الّلیالی من لذع كّل ملذع یقظ_وحرق الحشا فی الّحب من اّول بیعة _

خّل دعوی الّحب او فارض _وعن مّلتی قھر القضٌا كشفقة _اّلردی كشربةوعن سّنتی ّشم_یومة 

الخ  وبالجملھ اھالی حدود كردستان از علما وفضالكذاك جری اٌالمر فی فرض سّنتی بما جری

شتافتند وغیرھم صیت عظمت مقامات باطنّیھ وكرامات ظاھره از درویش ایرانی را شنیده بزیارتش

استفاضھ مینمودند اّول فتون ایشان گشتھ پیوستھ بطریق مكاتبھوسھ تن از رٌوسٌا معّظم روحانی م

عبداّلرحمن شیخ مقتدر طریقت قادرّیھ شیخ عثمان شیخ مطاع ومتنّفذ طریقت نقشبندّیھ دّوم شیخ
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خالدّیھ بود وجمعّیت زّوار از مریدان شیخ عثمان سّوم شیخ اسماعیل مذكور كھ شیخ جماعت

ریاست شیخ عثمان وغیرھا منجذبانھ بسلیمانّیھ وارد شده در وشیخ عبداّلرحمن از كركوك مّقر

احدی نبود وبا اینكھ اكراد آنحدود نسبت بایرانیان كھ روافض خوانده خانقاه مذكور مّقر برای

غایت عداوت داشتھ از قتل وایذٌا ذّره فرو گذار نمیكردند وسخنانی نیز از قولمردود میشمردند

دیگری بروز وظھور نحدود انتشار یافتھ بود كھ اگر كلمٌھ از آنھا ازدرویش بزرگوار ایرانی در آ

جان در رھش نثار مینودند از میكرد البتھ مقتول میشد معذلك ایشان را ولی وقطب اعظم دانستھ

حكایت كردند كھ در خانقاه قادرّیھ از ایشانجملھ سخنانی كھ از قول جمال ابھی انتشار یافتھ بود

___________________________________________________________

را در وبزرگان پرسید شمامحمود افندی مفتی سلیمانّیھ پس آنكھ درك محضر ابھی نمود روزی در مجمع افاضل

اند وبرخی نوعی دیگر گفتند باٌالخره مفتی گفت آنچھ خصوص ایشان چھ عقیدت است یكی گفت بسیار عالم وفاضل وكامل

شما باشد واین درویش ایرانی برای من شما دارید ازآناز دنیا كھ

_______________________________

---١۴٩ صفحھ ---

زمانی لیطوف از ایشان پرسیدند كھ مقام شما با مقام غوث گیالنی چیست فرمودند اركان الغوث فی

عظم ظاھر شد قطب افی حولی وچون این سخن را بشیخ عبداّلرحمن خبر بردند گفت بخدا قسم

وتالمذه شیخ عثمان بٌاو گفتند وطواف حولش بر جمیع اھل دائره امكان فرض است ونیز مریدان

را پیروی مینمایند وجمال ابھی فرمودند كھ ما ندانستیم این درویش كدام مذھب از مذاھب اربعھ

عی از دارم از من ممنون باشید ونوبتی دیگر جممن ھمینقدر كھ حضرت ختمی ماب را قبول

گفتند این درویش عجم را كھ در خانقاه مسكن دارد بحضور در مریدان بامام جماعت شیع قاسم نام
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كنید شیخ حكایت سلطان ابراھیم ادھم را نقل كرد كھ وقتی در تكیھ صالة جمعھ وجماعت داللت

جماعت وموعظت وذكر احادیث مسكن گرفت ودر آن اوقات از حجرٌه خویش ومحّل اقامت صالة

شكایت نزد شیخ تكّیھ بردند واو ھرچند مدافعھ كرده نصیحت نمود كھ متعّرض اولیٌابیرون نیامد

وشیخ الّلھ نشوید چھ بسا میشود عدم حضور بموعظة ونماز عین حضوراست از او نپذیرفتند

گفت كھ چند ناچار از تحصیل اذن بحجرٌه ادھم درآمد وشكایت مریدان را معروض داشت سلطان

الّلھ علیھ حّب اّلدنیا یش در جامع حاضر شدم واز قطب شنیدم كھ میگفت قال الّنبی صّلیسالی پ

ام وھنوز غلبھ بر آن نتوانستم حال رٌاس كّل خطیئة واز آنوقت تا كنون با نفس خود در مجاھده

نمایم واینك ھمین نفوس ارادت بسلطان ادھم چگونھ عمل بحدیثی نا كرده حدیثی دیگر استماع

دھند ونیز در اّیام اقامت در سرگلو وھم در سلیمانّیھ اسئلٌھ د وعین واقعھ را میخواھند تكراردارن

عرفانی را كھ از برخی ابیات مثنوی رومی از قبیل   حیرتم در حیرت آمد زین جمعی از ارباب ذوق

یوانھ دبی گمان باید كھ_من سر ھر ماه سھ روز ایغمیم _بیھوّشی خاصھ گان اندر اخّص قصص

بعضی از افاضل وغیر آن از كلمات متشابھ عرفا میپرسند جواب فرمودند ومراسالت با_شوم 

كركوكی مذكور ومّال حامد وغیرھما عارفین آنحدود متواصل گردید واز آنجملھ با شیخ عبد اّلرحمن

مكاتبات

---١۵٠ صفحھ ---

عبارات افتتاح مّال حامد نوشتند باینمكاتبات عرفانّیھ داشتند ودر یكی از مرقومات كھ در جواب 

دست بود بھشتیم ویا نفخٌھ  سبحان الّلھ مگر این نفحٌھ مسك از بھشت بود كھ آنچھ در"،فرمودند
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الخ ونیز در اثنٌا سفر "12پیوستیمصور از شجرٌه طور آمد كھ از سر وجان گذشتیم وبجانان

واستند بیرون كنند این مكتوب را حین خروج از خبخانقاھی وارد شدند اھل خانقاه ایشانرا نشناختھ

"13، اھل خانقاه عذر خواھی كرده مانع از خروجشان شدندخانقاه بحاجی مّال رسول نوشتند ولذا

نقاب رخ برافروخت وشاھد ھموم علم حیرت برافراشت در ساعتی كھ عروس حزن از قناع

 بر سرائر مثبوت بیارمید وابر قدرت بگسترد خادم طلعت بقاوّفراش باد صبا فراش مبسوط كدورت

فراق ببارید وحورّیات وثاق سر از حجرات طالق برآوردند ومخّدرات شقاق از ھوٌا مكظوم امطار

بیاراستند قاصرات جنان برفرف زدند وخیرات حسان سراسیمھ دویدند وجھات انس طلعت نفاق

خفا رفت ند وخازن جّنت در نقابسودا دربر نمودند وطلعات حسن دم حمرٌا از عین وفا ریختقمص

واغصان سدرٌه وھادی مّلت در حجاب فنا مستور گشت اوراق شجرٌه طوبی بلون صفرا میل نمود

حمامٌھ غضب در منتھی از ھم فرو ریخت ابر رحمت ممنوع گشتھ وبرق سطوت مرفوع شده

ر فرش ّعز ظلما بطیران آمده ودیك بطشت در ذوبان بھجت سنا از عرش دل برخواست ونقمت

ٌه خفا بلبل فنا را از ووصعبنشست وزاغ شھر اغما طوطی مصر لقا را از شكرخائی منع نموده

سبای ظھور منع نموده وبوجھل مطھود نغمھ سرائی باز داشتھ غراب غیور ھدھد سرور را از

محفل ضیٌا مخمود گشتھ وشب پره عما بازیگر طلعت محبوبرا از بیت معمور بیرون كشیده شمع

ذّلت جالس گشتھ وزنیم معدن نكبت بر عرشیدان گردیده سلطان مكمن عّزت بر نقطٌھم

---١۵١ صفحھ ---

-برای تمامت مکتوب بھ کتاب عنقای بقا در قاف وفا »کاتب األسرار«مکتوب جمال مبارک در جواب معروضھ مّال حامد بیسارانی - 7

. مراجعھ گردد225-222صفحات 

416-415. صص – رحیق مختوم جلد – مکتوبی است کھ جمال مبارک خطاب بھ حاجی رسول نام مذکور صادر فرمودند این متن نامھ و-
13
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در بر عرش عظمت مستسكن شده زنبور حسد در سینٌھ ارباب نخوت در فوران آمد وابحر فتنھ

شوق را صدور ارباب عبرت در ھیجان شد ادیب عشق را از مصطبٌھ توحید بیرون نمودند ولبیب

گشت محبوبان وادی ز ذوق استدراك باز داشتند حدیقٌھ تقلید زینت گرفت وثمرٌه تحمید مقطوعا

سلطان در دست جغدان بیحیا محنت مبھوت گشتند ومحجوبان وادی كثرت شاھد مقصود شدند یار

؛شدگرفتار آمد ویوسف امكان در دست برادران بیوفا در چاه

 بیگناھی میَكنندپر وبالش_جغدھا بر بازا ستم میُكنند 

یا زقصر ساعد آن شھریار_زان دیار كھ چرا تو یاد آری

یوسف چیست پسغیر خوبی جرم_جرم او اینست كو بازاست بس 

")ای بسا شھ را بُكشتھ ّفر او_دشمن طاووس آمد پر او 

واب جمتداول گشت وبعدًا دروصورت آثار مذكوره فیما بین عرفا وفضالی كردستان منتشر و

سلوك نگاشتند سیر وشیخ محیی اّلدین قاضی خانقین رسالٌھ شھیره بھفت وادی را در بیان مراتب

مقامات عارفین وسالكین ومكتوبی بشیخ عبد اّلرحمن در بیان دقائق عرفانّیھ توحید وبیان

ه ودر مقّدمٌھ رسالٌھ مذكوره اشارفرستادند كھ بنام چھار وادی در بیان مراتب سلوك میباشد

"14والیت شیخ بدو منتھی میگشت فرمودند قولھبمعارف سّید عبد القادر غوث گیالنی كھ سلسلٌھ

افنان سدرة فٌوادك وعرفت ما غّردت حمامة اٌالیقان علی وبعد قد سمعت ما غّنت ورقٌا العرفان علی

حظة كتابك روائح الّطیب من قمیص حّبك وادركت تمام لقائك فی مالاغصان شجرة قلبك كاّنی وجدت

. صص–چھار وادی - ۶
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فی فنائك فی الّلھ وبقائك بھ وحّبك احّبٌا الّلھ ومظاھر اسمائھ ومطالع صفاتھ لذاولما بلغت اشاراتك

اذكر لك اشارات قدسّیة شعشعانّیة من مراتب الجالل لتجذبك الی ساحة القدس

---١۵٢ صفحھ ---

تری ة حضرة محبوبك ولنالقدس والقرب والجمال وتوصلك الی مقام ال قوی فی الوجود اّال طلع

الغوثّیة قولھ وتظھر علی الخلق اّال كیوم لم یك احد مذكورًا وھی ما غّن بلبل اٌالحدّیة فی اّلریاض

ویتذّكر طائر روحك حظائر القدم ویطیر فی فضٌا لوح قلبك رقوم لطائف اسرار اّتقوا الّلھ یعّلمكم الّلھ

من ثمار اٌالنس فی بساتین كلی من كّل الّثمرات انتھی  ویجتنی فاسلكی سُبل رّبك ذلال بجناح الّشوق

چنین مسطوراست  ای حبیب َمن این غزال صحرای احدّیة را كالبی چند در ودر آواخر آن رسالھ

بستان صمدّیھ را منقاری چند در تعاقب واین طائر ھوای الھی را غراب كین در كمینپی واین بلبل

را از  عقب ای شیخ ھّمت را زجاج كن كھ شاید این سراجواین صید پر عشق را صّیاد حسد در

الھی مشتعل گردد بادھای مخالف حفظ نماید اگر چھ این سراج را امید چنان است كھ در زجاجٌھ

البتھ بشمشیر افتد وسری كھ بّحب ودر مشكاة معنوی برافروزد زیرا گردنی كھ بعشق الھی بلند شد

پیوست البتھ پر خون گردد فنعم ما قال  عش خالیًا  بذكر محبوببرافراخت البتھ بباد رود وقلبی كھ

وآخره قتل والّسالم علی َمن اّتبع الُھدی  ودر مكتوب مذكور ضمن فٌاّولھ سقم_فالّحب راحتھ عنا 

مسطوراست  ھركس ادراك این رتبھ نمود البّتھ ستر نماید واگر رشحی اظھار بیان مقام واصالن

طالب  البّتھ سر او بر دار مرتفع خواھد شد با وجود این قسم بخدا كھ اگرابراز نمایددارد ویا

اّلراھب واّن مشھور میگشت مذكور میامد زیرا كھ میفرماید  الّحب شرف لم یكن فی قلب الخائف
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مقام وطنھ اّال بكّف الّصفر عّما فی الّسالك الی الّلھ فی المنھج البیضٌا واّلركن الحمرٌآ لن یصل الی

من كّل شٌی ومن خاف الّلھ یخاف منھ كّل شٌی پارسی گوی الّناس وَمن لم یخف الّلھ اخافھ الّلھاید

---١۵٣ صفحھ ---

عشق را خود صد زبانی دیگراست  چھ ملیح است این فرد در_گو گرچھ تازی خوشتراست 

مخالف حكم گروا_ور تیر بال بارد اینك ھدفش جانھا _اینمقام  گر دّر عطا بخشد صدفش دلھا 

ومّنتش میبردم ودستش كتاب نمیبود البتھ قاتل خودرا از مال خود قسمت میدادم وارث میبخشیدم

قضا چنین امضا فرمود  حینئذ اجد بر چشم میمالیدم ولكن چھ كنم كھ نھ مال دارم ونھ سلطان

نھا بعیدًا  بوی جانی وجدتھا قریبًا ان انتم تجدورائحة المسك من قمص الھٌا عن یوسف البھٌا كٌاّنی

باز گر حالی از آن _از برای حق صحبت سالھا _مھربانم میرسد بوی یار_سوی جانم میرسد 

عقل وروح ودید صد چندان شود ودر مقام مناجات _وآسمان خندان شود تا زمین_خوشحالھا 

ّرٌه علمی كھ در ذ_با تو یاد ھیچ كس نبود روا _ایخدا ای فضل از حاجت روااین ابیات مذكور

مّتصل گردان_قطرٌه دانش كھ بخشیدی زپیش _وارھانش از ھوا وخاك پست _من است جان

ودر مّدت اقامت جمال احوال این طایفھ در عراق در مّدت غیبت جمال ابھی-)بدریاھای خویش 

 میرزا یحیی محزون ومتٌاّثر بودندابھی در كردستان كھ عالقھ مندان وبستگانشان بیخبر وبغایت

بنام میرزا علی وحاجی علی درویش والمس فروش بنوع سابق اّلذكر بكمال احتیاط واستتار زیستھ

ومحارم كھ با وی مالقات ومعارفھ كرده ممنوع از ذكر نام خودرا نامیده وفقط بعضی از خواص

ینحال احدی از اینطائفھ شخصش ومسكنش را ندانستھ ونشناختند وبا اوتعیین مقامش بودند

ببابیان نوشتھ سعی در توّجھشان بخود نمود وھّمت بانصرافشان از جمال ابھی پیوستھ نامھ
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ھّمت ومستدّل ببعضی از كلمات حضرت نقطٌھ اولی گشتھ آنانرا دستور تقیة ھمی داد وگماشت

بعضی از مبذول داشت كھ ركنھ نام بابی از السن وافواه ایرانی وعراقی برافتد وھرگاه

دانش برای مالقات وی بعراقآرزومن

---١۵۴ صفحھ ---

السن وافواه بعراق میامدند روی بانان نشان نمیداد وھرگاه میشنید كھ در ایران ذكر نامش در

انتقام از ناصراّلدین شاه میباشد فی الحال تبدیل لباس كرده باطراف میشتافت ودر عین حال بفكر

مقصود بطھران فرستاد ومیرزا آقا جان ای انجام اینرا بر)خادم(برآمده میرزا آقا جان كاشی 

شاھی بگل كشی وبنائی پرداخت ولی كارش از چندی در طھران مترّصد بود واّیامی در عمارت

یحیی بصدد قلع وقمع جمعی از بابّیھ كھ دعوت استقالل پیش نبرده ببغداد مراجعت كرد ونیز میرزا

ّید محّمد اصفھانی ونیز مّال رجبعلی ومّال علیمحّمد برادران خالل آن اّیام سمرتفع نمودند برآمد ودر

ھمدست منقطعھ حضرت نقطھ اولی با خواھرشان بعراق آمده در كربال اقامت جستند ومّتفق وحرم

داد وسّید محّمد ویار شدند ومیرزا یحیی در حرم مذكوره تصّرف نموده آنگاه بزّمیت سید محّمد

بیان ومجریان مقاصد خود مقّرر عفر نراقی وبعضی دیگر را از شھدٌاوبرادران حرم ومّال محّمد ج

وپیروانش خصوصا در عراق كسر حدود دینّیھ داشتھ بمواعید طلوع سلطنت بیانّیھ مستبشر ساخت

مقابر متبّركھ وغیرھا آنچھ میتوانستند میكردند ومیرزا كرده از ربودن اموال انام وھتك احترام

مور قتل میرزا اسدالّلھ دّیان خوئی نموده بتعجیل از راه كردستان باذربایجانمٌامحّمد مازندرانی را

بنوعی كھ ھر فرستاد واقوال واعمالشان پیش از آنچھ در سابق در قلوب مسلمانان بود ایجاد كرد

منتسب میداشتند وعدٌه قلیلی واقعٌھ فظیعھ رخ میداد از اینطائفھ دانستھ وھر عمل منكری را بایشان
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ومورد ّسب ولعن مردم خصوصًا اكراد شیعھ این طائفھ كھ در بغداد اقامت داشتند ذلیل وحقیراز 

وملجئی نداشتند واعضٌا عائلھ مباركھ نیز برای ھجوم بودند وھرچھ بر ایشان وارد میگشت مٌامن

نمیرفتند ونوبتی دو تن از احّبای آذربایجان كھ بقصد زیارت ازوسنگسار اشرار در روز بیرون

مشاھده آن احوال نمودند ساعتی در بیرونی خانٌھ ابھی نشستھ گریستند ایران رسیدند چون

شتافت كردند وتنی خانٌھ میرزا یحیی را نشان یافتھ با مقداری تحف وحلوّیات بدرب خانھومراجعت

وآن مرد غریب ومیرزا یحیی را بیم گرفت از خانھ بیرون آمده فریاد سارق وحرامی بركشید

ده بگریخت ونیز درترسی

---١۵۵ صفحھ ---

اشتھاردی در ونیز در آن اّیام جمعی از مشاھیر بابّیھ در عراق میزیستند چنانكھ شیخ ابوتراب

اشتغال میورزید صحن عّباسی كاتب ومعّلم بود وشیخ حسن زنوزی نیز در آنجا بشغل كتابت

بودند ولی ھمگی بغایت ربالوحاجی سّید جواد وحاجی میرزا حسن رشتی وشیخ سلطان مقیم ك

وبیم مالقات نموده از مسائل این امر احتیاط وتقّیھ عمل میكردند وگاه گاھی با یكدیگر بحال خوف

جمال ابھی از خانٌھ مسكونھ شان یعنی خانٌھ علی مدد صحبت میداشتند ونیز در خالل آن اّیام عائلٌھ

ّنام وجدید التعمیر بود انتقال یافتھ استقرار معروف بخانٌھ سلیمان غسابق اّلذكر بخانٌھ دیگر كھ

 كھ شش ماه از غیبت ١٢٧٠در اواخر ذیحّجھ سال (زرندی باین مضمون آورد جستند ونبیل

گذشتھ بود از ایران بعراق وارد شدم ودر سر جسر بغداد با جناب كلیم تصادف شد مراجمال مبارك

كلیم ت غصن اعظم مشّرف گردیدم از جناببرد بزیار)خانٌھ علی مدد (با خود ببیت مبارك 

حكایت كردم درخواست مالقات ازل نمودم فرمودند با كسی مالقات نمیكند ومن آمدن تورا برایش
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كلیم فرمودند اگر جمال گفت در اینحدود توّقف نكند وبكربال رفتھ با سّید محّمد اصفھانی بماند

پیش میاید عجالتًا در كربال بمان ودرر  ببینم چھمبارك در بغداد بودند نمیگذاشتم بجای دیگر بروی

كتابت كنی پس من بكربال رفتم وبطلسم افتادم دچار زمستان تورا ببغداد احضار میكنم كھ برایم

بخانٌھ سّید محّمد اصفھانی برد سّید ھرجا میرفت مرا با خودعلیمحّمد اصفھانی شدم ومرا

___________________________________________________________

حكایت میكردند كھ در (چنین نگاشت نبیل زرندی ضمن نقل حاالت وبیانات جمال ابھی پس از مراجعت از كردستان ببغداد

حسین قّنادرا دیدم ذكر نمود كھ چندی میرزا آقا جان پیدا نبود بعد جناب كلیممراجعت از سلیمانّیھ در قزل رباط آقا سّید

كھ اورا برگردانم ولی اورا پیدا نكردم یحیی اورا تحریك بسفر طھران نمود واو رفت لذا مرا بتعجیل فرستادمّطلع شدند كھ 

میدانست كھ اینگونھ امور مرّضی من نبوده ونیست وچون ببغداد وارد شدم ومراجعت نمودم فرمودند آقا میرزا موسی

خبر رسید كھ میرزا آقا ن خیال فاسدی فرستادی واز روزی كھكھ باز فساد كردی ومیرزا آقا جان را برای چنیبیحیی گفتم

احاطھ نمود وخیال فرار از بغداد داشت بٌاو گفتم من اینجا ھستم جان وارد عمارت برای اجرٌا آنخیال شد یحیی را اضطراب

شد كھ میرزا آقا تا مرا نگیرند بفكر تو نمیافتند باز اضطراب قلبش رفع نشد تا سفر كرد وچون مطمئنھرچھ واقع شود

)فرار میكرد وما اورا مكّرر منع نمودیم جان كاری نكرد ببغداد مراجعت كرد ھمیشھ ھر وقت انقالبی میشد او

_________________________________

---١۵۶ صفحھ ---

میخواستم با خود میبرد وچون تنھا میرفت مرا بعلیمحّمد میسپرد وبسیار مكّدر بودم ھر وقت

كاشانی در دار الّشفا بود واز رت سّید الّشھدٌا بروم بمن میخندیدند فقط سرورم بمالقات آنجوانبزیا

در دل خود آرزوی شھادت مازندران وطھران را مشاھدٌه آن ھیاكل ظلمانّیھ مكّدر ومتحّیر مانده

 در كربال كربال گذشت وجناب كلیم آنجوانرا ببغداد برد ومنمیگذراندم ومّدت دو ماه باینحال در

ونفحات تقدیس از جائی استشمام نمیكردم تا مكتوب جناب كلیم رسید بوده بحال حیرت میزیستم
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طلبید سّید محّمد خواست مانع شود گفتم جناب كلیم ھم بمركز امر نزدیكترند وھمومرا نیز ببغداد

مرا در خانھ دمبتعالیم امر عاملتر لذا نجات حاصل كرده ببغداد رفتم ودست وپای كلیم را بوسی

مینوشتیم در شبھای جمعھ مسكن دادند كھ با آنجوان چند نسخھ از كتاب اسمٌارا بنویسیم وآنچھ

اسمٌا بخّط میرزا یحیی بود ودر حواشی تشریف آورده میگرفتند وچند جزو دیگر میدادند وآنكتاب

آت مصدر كرده بود در ھر حاشیھ را بعنوان یقول المرتفسیرھای بسیار بارد وبعید از مطلب نوشتھ

است ونھی فرمودند كھ احدی مانند مّالھای سابق حاشیھ بر صورتیكھ آنعمل بنّص بیان ممنوع

خوف وبیم از اشرار ایرانیان حكمت كرده از خانھ بیرون نمیرفتم ودر كلمات بدیعھ ننویسد وبرای

مودند روزی تشریف دو بار حضرت غصن اعظم منزل مارا بقدوم خود منّور میفرھر ھفتھ یك یا

ودستمال سفیدی بر فینٌھ مبارك بستھ بودند عرض كردم حدیث تعمّموا فاّن المالئكة قدآوردند

شنیدم كھ تعّممت بجھت امروز بود تبّسم فرمودند ومن در آن اّیام از لسان مباركشان دو مطلب

ود دیدم چھ بعد از خھرگز فراموش نمیكنم یكی آنكھ فرمودند من در صغر سّن حالت پیری را در

آنچھ كھ شاید وباید نباشد فقط پسر ھجرت جمال مبارك پیر شدم دیگر اینكھ فرمودند ھرگاه در من

وھمان روز این سخن در نظرم عظیم آمدجمال مبارك بودن ھیچ فائده برایم ندارد

---١۵٧ صفحھ ---

باب اموال نی ووصّیتش در مراجعت جمال ابھی از كردستان ببغداد   خبر قتل ابوالقاسم ھمدا

دولت ایران مقیمین در مسروقھ بنام درویش محّمد ایرانی مقیم در سلیمانّیھ ضمن اخبار اتباع

كلیم بشنید ودانست كھ جمال ابھی با عراق وكردستان بكار گذاری بغداد رسید وآقا میرزا موسی

با شیخ سلطان كربالئی كھ بسالی بعائلھ محترمھ داد تبدیل نام در سلیمانّیھ اقامت دارند وبشارت
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ازدواج نموده ونھایت اخالص وشھامت داشت قضّیھ را طرح كرد قبل بنت كریمھ اش را جناب كلیم

بسلیمانّیھ رفتھ بدون جمال ابھی مراجعت ببغداد ننماید وعرائض در چگونگی واو تعّھد نمود كھ

برضای خلصین وتعّھد قیام بر عملودر شرح تٌاثیرات فراق در عائلھ مكّرمھ ومنتسبین ومامور

را ھمراه نموده با شتاب الھی تنظیم كرده با بعضی ھدایا بٌاو سپردند واو جواد نام از بابیان عراقی

مبارك در خانقاه خالدّیھ     سوی سلیمانّیھ روانھ گشت تا بسلیمانّیھ رسیدند وبلقٌا

مضمون بیانات شفاھیھ حضرت عبدالبھٌا

سھ ھزار چشم كور كردم تا كّحال مبارك خبری نداشتیم حاجی فرجی كّحال در بغداد بود كھ خودش میگفتابدًا از جمال 

اخبار میاورد ودر آن اّیام روزنامٌھ طھران را كھ اّول روزنامٌھ ایران شدم برای حراجی بكارگذاری میرفت وبرای ایرانیان

بغداد كھنھ بود رفتھ آقا عمو روزھا بقھوٌه صالح كھ در طرفچاپار ماھی یكبار بكارگذاری میاوردند وچون بود توّسط

حكایت كرد در روزنامھ نوشتھ اند كھ آقا ابوالقاسم مینشستند مرا ھم میبردند ایرانیھا ھم میامدند روزی حاجی فرج

سوار ّیت او چنداورمان حاكم آنجا حسینعلی خان سلطان اورا شب مھمان كرده وبعد برای امنھمدانی بسلیمانّیھ میامد در

میُبرند وبر جسدش سنگ می چینند ھمراھش روانھ كرد سوارھا در راه كج میكنند وباالی كوھی میَبرند وسرش را

میگذرند خون را مشاھده میكنند وپس از تحقیق نعش را از زیر سنگ واموالش را میَبرند اھل دھات نزدیك چون از آنجا

دوزند آنمقتول د چھ گلویش بتمامھ بریده نشده بود میبرند بده وگلویشرا میبینند كھ ھنوز جان داردرمیاورند ومی

خودرا نوشت كھ من آقا ابوالقاسم ھمدانی ھستم در نمیتوانست حرف بزند لكن فھماند كاغذ وقلم بیارید آوردند شرح حال

بردند  كار را كردند واشیائم رامیھمان كرد آدمھا بھمراه من فرستاد آنھا در راه ایناورمان مرا حسینعلی خان سلطان

ایرانی تسلیم بدارند ومن بعد از دیدن ایشان حال مجازات میخواھم واشیائم مسترد بدارند ودر كوه سرگلو بدرویش محّمد

ایشان میرفتم وھر نوع در اشیائم معمول دارند ما چون این قّصھ را شنیدیم گفتیم كھمراجعت بایران كرده باز ھم بدیدن

ھزار ویكبار گرفتیم من در اندرون ویش محّمد جمال مبارك است من ومیرزا آقا جان ختم یا الھ المستغاث كھ دواین در
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سلیمانّیھ ایرانی كسی ھست گفت حاجی عّباس نامی ھست بتوّسط واو در خانھ خود بعد از حاجی فرج پرسیدیم كھ در

حاجی فرج

_______________________________

---١۵٨  صفحھ---

 میالدی١٨۵۶_ ھجری قمری ١٢٧٢سال سیزدھم ظھور واقعات سال 

اكراد را خالدّیھ نائل شدند وباقدام افتاده لحنی گریستند ولی چون شّدت اخالص وعشق وتعّلق

را صرف تشّرف بجمال ابھی گریستند نتوانستند دم از عودت ببغداد زنند وعنوان ورود خویش

زیستند تا آنكھ شبی با آنان  عرائض را تقدیم نموده ساكت وساكنبمحضر مبارك قرار دادند وفقط

واخالص اكراد رابیان كردند واز مصائب خلوت فرموده از بیوفائی بابیان شرح وبسط كالم اراده

اظھار واخبار نمودند وشیخ سلطان باقدام مباركھ افتاده وبلّیات گذشتھ وآنچھ از بعد وارد میشود

وعجز والحاح نمود وقسم یا كرد كھ اگر مسئلت خاصان وخالصان را گریستدامن ایشانرا گرفتھ ب

در سلیمانّیھ مانده ودیگران نیز از عراق بانان پیوستھ دیگر مراجعت ببغدادنپذیرند ایشان نیز

وآندو از شّدت نخواھند نمود تا آنكھ جمال ابھی اظھار شفقت فرموده مسئلتشان را قبول نمودند

قول شیخ سلطان چنین تند ونبیل زرندی بیانات مباركھ را در آنشب نقل ازمسّرت شرمسار گش

خودشان را محّل توّجھ آنھا قرار دادیم چون دیدیم اھل بھا استعدادی ندارند یكی از امثال(نگاشت 

مستعمل ولباس فقر بیرون آمدیم با وجود این شنیدی وخود از میانشان بیرون رفتیم وبٌاین ردای

اھل بیان جز ھوی وعدم وفا دیده نشد بلكھ مشاھده شد كھ یحیی ھا چھ میگویند ولی ازكھ این كرد

از پیش نبرد خواست مرا ھدف سھام دوست ودشمن نماید لعل كامرانی چون در امر بیان كاری
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حظھ نھ مالرا بٌاو دادم تا معلوم شود كھ چھ میتواند بكند والّلھ الذی ال إلھ إّال ھو اگریابد لھذا میدان

میرود ابدًا رجوع نمیكردم آن بود كھ امر مبارك نقطٌھ اولی پایمال میشود وآن ھمھ دمٌا مطّھره ھدر

ووفا مانع است ای شیخ اگر میدانستی كھ وآنھارا معتكف اصنام اوھام خود میگذاشتم ولی غیرت

من از این مراجعت بچھ

___________________________________________________________

سھ منزلی سلیمانّیھ در كوه گلو حاجی فرج بان حاجی عّباس نوشتیم او نوشت كھ این درویش فاضل كامل كھ نوشتید در

نیست ھفتھ یكبار برای حّمام بشھر میایند لذا شیخ سلطان وآقا محّمد ساكن است بواسطٌھ اشرار راه رفتن بانجا ممكن

در كوه گلو تشریف دارند  آنجا تفتیش كردند ونشانی جستند وباٌالخره دانستند كھعزیمت سلیمانّیھ كردند ودرجواد حّطاب

مشّرف شدند التجا كردند راضی نشدند آنھا گفتند كھ ما ھم ورفتن بانجا ممكن نیست آنقدر صبر كردند تا تشریف آوردند

نمیكنیم اّما از حضور مبارك مرّخص نمیشویممخالف رضای مباركھ

__________________________________

---١۵٩ صفحھ ---

ومخالف بچھ نوع از بلّیات مبتال خواھم شد ھرگز راضی نمیشدی كھ مرا برده بدست ھزاران عدو

فرمودند وآنان را راضی بسیاری ولكن لیقضی الّلھ امرًا كان مفعوًال وزود با مشایخ سلیمانّیھ وداع

ببغداد بیائید وبپرسید كھ خانٌھ درویش د مرا ببینیدوساكن نمودند فرمودند ھر یك از شما خواستی

باید ھر سالی دو سھ نفر زیادتر نیائید كھ سبب گفتگو محّمد برادر میرزا موسی بابی كجااست ولی

متٌاّثر بودند وبھیچ یك اذن مشایعت ندادند ودر بین طریق در وانقالب اعجام خواھد شد ھمھ

د كھ ما این قصیده را نظر بخواھش اكراد نوشتیم ولكن ورقائّیھ میفرمودنخصوص قصیدٌه ّعز

دیدیم دقیقھ رقیقھ ومقامات عالیھ درآن است كھ باید بعدھا خلق بدیعی خلق شوند وچونمعانی
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ایراد نكردند ولی رزق نفوس موجوده نیست از دست اكراد گرفتیم در وقتی كھ شنیدند علمای آنھا

برای تو میگویم نھ دیگران تا نوع بیانات میفرمودند كھاھل بیان خواھند كرد ھر روز با این 

ھمین اّیاماست ودیگر چنین اّیامی باین فراغت وقتش بیاید ونیز مكّرر میفرمودند كھ اّیام راحت من

وجواد ھمراه شدند وجمال ابھی با ھمان لباس درویشی كھ در وبالجملھ شیخ سلطان)بدست نمیاید

كردند واز خروج شیخ سلطان وجواد از بغداد تا یوم عودت ببغداد عودت بر داشتند بسوی بغداد

 مارچ ١٩(١٢٧٢رجب ١٢ماه بطول انجامید وورود ببغداد در یوم نوروز مطابق  تقریبا چھار

واقع شد ویوم قبل ازآن در بعضی از باغستان دروازه معّظم نزول نموده شب نوروز در)١٨۵۶

از الواح احوال  رساندند وروز نوروز بخانھ وارد شدند ودر یكیآن باغ ماندند ومژده بعائلھ مباركھ

دو سنھ او اقّل از ما سوی " قولھ اٌالبھی چنین بیان فرمودند، سفر كردستان واوضاع عراق را

بغضا ساكن شود وحوادث حسد بیفسرد الّلھ احتراز جستم واز غیر او چشم برداشتم كھ شاید نار

ای مریم اسرار الھی را

___________________________________________________________

زورٌا زشرف یثرب وھم بطحٌا شد_در سال چھل زدشت بر زورٌا شد 

از سلطنتش لوٌا حق برپا شد_چھار سو جمع شدند عّشاق وی از

نبیل زرندیشمس مكمل واقع شد                 رجب تحویل١٣در شب پنجشنبھ 

______________________________

---١۶٠ صفحھ ---
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مستورٌه در الھی را اظھار نشاید ورموزات رّبانی را اجھار محبوب نھ ومقصود از اسرار كنوز

وال اٌالثمار وال ما كان وال نفسم مقصوداست الغیر باری تالّلھ حملت ما ال یحملھ البحار وال اٌالمواج

استفساری از این امر ننموده بلكھ خیال حدی از اخوان وغیرهما یكون ودر این مّدت مھاجرت ا

از خلق سموات وارض فَوالّلھ نَفسی فی سفری لیكون ادراك ھم نداشتھ مع آنكھ اعظم بود این امر

اینكھ آن ھجرت حّجتی بود اعظم وبرھانی بود اّتم واقوم بلی صاحب بصر خیرًا من عبادة الّثقلین با

الحظھ نماید وبی بصر از حسن جمال خود محروم است تا چھ رسد بجمال قدسبمنظر اكبر مباید تا

قضای الھی بعضی معنوی ظّل از ُمظّل چھ ادراك نماید ومشتی گل از لطیفھ دل چھ فھم كند تا آنكھ

وھمھ كس در جستجو افتادند از عباد روحانی بفكر غالم كنعانی انداخت با دستھ مكاتیب از ھمھ جا

كّلشٌی الی صراط مستقیم قسم بافتاب  نشانی از این بی نشان یافتند واّنھ لھادیودر كھف جبلی

مسكین مبھوت ومتحّیر شد بقسمی كھ از ذكر آن حقیقت صمدانی كھ از حضور واردین این مھجور

حدیدی از خلف عالم قدم بیرون خرامد وخرق استار نماید این قلم عاجز وقاصراست شاید كھ قلم

وحق یقین اظھار نماید وتا یك لسانی ببیان آید ولئالی رحمانی را از ا بصدق مبینوجمیع اسرار ر

اّال آورد ولیس ھذا علی الّلھ بعزیز باری ختم اسرار را ید مختار گشود ولكن ال یعقلصدف بیرون

ه بلكھ مفقود وُمردالعاقلون تا آنكھ نّیر آفاق بعراق راجع شد نفسی چند مشاھده شد بیروح وپژمرده

فانی در مراقبت امر الّلھ وارتفاع او حرفی از امر الّلھ مذكور نبود وقلبی مشھود نھ لھذا این بندٌه

بقسمی قیام نمود كھ گویا قیامت

---١۶١ صفحھ ---
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بارتفاعی كھ قیامت مجّددًا قائم شد چنانچھ ارتفاع امر در ھر شھری ظاھر ودر ھر بلدی مشھود

قبائل سبب از جمیع فرق ومقابل اعدٌادند ای مریم قیام اینعبد درك نموجمیع ملوك بمدارا وسلو

 الخ"من لدن عزیز قدیركذلك قّدرازدیاد َحَسد اعدٌا شد بشٌانیكھ ذكر آن ممكن ومتصّور نھ

قیام تاّم جمال ابھی بر نشر امر بیان وتربیت بابیان

میرزا یحیی ّدت تٌاّثر از اعمال مذكورهوجمال ابھی بعد از عودت از كردستان مّدتی از جھت ش

الی اّلزورٌا وجدنا اّنھ وھمرھانش چنانچھ در لوحی مسطوراست  ُقل اّنا لّما رجعنا من ھجرتی

غّل حاسدان وتنبیھ غافالن توّقف در تصّرف فی حرم الّنقطة بذلك بكت عین ّسری  وبرای اخماد

فقط معدودی از بابیان ایرانی وعراقی مقیم در وخانھ كرده جز برای زیارت كاظمین بجائی نرفتند

محّبین مخلصین كردستان ونیز بابیان عراق وایران پی در پی كاظمین را بار مالقات دادند ولی

برخواستند وغالبًا بواسطٌھ شیعیان ایرانی خودرا باقا میرزا موسی كلیم ببغداد آمده بجستجو

 ھذا جمال ابھی اذن عام تشّرف بحضور بخشیدندتشنٌھ درك محضر ابھی بودند بنٌا علیرسانده

واخالص وذھاب وایاب واردین بسیار شد وجمعی از شیعیان ایرانی نیز مراوده نموده ارادت

وعثمانی متوالیًا حاصل كردند وعلمٌا وعرفا ومشایخ قادرّیھ وخالدّیھ واعضٌا حكومت ایرانی

لذا در بغداد وغیره این سخن مند ھمی شدندبمحضر مبارك رسیده از موائد ماّدیھ ومعنوّیھ بھرھ

غنام بساط جدیدی گسترده گردید ومركز انتشار یافت كھ در جانب بغداد عتیق در خانھ سلیمان

علمای بغداد از فرقٌھ سّنت وجماعت مانند ابن افاضھ بدیعھ عرفان اّلھی بر قرار گشت ومشاھر

تٌالیفات در علوم ادبّیھ وحكمّیھ وعرفانّیھ نموده القادر كھ آلوسی مفتی وشیخ عبدالّسالم وشیخ عبد
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علما دانستھ وایرانیان شیعیان را اعجام رفضھ میخواندند از روی حمّیت نژادیخویش را سرآمد

ومذھبی بیت مبارك مراوده كرده از مسائل اھل سّنت

---١۶٢ صفحھ ---

 میالدی١٨۵۶_ ھجری قمری ١٢٧٣سال چھاردھم ظھور واقعات سال 

تبكیت سّنت وجماعت امور معضلھ را پرسیده مجادلھ كردند وجواب شنیده خاضع شدند واین سبب

داود وعبدالّلھ پاشای مخالفین وكثرت مراوده طالبین گردید وامثال علما واعاظم مذكور از قبیل سّید

ثال نائب گمرك بغداد واز ایرانیان امسلیمانّیھ ووزیرش محمود آقا افندی ومّال علی مروان ناظر

اّلدولھ زین العابدین خان وغیرھم كھ از حكمروائی در اٌالیالھ وشجاع اّلدولھ وسیف اّلدولھ وفخر

نشٌاه فیض معاشرت ابھی سرمست گشتند وزین العابدین خان قسم ایران مھجور بودند ھمگی از

محضر مبارك نمیدانم عّلت چیست كھ اگر ھموم عالم در دلم جمع باشد ھمینكھ بخورده میگفت من

شنیده رفع اندوه شده گویا بجّنت اعلی وارد گشتم وھر سٌوالی كھ داشتند عرض كرده جوابمیرسم

اینطائفھ اظھار محّبت قانع میشدند ولذا با ھمٌھ نفرت وتعّصب مردم عراق نسبت باھل ایران با

را ومغرضین لب بافتوخضوع مینمودند وھرگاه در محضر حكومت وغیره كسی از معرضین

قیام مینمودند ومتدّرجًا واعتراض نسبت باینطائفھ میگشود نفوس مخلصین بحمایت ومدافعت

مشمولین تعّدی وجریمھ قونسولگری بجائی میرسید كھ منزل ابھی ملجٌا مظلومین گشتھ چنانكھ

برخی از جھت غلبٌھ محّبت اظھار ایمان باین امر ایران پناه بدانجا برده محفوظ میماندند وحّتی

میشمردند وشیعیان ایرانی مقیم بغداد از مالحظٌھ این احوال بٌاتش كرده خودرا از مٌومنین سابقین

افروختند ونزد علمای خود شكایت كرده گفتند وزیر زاده كھ بموجب حكم دولت بغض وحسد بر
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درمنفی در گوشٌھ بغداد بوده چنین مسند ریاستی گسترد كھ علما ومجتھدین باید خودراایران

اّتفاق نمودند وبا زوایا وخفایا پنھان نمایند پس علما بحركت آمدند وبا معارضین ومخالفین دیگر

كاظمین ومٌامور بتعمیر شیخ عبد الحسین مجتھد شھیر طھرانی كھ از جانب دولت ایران ساكن

وّیھ باشید اینطائفھ حجت وقدرت قبقاع متبّركھ كربال بود مشورت كردند واو در جواب گفت آسوده

ونیز جمعّیت معتنابھا ندارند وپس از اّیامی چند

---١۶٣ صفحھ ---

 میالدی١٨۵٧_ ھجری قمری ١٢٧٣سال چھاردھم ظھور واقعات سال 

مراوده خود متفّرق خواھند شد واكنون چون مردم جاھل ویرا معتكف در خانھ دیده گمانی برده

بر ھمھ معلوم خواھد شد اظره ومحاّجھ قدم گذاردمینماید وھمینكھ از خانھ بیرون بیاید در میدان من

سابق اّلذكر بمحضر ابھی عرض كھ كمانھایشان بر خطا بود واین سخنان را حاجی ھاشم عّطار

اكنون ترك معاشرت مارا بھانھ كرده نمود فرمودند شیخ عبدالحسین برای غّلی كھ در دل دارد

رت گذاریم ضّجھ اش مرتفع وبانواع وسائل معاشمیخواھد مردم را بفریبد وھنگامی كھ بنا بر

جز زیان وخسران ثمری ندارد واز این ھنگام غالبًا در برفتنھ ھا قائم خواھد شد ودر ھر حال

بیرون میرفتند واز مجامع مردم میگذشتند وخصوصًا از قھوه خانھ ھا اوقات صبح وعصر از خانھ

شان در بیت مبارك نمیشد شرف حضور ونفوسی كھ برای پارو مالحظات مالقاتعبور مینمودند

انام واوقات معّینھ صبح وعصر كھ در قھوه خانھ می نشستند متدّرجًا یومًا فیومًا ازدحاممییافتند

خانھ یا در بیت در حول ایشان زیاده میگشت واز علمٌا محترمین عراق واكراد وایرانیان در قھوه

بدیعھ محّبت الّلھ وزیدن گرفت وبدینطریق نفحاتپیوستھ ذھاب وایاب میكردند واستفاضھ مینمودند 
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ودرخشان ساخت ودر عین حال بابیان عراق روشنرفت الھّیھ جدیده قلوب وابصار را وانوار مع

آمده با قّوت وشجاعت تاّمھ وغیرت وحماست دینّیھ پشتیبان متینی یافتھ از احتیاط واختفا بدر

غداد ومخصوصًا الواح مباركھ بنام اشخاصی از وچون اخبار ببحفظ ونشر امر بدیع پرداختند

صدور می یافت عشق ونھضتی در اینطائفھ پدید آمد وھركھ میتوانست مٌومنین ایرانی پیوستھ

از آنان فردًا وجمعًا برای اقامت ویا زیارت عزیمت بغداد ھمی نمودند ومیرزا خصوصًا ستمدیدگان

میرفتند اه نفوسی از بابّیھ بطلب مالقات اوبنوعی كھ نگاشتیم منزوی ومختفی بود وھرگیحیی

ندرتًا ویرا مالقات مینمودند ودل باین خوش داشت كھ جمال ابھی

___________________________________________________________

 شھر رجب واقع شد٢۴تحویل آفتاب بحمل در شب شنبھ 

______________________________

---١۶۴ صفحھ ---

بدست خود ابھی مرجع امور ظاھرّیھ بابّیھ وظاھر وقائم در مقابل اعدا شد زمام ادارٌه اموررا

ایران دستور تقّیھ گرفتھاند واز او حمایت ووقایت فرمودھاند ودر مكاتیب خویش باحاد بابّیھ

 دیده ومضامین مینوشت ھركھ مراواحتیاط داده امر بكتمان نام خویش میكرد وغالبًا باین عبارات

ابھی برای اقتضٌا مصالح وقت وحكم الھّیھ كافر است وھركھ بگوید صوت مرا شنیده كافر وجمال

ارسال داشتھ با محّبت وشفقت از او نگھداری مینمودند واو مكاتیب ومسائل اورا نیز برای بابیان

ل مستور بابیان بصدد اجرٌا افكار ومقاصد خود بود حسد وبغضارا در دباّتفاق محارم خود از

وجمال ابھی قوًال وعمًال لّینًا ویا شدیدًا اورا نصیحت وتنبیھ مینمودندومخفی میكرد
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كیفّیت قتل میرزا اسدالّلھ دّیان وانتحار آقا میرزا غالمحسین از بابیان

را قبًال نام میرزا یحیی در غیبت جمال ابھی در كردستان مشاھیر بابّیھ واصحاب آثار ومّدعیانی

كھ نسبت بمّدعیان كلمٌھ بد یر وطرد كرد وبا اینكھ حضرت اعلی در بیان توصیھ فرمودندبردیم تكف

شدید داد از آنجملھ كتابی معروف بنام نگفتھ آنان را بحال خود واگذارند در حّقشان امر وحكم

ی اسدالّلھ دّیان خوئی وآقا سّید ابراھیم خلیل تبریزمستیقظ نوشت وخطلب بابیان دستور قتل میرزا

 واز جملھ اّلدواھی ملّقب ساختبت وابوالّشرور وخلیل را َجوت وابودّیان را طاُغوداد 

”نفوس مذكوره پرداخت این استكلماتی كھ در شٌان  قل،

___________________________________________________________

را عنایت فرمودند كھ این كتاب را  تفسیر احسن القصصكھ جمال ابھی كتاب مبارك قّیوم اٌالسمٌا(نبیل زرندی چنین آورد 

ام كھ شما ھم اّدعای من یظھر الّلھی كردٌه وحضرت اعلی برھان آن نّیر بگو شنیدهنزد دّیان كھ تازه از عجم آمده ببر و

یل ھم با او بودند پیغام ابراھیم خلآیات قرار داده این كتاب را بلسان آیات شرح بنویس بنده نزد او رفتم برادر سّیدآفاق را

حالتی پیدا شد بعضی چیزھا نوشتم ولی بعد از آن از من آنحالت سلب مبارك رسانیدم ذكر نمود كھ چندی پیش برای من

وجواب را معروض بنقطٌھ فرقان قائم چیز دیگر در دست ندارم برخواستم وبحضور مبارك مراجعت نمودمشد ومن االن

كنار باغچھ بیت چای میل میفرمودندز بعد صبح برای چای احضار فرمودند درداشتم چیزی نفرمودند تا رو

______________________________

---١۶۵ صفحھ ---

المشركین قل الّلھ قل الّلھ لعن الذی افسدوا فی امر رّبك ومنھم اعمی الھندی ومن معھ كّل كانوا من

اخری واولئك یلعنھم ما فی الّسموات وا فی اراضیلعن الذی افسدوا فی ارض الّطٌا ثم الذین ھم كان

ایضًا ثم اعلم باّن اٌالیمان لم یطلق اّال علی فرقة واٌالرض واولئك ھم اصحاب الّنار وبئس المصیر
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صاروا فرق كثیرة ولم یطلق علیھم اسم اٌالیمان ووجب الّلھ عنھم واحدة فی البیان ومن دون ذلك

واّنكم ان الیكم ویلقون القول ان تكفروا بالّلھ وتجعلوا لّلھ اندادًا واضدادًاینوحون اٌالعراض ٌالّن ھٌوٌال

اٌالیمان فاعمل بما وصّیناك اطعتوھم فی القول لم یجر علیكم اٌالیمان واّنك لو ترید ان تدخل فی

ل فیھا ثم اعلم باّن الّلھ سیظھر لكم یومًا یقووعّلمناك فی اشاراتنا وال تخرج ذلك فتكن من الخاسرین

غیركم واّن الذی لم یكن فی البیان لم یكن ظاھرًا ولم یطلق علیھا اسم ان اّتقوا الّلھ وال تقربوا امم

البیان ان ال اّال ان یدخل فی دین الّلھ ویكون من المٌومنین كتب الّلھ علی من یكن سلطانًا فیالّطھارة

ودر مكتوبی “حّتی یكونوا مٌومنین لوكم كاّفةیٌاخذ الفدیة وال الجزیة من نفس بل یقتلھم كاّفھ كما قت

قضی ورقة سطوره مالحظھ بر اولو العلم ھوالّلھ الحمد العزیز علی ما"،دیگر چنین نوشت

امورات را بر خالف بوده وھست ومنھم اعمی الھندی ظاھراست آن كسانیكھ مّدعی شده اند بعضی

الّتٌا فاّنھ لم یكن صادقا ومنھم من یذكر باسم عبدالكریم فی ارض فاّنھ قد قّول عن الصراط ومنھم

اّلدیان فاّنھ لھو الجاھل قد غلبت علیھاٌالسد طبق

___________________________________________________________

ن عنایت دارد اجازه دادند آمد اذبعد از چای حضرت كلیم معروض داشتند كھ دّیان آمده میخواھد مشّرف شود وتوّقع

داده شد تائبم شاھد باشید جمال مبارك چیزی نفرمودند بنده بٌاو جلوس فرمودند نشست عرض نمود از آنچھ بمن نسبت

قیام فرمودند اند الزم است این را كھ میگوئید بنویسید تا سبب اصالح آنھا شود بعدبشما گرویدهگفتم چون بعضی

جمال مبارك اورا حفاظت فرمودند تا عازم كربال  اذّیت او بودندوبعضی اقوال از طرف دّیان منتشر شد وبعضی در صدد

شدند

__________________________________

---١۶۶ صفحھ ---
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ومنھم من یذكر باسم علیھ الغفلة فعلیھ باٌالستغفار ومنھم من اّدعی فی ارض الخٌا ولكّنھ تاب واناب

باٌالستغفار لنفسھ ومنھم علی اكبر فی البغداد لیكمالحسین فی المیالن فاّنھ ذو الّشھوة العظیمة فع

باسم الحسین فی الھند وان فعلیھ باٌالنابة ومنھم من یّدعون فاّنھ اجھل الجھٌال ومنھم من یذكر

ولقد سمعنا ما ذكر اسد الّلھ فیاضل فی نفسھ " ودر مكتوبی دیگراست "باٌالستغفاربمثلھم فعلیھم

فی اٌالرض لیقولون كذبا ان یا كّلشٌی تّتقون اّن الذین ال یشعرون قدر شٌیاّن ھذا افتری علی الّلھ قل

فی شٌانھ ان یصوم لّلھ شھرین قوال عظیمًا وال یفقھون كتب علی من اّتبع اسدالّلھ واعتقد اٌالمر

یكن اّلذھب من القمرد ان لم یكن الفّضة وینفق تسعة عشر مثقاًال من اّلذھب ان یستطیع وان لم

الّلھ لعّلكم تّتقون كتب علی اسدالّلھ ان یتوب من كّل ما  الّلھ تسعة عشر یومًا حدًا فی كتابیستغفر

كّل ما كتب وافتری علی الّلھ ویصوم لّلھ شھرین مع یومین ویستغفر الّلھ فی فعل ویمحون فی المٌا

وسعت رحمتھ ّنھعمره عّما اكتسبت ایداه لعّل الّلھ یغفره بفضلھ ویمحو عنھ ما فعل من قبل اكّل

ان یصوموا لّلھ سبعة اّیام وینفقا كّلشٌی قل كّل عباد لھ وكّل بٌامره یعملون كتب علی الفتیق والّنسیل

لعّل الّلھ یغفر لھما بفضلھ اّنھ كان فّضاال كریما كتب ما حّددنا فی الكتاب ویتوبا عّما فعال من قبل

لھا وان لم تكن كذلك قل الّلھ ذا فضل حق منیعًا كتب قّدرنا ان كان عامال بمثعلی الّنقش ان یفعل كما

یستغفروا من علی اٌالرض ان یتوبوا عّما فعلوا ویصوموا لّلھ شھرین وینفقوا ما قّدر الّلھ وعلی

ابو الّشرور الذی یذكر باسم حدًا فی كتاب الّلھ اّنھ كان ذا جود حق رفیعًا ایضًا الی نفس الّطاغوت

اربع مطالب فاّنا اجبناه عدد الجیم ومكثنا فی ا من اّول اٌالمر فی سنة الواواسدالّلھ الذی سئل مّن

وجوده فھذا المراد فیما ذكرنا بسم الّلھ العّلی اٌالعلی اّن ھذا كتاب اٌالخری وسمّیناه بالبطل ای بطل

نزل
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---١۶٧ صفحھ ---

ضّل وغوی یا ن بعد وكذلك قدنزل من لدّنا بالّحق الی الذی كفر وشقی والذی آمن من قبل وادبر م

یظھر محّمد انشٌاالّلھ من فسوف..ابا الّشرور ما غّرك برّبك اٌالعلی اكفرت بالذی خلقك من طین 

تضراف علیك ولّما اكتسبت وعلی اّلذین اّتبعوك الغمام یضربك بالّسیف ھالك اّیھا الّشیطان ربی این

 اسفا اذ فرطت فی یوسف واخیھ وقد ذكرناك وما واسفنا علیك بعدیا خلیل قد عجبنا من قولك....

قد عجبت بما ذكرت وما استحییت مّما فعلت الّلھ یجزیك بما اكتسبت وجعلھ ینا اّتبعت سبیل الھدی

اّتبعت الّطاغوت فی كینونتك اّیھا اّلدنی...ظھر ابوك اذا ھو علی اّنك التی فی

برای قتل دّیان ذربایجانانی را چنانچھ نگاشتیم بآد مازندر وبدان اكتفا نكرده میرزا محّم"اٌالدنی

ومیرزا محّمد بٌاو دست نیافت سیل داشت ولی اّتفاقًا آن دو از وطن خود بعزم بغداد روانھ بودندگ

ومیرزا یحیی را از تعّرض بنفوس وھنگامی ببغداد رسیدند كھ جمال ابھی عودت ببغداد كرد

حال وتبّری از ھر گونھ دعوی وآمال كرد ف یافتھ عرضمذكوره نصیحت وتوبیخ نمود ودّیان تشّر

از صبح الی عصر یك یك از بابیان عراق را ومورد شفقت والتفات گردید وجمال ابھی روزی

اولی را كھ در خصوص آداب وسلوك محّبت واّتحاد احضار نموده تعالیم ونصایح حضرت نقطٌھ

ا از عزم ایذٌا دّیان منصرف شدند لكن میرزا یحیی فرمودند تذّكر داد تبابیان وعدم تعّرض بمّدعیان

داده از اعمال متكّدر بود وآنچھ توانست تحریك كرد تا اینكھ میرزا محّمد دّیان را فریباز این

در كاظمین زیر خاك كاظمین ببغداد قرب خانٌھ میرزا یحیی رساند وبٌاشد عذاب ُكشتند وجسدش را

ب انداختھ غرق ھ آجسدش را ب كھ سنگ بپای دّیان بستھپنھان كردند وبعضی چنین نوشتھ اند

شد اّما سّید ابراھیم خویش را از جمع  واقع١٢٧٣نمودند واینواقعھ در ماه خرداد مطابق رمضان 



- 212 -

چھ در صدد او نیز بودند ولی جمال ابھی اورا حفظ نموده بابّیھ بركنار گرفتھ تحّفظ واحتیاط نمود

فرمود واو سالمًا بتبریز برگشت واحوالشانتحذیر آنان را از تعّرض بوی

---١۶٨ صفحھ ---

پیمانٌھ در بخش سابق مسطور گردید واینواقعھ وغیرھا كھ از میرزا یحیی وھمراھانش دیده شد

اعمال واحوال مذكوره صبر وتحّمل برخی ازمٌومنین مخلصین را لبریز ساخت وباعتقاد اینكھ از

انتحار برآمدند چنانكھ آقا غالمحسین در ان متٌاّثر شدند كھ بصددصدمھ شدیده بٌامر الھی میرسد چن

رسید وعزم شفای وی فرمودند بعجز والتماس بغداد ّسم خورد وچون خبر بسمع جمال ابھی

شمول محّبت وغفران در ّحق خویش كرده جان نثار آرزوی شھادت خودرا معروض داشت وتمّنای

وقایت جمال ابھی محفوظ ماند ومّال محّمد نبیل زرندی را در وبحمایت نمود وآقا سّید ابراھیم خلیل

عراق مٌامور سیر وسفر در ایران فرمودند واو نیز سالم ماند وبدینطریق امثال ایناین ھنگام از

مذكوره میرزا نفوس ھریك را بنوعی محافظھ نمودند چنانكھ در عدٌه از الواح الھّیھ راجع باعمال

المٌومن بمن یظھره الّلھ اّن الذی افتی علی الحرف الّثالث"، مسطوراستیحیی امثال این كلمات

وھمدستانش از قیام ومقاومت ابھی  ومیرزا یحیی"وعن ورائھ افتی علی انفس معدودات ....

احمد كاشی را با پیام وافكار معرضانھ خود حسودانھ حركتی كردند ومخصوصًا مّال جعفر نراقی

.فرموده احباب را امر بكتمان نمودند  ابھی سترببغداد فرستاد ولی جمال

كیفّیت واقعات فتنٌھ نراق كاشان

بغداد بمحضر بنوعی كھ آوردیم حاجی میرزا كمال اّلدین پس از تحصیل معرفت وانجذاب كامل در

وشور اشتیاق جدیدی در ابھی حسب اٌالمر بایران برگشت وبا نشاط وعشق الھی بنراق وارد شد
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وگماشتگان وھمراھانشان جوش ن وغیرھم انداخت وبرادرش میرزا محمود وبستگانقلوب بابیا

شجاعت وجسارت موصوف بود وخروشی حاصل كردند وخصوصًا حاجی میرزا علی اكبر بكمال

یافتند واجتماعات واقداماتی نمودند ومّال محّمد جعفر مجتھد بابی مذكور وھمراھانش شھرتی

وحاجی میرزا موسی قمی ونبیل زرندی قبًال متوالیًا امر پرداختندوعلی المنابر بذكر ونشر این 

بانجا وارد شده بٌاثار

---١۶٩ صفحھ ---

وشورش بٌاثار نثر ویا نظم عربی یا فارسی خود مغرور گشتھ اظھار من یظھر الّلھّیت نمودند

فتنھ ھمی زد ومّال انداختند الجرم مّالھا تعّصب وھیجان كردند ومّال رضا واعظ یزدی دامن بر آتش

برآمد وبا اینكھ گروه بابیان در محّمد جعفر را بیم فرا گرفتھ با اجتماع حكمران ومّالیان بر منبر

كرده بر منكرین عقیدت مّالھا لعن نمود وجلب اطرافش مسّلح حاضر بودند تبّری از عقیدت بابّیھ

ش نگشت ومعاندین ھر روزه ولی معذلك فتنھ خوامورضای خاطر مردم كرد ومّال رضا بگریخت

 عیسی خان بیگلربیگی حاكم كاشان بترسید وشكایت ١٢٧۶برای دفع اینطائفھ كوشیدند تا بسال

مجتھد كاشی مقیم طھران كمك وتقویت كرد وفرمانی از فّرخ خان بطھران نوشت وآقا سّید حسین

لّثانیھ سال مذكور با  جمادی ا١۴گردید ومّال محّمد جعفر را در شب جمعھ امین اّلدولھ صادر

مھدی از نراق تبعید بعراق كردند آنگاه بامر عیسی خان بسائر بابیان پرداختند پسرش میرزا

یری متواری گشتند ومّال محمد جعفر را دستگیر وزنجیر كردند وغارت وتاراج نمودند وكثجمعی

نواخت وبعدچون وارد بغداد وكاظمین شد واوضاع عظمت ابھیرا مشاھده كرد ساز مخالفت 

___________________________________________________________
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وبرای مفاسد اعمال سّید محّمد نبیل زرندی نیز در عراق برای شّدت تاّثر از شھادت حضرت نقطٌھ اولی وبزرگان اصحاب

 كرد وپس از نقل امور پسر حاجی میرزا حسن رشتی ممانعتاصفھانی ومیرزا یحیی قصد انتحار نمود وعبد الجواد

روزی خودرا در عالم جدیدی دیدم وحالت تازه یافتم وچند ورق بدون سكون قلم نوشتموبعد(مذكوره چنین نگاشت 

برده بود ھمھ گفتند كھ اینكلمات بر وسّید محّمد ازلی را بلحن آیات بخود دعوت نمودم وآنكلمات را پیش بعضی از احباب

را میشناختم بخود دعوت كردم مٌومن بدّیان بود گرم ومٌانوس شد بعد ھركساب سّیاح نیز كھكلمات ازل ترجیح دارد وجن

توئی از بھر _بواطن منم از بھر تكشیف_دو مرآتیم از یك شمس ظاھر _نوشتم  وحیدا ما وتو از ّحق قاھر حتی بٌازل

چھ ازل رد _نیست در كار شبٌھ جللم _الك المللم من كھ داعی بموبعد كھ مرا تكفیر كرد باز بٌاو نوشتم_ترویج ظواھر 

فرمودند این بود وچون حضور مبارك جمال ابھی مشّرف شدم اّول كلمٌھ كھ_ر چون ازلم اخالق صدھزنماید وچھ قبول

وبنده را نیز امر بسفر كربال....عنوانش الھی بود كھ نوشتھ ھای شمارا دیدم از آن ابیات فارسی خوشم آمد چھ كھ

ھمانطور خودبطور صفا سلوك نمایم ولی چون بكربال رفتم ومعارف آنسّید وسائرین را دیدم باز با سّید محّمدھفرمودند ك

میرسیدم از خود وجودی نمیدیدم وقلبم ساكن را درین نسبت بفطره میگفتم واحوالم چنین بود كھ ھر وقت بحضور مبارك

را وجودی فرض میكردم لذا در صدد اذّیت من برآمدند رسیدم باز خودمیبود وچون بغیر حضور مبارك وبمحّل دیگر

ولی نتوانستم بطور ببغداد نوشتند دوباره عازم بغداد شدم واز خجلت اینكھ میل مبارك بكربال فرستادندوشكایتم را

شایستھ سلوك كنم مشّرف نشدم عریضھ عرض كردم واجازت

______________________________

---١٧٠ صفحھ---

خان وبعد از چندی بوطن مراجعت نمود ومھلتی نگذشت كھ فتنھ از نو شروع شد ومحّمد جعفر

تھدید آمیز بخانٌھ حكمران كاشان ومعاندین نیزك وحیلھ برانگیختند واوراقی مشتمل بر خطابات

 كرده وحكمران اظھار بیم وھراسعلما وحاكم انداختند ودر شبھا پی در پی تفنگ خالی نمودند

بحراست بگماشت ومّالھا نیز در خانھ ھای خود بقریٌھ فین گریختھ در باغ شاه بماند وجمعی مسّلح



- 215 -

بطھران داد وآقا سّید حسین مجتھد مذكور ھمی اصرار نمود محرسھ مقّرر داشتند وحاكم عریضھ

 ولی وسوار با توب فرستاده اھالی را اعدام وقصبھ را خراب نمایدوشاه خواست جمعی سرباز

شاه ّعز اّلدولھ زن میرزا تقی خان امیر كبیر مقتول وخال شاه خان بابا خان قصبھ بتول خواھر

منصوب بود واو خواھر زن میرزا محمود را بزنی گرفتھ عالقھ شدید باو داشت وآنانبحكومت

 از الملك ونیزبالتماس واصرار خود شاه را منصرف از آنعزیمت نمودند وشاه از فّرخ خان امین

گشت وآنان جواب گفتھ كھ امر عین الملك شوھر كنونی ّعز اّلدولھ حقیقت واقعات نراق را مستفسر

مھّمی نیست ومعذلك فرماندار كھ ّفراشباشی

___________________________________________________________

بسمت ایران خوبست ولی شروط ند كھ حركتواجازت مسافرت بایران خواستم لذا بنده را احضار فرمودند واجازه داد

ونبیل مذكور در .از برای تو وھم از برای امرالّلھ مّضر باشد آنكھ ملتفت باشی نفوس از زبان تو حرفی نگیرند كھ ھم

را بر ھركسی كاین اسم_كھ برائت جست ازو ذات بیان _را خواند مرآت بیان  آنكھ خود"،سرودوصف آن اّیام چنین

دفتر _غشتنش آھم مسّبب وھم بخون زود فتوی داد اندر ُكشتنش_نام خود یك روزه من یظھر نھاد _اد سر نھ

_ثبت آن در دفتر شیطان پناه _حكم قتل چند نفس بیگناه _مبین كاین بیان از بھر تو كرده_مستیقظش را رو ببین 

طلعت جانان او از بشیر_نچھ نازل گشتھ اندر شٌان او آ_بود صاحب رتبھ وّعز وجالل _اعالی عال حضرت دّیان كھ از

در كتاب پنج شان آن شاه _بدّیان این چنین یكلم فرمود_نمانده ازل زاوصاف رسوم_صد بكش در حق آن مرآت شوم _

ت كرد این وصّی_در كف لطف خود اورا بر پران _ھوای روح اورا بخش سیر در_كھ بپرواز آمده این تازه طیر _دین 

تا مگر تریاق كرده جملھ را كرده مرّبی بھر او_ھم باسم اصدق واسم كریم _ بر وحید اكبر واسم عظیم ھم بر دیگران

_تاب وتب است حضرت دّیان بٌامرش ُكشتھ شد بین چنان زو در میان_آنكھ مرامش شان ودینش منصباست _زھر او 

كھ ھمان گردید ھمچون _ھم در آن ساعت یكی باد سیاه _ آندین پناه ستمبروزید فورا_ھیكل پاكش بخون آغشتھ شد 

ُكشت _زاده بود شاه اعلی را ھمی غم_ھم علی اكبر كھ قلبش ساده بود _وجود شمس در نصف الّنھار با_لیل تار 
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ھمگی مقتول از آن دل پر كھ _القاسم وھم اشخاص چند ھم ابو_كھ چرا برده بدّیان او پناه _در دار الّسالمش بیگناه 

گزند

______________________________

---١٧١ صفحھ ---

شدند ونیز امر با انبوھی از ّفراشان برای تحقیق احوال وتٌامین اوضاع وتنبیھ بابّیھ عازم نراق

مذكور میرزا سّید حسین با دو تبعید مّال محّمد جعفر از نراق بعراق صادر كرد وبرای اجرإ امر

ومّال محّمد جعفر این خبر بشنید بیم نموده م شاھی با صورت حكم فّرخ خان روانھ نراق گشتندغال

مّال محّمد حّجة اٌالسالم بن فاضل شھیر نراقی وارد وبرای بكاشان شتافت وخانٌھ اخو اّلزوجٌھ خود

ر برائت كھ بر منبر برآمده ودر مجمع خاص وعام سخنانی چند دال بتبرئھ خویش قبول این نمود

آسوده شده بنراق رفتھ بریاست وامامت جماعت پرداخت وھفتھ بیش نگذشت كھ خود گفت وموّقتًا

شاھی وارد شدند واورا با دو پسرش میرزا مھدی ومیرزا حسن تحت المراقبھ برای مٌامورین

انكھ چن بقصبٌھ كاظمین استقرار گرفتند ومّال محّمد جعفر١٢٧٨بردند وآنان در نیمٌھ سال عراق

ومقاومت جمال ابھی كمر عنقریب مینگارم با میرزا یحیی وھمرازانش از بابّیھ مّتفق شده بمخالفت

داشتند كھ عموم اینطائفھ چندی ساكت مانده بست واز آنسو رٌوسٌا مذكورین از بابّیھ نراق مقّرر

ن نام از بابّیھ روزی رسید وچنین اّتفاق افتاد كھ زین العابدیمراعات احتیاط نمایند ولی ماه رمضان

میوه فروشی مقداری آلوچھ خرید وبا برخی از مردم حاضر گفتگوی دین ومذھب در بازار از دّكٌھ

آنحال آلوجھ بدھن گذاشتھ گفت اكنونكرده در

___________________________________________________________
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بعد از آن دادش بٌان نسل _یك ماه تمام خود تصّرف كرده_صد گون فساد خواست تا بغداد با _ھم حریم نقطھ را از ارض صاد 

نسل شیعیاناست _گفت چاه درمن صار حی مسكناست _اینكھ از لسان صدق راند وصف_كھ رسولش اعور دّجال خواند _حرام 

نیست اعور رّب محبوب _الّسمٌا ّباعوراست آنكافر ر_لیك دعوی خدائی میكند _گرچھ دزد وی گدائی میكند _من است وھم نام

سوی نیران رفت وشد _زود از دّجال ملعون یك پسر _بٌان نسل حرام كھ ببخشیدش_خوش حریم نقطھ را كرد احترام _شما 

ماندی اندر حفظ خّالق در پناه عصمت اعلی حریم_جانب شیراز رفتی بی كالم _بنقطھ نسبتش بودی تمام گر_خاكش بسر 

كھربای كفر چون كاھش ربود_یك چونكھ طینتش ناپاك بودل_كریم

_______________________________

---١٧٢ صفحھ ---

كشیدند در اكنون روزه نیز تغییر یافت واخالط ناس دور اورا گرفتند وبا ّفراشان بدار الحكومھ

مود الجرم اورا نآنحال برادرش رسید وباستخالصش ھّمت گماشت وبا ّفراشان منازعھ ومضاربھ

انداختند كھ بابیان دین اسالم نیز دستگیر كرده ھردو برادر را بدار الحكومھ حاضر كردند وغلغلھ

زدند وبمحبس انداختند وزین العابدین از را از میان بردند وھردورا بفلكھ بستھ چوب بسیار

مھ فرستاده استدعا حمود بود رسول وپیام بدار الحكومگماشتگان حاجی میرزا كمال وآقا میرزا

حكمران بغلظت وخشونت سخن گفتھ نسبت بٌانان ّسب ودشنام داد كردند ویرا رھا نمایند و

توانی لطمھ بھ بناگوش حاكم نواخت حكمران فریاد بركشید ّفراشان وگماشتھ جسور بابی بی

آورده آنمرد وشیر را پس از محاربھ ومضاربھ دستگیر كردند وحبس وضرب وعوانان ھجوم

نمودند واز آنسو جمعی از اشرار دور خانھ حاجی میرزا كمال ازدحام نمودند واو باوشكنجھ وآزار

شدند برادرش میرزا محمود وبرخی از بستگان از خانھ بیرون آمده سوی دار الحكومھ روانھ

حكومھ كردند وچون بدار الوواقعھ را بحاجی میرزا علی اكبر وغیره از دلیران ومھّمین بابّیھ پیغام

حكمرانان بالد بعنوان اصالح امور عباد وارد شدند بحكمران خطاب عتاب كرده گفتند كھ امثال شما
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كھ برپا نمودٌه وحكمران بی تٌأّمل وجواب فرمان داد میائید نھ برای فساد آیا این چھ ھنگامھایست

ی اكبر رسید وبا زدند وحبس نمودند واین اخبار بحاجی میرزا علایشانرا بفلك بستھ چوب بسیار

یعنی دو برادر ودو خال واستاد اسماعیل معمار وآقا محّمد حسین شكارچی شش تن دیگر از بابیھ

بربرج دروازه محّلھ خود برآمدند وھمینكھ مٌامورین حكومت وانبوه اشرار ناس رسیدندمسّلح شده

 ومقصود شماایشان تفنگ در دست راست كرده پرسیدند كھ چگونھ بخانھ ما ھجوم میاورید

ایشان نیز چیست بگوئید تا توضیح بدھیم وجمعّیت مذكور جوابی نگفتھ تیر بسویشان انداختند و

حسین مذكور در تفنگ خالی كردند ومنازعھ درگرفت وتنی از اشرار باصابت گلولھ تفنگ محمد

غلطید كھ نامش سّید رضا بود وبا تبر ھیزم شكنی كھ بدست داشت

---١٧٣ صفحھ ---

شدند اشت پیوستھ میگفت سرھای بابیان را دو شّقھ مینمایم وتمامت جماعت گریختھ متفّرقد

واھالی وحكمران ترسیده ابواب عمارت خودرا محكم كرده جمعی را بمحارست ومحافظت گماشت

اشتھار یافت كھ بابیان قصبھ دكاكین وبازار را بستھ در خانھ ھای خود پنھان شدند ودر آنحدود

را با حماری بیرون كشیده جسد ج كردند واز آنسو بابیان مذكور كس فرستاده غّسالنراق خرو

وشب برسید كدخدای محل را طلبیدند مقتول را غسل وكفن ودفن نمودند وھمینكھ روز بسر آمد

نزد حكمران رفتھ خالصی محبوسین را خواستار واورا واداشتند كھ باّتفاق محّمد حسین مذكور

الحكومھ ریختھ محبوسین را رھا واورا بسزا رسانند وكدخدا كھ د نمودند كھ بدارشدند واورا تھدی

نیز میخواست اظھار خدمت نماید با محّمد حسین نزد حكمران رفتھ ویرا با ایشان صداقت داشتھ

كھ لباس نسوان دربر كرده در ھمانشب از طریق جاسب بشھر قم فرار كرد وكدخداچنان ترساند
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با خود ھمراه ل وآقا میرزا محمود وبستگان وگماشتگانشانرا از حبس خارج كردهحاجی میرزا كما

بكاشان برده خود مراجعت آورد وھمانشب حاجی میرزا علی اكبر وغیره آنان را از طریق مٌامونی

بابیان نراق وفرار خودرا خبر داده بنراق نمودند وحاكم از قم عرضحال بطھران فرستاده خروج

آنحدود را تسخیر خواھند نمود لذا عدٌه از مٌامورین  اگر قوای دولت نرسد بابیاناظھار داشت كھ

وجمعّیتی نیز از اینجا وآنجا پیوستند ومصطفی قلیخان عرب سھام دولت اعزام بنراق شدند

امنّیھ خّط یزد اصفھان وكاشان مٌامور گشت وحاجی میرزا علی اكبر چون اّطالع الّسلطنھ رئیس

مانده لھ خود وبستگان را روانھ ھمدان نزد پدر خویش نمود ودر طریق با اسلحھنخست عائیافت

برجای گذاشتھ باّتفاق خالوھا تا اطمینان بعبورشان از محّل دستبرد اعدا نمود آنگاه خانھ واثاثّیھ را

مخفیانھ از نراق بیرون رفت كوه بكوه از ومحّمد حسین شكارچی واستاد اسماعیل معمار شبانھ

از واقعات مذكور متغّیر بود با وی بخالف شفقت ھھ خودرا بھمدان رساندند وپدرش كھبیرا

در كنار بلد ومسجدی بی فراش بسر بردندومالطفت سلوك كرد واو با زنش یكشب

---١٧۴ صفحھ ---

بدستیاری بعضی از بردند ودر مّدت سھ روز تھیٌھ سفر دیده رھسپار بغداد شدند واز آنسو سواران

معدوی كبوتران مقبرٌة امام زاده ھای كاشان ونراق شبانھ بنراق ریختند ونیرنك جدیدی ریختھمّال

افكنده سوزاندند ودستآویز فتنھ وفساد نموده فریاد را پر وبال بركندند وبرخی از آنھارا در آتش

حرم امام مردم را مجتمع ساختھ ندا دادند كھ بابیان رحم بكبوتران وانین بركشیدند در كوی وبرزن

نمودند وبخانھ ھای بابیان ریختھ آنچھ یافتند بغارت بردند خانھ ھارا سوزاندند وخرابزاده نكردند

ومشّقت داده مجبور وجمعی از آنان را دستگیر كردند یكی از آنان حاجی عبدالعظیم نام را زجر
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ر آنچھ خواستند واز جمعی دیگكردند كھ امالكش را فروختھ نقود وافر تسلیم كرده مستخلص شد

در انبار شاھی بكند وغل كشیدند وجفا وآزار اخذ كردند وھفده تن را با غل وزنجیر بطھران بردند

زوجھ میرزا محمود وخواھر مذكورھاش در طھران بواسطھ بسیار برآنان روا داشتند تا باٌالخره

را مستخلص نمودند پی بشاه داده تظّلم وشكایت كردند ومحبوسین عّزت اّلدولھ عرضحال پی در

كردند ولی اموال كّل بیغما رفتھ واھالی قصبھ از ایشان اجتناب كردند ودر حّماموآنان بنراق عودت

ھجرت ومجامع خود راه ندادند لذا جمعی بغایت مشّقت در وطن زیستند وبرخی بھمدان وغیره

اینكھ تواصل برای امتداد یافت وما ١٢٧٨تا سال ١٢٧٣نمودند وواقعات مذكوره نراق از سال 

حكایت گسیختھ نگردد بالّتمام در اینجا ثبت نمودیم

فتن در بغداد  آغاز ھیجان بغضا و

شیعھ كھ متشّرع ونیز عارف ولی متعّصب بود وكردھا بدو وثوق آقا محّمد نام از مشایخ اكراد

 بّسب ولعن بغداد شده دّكھ كباب فروشی باز نمود ودر غایت بغض وعنادواخالص داشتند ساكن

را واداشت كھ حین عبورتحریك ارازل بمقاومت اینطائفھ پرداخت وشبی حسن نام قّناددوشنام و

ابھی بٌاقا جمال ابھی لب بجسارت وخالف ادب گشوده چنین گفت باز بابیان براه افتادند وجمال

ٌاّمل بسوی حسن واو بی تمحّمد قلی كھ مالزمت داشت اشاره فرمودند كھ ویرا تنبیھ وتٌادیب كند

مذكور توّجھ نموده ضرب و

---١٧۵ صفحھ ---

خطاب عتاب وتٌادیب كامل كرد وخبر بٌاقا محّمد رسید ودر روز بعد ھنگام عبور ضارب مزبور را

است بایستی بمن كھ نموده گفت ایجوان اگر حسن كلمٌھ ناالیقی ذكر نمود كھ مخالف احترام شما
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درازی نمائی آقامحّمد قلی گفت تو ا تٌادیب كنم نھ اینكھ خود دستبزرگ این بازارم بگوئی تا اور

وشیطنت ھا از تواست آقا محّمد خواست جوابی خودھم مستّحق تٌادیبی زیرا تمامت این سٌو ادب

ضرب وتٌادیب نمود وآقا محّمد خودرا از چنگ وی خالص گوید ولی آقا محّمدقلی اورا بنوع اكمل

ھا بجائی رسید كھ مرا نیز فریاد بركشید كھ ای اھل بازار مقام بابيدهكرده بمصطبٌھ دّكان برآم

نزد بزرگشان میروم اگر ضارب را تٌادیب كند فبھا وإّال خودم عالج این واقعات رامیزنند االن

ابھی مینمایم پس در ھنگامیكھ جمال ابھی بقھوه خانھ میرفت حاضر شد شكایت نمود وجمال

تنبیھ مینمائیم ا كھ واقعھ را مشاھده نمودند میطلبم وھركھ تقصیر كردهفرمود میفرستم كسانی ر

نمیگویند ھركھ تعّدی كرده وآقا محّمد مراجعت كرد در حالیكھ با خود وبا دیگران میگفت عجبًا

وبقونسولخانھ شتافتھ شكایت كرد ومیرزا بقونسولخانھ میفرستیم بلكھ میگویند خود تنبیھ میكنیم

عصر یك نفر از جانب نائب قونسول بخانٌھ جمال ابھی نسول در كربال بود وھنگامابراھیم خان قو

كھ در بیرونی خانھ بودند مطلب را اظھار داشت بدو گفتند اگر رفتھ با چند تن از اینطائفھ

ادب وبدگوئی ننمایند در سر جسر كھ محّل عبور عاّمھ است بجزایشان خواھند متجاسرین ترك سٌو

نائب تنبیھ دیگران شود وآنشخص نزد نائب مراجعت كرده ما وقع را بیان نمود وتا موجب رسید

ساخت وبعد از كس فرستاد آقا محّمد وحسن مذكور را بقونسولخانھ برد وبازخواست كرده محبوس

عفو واستخالص بیت ابھی رفتھ ضراعت ودرخواستھ دو سھ روز دیگر اھل وعائلھ شان ب

جھت ما محبوسند ما  پیام بقونسولخانھ فرستاد كھ اگر محبوسینمحبوسین نمودند وجمال ابھی

مراجعت از كربال نمود ودر ضمن عفو كردیم مرّخص نمائید ونائب آنان را رھا كرد پس قونسول

واقعٌھ مذكوره اّطالع یافت وبسیار متغّیر شدمطالعٌھ واقعات اّیام كھ نائب تقدیم داشت از
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---١٧۶ صفحھ ---

 میالدی١٨۵٧_ ھجری قمری ١٢٧۴م ظھور واقعات سال سال پانزدھ

نشانده شد وحكم داد آقا محّمد وحسن را مجددًا گرفتند وچون آب دجلھ طغیان داشت در قّفھ

وامر نمود تا ھر بقونسولخانھ بردند قونسول از آنان بازخواست كرد كھ چرا موجب فساد شدند

والتماس كردند وجمال ابھی  بیت رفتھ الحاحدورا چوب زده حبس كردند ومجددًا اھل وعیالشان

بر طبع اكراد گران آمده متغّیر شدند كس بقونسولخانھ فرستاده ایشانرا مرّخص ساخت واین امور

را از میان برمیداریم واین خبر بسمع احّبا رسید وگفتند كھ در ھمین شب آحاد بابّیھ ورئیسشان

د درب بیت ابھی مجتمع گشتند وقبل از غروب كھ نفر بودنوھمگی كھ از عرب وعجم تقریبًا سی

قھوھخانھ میرفتند اظھار داشتند وجمال ابھی بقھوٌه صالح كھ در جھت ھیكل مبارك بعزم جلوس در

بود رفتھ جلوس فرمودند وچندی مكث كرده آنگاه بقھوه خانٌھ عبد الّلھ كھ در شرقی جسر واقع

غرب بود در كمدیقھ باز وچند تن از احباب درغربی جسر واقع بود توّجھ فرمود ھنگام مجھت

شدن بیم عقبشان  ودر طّی طریق با میرزا جواد خراسانی چنین میفرمودند مردم مارا از ُكشتھ

تكّلم كردند كھ اھالی میدھند الوالّلھ این سر ما ھركس بخواھد بسمالّلھ وبا چنان ھیمنھ واقتداری

قھوٌه عبدالّلھ با اینكھ محّل اجتماع ی پنھان شدند كھمتحّیر ومرعوب گشتند وتمامت اكراد بنوع

گذشتھ در آن قھوه خانھ توّقف نمودند واحدیوجلوسان بود خالی ماند وتا سھ ساعت از شب

___________________________________________________________

كھ اكراد ایرانی ساكن در بی در آن اوقاتش(،ونبیل زرندی نقل از قول جناب آقا میرزا موسی كلیم چنین نگاشت

كھ بابیھای بغداد را بُكشند واحتمال آن میرفت كھ بغتة بغداد بٌاغوای محّمد كبابی ریش سفیدشان اجتماع كردند
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میرفتم عبور مبارك اّتفاقًا متفّرق شده بودند ومن بعد عشا در كوچھ نزدیك بیت راهھجوم نمایند ھرچند در حین

مسّلحاند یك نفر از آنھا گفت خانھ بزرگ وارھا پیدا شدند وپیاده شدند چون پیش رفتم دیدم ده سواردیدم جمعی س

گفت آمدیم بھ بینیم چھ میگوید وچرا دین رسول الّلھ را برھم زده بابی كجااست گفتم ھمین جااست چھ میخواھید

مّطلع كن  ھر امری پیش میاید مرابزبان لرھای پشت كوھی حرف میزنند چون ھمیشھ میفرمودندَمن دیدم كھ

زمان ایشانم میروم عرض میكن اگر مالمبادا حضرات یعنی مالزمان كاری كنند كھ اسباب فساد شود گفتم من از

كھ امشب مالقات كنیم چون در اندرون در جائی كھ در تاالر اذن فرمودند شمارا بحضور میبرم گفتند كاری كن

كردم فرمودند بگو االن بیایند وابدًاعرض مشی میفرمودند تفصیل را

_______________________________

---١٧٧ صفحھ ---

كسی واحدی از اكراد جسارت حضور نیافت سپس مراجعت ببیت فرمودند واین سبب شد كھ دیگر

اینكھ میرزا علی سٌو ادب نكرده بكمال خضوع ومراعات احترام با احباب رفتار نمودند وفتنٌھ دیگر

مٌالوف بود متدّرجًا مغرور ن حاجی محّمد تقی نیریزی در بیت جمال ابھی زیستھ بانجام خدماتب

بنوع تعّرض واعراض از بیت خارج شده شده با سائر خّدام بیت رقابت وحسادت برد وباٌالخره

نامی از خویشان سّید محّمد اصفھانی یار شده درباغوٌا واغرٌا معاندین پرداخت وبا میرزا رضا

ھّراج از بغداد منزل گرفتند وبا اشرار معاشرت جستھ بنای خان مصبغھ واقعھ در منتھای بازار

گذاشتھ حتی كمر بقتل جمال ابھی بستند ولذا چند تن از احّبا مانند آقا نجفعلیمعاندت ومعارضت را

برای محافظت زنجانی وامیر كاشانی وغیرھما كھ از آنجملھ حاجی میرزا علی اكبر سابق اّلذكر بود

مغرب كھ جمال ابھی در وحراست از حضور در خدمت دمی انفكاك نجستند ونوبتی در ھنگام بعد از

اعدای مذكوره بعزم تعّرض بھیكل قھو خانھ جالس بوده با عّدٌه از شیوخ اعراب صحبت داشتند
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ریستند محافظین مذكور از احباب را نگمبارك با طپانچھ وخنجر وارد قھوه خانھ شدند وچون

خارج شده بسرعت تمام دررفتند وبدینطریق پیوستھ جرئت نیاورده اقدامی ننموده از دری دیگر

د تا آنكھ میرزا آقا جان، خادم وتعّرض سائر اشرار شدنبصدد تعّرض ومزاحمت بوده سبب حركت

شبی

___________________________________________________________

آنھا مردمان بیباك استلحھ واسبابشان نشوید ھر نوع میخواھند بیایند من دیدم بد وقتیوابدًا متعّرض اس

وقت عشا دررا ببندند واحدی بیرون نیاید خونخوار در اندرون ھم كسی نیست اھل بیرونی را ھم فرموده بودند

سبھا بیرون ارا كھ بانگ ھابیائید ھمھ با اسلحھ كھ داشتند آمدند مگر تفدر كمال تحّیر رفتم وگفتم بسم الّلھ

بر قبضھ وارد شدند از شّدت تغّیر سالم نداده تعارف نكردند وننشستند تكیھ بدیوار داده دستگذاردند چون

است كھ كھ آیا گمان شما چنانشمشیر داشتند وجمال مبارك در حال جلوس یكی از آنان را مخاطب كرده فرمودند

رسول نداشتند یا از دین اسالم خارج بودند اعتقاد بخدا و الّشھدٌا را گرفتندآنھائی كھ در كربال دور حضرت سّید

است كھ مسلم ومتدّین بخدا ورسول نبودند كھ چنین كاری كردند فرمودند پس شخص جواب داد كھ معلومآن

ودند كھ فرمتا مفّصًال برای شما بگویم كھ مّطلع شوید چون حضرات نشستند شرحی از آنواقعھ بیانبنشینید

را واقع شد در ھمان سال معاویھ یزیدچون خالفت را امام حسن بمقتضای وقت بمعاویھ واگذار فرمودند مصالحھ

ولیعھد خود نمود وباو وصّیت كرد

---١٧٨ صفحھ ---

دلیر عرب شبی بحاجی میرزا علی اكبر پیام فرستاد كھ فرمودند صبح روز بعد باّتفاق ناصر جوان

صبح بسیار زود ھمان كور رفتھ آندو شریر را از بغداد خارج نمایند وایشان دربخان مصبغھ مذ
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ببغداد نو درآمدند وبرای مراعات روز اسلحھ زیر عبا گرفتھ بعزم خان مذبور از دجلھ گذشتھ

طریق دیگر رھسپار شده باشند ناصر از طریق بازار احتیاط كھ مبادا آندو شریر از سرا درآمده از

بازار پشت سرا بسوی خان رفتند وھنوز در راه بودند كھ صدای  میرزا علی اكبر ازھّراج وحاجی

بلند شد وحاجی میرزا علی اكبر بدانسو شتافت مشاھده كرد كھ جمعّیت طپانچھ از بازار ھراج

آمدند وبرخی شتابانند چون نزدیك رفت میرزا رضا ومیرزا علی را نگریست كھ آغشتھكثیره جمع

شكافتھ بود  میغلطیدند اّولی دست وپا میزد ودّومی را سر از عقب بضرب شمشیربخون بر زمین

آنسو ناصر بخانٌھ حاجی ودانست كھ ناصر بشّدت غیرت چنان عملی انجام داد ولی اورا نیافت واز

حاجی میرزا علی اكبر كھ بحال انتظار میرزا علی اكبر كھ قرب بیت ابھی بود رسید وزوجٌھ مٌومنٌھ

میرزا علی ومیرزا رضارا آنگاه شمشیر خون ود از او كیفّیت حال پرسید گفت ُكشتمنشستھ ب

مشغول بتناول خرما وصرف قلیان گشت سپس حاجی میرزا آلودش را شست وبحجرٌه فوقانّیھ رفتھ

احوال مضروبین را بیان كرد ناصر بحال تعّجب گفت چنان شمشیری كھ علی اكبر وارد شد وكیفّیت

داشتم كھ میرزا علی ھم بمیرزا رضا پیوستینمن نواختم یق

___________________________________________________________

بذل وھ تابعین اصحاب را بوصّیت كرد كھ بعد از من با حسین ابن علی مدارا كن ومتعّرض او مشو ولكن علمای

اجرا كنند چھ كھ آنھا نظرشان بصرف دین لسّنت رسوبخشش از خود راضی كن تا ھرچھ بخواھی بحكم كتاب و

بود واز حسن كھ فرزند فاطمھ زبیرٌه پیغمبر بود برنمیداشتند وداماد رسولبود دست از علی كھ پسر ّعم و

چون معاویھ از دنیا رفت یزید بر خالف آن وصّیت بٌاّول نفسی كھ تعّرض نمود حسین بنمتابعت مرا میكردند

بفرستد حاكم مدینھ چون حضرت بیعت بگیرد وإّال سرش را برای یزیدھ نوشت كھ از آنعلی بود كھ بحاكم مدین

ھ بنی ھاشم نتوانست تعّرض نماید تفصیل را باظھار مطلب نمود حضرت اعتنائی نفرمودند حاكم ھم از خوف
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 بسیار در بارٌه كھ پدرانشان از صحابھ بودند جمع نمود بعد از بخششھایرایزید نوشت یزید سیصد نفر از علما

حكمش چیست ھمھ الّشھدٌآ استفتا نمود كھ نفسی كھ با امام زمان مخالفت كند وسبب تفرقٌھ اسالم شودسّید

مباح اكثری باین ھم قناعت نكردند نوشتند كھ چنان نفس از مفسدین فی اٌالرض است وقتلش واجب وخونش

شھادت دادند كھ

_________________________________

---١٧٩ صفحھ ---

 میالدی١٨۵٨_ ھجری قمری ١٢٧۴سال پانزدھم ظھور واقعات سال 

دیدم پیوست عجب جان سختی داشت حاجی میرزا علی اكبر گفت با چنان زخمی كھ من در سرش

با میرزا علی یقین است كھ میمیرد وبالجملھ میرزا رضا بضرب گلولھ فی الحین ُمرد وجسد اورا

والی بود ودر صّف اّول از بسرایھ حكومتی بردند وعمر پاشا سردار اكرمكھ زخمھای منكر داشت 

بكمال بیم واضطراب میزیستند رجال دولت عثمانی قرار داشت واھالی عراق از بیم سطوتش

انبوھی از مجاورین را با كند وریسمان محاط وواقعھ كربال برای منازعھ فیما بین چند تن ایرانی

پوشانده آنچھ عّمال دولت ایران اقدام كردند سودی نداد ده لباس عسكریبفوج سواران ببغداد كشی

داده خودرا خریدند بٌامر او واقع شد ھمینكھ از واقعھ اّطالع یافت وباٌالخره اسرای مذكور نقود

اشاره بجمال مبارك (كھ چنین جسارت نمود گفتند از بستگان انجاد ایشان است پرسید این كیست

كھ ّدد وتغّیر بسیار كرده خواست امر دھد كھ توپ بستھ بیت ابھی  وبیوت احبابسردار تش)بود 

شوند ولی سّید در اطراف آن بود خراب كنند سپس گفت كھ باید ایشان برای محاكمھ بسرایھ حاضر

مقام محترم سزاوار نیست داود از علمای سابق اّلذكر حاضر بوده گفت چنین اقدامی نسبت بٌان
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فرستاد واز آنسو چون حاجی میرزا لی میرزا علی مجروح را بدرب خانھ جمال ابھیوباٌالخره وا

شتافت وجمال ابھی در سرداب وسیع تحتانی علی اكبر ناصر را در خانھ گذاشتھ سوی بیت ابھی

ونیمكت وصندلی بود قرار داشتند مٌامور والی وارد شده خانھ كھ مفروش بحصیر ومشتمل بر تخت

فرمودند مٌامور پیام والی را رساند كھ دوید اجازهاجازٌه دخول طلب

فقرات مذكوراست اشھد باّنك است اینست كھ در زیاتنامٌھ ایشان اینحضرت تارك الّصالة ومانع اّلزكاةكھ آن

عن المنكر وچون این استشھاد تمام شد یزید پیش ابن زیاد اقمت الّصالة وآتیت اّلزكاة وامرت بالمعروف ونھیت

یرا باالی منبر خواند واّول كسی كھ بقتل آنحضرت قیام كرد شمر ِذخطیب آن استشھادد ودر مسجد كوفھفرستا

اذّیت نرسد وھفتاد رع خار را از سر راه مسلمانان برمیداشت كھ بپای كسیَوھد ون بود كھ در غایت ُزِشؤُجلا

علم وتقوی بود قبول ھ عروف بمعد وّقاص كھمر بن َسصف جماعت در عقب سرش بستھ میشد وسرداری ُع

وگفت ورقات شھادت دھید كھ اّول تیرانداز برین خارجی او اّول نفسی بود كھ تیر بخیمھ حضرت انداختنمود و

انتھی ؛ِهدِّ َجیِفَسل ِبَتَقِه دِّن َح َعَزجاَوین َتَس الُحنَّكمال مظلومّیت شھید كردند گفتند ِإبَمن بودم تا آنكھ آنحضرت را

است ومراجعت *ثل  ُحرِّ ریا حیِمل  ماَثَمقلب شده برخواستھ زانوی مبارك را بوسیدند وگفتند حضرات مناحوال 

.كردند

.حی یکی از یاران امام حسین در صحرای کربال کھ بدو پیوستریاُحرِّ *

__________________________________

---١٨٠ صفحھ ---
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نموده فرمودند ند وشما باید ضامن وكفیل دھید جمال ابھی تبّسمدو نفر از اعجام را قوم شما ُكشت

میكند بگوئید ایشان ھمھ از والی كفیل وضامن از ما مطالبھما خود ضامن وكفیل عالمی ھستیم و

پرسیده از جوابھائی كھ شنید مسرور ما بودند ومربوط بوالی نیست ومٌامور بعضی مسائل

نزد والی مراجعت نمود وبیانات وشئون مباركھ را حھ خواندهومنجذب گردید وابیاتی چند در مدی

داد دچار درد دل شد وناچار بواسطٌھ ھمان مٌامور متوّسل معروض داشت والی را اضطراب دست

فرمودند او نیز صّحت یافت لكن بدو پیام كردند كھ بزودی معزول خواھد بدعای مبارك گردید ودعا

صره شورش كرده عساكر را متفّرق كرده توپھای دولت را خبر رسید كھ اعراب بشد وھمانشب

را نمودند وناچار با توپخانھ واستعداد عازم بصره گشت واعراب بر او تاختھ توپخانھتصّرف

او مصطفی متصّرف شدند واو ببغداد گریخت وفرمان عزلش از دربار اسالمبول رسید وبرجای

ببیت ابھی آوردند جمال ن ضبطّیھ میرزا علی راپاشا بحكمرانی عراق منصوب گردید وبالجملھ چو

علی شمشیر كشید وتو برای من ابھی ببالینش آمده چنین خطاب فرمود كھ پسر عجم بر فرق

ودر آنھنگام پدر میرزا علی كھ از بقّیة شمشیر آختی او تا سھ روز مھلت یافت وتو تا ُنھ روز

فران نموده از پسر خویش تبّری جست رسید وطلب غالّسیف واسرای نیریز بود بمحضر ابھی

وغفران فرمود ومیرزا علی پس از ُنھ روز ُمردوجمال ابھی در ّحق وی كلمات عفو

كیفّیت احوال محّبین ومغرضین بابّیھ وفقھای ایرانی ساكن در عراق
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بابیان ایران وچنانكھ ذكر نمودیم در عین احوال مذكوره وخالل واقعات مسطوره جمعی كثیر از

جمال ابھی كرده روح ونشاط منفردًا ومجتمعًا وبرخی با عائالتشان ببغداد وارد شدند ودرك زیارت

ومنسوبین وھم وطنانشان صادر شد مراجعت بدیعی یافتند برخی با الواح منیعھ كھ در حّقشان

را نمودند وبعضی تاب فراق نیاورده تحصیل اجازت باوطان خود ونشر اخبار سرور آور عراق

وعّدٌه نیز از شیعیان مقیم عراق ایمان آوردند وبدینطریق عّدٌه احباب تیار مجاورت بغداد كردندواخ

غالبًا در جوار بیت ابھی ساكن وطائف میگشتندبغداد كھ

---١٨١ صفحھ ---

وبا اینكھ میگشتند متزاید گردید ویومًا فیومًا صیت عظمت واستقالل جمال ابھی بٌاوج اعلی رسید

فرمودند چون میرزا نجذبان را منع از ابراز اخالص در عقیده واظھار ما فی الّضمیرمخلصان م

واحزان ھمی شدند ومّال جعفر یحیی را جز نامی در السن وافواه نماند معرضین بیان قرین ھموم

گرفت وسّید محّمد اصفھانی ومّال رجبعلی نراقی كھ از ایران تبعید بعراق شده در كاظمین قرار

كاشانی وامثالھم كھ با میرزا یحیی مّتفق بودند از  حسین متوّلی ُقمی وحاجی میرزا احمدومیرزا

میشدند وگاھی كتبًا اغراض مكنونھ خودرا بمحضر ابھی معروض بیم وسطوت احباب دل دونیم

وسّید محّمد برای نشر مقاصد مكنونھ واجرإ آمال منظور سفری بایران داشتھ جواب میگرفتند

در كرند مھمان ملك نیاز خان حكمران آنجا شده با زائرین محضر ابھی در ذھابینمود ومّدت

كاشانی بود كھ وایابشان مالقات میكرد واز جملھ واردین بغداد از مشاھیر بابّیھ حاجی مّال ھاشم

مراجعت بكاشان كرد ونیز مّال بمحضر ابھی رسیده از اّدعای خود توبھ نموده مورد عنایت گشتھ

انجام دادن اوامر الھّیھ گردید وپی در پی منجذب ومتوّسل گشتھ مھّیای)نبیل اعظم(رندی محّمد ز
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طّیبھ ساطعھ از عراق نموده عودت كرد ونیز حاجی میرزا مسافرت ببالد ایران كرده نشر نفحات

شده حال جذبھ یافتھ از دعوی من یظھر الّلھیت انابھ وتوبھ كرد موسی قمی بمحضر ابھی وارد

وچند

حاجی احمد كریم خان در كرمان وحاجی  بود ومانندطمیرزا محیط از افاضل علمای شیخّیھ متفّنن در علوم وتخّلص شعریش محی

داعیھ قیام مقام سّید رشتی داشت نوبتی بعزم زیارت كاظمین از كربال ببغداد آمدمیرزا شفیع در تبریز ومّال حسن گوھر در كربال

آن حین احدی در محضر مبارك نباشد جمال ٌھ كیوان میرزا بمحضر ابھی تشّرف یابد وشرط نمود كھ دروخواست در اینمّدت بواسط

:كھ در اّیام اقامت كردستان غزلی گفتم واز ابیاتش این استابھی پذیرفتند وبدو چنین پیام فرستادند

ور نثار جان ودل داری بیا وھم بیار_بدل اینجا میا گر خیال جان ھمی ھستت

ور نباشی مرد این ره دورشو زحمت میار_بھا داری طلب سم ره این است گر وصلر

روانٌھ كربال  وجملٌھ دورشو زحمت میار را بتكرار وتشّدد فرمودند وچون پیام بمیرزا محیط رسید بمحضر ابھی نیامد وروزی بعد

شد وروز سّوم دچار تب وسرسام گشتھ پس از یك ھفتھ در گذشت

________________________________

---١٨٢ صفحھ ---

قبول كرده رااشوچند روز پیاپی روزه گرفتھ افطار ننمود ومھّیای برای فدا شد تا اینكھ توبھ

سلسلھ دوز كاشانی بن آقا روزه اش را افطار دادند ومجاور بیت الھی گردید وآقا محّمد اسماعیل

آمده اقامت جست ونیز درویش صدقعلی ی ببغدادمحّمد ابراھیم شاعر متخّلص بعرب در آغاز جوان

شیرازی وآقا سّید حسین قّناد اصفھانی وآقا محّمد قزوینی وخلیل نّحاس كاشانی وآقا حسینعلی

رضای قّناد شیرازی وآقا میرزا محمود كاشانی كھ دّكان قّنادی در رضای قّناد اصفھانی وآقا محّمد

روختند وحاجی محّمد باقر ھمدانی بتجارت امتعھ مشغولبایمان وانجذاب بدیع برافبغداد داشتند
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جواد نراقی گشتند وحاجی میرزا كمال نراقی وحاجی میرزا علی اكبر وآقا محّمد باقر وآقا محّمد

از مشاھیرشان میرزا آقا وشاطر رضای اردكانی وغیرھم مجاورت در بغداد را اختیار كردند ویكی

بلیغھ ببابیان ایران ھمی نگاشت ودیگر اقامت گرفتھ مكاتیبدر جوار ابھی )منیب(منیر كاشانی 

ببغداد آمده عزم اقامت نمود وسورة الّصبر از قلم ابھی در حاجی محّمد تقی نیریزی چنانچھ نوشتیم

ویرا اّیوب لقب دادند وسورة زیارتشٌان وی صدور یافتھ

 كرمانشاه میرزا عبدالّلھ غوغارا دیدم  نوشت در١٢٧۴نبیل زرندی ضمن بیان واقعات شورش در ایران بسال

سپرده بنده را دعوت نمود از تغییر لباسم پرسید وجناب درویش صدقعلی آن اّیام پیش او بوده سركمند ارادت او

چندانكھ عزیمت بغداد كرد ومیگفت اینمرد پر غوغا كھ ما اورا قطب عالم اورا باثار جمال مبارك بشوق آوردم

در طریق ابن او  مارا آلوده نمود كھ وی رفتن بھیچ سوی عازم ودر مراجعت بكرمانشاهمیدانستیم چنانوجود

حكم بقتل جمیع نفوسی كھ اّدعا كرده اند نموده میرزا عبدالّلھ غوغارا دیدم مرا از سفر ببغداد نھی كرده گفت ازل

سی قمی نوشت در بیان فارسی اّیام اقامت در ُقم از قول حاجی میرزا موتو ومن ھم داخل آن نفوس ھستیم ودر

شباھتی بامر آن كردم دیدم ھمھ از من یظھره الّلھ حكایت میكند پیش خود تفّكر كردم دیدم مرآت ھیچچون تفّكر

صدای دّیان از آذربایجان وحاجی مّال شمس حقیقت ندارد ودرینشخص حكایت از مطلع اعلی ننماید در آن بین

نیافتم یكشب بغتتًا در خودم حالتی پیدا شد واّننی انا الّلھ گویان ا كردم چیزیھاشم از كاشان شنیدم تفّرس در آنھ

حاجی با آقا ادیانرا بخود دعوت كردم كار بجائی رسید كھ جمعی نراقی وتفرشی بمن مٌومن شدنداھل بیان واھل

ند كھ مورد عنایت ونمیدانست چھ خدمتی كعظیم ومیرزا نصرالّلھ تفرشی ببغداد آمده مشّرف وچنان منجذب شد

جان تسلیم نماید وبدو رفیقش قسم داد كھ نزد احدی ابراز نكنند شود آخر صائم ومصّمم شد كھ افطار نكند تا

بموت احباب كمتر مراوده میكردند تا چند شبانھ روز بیقوت وغذا بسر بردند وچون نزدیكوبجھت دوری آن محّل

ف حلوّیات عنایت فرمودند كھ حاجیبودند جمال مبارك یكی از خّدام را با یك ظر
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______________________________

---١٨٣ صفحھ ---

آقا میرزا زیارت برای وحید شھید نازل فرمودند وآقا میرزا محّمد علی نھری با برادرزادگانش

چندی با نفحات مسكّیھ محّمد حسن وآقا میرزا محّمد حسین از اصفھان ببغداد وارد شده بعد از

فرھادی میرزا مصطفی نراقی مّال  مراجعت بوطن نمودند وبدین طریق امثال آقا محّمد جوادعراق

ودیگر شاطر رضا اردكانی با حاجی حسین ترك محّمد رضا رّضی اّلروح وآقا سید عبدالباقی كاشی

عظیم ومیرزا نصرالّلھ تفرشی وشیخ سلمان ھندیجانی وآقا حسین حاجی رجب منشادی ودیگر اقا

فیوضات نموده مراجعت باوطان خود كردند وآقا محّمد علی مخمل باف  پی بعراق رفتھ دركپی در

كاشی تشویق وتحریص بمالقات میرزا یحیی نمود وبا وی مراسلھ ببغداد كاشی را مّال جعفر

محّمد علی آنچھ سعی كرد میرزا یحیی را نیافتھ وبمحضر ابھی رسیده بمقصود حقیقیفرستاد وآقا

الّلھ موعود د از اقامت اّیامی چند عودت بوطن كرد وبمّال جعفر اظھار داشت كھ َمن یظھررسید وبع

بناحیٌھ موھومھ نداریم واز در بیان اینك در بغداد مانند آفتاب روشن ودرخشان است واحتیاجی

ان مقام اعظم ابھی را درك كرده امساك زبمشاھیر محترمات بابّیھ كھ در آن اّیام بعراق وارد شده

نتوانست نمود

___________________________________________________________

بسبب بوی دھان آنصائم حاجی باید تمام این حلوّیات را بخورد چون آنخادم آستان وارد دانست كھ رفقای حاجی

بوبرا بٌاو رسانیده كنارش نشستھ حلوّیات وپیام محرحمانی نزدیك نمیروند وبمحض رسیدن دید حال نزع دارد در

را منع از ارتكاب فرمودند حضرت كلیم حكایت كرد روزی جناب حاجی میرزا افطارش دادند وبعد از آن احباب

شاد وخّرم وبا ومجموعٌھ بزرگی از حلوّیات آوردند در كمال ادب با عّمامھ سبز وردٌا در عبای نوموسی آمد
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مجموعھ را گذاردند سرپوش را چون بمحضر مبارك رسیدخضاب وشتاب استدعا نمود كھ بحضور مشّرف شود 

تیز برھنھ كھ آن تیغ را با ر وگردن خود با كمال ادب از روی آن برداشت كھ انواع حلوّیات در آن بود با تیغ

تماشای آنحالت نموده فرمودند دو دانھ ُنقل بدھان حاجی گذاشتند وبعد فرمودندتسلیم جمال ابھی كرد قدری

وچون مرّخص شد فرمودند غی ان تشرب كّل البحور من عین الّسرور ولن یجد احد فی شفتیك من اثرلمثلك ینب

بود ثابت میماند ما امضا بر صدق او مینمودیم حاجی آنقدر خوب وجودی است كھ اگر در آن اّدعائی كھ نموده

عھده آن برآید صاحب آنمقام امروز است ھركس مقامی را مّدعی شود واز چھ كھ یوم یغنی امسھ كال من سنھ

نیر در جوار موجناب حاجی سفری بامر مبارك بُقم رفتند ومراجعت بدار الّسالم نموده دور منزل جنابخواھد بود

در بغداد فوت شده در جنب مسجد برائا مدفون وآقا محّمد اسماعیل سلسلھ دوز كاشانی بعدًا.بیت ساكن بودند

)نبیل زرندی(گشت       

___________________________________

---١٨۴ صفحھ ---

ناصر عّمھ)فتنھ_ورقة اّلرضوان (نمود شاھزاده شمس جھان معروف بحاجیھ شاھزاده خانم 

اب اّیذھاب ووعودت بطھران فرمودند چندانكھ مھاجرتھرا امر باّلدین شاه بود وجمال ابھی وي

نراقی مذكور سخنانی وحسودان گردید ومّال جعفراحباب ببغداد موجب ھیجان برخی از معرضین 

كاشان وارد شده كلمات ویرا مستھزئانھ ھمی گفت ومیرزا عبداّلرحیم وشیخ حسن وغیرھما از

در كاشان نزد او افضل از اقامت پنج سنة در برای احّبا نقل نمودند از آنجملھ اینكھ توّقف لمحٌھ

ا طلبیده منع از نشر سخنان وی نمودند وآقا سّید احّباربغداد میباشد وجمال ابھی یك یك از

مراجعت فرموده بمٌومنین كاشان پیغام فرستادند كھ احدی مٌاذون آمدن عبدالباقی كاشانی را امر
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تا بدین وسیلھ زبان وی كوتاه شده فتنھ بخوابد ومّدت منع دو سال بطول انجامیدببغداد نیست

ت فرموده احبابرا اجازتآنگاه میرزا مصطفای نراقی را امر بعود

___________________________________________________________

نظم كشیده سرودفتنٌھ مذكوره در ضمن منظومٌھ خویش كھ كیفّیت ایمان وواقعات اّیام حیاتش را بسبك

_در پی یكجای خود در دشت وكوی_یوھمچھ مجنون میدویدم سو بس**خویش را بیرون فكندم زین دیار_ تا بصد رنج وجفای بیشمار 

_سوزم چاره سازتو خبر داری كھ_نامھ بنوشتم كھ ای رازای راز ***از فراق وعشق او داد آمدم _آمدم رفتھ رفتھ تا ببغداد

_ كن بعد از آن در من چھ ماھست كشف_زبانم قطع كن باز بنوشتم***دشمنان آیند ناگاھم بسر _ خبر گفت میترسم رھد از من

دل زترس او نمیگیرد قرار_ تا كھ اشد اندراین ثمره دیار ***مرا یكباره وكشتن دھدتا_ باز گفتی مگر میترسم كند 

_دست خود بنواختم بر فرق سر _خبر  چونكھ بشنیدم درآن دم این*** آسایش بیابد قلب ما تا كھ_فدو بیرونش كنید در این مال 

_زّحق ره آواره گشتم از وطن _ از قریة او نمیداند كھ من***وسررت بوده اندھمچھ بیرحم _اند ن بیدرایت بودھ كین بزرگا

_دوست را از دشمن او ندھد تمیز_عزیز  من ندانستم چنین است ای***زاولیٌا وبا خبر از آن واین _بردم كھ او باشد یقین  من گمان

_بردر بیت اٌالمان دار آمدم _ مضطرب احوال فریاد آمدم***م در زمن كشیدكھ برای او_ صد ھزاران حیف از یك آه من 

_ُمردم بفریادم برس یا بھا_ من بكّلی بوده ام صورت پرست ***كی خبر دارد زاحوال كسی_ولی ھست دوحتی  وجھ این كی

_حال میچیدم ثمر زان تخم پاك _ بخاك كھ میَكشتم یكی تخمی گر***حاصل زحمات چندین سالھ كو _از خدا غافل شدم در عشق او 

_این چھ تخمی بود بر دل كاشتم_وصلی از آن زمین میداشتم ***چمن  آب میدادم بصحرائی _ گر بمقدار سرشك خویشتن

_یا بھا كافر شدم فریاد رس _ دین ودنیا رفت از روی ھوس***یشدم از خالق خود دورتر  م_ھرچھ من با او شدم نزدیكتر

_تا خدا بر حالت من رحم كرد _ آنقدر از جان كشیدم آه ودرد ***نھان بر خدا نالیدم از مردم_یك سنین با نالھ وآه وفغان 

- مطلبم گر ولی جستم تو بودی_گر نبود گفتم تو بودی موّحدم***ام  حال فھمیدم كھ ره گم كرده_طالب تو بوده ام  كی خدا من

مظھر تو ھست ای خّالق جان_گر ازل را خواستم كردم گمان ***كردم طلب از جمالش وجھ تو_م در دین رّب گر كھ مٌومن گشتھ ا

______________________________

---١٨۵ صفحھ ---

ومحّل اجازت ورود دادند چون در آن سنین عراق عرب حصوصًا كربال ونجف مركز فقھای شیعھ

مجتھدین مدّرسین كھ اجازٌه اجتھاد بود ور مابین رٌووسدرس وكتب سائل فقھ واصول تحصیل 
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علم وتقوی اٌالنصاری در مقامات مراجع احكام شرعّیھ وافتٌا شمرده میشدند حاج شیخ مرتضی

از وی اطاعت مینمودند واو بواسطٌھ بعضی از وعبادت نظیر نداشت وكّل مجتھدین وعاّمٌھ شیعیان

یده پی بعظمت آن برده اندشنعلما مقامات ومطالب جمال ابھی را

_خود تو میدانی یكی بنده توراست _كجااست من نمیدانم خدایم در***یك نظر برمن بینداز ایخدا _ئكّل مقصودم توئی از ما سو

سوی من آید من آیم ده قدم_ خود بفرمودی كھ ھركس یك قدم ***باطنم را ده شفا دردھای_ ای خدا بنمای راه خود سرا 

_از تمام درگھ ای حق راندھام _ام وامانده بعد از این تو آی بس***در تمام راھت ای آرام جان _تمام عمر خود بودم دوان من 

جملھ را كردم عریضھ بر بھا_ چند مطلب داشتم در دل خفا ***چشمانم كسی بیدار نی غیر_ اندر آن شب بر برم دّیار نی 

_عرضھا دارم نمایم زین امور _ كردم استدعا كھ آیم در حضور*** جوابی آیدم از حضرتش كھ_كھ فرستم صبح اندر خدمتش 

_ دّق باب گوش من آمد صدای_ قبل از آنیكھ برآید آفتاب ***بروز تا كھ آنشب را رسانیدم_ گریٌھ بسیار بنمودم زسوز 

_مفخر خلق جھان خادم الّلھ_م آمد ناگھان آرام جان  دید***دشمناست این آمده یا دوست او _كیست او  كس فرستادم ببیند

_التجا آوردٌه برما بسی _گشتی نا امید از ھر كسی  گر كھ***كھ برو در منزل شمس جھان _گفت فرموده بھا در ایزمان 

_رمود گویم بر مالجملھ را ف_ آنمطالب كھ نوشتی در خفا ***گریھ ھا وزاریت را دیده ام_ام آنچھ دیشب گفتٌھ بشنیده

_ھرچھ میخواھی بگو فیروز آی _امروز آی امهگفت اذنت داد_ان شد وبیخود شدم عقل من حیر_یك بیك اظھار كرد او مطلبم 

كای رفیقان بنگرید از قلب چون_ صیحٌھ از جان من آمد برون ***بر دلم دیگركجا مانده است شك _ چون شنیدم گفت اورا یك بیك 

_قبل از آنی كھ فرستم خدمتش _ آنعریضھ كھ نوشتم دیشبش***ای فدای تو بھا جانھای ما _ر ما خبر ابھای ما میدھد ب

 گر این خداونداست وسّید چاره ساز_ جز خدا كی ھست آن دانای ساز***خواندھاست با وجود آنكھ او نا_ ھر كالمم را جوابی دادھاست 

_خواند خویش را باشد خدا بنده_ مظھر ّحق است بر اسم بھا ***خّالق خود گفتم سخن روش با _نبود كجا دانستھ من خدا

_دامنش بگرفتم تائب شدم _بر زمین افتادم ساجد شدم ***تا رسیدم خدمت آن پادشاه_ سر بجای پای بنھادم براه 

كھ خداوندی ندارم جز بھا_شا ای خدا  حال ایمانم ببخ***ام تا حال جزو كافران بوده_كای خدا بگذر زجرم غافالن

_پی بر اسرار  خدائی بردھام -لّذت عفو الھی بردھام***بندھام دیگر مگو زاینبیان سخن _حضرت ابھی بفرمودی كھ من 

_م والّسالم پس سخن كوتاه ساز_ لیك نتوان دم زدن با این انام ***ّسر نھان كھ دو حرفی گفتم از_گر نبودی خلق تو بی مایھ گان 

از بیناتش چھ ھا در بردٌه _ تو بیان رّب اعلی خواندٌه***گوشھا پر گشتھاست از وھمھا _فرمودی مگو این حرفھا باز

 نوروز اینسال یكشنبھ در پنجم شھر شعبان واقع شد_
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_______________________________

---١٨۶ صفحھ ---

بواسطٌھ میرزا ت متعّصبین ھمی كرد واّطالع شیخ از این امرلذا بطرقی فقیھانھ مدافعھ از تعّرضا

عدالت وتقوی بود مقامات علیتقی مجتھد ساكن در كربال شد كھ عالمی مسلم در مراتب علمّیھ و

بتجّسس وتفّحص برخاست ومجملی از واز آقا سّید محّمد مجتھد اوصاف جمال ابھی را شنیده

بغداد بخانٌھ نوبتی بعزم زیارت كاظمین رفتھ در محّمد مذكوراست كھ آقا سّید كیفّیت واقعھ چنین

وحاجی با برادرش حاجی خلیل از تّجار مشھور ومتعّصب در حاجی جعفر دولت آبادی وارد شد

دین ومذھب ایرانی

___________________________________________________________

كھ توّقف نیست جایز در ظھور  _آن غفور  در تمام باب فرمود***حق من یظھر نبود جز سفارش _عرض كردم خواندم الواحی كھ بود 

در جوار خویشتن دارم مقام_مّدت شش ماه در دار الّسالم _تا كنید امرش قبول من بشیرم_میكند من یظھر از بعدم ظھور

خون روان گردد زچشم ما سراع _ آنروز وداع گر نویسم شرح***رفتن تو الزم آمد زین دیار_بعد ازآن فرمود آن پروردگار

دور گردیدم من از آن آستان _ان  الفرض با نالھ وآه فغ***لحظھ بوس خاك پایش میزدم ھر_ دور او گردیدم وبا صد فسوس 

زن بجان مرد ومیزدم آتش_ شعلھ شر در گشتم در زمن ***فقد ھجرانش كھ زد آتش بدل _شھ شد مشتعل  جان زنار حّب

تا فرستادم بسوی كوی دوست _بستم كمند موی دوست  جملھ را***جمعی ازآنجملھ را كردم اسیر _ آمدم اندر كرند بی نظیر 

سیاهاصفھانی روسیاه ودل_ اندر آنجا بود آنشیطان راه***از غم ھجران در افغان آمدم _بعد از آن كرمانشاھان آمدم

بر صراط امر حق ھرگز نبود ***برسیھ دل خواندن وعظم چھ سود_ كردیم باھم گفتگومّدتی_حاجی وسّید محّمد نام او

كز حذر مخلوق را بنمود دور_ لعنت حق بر ھمان دّجال كور ***كلك ھااسم او جاری شود بر_این مسّلم فریدم میدارد چرا 

پرده میگفتم سخن ّسر حق در_میان مرد وزن  چند روزی در***خدمت احباب ویاران آمدم _سر وجان آمدم  در ھمدانی با
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لطف فرمود این تك درگاه را _آنجا خواب دیدم شاه را  اندر***عازم آنشھر وآندرگھ شدند _ بعضی از آندوستان آگھ شدند 

وآن پیمانھ است یمست آنساق_دیدم آنھم ھمچھ من دیوانھاست ***بر كمال اّلدین فتادستم گذار _بار چند روزی در نراق افتاد

بیقرارجمعشان را كرده چون خود _م گذار جاشب افتادغیراز آن در **جیحون زدیمزآب چشم خویش بر_باھم آھی از دل پرخون زدیم 

غیر ابراھیم آنصاحب نظر- لیكن از ّسر خدا كّل بی خبر***بودند آنجا دوستان با وفا _كاشان دو سھ ماه  رفتم اندر شھر

خود بپای خویش در زندان شدم_دم بعد از آن خود عازم طھران ش***شعرھائی كھ كسی نشنفتھ بود_یح شاه ابھی گفتھ بود در مد

زندگی دور از شما من نخواھم_ شایدم ھجران سرآید یا بھا***كای خدا عمر مرا میكن تمام _میكردم مدام روز وشب را گریھ

ك نفر اینجا ندارم ھم سخن ی_من غریبم در دیار خویشتن ***طن دارد كھ در كویت رسیدآنو_ این وطن نبود بود سجن بعید 

لیك پنھانی زمردم خواندنی_ شعرھای آتشین میگفتمی ***بامن بیدل یكی ھمراه نیست _از سر حق آگاه نیستھیچكس 

بر بساط بنده اش جالس شده_آمده ب كانشاه شب بدیدم خوا***ایندل دیوانھ از غم میدمید _گاھی از بغداد لوحی میرسید 

____________________________

---١٨٧ صفحھ ---

مشھور وبا یار ایرانی وساكن بغداد بودند وآقا سّید محّمد میرزا حسن گل گالب را كھ بنام بابی

شده فیما بین علما واغیار معاشر بود مالقات نموده گفت چون این امر موجب اختالف وھمھمھ

مّطلع نگردد بمحضر ایشان رسیده میخواھم حقیقت واقع را بدانم وشبی در خلوت بنوعی كھ احدی

مذكور معّین فرمایند ومیرزا حسن مطلب را مذاكره كنم مقصودرا معروض دارید وشبی را بنوع

نیمٌھ شب ساعت معّینھ میرزا حسن از پیش وعالم مذكورعرض نمود وشبی را مقّرر فرمودند ودر

وارد شد ومیرزا حسن بیرون رفت واو ھمینكھ بمحضر ابھی رسید عبا برسر انداختھ بیت مبارك

جواب بشنید از شعف بشكفت وچنین گفت اشھد الّلھ كھ آنچھ در بارٌه عقائد وسٌواالت چندی نموده

ھ كشما از معرضین شنیدم غیر آنرا مشاھده كردم حّتی در ساعت اّول خائف از این بودمواعمال
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بیارند تا كامم چیزی بمن بخورانید وسحر نموده بابیم كنید وحال استدعا دارم كھ چای وحلوّیات

شیرین كنم ومكّرر اظھار تعّجب وحیرت از مفتریات واكاذیب مردم

از بیت كرده از اوصاف وكماالت ابھی تمجید وتجلیل نمود وھنگام سحر با كمال خضوع وارادت

ومستفسر احوال ت وبرادران دولت آبادی بانتظار وی بیدار بودندابھی خارج شده بخانھ برگش

مثل شما عالم وسّید مّتقی شدند واو اظھار ما وقع نمود وآنان بنوع وحشت وتعّجب پرسیدند كھ

اخالص چنین گفت منھم قبل ازاینكھ بخدمت چگونھ بانجانب وارد میشود وسّید با صراحت بیان و

لكن الحال دانستم كھ دشمنانشان چنین مفتریات نشر یار شنیدمایشان برسم روایات موحشھ بس

آنچھ شنیدید كذب وافترا بود ودادند واینك بشما میگویم

___________________________________________________________

ز برای بندٌه درگاه بود ا_زود  صبح رفتم دیدم آن توقیع***حال رفت شیخ وارد رو بخوان_من فرستادم بتو لوحی بدان 

خواب خودرا از ھمھ پوشیدھام _ خجلتش را باز نپسندیده ام ***دیگر بداد لوح بنده بر كسی_ از حسد دّجال ھا ره فرستاد 

 صیحٌھ شد معّطر عالمی از بوی دوست _ ناگھان آمد جواد از كوی دوست***اصل را در پیش او بگذاشتم _از لوح خود برداشتم  یك سواد

یاد آنساقی وآن پیمانھ نیست    الخ_ یكنفر آدم درین ویرانھ نیست ***شھر باد معن حق بر مردم این_از جان شنیدم كی جواد 

_________________

---١٨٨ صفحھ ---

متعّصب بخود وتحقیقات مرا نیز میزان قرار ندھید بلكھ خود فحص ومجاھده نمائید وآندو برادر

شده بكربال ونجف عودت  سّید مجتھد نیز بابی شد واو صباح روزی دیگر از بغداد خارجگفتند كھ

ویرا مقّدم بر خود مینمود ر شد وشیخ حسب تجلیلی كھ از ساداتكرد ودر مجلس درس شیخ حاض
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وبحسب تعّصب وتوّھم خود اموری ذكر نشاند وپس از ختم درس بین علما صحبت بابیھا بمیان آمد

شخص معتمدی بدآنجا رفتھ تحقیقات كرده از گفت اعتمادی باین مسموعات نیست اگرنمودند شیخ 

گفتگو میكردم در آنحال عالم مذكور از شیخ پرسید كھ مرا مطالبشان یافتھ در اینجا اظھار میداشت

گفت اشھد بالّلھ عالم وعادل ومعتمدید عالم مذكور آغاز سخن كرده چگونھ شخصی میدانید شیخ

ببغداد بخدمت ایشان رسیدم وقریب سھ ساعت گفتگو كردم واز جمیع عقائد ین سفرمگفت در ھم

مّطلع گشتم قسم بجّدم رسول الّلھ جز علم وكمال ودیانت واخالق روحانیان چیزی ندیدمومسائلشان

شد اگر اجازه میدھید سٌواالت خود واجوبھ ایشان را معروض دارم شیخ گفت بسیار خوب واقع

تعّصب ورزیده وھمینكھ عالم مذكور شروع بذكر مطالب نمود برخی از مّالھای حاضربیان نمائید 

از جای برخاست وبحال پرخاش كرده كلماتی بنوع سٌو ادب با صوت مرتفع ولحن شدید گفت وشیخ

داشت كھ من ھنوز حكایت نكردم تعّرض از احوال واخالق آنان بیرون رفت وعالم مذكور اظھار

خواھد بود وقتی كھ مسائل ومطالبشانرا م وشما بدین نوع سلوك كردید چگونھومطالبشانرا نگفت

سّید مذكور پی تفّحص وتجّسس برآمد وببغداد رفتھ در تقریر نمایم ومیرزا علینقی مجتھد از اقوال

محضر ابھی حضور یافت وسٌواالت

___________________________________________________________

وپیاده میرفت اندران كھ از لیرھای طالی دوختھ د كھ مّال آقا مجتھد فاضل دربندی چون از بغداد برای زیارت كاظمین تنھاانآورده

یافتھ كمین بودند ویرا زخمھای بسیار با كارد وخنجر زده نقدّیھ ھارا بردند وعابرین ویرابر كمربندش مّطع وبرای ربودن در

شھرت داد كھ بابیان بانتقام زمضادت ومقاومت ین شاه جّراح برایش از طھران ببغداد رفت واوبمستشفی بردند وبٌامر ناصراّلد

مانند سائر علمای عراق با ایشان مساعدت نكرده ومطالبشان را امضا وتصدیق ننمودھایش چنین عملی را مرتكب شدند چھ او

___________________________________________________________
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وشئونات قدرتھ ولكن مع كّل ذلك ما اّحب ان كر ّسری واكون ممنوعًا عن اظھار ما اعطانی الّلھ من بدایع علمھ وجواھر حكمتھو

بعض ما اكرمنی یدخل فی رفرف البقٌا ویّحب ان یطیر فی سمٌا ھذا البدٌا فی فجر القضٌا لذا اذكر لكاخّیب من قام حرم الكبریٌا ویرید ان

واعالم المنافقین  ودر مقامی بوی چنین خطاب فرمودند اذا یقھ الّنفوس وتحملھ العقول لّئال یرفع ضوضٌا المبغضینالّلھ عّما تط

الّلھ واّنك ان لن تراه اّنھ ھَو الذی ما رٌایناك فی الّظاھر ولكن وجدنا حّبك فی الباطن ّثم اجعل محضرك بین یدیفانصف یا اّیھا العبد

احد ان یفّسر تلك الكلمات بدالئل متقنة وبراھین واضحة واشارات الئحة علی قدر ھ اّنھ ھو یعرفك ھل یقدریراك واّنك ان لن تعرف

یشرب رشحًا منھا اّال َمن یدخل فی ظّل ھذه یستریح قلب الّسائل ویسكن فٌواد المخاطب ال فَوالذی نفسی بیده لن یقدر احد انالذی

ترابھا من طیب یاقوت المحمرة وجدارھا من زبرجد اٌالحدّیة وابوابھا من الماس الّصمدّیة والالمدینة التی بنیت اركانھا علی جبال

كّل تلك العالمات ویظھر قائم المٌامول ویحكم بغیر ما نّزل فی واّنی بسمعی سمعت عن واحد من علمائھم یقول لو یظھر....المكرمة 

بین ایدینا من الفروع لنكّذبھالقرآن فیما یكون

_________________________________

---١٨٩ صفحھ ---

وشبھات خودرا معروض داشتھ موقن ومٌومن گردید وبنجف عودت نموده بمالقات شیخ رفت در

پرسید آنحال شیخ مریض وبستری بوده چشمانش قّوت بینائی نداشت واز میرزا علی اصغر مجتھد

بحر _وشاگردان ّحق ی را خواند  ما طبیبانیمكھ این كیست ومیرزا علینقی این بیت از مثنوی روم

مرا ببینید ومیرزا علینقی شعر قلزم دید مارا فانفلق  وشیخ بنوع مطایبھ گفت پس خوبست نبض

راه نبضی پی برند  آنگاه چنین گفت كھ من كھ بدل از_دیگر خواند  ن طبیبان طبیعی دیگرند 

لغ شد وھمینقدر عرض میكنم كھ تحقیق این امر من باببغداد رفتھ حضور ایشان رسیدم وحّجت بر

نھایت آرزو دارم اگر فرصت یابم در مسائل توحید واصول است وشیخ گفت كھ منبر شما فرض

ومیرزا علینقی بنوع مزاح گفت چنین معلوم ومفھوم میشود كھ تا كنون عقاید تحقیق وتدقیق نمایم
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تضی از آنگاه ببعد ھركس در خصوص این امر بیخبر ماندھاید وبالجملھ شیخ مراز مسائل توحید

وبٌاقوال مینمود ویا سخنی در میان میامد چنین میگفت بغداد نزدیك است بروید تحقیق كنیدسٌوالی

مغایر وعمل مخالفی از مردم اعتنا ننمائید وخود برای اعتمادی كھ بعالم مزبور داشت ھرگز سخن

بعضی از الواح وبیانات الھّیھ را بدو حّمد مذكور گاھیاو بروز نكرد ومیرزا علینقی مجتھد وسّید م

اخماد نائره شورش وفتنھ مّالھارا مینمودند وبدین میرساندند وگرچھ اقدامی نكردند ولی پیوستھ

طائفٌھ از طبقٌھ علما وغیرھم كھ مقیم بالد عراق بودند پیوستھ طریق وبواسطٌھ تذّكرات جمعی ازین

 وزّوار با خبر از امر بدیع شده آنانكھ طالب ومتفّحص بودند سٌواالت مقیمینایرانیان آنحدود از

كرده جواب میگرفتند از آنجملھ سّید یوسف سھ دھی اصفھانی از كربال مكتوبی بمحضرعرض

گوید ابھی نگاشتھ از كیفّیت ظھور قائم وعالماتش پرسیده گفت ھركھ این سٌواالت را جواب

تقدیم داشت از دوستان بمحضر مبارك رسیده وسٌواالت رااعتراف خواھم نمود وعسكر صاحب 

فرمود وبرای وی  را صادررسالٌھ جواھر اٌالسرار فی معارج اٌالسفاروجمال ابھی ھمان روز 

:فرستادند وآغاز رسالٌھ مذكوره چنین است

ھو العلی اٌالعلی

بك وعرفت سٌوالك وسمعت الی طلعة الفضل قد بلغ كتایا اّیھا الّسالك فی سُبل العدل والّناظر

---١٩٠ صفحھ ---

قد رفعت سحاب اٌالرادة لتمطر علیك من امطار الحكمة ولتٌاخذ عنك قلبك فی سرادق فٌوادك اذالحنات 

القدسّیة لتشرب حدّیة وتصلك الی شریعة وتقّلبك عن جھات الّضدیة الی مكمن اٌالكّلما اخذت من قبل
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لّلھ شك ویبرد فٌوادك وتكون من الذین ھم كانوا الیوم بنوروتستریح نفسك فیھا ویسكن عطمنھا

فی وكر ّسری واكون لمھتدین ولو اّنی فی تلك اٌالّیام التی احاطتنی كالب اٌالرض وسبع البالد خفیت

وشئونات قدرتھ ولكن مع كّل ذلك ممنوعًا عن اظھار ما اعطانی الّلھ من بدایع علمھ وجواھر حكمتھ

یدخل فی رفرف البقٌا ویّحب ان یطیر فی سمٌا ھذا من قام حرم الكبریٌا ویرید انما اّحب ان اخّیب 

لك بعض ما اكرمنی الّلھ عّما تطیقھ الّنفوس وتحملھ العقول لئّال یرفع البدٌا فی فجر القضٌا لذا اذكر

د الذی ما العبالمبغضین واعالم المنافقین  ودر مقامی بوی چنین فرمودند اذًا فانصف یا اّیھاضوضٌا

یدی الّلھ واّنك ان لن تراه اّنھ رٌایناك فی الّظاھر ولكن وجدنا حّبك فی الباطن ّثم اجعل محضرك بین

یقدر احد ان یفّسر تلك الكلمات بدالئل متقنة وبراھین ھو یراك واّنك ان لن تعرفھ اّنھ ھو یعرفك ھل

ن فٌواد المخاطب ال فَوالذی نفسی یستریح قلب الّسائل ویسكالذی واضحة واشارات الئحة علی قدر

جبال ان یشرب رشحًا منھا اّال َمن یدخل فی ظّل ھذه المدینة التی ُبنَیت اركانھا علیبیده لن یقدر احد

وترابھا عن طیب الیاقوت المحمرة وجدارھا من زبرجد اٌالحدّیة وابوابھا من الماس الّصمدّیة

لو یظھر كل تلك العالمات ویظھر احد من علمائھم یقولواّنی بسمعی سمعت عن و..........المكرمة 

یكون بین ایدینا من الفروع لنكّذبھقائم المٌامول ویحكم بغیر ما نّزل فی القرآن فیما

---١٩١ صفحھ ---

القیامة ونفخ فی الّصور ونقتلھ وما نقربھ ابدًا وامثال ذلك عّما یقولون ھٌوٌال المكذبون بعد الذی قام

وضعت واٌالیات نزلت والّشمس  من فی الّسموات واٌالرض والمیزان نصبت والّصراطوحشر كّل

المالئكة صّفت والجّنة ازلفت والّنار سّعرت اشرقت والّنجوم طمست والّنفوس بعثت واّلروح نفخت و
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ا منھم كٌاّنھم فی غشوائھم مّیتون اّال الذین ھم آمنوا ورجعووقضی كّل ذلك والی حینئذ ما عرف احد

الیوم فی رضوان القدس یحبرون وفی رضی الّلھ یسلكون  ودر آخر رسالھ چنین الی الّلھ وكانوا

ولكن ما وجدنا الفرصة وما شھدنا المھلة من ھذا المسافر الذی جٌا من عندكم وكانمسطوراست

تمامھا وما اٌالسفار بعجوًال فی اٌالمر وراكضًا فی الحكم لذا قد اختصرنا واكتفینا وما اتممنا ذكر

  الخ.ینبغی لھا ویلیق بھا

كیفّیت انتحار آقا سّید اسماعیل زواٌره وبرخی از وقایع مھّمھ در بغداد

واخالص میرزا ابراھیم خان تبریزی قونسول ایران مقیم در بغداد كھ بنوع مذكور اظھار محّبت

نیز نسبت بھیكل اونسبت بجمال ابھی میكرد وفات نمود ودبیر الملك بر جای وی بر قرار گشت 

زواٌره )ذبیح(آقا سّید اسماعیل مبارك بكمال تواضع سلوك ورفتار كرد ودر اّیام كارگذاریش واقعٌھ

بابّیھ بود وبعزم تشّرف بمحضر ابھی وارد بغداد اّتفاق افتاد واو از علمٌا ومحترمین واز مشاھیر

ست داد وغالبًا ساكت ومتفّكر ومتذّكر مباركھ حالت عشق وجذبھ بٌاو دشد واز مشاھدٌه احوال وآثار

میگریست واشعار وبیانات عشقّیھ جذبّیھ بسیار در فارسی نوشت ومتدّرجًا خوردبود وگھی

آفتاب برخاستھ وخواب را بریده شبھا سر بر آستان مبارك میگذاشت وچند یوم یوم قبل از طلوع

درب بیت وكوچھ با عّمامھ سیادت

---١٩٢ صفحھ---

 میالدی١٨۵٨_ ھجری قمری ١٢٧۵نزدھم ظھور واقعات سال سال شا

چھل یوم بٌان سیادت جاروب كرد وخاشاك وغبار را برای آنكھ تحت اقدام نماند بدجلھ ریخت ومّدت

بكنار دجلھ عقب تكیھ حال باقی بود وباٌالخره در ھنگام ظھری بخارج بغداد در طریق كاظمین
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ابھی نشستھ حلقوم خویش را با  وایاب میكردند روی ببیتیكتاش رفتھ در آنموقع كھ مردم ذھاب

زن بادیھ نشین برای بردن آب بٌانجا تیغ ببرید وخون در داخل دجلھ ریخت ودر آنحال دو نفر

كشیدند عّمال گمرك عثمانی كھ دیدند سّیدی بدآنسو رسیدند ومذبوحی را مشاھده كرده صیحٌھ بر

دند ھنوز رمق داشت وتیغ بر روی سینھ اش بود مجتمع شرفتھ برنگشت بشتافتند وجمعی

ممانعت نمودند واز قاتل پرسیدند اشاره بتیغ روی سینھ خود كرده ومیخواست خودرا بدجلھ اندازد

خود این عمل را مرتكب شد پس اورا بكناری برده ایرانیان را آگاه ساختند واورافھماند كھ با دست

انتحار نمود ھ بردند وھمگی تحقیق نمودند معلوم شد كھبسرایھ حكومت عثمانی ونیز بقونسولخان

اینواقعھ بسیار متٌاّثر شدند پس جسدش را بكاظمین برده در تّل احمد دفن كردند وجمال ابھی از

بماند وموجب تربیت روحانّیھ وتقدیس انام شود وبتلویح واشاره فھماندند كھ اولی این بود بدانحال

ّحق وی چنین مسطوراست  اّنھ لسلطان الّشھدٌآ ومحبوبھم ونیز كھ درولی در بعضی از بیانات مبار

تحصیالت علمّیھ نداشت بقّوة عشق وانجذاب تفاسیری بر كتاب مستطاب حاجی حسن تبریزی كھ

نوشتھ تحقیقاتی نموده شور وولھ بدیعی در حالت دوستان ایجاد كرد تفسیر احسن القصص

 را شنید منقلب گشت واو قبًال در كرمانشاه بمحضر ابھی مشاھده نموده كلماتشوھركس حال اورا

بنوع ونیز چند سفری ببغداد ذھاب وایاب كرد ودر آن اّیام چنان ساكت وساكن بود كھ بعضیرسید

حیرت وتعّجب حالت اورا در محضر مبارك

___________________________________________________________

نمودیم در سال دّوم اظھار امر حضرت جی علی عسكر كھ ضمن واقعات تبریز در بخش دّوم ذكری از اوحاجی حسن تبریزی با حا

اعلی ممنوع وامر مفّوض بجناب باب الباب بود وبواسطٌھ حاجی میرسید علمی نقطٌھ اولی پی تحقیق بشیراز رفتند وچون مالقات
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مھتدی شدند واز آنگاه باھم بودند  بشرویھ بمالقات آنجانب رسیدهاز این احوال حاصل كردند ھردو فكر اسان رفتھ ودراستحضار

وحاجی حسن بعد از واقعھ شھادت كبری بقصد

________________________________

---١٩٣ صفحھ ---

اّیام ندا بر مبارك مذكور داشتند وجمال ابھی فرمودند كھ ھنگام نطق وبیان حاجی میاید ودر این

بیت بحضور مبارك ال ابھی بركشید روزی قمھ بركمر بستھ در بیرونعظمت ووحدانّیت جم

اظھار وابالغ نمایم ودر جواب معروض داشت اذن بفرمائید تا بر جسر در مجمع انام امر الّلھ را

كن كھ امر الھی باید در قلوب ظاھر وبروح وی بدین مضمون فرمودند ای حاجی قمھ را از كمر باز

نتیجھ ایمان بشمشیر این آخوندھا ھستند كھ بكّلی از وشمشیر الزم نیستوریحان القٌا شود قمھ 

وجز اعراض واعتراض بر حق ثمری ندارند ھمانا این امر مبارك باید عوالم الھّیھ بیخبر میباشند

مقّدسھ طاھره واخالق روحانّیھ مرضّیھ ظاھر شود ونزاع وجدال وسیف ممنوع بنفحات اعمال

 باقر بن امام جمعٌھ قمشٌھ بود اورا پدرشواقعٌھ مّالاست  ودیگر

___________________________________________________________

ابھی حاصل شد وبعد از واقعٌھ ذبیح زوارٌه بقصد تجارت عازم بغداد گشت وحاالت انجذاب وآثار غریبی در او بواسطٌھ درك محضر

واطراف  رسید از جھت شّدت معروفیتش بنام این امر نتوانست زیست نماید ودر قربیبتبریزاورا امر بعودت وطن فرمودند ھمینكھ

شبی ویرا در بستر خواب شھید نمود وجسدش را مشغول بكسب گردید ویكی از اقربای متعّصبش با او بنفاق اظھار وفاق كرده

بخواری ند وآنظالم بروسّیھ گریختھ در آنمملكتپی بواقعھ برده قصد دستگیری قاتل داشتمفقود واموالش را تصّرف كرد وآشنایان

كھ در بغداد حجره بزازی داشتند نیز امر )نبیل متاخر(ُمرد وحاجی محّمد باقر قزوینی با پسر خالھاش حاجی محّمد باقر ھمدانی

ببنده فرمود كتشانزرندی نوشت آندو مكّررا از حضور مبارك طلب بركت وثروت میكردند ھنگام حربعودت ایران فرمودند  نبیل

خواھید افتاد وكربالئی محّمد باقر ھمدانی گفت پناه میبرم بایشان بگو غنای ظاھر بشما توّجھ خواھد كرد ولی در امتحان وخطر

ولكن كربالئی محّمد باقر عوالم روحانی من ضرر دارد اگر غنا میدھد وحفظ میفرماید عنایت نماید وإّال فالبخدا از غنائی كھ برای
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گردم وآنوقت خواھید دید كھ در امر اهللا چھ خدمت نمایان میكنم وچون زوینی گفت من دست بر نمیدارم تا معروفترین تّجار ایرانق

تّجار بشمار میرفت وحاجی رفت وبتجارت مشغول شد وترّقی كرد وبٌاسالمبول سفر نموده وزمان راكده از اعاظمبقزوین وتبریز

باعتدال بود تا ھردویكھ رفتند وچون حاجی قزوین را بعد از ورود جمال رت رسید ولی ھمیشھ حال اومحّمد باقر ھمدانی نیز بتجا

متذّكر نمودم كھ میفرمایند مالقات كردم اورا معاشر با اشخاص آلوده بدنیا دیدم وبثروتش مسرور بود وچون اوراابھی بادرنھ

مود وچون مغرور شد طولی نكشید كھ برای آنكھ پنبھ بسیار خرید وقیمت آن ننوتكونوا مع الذین قست قلوبھم عن ذكر الّلھ اعتنائی

در جواب وعده نصرت فاحش كرد صد ھزار تومان جای خالی وقرض حاصل كرد وبحضور مبارك عریضھ واستدعا نمودتنّزل

این كلمھ گفت امروز خدای محّقق در اینوقت چنان مغرور شد كھ عنایت شد ودر ھمان اّیام پنبھ ترّقی كرد وحاجی ثروت وافر یافت

او پیدا شد چون واین كلمھ بسمع مبارك رسید فرمودند خدای اورا از او گرفتیم وبواسطھ غروری كھ دراستھاومشھود این لیره

ود افتاد ومقروض وپریشان گشت ونزد احّبا اظھار انابھ نماز كالم مبارك خبر یافت طغیان عظیم نمود ودر اندك زمانی بخسارت

وعریضھاش بطراز عفو و

______________________________

---١٩۴ صفحھ ---

) اکبرنبیل(پدرش برای تكمیل تحصیالت علمّیھ دینّیھ بنجف فرستاد ودر آنجا بواسطٌھ آقا محّمد

نمود واین در اوقاتی قائینی تصدیق باین امر نمود وببغداد توّجھ كرده تشّرف بمحضر ابھی حاصل

حال انجذاب داشتند وشخصی از علما آقا سّید اسماعیل ذبیح وحاجی حسن مذكور در بغدادبود كھ 

مذكور برای تكمیل تحصیل بنجف آمد واز شیخّیھ بود ومنسوبین حاجی كلباسی كھ باّتفاق مّال باقر

شھاد نمود واو بكمال تعّصب وعداوت قیام كرد در بغداد علی مٌال اٌالومّال باقر تبلیغ این امر باو

اعمال ومفتریات پرداخت ومّال باقر ھر قدر نصیحت نمود سودی نبخشید بلكھ بر اقوال وباذكار سٌو

تٌادیب او نمود وسّیئھاش بیفزود تا آنكھ زمام اختیار از دست مّال باقر بدر رفت وعزم تنبیھ

ورا میزنم ولو اورا ندارم واوببرخی از احباب گفت كھ من تاب استماع ّسب ولعن ویاوه گوئیھای

این نوع از اعمال ممنوعاست ولی مّال باقر اینكھ خود ھالك شوم واحباب اورا منع كرده گفتند كھ
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وسط روز در بازار ھراج كھ مجمع عام بود با آن آخوند بدون اّطالع احباب قمٌھ بدست آورده در

ت میرسانم آخوند گفتم بد مگو نشنیدی حال تورا بجزای اعمالمصادف شد وباو گفت آنچھ بتو

ھمی كرد ومّال باقر با قمھ آختھ از عقبش شتافت ومردم از یمین ویسار بگریخت وفریاد وفغان

باخوند رسیده چند زخم زد ومردم اجتماع نموده مّال باقررا دستگیر كرده زدند ودور شدن تا

دبیر مھام میرزا قاتبسرایھ حكومتی بردند واز آنجا ویرا بقونسولخانھ ایران فرستادند ودر آن او

داشت مٌامور اصالح بعضی محّمد خان لواسانی نوری كھ سابقھ معرفت واخالص با جمال مبارك

فرستادند ومّال باقر را نیز نظر بمصلحت امور در بغداد بود آخوند كلباسی را با دو سوار بایران

امر فرمودند كھ بایران رفتھ برود وجمال ابھی نیز ویرا حبس كرده آنگاه رھا نمودند گفتند بایران

كلباسی را یافتھ از او عفو وغفران طلبیده گوید آنچھ واقع شد خطٌا شخص من با شتاب تمام آخوند

مربوط بدستور این امر نیست ودر ھمدانبود

___________________________________________________________

آخر اٌالیّام باعتدال در امر مبارك خادم وامین وصادق اقر ھمدانی ثروت وبركت جسمانی یافتھ تاعفو وبخشش مزّین گردید واّما حاجی محّمد ب

موافق بود

_______________________________

---١٩۵ صفحھ ---

ولوحی ودر ھمدان آخوند با وی تصادف نمود وبحكومت عرضحال گفتھ مّال باقررا دستگیر كردند

اینمضمون بود قد  در حّقش صادر شد از جیبش درآوردند ودر آنلوحكھ در حین خروجش از عراق

بعد از مطالعھ توقیع گفت چون فعلت ما فعلت وبئس ما فعلت وتوبیخ وامر بتوبھ وانابھ بود وحاكم
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در حبس بداشت پس بوسائل بٌامر صاحب امر خطا كردی باید محبوس شوی وچندی اورا

عودت نمود ولی دیگر جمال ابھی بٌاو اقر مرّخص شد ببغدادووسائطی مابینشان اصالح داد ومّال ب

سبب گفتگو وطغیان مبغضین بغداد گردید ودر سر اظھار عنایت نفرمودند زیرا كھ واقعٌھ مذكوره

سّید حسین قّناد بیكی از زائران كربال سخن نامناسبی گفت بفساد وتذمیم قیام كردند ودیگر آنكھ

رسید بسیار متٌاّثر شدند وچون واقعھ ذبیح موجب رعب معاندان ابھی وھمینكھ خبر بسمع جمال

اندیشیدند كھ اینطائفھ با نداشتن حكم مقاومت چنین جانفشانی میكنند واگر امرودولتیان گردیده

فوری احّبا بمقاومت یابند چھ خواھند نمود وتولید ھیجان در مبغضین كرد لذا امر ابھی بتفّرق

امر مبارك را شنیدند ھ در دّكھ ومحّل اشتغال خود بودند بمحض اینكھصادر شد وجمعی از آنان ك

تٌاّمل لمحٌھ از بغداد بیرون رفتند وآقا محّمد دّكھ ھارا باز گذاشتھ وآنچھ داشتند كالعدم پنداشتھ بدون

نوشت این بنده اگر چھ دّكانی نداشتم چون آقا عبد اّلرسول قمی رضای شیرازی سابق اّلذكر چنین

را دیدم كھ ترك دّكان نموده عازم بیروت اند وحكایت كردند كھ امر مبارك رش مشھدی حسینوبراد

احباب ایران صادر شد وما عازمیم گفتم بروید كھ من ھم رسیدم ورفتم عصای خودرا ازبخروج

دّكان آقا سّید حسین قّناد برداشتھ خویش بیرون دروازه معّظم

___________________________________________________________

نظام الملك ووزیر لشگر از مناصبشان معزول شدند در بیستم محّرم بموجب فرمان ناصر اّلدین شاه میرزا آقا خان صدر اعظم یزدی وپسرش

حّمد خان كشیكچی متنظیم یافت واز آنجملھ میرزا سعید خان مٌوتمن الملك وزیر امور خارجھ شد ومیرزاوشش وزارتخانھ برای دولت ایران

وزیر مختار ایران در )سپھساالر مشھور(گشت ومیرزا حسینخان باشی سپھساالر ووزیر جنگ ومیرزا یوسف مستوفی الممالك وزیر مالیھ

دربار اسالمبول گردید

______________________________
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---١٩۶ صفحھ ---

یالدی م١٨۵٩_ ھجری قمری ١٢٧۵سال شانزدھم ظھور واقعات سال 

خواھر معّظم بایشان رساندم وتا شھروان جمعی ھم از عقب ملحق شدند وگفتند میرزا شكرالّلھ

الّسالم مٌامور بود زاده وپیشكار محّمد خان دبیر مھام كھ برای انجام اموری از دولت ایران بدار

در امروز امر عجیبی وبحضور مبارك اظھار اخالص مینمود مشّرف شده عرض نموده بود كھ

دّكان را باز وبیصاحب دیدم جز دّكان بازار بغداد مشاھده كردم بدّكان ھریك از دوستان شما رسیدم

سبب را پرسیدم گفت خبر صحیح در ھمانجااست كھ سّید حسین كھ باز نبود اورا در سر جسر دیدم

ّقف را كھ فرمودند بلی امر نمودیم ھمھ بروند لھذا ھمانقدر توشما بانجا عازماید جمال مبارك

شوند جائز ندانستند وسّید حسین را مورد عتاب ساختھ امر بخروج از دار مشغول بستن دّكان

شفاعة فرمودند ھر قدر میرزا شكرالّلھ شفاعت نمود كھ اورا معاف دارند فرمودند ال تنفعھالّسالم

ّكان ھارا محافظت دالّشافعین لھذا ھمانروز مرّخص وعازم بصره شد وبمیرزا شكرالّلھ فرمودند كھ

وآقا محّمد حسین قمی مذكور ومواظبت كند كھ چیزی تلف نشود وبصاحبانش برسانند وآقا رسول

جھت اراجیف منقولھ نسبت ببابیان عراق چون بُقم وارد شدند برای ھیجانی كھ در مردم ایران از

بود علما

___________________________________________________________

میرزا ھادی جواھری بمحضر مبارك آمد روزی جمال ابھی در بیرونی مشی میفرمودند وآقا محّمد رضای اصفھانی از خانٌھ حاجی

باید داشتھ باشد معروض داشت ناصر اّلدین شاه میرزا آقا خان صدر اعظم را با فرمودند از وضع آمدنشان معلوماست كھ خبر تازه

صدر اعظم شدن سپھساالر صحیح واموالشانرا تصّرف كرد وسپھساالر صدر اعظم شد فرمودندعلیخان حاجب اّلدولھ گشت حاجی
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صدر اعظم كذب است زیرا او مراعات وقت مینمود اگر چھ نوشتھ ما باو است چھ كھ با ما خالفی ننمود كشتھ شدن میرزا آقا خان

واورا قھر الھی در رسد بعد چون خبر لبّتھ باید ذّلت ھا بیندحال بتقصیر خود اقرار خواھد نمود اّما حاجی علیخان ارسید ونخواند

سپھساالر بصدارت وعزل میرزا آقا خان ونفی از طھران بیزد بود كھ بعد در آنجا باصحیح آمد ھمان بود كھ فرمودند منصوب شدن

تادند ودر جمیع ظلمھای وارده اورا او فرسحسرت كبری رحلت كرد ودر اوائل ورود مبارك ببغداد بافتخار او لوحی صادر واز برای

وثنای سلطان ظھور واقتدار امرش بود كھ ملوك ارض اورا از نفوذش نتوانند باز داشتشریك وسھیم خواندند ودر اّول آنلوح حمد

وبعد در مناجات بیان سجن ومظلومّیت خود فرموده اند كھ خدایا گردنی كھ بپرند

دیدن میرزا ابوالقاسم امام جمعھ طھران بود نھادند وقتی اینلوح مبارك باو رسید كھ عازموپرنیان پرورش دادی برآن غّل وزنجیر 

چون دیدهو

_______________________________

---١٩٧ صفحھ ---

مغلول علما شورش كردند وحكومت ھردورا دستگیر نموده بطھران فرستاده در محبس مقّید و

ھفت سال محبوس ال حبس در انبار وفات یافت وآقا رسولساختند وآقا محّمد حسین پس از سھ س

.از حبس بیرون آمد ١٢٨٢بود ودر طول مّدت حبس زندانیان را فریفتٌھ اخالق خود نمود وبسال

ابھی میرزا بزرگخان قزوینی را آغاز معاندت ومقاومت قونسول ایران وشیخ عبد الحسین با جمال

در بغداد شھرت یافت كھ بابیان بغداد را وقبل از ورودشدولت ایران قونسول بغداد معّین نمود 

باشی الی چھل نفر از ّفراشان وغالمان وارد یغداد شد دستگیر كرده بایران میفرستد وبا عدٌه نقیر

ملتزمین از اینجانب وآنجانب بغداد میگذشت واظھار قدرت وروزھا سوار بر اسب با جمعّیت

وعداوت میكرد وبا شیخ عبد الحسین كھ ھمدستی ویگانگی ابراز بغض وسطوت ونسبت باینطائفھ

طائفھ ھمدست وھمعھد شد وتدبیر نمودند كھ بدست مصطفی پاشا والی بغداد داشتند بر دفع این

را تسلیم دولت ناصر اّلدین شاه دھند ومیرزا بزرگخان نزد والی رفتھ چنین بیان كردجمال ابھی
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___________________________________________________________

متغّیر شد با ھمان حالت بمجلس امام جمعھ دیده كھ در لوح مبارك ابدًا نسبت بمنصب صدارتش خضوع وتعارفی نفرمودند بسیار

لوح گلھ میكند كھ ببینید چھ بمن نوشتھ اند وچھ تقصیرھا برمن وارد كرده اند امام جمعھوارد میشود ولوح مبارك را بامام داده

بینم وحاجی علیخان چندی در طھران معزول مبارك را خوانده میگوید كھ بسیار خوب نوشتھ اند چیزیكھ محّل ایراد باشد نمی

تعارف وپیشكش بخّرم آباد لرستان رفت وبا اھل وعیال بخیال تاخت وتاز بانحدود تاختومخذول ماند وبعد از دادن چند ھزار تومان

خود اورا گرفتھ محاسنش را سوزانیدند رستان اّتفاق نموده در روز روشن براو ھجوم آوردندچون بنای ظلم گذاشت رٌوسای ل

اورا با پاالن ولجام سوار شده تمسخر می نمودند تا آنكھ اورا از طھران خواستھ یوموموھای اورا بخوردش دادند ومانند چھار پا

وبرای تمسخر شعرھا میخواندند از جملٌھ مردم تماشای او میرفتندورودش بطھران باھمان ھیئت كھ از دست لرھا بیرون آمده بود 

كبر وغل  ھركھ كاری بد كند اینش سزا اینش عمل در خانھ خود او محبوس وخانھ مقال میگفتند خوش رسیدی با جزای ظلم ای

ز غّصھ بارتعاش بدن وتب دق تا اكردند ده نفر سرباز در خانھ اش چاتمھ زدند وھر روز اورا بدگوئی وجریمھ مینمودندنشینش

مبتال شد ونوعی منفور بود كھ حتی خّدام واھل عیال از دوری میجستند ھرچند او پس از ھمٌھ ظالمین طھران اخذ شد ولی فضاحت 

محّبت بجناب قّرة العین داشت،بر او وارد بر احدی نھ ھمچنین كالنتر طھران با آنكھ حرمش بسیار دولتی كھ

___________________________________________________________

 شعبان تحویل بحمل واقع شد١۶روز دوشنبھ *

. مامور اقامت بغداد گردید ؛ ایندولتنصؤصل م بكار پردازی اّوموارزنة الر میرزا بزرگخان كارپرداز سابق 

.١٢٧۶ ضمن واقعات سال -)لدان ناصریالبت آمر(

_______________________________

---١٩٨ صفحھ ---

آنان را قبض كرد كھ چند تن اتباع ما از ایران گریختھ ببغداد آمده اقامت جستند اجازت دھید كھ

مینگاریم از مقامات جمال كرده بفرستیم وپاشا مرد نیك نفس بود وبواسطٌھ عبدالّلھ پاشا چنانكھ
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ومقصود وی را بفراست فھمیده ابھی ونیز از اغراض قونسول وشیخ عبدالحسین آگاھی یافت

دستگیر كنید قونسول گفت منظورم اعانت جواب چنین گفت باكی نیست اجازه دارید وآنان را

اینمقصود نتوانیم والی گفت عجبًا این گریختھ گان ومساعدت شمااست چھ كھ ما بیمدد شما اجرٌا

سول ذكر جمال ابھی واینطائفھ وسطوت اقتدار اخذ ایشانرا ندارید قونكیستند كھ شما با ھمھ قدرت

تعّجب وحیرت بدو نگریستھ گفت كسانیكھ جمیع فحول علمٌا وفضٌال وادبا واعاظم نمود والی با

گریختھ شھادت بر عّلو مقام وكمال وتقوایشان میدھند وسبب مفخرت ایران وایرانیانند شمابغداد

برای این است كھ ید قونسول گفتمیخوانید ومیخواھید باعانت ما دست تعّدی بایشان دراز نمائ

گفت از اینكالم شما معلوم میشود اینطائفھ ھم با دین ما وھم با دین شما مخالفند والی بنوع تعّرض

ھا نكنید ومیرزا بزرگخان برخاستھ خائبًا كھ دین ما وشما باھم مغایراست ودیگر از این صحبت

اندت ومقاومت پرداختند ومكاتیب مملٌوه از واقدامات معخاسرًا بیرون آمد وبا شیخ مذكور بحَیل

ونزد ایرانیان مقیم عراق حكایات وروایات مھیبھ نشر دادند وشیخ مفتریات بطھران ھمی نگاشتند

مجلسی چنین گفت كھ در عالم رٌویا دیدم با ناصراّلدین شاه در تحت قّبٌھ قرار دارمعبد الحسین در

بود كھ ّطش انگلیسی عباراتش آیة الكرسیاست ومشھودودر باال محاذی سر شاه لوحی معّلق كھ خ

این عمل بابیان است بابیان آنرا نوشتھ آویزان كردھاند وھمینكھ چشم شاه بلوح افتاد بمن گفت

میان بر میدارم چنانكھ دّیاریوعنقریب با ھمین شمشیر كھ بر كمر بستھ ام تمامت آنانرا از

___________________________________________________________

باذّیت احّبٌاالّلھ برخواست در اّیام قحطی كھ محّبت بجناب قّرة العین داشت وخود او با جمال قدم چندان عداوتی نداشت ولی چون

سلطان ایران آن فساد را باغوای كالنتر دانست لذا حكم كرد كھ در میدان ارك بطنابشردم درك سلطانی را سنگباران كردندم



- 253 -

قاپوق انداختند ولی باھل وبنیش ذّلتی وارد نشد    نداختند وریسمان بپایش بستند ودر بازار با نھایت ذّلت كشیدند وتا سھ روز پایا

)نبیل زرندی(

_____________________________

---١٩٩ صفحھ ---

 میالدی١٨۵٩_ ھجری قمری ١٢٧۶سال ھفدھم ظھور  واقعات سال 

جعل نموده دّیاری از این طائفھ در ھیچ دیاری باقی نماند وبعد از آن رٌویای دیگری بدینطریق

حالیكھ سواره با جمعی عازم منتشر ساخت كھ دیدم در مابین خانقین وبغداد یكی از بابیان بغداد در

شت بر سر ورو ولباسم پاشید واین داطھرانم خودرا بمن رساند وشیشٌھ پر از خون كھ در دست

بعد از مساعی من كھ منتھی بقلع وقمع اینطائفھ رٌویاھا از خوابھای صادقھ است وتعبیرش اینكھ

واقع شوم وشاه مرا بطھران میطلبد ودر بین طریق بدست میگردد مورد الطاف وعنایات سلطانی

میمّیت وغیرت آمده بیخ وبنیاد سبب شود كھ دولت ومّلت ایران بحاینطائفھ كشتھ میشوم واین

منھدم مینمایند ویكی از محرمان شیخ كھ بطمع علم كثیر ذھاب وایاب بمحضر اینطائفھ را كنده

مینمود ورٌویاھای مذكور وكلماتش را معروض داشت فرمودند اّما رٌویای اّولی كھ آیةابھی

بدیع  اینست كھ این امرالكرسی را بخط انگلیسی باالی سر سلطان ایران منصوب دید تعبیرش

تغییر یافت ھمان امر رسول الّلھ است وكالمش ھمان كالم قرآن منتھی اینست كھ صورت الفاظ

كھ متعّرض او نشوند واورا بخدا واّما رٌویای ثانیھ این را بداند كھ ما احّبای خودرا قبًال نھی نمودیم

ھ میشود وكذبش البّتھ بر ھمھ معلوم بابیان كشتواگذارند ونھ اورا بطھران میطلبند ونھ بدست

ونھی وتوبیخ نموده گفت اولی اینست كھ یكبار با ایشان میگردد وآنشخص نزد شیخ رفتھ نصیحت



- 254 -

است معارضھ نكنی واگر باطل است از روی بصیرت حكم جاری مالقات وگفتگو نمائی اگر حق

شخص از جای برخواستھ گفت اینكھ ایشان برای محاجھ حاضر نشوند آنكنید شیخ گفت میترسم از

را من در عھده میگیرم واگر بمنزل ایشان نمائید قرار در منزل خودم میدھم حاضر كردن ایشان

حضور جمعی قبول نمود وواقعھ بمحضر ابھی معروض گردید فرمودند این فكر صواب وشیخ با

وھمین آن اورا خبر كنید چھ در چنین امر خیر تٌاخیراست

___________________________________________________________

اّلدین شاه بطھران رفت وبا بغداد مراسلھ داشت حاجی میرزا حسن گل گالب  شیرازی مقیم كاظمین باّتفاق شاھزاده خانم عّمٌھ ناصر

افساد وائھ كرده بصدد فتنھمجتھد دربندی مقیم طھران رسید واو مكاتیب را بناصراّلدین شاه اروبرخی از مكاتیبش بدست مّال آقا

بر آمد وشاھزاده خانم سعی وكوشش بسیار نمود تا حاجی را از خطر نجات داد

________________________________

---٢٠٠ صفحھ ---

دھید تا در وقت تٌاخیر جائز نھ ومن از امروز تا ده روز مھّیا ھستم ھر وقتی را معّین كنید خبر

بشیخ رساندند بیم ل عذری برای شیخ نماند وھمینكھ كالم مبارك راموعود حاضر شوم ومجا

ایرانی ساكن كاظمین وبغداد نموده بعذرھای مختلف متعّذر گشت واین حكایت نزد اشراف وتّجار

وحرمت شیخ چنان از میان رفت كھ بواسطٌھ ھمان شخص شیوع یافت ومّدتی نقل مجالس بود

میرزا بزرگخان وھمدستانشان بدسیسھ وتھّیھ  گذشت ومعذلك بااّیامی طویل از كاظمین ببغداد نمی

آن اّیام از قلم ابھی صادر شده وقصص انبیا وبالیا فساد مشغول گشت ودر لوحی مفّصل كھ در

علما وفقھای عصر ونیز ظلم وتعّدیات پیشوایان دین را نسبت بحضرت واردٌه برایشان از تعّرضات

 واعمال شیخ عبدالحسین وامثالش ونیز مساوٌی افعال ناصراّلدین نموده اند احوالرّب اعلی بیان
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انشعب وِمنُھم الذی سّمی بالعبد لھذا اٌالسم الذی"15:ومیرزا بزرگخان را چنین ذكر فرمودندشاه

اّلدری المكنون وھذا ھو الذی عنھ بحور اٌالسمٌا ویشھد بذلك اھل سرادق البقٌا ومن ورائھم ھذا العلم

ھم انقطعوا الی الّلھ وكانوا علی رّبھم متوّكلین ان عن كفره واحترق من ناره اكباد الذینیّفر الّشیط

ھو الذی وسوس الّشیطان فی نفسھ حّتی اغفلھ عن ذكر رّبھ وما آمن بالّلھ طرفة عین وھذا

وھذا ھو الذی عّلم القابیل بٌان یقتل اخاه وكان من الذی استكبر فی واخرجھ عن جوار قدس محبوب

الّشقی علی الّلھ المھیمن القّیوم وما من كفر وما من ظلم وال من فسق إّال وقد بٌد من ھذااّول اٌالمر

مالئكة الفردوس فی مٌال اٌالعلی وسیعود كّل ذلك الیھ ان انتم بفراسة الّلھ تتفّرسون اذًا یشیرون الیھ

ھ فی ازل اٌالزال واعترض علی استكبر علی الّلباناملھم ویخبرون بعضھم بعضًا باّن ھذا ھو الذی

العنوه ان انتم تعرفون ولھذا جعلھ الّلھ خادمًا لحروفات نفسھ رغمًا الّنبیین والمرسلین فاعرفوه ّثم

ٌالنفھ

---٢٠١ صفحھ ---

وكذلك اخذ الّلھ ٌالنفھ بحیث یعمر جدار الذی كان منسوبًا الیھم وافتی علیھم وبذلك یفتخر وال یشعر

خنزیر بما اكتسبت یداك بحیث  بجناحی الھوی فی ھذا الھوٌا یطیرون ُقل اّف لك یاالذینھم كانوا

المھیمن العزیز القدیر وفی ظّنك اّنك تخدم آل اجریت سیف نفسك علی وجھ الّلھ واستكبرت علی الّلھ

رض ارتكبت فی الحیاة الباطلة وال یعادلھ شٌی فی الّسموات واٌالالّلھ بتمامھم وما تدری ذنبك الذی

ما یكون وتحسب بٌاّنك تعّمر عماراتھم وتبنی اساسھا ال فَوالذی نفسی بیده ما وال كّل ما كان وكّل

بل خّربت اساس البیت وھدمت اركانھا وعدمت آثارھا ویشھد بذلك لسان الغیب فی جبروتعّمرت

136-135. صص-4 مائده آسمانی جّلد –سورة النصح -
15
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استحیت عن الّلھ الّعز ولّكن الّناس ھم ال یشھدون وانت الذی افتیت علی صاحب البیت واصلھا وما

علی الّلھ العزیز المحبوب رّبك ورّب كّلشٌی وتحسب بٌاّنك تعمرھا وھذا بغی من نفسك الخبیثة

فی كتابھ الّحق ان ال تٌاخذوا اموال الّناس بالباطل فاسئلوا منھ یا مٌال اٌالرض اما تقولون باّن الّلھ یفی

بالباطل عن الذی بغی علی الّلھ وكان ظلمھ وكیف تٌاخذ اموال الّناس ّثم عن اوامره ال تستنكفون

فی وسط الّسمٌا ّثم بھا ھذه البیوت تعّمرون وتشھد حینئذ باّن صاحب البیت برٌیاظھر من الشمس

سمعنا باّن ھذا الملعون منكم ومن اعمالكم ویلعنكم بما اكتسبت ِلَم انتم فی اسرار اٌالمر ال تتفّكرون و

من قبلك وكّل حینئذ فی الّنار یستصرخون لی الّلھ قل قد افتخر رجالیفتخر فی المجالس باستكباره ع

وكّلما یستغیثون بمٌا العذب ال یغاثون إّال بنغمة الّلھ التی ولن یجدون ٌالنفسھم من ُمعین وال ناصر

ات دركقل فَوالّلھ یا اّیھا الُمشرك بالّلھ والُمعرض عن آیاتھ والكافر بنعمائھ اھلیعّذب فیھ المشركون

الّسفلی من نار نفسك یفّرون ویستعاذون بالّلھ منك ومن شركك

---٢٠٢ صفحھ ---

الی الذینھم ومن شركك وفی كّل حین علیك وعلی من اّتبعك یلعنون قل اما نھاكم الّلھ عن الّتوجھ

ن بھذا فبٌای برھان انتم تفتخروظلموا وكفروا بقولھ الّحق ال تركنوا الی الذین ظلموا فتمّسكم الّنار

الّلھ عنھ ویضیع كّل ما امر بھ كما انتم من اعمالھ الّظالم الفاجر الذی یرتكب فی نفسھ كّل ما نھی

الیھ وتعّظمونھ وتوّقرونھ وتمدحونھ فی مجالسكم وتعینونھ فی تشھدون ومعذلك انتم تستقربون

ربی من كلمات ّعز محفوظاموركم تتوّجھون وھذا ّسر ما نّزل من قبل علی محّمد العامره ّثم الیھ فی

بالّطاغوت ولكّل وجھة ھو موّلیھا والخبیثات للخبیثین وھذا ھو الخبیث الذی تقرب بالجبت وآمن

یلتفتون علی ما فعلوا وظلموا فی وكفر بالّلھ وكان من الذینھم كانوا علی رّبھم یستكبرون وھٌوٌال ال
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 من قبل وال یدرون ما یقولون وما یلعنون إّال اعرضوااّیام الّلھ ویكفرون ویلعنون الذینھم ظلموا و

كّلما اكتسبت ایدیھم وھٌوٌال الذین كفروا بالّلھ بعدما عرفوه من قبل كما علی انفسھم ویكّذبھم اقوالھم

ولوحی دیگر خطاب بشیخ عبدالحسین در توبیخ از عدم حضورش برای".الیوم ان یكفرون كانوا

  نزل لشیخ عبدالحسین  ان یا حسین تزور الحسین وتقتلھو ھذا"16:مالقات صادر فرمودند

بیدك فی اّی محّل ترید الحسین یا اّیھا الغافل المرتاب اّنا اردنا حضورك فی العراق وجعلنا اٌالختیار

اٌالریاح اّنك فررت یا اّیھا اّلذباب اتینا بیتًا لتحضر ونظھر لك البرھان اّنك قبلت واذا جٌا المیقات ھّبت

یا اّیھا المشرك بالّلھ مرسل اٌالیات لّما رٌایت عجز نفسك اعتذرت فیھ اٌالجتماع وما وجدناكقّرر 

فی صدرك ما اردنا لقائك إّال لیّتم حّجة الّلھ علیك وعلی َمن حولك لعل تسكن نار البغضٌایااّیھا المّكار

وصدور الذین كفروا برّب اٌالرباب اّنك اعرضت عن لقائی بعد الذی یشتاقھ

---٢٠٣ صفحھ ---

الّلھ بقھر یشتاقھ اھل الفردوس سوف تبكی وتنوح وال تجد لنفسك من مناص ان اصبر حّتی یٌاتیك

فی ظلل البیان والملك لّلھ من عنده سوف تٌاخذك نفحات العذاب وترجعك الی الّنیران قد اتی اّلرحمن

لمخلصون اقبلوا الی مطلع الوحی بروح والھوی واالمقتدر القّھار قد اخذ الّسكر سّكان برّیة الّنفس

لیس لھم إّال الجحیم اّنھا لبئس القرار ال یمنعنا البٌال عن ذكر وریحان قد جٌافصل الخطاب والمشركون

الّناس بما امرت وال یمنعنی اعراض من علی اٌالرض وال سطوة كّل متكّبر جّبار قد مالك اٌالسمٌاادعوا

منھا الّسلطنة لّلھ یع لھذه الّسدرة التی ارتفعت بالّحق وتنطق كّل ورقةالّلھ البالیا كنسائم اّلربجعل

136-137. صص-4 مائده آسمانی جّلد -
16
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المعرض عن الذی بھ اتی الوعد ونادی المقتدر المختار وسوف یٌاتیك الموت وتری قھر رّبك یا اّیھا

.المناد

واقعات واحوال آقا محّمد قاینی در عراق

كرده علوم عقلّیھ مقّدماتّیھ را در مشھد تمامفاضل قاینی كھ علوم ادبّیھ و)نبیل اكبر(آقا محّمد 

رساند علوم فقھ واصول وغیرھما وعرفانّیھ را در سبزوار نزد حاجی مّال ھادی حكیم شھیر بپایان

اركان مجتھدین خاتمھ داد وشیخ مذكور را در نجف نزد حاج شیخ مرتضی اٌالنصاری وغیره از

تھاد نوشتند وشیخ عبدالحسین كھ نزد وی در اجوشش تن دیگر از فحول علما برای او اجازٌه

از اندك اّطالعی داشت وجمعیكرده ازافكار وعقائدشطھران اّیامی چند تحصیل علوم عقلّیھ

اش با اینطائفھ وبرخی حكمی وصوفی میخواندند واز مراودهرا بابی دانستھعلمای دیگر نیز او

وغیره اعتراض كرده گفتند این فاضل نابغ خبر داشتند وبشیخ مرتضی در كربال وبغداد وكاظمین

ببالد ایران خصوصًا بوطن خود عودت نماید با وجود چنین صورت اجازه شّكی ومتبّحربالغ چون

كھ جّمی غفیر از مردم را بابی نماید ومعاونت بر اثم وضالل ممنوع ومحرم میباشددرین نیست

---٢٠۴ صفحھ ---

 میالدی١٨۶٠_ ھجری قمری ١٢٧۶سال ھفدھم ظھور  واقعات سال 

بر قلوب راوشیخ جواب گفت كھ اینمرد عالم بارع در استجماع شرائط اجتھاد نقیصتی ندارد وما

داد وآقا محّمد ووجدان مردم راھی نیست متكّلف بظاھریم وحكمی بر خالف عدل وانصاف نتوانیم

وادی الّسالم بدرقھ كرد واو  تاالجرم مظّفرًا منصورًا عزم مراجعت بایران نمود وشیخ مرتضی ویرا
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شیخ عبدالحسین وجاسوسانش خودرا ببیت چون ببغداد وارد شد نوبتی با كمال تحّفظ واحتیاط از

نمود وجمال ابھی بنوع مطایبھ قریب باین ابھی بقصد زیارت رساند وتشّرف بحضور حاصل

ذ انام چگونھ بمالقات ذیمقام ومرجع احكام ومالمضمون بدو فرمودند كھ مثل شما شخصی مجتھد

از مملكتیم ومعاشرت باما موجب اّتھام وبدنامیاست آمدید ما كھ مطرود دولت ومردود مّلت ومنفی

آنگاه برخی از خدام را دستور پذیرائی ومھمانداری از او در قسمت وحفظ واعتبار خود ننمودید

از مالقات ومصاحبھ با او دادند سپس با مّال صادق مقّدس در آنجا تصادف كرده بیرونی خانھ

گشت ودر آن حال جمال ابھی با بعضی از شاھزادگان محترم ایران كھ متوّقف در عراقمسرور

مقداری بودند وارد شدند ومّال صادق با كمال خشوع خضوع وركوع آورد وجمال ابھی با ھردو

بود وھنوز از اسرار ورموز مكالمھ وتفّقد فرموده باّتفاق ھمرھان رفتند وآقا محّمد كھ مٌومن ببیان

وتعّجب نمود ومقّدس اشارھئی بعظمت ابدع ابھی خبر نداشت از فرط خضوع مقّدس اظھار حیرت

دعا نمود نسئل الّلھ ان یكشف لك الغطٌا واجزل مقام مبارك نموده در حق وی بعبارت عربی چنین

 بنظر تفّرس وتفّحص در احوال الكبری وآقا محّمد از آنھنگامفی العطٌاوافاض علی جنابك بالموھبة

وعصر روزی در بیت مبارك كھ مجمع احباب بود مفداری تحقیقات علمّیھ بر واقوال ابھی نگریست

ولی از امواج بحر بیان وعرفان ابھی بی اختیار خودرا خاشع وخاضع مشاھده نمود زبان راند

لسان بدیعھ الھّیھ را ازشبی در محفل احباب بخانھ حاجی عبد المجید شیرازی تحقیقات وسپس

احوالش مّطلع ابھی راجع باسرار ورموز خلقت شنیده متنّبھ وملتفت گردید وشیخ عبدالحسین از

شده بعلمٌا خراسان نگاشت كھ از او در حذر باشند وعلمائیكھ در عراق

---٢٠۵ صفحھ ---
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---٢٠۶ صفحھ ---

فتنھ در سنگسر وشھمیرزاد

وآقا سّید مجتھد سنگسر شكایت بحاكم سمنان نوشت وتحریك كرد تا مٌامورین حكومتی را فرستاد

قلعٌھ طبرسی را در محّمد رضا وپسر برادرش آقا سّید محّمد باقر بن آقا سّید احمد شھید در

بسنگسر كشیدند ومردم قصبھ شھمیرزاد دستگیر كرده بازوان بھ پشت بستھ با جور وجفای بسیار

و مٌامورین در آنجا خواھر آقا سّید ز ضرب ومالمت واذّیت آنچھ توانستند برایشان وارد آوردندا

العابدین وبا پسر قلعٌھ مذكوره را با پسرش آقا سّید زینمحّمد رضا زوجٌھ آقا سّید ابراھیم شھید در

واذّیت كردند آنگاه ونیز جبار بابی وآدینھ محّمد را گرفتار نمودند وتوھین عمویشان آقا سّید حسن

مذكوره را رھا نمودند وشش تن مذكور را بازوان بستھ پیاده بسمنان كشیدند ودر محبسمظلومھ

بداشتند وقید نھادند ومّدت سھ ماه بنوعی كھ در بخش سابق ضمن احوالشان آوردیم محبوس

.آنگاه رھا كردند 

مای دولت ومّلتشّمٌھ از عظمت ونفوذ جمال ابھی در بغداد نزد عظ
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واخالص نزد ردو تن از اعاظم ایرانیان كھ محترم نزد عموم اھالی وبغایت متمّول بود كمال عقیدت

بیان بود وچنانكھ جمال ابھی یافتند نخست حاجی ھاشم عّطار سابق اّلذكر از علما وفضالی

بفیض حضور را برای تشّرف نگاشتیم از ابتدای ورود موكب مبارك ببغداد در ھر ھفتھ روزی

بھمین منوال سلوك كرده ھفتھ یكروز ببیت تخصیص داد ودر اّیام ھجرت جمال ابھی بكردستان نیز

میرزا موسی كلیم فائز گشت وبعد از عودت مبارك تا در مبارك وارد شده بمالقات غصن اعظم وآقا

شتند بوسائل این اّیام كھ شیخ عبدالحسین ومیرزا بزرگخان ھّمت بر قطع مراوده ایرانیان گذا

بغداد منع وتھدید نمودند پیوستھ بنوع مذكور عمل كرد وبا اینكھ جمال ابھی بمنازل مردممتنّوعھ

در جانب غربی بغداد غالبًا نمیرفتند چندان اصرار والتماس نمود كھ روزی از بیت مبارك كھ واقع

ا بود چنانكھ اھالی مجّلل برپبود بسمت شرقی تا منزلش رفتند ودر آنروز محفلی عظیم وجشنی

بغداد

---٢٠٧ صفحھ ---

معّظم وموّقر بغداد گفتند ضیافتی بدانگونھ در بغداد مشاھده نشد وحاجی كھ در سّن كھولت وبغایت

وایران رسید وحاجی بود بنفسھ مباشرت بخدمت نمود وحتی آوازٌه آن جشن بسمع سلطان عثمانی

میكنم كھ ھنگام رحلتم نزدیك لم نماند واحساسدر آن مجلس اظھار داشت كھ دیگر آرزوئی در د

كردم واحدی را بُجز ایشان ّحق مداخلھ شد ووصّیتنامٌھ نوشتم وامورم را بید جمال ابھی تفویض

وبعالوٌه وصّیتنامھ جمعی را شاھد گرفت وبعد از آن در اموالم نیست ھرنوع كھ خواھند عمل نمایند

اوالدی صغیر داشت ودامادھایش با مفسدین ھمدست شتافت ومّدتی نگذشت وحاجی بجھان باقی

نمودند وبدسائسی متمّسك شده مال ومنالش را بردند در آنحال برخی از شده وصّیتنامھ را كتمان
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كیشان جمال ابھی معروض داشتند كھ احتیاج بوصّیتنامھ نیست وتّجار محترمین اشراف از اخالص

امور بشما واگذاشت جرا توّجھ نمیفرمائید كھ درشھادت میدھند كھ حاجی جمیع اموالش را بلد

احمال واثقال الئق خیرّیھ صرف نمائید فرمودند آنچھ تعّلق بمن داشت وجود حاجی بود واّما این

بمقامی رسید كھ زوجھ محترمھ ھمان نفوسی است كھ در طلبش رنج میبرند ولی تعّدی معاندین

اینك بكّلی بی بھره از مال پدر شده  صغارمحاجی بمحضر مبارك آمده شكایت نمود كھ اوالد

دامادھا وغیرھم را احضار فرموده دستور عدل مستّحق عطوفتند الجرم جمال ابھی بعضی از

شدند آنچھ ارادٌه مبارك باشد معمول دارند وجمال ابھی وانصاف دادند بنوعی كھ آنان نیز راضی

تخصیص داده بمادرشان سپردند وامینی را را امر فرمود برای صغار مقداری از مال ومنال حاجی

اموال را بمعاملھ انداختھ چندی از فائده را بانان بدھند وما بقی با عین اموالمعّین نمودند كھ

كھ با ھمھ محفوظ ماند تا موقعی كھ صغار بّحد رشد برسند دّوم حاجی میرزا ھادی جواھری بود

وعاقبت بمحضر ابھی لھ جلوگیری نتوانستثروت وعّزت از سٌو اعمال پسرش سالھا بھیچ وسی

تقلیب گشتھ دست از تمامت اعمال رسیدند ومحّبت ایشان در قلب پسر جایگیر شده بنصائح مباركھ

ناشایستھ بشست وحاجی نیز عقیدت

---٢٠٨ صفحھ ---

بمحضر راعقیدت حاصل نموده وبصدد تھّیٌھ جشن ضیافتی مانند حاجی ھاشم شده آرزوی خود

نزد خاص وعام عروض داشت ولی قبول نفرمودند واو نیز وصّیتنامٌھ بنام مبارك نوشتھابھی م

تقریر كرد كھ اختیار اموالش با جمال ابھی است وجون وفات نمود دخترھایش در ھمان حین 

كھ دخترھا از نقود وافره موجود تمامت جواھرات را بردند وبعد از انقضٌا اّیام تعزیت معلوم شد
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بسیار شد وجمال ابھی اعتنائی نفرمودند  نگذاشتند ومابین ورثھ گفتگو ومباحثھچیزی برجای

پاكدل بود بمحضر مبارك وارد شد گریھ كنان التجا وباٌالخره یكی از دامادھای حاجی كھ سّیدی

قتل واقع شده ودامن شمارا خواھم گرفت الجرم جمال ابھی غصن نموده گفت اگر توّجھ نفرمائید

را فرستادند ونوعی تنظیم تقسیم تركھ حاجی را نمودند كھ موجب رضٌا ھمھ رزا كلیماعظم وآقا می

بھركھ واقع شد وجمیع ادإ شكر نموده معروض داشتند كھ سی ھزار تومان ُعشر اموال استوّراث

حاجی مزبور امر فرمائید تسلیم كنیم وجمال ابھی تمامت مبلغ مذكور را بمیرزا موسی فرزند

ز خواھران خود راضی گردد ودیگر مّال علی مروان نام ازاكراد در سلیمانّیھ بشرف بخشیدند تا ا

از متاع دنیوی خالی شد وبقصد اخالص عقیدت نسبت بجمال ابھی رسید وبعد از مّدتی دستش

فرمودند كھ ھر شغلی را با كمال اطمینان زیارت ھیكل مبارك ببغداد آمد اورا امر باشتغال داده

لذا گمرك بغداد را كھ در مزایده گذاشتھ بودند مبلغی زیاد اوند تورا تٌایید مینمایداختیار كنی خد

كفیل از او خواستند جمال ابھی را نام برد وحكومت بغداد چون صداقت نموده اجاره كرد چون

ومّال مشاھده كرد گمرك را بال كفیل بدو داد ودیگران مبلغی زیادتر میدادند قبول نكردولیاقت اورا

سالھا در دست وی علی مروان در مّدت سھ ماه مال اٌالجارٌه یكسال را بحكومت داد وگمرك بغداد

بجمال ابھی ثابت تر شد برقرار ماند وثروت وافری تحصیل كرد وروز بروز در محّبت واخالص

مراعات مینمود وبر ضرر خویش راضی وھركھ اظھار انتساب بھیكل مبارك میكرد در گمرك از او

ویرا دانستند وبنفاق اظھار اخالص مینمودند واكثر تّجار وزّوار شیعٌھ ایرانی حالمیشد

---٢٠٩ صفحھ ---
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اعتباری نیست مینمودند واو مساعدت میكرد برخی از دوستان بوی گفتند كھ اظھارات این مردم را

ھار وفاق بنفاق اظوبرای استخالص از مقّررات گمرك میباشد در جواب خندید وگفت ایكاش ھمھ

مقامی نیست واّدعا دارم كھ جانم را كنند تا من اموال خودرا بایشان رایگان دھم زیرا كھ مال را

نیز در طریق اخالص محبوبم نثار نمایم وبداینطریق اّیام عمر را بخدمات مخلصانھ بپایان رساند 

ص حاصل نمود واز آثار در سلیمانّیھ بمحضر ابھی رسیده عقیدت واخالدیگر عبدالّلھ پاشا از اكراد

كتابی داشت كھ نزدش بغایت عزیز وگرامی بود وچون رسالھ سلوك فارسی سابق اّلذكر امام رّبانی

مذكور را در بغداد نزد غصن اعظم دیده مطالعھ كرد مكّررا چنین میگفت از وقتی كھ رسالٌھرا

تمامت آثار امام رّبانی ھ را بامالحظھ نمودم دیگر اعتنائی باثار دیگران ندارم وسطری از این رسال

مصطفی پاشای مذكور بستگی داشت رك پیوستھ مراوده میكرد وباامبادلھ نمیكنم وبمحضر مب

مقّربین نزد سلطان عبدالمجید خان ومشیر مابین واو مردی پیر واز رجال بزرگ دولت عثمانی واز

 وبدینرو از مشاغل دولتی با وی رقابت وعداوت میورزیدبود ورضا پاشا از رجال آندولت كھ

سلطانی موظف وبمقام خویش منصوب گردید ونخست مصطفی بینمنعزل شد بوسائطی در ما

كرد وبعدًا احمد پاشارا مشیر عسكرّیھ بغداد نموده دستور داد كھ پاشارا بایالت بغداد مٌامور

وی والی بغداد شده كرده ویرا مقّصر ساختھ باسالمبول ابالغ نماید تا برجای شھادتنامھ ترتیب

كامل وھم مشیرعسكر باشد واحمد پاشا در بغداد در قلیل مّدتی برای حمایت رضا پاشا از او نفوذ

رشوت گرفتھ حاصل كرد وصورت استشھاد بامضای جمعی از بزرگان داّل براینكھ مصطفی پاشا

رًا امر داد كھ پاشا فوضرر بدولت متبوعٌھ خود رسانید تنظیم نموده باسالمبول فرستاد ورضا

رسیدگی شود واحمد پاشا در جای مصطفی پاشا معزول ودر خانھاش محبوس باشد تا در امورش
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خانھ اش توقیف كرده سپاھیان در اطراف وی والی وھم مشیراست الجرم احمد پاشا والی را در

خانھ گماشت كھ احدی در

---٢١٠  صفحھ ---

 میالدی١٨۶٠_مری  ھجری ق١٢٧٧سال ھیجدھم ظھور واقعات سال 

برای مئال حال خود در آنجا آمد شد ننماید وعبدالّلھ پاشا از اینواقعھ پریشان شده برای والی ونیز

ما وقع را معروض اندیشھ نمود وحسب عقیدت واخالصی كھ داشت بمحضر ابھی توّسل جستھ

رمودند پاشا مضمون فداشت ودرخواست نجاح وفالح نمود وجمال ابھی بدو تسّلی داده باین

رو وبٌاو اطمینان ده وبگو توّسل محزون مباش وبعنایت الھی اطمینان دار واز جانب ما نزد والی

یتوّكل علی الّلھ فھو حسبھ بخواند ونیز نوزده مرتبھ وتوّجھ بّحق نماید وھر یوم نوزده بار آیٌھ َمن

شا معروض داشت احدی را نمیگذارند مخرجًا را تكرار نماید عبدالّلھ پاآیٌھ َمن یّتق الّلھ یجعل لھ

فرمودند نزد احمد پاشا رو وبگو تو میدانی َمن با والی نھایت یگانگی داشتم اگر درنزد والی رود

عبدالّلھ چنین حالی مالقات ودلجوئی نكنم خالف مراتب وفا ومرّوت است واو راضی خواھد شد لذا

ومصطفی پاشا نیز ع كھ فرمودند واقع شدپاشا با كمال سرور واطمینان بیرون رفت وبھمان نو

بدستور مبارك عمل نمود وچند یومی نگذشت كھ تلگرافی از سلطان عبدالعزیز خان رسید وضبط 

پاشا با كمال عّزت وحرمت باشند تلگراف ببغداد تازه انجام یافتھ بود مضمون اینكھ ال ال مصطفی

دالمجید خان وفات یافتھ سلطان عبدالعزیز عبومفّتش ببغداد آمده رسیدگی مینماید چھ كھ سلطان

هللا اش بود پاس حرمت وخدمت منظور داشتھ خان بسلطنت منصوب گشت وجون مصطفی پاشا

ساخت واحمد پاشا از مئال خود ترسید وبعبدالّلھ پاشا ویرا منصوب ورضا پاشا را معزول ومنكوب
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قدامش افتاده رجای عفو نمود نزد مصطفی پاشا برد تا بر املتجی گشت كھ وساطت كرده ویرا

از چندی داماد والی برای تفتیش امور از اسالمبول رسید ومضبطھ ووالی اورا معّفو داشت وپس

والی تنظیم نموده باسالمبول فرستاد ومصطفی پاشا با عّزت وجاللی بیش از پیش دال بر پاكدامنی

خود برقرار شد ونائل بفتوحات ومقامات ارجمندبمّقر

___________________________________________________________

. واقع شد١٢٧٧وفات سلطان عبدالمجید خان وانتصاب سلطان عبدالعزیز خان در ھفدھم ذیحجھ سال 

_________________

---٢١١  صفحھ ---

حاصل تشّرف ارجمند گشت وبعدًا كھ از بغداد رفت اظھار تٌاّسف از این میكرد كھ بمحضر ابھی

خواست شرف حضور یابد ننمود ودر اّیام اقامت جمال ابھی در اسالمبول اظھار محّبت وادب نموده

آنگاه مكّررًا تشّرف حاصل نمود ولی غصن اعظم وآقا میرزا موسی كلیم را بمالقاتش فرستادند

 از فرصت مینالید ومیگفت ایكاش معزولوعبدالّلھ پاشا بعدًا بحكومت دان منصوب گردید واز

وپیوستھ در صدد بود كھ بھر بھانٌھ میّسر شود مشاغل دولتی میشدم ودرك محضرشان را مینمودم

 برای معالجھ ببیروت رفت ودر آنجا وفات ١٣٠۴بسال خودرا بحضور رساند ولی ممكن نشد تا

.یافت

 كیفّیت صدور كتاب مستطاب ایقان از قلم جمال ابھی

وچھار تن از  فرمودند كھ منتسبین حضرت رّب اعلی را از امر بدیع آگھی بخشندجمال ابھی اراده

جواد كربالئی در بنی اخوال آنحضرت در مراجعت از سفر ّحج بعراق وارد شدند وحاجی سّید
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سّید محّمد خال اكبر برای كاظمین با یكی از ایشان یعنی حاجی میرزا محّمد علی ابن ارشد حاجی

بتشّرف حضور ابھی كردند وسّید كربالئی بقھ مالقات نموده وایشان اظھار میلمعرفت وحفاوت سا

حاجی میرزا محّمد علی مذكور با برادرش حاجی ببغداد رفتھ عرض نموده اجازه گرفت وروز بعد

حاصل كردند وحاجی میرزا محّمد علی اندك اّطالعی در میرزا محّمد تقیبمحضر مبارك تشّرف

وحاجی میرزا محّمد تقی بی اّطالع بود وحقیقت امر در لی متوّقفخصوص این امر داشت و

وروزی دیگر حاجی سّید جعفر وحاجی سّید مھدی پسران محضر ابھی برایشان مكشوف گشت

تشّرف حاصل نموده نصیب موفور بردند وباھم بشیراز ویزد حاجی میرزا حسنعلی خال اصغر

 مقامات متبّركھ وارد عراق شدند نیز حاجی سّید مذكورین بعزم زیارتمراجعت كردند سپس خالین

با ایشان مالقات نمود وخال اكبر را با خود بمحضر ابھیجواد در كاظمین

---٢١٢ صفحھ ---

بٌاو فرمودند ابھی برد وخال مذكور در عقیدت واعمال مذھبّیھ بسیار متمّسك ومحتاط بود وھمینكھ

محروم گردید معروض داشت لیا باشید ولی از اثمارشمن نمیپسندم كھ شما از افنان این شجره ع

كرده روز بعد مشّرف بحضور شود كھ سٌواالت ومشكالتی دارم دستور فرمودند كھ سٌواالتش مھّیا

سٌواالت خودرا تقدیم كرده اجوبھ كافیھ شنید لذا روزی دیگر در سرداب بیت ابھی تشّرف یافت و

رقوم فرمایند تا در جھان باقی وابدی ماند ولذا در ھمان دو مواستدعا نمود كھ آن بیانات عالیھ را

صادر فرموده بوی دادند وخال اصغر چون كتاب مبارك را زیارت نمود منقلب روز كتاب مذكور را

تٌاّسف خورد كھ از فیض حضور محروم گردید وعریضٌھ در اظھار تٌاّسفش معروض داشتگشت و

نرساندند رمودند كھ حضرت نقطھ بیان فارسی را بٌاتماموجمال ابھی در شٌان آنكتاب مستطاب ف
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باین نّیت نوشتیم كھ وعدٌه وخبر دادند كھ من یظھره الّلھ آنرا اتمام مینماید وما كتاب ایقان را

 ھجری قمری در ١٣٠٨موّرخھ سال حضرت نقطھ وفا شود ودر لوحی او الواح صادره بقلم خادم

یومی از اّیام حضرت مرفوع جناب سّید نین مسطوراستبیان كیفّیت صدور آنكتاب مستطاب چ

بحضور فائز عرض نمود خال حضرت جناب حاجی جواد علیھ بھٌا الّلھ اٌالبھی معروف بكربالئی

الّلھ اٌالبھی بزیارت نجف وكربال فائز شدند وارادٌه رجوع میرزا سّید محّمد وخال دیگر علیھما بھٌا

یشان چیزی گفتٌھ عرض كردند خیر فرمودند چرا شما باید بتبلیغ فرمودند بٌابوطن دارند جمال ِقدم

الی امرالّلھ مشغول باشید حال برو از قول ما سالم برسان وایشان را بحضور آر وكن دلیلھما

ولكن جناب ساحة الّعز والجالل تشریف بردند یوم دیگر مع حضرت خال راجع شدند وبحضور فائز

مقصود عالمیان  اخوی دیگر بعد از حضور امواج بحر بیانخال كبیر تشریف آوردند من دون

بشٌانی ظاھر كھ احدی قادر بر احصا نبوده باٌالخره فرمودند

---٢١٣ صفحھ ---

حكمت وبیان مزّین فرمودند ما دوست نداریم كھ شما از سدرٌه مباركھ كھ مابین شما روئیده وبٌاثمار

قائم در مدن معروفٌھ سال شنیدیم كھ حضرتمحروم مانید عرض نمود موالی ھزار ودویست 

در آن مدن موجود وھر مشھوره ساكن اند واز اوالدھای آنحضرت ھریك بكمال عّزت وعظمت

مینودند وخونش میریختند واز این نفسی كلمٌھ در توّلد آنحضرت ذكر مینمود فی الحین اخذش

 وھمچنین از جمیع علمای حزب خالیچھ كجا رفتگذشتھ حكایت ناحیٌھ مقّدسھ چھ شد ذكر بحر و

مبشود ودیون شیعیان را ادا میفرماید وجمیع ارض را شیعھ شنیدھایم كھ آنحضرت میاید وظاھر

ئیكھ این عبد از ذكرش عاجزاست چھ كھ مطلب بطول میانجامد مسّخر مینماید وھمچنین ذكرھا
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خواھر زادٌه شما ھست عظمت وجالل وذكر خوارق عادات حال نمیگویند باٌالخره عرض نموده مع

نماید آنچھ از قبل گفتھ شده حال خالف آن بمثابھ آفتاب روشن وظاھر تكلیف اینعبد چگونھ قبول

نمائید چیست نمیدانم بعد لسان عظمت باین كلمٌھ علیا ناطق یا خال حال بمّقر خود توّجھاینعبد

ومعّین نمائید مع فّكر كنیدواخبار و شبھات مذكوره وآنچھ كھ سبب توّقف شمااست درست در آن ت

محكمات اّنھ علی كّلشٌی قدیر  یوم بعد جناب اخوی تشریف بیاورید لو شٌا الّلھ یبّدل الّشبھات بایات

ذكر نمودند وجواب نازل وآنچھ نازل شد مابین من غیر اخوی تشریف آوردند ویك یك شبھات را

ال را برداشتند وبكتاب ایقان موسوم بالغھ از بعد اسم خعباد رسالٌھ خال معروف ونظر بحكمت

مستطاب ایقان كھ در انشٌا فارسی سلیس فصیح ابدع احلی امواج دریای گشت الخ  وبالجملھ كتاب

الھّیھ را بمعرض شھود آورد وابواب گنجینٌھ مختومٌھ اسرار غیبّیھ وكتب وآثاربی انتھای معانی

---٢١۴ صفحھ ---

متشعشعٌھ  رّب اعلی را چون آفتاب درخشان نموده وانواروآثار مقّدسھ را گشود وامر حضرت

بٌاندك زمانی فیما جمال ابھی را در خلف سحاب رقیق حكمت ومالحظھ مقتضیات وقت پدیدار ساخت

متوّجھ ساخت وموجب ھدایت بین احباب منتشر گشت وانظار دور ونزدیك را بشطر جمال ابھی

تیّمن ونیز برای استضائھ افكار ابرار نمقام محضجمعی كثیر بسوی امر بدیع گردید وما در ای

 وبر اولی العلم وافئده منیره "...17میداریم قولھ اٌالحلیلمعاتی از آن مجمع انوار را ارائھ واظھار

احدّیھ مقّدس از بروز وظھور وصعود ونزول ودخول بوده واضح است كھ غیب ھوّیھ وذات

۶٣-۶٨. صص–سھ مّلی مطبوعات بھائی آلمان، ھوفمایم مؤّس:ناشرحضرت بھاءاهللا- کتاب  إیقان -١٢
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مدركی لم یزل در ذات خود غیب بوده وھست وال وادراك ھر ومتعالی است از وصف ھر واصفی

ابصار وانظار خواھد بود ال تدركھ اٌالبصار وھو یدرك اٌالبصار وھو یزال بكینونت خود مستور از

چھ میان او وممكنات نسبت وربط وفصل ووصل ویا ُقرب وُبعد وجھت واشاره بھیچ الّلطیف الخبیر

او كھ ت واٌالرض بكلمٌھ امر او موجود شدند وبارادٌهممكن نھ زیرا كھ جمیع َمن فی الّسمواوجھ

الّلھ بلكھ نفس مشّیت است از عدم ونیستی بحت بات بعرصھ شھود وھستی قدم گذاشتند سبحان

این مطلب برھانیست واضح میانھ ممكنات وكلمٌھ او ھم نسبت وربطی نبوده ویحّذركم الّلھ نفسھ بر

جمیع انبیا واوصیا وعلما وعرفا وحكما بر  است الئح چنانچھوكان الّلھ ولم یكن معھ من شٌی دلیلی

وصول آن حقیقة الحقائق مّقر ومذعن اند از عرفان وعدم بلوغ معرفت آنجوھر الجواھر وبر عجز

وجھ ممكنات مسدود شد لھذا باقتضٌا رحمت واسعھ سبقت رحمتھ وچون ابواب عرفان ذات ازل بر

 قدس نورانی را از عوالم روح روحانی بھیاكلكّلشٌی جواھركّلشٌی ووسعت رحمتی

---٢١۵ صفحھ ---

ساذج قدمّیھ واین  انسانی در میان خلق ظاھر فرمود تا حكایت نمایند از آن ذات ازلّیھ وّزبھیاكل ِع

حكایت مینمایند مثًال علم مرایای قدسّیھ ومطالع ھوّیھ بتمامھم ازآن شمس وجود وجوھر مقصود

از سلطنت او وجمال ایشان از جمال او قدرت ایشان از قدرت او وسلطنت ایشانایشان از علم او و

رّبانی ومواقع حكمت صمدانی ومظاھر فیض نا وظھور ایشان از ظھور او وایشانند مخازن علوم

میفرماید ال فرق بینك وبینھم إّال بٌاّنھم عبادك وخلقك متناھی ومطالع شمس ال یزالی چنانچھ

ٌانا كھ در حدیث مذكوراست واحادیث واخبار مدّلھ بر این مطلب ا ھو وھووایناست مقام ٌان

نظر باختصار متعّرض ذكر آنھا نشدم بلكھ آنچھ در آسمانھا وزمین است بسیاراست واین بنده
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صفات واسمای الھی ھستند چنانچھ در ھر ذّره آثار تجّلی آن شمس حقیقی ظاھر محال بروز

وور آن تجّلی در عالم فلكی ھیچ شٌی بخلعت ھستی مفتخر نیایداست كھ گویا بدون ظھوھویدا

در قطرٌه بوجود مشّرف نشود چھ آفتابھای معارف كھ در ذّرٌه مستور شده وچھ بحرھای حكمت كھ

شرافت ممتاز گشتھ پنھان گشتھ خاصھ انسان كھ از بین موجودات باین خلع تخصیص یافتھ وباین

واشرف ظاھر وھویداست وكّل این از مظاھر انسانی بنحو اكملچنانچھ جمیع صفات واسمای الھی 

ّسری وٌانا ّسره وآیات متواتره كھ مدل اسمٌا وصفات راجع بٌاوست ایناست كھ فرموده اٌالنسان

كتب سماویة وصحف الھّیھ مسطور ومذكوراست وُمشعر براین مطلب دقیق لطیف است در جمیع

فاق وفی انفسھم ودر مقام دیگر میفرماید وال تكونوا كاّلذین اٌالچنانچھ میفرماید سنریھم آیاتنا فی

نسوا

---٢١۶ صفحھ ---

میفرماید من عرف نسوا الّلھ فانساھم انفسھم چنانچھ سلطان بقا روح من فی سرادق العمٌا فداه

تفّكر فرمائی ابواب حكمت نفسھ فقد عرف رّبھ قسم بخدا او مخدوم من اگر قدری دراین عبارات

از این بیانات معلوم شد كھ جمیع اشیٌا اریع علم نا متناھی را بر وجھ خود گشوده یابی باریومص

بقدر استعداد خود مدّل وُمشعرند بر معرفت الھّیھ حاكی از اسمٌا وصفات الھّیھ ھستند ھركدام

د صفاتّیھ واسمائّیھ ھمٌھ غیب وشھود را ایناست كھ میفرمایبقسمی كھ احاطھ كردھاست ظھورات

ما لیس لك حتی یكون ھو المظھر لك عمیت عین ال تراك وباز سلطان بقا ایكون لغیرك من الّظھور

من صبح رٌایت شیئًا إّال وقد رٌایت اّنھ فیھ او قبلھ او بعده ودر روایت كمیل نور اشرقمیفرماید ما

 داللة واعظم حكایة اشّداٌالزل فیلوح علی ھیاكل الّتوحید آثاره وانسان كھ اشرف واكمل مخلوقاتست
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شمس حقیقت اند بلكھ ما سوای است از سائر مخلوقات واكمل انسان وافضل والطف او مظاھر

ایشان لوالك لما خلقت اٌالفالك بلكھ كّل در ساحت ایشان موجودند بٌارادٌه ایشان ومتحّركند بٌافاضٌھ

 ذكر غیر ومقّدساست اند بلكھ منّزھاست ذكر ایشان ازقدس ایشان معدوم صرف ومفقود بحت

ھیاكل قدسّیھ مرایای اولّیھ ازلّیھ ھستند كھ حكایت نموده اند وصف ایشان از وصف ماسوی واین

كّل اسمٌا وصفات او از علم وقدرت وسلطنت وعظمت ورحمت وّعزت وجود از غیب الغیوب واز

 مخّتص ببعضی صفات از ظھور این جواھر احدّیھ ظاھر وھویدااست واین صفاتوكَرم وجمیع این

نبوده ونیست بلكھ جمیع انبیای مقّربین واصفیای مقّدسین باینصفات موصوف وبایندون بعضی

اند نھایت بعضی در بعضی مراتب اشّد ظھورًا واعظم نورًا ظاھر میشونداسمٌا موسوم

---٢١٧ صفحھ ---

محّل محّقق شد كھمیشوند چنانچھ میفرماید تلك اّلرسل فّضلنا بعضھم علی بعض پس معلوم و

خواه بعضی از ظھور وبروز جمیع این صفات عالیھ واسمای غیر متناھیھ انبیا واولیای او ھستند

این است كھ اگر صفتی بر این صفات در آن ھیاكل فردّیھ بر حسب ظاھر ظاھر شود وخواه نشود از

ھّیھ ومعادن اسمٌا آن محال صفات الحسب ظاھر از آن ارواح مجّرده ظاھر نشود نفی آن صفت از

طلعات بدیعھ حكم جمیع صفات الّلھ از سلطنت ربوبّیھ شود لھذا برھمھ این وجودات منیره و

"حسب ظاھر بسلطنت ظاھره وغیر آن ظاھر نشوندوعظمت وامثال آن جاری است اگر چھ بر

دم ای برادر من شخص مجاھد كھ اراده نمود ق ولیكن"18:ودر مقامی دیگر چنین مسطوراست

گذارد باید در بدایت امر قلب را كھ محّل ظھور وبروز طلب وسلوك در سبیل معرفت سلطان ِقدم

١٢۶-١٣١. صص– مؤّسسھ مّلی مطبوعات بھائی آلمان، ھوفمایم:ناشرحضرت بھاءاهللا-کتاب  إیقان - 18
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از جمیع غبارات تیرٌه علوم اكتسابی واشارات مظاھر شیطانی پاك استتجّلی اسرار غیبی الھی

صدر را كھ سریر ورود وجلوس محّبت محبوب ازلیاست لطیف ونظیف نماید وومنّزه فرماید

را از عالقھ آب وگل یعنی از جمیع نقوش شبحّیھ وصور ظّلیھ مقّدس گرداند بقسمی نین دلوھمچ

اورا از آثار حّب وبغض در قلب نماند كھ مبادا آنحّب اورا بجھتی بیدلیل میل دھد ویا بغضكھ

معانی باز ماندھاند وبی جھتی منع نماید چنانچھ الیوم اكثری باین دو وجھ از وجھھ باقی وحضرت

توّكل بحق نماید واز خلق اعراض شبان در صحراھای ضاللت ونسیان میچرند وباید در كّل حین

اٌالرباب دربندد ونفس خودرا بر احدی ترجیح ندھد كند واز عالم تراب منقطع شود وبگسلد وبرّب

قلب بشوید وبصبر واصطبار دل بندد وصمت راوافتخار واستكبار را از لوح

---٢١٨ صفحھ ---

بیان كثرت مت را شعار خود نماید واز تكّلم بیفائده احتراز كند چھ زبان ناری است افسرده وَصو

افئده را بگدازد اثر سّمی است ھالك كننده نار ظاھری اجساد را محترق نماید ونار لسان ارواح و

صھ ھرگز را ضاللت شمرد وبان عرآن نار بساعتی فانی شود واثر این نار بقرنی باقی ماند وغیبت

وحیات دل را بمیراند بقلیل قانع باشد واز قدم نگذارد زیرا غیبت سراج منیر قلبرا خاموش نماید

شمارد وعزلت از متمّسكین ومتكّبرین را نعمت شمرد طلب كثیر فارغ مصاحبت منقطعین را غنیمت

 بنار حّب وذكر بتمام ھّمت واقتدار در طلب آن نگار كوشد غفلت رادر اسحار باذكار مشغول شود و

سوی الّلھ چون برق درگذرد وبربی نصیبان نصیب بخشد واز محرومان عطا بسوزاند واز ما

ندارد رعایت حیوان را منظور نماید تا چھ رسد بانسان واھل بیان واز جانان جانواحسان دریغ

نپسندد ردریغ ندارد واز شماتت خلق از حق احتراز نجوید وآنچھ برای خود نمی پسندد برای غی
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نماید وبر عاصیان قلم ونگوید آنچھ را وفا نكند واز خاطئان در كمال استیٌال درگذرد وطلب مغفرت

عاصی كھ در حین موت عفو دركشد وبحقارت ننگرد زیرا حسن خاتمھ مجھول است ای بسا

تقای مطیع ومٌومن كھ در وقت اربجوھر ایمان موّفق شود وخمر بقا چشد وبمٌال اعلی شتابد وبسا

مقصود از جمیع این بیانات متقنھ واشارات روح تقلیب شود وباسفل دركات نیران مّقر یابد باری

فنا داند وغیر معبودرا معدوم شمرد واین شرائط از محكمھ آنست كھ سالك وطالب باید جز خدارا

یقین كھ در شرائط مجاھدین ومشی سالكین در مناھج علم الصفات عالین وسجّیھ روحانیین است

ذكر یافت وبعداز تحّقق این

---٢١٩ صفحھ ---

بعمل واّلذین این مقامات برای سالك فارغ وطالب صادق لفظ مجاھد در بارٌه او صادق میاید وچون

خواھد شد وچون سراج طلب جاھدوا فینا مزّین شد البّتھ ببشارات لنھدیّنھم سُبلنا مستبشر

ونسیم محّبت از شطر احدّیت  در قلب روشن شدومجاھده وذوق وشوق وعشق وولھ وجذب وّحب

ھمٌھ اركان وجودرا احاطھ نماید در آن یقینوزید ظلمت ضاللت شك وریب زائل شود وانوار علم و

الھی چون صبح صادق طالع شود وقلب ونفس وروح حین بشیر معنوی ببشارات روحانی از مدینٌھ

ت وتٌایدات روح القدس صمدانی حیات تازه جدید نماید و عنایارا بصور معرفت از نوم غفلت بیدار

خودرا صاحب چشم جدید وگوش بدیع وقلب وفٌواد تازه میابد ورجوع بایات مبذول دارد بقسمی كھ

مشاھده نماید آفاقّیھ وخفّیات مستوره انفسّیھ مینماید وبعین الّلھ بدیعھ در ذّره بابی مفتوحواضحھ

اشیٌا اسرار تجّلی وحدانّیھ لیقین ونور الیقین ودر جمیعبرای وصول بمراتب عین الیقین وحق ا

سالك سبیل ھدی وطالب معارج تقی باین مقام وآثار ظھور صمدانّیھ مالحظھ كند قسم بخدا كھ اگر



- 275 -

فرسنگھای بعیده استنشاق نماید وصبح نورانی ھدایت را از بلند اعلی واصل گردد رائحٌھ حق را از

 ذّره وھر شٌی اورا داللت بر محبوب ومطلوب نماید وچنان ممّیز شود وھرمشرق كّل شٌی ادراك كند

از باطل چون شمس از ظل فرق گذارد مثًال اگر نسیم حق از مشرق ابداع وزد واو دركھ حق را

واعمال منیعھ مغرب اختراع باشد البّتھ استشمام كند وھمچنین جمیع آثار حق را از كلمات بدیعھ

 واعمال وآثاروافعال لمیعھ از افعال

---٢٢٠ صفحھ ---

خریف وحرارت را را از حجر وانسان ربیع را از ُلؤُلؤ،ؤُلؤوآثار ماسوی امتیاز دھد چنانچھ اھل ُل

جانان را از منازل بعیده بیابد از برودت وداغ جان چون از زكام كون وامكان پاك شد البّتھ رائحھ

وبدایع حكمت سبحانی را در آنشھر روحانی د شودواز اثر آن رائحھ بمصر ایقان حضرت مّنان وار

ورقٌھ شجره آنمدینھ استماع نماید واز تراب آنمدینھ مشاھده كند وجمیع علوم مكنونھ از اغوار

بگوش ظاھر وباطن شنود واسرار رجوع وایاب را بچشم ّسر مالحظھ تسبیح وتقدیس رّب اٌالرباب

ات وتجّلیات كھ بٌامر سلطان اسمٌا وصفات در آنمدینھ از آثار وعالمات وظھورفرماید چھ ذكر نمایم

بالغھ شد بی آب رفع عطش نماید وبی نار حرارت محّبت الّلھ بیفزاید در ھر گیاھی حكمتمقّدر

بدیعش ّسرھایمعنوی مستوراست وبر شاخسار ھر ُگل ھزار بلبل ناطقھ در جذب وشور از اللھ

غنا بخشد وبی خھ روح القدس عیسوی باھر بی ذھباش نفنار موسوی ظاھر واز نفحات قدسّیۀ 

حكمت مخزون اش صد ھزارفنا بقا عطا فرماید در ھر ورقش نعیمی مكنون ودر ھر غرفھ

كھ آنی ازآن منفّك نشوند ومجاھدین فی الّلھ بعد از انقطاع از ماسوی چنان بانمدینھ انس گیرند

از جمال گل ونوای بلبل اخذ نمایند اضحھ رادالئل قطعّیھ را از سنبل آن محفل شنوند وبراھین و
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"19:ودر مقامی دیگر مسطوراست."تجدید یابدواینمدینھ در رٌاس ھزار سنھ او ازید او اقّل

بالیا از جمیع جھات مثل باران بر آنھا بارید وبچھ ولیكن این انوار مقّدسھ ھیجده سنھ میگذرد كھ

یل سبحان انفاق نمودند چنانچھ بر ھمھ واضح رایگان در سبعشق وحّب ومحّبت وذوق كھ جان

چگونھ این امر را سھل شمرند آیا در ھیچ عصر چنین امرومبرھن است با وجود این

---٢٢١ صفحھ ---

"خواھد بودسبیل الّلھ نباشند دیگر كھ مجاھدامر خطیری ظاھر شده وآیا اگر اصحاب مجاھد فی 

ھااست نغمات نغمھاینترابی را غیر كھ این حمامھ  قسم بخدا"20:ودر مقامی آخر مسطوراست 

شد واز قلم جاری گشت تا است از آنچھ بیانوجز این بیانات رموزھا كھ ھر نكتھ از آن مقّدس

از قصر روحانی قدم ظھور بعرصٌھ حجابمشّیت الھی چھ وقت قرار گیرد كھ عروسھای معانی بي

إّال بحولھ وقّوتھ ومامن الھ إّال ھو لُھ الخلق واٌالمر  قدرةقدم گذارند ومامن ٌامر إّال بعد إذنھ ومامن

 واز فقھا "21،اندچنین فرمودهودرموضعی دیگر"اسرار اّلروح یتكّلمونوكٌل بٌامره ینطقون ومن

استدعا مینمایم كھ چنین مشی ننمایند وبر جوھر الھی ونور رّبانی وصرف ازلی ومبٌدوعلمای بیان

وادراك عقولھ  در زمین مستغاث وارد نیاورند آنچھ دراین كور وارد شد وبومنتھای مظاھر غیبی

چھ با جمیع این وصایا وعلم متمّسك نشوند وبٌان مظھر علوم نامتناھی رّبانی مخاصمھ ننمایند اگر

معارضھ برخیزد وھمچنین در ھر دیده میشود كھ شخصی اعور كھ از رٌوسای قوم است در نھایت

وجود وجوھر مقصود در كوھھا مال قدسی برخیزند واصحاب آن سلطانبلدی بر نفی آنج

توّكل نمایند وبا كمال انقطاع جان وصحراھا فرار نمایند واز دست ظالمین مستور شوند وبرخی

.صص–کتاب  إیقان  - 19

. صص–کتاب  إیقان  - 20

.صص–کتاب  إیقان - 21
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وتقوی موصوف ومعروفاست بقسمی كھ جمیع دربازند وگویا مشاھده میشود نفسی كھ بكمال زھد

الزم دانند بمحاربھ با آن اصل شجرٌه الھّیھ قیام م امرش راناس اطاعت اورا فرض شمارند وتسلی

معارضھ برخیزد این است شٌان ناس باری امیدواریم كھ اھل بیان ھ بنماید وبمنتھای جھد واجتھاد

تربیت شوند ودرھوای روح طیران نمایند ودر فضای روح ساكن شوند حق را از غیر تمیز دھند 

شناسند اگر چھ در این اّیام رائحٌھ حسدیباطل را بدیدٌه بصیرت بوتلبیس

---٢٢٢ صفحھ ---

آنرا اّولی حسدی وزیده كھ قسم بمرّبی وجود از غیب وشھود كھ از اّول بنای وجود عالم با اینكھ

رائحٌھ انصاف را نھ تا حال چنین غل وحسد وبغضائی ظاھر نشده ونخواھد شد چنانچھ جمعی كھ

نمودھاند واز ھر جھت رمی آشكار تھاند وبر مخالفت اینعبد اّتفاقنشنیدھاند رایات نفاق برافراخ

افتخار ننمودم وبنفسی برتری نجستم مع ھر واز ھر سمت تیری طّیار با اینكھ باحدی در امری

ورفیقی بغایت بردبار ورایگان با فقرٌا مثل فقرٌا بودم وبا نفسی مصاحبی بودم در نھایت مھربان

كھ سلیم ورضٌا معذلك فَوالّلھ الذی ال إلھ إّال ھو با آن ھمھ ابتال وبٌاسا وّضرٌاتعلمٌا وعظمٌا در كمال

بحت باری چھ از اعدٌاواولی الكتاب وارد شد نزد آنچھ از احّبا وارد شد معدوم صرفاست ومفقود

در اّول ورود این ارض چون اظھار نمایم كھ امكان را اگر انصاف باشد طاقت این بیان نھ واینعبد

مھاجرت اختیار نمودم وسر در بیابانھای فراق ی الجملھ بر امورات محدثھ بعد اّطالع یافتم از قبلف

بسر بردم واز عیونم عیون جاری بود واز قلبم بحور دم نھادم ودو سال وحده در صحراھای ھجر

زایای نداد وچھ اّیام كھ جسد راحت نیافت وبا این بالیای نازلھ ورظاھر چھ لیالی كھ قوت دست

نفسی بیده كمال سرور موجود بود ونھایت فرح مشھود زیرا كھ از ضرر ونفع متواتره فَوالذی
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نفسی اّطالع نبود بخود مشغول بودم واز ماسوی غافل وغافل ازاینكھ كمند قضای وصّحت وسقم

ا جز راشاوسع از خیال است وتیر تقدیر او مقّدس از تدبیر سررا از كمندش نجات نھ وارادهالھی

امید مواصلت نھ مرارضا چارٌه نھ قسم بخدا كھ این مھاجرتم را خیال مراجعت نبود ومسافرت

نگردم وسبب ّضر ومقصود جز این نبود كھ محّل اختالف احباب نشوم ومصدر انقالب اصحاب

احدی نشوم وعّلت حزن قلبی نگردم غیر از آنچھ ذكر شد خیالی نبود

---٢٢٣ صفحھ ---

از  منظور نھ اگر چھ ھر نفسی محملیست وبھوای خود خیالی نمود باری تا آنكھنبود وامری

ذكر آنچھ مصدر امر حكم رجوع صادر شد والبدًا تسلیم نمودم وراجع شدم دیگر قلم عاجزاست از

بنھایت سعی واھتمام بعد از رجوع مالحظھ شد حال دو سنھ میگذرد كھ اعدٌا در اھالك اینعبد فانی

ننمود وبھیچوجھ اعانتی منظور ھ جمیع مّطلع شده اند معذلك نفسی از احباب نصرتدارند چنانچ

قوًال وفعًال مثل غیث ھاطل وارد میشود وایننداشتھ بلكھ از عوض نصر خونھا كھ متوالی ومتواتر

شاید از عنایت الھی وفضل سبحانی این حرف مذكور عبد در كمال رضا جان بر كف حاضرم كھ

ندا شود وجان دربازد واگر این خیال نبود فَوالذی نطق اّلروح  نقطھ وكلمٌھ علیامشھود در سبیل

لّلھ توّقف نمینمودم وكفی بالّلھ شھیدا اختم القول بال حول وال قّوة إّال بالّلھ وإّنابٌامره آنی درین بلد

ر میفرمودند وبا گذ در بامدادان كھ در كنار دجلھ بتنھائی١٢٧۴  ونیز از سال "وإّنا الیھ راجعون

فارسی وعربی كھ مانند لئالی شاھوار افكار الھّیھ بر واردات غیبّیھ مٌانوس بودند كلماتی قصار در

فصلی چند نازل وصادر گردید ودر این اّیام در داللت بتھذیب فكر وعمل وگفتاراست ھر صبحی
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ربّیھ آن چنین معروف ومشھور گردید ودر مقّدمٌھ عجمع وتنظیم شده بنام كلمات مكنونھ

:مسطوراست 

22ھَو الَبّھی اٌالبھی

اخذنا جواھره واقمصنا ھذا ما نّزل من جبروت العّزة بلسان القدرة والقّوة علی الّنبیین من قبل وإّنا

یٌوّدوا اماناتھ فی انفسھم ولیكوّنن بجوھر قمیص اٌالختصار فضًال علی اٌالخیار لیوفوا بعھد الّلھ و

.روح من الفائزینالّتقی فی ارض اّل

تغفل منھ لتكون لی یابن اّلروح  اّحب اٌالشیٌا عندی اٌالنصاف ال ترغب عنھ ان تُكن الَّی راغبًا وال

وتعرفھا بمعرفتك ال بمعرفة احد فی امینا وانت توقن بذلك ان تشاھد اٌالشیٌا بعینك ال بعین العباد

البالد فّكر فی ذلك كیف ینبغی ان یكون ذلك

---٢٢۴حھ  صف---

فاعرض عن یابن البشر ان تّحب نفسی...ذلك من عطّیتی علیك وعنایتی لك فاجعلھ امام عینیك 

رٌاس اٌالیمان ھو التقّلل .نفسك وان ترد رضائی فاغمض عن رضائك لتكون ّفی فانیًا واكون فیك باقیًا

اّن عدمھ خیٌر من وجوده اعمالھ فاعلموا فی القول والتكّثر فی العمل وَمن كان اقوالھ ازید من

لمن مضت اّیامھ وما عرف نفسھ كذلك عّلمناك وصّرفنا اصل الخسران....وفنائھ احسن من بقائھ 

ای پسر خاك براستی ...رّبك فی نفسك وتفتخر بھا بین العالمین لك كلمات الحكمة لتشكوا الّلھ

رسی کلمات مبارکھ  مکنونھ عربی و فا- 22



- 280 -

در خود تفّوق جوید بگو ای عباد كسیاست كھ در قول مجادلھ نماید وبر برامیگویم غافلترین

شائبٌھ ای پسران ارض براستی بدانید قلبی كھ در او...باعمال خودرا بیارائید نھ باقوال برادران

ای ...قدس نشنود حسد باقی باشد البّتھ بجبروت باقی َمن درنیاید واز ملكوت تقدیس َمن روائح

معانی غیبی در لحنی ظاھر وصدھزارجوھر غفلت  دریغ كھ صدھزار لسان معنوی در لسانی ناطق 

نان ابواب المكان باز گشتھ ودیار ھمگای...ولكن گوشی نھ تا بشنود وقلبی نھ تا حرفی بیابد 

شھر روحانی محروم مانده اند إّال قلیلی واز آن قلیل جانان از دم عاشقان زینت یافتھ وجمیع از این

ای اھل دیار عشق شمع باقی را ...ّل قلیلی مشھود نگشت إّال اقھم با قلب طاھر ونفس مقّدس

نموده وجمال غالم روحانی در غبار تیره ظلمانی مستور مانده سلطان سالطین اریاح فانی احاطھ

دست رعایای ظلم مظلوم وحمامٌھ قدسی در دست جغدان گرفتار جمیع اھل سرادق ابھیعشق در

وخودرا از  در ارض غفلت اقامت نموده ایدومٌال اعلی نوحھ وندبھ مینمایند وشما در كمال راحت

 ونیز در آن.دوستان خالص محسوب داشتھ اید فباطل ما انتم تظّنون

---٢٢۵ صفحھ ---

١٨۶١- ھجری قمری ١٢٧٧یجدھم ظھور واقعات سال سال ھسال ھ

ّلھ نور تفسیر آیٌھ الدر آن اّیام الواح بسیار كھ از آنجملھ لوح تفسیر حروف مقّطعھ اوائل قرآن ونیز

ركابی شیرازی ولوح مدینة الّتوحید الّسموات واٌالرض مثل نوره كمشكوة در جواب آقا میرزا آقای

:قولھ اٌالّعز اٌالعلی؛از آیات لوح اخیر چنین استدر جواب شیخ سلمان از قلم ابھی صادر شده نبذه

اّلروح لمن المستبشرین ھو یا مٌال الموّحدین لتكونوا ببشارة مدینة الّتوحید فادخلوا فیھاھذه"23

329-313.صص– جلد چھارم -مائدۀ آسمانی.لوح مدینة الّتوحید در جواب شیخ سلمان نازل گردیده است- 23



- 281 -

العّلی الفرید تلك آیات الكتاب فّصلت آیاتھ مّدعیا غیر ذی عوج علی آیات الّلھالعزیز الوحید الفانی

مبین واّنھ وھدی ونورًا وذكری لمن فی الّسموات واٌالرضین وفیھ ما یقّرب الّناس الی ساحة قدس

یغنی الّناس عن كّلشٌی ویّھب حكیم علیم وفیھ مالكتاب فیھ یذكر كّل امر حكیم ونزل بالحق من لدن 

إّال ھو یفعل ما یشٌا بٌامره ویحكم ما یرید قل ان فیھ منھ روائح القدس علی العالمین ویّغن باّنھ ال إلھ

كّلشٌی من لدی الّلھ العزیز القدیر الی قولھ اٌالعلی ّثم یا سلمان سّلم فی ما یضٌی الصدور وفیھ یفّصل

تنس الفضل لّلھ وبما امرت فی الكتاب وال تكن من الغافلین ّثم اعرف قدر تلك اٌالّیام والٌالمر انفسك

ما یخّلصك عن العالمین فی نفسك وكن من الّشاكرین ّثم انقطع عن نفسك وھواك لیلھمك الّلھ بفضلھ

 الّلھ الملك مبین ّثم قّرب بتمامك الیواّیاك ان ال تحرم نفسك عن نسمات ھذا اّلروح واّن ھذا لغبن

الّلھ قد ظھر بالفضل ولن یغّیره شٌی عّما فی الّسموات الّحی المقتدر القدیم قل ھذا فصل من فصول

اّلربیع الذی زّین بطرازه الفردوس ولن یعقبھ الخریف فی ابد اٌالبدین واّن واٌالرضین قل تالّلھ ھذا

ض ھذه لحمامة یذكركم احسن اّلذكرما سبقھ فصل فی اٌالرض الی قولھ قل انیا اھل اٌالرھذا فصل

بٌان یستشھد لّحب الّلھ لتكوّنن من اّلذاكرین وما اراد منكم شیئًا ولن یرید منكم جزٌا وما جزائھ إّال

العزیز العلیم فَوالّلھ َمن

---٢٢۶ صفحھ ---

الموت فی من من لن یطلب لنفسھ ما ذكرت حینئذ بالّحق اّنھ علی خسران مبین قل اّن الذین یفّرون

قولھ واّنی لو ارید ان افّصل لك ھذا سبیل بارئھم اولئك فی ریب من لقٌا الّلھ واولئك ھم الغافلین  الی

اٌاللواح ولن تكفیھ البحور لو یجعل مدادا لھذه الكلمات المقّدس المقام ما عّلمنی الّلھ بفضلھ ال یحملھ
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 تعطیل وال ٌالمره من تعویق وھو الذی فّصل منالحكیم ٌالّن الّلھ لم یكن لفیضھ منالمتعالی العزیز

علوم التی ما نقطة اٌالّولیة علم ما كان ویكون ان انتم من العارفین وسیفّصل فی طراز ھذه النقطھ

یطوی كّل العلوم عّما فّصل فی الملك سمعھا ُاذن اَحد ولن یعرفھا احد من العالمین قل اّنھ لو یرید ان

اقرب عن لمح البصر ال إلھ إّال ھَو الّسلطان المقتدر القدیر  لیقدر ویكون ذلكمن اّول الذی ال اّول لھ

یوم ینادی المناد فی قطب البقٌا ویّغن حمامة الحجاز فی شطر العراق ویدعوا الكّلالی قولھ فاستمع

ظلمة الّلیل الی الوفاق وفیھ یفتح ابواب الفردوس علی وجھ الخالئق اجمعین وھذا یوم لن یعقبھ

حینئذ یبسط بساط قدس بدیع وكانت الّشمس لیستضٌی منھ ٌالّنھ استنار من انوار وجھ منیر فَوالّلھ

لیوم لن یحمل فیھ عرش رّبك إّال نفسھ الّحق وإّنا من لدی الّلھ العزیز المقتدر المنیع قل فَوالّلھ اّنھ

 الیھا حقائق الّتفرید ولن مقامات لن یذكر فیھا الّتوحید ولن یصلُكّنا بذلك لشاھدین وفیھ یكشف

بلقٌا الّلھ اعلی معارف العارفین إّال من شٌا رّبك فھنیئًا لمن قّرت عیناه فی ھذا الیومیطیر فی ھوائھا

یذكر من الحٌا حین الذی مّرت علی الملك المتعالی العزیز قل یا مٌال المشرق والمغرب اّن ھذه لنغمات

یذكر فیھا إّال الّلھ العزیز الّلطیف واذا وردت فیھا اخذت لتی لنوادی الّسنٌا فی سینٌا اّلروح بقعة ا

اٌالولی لّحب الذی اّتصل عینھما فی ذر البقٌا اذا ظھرت حروفاتحرف الّسین من وادی

---٢٢٧ صفحھ ---

لمدینة لو یدخل فیھا حروفات المجتمعات فی عوالم اٌالسمٌا بٌامر من لدی الّلھ العزیز الجمیل قل ھذه

  نبیل زرندی الی آخر اٌالیاتلمریض لیشفی ویطیب اقرب من ان یجری علی الّلسان اسم الحینا

وكسبھ وتّجار محترمین ومشایخ شرحی در خصوص جشن وضیافتھا كھ در بیت مبارك میشد
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مسّرت ونشاط ماّدیھ ومعنوّیھ بودند آورده زّوار مسافرین متنّعم میگشتند واحباب قریناعراب و

بنوعی بود كھ احدی از طائفین حول مبارك از جان خود ون نوشت با آنكھ احاطھ اعدامضمبدین

موجود نبود اموال وامالك در ایران تاالن وتاراج شد وبعد از اطمینان نداشت واسباب ظاھره

سلطان وسلطنتی رجوع واعتنائی نفرمودند واز مسافرین ودوستان ھم جز اخراج از وطن بھیچ

ودر بدر كسانی نبودند لذا عقول متحّیر وآشنا وبیگانھ متعّجب كھ این جاللشده جمعی تاراج

داشت جبروت از كجااست روزی یكی از مسافرین طھرانی در بیرونی بیت مبارك بحضور معروض

عھدٌه این ھمھ كھ آیا صدر اعظم ھر ماھی چقدر شھرّیھ ومخارج برای شما معّین كرده كھ از

شھرّیھ بدھم نھ آنكھ آنان را  ھیمنھ فرمودند من باید امثال صدر اعظم رامصارف بر میاید در كمال

نھ شخصی دیگر از آشنایان طھران عرض برمن مّنتی باشد وامر من با خدااست وبدیگری اّتكال

وبخشش بھمھ نوع اشخاص میفرمودید حال چگونھ نموده بود كھ اّیام توّقف شما در طھران بذل

نوع احسان نمیفرمائید در جواب فرمودند اگر نوعی كھ  شما ھستند آناست بنفوس كھ در اطراف

بكنم ھمھ خواھند گفت كھ این نفوس بجھت دنیا توّجھ باین امر در سابق رفتار مینمودم حال ھم

مینمودند كھ دارای عمل اكسیر ھستند از جملھ آن نفوس زین العابدین خان نمودھاند وبعضی گمان

كرد اموال بسیار داشت معھذا بھوای اكسیر سالھا كوشیده ثروت خودرا ضایعبود با آنكھ كارگذار

آقا میرزا موسی آن اّیام در بغداد بود وبطمع اخذ اكسیر از جمال مبارك اظھار اخالص میكرد وبا

نشد زین العابدین خان كلیم انس وحفاوت داشت وكلیم ھر قدر سعی كرد ویرا منصرف سازد ممكن

ساط جاللت ابھی بسبب عملگمان میكرد كھ ب

---٢٢٨ صفحھ ---
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عمل مذكور منبسط گشت وكلیم در سنین صغر در حضور والدشان كھ باعلمای اینعلم گفتگو

تو میكردند مّطلع بر اصطالحات شد وباین جھت زین العابدین خان قسم یاد كرد وبوی میگفت

از روی مزاح محال میدانست وبا ویاینعمل را میدانی واز من كتمان میكنی وكلیم عمل مذكور را 

را كھ در تعیین حجر سخن میگفت واورا سختر در عقیدٌه خود میگشت تا آنكھ روزی رسالھ جابر

وجمیع رموزش را آشكار ساختم نزد حكما نوشتھ وقسم یاد نمود كھ ذّرٌه از آنعمل را كتمان نكرد

كلیم روزی بعد از ظھر رسالھ را بدست سازد كلیم آورد وقسم داد كھ رموز كتاب را بر وی آشكار

كھ سٌوال فرمودند بچھ كار مشغولی كلیم برخواستھ گرفتھ بگشود ناگاه صوت مبارك را شنید

وخیال است فرمودند گویا رسالٌھ جابر را زین العابدین خان معروض داشت بكاری كھ صرف وھم

است وجمال ابھی در خصوص را برایش معلوم كنی عرض كرد بلی چنینبتو داد كھ حجر مكتوم

فرمودند از آنوقت سٌوالھای بسیار از اطراف میرسید واز برای ھریك الواحی آنعمل بیاناتی مفّصل

نفس مذكور صادر شد وقتی بھ كلیم اظھار فرمودند كھ ھركس اظھار كند من اینعلم را دارمدر علم

وعمل باینگونھ بانرا نھی فرمودنداظھار دلیل بر فقدان وكذب میباشد ونظر باین است كھ اشتغال 

بلباس امین جلوه ندھد ومانند راعلوم از جفر ورمل در اكثری از الواح منع شد تا ھر خائنی خود

خطابًا لھ میفرمایند كھ بسیار طالبم كھ سلطانی كریم از ّحد خود تجاوز ننماید چنانچھ در كتاب ایقان

د واظھار اینعلم را از عالم اّدعا بعالم شھودحاضر سازیا شخص مقتدری ما وتورا در مجلسی

___________________________________________________________

قونسول میخواست تعّدی كند یا جریمھ نماید متدّرجًا بمقامی رسید كھ بیرونی مبارك ملجٌا وپناه مظلومین شد بنوعی كھ ھركس را

كھ نظر اسطھ خودرا نسبت بانجا میداد واحدی یار او قدرت نداشت كھ متعّرضش شود وكسانیبوبیك وسیلھ خودرا بانجا میرساند یا
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ایمان مینمودند ومبالغھ میكردند مثًال یوسف خانی بود كھ باجابھ صحبتشان را جائز نمیدانستند بنٌا محّبت وموّدت گذاردند واظھار

) شیرازی قناد آقا رضا(.دم مٌومن ومقبل بو١٢۵٠كھ در سنٌھ گاھی حاضر میشد گفتھ بود

تحت حمایت دولت عثمانی با رعایت مقّرره ونیز علیشاه كھ پس از فوت فتحعلی شاه مّدعی سلطنت بود وبعد از استقرار محّمد شاه

گماشتگانش سخنی بر خالف ادب گفت وجمال ابھی بعلیشاهومالزمین بسیار در عراق میزیست یكی از

___________________________________

---٢٢٩ صفحھ ---

خادم شھود بطلبد تا صادق از كاذب وحق از باطل آشكار شود ودر لوحی از الواح مكتوب بقلم

خود جمال قسم بافتاب حقیقت كھ از افق سجن مشرق در عراق وقتی شد كھ"؛ چنین مسطوراست

نداشتند ھمان بود كھ ھن عوضیقدم روح من فی ملكوت اٌالمر والخلق لھ الفدٌا بر حسب ظاھر پیرا

"میشستند وخشك مینمودند ومیپوشیدند مزید حسد میرزا یحیی وبالجملھ امور مذكوره سبب.

استقالل وقاھرّیت جمال مبارك گردید وشروع نمود از نوشتجاتش بدوستان خود بنوع اشاره ذكر

ض وعناد پرداختند مفتریات وابراز بغومقھورّیت خویش نمود وھمدستانش بیش از پیش بنشر

بمحضر مبارك رسید ودر عین حال الواح وآثار چنانكھ مشروعٌھ معترضانھ از مّال جعفر نراقی

بالد ایران روح جاوید بخشیده بنشر امر بدیع برانگیخت ابھی علما ومبّلغین ومٌومنین را در

.فتنھ وفساد بر خاستند والجرم مبغضین واعدٌا بتھیج

ن واسر وحبس احباب در طھرانفتنھ در مازندرا
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محّمد رضا بنوعیكھ آقا میر ابوطالب شھمیرزادی از بقّیة الّسیف قلعٌھ مازندران وبرادرش آقا سّید

مینمودند وجمعی از متعّصبین در بخش سابق آوردیم در مازندران ھمی سفر كرده تبلیغ امر بدیع

عرب خیل از توابع بافروش بچنگ آوردند ومّالھا موجب شدند كھ دولتیان ھردو برادررا در قریٌھ

مازندران ایشانرا اسیرًا مغلوًال بسوی طھران وخدامراد خان سرتیپ رئیس سواران كرد وترك

بقرب بھنمیر رسیدند آقا لرآقا از مشاھیر مٌومنین وبقّیة الّسیف كشید وھمینكھ بقریٌھ یستان واقعھ

كھ مرا نیز با برادران ایرانیم بغّل وبند كنیدمٌامورین شتافتھ اظھار داشت قلعٌھ طبرسی نزد

وبطھران ببرید پس ویرا نیز مقّید ومغلول ساختھ با

___________________________________________________________

اس احتیاط گذار لذا كھ تورا چیزی نمیشمارند وپبعلیشاه چنین پیام كردند كھ بخاطر آر اینطائفھ با ناصراّلدین شاه چھ كردند وبدان

.ادب نگھداشتند علیشاه اندیشھ كرده مالزمینش پاس

تحویل بحمل در ھشتم رمضان مقارن غروب واقع شد

________________________________

---٢٣٠ صفحھ ---

-بقّیة سّیدین مظلومین وآقا غالمرضای بھنمیری وآقا محمود چالھ زمین ابن مّال ابوالقاسم ازبا 

بھانھ جویان شریر خانٌھ میرھِنت ورنج بطھران بردند ودر َب ھر پنج را با مشّقالّسیف قلعٌھ مذكور

نبار سیھ چال ھ أالورود بلدی راء را غارت كردند وگماشتگان دولت در طھران اسراآقا غالمرضا

شتند جور وجفای شدید در حبس بدال وزنجیر گران كشیدند ومّدتی مدید با انواعُغھ برده ب

ابوتراب اشتھاردی وحاجی محّمد اسماعیل ذبیح وباٌالخره با آخوند مٌال صادق خراسانی وآقا شیخ

كھ عنقریب شرح گرفتاریشان را میاوریم در زندان بیك بند كاشانی وبرخی دیگر از مشاھیر احباب
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ماه از وزنجیر نھادند وآقا غالمرضا در طول مّدت حبس نزار وبیمار شد وبحالت ناتوانی شش 

تحّمل كرد ولی باٌالخره از جھت اغذیھ واشربھ ناگوار پر آزار دچار اسھال سخت مشّقات شدیده را

پیوستھ وبدرجٌھ از ضعف ونقاھت رسید كھ گوئی استخوانھایش ذوب گردید ودر چنان احوالگشت

ویرا بحوض آب كرد تا با اذكار وافكار الھّیھ مٌانوس بود وروزی قبل از وفاتش بزندانبان التماس

را از حّمال آوردند وجسدگذاشتند وبدن خودرا شستشو داد وصبح روز بعد درگذشت پس چھار

با زندانبانان باخالقی سلوك نمود كھ محبس خارج كرده دفن نمودند وآقا لرآقا از محبوسین مذكور

د از او را بٌاو سپرده ھر وقت میخواستناطمینان كامل بدو حاصل كرده كلید كندھای محبس

جملھ احمد قریب چھل تن از محبوسین را كھ از آنمیگرفتند وآقا سّید محّمد رضا با ھمحبسانش

نمود وچنانكھ در بخش سابق ضمن احوالشان نگاشتیم مّدت دو قلیخان ھراتی بود بٌامر بدیع ھدایت

.را بپایان برده مستخلص گشتند سال وسھ ماه اّیام حبس

ای احّبا در خراسانحدوث فتن وبلّیات بر

ابھی زیست آخوند مّال صادق خراسانی چنانكھ قبیًال نگاشتیم از مشھد ببغداد آمده چندی در جوار

براھنمائی وایجاد شوری وپی بمقامات الھّیھ برده با قلبی ممّلو از امید ونشاط عودت بوطن كرده

مّال میرزا محّمد فروغی از ازغندی وجدید در بابیان وبتبلیغ بیگانگان پرداخت ومیرزا احمد

مشاھیر علمای بابّیھ كھ

---٢٣١ صفحھ ---
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 میالدی میالدی١٢۶١١٢۶١__ ھجری قمری  ھجری قمری ١٢٧٨١٢٧٨سال نوزدّھم ظھور واقعات سال سال نوزدّھم ظھور واقعات سال 

وآقا محّمد لھّیھ برافروختند آبدیعٌھكھ شرح حالشان را در بخش سابق آوردیم نیز از نار موقدٌه

وتنّبھی بدیعتر بوطن  عراق عرب با معرفتفاضل قائنی مذكور ھم پس از فراغت ومراجعت از

مّالھای خراسان موجب شدند كھ خود جمعی را تبلیغ وھدایت كرده شھرت باین نام حاصل كرد لذا

ایالت آخوند مّال صادق مقّدس وجمعی را سلطان مراد میرزا حسام الّسلطنھ عموی شاه وحكمران

ا پسرش ومّال علی اصغرومیرزا نصرالّلھ ویرا بدستگیر كرده بمحبس انداخت وبعد از ھفت یوم

داشت وآنانرا در انبار سیھ چال مقّید ومغلول نمودند وبعد از اسیرًا با كند وزنجیر بطھران روانھ

بنوعیكھ در بخش سابق آوردیم مستخلص كردند ودر قائین سید ابوطالب دو سال وچھار ماه

عّصب وضدّیت با این امر بمقاومت با فاضل ورقابت با آقا محمد فاضل وبرای تمجتھد برای حسادت

احّبا كھ بواسطٌھاو گرد آمدند برخاست مّالھا وعوامرا بشوراند وشكایات مفّصلھ نسبتوجمعی از

كھ جملھ باقدامات فاضل وبابیان نزد شاه واولیای دولت فرستاد ومفتریاتی بدینمضمون نشر داد

عاّمھ زائل  بمجازات ومكافات اخروی از قلوبمحّلالت را حرام ومحارمرا حالل كردند واعتقاد

ومقاومت ساخت نمودند وامیر قائن میر علم خان را از محّبت واخالص بفاضل منحرف بعداوت

وامیر گروھی از عوانان غالظ وشداد برای دستگیری جمع بگماشت

___________________________________________________________

ھادی سبزواری وغیره بعلمای طھران بس آخوند مّال صادق در انبار طھران علمای خراسان امثال حاجی مّالدر مّدت طوالنی ح

سّید اسماعیل وغیره نوشتند كھ در ّحق وی شفاعت كرده مستخلص سازند وآنان امثال حاجی مّال علی وحاجی میرزا محّمد وحاجی

یافتھ از انبار بیرون میاید ولی او بانبار دار احباب خوشحال گشتند كھ آخوند نجاتبٌاو نوشتند وبا چند آخوند بانبار فرستادند وخّطی

كرده كرده بود دستور داد تا در میدان وسیع خارج انبار بساطی نھادند وبا آخوندھا مالقاتومستحفظین محبس كھ ھمھ را تبلیغ
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قبیح ومكتوب را با اظھار مالطفت وامتنان پس محتاجمكتوب علمارا گرفت وبر ھامش آن اینعبارت نوشت  طلب المحتاج الی ال

وآئین حاجی میرزا محّمد مكّررا نزد علما وغیرھم گفت كھ چنانكھ مّال صادق مقّدس در عقیدتفرستاد وبعد از خروج آخوند از انبار

خود ثابت واستواراست احدی را از اسالم نیافتم

__________________________________

---٢٣٢ صفحھ---

شخصی در بگماشت وحسین سیاه با عّدٌه پی گرفتاری فاضل بخارج بیرجند كھ برای انجام امری

ویرا از مركبش آنجا توّقف داشت حركت كردند وبا وی در بین طریق مصادف شدند وفی الحال

نھ بیاویختند وپیاده با سربرھپیاده كرده چكمھ ھایش را در آورده پر از ریگ نموده بر گردنش

را در زیر شكم حمار بستھ تازیانھ براو عودت دادند آنگاه ویرا سوار وساز گوش نموده پاھایش

بقصبھ سرشما عماری كھ در كنار لوت خبیص واقع ھمی زدند ودر معابر گرداندند وبھمان حال

مسافت دارد بردند ودرآن محّل بسیار گرم بد آب وھوا واھل است وھفده فرسنگ از بیرجند بعد

محبوس بداشتند آنگاه حسین سیاه مذكور مٌامور شد كھ فاضل را عودت ور از تربیت دو ماهد

مّالھا بان مٌامور قسمی انعام كرده واداشتند كھ اورا سر وپا برھنھ وپیاده حركتببیرجند دھد ولی

ست بقریھ نوفرداد وبدنش را ھمی بضرب تازیانھ بیازرد وبداینطریق وارد بیرجند كرده از آنجا

برادرانش با او ذھاب وایاب مسقط اّلرٌاس وی بردند وحكم بود كھ احدی با او مراوده ننماید حتی

گرفتاری فاضل بخارج بیرجند رفتند نداشتند ودر ھمان ھنگام كھ حسین سیاه وھمرھانش پی

 علی شد وجمعی از احباب مانند آقا میرزا محّمدابوتراب بیگ نامی نیز با ده سوار مٌامور سرچاه

محّمد علی ومّال محّمد علی ودرویش علی اكبر وآقا احمد وغیرھم ومّال علی اكبر وآقا)نبیل قائن(
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محبوس نمود واذّیتھای گوناگون وارد آورد تا مبالغی نقود گرفتھ از حبس وقید را دستگیر كرده

نانرا بھساخت وپاھای درویش علی اكبر مذكور از صدمٌھ كند متوّرم ومجروح شد سپس آآزاد

جماعت بیرجند كشیدند تا امیر حسب فتوی مجتھد در بارٌھشان حكم صادر نماید واز جملھ آن

این امر میكرد سرچاھی مّالمحمد مقّدس مردی مسلم بعلم وفضل وزھد وتقوی بود وبر منبر تبلیغ

تا در كویر ویرا رھا نمایند وسّید ابوطالب مجتھد مذكور اورا بكنار كویر لوت فرستاد كھ درآنجا

سائر مظلومین را بمحّلشان در سرچاه ھالك گردد ومامورین نیز ھمی دستوررا انجام دادند و

عودت دادند ومّالھا برای آن مرتكب اقدامات

---٢٣٣ صفحھ ---

طولی نكشید كھ اقدامات مذكوره شدند كھ بابیان خوف كرده از اظھار عقیده وتبلیغ زبان بندند ولی

ومیرزا محّمد علی مذكور د كھ بابیان سرچاه بیش از پیش جوش وخروش یافتندبایشان خبر رسی

آمده نزد امیر شكایت كردند ونائب متجاوز از صد كس را در امر بدیع وارد ساخت الجرم بھیجان

مٌامورینی چند كسیل داشت كھ بسرچاه رفتھ الحكومٌھ سرچاه نیز واقعات را بوی نوشت واو

كھ مظلومان امالك واثاثیٌھ خانٌھ خودرا فروختھ حمیالت واجبار كردندبازخواست وتضییقات وت

محّمد علی ودرویش علی اكبر را حكم توقیف دو سال در جریمھ بحاكم دادند وحكمران میرزا

قریھ خارج نشدند ونیز در ھمان ھنگام كھ حسین سیاه وابو تراب خان سرچاه داد كھ در آنمّدت از

ی گرفتاری فاضل واحّبای سرچاه رفتند كربالئی محّمد سلطان حسب حكمھمرھانشان برامذكور با

اش با ھمان امیر قائن با چند سوار مٌامور قریٌھ محمودی شد وآقا سّید یعقوب را در شب از خانھ

محّمد سلطان خود لباس خواب كھ دربر داشت بیرون كشیدند ودر خارج نگاه داشتند وكربالئی
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یعقوب را از خانھ بیرون كرد ن را بدست گرفتھ ضبط نمود وزوجٌھ سّیدداخل خانھ شده كتاب بیا

ھایشانرا مقفل ومختوم نمود آنانرا جدا جدا -وآقا سّید یعقوب ومّال علیالّلھرا دستگیر نمود وخانھ

یعقوب را ضبط كردند ومّال علی را چنان بسختی كند وقید محبوس ساخت واثاثیھ واموال آقا سّید

بیھوش گردید آنگاه ھر دورا ببیرجند كشیدند ودر طی طریق زحمت واذّیت  حال رفتھنمودند كھ از

توھین وآقا سّید یعقوب را در بیرجند تسلیم سّید ابوطالب مجتھد كردند واو ویرا پس ازبسیار دادند

حبس كردند ولی وتحقیر بسیار بداروغھ سپرد كھ در كند وحبس بدارد ومّال علی را نیز با وی

سّید یعقوب مّدت شش ماه غھ با ایشان شفقت نموده در شبھا آنان را میگشود وبدینطریق آقادارو

وعائلھ شان دچار فقر وفاقھ شدند ومّال علی سھ ماه محبوس بودند وامالك واموالشان بغارت رفت

بقریٌھ شاخن كھ در فرست محمودی است رساند وآقا سّید یعقوب چون از محبس رھا گشت خودرا

مشھد داد وداللت كرد كھ بعزم مشھد حركت نماید ولی ی بر او رحم آورده مصاریفش را تاوشخص

حكم دستگیریش را صادر نمود واو الجرم شبانھ بگریخت وخویش را سّید ابو طالب مجتھد مجّددًا

بمغاره

---٢٣۴ صفحھ ---

حال ومقامش مّطلع ازبمغاره برد ولی پاھایش مجروح گردید واز حركت بازماند ویكی از دوستان 

پاھایش شفا یافت واز شده باّتفاق زوجھ اش بمغاره رفتند خوراك برده جراحاتش را بستند تا

كردند وناچار بمحمودی رفت ومّدت دو مغاره بیرون آمده براه افتاد لكن سارقین اورا گرفتھ برھنھ

 نمود ودر آنجا با ھمھ وحكومت مشھد مھاجرتسال اقامت جست وباٌالخره از جھة تعّرض مّالھا

ھنگام رفتن مٌامورین مذكور بقصد فاضل وبرای سرچاه سختی وآزار اعدا بزیست ونیز در ھمان



- 292 -

كاظم بیك با عّدٌه از طرف میرعلم خان مٌامور احّبای قصبٌھ درخش وقریٌھ محمودی كربالئی محّمد

ان گفتھ وكربالئی محّمد كاظم بیكمحّل با مٌامورین مّتفق گشتند وافراد احباب را نشگردیدند واشرار

اورا ھمگی را بمحضر خویش طلبیده بحاجی عّباسقلی دبیر زرقانی اظھار كرد كھ مٌاموراست

تمامت زجر بانواع بلّیات وعقوبات مجازات دھد واو در جواب چنین گفت من مھّیا ھستم كھ

كاظم مطالبھ كتاب  محّمدومشّقات را تحّمل كنم وفقط از خدا صبر واستقامت میخواھم وكربالئی

واو جواب داد كھ كتاب والواح ضبط بیان والواح نموده گفت حسب حكم امیر باید آنھارا تسلیم گیرم

وباٌالخره مبالغ بسیاری نقود از او واز كربالئی محّمد سینٌھ من است اگر خواھید بشكافید وبیابید

علما گرفتند آنگاه ببیرجند مراجعت كردند محّمد علی طبیب وصدر الحسین ومیرزا ابوالقاسم ومّال

جوان (احساس شروع مقّدمات فتنھ وشورش را نموده پسرش آقا حسیم وحاجی عّباسقلی

وتون فرستاد وبعد از چندی باز مٌامور از طرف حكومت ببیرجند وارد شده را ببشرویھ)روحانی

محّبت ھ با نھایت بشاشت در طریقنقود كرد وحاجی عباسقلی با وجود تنگدستی مبالغی تھّیمطالبٌھ

سّید حسن مجتھد محبوب تقدیم نموده آزاد وآسوده شدند ودر بشرویھ بتحریك وتھییج حاجی آقا

توھین كرده بّسب ولعن پرداختند واھالی بمعاندت برخواستند ومتدّرجًا با احّبا واینطائفھ استھزٌا

دند كھ احّبا ناچار شدند روزھا در منازل نمووصدمات وجفا وارد آوردند وچنان معارضت ومعاندت

شبھا در نھایت احتیاط با یكدیگر مالقات كردند ودر یكی از خویش مختفی ومنزوی بوده در ظلمت

ومّال محّمد حسین پسران كربالئی عبدالّلھ وآقا محّمد داود از محفل مالقات شبھا حاجی محّمد علی

ایزائرین جدید الورود بغداد بخانھ ھباّتفاق

---٢٣۵ صفحھ ---
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كرده ھای خویش مراجعت مراجعت میكردند واعدا دانستند ودر آنظلمت شب احاطھ برایشانبخانھ

بابیان در كھ اجّنھآنچھ خواستند زدند وجفا وآزار وارد آوردند وروزی بعد در قصبھ انتشار دادند

تظّلمات احّبا در بشرویھ بموجب تاریكی شب حملھ بردند ولذا مٌامورین كھ از طرف حكومت طبس

نكرده مراجعت بطبس نمودند وفتن مذكوره حاضر شدند باستماع نشرّیات بمحّلھ مذكور اقدامی

 امتداد یافت١٢٨١خراسان تا سال 

فتنٌھ كاشان وبلّیات وارده بر احباب

یسی وبا عدر كاشان مّالھا بجوش وخروش آمده بمدافعت اینطائفھ برخاستند ومردم را برانگیختند

وجمعی را دستگیر خان بیگلر بیگی حكمران آنجا وبرادرش جعفر خان بتعّرض احباب پرداختند

وارستھ ومنزوی بود چنان بدار نموده بمحبس انداختند واز آنجملھ مّال باقر جفری را كھ مردی

ج دندانش بشكست خانھ واموالشان را نھب وتاراالحكومھ وسوی زندان كشیدند كھ بر زمین افتاده

یزدی وآقا شیخ حسین نّساج در ثقب زیر زمینی خانٌھ شیخ كردند ودر آنواقعھ حاجی محّمد صّباغ

ثقب صندوقی را قرار داده وجلوی آنرا خشت چیده پوشاندند وچھار مذكور مختفی شده در جلوی

قب مذكور بدینطریق بسر بردند ومٌامورین حكومت چند بار بانخانھ ریختند وبثشبانھ روز در ثقب

زندان برده ونیافتند ودر مّره اخیره صندوق را از جای حركت داده آندورا دیده بدار الحكومھراه

یشان جرمی بحكومت محبوس ومغلول ساختند وھردو بعد از حبس طوالنی بشفاعت برخی از اقربا

 برده كند محّمد باقر بدار الحكومھداده مستخلص گشتند وآقا محّمد علی مخمل باف را با پسرش آقا

گرفتھ رھا كردند وآقا محّمد ابراھیم حمامی را در جوار بر پا نھادند وعاقبت مبلغی نقود از ایشان

وشیخ )ذبیح (زدند آنگاه او وپھلوان رضا وحاجی محّمد اسماعیل خانھ اش بستھ چوب بسیار
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ار بطھران فرستادند وآقا مھدی را پاھا در كند گذارده بزنجیر بستھ با جمعی سوابوالقاسم مازگانی

وفات یافت آنجا بانبار محبوس كردند وپھلوان رضای مذكور بعد از طول مّدت حبس در انبارودر

وچھار تن دیگر خالص شدند

---٢٣۶ صفحھ ---

 میالدی١٨۶٢_ ھجری قمری ١٢٧٩سال بیستم ظھور واقعات سال 

ھ در اشتھارد قزویننفت

وحسادت با شیخ ابوتراب برآشفتند واز ینطائفھ وخصوصًا برقابت  ودر اشتھارد مّالھا بمعاندت ا

نھاد وچندان شكایت وسعایت بامرا وعلمای طھران آنجملھ مّال ابوالحسن مجتھد ھّمت بر دفعشان

گرفتاری شیخ رفتھ اورا دستگیر كرده بغّل وكند نھاده بطھران بردند نوشت تا عّدٌه سوار دولت پی

مقّید ساختند وبدینطریق جمعی از مشاھیر احباب از بالد مختلفٌھ ایران محبوس وودر انبار شاھی

طھران عراق در انبار طھران محبوس گشتند وعّدٌه از مظلومان در محبس وفات یافتند ودرواز

متنّوعھ وبرخی مدفونند چنانكھ شّمٌھ از آنوقایع در دو بخش سابق نگاشتیم وسائرین بوسائل

احوال وفتن مذكوره چون ز مّدتی طویل از انبار نجات یافتند ودر خاللچنانكھ مذكور گشت بعد ا

بیان شناختند واوامر ونواھیشانرا من ِقبل اكثر این طائفھ جمال ابھی را َمن یظھره الّلھ موعود در

آثار مباركھ تصریح باینداعیھ نشده غالبا اظھار نمیكردند ولی الّلھ دانستند وگر چھ برای اینكھ در

در ذھاب وایاب بمحضرشان القاب وآدابیكھ درخور آنمقام بود ظاھر ومعمول اتیب خود ونیزدر مك

ونیز علما وفضالی بغداد وكربال بحضورشان فائز شده سٌوال از مسائل دینّیھ مینمودندمیداشتند
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شّدت نمود وامر بدیع بغایت عّزت وشھرت رسید لذا بغض وعناد معاندین ومفسدین نیز در عراق

بمقاومت جمال ابھی رزا بزرگخان قونسول ایران در بغداد وشیخ عبدالحسین طھرانی كمرومی

.واحباب بستند 

ونیز میرزا بزرگخان شدائد وارده از شیخ عبدالحسین وفقھای عراق

 شاهبھی واحكام صادره از ناصر اّلدینقونسول بر جمال ا

نیز ل ابھی حاضر نشد وتجافی وی اوشیخ عبدالحسین چنانكھ نگاشتیم برای محاّجھ با جما

وھمدستانش الواحی كھ از قلم ابھی در شٌانش صدور یافت در عراق ورد زبانھا گشت الجرم او

مكاتیب مملّوه از مفتریات بدولت ایران

---٢٣٧ صفحھ ---

دوستانوص عظمت جمال ابھی وجمعّیت وقدرت ایران در طھران ھمی فرستادند وچندان درخص

شدند چنانكھ  نگاشتند كھ موجب بیم وھراس شاه گردید چھ كھ نوشتند ایالت وقبائل بابیوپیروانش

آورند وبسیاری از رٌوسای ایشان میتوانند در یكروز متجاوز از صدھزار بابی از جان گذشتھ جمع

دولت ایران را خاتمھ دھند الجرم صورت ایران منتظرند كھ ایشان بسمت ایران حركت نمایند تا كار

بھر طریق صالح داند وبتواند این آتش را خاموش فرمانی از شاه برای شیخ عبدالحسین رسید كھ

فرض ومحّتم است كھ اطاعت ومساعدت وی كنند واو فی الحال نماید وبر جمیع علما وعّمال دولت

صورت فرمان بنجف وكربال وغیرھما فرستاده بھیئت مجتھدین ابالغ داشت یكی از امنای خودرا با

مّھم در پیش از صوم وصالة واجبتراست وشاه انجام آنرا بعھدٌه علما گذاشت كھ امری چنین
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معّین نمود كھ ھمھ در كاظمین مجتمع گردند ومیرزا بزرگخان قونسول نیز از آنگاه كھووقتی را

نیمٌھ شب از مٌایوس از اقدامات والی عراق گردید جمعی از راھزنان وقاتلین را گماشت كھ در

واداشت كھ بجمال ابھی وار بیت ابھی داخل خانھ شده سفك دم اطھر نمایند وبرخی را بر آن رادی

كنند وآنانرا نزد دولت عثمانی مفسد در حین عبور اذّیت رسانند ونیز موجب شوند كھ احّبا اقدامی

ظم مصائببود وجمال ابھی صورت رٌویائی كھ دال بر عقلم داد نمایند وپیوستھ باین افكار وتدابیر

___________________________________________________________

عارف تخّلص میكرد ودر بیان واقعٌھ مذكوره راابیاتی است از منظومٌھ مثنوی حاجی محّمد اسماعیل ذبیح كاشانی مذكور كھ خود

:سرود 

دل طپیدی در بدن چون زلزلھ-نھ نفر بودیم در یك سلسلھ

دین حاضر فرمان گمراھان_تن بر زمین  خشت در زیر سر و

تا كھ گشتم فارغ از ھر قیل وقال _مكث بنمودم بزندان َمن دو سال 

محترق از فرقت روی بھا _قم جوانی پارسا یك زاھل

محبوس بودی ھفت سال روز وشب_باقر وزنجیر اندر تیر چال 

 یزدان ُبد وعبد رسولبندٌه_ نام نیكویش بدی عبداّلرسول 

اند بر خود آنظلم وجفا بگزیده_اندحبسیان چون حال اورا دیده

حبس در انبار بیداد ووغا _م ما بودیزاھل كاشان پنج تن

ستم بیمار شد كھ در انبار_یك نفر از ما خلیل دھر بد 

سجده بر ابھی نمود وجان بداد_عاقبت در شكر وتسلیم ورشاد 

روز وشب از عشق حق بد بیقرار _جوان وبا وقاردیگری مھدی 

بود شیخ كامل العلم شفیق _طریق در نیز ھم زنجیر عارف

باز گشت اندر صفا رو بما گردن_كاو مرّخص شد نیامد پیش ما 

داشت از عشق بھا در سینھ جوش_مّدتی شد بود آنعالم خموش 
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نش ریختند پس بشھر آورده خو_ند اھل كین بس حملھھا ونگیخت

دوری آوردند با سختی حال_بعد چند از نفوس نھتن از رجال 

________________________________

---٢٣٨ صفحھ ---

"24اٌالعلیوبالیا بود برای بعضی از دوستان ذكر نمودند كھ در بیانات مباركھ مسطوراست قولھ

ام دیدهدر عراق نازل شود چنانچھ خوابیاعظم از این بالیا در سرادق قضا مستوراست كھ باید ...

حولی اذا رٌایت بان اجتمعت فی واز آن چنین مستفاد میشود  كنت نائمًا فی لیلة البلمٌا بعد عفرٌا

ینوحون ویبكون ویصرخون ویضّجون واّنی الّنبیون والمرسلون وُھم جلسوا فی اطرافی وكّلھم

وصریخھم وقالوا لنفسك یا ّسر اٌالعظم ویا ھیكل بكائھم تحّیرت فی نفسی فسئلت عنھم اذا اشتّد

ببكائھم واذا سمعت اھل مٌال اٌالعلی وفی تلك الحالة خاطبونی وقالوا قد الِقدم وبكوا علی شٌان بكیت

سدرة المنتھی وكبر قضائك یا ّسر اٌالخرة واٌالولی علیك الّصبر یا شجرة القصویعظم بالئك یا

ٌا فسوف تری بعینك ما ال رٌای احد من معشر الّنبیینوظھور القضٌا فی ملكوت اٌالنھ

___________________________________________________________

بستھ ودل خستھ ودر یك قطار_با امیر تركمانان شرار 

_مّال صادق شھره اندر سابقین-بوذریشان پیشوای علم ودین

در فصل دیبا امیر تركمان _گشت وارد با اھل در شھر ری

_گشت زندان چون گلستان ارم _چون كشیدندش بانبار سّتم 

بود ذكر ودعا ھر صبح وشام - وآندیگر درویش نصراهللا نام

لیك غافل كوچھ رنگ آمیختھ_ عاشق حق از بال بگریختھ 

- ١۵۴صفحھ :حضرت بھااهللا لوح مالح القدس - 24
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بعد شش مھ شد خالص از آنمكان_شد اسیر بند وزندان آنجوان

یاصغر بنام آن باصفابد عل-دیگری خوشخو جوانی مھ لقا

كھ نیاید در بیان ودر كتاب_در ره حق جورھا دید آنجناب

در دعا ودرد دائم یا بفكر_مّدتی بودیم با آنھا بذكر

بوترابش نام مرد كاملی - زاشتھارد آورده ناگھ عالمی

وارد ری گشت وزندان ستم_ با غالمان شھی آن محترم 

حق عیان بودش چھ در وجھ كشت _از ورودش گشت زندان چون بھشت 

از عنا بر ھیكلش قسمی فزود_ چار مھ در حبس درانبار بود 

آنمرغ بی پرواز كس برپرید_بعد روزی چند بشكست این قفص 

سّید واز شوقشان دل محترق_ ھر تن دیگر زعّشاقان حق 

قبل از عارف بزندان تو امان _آورده از مازندران راآندو

دربالی قید از عشق بھا _م یك سّید رضا گوید رضا  نا

دائمًا در ذكر وفكر ذو الجالل_ وآندیگر بوطالب اندر وجد وصال 

دیگرین را دل درخشان داشتند_در بالیا رخ فروزانی داشتند

بوده مجذوب مھر میر با وفا - دو تن دیگر عوام وباصفا

 عارف بی قراروبی مالل مثل_ مكث ایشان بود در زندان دو سال 

كارمان در روز وشب ورد ودعا _ چارده تن جمع بودیم با صفا 

جمالگی سرمست آنرّب جھان _ بعد خوبیبدی از بھرمان 

آمد بدرگاه خدا روز وشب_ما نمیدیدیم كس غیر از بھا 

ما ھمھ فانی در امید بقا_ كھ خداوندا تو روزی كن لقا 

شھ مرّخص كرد وفرمان را نوشت_دان گذشت تا كھ مارا موعد زن
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_______________________________

---٢٣٩ صفحھ ---

صبرًا یا ّسر الّلھ ونشھد ماال شھده احد من العالمین ونسمع ماال سمعھ ُاذن اٌالصفیٌا واٌالوّدٌا صبرًا

لی ان قرب الفجر وخاطبونی االمكنون ورمز المحزون وكلمة المختوم وكنت معھم فی تلك اللیلة

الذی ما شھده احد فی اٌالبداع وما حكیتھ عند احد وارفعت رٌاسی من الّنوم وكنت مفّكرًا فی نفسی بٌال

علمٌا العراق الذی سّمی بعبدالّسالم افندی فلّما حضر القیناه واخذناه الی ان حضر تلقٌا الوجھ احد من

الّناس  الوجھ بحزن عظیم كذلك كان اٌالمر ولكنما ارانی الّلھ فی المنام وھو حزن تلقٌاوقصصنا لھ

برده بمحضر جمال ودر آن احوال برخی از محّبین پی بدسائس وتزاویر اعدا"ُھم فی غفلة مبین 

چندی از بغداد ابھی عرض كرده خواھش مالحظھ واحتیاط نمودند وبعضی اصرار كردند كھ

علی مروان كركوتی ناظر جعت كنند ومّالمھاجرت فرمایند وچون نار حسد وبغضا سكون یابد مرا

وسیعھ اش كھ مشتمل بر باغ وحمام گمرك عراق درخواست نمود كھ بموطن وی رفتھ بعمارت علیٌا

ببغداد كنند ولی ھیچ یك از امور مذكوره مقبول است اقامت نمایند وبعد ازخمود نار فتنھ عودت

د وچون با اعدائیكھ در گذرھا بكمین بودند خانھ بیرون میرفتنواقع نشد ودر اغلب شبھا تنھا از

نموده اشاره بقصدشان كرده بٌانان انعام میفرمودند وآنان را شرم وبیم احاطھ تصادف میشد مزاح

از قصد خود منصرف میشدند واحّبا چون شّدت اعمال مبغضینرا مشاھده نمودند بمحارستكرده

تن از دور  ابھی در قھوه خانھ مینشست چندھیكل مبارك قیام كردند ودر اّیام ولیالی كھ جمال

وترغیب كرده مبلغ ونزدیك مراقب بودند ومیرزا بزرگخان رضا نامی از اشرار اتراك را تشویق

طریق میّسر شود جمال صد تومان ویك اسب سواری ویك زوج طپانچھ داده مقّرر داشت كھ بھر
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ورضای مذكور پیوستھ مترّصد موقع دابھی را شھید نماید ومتعّھد شد كھ كسی متعّرض او نگرد

الحال عبا پوشیده در زیر عبا طپانچھ گرفت مناسب بود تا روزی خبر یافت كھ بحّمام رفتند وفی

وحین غفلت آقا نجفعلی زنجانی

---٢۴٠ صفحھ ---

م ودر داخل حّمازنجانی وآقا محّمد ابراھیم امیر كاشانی كھ مالزم ھیكل مبارك بودند داخل حّمام شد

عمل شده برختكن حّمام مقابل جمال ابھی كھ برھنھ شدند قرار گرفت ولی در آنحال منصرف از

ودست بقبضٌھ قمھ برد رضا نگاھی بدو برگشت در آنوقت آقا محّمد ابراھیم امیر ویرا دیده شناخت

ق شرح ما وقع را بعد از مھاجرت ابھی از عرانمود وبا تبّسم از رختكن خارج شد ورضای مذكور

كرد كھ نوبتی در كمین بودم دیدم كھ ایشان با آقا میرزا برای بعضی از دوستان حكایت ونیز ذكر

میایند ومرا چنان وحشت واضطراب احاطھ نمود كھ پیشتاب دولول از دستم موسی از مسافتی دور

اشرا ھمینكھ نزدیك رسیدند بٌاقا میرزا موسی فرمودند پیشتابش را بدستش بده وراه خانھبیفتاد

شبھا بخواب نمیرفتند بنما كھ راه ُگم كرده است وبالجملھ احّبای بغداد درآن اّیام پر از خطر در

.ومیرزا یحیی بسمت بصره رفتھ بكفش فروشی مشغول گشت

دسائس میرزا عراق در كاظمین وكیفّیت اجتماع مجتھدین شیعٌھ

بزرگخان وشیخ عبدالحسین

عبدالحسین مجتمع شدند وبٌارزوی تقّرب پادشاه با حضور شیخمجتھدین شیعٌھ عراق در كاظمین 

ھمگی حكم جھاد در خصوص امر بدیع وجمال ابھی مشاوره ومذاكره نمودند وبصدد برآمدند كھ
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بركنند واز این سو احّبا مھّیا بودند بدھند با ایرانیان وشیعیان بیكبار ھجوم برده ریشٌھ این امررا

ابھی با نھایت سكون وعدم اعتنا ایشانرا امر بصبر افعھ كنند وجمالكھ ھرگاه ھجوم واقع شود مد

فرمودند ودرآن احوال نیمھ شبی میرزا ابراھیم طبیب كھ ارادت وسكون وتوّكل علی الّلھ ھمی

تفصیل ما وقع را نوشتھ از الی درب خانھ انداخت چون مكتوب را گرفتند خّطش بجمال ابھی داشت

عراق د حسین روضھ خوان كھ در طھران سابقھ محّبت واخالص داشت درشناختند ونیز آقا سّیرا

بقصد زیارت مقامات متبّركھ مقیم بود ودر ظلمت شب

---٢۴١ صفحھ ---

جویای جمال شب تبدیل عّمامھ ولباس كرده با مراعات احتیاط ببیت ابھی وارد شد واز غصن اعظم

جمیع علمای كربال ّجب واستغراب عرض كردابھی گردید فرمود بیرون رفتند سّید در كمال تع

نموده جھاد كنند فرمود ونجف وكاظمین ونیز قونسول ایران مجتمع شده میخواھند بر شما ھجوم

اندكی مكث نموده چای تناول كنید اعتنائی نیست سّید عرض كرد بسیار محّل خوف است فرمود

ی وارد شدند سّید ما وقع را معروض داشتھ جمال ابھجمال ابھی میایند سّیدرا چای وتسّلی دادند تا

گفت مفسدین با نھایت جّد ومكرعزم ھجوم دارند ودستٌھ از اكراد كھ متجاوز از صد نفرند فردا شب 

كھ درین ماه محّرم عادت ایشان است وبا بیرق ومشعل بخانھھای بزرگان میروند ببھانٌھ سینھ زدن

تا وقت ارید كھ مثل كربال خواھد شد فرمودند مطمئن باشنیز خواھند آمد دِر خانھ را باز نگذاینجا

بٌاو ناظر باشید نرسد احدی را برما تسّلطی نیست در حصن حمایت حّقیم واو حافظ وناصر ماست

مسّلح شده در بیرونی بیت باین امور اعتنائی نیست ولی احباب عرب این قضّیھ را شنیدند وھمھ
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وجمال ابھی آنانرا دستور تفّرق دادند م نظرشان ببیت بیفتدشب بعد مجتمع گشتند گفتند نمیگذاری

زنان بدرب بیت رسیدند جمال ابھی بٌاقا میرزا موسی وھمینكھ جمعّیت اكراد با علما ومشعل سینھ

داخل محوطٌھ بیرونی نمودند پذیرائی ومیھمان نوازی بجای آورد فرمودند دررا باز كن وجمیع را

الب نوشیدند جمال ابھی در تاالر بكمال عظمت جلوس نموده وشربت گچون ھمھ داخل شدند

فرمودند حسب اٌالمر بھمھ چای دادند اعمال واقوال ابھی چنان درآن گروه تٌاثیر نوازش وعنایت

ومتحّیر وشادمان گشتند ودعا گویان از بیت خارج شدند وبا یكدیگر بنوع تعّجب اظھاركرد

واحوال ان مبّدل بمحّبت وخضوع گردید ودر خالل اوضاعمیكردند كھ چگونھ حالت ھیجان وعنادش

استدعا نمود كھ بیمناك مذكور سّید حسین متوّلی قمی از كربال عریضھ بمحضر ابھی فرستاده

لوحی فارسی صدور یافت كھ چندی بجائی دیگر انتقال كرده َترك مراوده فرمایند ودر جواب وی

صورت آنرا

---٢۴٢ صفحھ ---

مذكور ر تعّجب وحیرت نمودند وابتدای لوحرٌوسای نجف وكربال داشتند وھمھ اظھاآنرا بعلما و

الی قولھ زین قند پارسی كھ بھ بنگالھ میرود_ شّكر شكن شوند ھمھ طوطیان ھند:چنین است

عشق اٌالعلی چون شمع روشنیم وچون شاھد عشق در انجمن ستر وحجاب راسخیم ونار

ھوای قرب روح سیر وبدفع اغیار نپردازیم بالرا بدعا طالبیم تا دربرافروختیم فرار اختیار نكنیم 

خرابی تن ظاھری چھ اندیشھ نمائیم ودر آشیان قدس مٌاوی گیریم ماھی معنوی وروح قدسی از

تا زمان نرسد نفسی را بر ما قدرتی نماید بل تن این را زندان است وكشتی آنرا سجن الی قولھ

ونھ تٌاخیر ان ینُصركم الّلھ فال غالب لكم وان اقیم نھ تقدیم یابدنیست وچون وقت رسد بجان مشت
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ودر ّحق شیخ عبدالحسین چنین مسطوراست آنچھ در دل دارد یخذلكم من ذا الذی ینصركم من بعده

افتی بسفك دمی فی _درخشان ھمچو روز تّبًالقاٍضٌاتی فی ُحكمھ عجبًااز مكر ورموز نزد حق پیدا

ّیام طوماری از ظنون خود بطھران فرستاده چھ خوب بود یك مجلس مالقات این االبیت والحرم

دل حاصل وبر امور مّطلع گردد وبعد از آن حكم راند آخرھم معلوم نیست كھ خیر بیند ویا كامنماید

نماید حاكم مقتدر در میان است واز ظلم احدی نمیگذرد وبالجملھ شیخ عبدالحسین ومیرزا 

را بھجوم وادارند ولیس  عموم مجتھدین را حاصل كرده عموم ایرانیانبزرگخان خواستند فتوی

مقصودشان مّطلع نبود از نجف بعزم رئیس مّھم آنان یعنی حاج شیخ مرتضی اٌالنصاری چون از

یافتھ پایش صدمھ خورد وبا آنحال بكاظمین در كاظمین روانھ شد ودر قرب بغداد سقوط از مركب

شنید واز فكر فاسدشان مّطلع گشت لذا از مجلس برخواست ان رامجمع ایشان وارد شد سخنانش

وباصرارشان گوش نداد وعزم عودت بنجف نمودومداخلھ در امرشان نكرد

---٢۴٣ صفحھ ---

تحّیات نمود ودر خارج كاظمین ویرا تصادف مالقات با میرزا حسن گل گالب دست داد وبواسطٌھ او

واّال از نجف بدآنجا كھ من در آغاز مّطلع از مقصود علما نبودمبمحضر ابھی ابالغ داشتھ پیام كرد 

دارد واین سبب شد كھ در نمیرفتم وحال دعا میكنم كھ خداوند شمارا از شرور ایشان محفوظ

ودیگر آنكھ جمال ابھی بحكومت اقدامات شیخ عبدالحسین ومحّققینش ضعف وفتور حاصل گردید

فسادی نیست در مسجدی حاضر شوند ومحاّجھ ھارا عناد وخیالبغداد ابالغ فرمود كھ اگر علما وفق

چون حكومت اّطالع یافت كھ علما ھیجان كرده میكنیم تا حقیقت وبطالن امر واضح شود ولذا

چنین گفت اینجا مملكت ایران نیست واگر مقصود این میخواھند عوام را بشورانند بحالت تغّیر
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 انجام آنرا نخواھند یافت واگر قصد تحقیق امر دارند مھّیا اقتدارگروه ایجاد ّشر وفساداست ھرگز

علمای ھر مّلتی را بطلبم واز ایشان نیز بخواھم كھ حاضر شوند واحتجاجات باشند تا من

نوشتھ گردد وبعدًا موازنھ میكنیم تا معلوم شود غالب كھ ومغلوب كیست واگر جز اینومناظرات

نیافتند واز  واین سخنان بسمع علما رسید لذا جرئت اقدامنكنند ھمھ را در دجلھ غرق خواھم كرد

كھ آنچھ بطلبند انجام آنسو جمال ابھی فرمودند مقصد این گروه اگر فھم مطلب است ما متعّھدیم

كھ جمیع را تا دروازه كربال بدوانند دھیم واگر شورش است والّلھ المھیمن القّیوم دو نفر میفرستم

ابھی روزی بعد از اجتماع علما در بیرونی خانھ با نین نوشت كھ جمالوآقا محّمد رضا شیرازی چ

اغیار حضور داشتند روی بٌاحّبا نموده چنین فرمودند آیا خبر دارید چند تن از احباب بودند ودو نفر

نمودند كھ جھاد كنند لكن والّلھ الذی ال إلھ إّال ھو دو نفر بیشتر نمیفرستم كھحضرات اجتماع

وایشان رفتھ خبر كاظمین راجع كنند آنگاه روی بٌان دو نفر كرده فرمودند خبر برسانیدایشان را ب

واحتقار وفقدان اقتدارشان را عقیم وبی نتیجھ ساختبردند وچون امور مذكوره اجتماع علما

دھند لذا حاجی مّال حسن طھرانی صدد شدند كھ اعمال خودرا بصورت حق جلوهواضح گردید بدآن

و را بمحضر ابھی فرستادهمشھور بعّم

---٢۴۴ صفحھ ---

اّلدولھ خواستار جواب از سٌواالت چندی شدند ومّال حسن عمو بواسطٌھ زین العابدین خان فخر

آنگاه معروض بمحضر ابھی تشّرف یافت سٌواالت را عرض كرده اجوبھ كافیھ شنیده قانع گردید

بتنھا عامھ را كفایت بھھ نیست ولی اینداشت كھ در فضل وعلم وقدرت وقّوة بیان شما جای ش

گردد فرمودند ھرچند مظاھر نكند ومعجزه الزم است كھ حّجت ونیز موجب اطمینان قلوب عامھ
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ما از شما قبول میكنیم بدین شرط كھ چون الھّیھ در ھیچ عصر باقتراحات مردم اعتنا نكردند ولی

ر مّتفق گردند بنویسند وجمیعًا ُمھر نمایند امری از اموعلما مجتمع شوند فكر ومشورت نمایند ودر

وانجام یافت دیگر اعتراض نكرده بر حقّیت یقین نمایند وماھم نوشتھ كھ اگر آن امر ظاھر شد

ظاھر نشد بطالن ثابت وآنچھ بخواھند معمول دارند مّال حسن عرض كرد االن قد میدھیم كھ اگر

ف عودت كرد وچند روز گذشت واثری بروزالّحق دیگر سخنی باقی نماند وبرخاستھ بنجحصحص

ابالغ كردم وقبول ننمود آنگاه بواسطٌھ زین العابدین خان فخر اّلدولھ پیغام فرستاد كھ بھیئت علما

بایران رفت در ھر بلدی نكردند لذا خجلت وشرم مرا مانع از حضوراست ومّال حسن مذكور چون

دیگر بنوع اغراق ذكر نمود واز ھیبت ی اموروھر محفلی علی المٌال ما وقع را بیان كرد وبعض

ایستاده بودند واو بچھ كیفّیت وآداب وارد گشت وعظمت وجمعّیتی كھ درب بیت ابھی صف بستھ

الحسین وھمرھانش با میرزا بزرگخان متوّسل پاشا والی بغداد شدند ھمی ستود وباٌالخره شیخ عبد

 بفرستندانوجمیع احباب را دستگیر كرده بایركھ جمال ابھی

___________________________________________________________

حكایت كرد از آنجملھ اینكھ محّبان ابھی كوچھ مّال حسن در كرمانشاه حضور عماد اّلدولھ حكمران عین واقعھ را با بعضی اغراقات

میرزا جره بحجره ھمی رفت وپرده باال میرفت وچونوصف باغچھ بیرونی گفت دور خانھ از حرا بٌامره خود رفتند واغراقاتی در

حسن در طھران منزل میرزا سعید خان وزیر خوئی شاعر در آن محضر حاضر بود تمام مطالب را بمحضر ابھی نوشت ونیز مّال

.رضاقلی برادر جمال ابھی حاضر بوده مكتوب مشروح ببغداد فرستادامور خارجھ بھمین طریق حكایت كرد ومیرزا

________________________________

---٢۴۵ صفحھ ---
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در عراق در بایران بفرستند وبداینطریق نیز نزد اھالی شھرت یافتھ مسّلم گردید وآحاد اینطائفھ

احوال صباح روزی جمال اندیشھ جان ومال وعیال خود بوده دیدگانشان شبھا بخواب نمیرفت درآن

آنگاه باین مضمون فرمودند ع حاضره را روشن نمودهابھی آقا میرزا موسی را طلبیده واوضا

وزیر امور خارجھ ایران نوشتم جواب مكتوبی كھ در تعّدیات میرزا بزرگخان بمیرزا سعید خان

نشود خون جمعی ریختھ شود چاره نیست مگر اینكھ نیامد وكار االن بجائی رسید كھ اگر جلوگیری

 كھ عدٌه از احباب تبعّیت دولت عثمانی را قبول كنند دادندبعضی تبعٌھ دولت عثمانی شوند دستور

واو در صدد بود كھ خدمت تازه نسبت بدولت متبوعھ خویش انجام دھد وبوالی نیز اّطالع دادند

شمرده پذیرفت وجمال ابھی ٌبقا محّمد رضای ُكرد كھ معروف نزد والی وآشنا وموقع را مغتنم

باب را دو دو نزد والی برد تعریف كرده تذكرٌه تبعّیتحكومت عثمانّیھ بود سپرد تا احبقوانین

ونامق برایشان گرفت تا آنكھ در طول قرب بسیت روز برای یكصد وبیست تن تقریبا تذكره گرفت

بزرگخان دچار پاشا بكمال محّبت سلوك كرده بحفظ وحراست پرداخت ولذا شیخ عبدالحسین ومیرزا

مخذول ومعزول نزد دولت ین واقعھ سبب گشت كھ آندوخیبھ وخسران واندوه بی پایان شدند وھم

.ایران واقع شدند 

شمٌھ از سلوك وخصال واقوال واحوال جمال ابھی در بغداد

بغداد كھ صیت وجمال ابھی از آغاز قیام بر ترویج وتنظیم وتكمیل وتقویم امر باب وبابّیھ در

بمقاومت برخواستند جنابش معاندین از ھر سوعظمت وقدرتش در عراق وایران وغیرھما پیچید و

یك ودر ھر موقع رفتار وسلوكی فرمود ھرمورد ترّدد زّوار وتوّجھ انظار اولی اٌالفكار گردید وبا

كھ حفظ مقام دولت ومّلت ایران را دربرداشت ودر عین حال تمام شئون وخصال عظیمھ مظاھر 
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عّرض فقھٌا وقونسول دولت ایران وتسامح حكومت در ھنگام شّدت تالھّیھ را آشكار ساخت چنانكھ

انگلیس مقیم بغداد سر كولونل آرنولد بروز كمبل طرح معاشرت ومحّبت عثمانی جنرال قونسول

حمایت ومساعدت نمود وخواست جمال ابھی را بقلمرو حكمرانی دولتریختھ اظھار

---٢۴۶ صفحھ ---

نیستید ھ اگر اقامت در انگلستان را مایلدولت خود مسكن ومقام دھد وچنین معروض داشت ك

وانسب میباشد ولی اقامت در بمبئی كھ تمامًا مركز مسلمین وآداب ورسوم اھل شرق است اولی

خان ارمنی میرزا عّباسخان جمال ابھی قبول نفرمودند ونیز میرزا ملكم خان پسر میرزا یعقوب

من در طھران دست بكار شده كھطھرانی را بمحضر ابھی در بغداد فرستاده معروض داشت 

موكول بٌان است كھ از طرف شما مدون واركان دولت را با خود مّتفق كردم وانجام یافتن اینكار

بود وتو چرا بایندرجھ نادانی زیرا ھمین شود در جواب مرقوم فرمودند كھ پدرت مرد عاقلی

ر عنقریب از طھران باینصفحات ھالكت برمیایند وناچااشخاص كھ با تو اظھار اّتفاق كردند بقصد

معتقد ومطمئن ببیانات مبارك نشد وبخیاناتشان اشتغال داشت كھ خواھی آمد ومیرزا عّباس مذكور

طھران فرار نموده خودرا ببغداد رسانید وبمحضر جمال ابھی وارد شد ولی ناگاه ملكم خان از

ی را براو تسّلطی نخواھد بوددیدند كھ در جای دیگر منزل كند ومطمئن باشد كھ كسصالح چنین

مضطرب ومیرزا بزرگخان قونسول اظھار داشت كھ از طھران امر بدستگیری او رسید وملكم خان

بدست والی گشت واز محضر مبارك چاره خواست جمال ابھی اورا بسرایھ حكومتی روانھ كرده

لّسلطنھ بن محّمدشاه كھ اسپردند ووالی اورا باحترام باسالمبول فرستاد ونیز عّباس میرزا نائب

استقالل خویش اّیام وساعات میشمرد ومنفی بعراق بوده ودر فكر زوال سلطنت ناصراّلدین شاه
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نداده فرمودند مصلحت او نیست زیرا چون شیخ نوبتی اذن تشّرف بمحضر ابھی خواستھ اجازه

رائی بندد كھ باھم بر كرده طوماری بطھران میفرستد وافتعبدالحسین اّطالع یابد ھمین را وسیلھ

شدند وعنقریب چنین وچنان خواھند كرد معذلك نائب الّسلطنھ ممنوع شد ضّد دولت ایران مّتفق

با خبر یافت جمال ابھی در قریٌھ وّشاش اند ومحضر مبارك خالی از ایرانیان معانداستوروزی كھ

وآقا میرزا موسی ود آمدتبدیل لباس بعنوان شكار بدآنسو حركت كرد ونزد خیمٌھ جمال ابھی فر

تقریرات اورا استماع كلیم را واسطھ ساختھ ساعتی تشّرف بحضور یافت وجمال ابھی چون

وباخالص نسبت بدولت ایران فرمودند وافكارش را پریشان ممشاھده كردند لغتی نصیحت گفتند

ویرا خواندند وبا

---٢۴٧ صفحھ ---

پیوستھ را مجّسم ساختند ولذا چون از آنجا خارج شددالئل واضحھ بطالن وعقم افكار غیر عمیقش 

خان صدر اعظم پس از بعداوت قیام كرد ونیز میرزا فضل الّلھ وزیر نظام برادر ممتر میرزا آقا

ودر بغداد كرارًا ببیت ابھی وارد عزل برادر چون دست خویش را از ھمھ جا كوتاه دید بعراق رفت

ابھی مشفقانھ ویرا ھمی نصیحت فرمود كھ نت جست وجمالشد ودر افكار وامانی باطلھاش استعا

ایران پیوستھ مالطفت ھا دیده ّحق نداریرا فراموش اكنون سنین عمرت از ھشتاد گذشتھ واز شاه

مگردان ودر فكر توشٌھ راه آخرت باش واو باٌالخره چون نومید مكن وخودرا بكفران نعمت محروم

اید ولی سوگند میخورم كھ پیر واز كار افتاده پنداشتھنمود كھ شما مرا گشت روزی چنین عرض

را از بغداد بطھران برادرم باز بمقام صدارت منصوب شد سھ روزه بر اسب خودچون بشنوم

وبمجازات ومكافات دوستان ودشمنان میپردازم وجمال ابھی پس ازاین سخنان دیگر با میرسانم
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واو  تفّقد وموھبت فرموده تسّلی خاطر میدادنددراینخصوص ھمكالم نشدند وفقط با وی اظھاروی

ایشان بابیھای بغداد بعد از چندی بطھران رفت ودر آنجا با آشنایان ومقّربان درگاه چنین گفت كھ

از عراق بیرون آمدم وبرخی از را امر بُكشتن من دادند وبتدابیر ووسائل خودرا محافظت كرده

ھمھ مھربانی كھ از ایشان در بغداد تالفی آند كھ آیادوستان جمال ابھی اورا توبیخ كرده گفتن

واو جواب گفت كھ این سخنان را نظر بمصالح خود دیدی این بود كھ چنین مفتریات نسبت دھی

دسترسی نیست تا مضّرتی برساند ولی مرا برای مراودٌه كھ را اكنون برایشانگفتم ودولت ایران

اجی میرزا احمد كاشی كھ از كاشان بعراق آمده در خان دیگر اینكھ حكردم ممكن بود ھالك سازد

حجرٌه تجارت باز كرد چند بار مرتكب رفتار ناپسندیده گردید ولی نظر بعنایت در ّحقدفتر بغداد

آنكھ عفو واغماض فرمودند تا)ذبیح(اخوانش حاجی میرزا جانی شھید وحاجی محّمد اسماعیل 

متاعی را گفتگو  بعزم زیارت كربال آمده درب حجرٌه ویروزی شاھزاده خانم مادر عین الملك كھ

ویكی از ّفراشان كرده خواست بخرد تشاجر وتشّدد بایكدیگر كردند وحاجی سخنی گفت

كھ شاھزاده خانم قونسولگری ایران حاضر بوده بحاجی دشنام داد وكار بدانجا انجامید

 ایران شتافت وبا میرزا بزرگخانۀبقونسولخان

---٢۴٨ صفحھ ---

را بقونسولخانھحاجی را بفرستاد و قونسول برآشفتھ شكایت ومالمت كرد واو گماشتگان خود

را را بطھران روانھ دارد وجمال ابھی با اینكھ ھمواره احبابكشیده حبس نمود وخواست او

مقام حفظ بمسالمت ومالیمت نصیحت میفرمودند واز اعمال حاجی نیز بسیار مكّدر بودند برای

د مٌواخذة را مورتحقیق حقیقت واقعھ حاجیامعٌھ دوستان ومحض آنكھ قونسول بدون رسیدگی وج
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چون مردم را باز ننماید وخوددّكان احباب امر فرمودند كھ كسی حجره وومجازات قرار داد بھمۀ

ھ را حبس نمود میخواھیم بدانیم كھ چمااز عّلت وسبب پرسند جواب گویند كھ قونسول یك تن از

برانگیختند ومیرزا نصرالّلھ منشی كارگذاری را نزد سبب داشت واحبابرا باّتحاد وحمایت ازیكدیگر

كھ اگر حاجی را امشب رھا نكنی آنچھ برسرت آید خود سبب شدی قونسول فرستاده وپیغام كردند

 آنچھ وحشت نمود كھ از بغداد بكاظمین رفت وبمیرزا نصرالّلھ مذكور گفتومیرزا بزرگخان چنان

عمل نماید واو حاجی را با خود ببیت ابھی برده تسلیم داد واینواقعھ را میرزامصلحت داند

را یك بزرگخان بنوع اغراق بطھران نوشتھ اظھار كرد كھ كار چنان برمن دشوار شد كھ مقّصری

رفتھ بجعل شب نتوانستم در قونسولخانھ ایران نگاھدارم ومكتوبش سبب عزلش گشت وبطھران

جای وی میرزا تریات واغراقات موجب مزید بیم وھیجان شاه گردید وچندی بعد ازآن برمف

بقونسولگری ایران قرار زمانخان برادرزاده فّرخ خان امین اّلدولھ كاشی منصوب گردید چون

مساوٌی واعمال میرزا بزرگخان را پیوستھ ذكرگرفت با كمال ادب ودانائی سلوك ورفتار كرد و

تبعّیت دولت عثمانی را قبول كردند ونیز شبی و سبب گردید اكثر رعایای دولت ایرانمینمود كھ ا

نوشی داشتند ومنتھی بقیل وقال وعربده وجدال گشت ودر بغداد جمعی از ایرانیان مجلس عیش

دستگیر كرده بسرایھ برده حبس نمودند وحاجی احمد آقا رئیس ومٌامورین حكومت بغداد ھمگی را

كھ معروف بودند در صبح رھا كرده گفت اگرچھ میدانم شما بحضرت ایشان د برخی راامنّیة بغدا

ولی چون ھموطنشان ھستید وبین مردم معروف نمیپسندم شمارا با امثال این اعمالنسبتی ندارید

---٢۴٩ صفحھ ---
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 ابھی -جمالواعمال قبیحھ مشھور ومحبوس نمایم واز آنجملھ سّید متوّلی قمی وخّیاط كاشی بودند

روز متوالی روزه گیرند ودر از آنواقعھ بسیار متٌاّثر ومتغّیر شدند ودر حّقشان حكم فرمودند كھ سھ

كرده استغفار كنند تا انشٌا الّلھ ذنبشان حین افطار كلمات نازلھ از قلم اعلی را خوانده مناجات

كند نسبتش از این امر كھ ھركس باین دستور عمل نمغفور گردد ودر آخر لوح مرقوم فرمودند

سلوك ومحّبت وتواضع اھالی بایشان اینكھ مسافرین ومقطوعاست واز خصال جمال ابھی

بذل وبخشش بی نصیب نمی فرمودند وھمجوارھا وھمسایھھا تا ومھاجرین وزائرین عابرین را از

ایتام وپیران میشدند واز برایشان ھدایا میفرستادند خصوصًا مساكین ویك محّلھ مورد بذل واحسان

رعایت مینمودند از آنجملھ عجوزٌه در خرابٌھ كھ واقع در طریق عبور بود مسكن وعجزه را كمال

وھمھ روزه چون بقھوه خانٌھ اّول جسر میرفتند چون بٌاو میرسیدند ایستاده احوالداشت

میپرسیدند وبدست خود اكرامی مینمودند وگاھی دست مبارك را میبوسید وچون میخواست

میرسید ویشان را ببوسد قّدش خمیده وكوتاه بود جمال ابھی خم میشدند تا او بمقصد خودر

میفرمودند َمن اورا وبعالوه مقّرر فرمودند كھ ھر روزه یك قمری بٌان پیره زن داده میشد ومكّرر

بعد اقامتشان در بغداد معمول بود ودوست میدارم لذا او ھم مرا دوست میدارد وباینطریق در اّیام

بٌاو داده میشد ویكی از مّالھای تنومند ایرانی از مھاجرت نیز مقّرر داشتند كھ تا در حیات بود

مّزاح ومضحك بود غالبًا بمحضر ابھی تشّرف مییافت وسبب معروف بخاتم المجتھدین كھ بسیار

تو خاتم لّلھومورد بذل واكرام میگردید وبنوع مزاح بدو میفرمودند انشٌااسرور وتبّسم مبارك میشد

كثرت ھستی واو بٌاشارٌه بیان ایشان انتقال نمی یافت ونیز بھر قھوه خانھ كھ میرفتند ازالمجتھدین

اّیام بقھوه خانٌھ عبور محترمین وھجوم طالبین صاحب قھوه خانھ بثروت وغنا میرسید ودر اواخر
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 وسّید حبیب مذكور قّدی میرفتندسّید حبیب كھ كدخدای محّلھ ومالك قھوه خانھ واز مشایخ بود

اخالص وعشق بایشان قرار نمی گرفت رعنا ووجھی نورانی ومحاسنی سفید داشت ودر اظھار

وھرگاه

---٢۵٠ صفحھ ---

وقت عصر وھرگاه روزی تشّرف حاصل نمیكرد روز وشب را بحزن واندوه میگذراند لذا غالبًا در

قند وچای مخصوص مبارك گردید وبرای اوویرا می طلبیدند ومعتاد بقند وچای مطبوخ در محضر 

را در قھوه خانھ ندید ودر میفرستادند گویند پس از مھاجرت ابھی از عراق دیگر كسی سّید حبیب

وچای را ترك نموده میگفت بی حضور محافل ومجامع احباب استماع بیانات ابھی كرده میگریست

یات بدین درجھ از محّبت میزیست خاتمة الحدر محضر ابھی شرب چای برمن گوارا نیست وتا

بظھور رسید گفت در محّلی كھ پیوستھ ھیكل ابھی قرار ونیز از حمید قھوه چی مھر ووفائی عجیب

ببینم وادامت این شغل برمن ناگواراست ولذا ترك شغل مذكور نمود میگرفت نمیتوانم دیگری را

 ابھی اینكھ روزھای جمعھ بجامع ّحب ابھی سرمست بود تا درگذشت ونیز از خصالومدام از مدام

یار مشغول بعبادت میشدند ودر اّیام مخصوصھ برای زیارت كاظمین میرفتند وپیوستھ نزدرفتھ

اّلدولھ واغیار در خصوص عظمت مقام اولیای الھّیھ بیانات بدیعھ میفرمودند روزی شجاع

بعضی احباب مانند  ازمعروض داشت كھ احترام وتجلیل شما از ائّمٌھ ھدی فوق بیان است ولی

گفتند ما بقعٌھ كاظمین را منھدم میرزا یحیی وسّید محّمد سخنانی شنیده شد كھ موجب حیرت گردید

فرمودند كھ اینگونھ اشخاص با ما نسبتی خواھیم كرد ودرآن محّل قھوه خانھ میسازیم جواب

ان متدّینند باید قھوه وقلیان را كھ اھل بیان اگر بدین بیندارند ولذا برای احباب چنین تقریر نمودند
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كاظمین را بقھوه خانھ تبدیل مینمایند واگر متدّین نیستند چرا امر الھی را مّتھمحرام بدانند چگونھ

مینمایند وبغض مارا در دل مردم میاندازند اقال مانند دوستان ظاھر حقوق

___________________________________________________________

ده روز محزون بودند ودر روز ابھی در طول آندر دورٌه حضرت اعلی تا آخر اّیام دھھ عاشورا را روزه میگرفتند ودر اّیام جمال

میرفتند ٌاندرون خانھھ اره بت بخانٌھ ابھی میامدند وحسب اٌالشونیز جمعّیت دستھ تعزیعاشورا برای زیارت بكاظمین میرفتند

.اشك از دیدگان مبارك جاری میگشتخواندن اشعار ماتم مخصوصًا دوازده بند محتشموشربت میخوردند ودر وقت 

__________________________________

---٢۵١ صفحھ ---

نمایند كھ چون دوستی را مرعی دارند واگر مقصودشان تبلیغ ونشر امر الّلھ است باید چنین بیان

ظاھرتر ونورانیتر گردید لذا كھ از اشعٌھ آن شمساندآفتاب حقیقت طلوع نمود مقام ائّمھ واولیا 

زرندی كھ غالبًا اوضاع واحوال اّیام بغداد اماكنشان باید مساجد اسرار ومشارق اذكار گردد ونبیل

آوردیم ضمن واقعات اّیام مسافرتش از بغداد بایران در را از مندرجات تاریخ منشور ومنظوم او

 محّمد علی طبیب شھیدرا در ھمدان مالقات كردم واز تقدیس میرزا چنین نوشت جناب١٢٧۴سال 

كرده كھ امر الھی از اعمال اھل بیان پاك شد وگفتم كھ من خود در بغداد در حضورامر الّلھ حكایت

خائنان مبارك بودم كھ یكی از مالزمان سفارت تشّرف حاصل نمود ومعروض داشت كھ ما جمعی از

از مخلصان حضرت ارا تٌادیب نمودیم یكی از آنھا اظھار نمود كھاھل ایران دیروز گرفتیم وآنھ

استفسار نمائیم كھ تكلیف ما در بارٌه ایشانم وما بجھت احترام این نسبت اورا تٌادیب ننمودھایم تا

عالم بمن نسبت ندارد مگر كسانی كھ جمیع در او چیست جمال مبارك فرمودند بگوئید احدی در
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اگر جمیع عالم بخواھند آنھارا از گفتار ورفتار شایستھ ا كنند بنوعی كھاخالق واعمال بمن اقتد

ایراد برآنھا چھ در امور دولت وچھ در اوامر دیانت وارد نیارد وبعد منع نمایند نتوانند واحدی

كلیم فرمودند كھ این برادر َمن میرزا موسی برادر ٌابی وُاّمیاست واز طفولّیت تااشاره بحضرت

آنوقت ازشما بوده اگر بٌامری كھ منافی دین ودولت است قیام كند وبشما ثابت شود منحال با من 

را در باب او قبول راضی وخوشنودم كھ اورا دست بستھ بشّط بیندازی وغرق كنی وشفاعت احدی

مرتكب شود وخودرا بمن نسبت نكنی این میزان است نھ آنكھ ھركس ھر عمل قبیحی كھ میخواھد

شدند وگفت كھ من بعد از تقدیس  كنید اشك جناب طبیب جاری وساجد وشاكردھد وشما قبول

وشھدا متحّیر بودم كھ اگر امر الّلھ آن وتنزیھ حضرت اعلی وامانت ودیانت جناب حّجت زنجانی

داشت كھ بزنجان برود تا اعمال بعضی نراقیھارا در بود پس یحیی ودیگران چھ میگویند واو عزم

مضمون نگاشت كھ احّبا درآن اّیام استقرار جمال ابھی بر كرسی بیل بدینھمدان نبیند ونیز ن

سرمست بودند كھ قصور ملوك را بیوت عنكبوتعظمت واقتدار چنان

---٢۵٢ صفحھ ---

گرفتند وھرچھ می پنداشتند واكثر در اطراف بیت مبارك منزل داشتند وھرچند نفر در خانٌھ مٌاوی

اعظم استدعای قبول  ضیافتی فراھم كرده از جمال ابھی وغصناز طریق كسب تحصیل مینمودند

لیالی با یك قمری خرما خریده مینمودند وعیش وعشرتی داشتند كھ غبطٌھ ملوك بود با آنكھ اغلب

حّتی اشیٌا والبسٌھ خودرا فراموش میكردند صرف میكردند چنان بحال اّتحاد ویگانگی بودند كھ

نداشتند واكثری در مقام تزكیة نفس چنان بودند كھ بغیر ما نزلواختصاصی در البسھ واثاثّیھ م

نمیكردند وھمعھد وھمقسم شدند كھ ھركھ بكلمٌھ ناالیق لب باز كند ویا حركتی غیر اراده الّلھ تكّلم
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وشرب نمیكردند یحّبھ الّلھ نماید دیگران ویرا متذّكر سازند تا تالفی نماید وگرنھ مبادرت بٌاكلما

كھ شعبٌھ از دجلھ منشعب م اغلب بمزرعٌھ وّشاش واقعھ در نیم فرسنگی جنوبی بغدادودرآن اّیا

اجاره نمودند میرفتند وعریشھ در كنار شده واھالی زراعت میكردند وآقا میرزا موسی كلیم آنرا

ابھی با عائلھ محض تّفرج اقامت میفرمودند وغالبًا نھر ترتیب داده وگاھی خیمھ میزدند وجمال

تا قرب بیت در حضور بودیم گاھی بخانٌھ مقابل وباستقبال میرفتیم ووب مراجعت میكردندوقت غر

وآقا وبخانٌھ تبوكی وبا جمعی از احّبا منزل داشتیم میامدند واز جملھ ساكنین آقا علیبیت مبارك

شدند وحجرٌه محّمد زمان تاجر شیرازی واستاد علی اكبر نّجار بودند روزی ھنگام غروب وارد

ھیچ چیز نیست اّما در مارا كھ تھی از ھرگونھ اثاث نبود مالحظھ نموده فرمودند ھرچند دراینجا

با قلبی فارغ بٌاذكار الھّیھ مشغوالند نزد من بر اكثر قصور عالیھ برتری دارد چھ كھ دوستان ّحق

ك را داشت مدح نموده فرمودند اھل بغداد این تبوواز درخت سدر خانھ كھ تبوك درشت بسیار

گاھی میوٌه آندرخت را چیده بمحضر مبارك آورده تقسیم وخستاوی گویند وبسیار دوست دارند

بخانٌھ كھ در اّول ھمان كوچھ بود منزل داشتند وخّبازی بیت مینمودند وشاطر رضا وبرادرش

ا نانوتنور خّبازی وآسیابی كھ با دو اسب میگردید ساختند واحباب نیز از آنجمبارك با ایشان بود

میگرفتند وتعّلق بجمال ابھی داشت وُكّل از آن سفرٌه

---٢۵٣ صفحھ ---

ونود سال داشت والدشان محّمد صادق تازه از اردكان یزد آمداحسان میھمان بوده متنّعم میشدند و

شفقت ومالطفت صحبت میفرمودند اّما از جوانان قویتر بنظر میاید جمال ابھی ھمیشھ با او بكمال

ودر معاملھ واطوار مّالھای ایران بعرض خانھ میرفتند واو بعضی حكایات در كیفّیت تصدیقشوبٌان
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را بلند نموده شكر كرده میگفت حضرت رسول خودمیرساند وچون خیلی تبّسم میفرمودند دستھای

خوشنود كرد وھركھ مرا خوشنود كرد خدارا خوشنود ساخت فرمود ھركھ مٌومنی را بخنداند مرا

بود حال الحمدلّلھ من جمال ابھی را خنداندم ومئال من بسیار خوبست اب دوزخ ایمن خواھدواز عذ

سرور وتبّسم مبارك میگشت واّما حال منافقین بغایت افسرده وگمنام بودند واین سخنان موجب

را اعتقاد چنین شد كھ جمال ابھی نظر بمصلحتی ذكر میرزا یحیی مینمایند واو وجودحّتی بعضی

یكی از د برخی میگفتند در بغداد مستوراست ودر خیال مالقاتش نبودند وچنان میدانستند كھندار

والف قائمھ بین بندگان جمال ابھی است خصوصًا چون لوح سبحان رّبی اٌالعلی وبیان رمز رئیس

رشتی صادر گشت الووین از قلم ابھی در تبیین اصطالحات ومعضالت رموز شیخ احسائی وسّید

وبنده را كھ گاھی بی اختیار ابتذال میرزا یحیی بغایت وضوح رسید وفرمودند اعرف ّثم اكتماغرٌا و

بھا بھا نوشتھ شد فرمودند اگر این قصیده در اشعار اظھار میكردم امر بستر نمودند وچون قصیدٌه

 افتاد كھ تكفیر میكنند ولی بعد منتشر شد حّتی بدست درویشھارا بشنوند نھ تنھا تورا بلكھ مارا ھم

:میخواندند ودر جای بھا بھا علی علی میگفتند از جملٌھ ابیاتش این بوددر بازارھای ایران

ِیبجزم تو دلبر ویار ِن_ِیسر وكار ِنكسھ دگرم ب

ء بھاء  بھا،بتالتشده ُم_ِیدل من یكی وھزار ِن

صحبت ع آن اّیامجمال ابھی فرمودند  شبی یحیی نزد من بود ومن از امر حضرت اعلی ووقای

بسخن میداشتم ملتفت شدم كھ یحیی خواست چیزی بگوید وجرئت نمیكرد مالطفت نموده اورا

آوردم بغتتًا پرسید آیا میشود غیر از حضرت اعلی قائم موعود با

---٢۵۴ صفحھ ---
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چنینتومیبرند وبا ھمان عالمات موعود وظاھر شود من گفتم ساكت شو مردم چھ گمانھا در حق

الّلھ آمد قائم د از رسولالّلھ وموعود نصاری بعسخنی میگوئی اگر موعود یھودا بعد از روح

آقا محّمد جواد تاجر موعود اھل فرقان ھم بعد از حضرت اعلی خواھد آمد وقتی بساط عروسی

مبارك منبسط شد از جملھ مّال نراقی از دوستان مخلصین در خانٌھ میرزا علی اكبر نراقی بٌامر

خواستھ بودند حاضر بود جمال مبارك ھم عفر ھم كھ درآن اّیام در كاظمین ساكن واورا وعّدٌهج

الواح مخصوصھ مانند لوح غالم الخلد تحادث شد ساعتی تشریف آوردند وچون مراجعت فرمودند

كرد كھ از خود بیخبر چون مّال جعفر دید كھ لوح جمال وجذب بیانات چنان اھل مجلس را اخذ

ھای مضحك یحیی ھم خوانده شد وخنده زیاد یكی از نوشتھوچنین حالی در نفوس ظاھرمبارك 

چیزھاھم بوده وما خبر نداشتیم روزی در كنار باغچھ بیرونی بعد از گشت گفت در پیش شما چنین

بدیعھ توّقف وبدو درخت گل رازقی كھ یكی در كمال نّمو وقّوة وصفا وعطر مشی وتغنی آیات

یت ضعف وزردی وبی برگی بود نظر كرده فرمودند این رازقی ضعیف ضعف خود نھاودیگر در

:رازقی دیگررا می بیند بلسان حال میگویدوقّوة

راشتھ مامتحّیرم كھ دھقان بچھ كار ِك***نھ شكوفھ ونھ برگی نھ ثمر نھ سایھ دارم

وقت ان میدھد وخجلم كھ اعمال شب مردم را نش آنگاه فرمودند ھنگام طلوع آفتاب از نورش

را بیان مینماید یومی در بیرونی تشریف داشتند بخادم غروب ازآن شرمنده ام كھ افعال روز خلق

ھر شب در محفل نوعی از كلمات بدیعھ را تالوت نمائید یكشب از فرمودند شبھا ترتیبی دھید كھ

تا یكشب بعد از ویكشب از بینات حضرت اعلی ویكشب از آثار قلم ابھی خطبھ ھای حضرت قّدوس

شب گذشتھ در كنار باغچھ چراغ در مقابل كذارده متوّجھًا الی الّلھ نشستند ساعت چھار از
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صفحھ از قبیل لوح كّل الطعام وخطبٌھ صالة وسائر آثار تالوت مینمودند بعد از تالوت یكوالواحی

آیات بٌاوج اعلی تاز تاثیرات مكنونھ در كلمات مباركھ چنان اشتعال وانجذابی دست داد كھ صو

مجتمع گشتند تا آنكھ غصن رسید بنوعی كھ از ھر طرف جمعی بشطر بیت شتافتند ودر حول آن

گرفتند وچراغ را از پیش رویش اعظم از حرم بیرون تشریف آوردند الواح را از دست خادم

برداشتند با وجود این باز لسانش

---٢۵۵ صفحھ ---

بطرف گاه آقا میرزا موسی كلیم رسیدند ودستش را گرفتھلسانش ناطق بود وصوتش مرتفع آن

آنكھ بھریك از اندرون بردند وآنشب را در حول سدرة المنتھی بروز رساندند واز جملھ وقایع

لسان مبارك گرفتھ آنرا طائف حول ابھی بودند بیتی ازمند واحباب كھ از نطق وبیان كھ بھره

:یافتمبنده این دو بیت راسردفتر ساختھ بنوشتن مثنوی پرداختند 

 وجھ ذات الّلھ غیب آمد عیان***یاد ذكر الّلھ چھ آمد در جھان 

 صدھزاران خیمھ ھا از ھم درید***زذكر آمد پدید ھستیخیمۀ 

:بیت مفتخر گشت  وآقا سّید حسنعلی شیرازی باین

 وادی روح است ویار آمد پدید***سدرٌه عشق است نار آمد پدید 

:اس این بیت عنایت شد بخلیل نّح

ایشاه ازل پس بجان بازآی***چون ازل آمد نرفت از جان علل 
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: وخیاط كاشانی این بیت را گرفت 

تا برون آید زمغرب آفتاب***ایجمال الّلھ برون آی از حجاب

واز جملھ ابیات مثنوی خلیل این بود

یار بركھ اندر شھر دیگر شھر***اندر شھر یار گر گدا باشی تو

وحضرت قّدوس قصائد میساختند ومن ھمیشھ در   ودر ھر ماھی دوبار در مدح حضرت اعلی

 جمال ابھی تغییر وضع سابق داده شروع ١٢٧٩سال وصف جمال ابھی میسرودم ودر نیمٌھ دّوم

ھر یوم لوحی شورانگیز جذبھ خیز مانند لوح سبحان رّبی بفتح باب جدی فرمودند چنانكھ در

لوح غالم الخلد ولوح از باغ موسی جواھری ونیز لوح حور عجاب و حاجی میرزااٌالبھی باسم

وھلھ ھلھ یا بشارت صادر میشد واحباب از جذبٌھ بیانات الھّیھ مست الھی وبازآوبده جامی

بسا شبھا بعد از غروب آفتاب جمعی مجتمع در حجره شده شمع كافوری افروختھ ومدھوش بودند

رسید ت الواح بدیعھ پرداختھ وقتی بخود میامدند كھ روز قرب وقت ظھرخورد وخواب بتالوبدون

اندازه بروز كرد افزا بودند كھ در سرھا نغمات تازه وجذبات بیوچنان مشغول ومفتون ابیات طرب

:بنده نیز چند غزل نوشتم كھ از جملھ این بود

شكن بزن بشكنبزن ب،رخ دلدار ظاھر شد_ن بشكن بزن بشكن بز،جمال یار ظاھر شد

بزن بشكن بزن بشكن،زشرق نار ظاھر شد_سار یاقوتی ھمان رخھمان دلدار الھوتی

مھمانی منبسط وغصن اعظم مھماندار خوان احسان شبی در حجره بساط

---٢۵۶ صفحھ ---
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ھ بلبل باحسان بوده واصحاب بغداد وكربال از جملھ حاجی سید جواد وشیخ سلطان وسّیاح مانند

بیان بدیع رحمن نی مشغول وبعد از صرف مائده ٌالطف اعلی كوثر عذب حیوان از خمخانٌھثناخوا

وحّضار در بحور روح غوطھبمیان آمد با الحان جّذاب ونغمات رحمانی الواح صمدانی تالوت شد

اقامت بغداد بعموم عباد نازل  كھ در سنین25وصورت پنج كنزور واز عالم ھستی بیخبر شدند 

میزدند وبرخی از شاھزادگان ایران حضور كنز اّول قومی در بیرونی بیت قَدم:استنفرمودند ای

است با مملكت پرسیدند درآنحال یكی عرض كرد چگونھداشتند وبا آنان تفّقد نموده از اوضاع

میفرمائید واز ما بغیر از اوضاع سوق وسرایھ چیزی دوستان خود از عوالم دیگر صحبت

نمیشمارید ومقصودش تعّرض این بود كھ اشخاص بی بھره از علم  قابل والیقنمیپرسید گویا مارا

میدارید در جواب فرمودند آیا میدانید كھ چھ كسانی قابل استماع كالم من وثروت را برما مقّدم

را در فضای بی منتھی حاضر نمایند كھ جھاتش غیر محدوده ودر محضراند اگر شخصیوالیق این

جانب تھا ولّذتھا وراحتھا وسلطنتھای دائمھ غیر مكّدره موجود باشد ودریمین جمیع عّزجانب

شخصرا ندای روح یسار جمیع بالیا وشّدتھا واَلمھا ونقمتھا ومشّقتھای عظیمٌھ دائمھ مھّیا وآن

لذائذ باقیھ بر طرف یسار اٌالمین مخاطب ساختھ گوید اگر طرف یمینرا با جمیع آنچھ درآنست از

واگر سمت یساررا با آنچھ از شدائد بیشمار ذّرٌه از قدر ومنزلتت عند الّلھ كم نشوداختیار نمائی 

ومقامت لدی العزیز المختار افزون نگردد در آنحین اگر در كمال درآنست اختیار كنی ذّرٌه بر شٌان

ذّلت را بر یمین عّزت اختیار كند قابل حضور درین محضراست والیق این شوق واشتیاق یسار

اكبر در اینمقام لسان عظمت خطابًا للّسالكین میفرماید   ت اعظمكلما

- عندلیب - 25
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ور نثار جان ودل داری بیا وھم بیار_بدل اینجا میا گر خیال جان ھمی ھستت

ور نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار_داری طلب رسم ره اینست گر وصل بھا

ورقائّیھ مترّنم است  رجوتدر ریاض قصیدٌه مباركھ  وھم در اینمقام  ورقٌا ھوّیھ

---٢۵٧ صفحھ ---

بذاك جری شرط ان وفیت توّفت_رجوت لطفك وصلی ھیھات لم یكن 

وسقی دمٌا القھر من دم مھجة الخ_فشرب بٌال اّلدھر من كّل كاسة 

از طراز وھمچنین میفرماید اگر نفسی خودرا در دریای خون شناور بیند واّدعای ّحب مرا نماید

از آمدن باین عالم ھره ونصیباست كنز ثانی بسائل مذكور فرمودند آیا میدانید كھ َمنصدق بی ب

ام كھ در اینعالم پر آالیش كھ از ظلم واظھار امر خود بین ُامم چھ مقصود دارم بگویم تا بدانید آمده

مانت وجوه مسدوداست بحول الّلھ وقّوتھ چنان عدل واظالمین وتعّدی خائنین باب آسایش بر تمام

وباھر نمایم كھ اگر یكی از پردھنشینان خلف حجاب كھ پرتو وصیانت ودیانتی در آفاق ظاھر

حساب نیارد ودر شئون حسن وجمال بی نظیر ومثال باشد بجمیع جمالش آفتاب را بذّره در

خارج از احصای ٌاولی الّنھی مزّین وبی سحاب از خلف حجاب بیرون آید جواھرھای وزینت ھای

از مشرق ابداع تا مغرب اختراع سفر نماید در ھر دیاری دیار ودر ھر اقلیمی سّیاری رقیبوتنھا ب

تعّدی شود انصاف وعدل وامانت وعدل ودیانت وفقدان خیانت ودیانت بدرجٌھ رسد كھ نھ دست

بعد از سیر وطمعی بذیل ثروتش دراز نشود ونھ نظر خیانت وشھوتی بجمال عصمتش باز گردد تا

بعد فرمودند بحول الّلھ ر با قلبی بی غبار ووجھی پر استبشار بمحّل وموطنش راجع شوددر ھر دیا

را بر وجھ كّل خواھم گشود ودر اینمقام عالم را باین مقام اعلی منتقل خواھم نمود واین باب اعظم
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ذوات از مصدر امر صادر كھ  ُھم عباد لو یمّرون علیھم از قلم اعلی نازل شده ودر مراتب اھل بھا

ترتّد ابصارھم الیھن ولو یرون وادیًا من اّلذَھب یمّرون علیھ كّمر الّسحابالجمال بٌاحسن الّطراز لن

كنز ثالث لسان كذلك نّزل من مالك اّلرقاب  این است كھ میفرماید  فسوف تری اٌالرض جّنة اٌالبھی

 اگر نفسی دارای كھعظمت در مقام خلوص نّیت وپاكی اعمال از ھر جھت چنین خطاب فرمود

فقر ومسكنتش مانند غنا وثروت غنائی باشد كھ فوق تعداد وانداز وعباداست یك شخص فقیر كھ

 درجھآن غنی در منتھی

---٢۵٨ صفحھ ---

 میالدی١٨۶٣_- ھجری قمری ١٢٧٩سال بیستم ظھور واقعات سال 

مانند ابتدای حال راكھ آن فقیردرجھ باشد بمرور اّیام در انعام واكرام چنان جھد ومبالغھ نماید 

اّتفاقّیھ مقروض شود وبسبب خود غنی وخودرا چون بدایت حال آن فقیر پریشان بیند واز قضایای

میان چھار سوق ومعبر بسیاست وتعذیب او وجھی قلیل گرفتار شود واز ادای دین عاجز ماند ودر

ر نگردد در آنحال فقیر اّول كھ استخالصش میّسمردم قیام نمایند كھ تا آن وجھ بحصول نرسد

بگذرد ونظرش بر رفیق گرفتار خود افتد ودر قلبش خطور بسبب انعام واكرام وی غنی آفاق شده

بٌان احسانھای بی اندازه كھ بٌاو نمودم مرا از این بلّیھ نجات دھد نماید كھ ایكاش آنرفیق نظر

الش از درجٌھ قبول ھبوط نماید واز خیال كھ من بٌاو احسان نمودھام جمیع اعمبمحض خطور این

مدیون برضا محروم واز حقیقت انسانّیت محجوب ماند ونیز اگر آن غنی ثانی كھ بدولت اینفوز

اندازه كھ این مبتال مبتال بٌاندرجھ از غنا رسید در قلبش خطیر كند كھ خوبست بسبب محّبتھای بی

پردازم آن شخص نیز بواسطٌھ این راحتشبمن نموده ازین دین وشّدت خالصش سازم وبقّیة عمر ب
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بصرف انسانّیت از كاس خلوص بی بھره ماند خیال كھ باز برای انعام سابق او خالصش نموده نھ

غنی اّول كّل آن احسانھائی كھ كرد محض انسانّیت آندرخت خودرا بعالم مذّلت كشاند مگر آنكھ

 الّلھ ومحض ادإ وظیفھ انسانی بدون مالحظھ غنی آخر ِلّلھ وفیآنخالصًا لوجھ الّلھ باشد وعمل

اّنما نطعمكم لوجھ الّلھ ال نرید منكم جزائًا وال شكورًا كنز رابع لسان عّزت باینسابق والحق كھ

میشدند كّل بھدایت كلمھ تاّمھ مبارك ناطق كھ اگر ُاّمة اسالم بدو كلمھ از كلمات ملیك عّالم عامل

وباین ھمھ امراض روحانی بزم وصول فائز وواصل میگردیدندمھتدی میگشتند وبسرمنزل قبول و

دیده سّید یثرب وبطحارا بر دار زنند نورواغراض نفسانی مبتال نمیشدند كھ قّرٌه عیون انبیا و

موعود قیام نمایند ولی در یوم ظھور ھیكل منیرش را وخودرا از تابعین احمد مختار دانند وباسم

بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین وآندو كلمٌھ مباركھ این ھدف سھام سازند رّبنا افتح

است

---٢۵٩ صفحھ ---

قلوبھم عن ذكر الّلھ  یا اّیھا الذین آمنوا اّتقوا الّلھ وكونوا مع الّصادقین وال تكوّنن من الذین قست

نموده واز با نفوس معاشرت وھم در اینمقام لسان عظمت ناطق كھ اگر در چند مجلس معدودی

او در شما اثر خواھد كرد وھم در اینمقام شما در او اثری ظاھر نشد البّتھ اجتناب نمائید كھ از

وذائقھ صحیح وسالم داشتھ باشد بمحض آنكھ شخص مولی اٌالنام میفرماید اگر نفسی شاّمھ

بھجت افزا معّطر یابد وطعم طعام وشراب را لذیذ وخوشگوار ورامتذّكری بمنزلش وارد شود ھوا

اگر شخص غافلی وارد شود ھوارا مكّدر واطعمھ واشربھ را متغّیر نعوذ ادراك نماید وبر عكس
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ازالغافلین ومیفرماید با اشرار الفت مگیر وھمچنین مصاحبت ابراررا غنیمت دان وبالّلھ عن ّشر

وجھ اھل  برمرافقت اشرار دست ودل ھردو بردار كنز خامس چون جمال ِقدم باب بھجت وشادی را

ام اگر ذّرٌه جوھری آمدهانشٌا گشود باین كلمٌھ عظمی متكّلم گردید كھ من برای اخذ جواھر باینعالم

تا آنجوھررا ازآن اخذ ننمایم دست در حجری موجود وآن حجر در خلف ابحر سبعھ باشد تا آنجوھر

جواھر معانی از معدن انسانی جاللھ از سمای ظھور از او برندارم نیز در اینمقام میفرماید حق جّل

الّلھ ومذھب الّلھ آنكھ طرق متعّدده وسُبل مختلفھ را سبب در ھر عصر ایتی فرستاد الیوم دین

راھنمای محكم متین كل از مطلع واحد ظاھر واز مشرق واحد مشرق واین وعّلت بغضا ننمائید این

ھّمت محكم نمائید شاید ارض از بمقتضیات قرون واعصار بوده ای اھل توحید كمر اختالفات نظر

باقی است  واز آثار قّیمھ كھ یادگار از اّیام بغداد برای ابد انتھی.وبغضای مذھبی پاك گرددضغینھ

ودو قطعھ ازآن سھ سھ قطعھ شمایل جمال بیمثال ابھی میباشد كھ درویش محّمد نامی رسم نمود

میدھد وقطعٌھ سّوم در حالی است وتاج نشانرا با كلیچھ آستین كوتاه وقبای بلند وتاج جمال زیبا

قطعھ در ارض مقّدس حیفا مخزون ومورد كھ عریان ولنگ بكمر بستھ در حّمام بودند وھر سھ

.زیارت مخلصین زائرین میباشد

وصول امر سلطان عبدالعزیز برای بردن جمال ابھی باسالمبول

خارجھ  مٌوتمن الملك وزیر امورچنانكھ نگاشتیم ناصراّلدین شاه بواسطٌھ میرزا سعید خان

وباقدامات حاجی میرزا حسینخان

---٢۶٠ صفحھ ---
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كھ داشتسفیر كبیر مقیم اسالمبول بخواھش واصرار پی درپی سلطان عبدالعزیز خان را برآن

از تعّدیات حكم اعزام جمال ابھی را از عراق باسالمبول صادر نمود ونامق پاشا والی عراق چون

دربار ناصراّلدین شاه ق ومیرزا بزرگخان قونسول سابق وسائر معاندین واز اعمالمجتھدین عرا

ولی ناچار بدان صدد شد كھ با مّطلع بود واز عظمت ابھی آگھی داشت راضی باقدام مذكور نبود

بنوعی كھ مرضی وپسندیدھاست باسالمبول كمال رفق وادب حكم سلطانی را ابالغ داشتھ ایشانرا

بود )١٨۶٣ماه مارچ(١٢٧٩مطابق پنجم شّوال ر یوم پنجشنبھ پنجم فروردین كھروانھ دارد ود

حكومتی طلبید وجمال ابھی در مزرعٌھ وّشاش خیمھ مٌاموری فرستاده حضورشانرا در سرایھ

را در آنجا بسر میبردند ودر روز مذكور لوح مّالح القدس از قلم برافراشتھ با احّبا اّیام نوروز

دوستان از مضامینش كھ اشاره بانطوإ بساط بغداد وھجرت از آنجا داشت متٌاّثرمبارك صادر شده

رسید گشتند وامر بجمع خیام وعزم عودت بشھر كردند وسوار مٌامور در آنحین بمحضر ابھی

مالقات را بسیار مائلم ابالغ پیام والی كرد وجمال ابھی توّسط مٌامور چنین جواب فرستادند كھ این

حكومتی نشدم عذرم را پذیرفتھ ھااست كھ باختیار خود بدون وقوع امری وارد محّلولی چون سال

رفتھ پیام را رساند وروزی بعد در بغداد وجامع را محّل مالقات معّین كنند ومٌامور نزد والی

كھ یوم جمعھ میباشد قبل از ظھر بجامع واقع در قرب بمحضر ابھی رسیده گفت مقّرراست در فردا

حضور خود خبر دھند وجمال ابھی نیز پذیرفتند ودرآنشب احّبا برای ر شده والی را ازسرایھ حاض

راحت نكردند چھ این مسّلم بود كھ معاندین با والی مجالس ّسری داشتھ ویرا پریشانی فكر خواب

ال بٌاقوكرده چنین فھماندند كھ وجود مبارك اعتنا بحكم والی نمینماید ونامق پاشا با اینكھگمانبد

نیافت معذلك گمان داشت مردم اعتماد نمیكرد وشخصًا تحقیقات نموده اثری از مفتریات معاندین را
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باسانی اصالح نشود واعدا نیز انتشار كھ باجرإ حكم مذكور فتنٌھ برانگیزد وحوادثی طلوع كند كھ

بح شد جمیع فرستد كھ دسترساحدی نباشد وچون صدادند كھاگر والی دست یابد جمال ابھیرا بجائی

باكمال اطمینان مانند اّیام دیگر در محّل كسب وشغل خود احباب كھ شغل وحرفھ داشتند حسب اٌالمر

تحویل بحمل در شھر ام مبارك را ھای خود مانده بیرون نیامدند وپینشستند وسائرین در محّل

شوال واقع شد

---٢۶١ صفحھ ---

از احباب كون واطمینان باشند ودر آن روز احدیآقا میرزا موسی كلیم بھمھ رساند كھ بكمال س

محّمد رضای كردرا با ایرانی وعرب در صدد بیت ومعابر نبودند ودر وقت مقّرر جمال ابھی آقا

محّمد رضا را نزد والی فرستاده خود برده از جسر گذشتند وبجامع باب سرایھ وارد شدند وآقا

اضطراب وشتاب پرسید كھ چھ شد واو عرض كھ  حالاّطالع دادند وھمینكھ نظر والی بوی افتاد با

داده حقیقت واقع را جویا شد واو تكرار ھمان سخن نمود تنھا در جامع آمده منتظرند والی سوگند

ونجوی كرد واو كھیا افندی را با آقا محّمد رضا بجامع مذكور روانھ پس والی امین خودرا طلبید

 جمال ابھی را كھ در قرب ستونھا مشی مینمودند بویمحّمد رضا درب جامع ایستادهداشت وآقا

مقصود شما نشان داد وخود مراجعت كرد وھمینكھ نظر مبارك بكھیا افتاد ویرا ندا كرده فرمودند

مسجد جلوس فرمودند كھیا نزدیك شده سالم گفت و برحصیرمنم بیائید وآنچھ مٌامورید بگوئید و

كردند وكھیا در حالیكھ آثار صدق لت ومّلت را ارائھوبرخی نصائح الھّیھ بٌاو گفتند صالح دو

سالھا بصدد شما بوده )شیخ عبدالحسین(وخضوع از او ظاھر بود معروض داشت كھ این آخوند

نبرد در عھد سلطان عبدالمجید چند بار دولت ایران از پیوستھ سعی میكرد وتا كنون كاری از پیش
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سلیم كند ویا از مملكت خود خارج نماید وسلطان بحكومت ایران تباب عالی خواست كھ شمارا

برما وارد شدند وما میھمان را نیازاریم ووالیان عراق ھمگی مدح وستایش از جواب داد كھ ایشان

نمیدھیم نمودند وایشانرا از اولیای الھّیھ شمردند وما ھرگز چنین شخصی را بدست معاندینایشان

وتبعّیت نیز واقع شد  سلطنت بسلطان عبدالعزیز رسیدودولت ایران ناچار ساكت شد وچون نوبت

دوستی واّتحاد دولتین اظھار كرد دولت ایران فرصت را غنیمت شمرد واّول خواھشی كھ در مقام

امور در دستشان است خواھش مذكوررا قبول ھمین مطلب بود وعالی پاشا وفٌواد پاشا كھ زمام

كم محكم بنامق پاشا صادر گردید واو خالف انصاف حنمودند وحال سھ ماه است كھ از باب عالی

چنین امری شود ومّدت سھ ماه تفتیش كرد وكذب مخالفین دانست كھ بدون تفّحص وتحقیق مرتكب

امتحانی قرار داد كھ اگر بدون عذر وبنھایت سكون وتنھا حاضر بر او روشن شد ومعذلك میزان

ید ویا ھیئت اجتماع با خود بیاوریدنّیت باشد واگر حاضر نشوشوید این دلیل بر حسن

---٢۶٢ صفحھ ---

والی از شما قبول وبیاورید تٌایید اقوال مخالفین باشد وحال كذب مخالفین مانند آفتاب روشن باشد

داد كھ نوشتھ بود دولت ایران معذرت میجوید این بگفت وفرمان عالی پاشارا بیرون آورده نشان

ایران یعنی بغداد اقامت كند واز اینرو رجال زدیكترین بالد بحدوداطمینان ندارد كھ ایشان در ن

احترام عزیمت اسالمبول نمایند ومیھمان دولت باشند واین دولت علّیھ مصلحت دیدند كھ بكمال

بخواھند باید والی عراق كمال رعایت وحسن خدمت بنماید وجمال ابھی مسافرت را بھر نوعی

ومنتسب اند وكفیلی دیگر ندارند واگذاردن آنان مخالف مرّوتجمعی بمن متعّلق فرمودند چون

متعّلقین ونیز میباشد لذا مقتضی است كھ در مّدت یك ماه تدارك اسباب ولوازم سفر نموده تمامت
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ھمین ساعت متوّكًال علی الّلھ تقریبًا بیست نفر برای انجام خدمات ھمراه بیایند واگر تنھا میبودم

بر احدی خود منعزل كرده بگوشٌھ از م خارج شده بدون درد وكلفتسواره از دروازه معّظ

رضا وصدق وصفا وبیاناتشان حالت رّقت دست واسالمبول مّقر میجستم وكھیارا از حالت تسلیم

كرد كھ فی الحقیقھ دولت عظمائی بدست اھل عراق رسید داد واظھار اختجال وانفعال نموده عرض

از ایشان اخذ شد آنگاه برخاستھ وعده داد كھ بیانات مذكورھرا ولی از جھت ناشناسی وناسپاسی

خواھش كرد كھ نوبتی والی را بفیض مالقات فائز گردانند وخود بسرایھ رفت بوالی برساند و

پذیرفت واز ابھی عودت ببیت نمودند كھیا آنچھ شنید بوالی گفت واو بكمال امتنان ومّسرتوجمال

ھمان اّیام از قلم د ودر اوآخر لوح مشھور خطاب بمریم كھ درھمان شب دستور تدارك سفر دا

آنزمان را مندرج ومندمج داشتند ابھی صادر شد واحوال حسودان ومعاندان ونیز مصائب واردٌه

باری امر بمقامی منتھی شد كھ این عبد ارادٌه "26ونبذٌه ازآن را قبًال ثبت نمودیم چنین مسطور

از كّل جز نسوانی كھ البد باید با عبد باشند حتی خدمٌھ حرم را  منفردًاخروج از مابین یٌاجوج نموده

تا بعد خدا چھ خواھد غالم حركت مینماید در حالتیكھ معینم قطرات دموع من استھم ھمراه نمیبرم

القینا علیك من ومصاحبم زفرات قلب وانیسم قلمم ومونسم جمالم وجندم توّكلم وحزنم اعتمادم كذلك

مریممر لتكوّنن من العارفین اياسرار اٌال

---٢۶٣ صفحھ ---

بر ومریم جمیع میاه عالم وانھار جاریٌھ آن از چشم غالم است كھ بھیئت غمام ظاھر شدهاي

وھرچھ واقع شود مظلومّیت خود گریستھ  باری این جان وسررا فی ازل اٌالزال در راه دوست دادیم

-لوح مریم - 26
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وقتی در نارم انداختند  سنان بود ووقتی در دست شمربٌان راضی وشاكریم وقتی این سر برسر

باری ایمریم این لوح را بنالھ بدیعھ ووقتی در ھوایم معّلق آویختند وكذلك فعلوا بنا المشركون

داشتیم تا براحت نوحھ نمائی ودر حزن با جمال ِقدم شریك وگریٌھ ربیعّیھ نام نھادیم ونزد تو ارسال

اعظم وآقا میرزا موسی كلیم حسب اٌالمر بدیدن والی رفتند واو روزی بعد غصن  والخ"باشی 

وپذیرائی بسیار مزّین ومجّلل نمود وموزیك دولتی را امر داد نواختند غایت تجلیل مرعی داشت

آنمجلس فراھم گشت كھ امید معاندان وحاسدان بكّلی مقطوع گردید ووالی وعده داد كھوعّزتی در

میدارد وروز قا میرزا موسی مالقات نموده آنچھ الزم است بیان ومجریروزی بعد كھیا افندی با آ

و فتّوت نامق پاشا بعد كھیا با آقا میرزا موسی مالقات كرده نخست شّمھ از حسن نّیت وعدالت

مّدعیان را بیان نموده اظھار وعمًال ّحس از حقیقت امر ومقام وجمال ابھی ونیز از كذب وبطالن

دولتید ومخارج راه را باید بدھند مقدار نقود  اینست چون در اینسفر مھمانداشت كھ خواھش والی

نمایند آقا میرزا موسی گفت در اینخصوص باید از ایشان اجازه معدود كھ اینك تقدیم میكنیم قبول

مبارك رسید چنین فرمود كھ مخارج این سفر بسیار ودولت علّیھ نیز بطلبم وھمینكھ بسمع

خواھیم چنین تكّلفی وارد آریم كھیا معروض داشت چون مخالف احترامات نمیمقروض است وما

میشود قبول فرمائید وبا فرمانی از والی كھ بجمیع رٌوسای دولتی در عرض طریق تادولت واقع

واینكھ سامسون نگاشت وتٌاكید در مراعات احترامات جمال ابھی واستقبال وپذیرائی از ایشان

روز بفقرا امری نگردد تقدیم نمود وجمال ابھی نقودرا در ھماناحدی بدون اذنشان مرتكب 

ومحتاجین بذل فرمودند ومھّیای مسافرت شدند وحالت حسرت

___________________________________________________________
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 رفت این سخن توّجھ ونالھ سیران خواھندبعد از مراجعت در حرم مذكور داشتند كھ درست این نوع خواھش نموده ووحده با من

را بودند تا جمعی كھ مژده رسید كھ جدا شد واھل حرم واغصان ومنتسبین وبعضی احّبااحّبارا چند نموده كّل مضطرب وپریشان

.برد از مرا حسن است ھمراه میبرند ووالی ھم معروض داشت كھ اگر منسوبین وخدمھ الزمھ را ھمراه

) شیرازی قنادآقا رضا(

________________________________

---٢۶۴ صفحھ ---

از حسرت وحنین صغار وكبار ورجال ونسوان احباب بیحّد وحساب بود وبرای نسبتشان بھریك

نعیق ناعقین احّبای ایرانی وعراقی لوحی مخصوص بخّط خود دادند ودر اكثر آن الواح اخبار از

برای انجام خدمات ت احباب بیست نفررا بود واز جمعّیوظھور عجل وطیور لیل مرقوم ومسطور

وآقا نجفعلی زنجانی _٢تبریزی آقا محّمد ابراھیم امیر_١راه تعیین فرموده امر بسفر نمودند 

ومیر _۴)خادم(میرزا آقا جان _٣مٌامور بنصب خیام وجمع آن ومحافظت ومحارست گشتند

 قھوه چی محّالتی مباشرت بٌامور محّمد باقرآقا_۵كاشانی موّظف بخدمات محضر ابھی شدند 

وبرادرش استاد اسماعیل خّیاط وظیفٌھ آبداری _٧كاشانی استاد باقر خّیاط_۶قھوه وقلیان یافت 

_١٠وآقا میرزا محمود كاشانی _٩وآقا رضا قّناد شیرازی _٨گرفتند وچای دادن را در عھده

 وجمع ظروف واسباب غذا گردیدند وكاشانی مٌامور طّباخی ودادن شام ونھار وبسطونیز خّیاط

جست تا مٌاذون مسافرت خّیاط مذكور در ابتدا مطابق ارادٌه ابھی نبود واو سعی بسیار كرده توّسل

وآقا _١٢قزوینی درویش صدقعلی_١١شده مٌامور بمعاونت ومشاركت در خدمت مزبور گشت 

وآقا _١۴مٌامور شدند سبانوحاجی ابراھیم كاشانی بمراقبت امور ا_١٣سّید حسین كاشانی 

وكاه وعلف برای اسبان تھّیھ محّمد علی جوالدوز یزدی موّظف بود كھ در قری ومنازل راه جو
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میرزا جعفر بخرید اشیٌا ولوازم مٌامور وآقا_١۶وآقا محّمد ابراھیم ناظر كاشانی _١۵مینمود 

حّمد علی سلمانی بعالوٌه صنعت واستاد م_١٧میاوردند شدند وبٌابادی رفتھ ما یحتاج را خریده

وآقا _١٩وآقا محّمد باقر كاشانی _١٨چادرھا واسباب واشیٌا گشت وشغلش مٌامور حفظ ومراقبت

وآقا محّمد صادق نیز ھمراه بوده بھر خدمتی كھ مٌامور میشدند انجام_٢٠اصفھانی محّمد علی

ونیز آقا _٢٢ل قمی سابق اّلذكروآقا محّمد حسن بن آقا عبداّلرسو_٢١داده مساعدت میكردند 

نفر مذكور اذن مسافرت یافتھ حسین بن آقا محّمد جواد كاشانی كھ ھردو نابالغ بودند بعالوٌه بیست

آقا عبد الغّفار كھ تازه وارد بغداد شده _٢٣بوظیفٌھ خدمات ذھاب وایاب در حرم نامدار شدند ونیز

 ابھئ  گردید خود استدعا كرد كھ در موكببٌامر بدیععازم اسالمبول بود وموّفق بایمان

---٢۶۵ صفحھ ---

نقطٌھ ومیر محّمد شیرازی كھ حضرت_٢۴ آمده ترجمان تركی باشد وقبول فرمودند ئموكب ابھ

وران ُتببغداد آمده ِسو با سرمایھ مذكور چارواداری میكرد درآن اّیامُاو سرمایھ داده وھ ُا باولئ

_٢۶سّید محّمد اصفھانی _٢۵ موكب ابھی قرار داد ودیگر از ھمرھانرا حامل اشیٌا واثقالخود

باقامت در كربال فرموده اذن مرافقت در سفر وحاجی میرزا احمد كاشانی بودند وسّید محّمد را امر

شفیع ساختھ اجازه حاصل كرد ومعذلك شبی در ندادند واو غصن اعظم را بالتماس وضراعت

مصلحت تو ھمان بود كھ اّول گفتیم اگر در عراق بمانی ودند ای سّیدبیرونی خطابًا لھ چنین فرم

ما بھتراست چھ در اینسفر اموری از عالم غیب بعرصٌھ شھود برای مصالح خودت ونیز برای

آنرا نتوانی كرد وعاقبت وخسران وندامت خواھی یافت واو عرض كرد كھ میرسد كھ درك وتحّمل

 حمایت وحفاظت وعظمت وقدرت شما از آزار زبان متعّصبین اقامت عراق با وجوددر طول مّدت
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برای آسوده نبودم حال چگونھ با نبودن شما زیست توانم كرد واّما حاجی میرزا احمد رااشرار

میكردند وانواع تعّرض واقعٌھ كھ نگاشتیم چون ایرانیان كینھ اورا در دل داشتند وفتنھ وفساد برپا

وبالجملھ چون مقداری از لوازم ا اجازٌه مرافقت در سفر فرمودندوخطر برای وی فراھم میشد لذ

باغ نجیب پاشا واقع در بیرون دروازٌه معّظم سفر مھّیا گشت ویوم حركت رسید مقّرر داشتند كھ در

كھ خیمھ برپا كرده اثاثّیھ وما یلزم حاضر سازند واقعات اّیام نقل مكان گردد وبٌاحباب دستور دادند

١٢٧٩چھارشنبھ روز سی ودّوم نوروز مطابق دّوم اردیبھشت وسّوم ذیقعده ز ظھررضوان وبعد ا

 جمال ابھی بعزم باغ مذكور از بیت بیرون خرامید ودر حین خروج از ١٨۶٣پریل آوبیست ودّوم

نھاده بیت طفل رضیع حاجی میرزا كمال اّلدین نراقی كھ موسوم بعلی بود سر بر َقدم مباركباب

از مشاھدٌه آنحال  گرفت وبا گریھ وفغان نمیگذاشت كھ َقدم بیرون گذارند وحّضاردامن مبارك را

منقلب وقلب مبارك متٌاّثر گردید واظھار مالطفت وتسلیت فرموده

---٢۶۶ صفحھ ---

عراقی از فرموده بسمت بلد سوی دروازه معّظم رفتند ودر آنھنگام انبوه یار واغیار ایرانی و

مرور بذل واحسان وفقرا حاضر وقرین آه واسف بودند وجمال ابھی در حینبزرگان وعلما وكسبھ 

آقا سّید اسماعیل ذبیح بفقرا كرده از ھمگی دلجوئی فرمودند تا بجنب تكیھ بكتاش كھ مقتل

با چند تن از خّدام وخاصان نشستند زوارٌھاست رسیدند ودر قفھ كھ برای عبور از دجلھ حاضر شد

خطاب نموده باینمضامین فرمودند ایدوستان وداع عنایت ونصیحت ووجمیع حاضرین را بلسان

بغدادرا با چنین احساسات بدست شما میسپارم ومیروم باید من میبینید حّتی اغیار اشكبارند اینك

قلوب مشتعالست روز بروز برافروزد ومبادا افعال واعمالی از شما صادر این نار محّبتی كھ در
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گردد ومن شمارا باز دستھ دستھ در باغ احضار ومالقات خواھم نمودموجب خمودنشان شود كھ

ذآن صالة َأپس ھمھ را مرّخص فرمودند واز دجلھ عبور كردند وبانگ الّلھ اكبر مرتفع شد وھنگام

تمام خیابانھا واشجار عصر بود كھ برضوان اعظم َقدم گذاردند وآن اّیام فصل گل وباغ نجیب پاشا

مینودند ولی باغ عمارتی نداشت ودر ستور بود وبلبالن نغمھ سرائی وترّنمواوراق در زیر گل م

خیمھ زده در جلوی چادر بساط گل بگستردند ریاحین بودجائی كھ از چھار طرف خیابان گل و

اظھار عنایت فرمودند وچای صرف كردند وآنشب را جمعی وجمال ابھی قدم بخیمھ نھادند وبحّضار

برای آنان نیز چادری زدند واز روز بعد پیوستھ جمعی از احباب را احضار د واز احّبا در باغ ماندن

جمعی را عنایت نموده آنان را كھ مجّرد بودند اجازٌه اقامت رضوان میدادند وعلی الّصباحواظھار

صبح ھر روز كھ در شب ماندند مرّخص كرده جمعی دیگررا احضار میفرمودند وباغبانھا در

بنوعی كھ حین تناول چای ھار خیابان چیده درمیان خیمٌھ مبارك خرمن میكردندگلھای بسیار از چ

احبابی را كھ بعد از شرب چای مرّخص وصبح احباب كھ در محضر ابھی بودند یكدیگررا نمیدیدند

حرم واحباب نیز میفرستادند وعبارت نبیل زرندیمیفرمودند مقداری گل عنایت نموده برای اھل

___________________________________________________________

آمد زعراق عازم شھر كبیر _ آنشھنشاه قدیر ۴٨اندر چھل وھشت 

) نبیل زرندی(سّیار چھار ماه چون شمس منیر         _اصحابش با اھل حریم وعترت

_______________________________

---٢۶٧ صفحھ ---

مبارك م بنده در رضوان توّقف نموده از نفوسی بودم كھ حول خیمھشب نّھ(است زرندی چنین

از احباب ر از خیمھ بیرون تشریف آوردند واز محّالتی كھ بعضیَحَسھ كشیك میكشیدم قریب ب
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مھتاب مشی نموده شبل در آنر ُگُپبعد در خیابانھااستراحت نموده بودند عبور فرمودند و

ان در تغّنی بودند در وَررِوَسآنبلبالن گلستان نیز مانندن وبیانات میفرمودند ومرغان بوستا

ھا كھ محّبت باین گلھا دارند چگونھ بلبلوسط یك خیابان توّقف كرده فرمودند مالحظھ كن كھ این

در تغّنی وسوز وگدازند پس چگونھ میشود عاشقان از سر شب تا صبح از عشق نمیخوابند دائم

حقیقی در خواب باشند سھ شب كھ بنده در حول خیمھ مبارك حبوبمعنوی وسودائیان گل روی م

مبارك عبور مینمودم ھیكل قّیوم را ال ینام میدیدم وھر روز از صبح تا بودم ھر وقت نزدیك سریر

كثرت آمد وشد نفوس از بغداد آنی لسان ِقدم ساكت وصامت نبود ودر اظھار امر پردهشام ھم از

"المحبوب انتھیینطق فی كل شٌان بٌاّنی ٌانا الّلھ العزیز"ضرت اعلی وحجابی نھ ومصداق كلمٌھ ح

استحمام بشھر آمده مراجعت واسباب طبخ در باغ موجود واز شھر نیز طعام میبردند وروزی برای

شدند واز آنگاه ترتیب طبخ وغیره مكّمل بباغ نمودند تا در روز ھشتم عائلٌھ مباركھ بباغ وارد

حكومت ومحترمین دستھ دستھ پی درپی بباغ وارد از علما وسادات واعضٌاگشت واعاظم بغداد 

مباركھ را استماع كرده جمیع از مائدٌه صورّیھ ومعنوّیھ شده بیانات واضحھ واشارات الئحھ

واندوه از مفارقت مینمودند وابن آلوسی مفتی در حال گریھ بكسیكھ بھرھمند گشتھ ابراز اسف

رین نمود وچون ذكر شد كھ ناصراّلدین شاه از دولت عثمانی خواستار گردید نفموجب این واقعھ

بنوع چنین گفت والّلھ ما ھو ناصراّلدین بل مخذل اّلدین وروزی بعد از ظھر نامق پاشاگشت

وحلوّیات بساطت كھ احدی مّطلع نشد با دوتن بباغ آمده در غایت خضوع تشّرف یافت وچای

معروض داشت كھ صالة بجای آورد وعذر خواھی بسیار كردهصرف نمود ومنفردًا در خلف خیمھ 
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نیست ومطلبی نداریم وچون آنچھ الزماست امر بفرمائید تقدیم گردد فرمودند چیزی محّل احتیاج

اصرار كرد

---٢۶٨ صفحھ ---

دست قبول بر اوكرد فرمودند دوستان مارا رعایت نموده در حّقشان بمحّبت سلوك ورفتار نمائید و

قبول فرمایند وبٌامینی ھ نھاد واسبی خواست باسالمبول فرستد رجا نمود كھ در موكب مباركسین

توّجھ ویرا ارائھ كرده آنچھ الزم كھ ھمراه نمود بسپرد در منازل طریق بمتصّرفین وقائم مقامان

چیزی از آنان قبول نكرد ھرچھ الزم میشد حسبشود تقدیم نمایند ولی جمال ابھی در طول طریق

وداع با كمال خشوع وخلوص التماس دعا كرده مانع از اٌالمر خریداری مینمودند ووالی در حین

نامق پاشا (خیمھ گردید  نبیل زرندی باین مضمون نگاشت كھ مشایعت وخروج مبارك تا خارج

مشایخ واعاظم بغدادرا بباغ نجیبّیھ مشاھده نمود معروض داشت كھ ھمینكھ كثرت ذھاب وایاب

فرمایند واز ازدحام واردین آسوده شوند وجمال ابھی قبول فرموده مھّیا شدند ات نقل مكانبفریج

مٌاثوره اّیام قمر در برج عقرب از بروج فلكّیھ بود وحسب عقائد منّجمین وبرخی از اخیارودرآن

ی جمال ابھی را وّلمسلمین سفر با چنان اوضاع محمود نیست واو احساسات روحانّیھ دقیقھ داشتھ

چگونھ در وقت قمر در عقرب زمان ودارای علوم ظاھره وباطنھ میدانست ومتعّجب ومتحّیر شد كھ

وقت سوار شدن شان توپ خالی وحركت میفرمایند وامر نمود كھ ھنگام خروجشان از رضوان

یكشنبھ چھل وسّوم عید نوروز مطابق كنند تا مّطلع گردد كھ چھ وقت حركت نمودند ودر ظھر

جمال ابھی از رضوان َقدم بیرون نھادند ١٨۶٣ ماه می ٣مطابق١٢٧٩ شھر ذیقعده چھاردھم
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رجوع كرد ودید در ھمان آن قمر از برج عقرب والی بتقویمین حكومت توپ انداختند ورومٌامو

عقیدت وارادتش گشتھ مكّررًا نزدخارج شد واین قضّیھ موجب مزید حسن

___________________________________________________________

مبارك از جمال ابھی در وصف ھجرت است كھ حسب امر حرم كاشی پنج روز بعد از مھاجرتابیات متفرقھ از مثنوی نبیل زرندی

؛بغداد سروده   برای احّبای ایران فرستاد

*چون گذشت اریاح ھجران دروزید _پنج روز از روز نوروز جدید 

*با حریم وبا فریق دوستان_ان بوستبود سلطان بقا در

*انباشتھ كھ فلك را بر زمین_خیمھ ھای مرتفع افراشتھ 

*رویش جھانی آذری ذر آز _خود نشستھ بر سریر دلبری 

* سالطین جالل كھ شده ُمنَدك_شمس جمال آنچنان افروختھ

*اسمٌا وصفات بیخبر از كور_طائفان بارگاھش محو ومات 

*در جھان دّیار نیگوی جز او _ن یار نی  جز جلوٌه آطرفھر

*زمانچون نظر فرمود بر وضع _وبان جان حامل آن سلطان محب

*عالمی را از اَلم آزار دید _دید جملٌھ احباب را دلشاد

_________________________________

---٢۶٩ صفحھ ---

فائز چنین نفس مقّدس معّظمنزد خواص خود اظھار مسّرت نموده گفت شكر خدارا كھ بزیارت 

نمودند اندك سٌو گشتم ودر طول مّدت حكمرانیش در عراق با ھمھ تحریكات وسعایاتی كھ معاندین

ابھی در باغ نجیبّیھ مرتفع ادب ازوی صدور نیافت وبالجملھ در مّدت دوازده شبانھروز كھ سرادق

واح صادره كھ داّل بر استقالل امر ابھی الوبود ویار واغیاراز بیانات وآثار مباركھ استماع نمودند
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نزدیكان برضوان معرفت ذو الجالل نزدیك شدند بود در مجمع خواص واحباب تالوت گردید

شنیدند وعید اعظم ابھی كھ بنام عید رضوان مسّمی است ودوران صیت قدرت وعظمت الھّیھ را

از آنجملھ  اّیام مسطور ومبّین است  الواح وآثار الھّیھ مقام رفیع آنتٌاسیس گردید ودر بسیاری از

اھل ان یاقلم اّذن بین مٌال القدم وقل ان یا اھل میادین البقٌا ویا: چنین مذكور27القلمدر سورة

مقاعدكم ّثم تھّللوا وتكّبروا سرادق الكبریٌا ّثم یا جواھر الغیب عن اعین اھل اٌالنشٌا ان انزلوا عن

الغالم اٌالعلی فی ھذا الیوم الذی ماشھدت عیون ل اٌالبھی من ھذاوتكرعوا من كٌووب البقٌا من انام

وفیھ قّرت عیون العظمة علی مقعد ّعز محمود ان یا حملة اٌالبداع شبھھ وال ابصر اٌالختراع مثلھ

فی ھذا الیوم ٌالّن فیھ ظھر جمال المكنون الذی ما فاز بلقائھ اھل العرش زّینوا عرش اٌالعظم

 اھل جّنة المٌاوی تالّلھ قد ظھر غیب المكنون بٌاتّمھ وقّرت من جمالھ عیونوالفردوس اٌالعلی

___________________________________________________________

*كھ فراق اصًال نیایدشان بیاد _آنچنان با وضعشان دید اّتحاد 

*كھ فراش گشتھ ایشانرا بال _وابتال آنچنان فارغ زرنج

*لعل نوش شد از عتاب ازآن دو_یش در جوش شد غیرت معشوق

*عاشقانم را چھ خوش پروردھام _كھ عجب بزم خوشی گستردھام 

*از بالی افعی زیقان من _از فتنٌھ چشمان من غافلند

*ھم آسوده خاطر ناظرند سوی_كھ چنین مشغول وّخرم خاطرند 

*گیاستپیششان آسودگی آلود_عشقبازان را چھ تا آسودگیاست 

*سینھ محزون دیده جیحون الیق است_عاشقان را قلب پر خون الیق است 

*بعد ازآن حرق الحشا سفك اّلدمٌا _راحتی قطع اّلرجا اّول از ھر

*عاشقان را دین ومّلت این بود_زمرٌه عّشاق را آئین بود

258-267– سورة القلم -ٌآثار قلم اعلئ جّلد چھارم - 27
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*حق زلف سركش پر عنبرم_حق خدّین لمیع انورم 

*كنمی  ر ِمدر عوض جام بال ُپ_نم كاین بساط شادمانی طی ك

________________________________

 در اینجا قرار گیرد3و2و1ضمیمۀ 

---٢٧٠ صفحھ ---

عن بحر اسم عیون الغیب والّشھود ّثم عیون الذین طّھروا نفوسھم بما رشح علیھم كوثر القدس

الّسموات واٌالرض ثم استعلی  فیرّبھم المشھود قل ھذا یوم فیھ عّرف الّلھ نفسھ علی كّل من

ھذا الفضل المقّدس المبارك المحمود وھذا یوم بسلطانھ علی من فی ملكوت اٌالمر والخلق فتعالی من

شّقت اٌالستار وظھرت اٌالسرار وبرزت اٌالثمار من اٌالشجار فیھ ظھر جمااللقدم بطراز الذی بھ

رض بما فیھا والّسمٌا بما علیھا والجبال بما فی ّسرھارّبھم المختار وبرزت اٌالونطقت اٌالشیٌا فی ذكر

الّشرك والبحار بما فی قعرھا ولو ھم كانوا فی انفسھم محتجبون وھذا یوم فیھ كسرت اصنام

البقٌا وروح والھوی واستوی جمال القدم علی عرش اٌالعظم یومئذ نطقت روح اٌالكبر عن مكمن

جبروت اٌالعلی بان ن شجرة القصوی وروح الّعز عناٌالقدس عن سدرة المنتھی وروح اٌالمر ع

ھذا الذی بحركة من اصبعھ لیفد من تبارك اّلرحمن الذی ظھر فی اٌالكوان بما ال ادركتھ العیون قل

لموجودات وباشارة من طرفھ ینقلبن كّل الوجود كّلاخلق الّسموات واٌالرض وبكلمة من فمھ لیحّیین

الودود قل ان یا مٌال اّلرھبان عّزلوا كنائس الّتسبیح ٌالّن الذی رفع الی الی شطر الّلھ المھیمن العزیز

قد نزل بالحق ویطوف حول العرشالّسمٌا
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*كھ نماید مرتفع غیم بال _م صال ھین بسرھنگ قضا داد

*عالمی را پر زشور وشر كند _آنزمان غیث بالیا سر كند

*ھم امتیاز یابد ازشمس وخّل سان_تا كھ عّشاق حقیقت ما ممتاز 

*مالك الّتقدیر حتم قد قدر _تظر منتظر باشید یاران من

*كھ فضای آسمان بنمود رو _گفتگو از این ساعتی نگذشت

*وان تو سلطان فرید كی بملك_قاصدی با نامھ از پاشا رسید 

*آرزواستفیض دیدار تو مارا_فصل عیداست ازمال دین كمواست 

*لیك شاھانرا تفّضل با گداست _اندر خورد ماست گرچھ این خواھش ز

*نامھ اشرا دید بر وفق ادب _چونكھ آن میرعجم ماه عرب 

*بقاصد داده شدوعدٌه فردا_قفل گنجینھ بال بگشاده شد 

*كرد در بغداد آنشاه جلیل _بعد ازآن از بوستان عزم رحیل 

* فرش ترابسقف عرش افتاد بر_را كردند خّیامان خراب خیمھ

*گفت رمزی كھ جھان شد منعدم _منھدم  چون بدید آنخیمھ را شد

*بحّضاران وزید نسمٌھ حزنی_ زین كالم آنشھنشاه فرید 

*باز بھزاد خراب آباد شد _این بگفت وجانب اجداد شد 

*تا چھ خواھد زاد فردا روزگار_واقف نی از اسرار كار ھیچ كس

___________________________________

---٢٧١ صفحھ ---

والّصور باسمی العرش تالّلھ الّحق اّن الیوم یصیح الّناقوس علی ذكری وینادی الّناقور علی وصفی

مّقر العرش ودعوا ما عندكم المھیمن القّیوم ال تحرموا انفسكم عن فضل ھذا الیوم ّثم اسرعوا الی

ان یا اھل الغیب والّشھود غّنوا وتغّنوا فی ھذا  المشھودوتمّسكوا بحبل الّلھ القائم الّظاھر الّناطق
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بھ احد ال من قبل وال من بعد ان انتم تعلمون وقد ارفع الّلھ فیھ القلم العید الذی ظھر بالّحق وما فاز

فی الّسموات واٌالرض وھذا ما اشرق بھ حكم القدم عن مشرق القلم لتفرحن فی انفسكمعن كّل من

الخ، ھم یفرحونوتكوّنن من الذین

واقعات طریق مسافرت جمال ابھی از بغداد تا اسالمبول

چون بنابر ومختصری از كیفّیت مھاجرت ابھی از بغداد باسالمبول چنین است كھ در یوم مذكور

درپی وداع كردند تا آنكھ حركت بود جمیع احّبا حاضر شدند واھالی بغداد از طبقات مختلفھ پی

جمال ابھی بر توسن اشقری كھ مل شد واھل حرم سوار گشتند آنگاهكجاوھھا واسباب سفر ح

خبره میگفتند كھ در صورت مسعودی نام داشت ومخصوص سواری مبارك خریده شد واھل

مانند در حالیكھ احباب از ھر سو وسرعت ومالیمت ونجابت بی نظیراست سوار شدند مسند بی

سكون وآرامی بود پس موكب ابھی رو بفریجاتازدحام كرده سرھا بر َقدمش  گذاردند در غایت

___________________________________________________________

*روزی شب زنده داران سوز شد _چون گذشت آنشب طلوع روز شد 

* پاشا شد احّبھ عز وجاللسوی_الجالل  با تن تنھا ملیك ذو

*ھمراھان گشاد جوی خون در خشم_ ھیچكس را اذن ھمراھی نداد 

*داشت از دار الحكومھ امتناع _چونكھ آنسلطان صدر ارتفاع 

*شاه محبوبان كشید آنسوی رخت_جنب آنجا مسجدی بد نیك بخت 

*كرد اظھار خجالت از حضور_ چونكھ پاشا بود واقف از رموز

*بخت اورا مطلع اجالل كرد_ھان وزیر خویش را ارسال كرد

*گشت رویش انور از بدر منیر_ن وزیرچون مشّرف شد بپابوس آ

*بعد ازآن یك بستٌھ تسلیم كرد _منتھای خدمت وتعظیم كرد
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*پنج فرمان بود ازسلطان روم_چون گشودش آن خداوند علوم 

*شرم پاشا مانع از دادن شده_جملھ فرمانھا پیاپی آمده 

برقع از وجھ مقاصد كرده باز_بگشودش آنسلطان راز  چونكھ سر

*مضطرب ھست از تو سلطان عجم_ حاصلش آن بود كای سان كرم

*الجرم از من شمارا خواستھ_ھست مدتھا كھ بزم آراستھ 

________________________________

---٢٧٢ صفحھ ---

رسیده رفتند ودو ساعت بعد از ظھر بمعمورٌه مذكور كھ واقع در مسافت یكفرسنگی بغداد است

بود نزول نمودند د كھ در وسط باغ وسیع مصّفائی در كنار شّط سر بفلك كشیدهبكاخ بلند ارجمن

سفر بتمامھا فراھم شد وآقا میرزا وھفتٌھ با عائلھ در آنجا اقامت روزنك فرمودند تا اشیٌا ومایحتاج

امور الزمھ را انجام داد ودر آنھفت روز را رتق وفتق كرده بعضیموسی كلیم اشیٌا واثاثّیھ

وایاب ھمی كردند واحباب نیز حسب اٌالحضار تشّرف ن بغداد پیوستھ بمحضر ابھی ذھابمحترمی

عموم احباب برای وداع طلبیده امر بصبر وسكون فرمودند میافتند تا در روز بیستم ذیقعده

درآن روز جھت آزمایش (محّمد رضا شیرازی باین مضمون نگاشت وعزیمت حركت نمودند وآقا

سواری ممتاز جمال ِقدم را تماشا كردیم در مّدت دوازده سنھ كھ در عراق  واسبان اسب تازی شد

وفرمودند با اینكھ ھمیشھ اسب میّسر بود حسب میلشان ھر كجا میرفتند سوار وراز گردشاقامت

كام میگرفت ھوٌا میشدند وبعد ازآن ھم غالبًا سوار كجاوه بوده جلو كجاوه را حاجی محمود نام

میرفتند ومراقبت میكردند انتھی لی كجاوه میرزا آقا جان ومنیر وامیر كاشانی پیادهوھمیشھ در حوا
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احباب حاضرین ھمی قدم وركاب اسب را وھمینكھ حسب المعمول براسب مسعودی سوار شدند

مرسوم ابھی چنین بود كھ حین حركت از منازلبوسیده ببغداد برگشتند وبعدًا نیز معمول و

*او سالطین دگررا واسطھ_رابطھ حال كرده پیش من با-*مّدعایش را نكردستم قبول_سال رسول لیك با این جملھ ار

*بر قدومت سازم آنجارا نثار _ھر مكانی كھ نمائی اختیار _*عجمكھ بغیر قرب سرحّد_كھ بخواھم از تو ای میر امم 

*را جوابایراندادھم سلطان_ این باب با خشم وعتاب تا كھ در-*سرسرا بخشی زمیلت آگھی _مائل نٌھگر بجز بغداد را

*درخشان نالھ ھارا در جواب _بعد خواندنآن امیر مستطاب -*میل خودرا سوی ما اعالم كن_ھان ھرچھ مایلی اكرام كن

*اسالمُبلم بجزنیست دلخواھ_سكن آھنگ سبل  میكنم زین م-*بخواھم اندر آنجا زیستمتا_كھ من از بغداد دلخوش نیستم 

*سفرقصد پاكش شد مصّمم بر_راھبرچون بپا شد زانمكان*كھ بچشم جای تو بنما نزول_كرد سلطان بادو چند خدمت قبول 

*جملگی گشتند دلی پر خوف _زاّطالع این خبر اھل حریم*خراید بی نجومشمس شان تنھا_خواست تا تنھا نماید قصد روم 

*كھ رود ھمراه با اھل حرم _ شد قبول آن امیر محترم*تا كھ غصن نالھ ھا شد با ثمر_اینقدرخون جاری آمد از بصر

*حنینجان بركشیدند از دل واز_بعد از این اخوان واقران وبنین 

*شدنالھ ھاشان جملھ با تٌاثیر _ شد  بسكھ زانھا تا ھمھ شبگیر

__________________________________

---٢٧٣ صفحھ ---

چون بقرب از منازل سوار اسب مذكور میشدند وغصن اعظم بر جایشان در كجاوه می نشست وھم

رفتار میفرمودند ولی در منازل میرسیدند كھ متصّرفین وقائم مقامان باستقبال میامدند بنوع مذكور

مبارك ھفت زوج ھودج میرفت كھ سائر اوقات فیما بین طریق در ھودج می نشستند ودر موكب

وھودج ابھی مطّرز بچھار قبھ صفرٌا ك جھار قبھ بیضا داشت وشعاعشان از دور میدرخشیدھری

بجز اسب مسعودی دو اسب دیگر سعید وفرنگی وبود وپنجاه اشتر رھسوار زیر قبھ وبار میرفتند

وغصن اكبر برای صغرشان گاھی بر االغھا سوار نام ونیز دو االغ مركوب بود وغصن اطھر
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بودند ودیگران حّتی آقا محّمد حسن وآقا حسین سابق اّلذكر باب فقط پنج تن سوارمیشدند واز اح

خدمت حرم را داشتند ھیچ یك سوار نمیگشتند إّال بندرت وحین لزوم ودر كھ صغر ّسن ومالزمت

كھ منتسبین ابھی فقط حرم كاشی حسب اٌالمر باقی ماند وبرادرش میرزا مھدی مٌامور شدبغداد از

فروض باقی دازد وآنچھ از مزرعٌھ وّشاش بدست آید صرف فقرٌا احباب نماید وبعضیبخدمتش پر

احسن القصص را در حفظ مانده را در مواعد معلومھ ادا سازد وآقا میرزا جواد كھ تمامت تفسیر

كاشانی كھ بعدًا از اسالمبول برگشتداشت ومنجذب بجمال ابھی بود وآقا سّید مھدی دھجی ومنیر

___________________________________________________________

 تا *عندلیب آسا در افغان آمدند _شدند زین خبر اصحاب چون واقف*سوی اوضاع سفر بشتافتند _اذن ھمراھی تمامی یافتند

* رسابر تھ بخت كیان آید_لیك نا معلوم این قمص عطا _*ھفت تنكز شما ھمراه سازم_بفرمود آنشھنشاه زمن 

*روز وشب گریان وناالن مرد وزن_وعلن شورش محشر بپا ّسر

*آرمیداندكی زشتاب وتعجیل _دلھا بدید چونكھ آنشھ سوزش *بودگریان چھ رود نیل دیده ھا_اّول آنشھ را بسی تعجیل بود 

*تا مھّیا گردد اسباب سفر_ر شاه بشبعد ازآن فرمود آن_*بر قضای آسمان راكن شوند_تا مگر این غیم ما ساكن شوند 

گر *كھ جنان بین جھان بینی ندید _آنچنان ساز رھی آمد پدید _*پرداختند ھرچھ میبایست شان_جملگی ساز سفررا ساختند 

*بھر آن انوار اوج شد مھّیا_ھمچو سّیارات كّل ھفت زوج _كی بود اندرخور اكرام او _گذارم نام اوملوكانھ

*اندر آن افالك آمد ساریھ_ایھ پا در جاریھ نھ قمر یك ر

 با * منیعھمره آن شمس ّعز_ ھفت كودك چارتن طفل رضیع-*نام تمامیشان حسیناست وحسن _شاگردان آن انجم دو تن خانھ

*چون حروفات ھجا با یك فقط _جملگیشان تسع عشرین زین نمط -*با دو ھارون بقا ّسر عظیم_شھ وادی ایمن یك كلیم 

 اندر این *مكان تا كند آنروز را نقل_قصد كرد آن نقطھ دور زمان _*آخرش برقع فتاد از روی بحر_پنجم شّوال آمد سوی بحر

*گرچھ تالندیدی از غم خاص وعوام _اّیام چون روز قیام 

*نوحیان را روز طوفانی رسید_آنروز ظلمانی رسید لیك چون

_________________________________
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---٢٧۴ صفحھ ---

ظبیت شدند با عائلھاش مستحف)وكیل(برگشت ودر بیت ابھی زیستند وآقا میرزا محّمد اصفھانی 

از وی نمیكرد میخواست واّما میرزا یحیی ازل كھ در بغداد پریشان وپنھان بود وكسی از انام ذكری

ركت مینمایند وخوف وخطری حعازم ھندوستان یا حبشھ وغیرھا گردد ھمینكھ دانست جمال ابھی

عراق اندیشھ ناك گردید واحتمال معلوم نیست از سفر بھندوستان منصرف گشت واز اقامت در

مبارك وارد شده تكلیف ومصلحت خودرا تسلیم جمال ابھی بدولت ایران نیز میداد پس بمحضر

 گردد وچون تورا امثال شما باقی مانده باید منتشرپرسید فرمودند آثار حضرت اعلی كھ در نزد

ویا در بغداد بمان ومراسلھ با ایران نما واعٌال امر الّلھ كن واو نمیشناسند یا بایران رھسپار شو

محّمد كاظم خراسانیرا كھاز حیث صورت واندام بوی شباھت داشت بسرایھ راضی نشد وحاجی

ودرا ملحق باردوی فرستاده تذكره بنام میرزا علی كرمانشاھانی گرفت وعائلٌھ خحكومتی بغداد

اگر كرده عزم آن نمود كھ بنوع خارج وداخل با موكب مبارك باشد وجماالبھی باو فرمودندابھی

خدمت وھمراھی او میل داری با نامق پاشا مذاكره كنم واو راضی نشد الجرم ظاھر عرب را مٌامور

محسوب نمیگشت بصوبواو پیشاپیش بنحویكھ ھمراه قافلھ نمودند 

___________________________________________________________

*پس روان شد سیل خون از ھر بصر_اندر این اّیام پر شور وشرر 

 چون *عبورخواست تادر قفھ بنماید_الجرم آن باعث شور ونفور*كھ بیك سر بود جسرش منقطع_مرتفعآب دجلھ آنچنان شد

*د از كّل امم شورشی برپا ش_بدین مقصد برون شد از حرم 

*را سپردی بی امانجملگی جان_گر نبودی حفظ آنسلطان جان *زلزلھ افتاد در ھفت آسمان_مردان وزنان  از تضّرعھای

*دور شد از دیده خونریزان تمام_كوچھ وصحن وسرا ودشت وبام 

*در كنار دجلھ بر معبر رسید-تا بدین تفصیل آن میر فرید 
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*عبورشد شھ اندر قفھ كرد از شط _وشور خلق دور دجلھ در افغان

*فرقٌھ خودرا غریقكرده بودی_گر نبودی حفظ آنشاه فریق 

*وماهكرد باغی را محّل مھر_چون گذشت از دجلھ آنسلطان جاه 

*كرد در وی منزل آنماه تمام _درمیان باغ برپا شد خیام 

سبز *كّل خلق گریان بھر آنسلطان_ باغ خندان از ورود شاه كّل-*ضافصل گل ھم بود آنفصل از ق_دوحھ باغی گلستانی با صفا

لیك اطیار *ساز كرده جملھ غّنات سرور_وانواع طیور قمری ودر تاج-*لیك قلب دوستان از غّصھ داغ_وخّرم جملٌھ اشجار باغ 

*سرود نشان شراراز سموم ھجر_غصون نخل یار 

* بر محّبان داد یكسر یار عام_چونكھ شد آن بوستان شھ را مقام 

*بلكھ آسایند ازآن تاب وتب _كھ بمحضر ایستدیش روز وشب

*شدندباصد حسرت سویش ناظر -جملگی بر محضرش حاضر شدند

*میكشیدی سوی آن بستان خان_حاصل ازھر نوع خلقی بیكران

 چون *سوی آنشھ كرد آھنگ سبل -وزھا پاشای كل تا یكی زآنر-*بارگاهروز وشب حاضر شدی آن -ردار سپاه عارف وعامی وس

*عرش اعظم را بفرش آمد ودید_بپابوس شھ شاھان رسید 

_____________________________

---٢٧۵ صفحھ ---

ھمان بصوب موصل وكركوك راند وبالجملھ موكب ابھی بعد از خروج از فریجات در وقت عصر

برپا كرده اقامت ر كنار شّط وخالی از باغستان بود خیامروز بمنزل جدیده رسید وآنمحّلی واقع د

وشاطر رضا كھ آقا محّمد حسن بن نموده كامًال مھّیای سفر گشتند وسھ روز در آنجا توّقف داشتند

ابھی از بغداد آورد وحاجی محّمد تقی نائب عبد اّلرسول قمی را حسب اٌالمر برای بودن در حرم

صادق كھ از ھمراه آمدن ممنوع وبارادٌه الھّیھ راضی وساكن  وآقا شیخاٌالیالھ كھ برای مالقات آمد

الكریم ھمگی مٌامور عودت ببغداد شدند وبا حالت گریھ ونالھ مخصوصًا نائب شد ونیز استاد عبد
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و ھنگامی كھ ھیكل مبارك سوار شدند ركاب را بادست گرفتھ بوسید وبصوت مرتفع گریھاٌالیالھ

بمنزل دیگر ّلی فرمودند ومراجعت ببغداد دادند وازاین منزل حركت كردهنالھ نمود ھمھ را تس

نھری چادرھا نصب رسیدند كھ مسّمی بدلی عباس بود ودر صحرای بسیار سبز وخّرم بكنار

از آنجا كوچیده قریب ظھر ونمودند ودر نیمھ شب از آنجا حركت كرده روزی بعد بقره تّپھ رسیدند

كوه واقع وحكومت ونشیناست وراه بّدل بصالحّیھ گردید ودر دامنٌھروز بعد بكفری كھ نامش م

حاكم ومحترمین استقبال واحترام تمام بجایسلیمانّیھ وكركوك در آنجا جدا میشود وارد شدند

___________________________________________________________

*بگوعرض كرد ار خواھشی داری _پس میان آمد زھر سو گفتگو 

*گر خالفست این سخن معذور بود _مٌامور بود چونكھ از سلطان چنین

 گفت *باشد مراچھ سٌوال از بندگان_كھ منم مسئول از كّل وری-*منكر افتایند در گفتار وگفت-شھ چھ این گفتار را از وی شنفت

*ھرچھ فرمانم ببخشی آن كنم-مٌامورم كھ بذل جان كنم 

*بعد من خوش باش با احباب من_واب من شی اكخواھی چگفت گر

*مھمانوازكرد در درگاھشان_لیك ھر ھمنصبی با ره سوار _*پس زمین بوسید اندر ره فتاد-دست خدمت بر سر دیده نھاد

*كرد احضار حرم را شاه دین_چونكھ شد در باغ روز ھشتمین 

*ھ شدچون گذشت اھل حرم بگسست_جسر آن دو ساعت بستھ شد از قضا

*كرم بود در آن باغ آن بحر_ چار روزی دیگر از بعد حرم _*با حرم در باغ گردیدش مّقر_جملھ محملھا واسباب سفر

*منصعق شد عرشیان با جبرئیل_بعد ازآن كردند آغاز رحیل 

*از بنی ھاشم جان شد شورشین_مھاجر شد حسین از مدینھ چون

*گشت مشھودش ھمان گفت وشنید _ھركھ این روز غم آئین را بدید

*اصغرشقاسمش پیدا ومشھود_ھم حسینش ظاھر وھم اكبرش 

*اوكھ ھمی وارد زاسمش یاس_ّباس او ھم ھویدا حضرت ع
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 ای دل *سواره گرددش آن شھریار تا_ھم ركابش را بگیرد بنده وار -*ھم زند بوسھ بپای حضرتش_نشانھ ّعزتش ھم بمحملھا

 ای بسا لبھا *ای بسا دلھا بیارب یاربش _ركتش ی بسا سرھا بسم با-*خشك ترورنھ در گرداب افتد_ر خون درگذر از این بحر پ

*اٌالمان محبوب جان محبوب جان_بی زبان سروده

______________________________

---٢٧۶ صفحھ ---

تا صبح ا قراول گذاشتندبجای آورده جشن گرفتند وشب جھت محافظت از سارقین اطراف خیام ر

كوچیدند آقا رضا حراست نمودند وموكب ابھی دو شب اقامت كرده شب سّوم ھنگام مغرب از آنجا

وامیررا از جھت خستگی شبی بسیار تاریك بوده وبادی شدید میوزید ومن(شیرازی نوشت كھ 

اعت خوابیده از ومّدت پنج سونخوابیدگی كھ برای كثرت آمدشد در صالحّیھ داشتیم خواب ربود

ومناجات دویدیم تا برق آتش مجمر سفری آقا قافلھ دور ماندیم وبعد از بیداری چندان بنالھ وگریھ

كرده شتافتیم ووقت طلوع فجر كھ كجاوه را برای ادإ صالة محّمد باقررا از مسافت بعیده مشاھده

م سواری در پی شما روانھ تیمیرزا موسی كلیم فرمودند كھ الحال میخواسنگھداشتند رسیدیم وآقا

پس وبالجملھ صباح روزی بعد بمنزل دوست خرما وارد شدند ودر میان اشجار منزل نمودند)كنیم

آنجا نیز حركت از آنجا بمنزل طارق كھ دارای نھر كوچك در پای تل بزرگی بود رسیدند سپس از

وجوه وغیرھم بمالقات ما وعلنموده وارد كركوك شده در باغی خارج بلد نزول نمودند وبعضی از

ابھی شتافت واحّبا خواستند مانع شوند آمدند ودر آن میان شخصی بحال جذبھ فریاد زنان بصوب

جمال ابھی آنان را نھی

___________________________________________________________

*رو بصحرا بیدل ودیده شدند_شدند اشخاص شوریدهای بسا _*ال تدعنا یا رئیس العاشقین_ن ای بسا ارواح تاالن با حنی
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*محو در صعق وصداع لیك یاران_حاصل آنشھ كرد یاران را وداع 

زانكھ *كوشش جملھ جھان باشد ھدر_گر كشش ناید ازآن میر بشر*قوم پا اشكستھ در منزل بماند_ذو الجناح دلبری را تیز راند 

* محكم گشت بندھرچھ كوشیدند_این بیچارگان مستمند

*وارمیددید قصر وبوستان_چون دو فرسنگی فرس راند آن فرید 

 اندر *مشرق شمس لقا شد ھفت روز_فروز وعالم آنمكان عالی_نام از ازل آنرا فریجات گشت _آنمقام چون تفرح گاه حق شد 

*از مالقات دگرشان زندگی_اندگی تا مگر بخشد پس از درم_احضار شد در آنمكان بعضشان_آن اّیام از بغدادیان 

*جملھ را میخواند بر صبر وسكون_روز وشب آنسرور بیچند وچون

*جّنات منید ساكن رضوان_لیك چون صابر بفرمان منید _زھر قّتال است در مھجوریم _چھ دوریم كای وفا كیشان اگر

*زانكھ دایم سویتان من ناظرم_بینید حاضر در برم ش راخوی_*از خالف امرم اندیشھ كنید _در فراقم صبررا پیشھ كنید 

*كھ بود شھدش ھمھ زھر حیات_مشمرید این دھررا جای ثبات

*وقعود كرده ام من با شما مشی_یازده سال از ره احسان وجود 

*تا جوار حّقتان مسكن بود _مشی تان باید چھ مشی من بود 

*شود بر عرش جانان مرتفعكی _از این تن منقطع تا نگردد جان

______________________________

---٢٧٧ صفحھ ---

شخصی ونھی نمود ودر آنمنزل دو روز توّقف شد پس از آنجا حركت كرده بمنزلی دیگر رسیدند

سریع وسرد نھر از دور ھمینكھ ورود مبارك را مشاھده كرد خویش را از پل مرتفعی بٌاب بسیار

انعام فرمودند ودر اینجا ی خودرا بیرون كشیده بمحضر ابھی مشّرف شد وبٌاوانداختھ با شناور

سّید محّمد وبرخی دیگر در اضطراب وجواد نام قونسول ایران با دو نفر ھمرھانش مشاھده شدند

از دولت ایران بموافقت دولت عثمانی در خصوص واندیشھ فرو رفتند وازآن میترسیدند كھ امری

بعد بمحضر مبارك تشّرف جستند واظھار خضوع نموده گفتند باشند وآنان روزیجمال ابھی داشتھ 
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چون موكب ابھی از آنمنزل حركت نمود بقصبٌھ اربیل وارد شدند كھ وكھ پی شغلی بموصل میروند

قلعٌھ در قّلھ تّل رفیعی بر قرار داشت وخانھ ھای بسیار در حوالی قلعھ موجودوحكومت نشین بود

نموده ھدیھ لما ووجوه بمالقات آمدند وچون روز عید قربان بود از اغذیھ خود طبخچند تن از ع

گذشتھ بر آب رسیده از آوردند وبجمال ابھی ابراز عقیدت واخالص كردند وموكب مبارك از آنمنزل

را آب برد ونتوانستند بگیرند استرآب با كشتی كوچك گذشتھ شب در آنطرف آب منزل نمودند ودو

حركت كردند ومقداری در قریھ برطلیھ توّقف دی در شب برخاست نیمھ شب رو بموصلوباد شدی

رسیدند ودر جانبی كھ بنامكرده دو ساعتی از روز گذشتھ بموصل

___________________________________________________________

*تا بكارد در شما تخم فساد _ شود اندر بالدسامری ظاھر_*كھ پس ازیك چند از ھجران من_ملتفت باشید ای یاران من

-*پناهبر حذر جوئید از شّرش_چون چنین دیدید نفسی را تباه 

* گر بود جبریل اھریمن بود-ن بود ھركھ مشیش دون مشی م

*كھ بر آب است این عمارت را بنا_ھیچ منمائید برقول اعتنا 

*بی شك مفتراست قائل بی فعل -قول را فعلی نمایان در خوراست

*باغ نورشد عیان اشكوفھ اش از_در شب آخر درآن باغ قصور 

*چونكھ بود از حبس حذری آنخیام_كرد آنشاھش فراقیھ بنام 

*اشتھارش بیش از این نبود روا_در اوقاف وبادرا نام ومشی

*تا كھ بردارد بھمراھی براه-ھفت شخصی را كھ بد مقصود شاه

*بیمار شدھفتشان آخر در ره ھا_ان ھم یار شد فضل حق بر دیگر

*باز از نو صبح محشر بردمید_چون شب عشرین ذیقعده رسید 

*دل بجنبید از یسار واز یمین-كردند از آن سرزمین رهساز 
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*بر دل وجان جھانی زد شرار_چونكھ شد شھزاده اعظم سوار

گفت *سر بخاك مقدمش افراشتند_باز یاران نالھا برداشتند _*ساز كردتاز قیامش صد قیام_كاندر آندم شھ قیام آغاز كرد 

*فاصبروا فالّصبر مفتاح الفرج_باشید از حرج آنشھ دور

_______________________________

---٢٧٨ صفحھ ---

ّدل لباس مبكھ بنام نّبی الّلھ یونس است در كنار شّط ركز خیام نمودند ومیرزا یحیی ازل كھ با

گرفتھ منتظر بود خیمھ قرب باّتفاق ظاھر عرب از بغداد بیرون آمده خودرا باینجا رسانده اقامت

تغّیر وتشّدد كرده خیمھاشرا از جای خیام حرم ابھی برپا كرد واحباب چون ویرا نمیشناختند

 از او متعّرض او نشود وبرای مراعات وتفّقد كھبركندند ولی جمال ابھی دستور فرمودند كھ كسی

وظاھر مذكور كھ با وجود توصیٌھ جمال ابھی در ّحق یحیی نمودند برخی از احباب اورا شناختند

دربین طریق پس از دو روز سر از طاعتش پیچید وھر وقت خریدی بعد از خروجشان از بغداد

 با شد بوی چنین گفت خریدن وآوردن اشیٌا بعھدٌه خودت وپختن وحاضر كردنبرای تھّیھ غذا الزم

پیوستھ در غایت بی اعتنائی وعدم مراعات آداب سلوك كرد چنانكھ بپھلو سفنود مناست و

وشرب توتون مینمود وبا اینكھ یحیی از بوی توتون كراھت داشت دود بسوی وی بپراكند)زعوط(

نماید وبنوع تحقیر بدو خطاب كرده موالی ٌانا ضعیف میگفت خواست از او شكایت بمحضر ابھی

موصل دستگیری اب گفت كھ از معاشرت یحیی روحم چنان مرده شد كھ اگر جمال ابھی دروبٌاحب

دور شدند قدری ترس از نمیفرمود بكّلی محروم میشدم ویحیی در موصل چون دید از حدود ایران

او رفتھ وخودرا داخل موكب ابھی نمود ولی بلباس

___________________________________________________________
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بطریق قصر وجمع كھ مذھب امام شافعیراء نبیل زرندی چنین نوشت جمال ابھی در سفر از بغداد تا اسالمبول نماز مغرب وعشا

قبضتھ سورٌه فاتحھ این آیات را تالوت میكردند وما قّدروا الّلھ ّحق قدره واٌالرض جمیعًااست با ھمرھان ادا میكردند وبعد از قرائت

الّصور فصعق من فی الّسموات واٌالرض إّال من شٌا الّلھ ة والّسموات مطوّیات بیمینھ سبحانھ وتعالی عّما یشركون ونفخ فییوم القیام

قیام ینظرون واشرقت اٌالرض بنور رّبھا ووضع الكتاب وعنی بالّنبیین والّشھدٌآونفخ فیھ اخری فاذا ُھم

دائمًا در نماز مغرب در ركعت اّول بعد از وزی شنیدم كھ حضرت شیخ احمد نیزوقضی بینھم بالّحق وھم ال یظلمون از شیخ حسن زن

مختار را رّب آیھ مستوراست وعنقریب اسرارش٣میفرمودند جمیع اسرار الھی در این سھو آیھ را تالوت مینمودند٣حمد این سھ

 عقب می ایستاد وگاھی كھ جمال ِقدم خودشان در درآشكار سازد وچون جمال ابھی مشغول نماز میشدند یحیی بقدر چھل َقدم فاصلھ

می بنماز امر میفرمودند وایشان نیز بعد از حمد بتالوت ھمین آیات كام عارفان را حالوتنماز حاضر نمیشدند غصن اعظم را

بخشیدند بجز یحیی كھ در احیان صالة ّسر الّلھی

_______________________________

---٢٧٩ صفحھ ---

دیگر كسی از مبّدل بوده باحباب آشنائی نمیداد وجز سّید محّمد ومیرزا آقا جان وبعضیبلباس 

ولی از احوال واقوالش احباب اورا نمیشناخت وھرچند برای ھمراه بودنش از او مراعات میكردند

كھ اقوال اینشخص چراغ ایمان را شاكی بودند چنانكھ آقا محّمد علی جلودار چند بار اظھار كرد

عّمال دولت عثمانی وغیرھم در طول طریق وش میكند واّما جالل وعظمت ابھی چنان بود كھخام

عراق پیوستھ از این راه میگذرند وتا حال احدی بدین والتشھادت داده میگفتند كھ اركان دولت و

ھر منزل نفوسی كثیر از خان نعمت عظمی بھره مند گشتند كرامت وبزرگواری دیده نشد ودر

رسیده وبعالوه فقرٌا اھل قافلھ ھركھ بجھت نا امنی طریق بمركز  دو گوسفند بطبخوھمھ شب

خان احسان گردید وطعام كّل از مطبخ ابھی عنایت شد وھرجا دور ھر جاللت پیوست مدّعو

میخواستند نصب خیام نموده میماندند وتمام اھل قافلھ ناچار در ھمانجا نزولصحرای با صفا كھ
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بعمل میامد بسبب دوری از آبادانی احتیاج وضرورتی داشتند مالحظھ ومراعاتشانمیكردند وھرگاه 

احباب مرافقت میكردند تا ھمینكھ سواران ومٌاموین برای تحصیل ما یلزم بٌابادی میرفتند بعضی از

امنّیھ حدود خدمت ومالزمت خودرا تا مركزی ادنی تعّدی بٌاھل آبادیھا وارد نشود وچون مٌامورین

میفرمودند ودر ھر منزل احبابی كھ نصب خیام محّول انجام داده تجدید میشدند خلعت عطادیگر 

بایشان بود با سواران دولت

مسافتی بعیده وفرمان والی از پیش میرفتند وجای مناسب تعیین مینمودند واگر در خارج آبادی یا

ومفتی وقاضی از بالد مجای خوش منظر بنظر مبارك میرسید بدآنجا نقل میفرمودند وھمیشھ حاك

از ھودج بٌاسب سعودی نقل وقصبات بیرون آمده استقبال میكردند وجمال ابھی چنانكھ گفتیم

وقت ورود جمیع ما یلزم مھّیا بود ومینمودند وباستقبالیان ھمراه شده تا بمنزل میرسیدند

بزرگان بمالقات آمدند نیز رفتند وبرخی از علما و روز توّقف كرده بحّمام٣وبالجملھ در موصل سھ

 منزل ٣بعزم زاخو حركت كرد كھ در فاصلٌھ قریب سھوموكب ابھی ھنگام غروب روز سّوم

وخشونت وغلظت میكردند ودریك منزلی زاخو بدامنھ كوھی وتمامت طریق مسكن اكراد یزیدی بود

قافلھ قرار گرفت اھالی محافظ

---٢٨٠ صفحھ ---

 میالدی١٨۶٣_ ھجری قمری ١٢٨٠ل سال بیست ویّكم ظھور واقعات سا

ودرشتی ومحارس نداده اعتنا نكردند وآنچھرا احباب خواستند بخرند جواب نداده سنگ انداختند

صبح ندایشان نمودند الجرم رجال احباب تمامت شب را بیدار مانده بحراست قیام كردند وتا

ندای لّلھ الواِحد القّھار بلند  دیگربدینطریق مرتفع بود كھ دستٌھ بانگ ِلَمن الُملك بركشیده دستٌھ
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از اشجار بوده از جھت صعوبت عبور داشتند وصبح حركت كردند وراه كوه وسنگالخ ممّلو

حاكم جمعی كثیررا روانھ داشت وھر كجاوه را چھار كجاوھھا بتٌاّنی رفتند تا بقرب زاخو رسیدند و

ٌه از محترمین پذیره شده با اعزاز واكرام مراقبت كردند وخود با عدتن از آنان با دست نگھداشتھ

را بشھر وارد نمود در محّل نیكوئی ركز خیام شد وھدایائی از حاكم رسید تمام موكب ابھی

كھ در منزل قبل اعتنا نكردند آورده حبس نمود واز جمال ابھی میھمانی مجّلل كردواكرادی را

اھالی از فتی بلد بٌاحباب اظھار داشت كھوپس از صرف نھار وبیانات بسیار بخیام آمدند وپسر م

یومی اقامت فرمایند كیفّیت سلوك واحوال وبیانات ابھی انجذاب عجیبی حاصل كردند وھرگاه چند

بین طریق ھرجا خواستند مارا كّل فدوی خواھند شد وجمال ابھی بحاكم  چنین فرمودند كھ در

نوح كھ بجائی نھ ایستاد مگر در جبل جودی ٌھمیھمان كنند وما قبول نكردیم مگر اینجا مانند سفین

چھ كھ زاخو بقرب جودی واقع است وموكب مبارك واین بیان مبارك تٌاثیر وتطبیق غریبی یافت

وگماشتگان حكومت ھمراھی كرده كجاوه ھارا از آب شبانھ از آنجا بسوی جزیره حركت نمود

لعٌھ قدیم وسكنھ اكراداست ودر دورٌه رسید كھ مشتمل بر قگذراندند وروزی دیگر قافلھ بجزیره

واز آنجا بقصد نصیبین حركت كردند كھ قریب سھ منزل راه صحرا ایوبّیھ بسیار معمور بود

بود ودر نصیبین كنار نھر آب نصب خیام نمودند واز آنجا بعزم ماردین كھ وسنگالخ وآبادی قلیل

دزدان  دامنھ كوه ماردین قرار گرفتند و منزل راه بود روانھ شدند تا بقریھ واقع در٣سھنیز قریب

سو دوید دو استر عربی را كھ در قافلھ بود شبانھ بردند وعرب بیدار شده فزع كنان بھر

ھمراه بود واسترھارا نیافت ودر صباح ھنگام رحیل بمحضر مبارك معروض شد وماموریرا كھ

 نتیجھفرمودند كھ سعی نموده استرھارا پیدا كنند وبا اقداماتی كھ شد
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---٢٨١ صفحھ ---

گفت نتیجھ حاصل نگشت وچون قافلھ حركت كرد عرب زمام كجاوٌه مباركرا گرفتھ الحاح نموده

اگر شما اراده ھرچند ازاین اگر خزانٌھ سلطان را ببرند ممكن نیست فلسی ازآن بدست آید ولی

د وصفا وصدق نّیت وتضّرع دانمائید ستورانم را میاورند واگر از اینجا بروید ھرگز بمن نخواھند

نشود از اینجا حركت نمیكنم وبٌامورین امر وی مٌوّثر شد فرمودند مطمئن باش تا استرھای تو پیدا

عمارت بسیار عالی بود وباغ با صفای نیكوئی وآننمودند كھ كجاوه ھارا بسمت فردوس برند

ستھ ھمراه آوردند وبقّیٌھ قافلھ بود وكھیای قریھ را نیز كتف بباالی كوه مقابل شھر ماردین واقع

رفتند برگشتند وجمال ابھی بحكمران ماردین پیغام كردند كھ تا استران عرب پیدانیز كھ از جلو

بلد باستقبال نشود حركت نمیكنیم وحكمران با كمال مّسرت باّتفاق دائره حكومت وضّباط ومحترمین

وبزرگان شھر دستھ دستھ ارھھا انداختندشتافت وامر داد فردوس را پاكیزه نموده آب بجوی وفّو

وجمال ابھی بھریك ابراز مالطفت بزیارت آمدند وذھاب وایاب جمعّیت بغایت مسّرت تسلسل یافت

كرد كھ اگر اموال پیدا نشود ترا دست بستھ كھیارا باز خواست وتھدید_وعنایت فرمودند وحاكم 

كھ تٌادیٌھ قیمت نماید وحكمران نیز در نظر التماس كرد فرستاده در محبس میاندازم واو رجا و

كھ محّل مذكور دزدگاه ایالت شمر وبنی طی وعنیزه واكراد بود وسارق گرفت كھ قیمت ادا كند چھ

جمال ابھی قبول نفرمودند وكھیا روزی بعد سندی نوشت كھ مبلغ شصت لیره معلوم نمیشد ولی

رات كردند ولی مقبول نشد تا آنكھ استرھارا بدھید واز دائره حكومت نیز ضماناسترقیمت دو

گشت ومیگفتند آورده گفتند پیدا كردیم وبعرب دادند واینواقعھ نزد اھالی از خوارق عادات محسوب

سّوم موكب ابھی از آنجا با تا حال واقع نشد كھ در اینجا مال كسیرا ببرند واسترداد گردد وروز
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با طبل وعلم بوده بنواھای خوش اران حكومتیعظمت وكوكبھ شاھانھ حركت نمود در جلو سو

كردند باین كیفّیت از میان شھر عبور فرمودند مینواختند وحكمران ورجال حكومت وبزرگان بدرقھ

وكبیرًا در سر بامھا وراھھا ایستادهواھالی بلد رجاًال ونساًٌ صغیرًا

---٢٨٢ صفحھ ---

نموده فتی آمدند آنگاه بانان اظھار عنایتایستاده تماشا میكردند ومتصّرف وھمرھانش تامسا

درمیان اشجار مرّخص فرمودند واز آنجا تا دیاربكر قریب سھ منزل بود واز سراشیب سخت كوه

خیام نمودند وبعد از سھ گذشتھ ھنگام عصر بمنزل رسیده در محّل با صفا وچمن وكنار آب ركز

داد وجمعّیت سوار وپیاده پشت دروازه برروز نزدیك ظھر بدیاربكر رسیدند ومٌامور بشھر رفتھ خ

واقع در جنوبی بلد منزل نمایند كھ باغی منتظم وشامل آمده منتظر ماندند ومعّین شد كھ در علیپاره

بزرگان بود وكجاوھھارا بعسرت تا وقت غروب بدآنجا بردند ولی برای عمارتی رفیع ومحّل نزول

ّل بود جمال ابھی امر فرمودند در خارج عمارت خسارت بكرم ابریشم كھ در آنمحواحتمال ضرر

محمود كرد خیام كردند وسھ روز در آنجا توّقف شد ودرمیان قافلھ چند تن اغیار مانند شیخركز

یحیی نزد كل احباب ودرویشی از اھل مندلی وغیره بودند كھ از ایشان دلجوئی میشد ومیرزا

بعض لوازم گاھی ھمراه وبرای خریدشناختھ گشتھ معاشرت ومجالست ومصاحبت آغاز كرد 

معدن مس شدند وبمنزلی رسیدند كھ در احباب بشھر میرفت وپس از سھ یوم توّقف از آنجا متوّجھ

خانھ بود وطریق عبور بقلعھ وشھری كھ از باالی دامنٌھ جبلی رفیع محّلی با نزھت وآسیاب وچند

دی باّتفاق آقا حسین نراقی گماشتٌھ ھنگام عصر نبیل زرنكوه پیدا دشوار مینمود ودرین منزل

احمد مالیری از بغداد رسیدند چھ كھ در بغداد پس از مھاجرت جمال ابھی حاجی میرزا كمال وآقا
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كھ اكراد در مابین كركوك وموصل ھجوم برده قافلھ را غارت نمودند واحّبا مضطربشھرت یافت

را تحصیل كرده تا در  منازل راه اخبار قافلھگشتند لذا آنسھ با عجلٌھ تمام بسوی قافلھ شتافتند ودر

 دو منزل از ١٢٨٠مّحرم سنھ منزل مذكور رسیدند ونبیل زرندی چنین نوشت در روز چھاردھم

كوھی كھ توتستان ونھر روان داشت خیام دیاربكر گذشتھ بٌاردوی مبارك رسیدیم كھ در دامنھ

ثنوی را دادم وتفصیل فرستادن بطھران را آمدند سواد ممرتفع بود آقا محّمد حسن از حرم بیرون

رد گفت مثنوی را در حضور مبارك برد یك مجموعھ توت تازه آومذكور داشتم چون مثنوی را

میخوانند

---٢٨٣ صفحھ ---

منع نمودند میخوانند بعد جمال مبارك بیرون تشریف آوردند خواستم خودرا بر قدم مبارك بیندازم

رسیدید كھ بطرف م خوب تحفھ بطھران فرستادید وخوب وقتی بمافرمودند مثنوی شمارا شنید

اسالمبول شمارا برمیگردانیم تا كوھستان میرویم ھمراھی شما وایندو رفیق با كجاوه الزم است از

تازه داخل اردو شدھاند بر اوھام متوّھمین اخبار مارا بٌاحباب عراق برسانید وبعضی نفوس كھ

را دیدم وشناختم وشنیدم كھاز عقب آمده بردند یحییت بحرم تشریفافزودھاند بعد ازاین بیانا

ولی جز لقای مبارك ھیچ چیز در نظرم جلوه نداشت درآن اثنا خودرا بٌاردوی مبارك ملحق نمود

آمد وگفت آنمثنوی كھ تازه ساختی یحیی میخواھد بخواند مثنوی را گرفت بعد سّید محّمد اصفھانی

حركت كرده وبالجملھ روزی بعد از آنجا) یادی از یحیی درآن مذكور نھ خواندن دید كھ ابدًااز

تنی از اھل ایران كھ بمنزل معدن مس رسیدند وروزی دیگر نیز از آنجا روانھ شدند در آنحال

بجائی ندارم مستدعیم عنایت است در حبسم ودسترسمحبوس بود نزد كجاوه آمده گفت مّدتی
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دلجوئی نموده وعده دادند ولذا در حین ورود مائید تا نجات یابم از اوفرموده در اسالمبول اشاره ن

خالص وی را خواستند وسفیر اورا خالص نمود ودر اثنٌا طی باسالمبول پیغام بسفیر ایران كرده

كوه صعب العبور میگذشت در حالیكھ حاجی محمود اكام زمام كجاوه را طریق موكب مبارك از كنار

در حول كجاوه مراقبت داشتند چون جاده بسیار باریك واز یكطرف جبل رفیع ھم میكشید وچند تن

ام اّكھا رد شد زمام از دستطرفی دیگر دّره بسیار عمیق بود وپای استر از روی سنگریزهواز

توّجھ بّحق رعی استر سرازیر بدّره رفت وجمیع مضطرب وپریشان گشتھبیرون رفت ومقدار ز

براه آمد ومحّل حیرت  ید غیبی آنرا نگاھداشت خود داری نموده رونمودند ولی استر كھ گویا

شكر الھی بجای آوردند وفقط شیشٌھ وتعّجب كل گردید وجمیع در حالیكھ اشك از دیدھھا روان بود

معّطر ساخت ونزدیك عصر درمیان كوه بزرگ ممّلو از گالب كھ ھمراه بود شكست وصحرارا

خوشگوار ومنظرٌه جمیل داشت وخانھ وآبادی نبود بسیار وآببجائی رسیدند كھ درختان تبریزی 

در

---٢٨۴ صفحھ ---

زیر درختان در مابین اشجار منزل گزیدند وروزی بعد از آنجا گذشتھ نزدیك غروب بقریھ رسیدند

بقرب خرپوط بزرگ در جلوی ده نصب خیام كرده شب را بسر بردند وصبح حركت كردند تا

دستھ اشراف واركان ورة العزیز خوانده شد وفرسخی مانده بود كھ دستھرسیدند كھ بعدًا معم

را با اعزاز تمام بمحّلی معّین حكومت پذیره شدند وخود والی نیز با دائرھاش رسیدند وموكب ابھی

آمده برنج وروغن وگوشت وگوسفند وآلوبالو بردند وپس از ركز خیام وتنظیم اثاث ومھام بمالقات
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نمودند وجمال ابھی در اینمنزل مّنزه ومصّفا كھ مطبخ آورده مالطفت ودلجوئیوغیره برای صرف 

ودر حّمام كوچك ظریف استحمام فرموده وبعضی احباب نیز حاكم نشین بود سھ روز توّقف نمود

بمعدن نقره حركت كردند وجبال ووادیھای صعب العبوررا طی كرده تا بحّمام رفتند آنگاه روی

رمیدند وھنگام صبح كوچ كرده روانھ شدند تا بمنزلی دیگر رسیدند وعبور از بیابانجا رسیده شب

محّل فرات نموده نصب خیام كردند توت فراوان بر اشجار بود وھمرھان لدی الورود بتماشایشّط

حاضر نبود تا وخوردن توت پرداختند در آنحین رئیس محّل بمالقات آمد وكسی از رجال احباب

قلی تغّیر فرمودند وبخیمھ  وچون مرّخص شده رفت جمال ابھی بھ آقا محّمدبوظائف خدمت پردازد

گشتند وھمینكھ وقت عصر ھیكل مبارك حرم داخل شدند وعموم احباب از ما وقع تائب وپریشان

خجل وندامت ایستادند ومیرزا یحیی نیز با آنان بخیمٌھ بیرونی خرامیدند كّال دست بر سینھ بحالت

متبّسمًا بٌانان چنین فرمود امروز نزدیك بٌان رسید كھ قھر الّلھ ردند وجمال ابھیبود ھمگی تعظیم ك

از بیم وخجلت لب نگشودند در آنحال جلوس فرموده بٌانان اظھار نماید وھیچ یك ھمھ را اخذ

كرده چای صرف شد وازآن محّل تا سیواس چھار منزل راه بود وسرما تٌاثیر شدید داشتمالطفت

بود ودر زیر گان پذیره شدند از دلیكتاش گذشتند ودر منزلی دیگر كھ نھر آبی روانوھمھ جا بزر

والی نشین بود اشجار خیمھ زدند جمال ابھی قصد فرمود واز آنجا بسیواس كھ شھری وسیع

آمده در كمال خضوع رسیده در سمت شمالی خیمھ زدند ووالی با چند تن ھنگام عصر بمالقات

 كرد وشیخی از مشایخصرف چای نموده مراجعت

---٢٨۵ صفحھ ---
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خواند از مشایخ طریقت تشّرف حضور یافت فارسی تكّلم میكرد واشعار مثنوی رومی از حفظ ھمی

بترتیب وتمام وجمال ابھی در مكالمھ با وی یك حكایت منظومھ را كھ متجاوز از شصت بیت بود

ومورد عطایای ظاھره ب حالت دست دادبرای وی از حفظ خواند وشیخ را از بیانات مباركھ انقال

استحمام فرمود واز آنجا روی وباطنھ شده با كمال مسّرت مرّخص گشت وجمال ابھی درین شھر

وپست وبلندی بسیار گذشتند ودر یكی از بطوقات حركت كردند دوسھ منزل فیمابین بود واز جنگلھا

 ھم ریسمانرا گرفتھ معاونت كرد در میزدند میرزا یحییآنمنازل ھنگامی كھ در خارج باغی چادر

رو چھ ّفراشان _خواند  گرچھ شاھان بر سریر ملك نتوانی نشستآنحال نبیل زرندی این بیت

واز آنجا گذشتھ بمنزل طوقات رسیدند در كنار نھری چادر بپا كردند طناب خیمھ وخرگاه گیر

پس رھسپار طریق گشتند دو وصفا ووفور اشیٌا از موكب ابھی بھرٌه گرفت سوآنمنزل پر میوه

تا بٌاالسیا كھ بلدی معمور با اشجار وباغات موفور بود رسیده بخارج شھر ركز خیاممنزل طی شد

ابھی با نمودند وحاكم با اعضٌا دائرھاش بخیمھ آمده خوشآمد گفتند ودو روز اقامت شد وجمال

ھمرھان اسبھای شد بعضی ازمالزمت چند تن بحّمام رفتند وچون در اینمنزل مصاریف سفر تمام 

آنگاه حركت كرده روی خودرا فروختند واسب آقا محّمد علی یزدی ببھای گران فروختھ شد

ھمراه بود آستین باال كرده بسامسون رفتند وشب را درمیان جنگل وباالی كوه شخص مٌاموری كھ

ٌھ اللھّیھ كھ بسیار كرد پس بقصبطبخ مطبوعی نموده بمحضر ابھی حاضر ساخت وابراز خلوص

ترّشح باران داشت وارد شدند قائم مقام باّتفاق بسیار با صفا وحاكم نشین بود در حالیكھ ھوا

كردند كھ ھنوز ملتزمین مبارك نرسیدند بمعاونت یكدیگر ھمرھان باستقبال آمد وچون مشاھده

حالت خضوع كمال محّبت واخالص مشّرف شدند واھالی قصبھ نیز با چادرھارا نصب نمودند ودر
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وبٌاحباب بسیار خوش گذشت پس از آنجا حركت كردند ودر جنگل بین راه ودوستی بمالقات آمدند

بار ناپدید شد كھ اشیٌا وآثار مھّمھ درآن بود وشتردار نومید از یافتن شتر شدهاشتری با صندوق

---٢٨۶ صفحھ ---

دیگررا  قلی جلودار وسواریشده میگفت من از شتر صرف نظر كردم ولی غصن اعظم آقا محّمد

ظھر روز بعد با خود ھمراه كرده در نیمھ شب تار وخالل اشجار بتجّسس وتفّحص رفتند وھنگام

اعمال واحوال غصن اعظم شتررا با صندوقھا آوردند وجمال ابھی بحالت مسّرت چنین فرمودند كھ

ھ بزرگی نزول نمود وروزی خانقھوهبعینھا مانند سلوك ورفتار خودم واقع شد وموكب مبارك در

وجنگل وآبادانیھارا درنور دید وبسامسون رسیدند دیگر در منزلی دیگر فرود آمدند واز آنجا كوه

آقا جان با كاغذ وقلم بحضور ابھی آمده استدعا كرد كھ چون وھمینكھ شھر وبحر نمایان شد میرزا

مایند كھ موجب روشنائی قلوب ساحل بحر وارد میشویم بیاناتی صادر فروسفر بر انتھا رسید

بنام لذا ھمان نوع كھ در كجاوه میرفتند تغّنی نمودند ومیرزا آقا جان نوشت وآن لوحوابصار گردد

وكنار بحر لوح ھودج معروف ومشھور وواقعات آتیھ درآن مرقوم ومكتوماست ودر خارج بلد

جاّده جدید رت برنصب خیام شد وضابطی از شھر آمده معروض داشت مفّتش پاشا كھ نظا

اّیام بعزم بغداد وارد الّتٌاسیس وفرمان روائی بر تمام وّالت از اسالمبول تا بغداد دارد درین

تشّرف حاصل نمایند فرمودند نعم سامسون شده با جمعی از پاشاھا كھ بدیدنش آمدند میخواھند

ز ساعتی ھمگی بدون اٌالمیر ضابط رفت وپس ااٌالمیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب

پیاده شدند واحباب حسب اٌالمر اسبھایشانرا نگھداشتند مستخدم رسیدند ودر مسافتی دور از خیمھ

از عقب پی یكدیگر دست ودامن مبارك را بوسیدند وپاشای مذكور ومفّتش پاشا از جلو ودیگران



- 361 -

ل ابھی باین شرط موكب مبارك در آنجا اقامت دارد مھمان وی باشند وجماخواھش نمود كھ تا

كھ چون بعضی از ھمرھان معتاد بٌاطعمھ دیگران نیستند برای خود طبخ مخصوص قبول فرمودند

آنگاه مرّخص شدند واطعمھ گوناگون فرستادند ولی مطبوع نیفتاده حسب اٌالمر بین فقرانمایند

ابھی با لتقسیم نمودند ونیز حسب رجای پاشا مذكور روزی دیگر بر اسبھائی كھ فرستاد جما

نھایت اخالص ومحّبت بعضی از ھمرھان سوار شده محّلی را كھ بنا میكرد تماشا فرمودند وایشان

چاقامت مبارك در بندر سامسون اظھار داشتند وجمال ابھی در حّقشان ابراز عنایت نمودند واّیام

یكھفتھ شد ودر كشتیھای متعّدده كھ پی درپی بھ

---٢٨٧ صفحھ ---

از نقل  ورود ننمودند تا كشتی بزرگ دولت عثمانی رسید آنرا قبول فرمودند وپسبساحل میامد

كشتی دیگر نشستھ جمیع اشیٌا بكشتی مذكور با اھل وعائلھ در یك كشتی كوچك وجمیع احباب در

خواندند  ما ازآن درد كشانیم كھ بكشتی مزبور رسیده وارد شدند وحین دخول كشتی این مصراع را

گذشت واز روز خروج ابھی از بغداد كھ وكشتی ھنگام مغرب از مقابل سامسوندریا زدھایم 

تا ورود ببندر سامسون كھ بیستم شھر صفر وبحبوحٌھ ابتدای ماه دّوم بھار واوائل شھر ذیقعده بود

وده روز بطول انجامید وتمامت راخھ با اینكھ بیش از پنجاه منزل شّدت گرمای تابستان بود یكصد

جالل وسكون حركت فرمودند وبرای اختالف ھوا وتنّوع اماكن جمیع اّیام سفر بود باقافلھ رو ن

ھر وتفّرج مانند فصل بھار گذشت وھمھ جا ھم خیمھ مبارك در میان گل وریحان واقع ودربفرح

واراضی سبز منزل گل بسیار آوردند خصوصًا از شھر طوقات تا سامسون ھمھ راه جنگل وصنوبر

امتداد یافت ودریا آرام بود ز اوراد وازھار بود واّیام حركت در كشتی سھ شبانھ روزوخّرم وممّلو ا
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ببغاز اسالمبول ) میالدی١٨۶٣ اوگست١۶( ه ق ١٢٨٠ودر صبح یكشنبھ غّرٌه ربیع اٌالول 

رسیدند وحین ظھر كشتی لنگر انداخت

كیفّیت ورود واستقرار موكب ابھی در اسالمبول

ھمراه نكھ كشتی در مقابل پایتخت دولت عثمانی قرار گرفت مٌاموری كھ از طرف نامق پاشاھمی

با بیرق ونشان بود بساحل رفتھ داخل شھر شد ونامھ وپیام بعّمال حكومت داد ودو كشتی كوچك

در یكی وآقا میرزا موسی دولتی با برخی از مٌامورین حسب المقّرر رسیدند وجمال ابھی با اغصان

ھای اسبی مخصوص سوار وبر كالسكھم با اھل حرم در دیگری داخل شده بساحل نزول نمودندكلی

ومٌامور مھمانداری بود پیاده ھمراه شد تا گشتند وشمسی بیگ نام كھ مدیر مسافرخانٌھ دولتی

بٌادرنھ قاپوسی وقرب جامع حرفة شریف واقع بود رسیدند معروفبمسافرخانٌھ دولتی كھ محّلٌھ

اخالص واحترام گرفتھ بغایت اعزاز واكرام داخل شدند واز آنسو  جمال ابھی را با دستوبازوی

مبارك چون بساحل رسیدند برای گمرك احمال واشیٌا كثیر كھ ھمراهاحباب وملتزمین موكب

---٢٨٨ صفحھ ---

ا بیاورند اشیاركھ ھمراه بود معّطل گشتند وجمال ابھی امر دادند كھ تٌاّمل وتسامح نكرده بزودی

حافظھ وتفتیش بدست بيومدیر گمرك بپاس احترام كھ ایشان میھمان دولت اند تمامت اشیارا

رساندند وعمارت مذكوره در طبقھ احباب دادند تا بواسطٌھ حّمالھا قریب مغرب بدر مسافرخانھ

دند ابھی واخوان واغصان واھل حرم ساكن شفوقانّیھ چھار اطاق وایوان مرغوب داشت كھ جمال

گرفتند ومحوطھ خانھ مشتمل بر باغچھ گلكاری وآب ودر طبقٌھ تحتانّیھ احباب وھمرھان قرار

فرمودند وصباح روز بعد رسولی از طرف حاجی میرزا جاری بود وشب مذكوررا استراحت
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رسیده ابالغ سالم ومحّبت واكرام نموده از حضور وی معذرت حسینخان سفیر ایران بمحضر ابھی

واستماع بیانات وعنایات مباركھ مرّخص شد وجمال ابھی پس از از صرف چایخواست وپس 

مراجعت نمودند ومّدت ده روز در خانٌھ مذكور اقامت فرمودند وھمھ روزه صرف نھار بجامع رفتھ

كردند دولت دو نفر طّباخ آمده امور اكل وشرب وپذیرائی میھمان را بغایت احترام ادارهاز طرف

دولت خانٌھ  نیز مساعدت مینمودند آنگاه بعّلت ضیق محّل مذكور از طرفوبرخی از ھمرھان

شد وبا عموم ھمرھان ویسی پاشا كھ در قرب جامع سلطان محّمد بود برای اقامت ابھی معّین

قسمت اندرونی وبیرونی وھر قسمت بانعمارت انتقال فرمودند وآنخانٌھ ملوكانھ وسیع مشتمل بر

حجرات متعّدده وتاالر بزرگ وقھوه خانھ وطبقٌھ  فوقانی قسمت بیرونیدارای سھ طبقھ بود وطبقٌھ

طبقٌھ آخور اسبان وآشپزخانھ ولوازم دیگر مھّیا داشت كھ وسطی نیز غرفات عدیده وایوان و

علیا واحباب در وسطی قرار گرفتند وعمارت اندرونی در ھر طبقھ حجرات غصن اعظم در طبقٌھ

حرم در خ وحّمام وبركھ آب باران داشت وجمال ابھی ومتعّلقان واھلایوان رفیع ونیز مطبوسیع و

آنجا استقرار جستند وباغچھ وسیعھ

___________________________________________________________

ن احترام داشتیم وآقا اختفا اختیار نكرده بودیم ھمیدر آنروز یحیی از عقب كالسكھ حرم برآمد شنیدم كھ بسّید محّمد میگفت اگر ماھم

ھزاران نكتھ میباید بغیر اینجا محّل این سخنان نیست وباید بسرعت از عقب برویم كھ راه را ُگم نكنیمسّید حسین كاشی شنیده گفت

در شھر رجب وارد ارض ّسر _در شھر كبیر چارمھ گشت مكین از حسن وزیبائی نبیل زرندی اندر چل وھشت آنصفا بخش زمین

گردید ادرنھ رشك فردوس این  نبیل زرندی)نھ ادر(شد 

---٢٨٩ صفحھ ---
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وسیعھ محوطھ بیرونی مشتمل بر اشجار وگلھای بسیار بود وموجبات آسایش ھمرھان دراین

نمودند عمارت فراھم گشت واشخاص بسیار بمحضر ابھی آمد شد كرده استفاضھ وامتنان حاصل

نرفتند وعزم دیدار  محّمد در اّیام جمعھ وجز حّمامولی جمال ابھی خود بمحّلی جز جامع سلطان

مذكور كھ مٌامور پذیرائی بود ھمھ احدی از عثمانیان وایرانیان در محّل آنان ننمودند وشمسی بیگ

روزه برای سرپرستی امور ذھاب وایاب میكرد

اوضاع واحوال در مّدت اقامت اسالمبول

ادإ نماز ذشت واحباب جز مالزمت جمال ابھی بجامع سلطان محّمد فاتح برای اّیامی باین منوال گ

را در خانھ دیسی پاشا نرفتند ومابین ایرانیان ساكن اسالمبول شھرت یافت كھ دولت عثمانی بابیان

در كمال سكون ووقار باشند وخود حبس نمود لذا اجازه فرمودند كھ احباب برای تفّرج بروند ولی

را ھمراه برده بمقبرٌه غیوب انصاری ار شده غصن اعظم وآقا میرزا موسی كلیمنیز روزی سو

اوغلی ونقاط اخری تفّرج ونزھت نمودند وروزی با رفتند وغالبًا آقای كلیم با احباب بسمت بیگ

احمد كاشانی ومّال محّمد نبیل زرندی وآقا محّمد صادق وآقا سّید سّید محّمد اصفھانی وحاجی میرزا

بازار بیگ اوغلی میگذشتند عّكاسی اصرار نمود كھ فتوغرافّیھ شان را مجانًا اشانی ازحسین ك

چند قطعھ نیز بخودشان دھد كلیم قبول كرد وعّكاس مذكور صورتی باجتماع گرفت وروزیگرفتھ

احباب دیگر چند قطعھ بواسطٌھ آقا سّید حسین تقدیم نمود واراده ودستور ابھی بٌارامش وسكون

خود عزم آن جی میرزا حسینخان سفیر وبرخی دیگر ایرانیان حسب اوامر دولت متبوعھبود وحا

داشتند كھ فتنھ برانگیزند وایجاد فساد نمایند وبسعایت وابقٌا كدورت

___________________________________________________________



- 365 -

عبدالّلھ وعبدالغّفار نامھ خدمتشان میرفت ابعالی تشریف بردند آقاآقا میرزا موسی كلیم چند مرتبھ جھت ابالغ بعضی فرمایشات بب

نكردند درآن اّیام شبی در عالم رٌویا مشاھده شد كھ جمالمبارك كتابی مرقوم فرمودهووكال چون سرمست خمر ھوی بودند استماع

است وآن آسیاب گاھی حركت میكند اند ودر میان میدانی است وآسیابی موجود كھ میخواھند براه بیندازند وآن كتاب بدست

كرد مغربی كھ میخواستند بجامع تشریف ببرند ومشّرف بودیم بلطافت ومیایستد شاید كسی این خواب را بحضور مبارك ذكر

ه ال میفرمودند آسیاب راسٌونمائی آسیاب راه بیفتد وبعدھا حتی در اّیامی كھ در ادرنھ بودند گاھی بلطافت وطرزفرمودند باید سعی

)شیرازیقناد آقا رضا (.نیفتاد 

_______________________________

---٢٩٠ صفحھ ---

بصدد فراھم كدورت ونفرت پرداختند وافكار اركان حكومت عثمانیرا تھییج وتحریك ھمی كردند و

ن احّبا از عراق وایراآوردن انتقال موكب ابھی از اسالمبول شدند وازینرو ورود زائرین مسافرین

اّلذكر كھ بواسطٌھ آقا سّید اسماعیل موافق مصالح وقت نبود ودر چنان احوال درویش محّمد سابق

حسین قّصاب از عراق باسالمبول وارد شده ھنگام عبور در بغداد تبلیغ شد ونیز آقا)ذبیح(زوارٌه 

تند ولی یافتند وموجب حزن شدید ومٌامور عودت بعراق وایران گشموكب ابھی بجامع فاتح حضور

عّكا بمحضر مبارك رسیده مورد عنایات شدند ودر عین احوال مذكوره تمام رجال بعدًا در اّیام

الھّیھ وھمرھان شب وروز در بیرونی وعمارت مسكونھ مجتمع بوده با نھایت مسّرت بٌاذكاراحباب

ودر شب مینمودند میپرداختند وبر خوان احسان اذن جلوس بمحضر ابھی یافتھ صرف شام ونھار

نمود كھ بیانی در پنجم جمادی اٌالولی آقا محّمدعلی اصفھانی بواسطٌھ غصن اعظم خواھش

شب لوح یا َمن ھو یا َمن خصوص بعثت حضرت رّب اعلی صادر شود تا در مجلس بخوانند وھمان

اعظم تالوت شد وجمیع احباب ترجیع  غصنُھَوھو بخّط ابھی صدور یافت ودر حجرٌه بیرونی منزل
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خواندند چنانكھ اھالی محّلھ شنیده با خود ھمی گفتند كھ را ببانگ بلندبحانك یا ھو یا َمن ُھَو ھوس

لوح ندای سلطنت لیالی دیگر نیز بنوع مذكور قرائت كرده از ھر فصل آنشب ذكر بابیان است ودر

مسی بسمع جان استماع نمودند ودر خصوص مصاریف بیت ابھی وھمرھانشان روزی شلھّیھ راآ

خطیره میھماندار مذكور معروض داشت از طرف دولت مٌاموراست آنچھ بفرمایند ولو مبالغبیگ

نقد ابدًا الزم نداریم ھر باشد تٌادیھ نماید واز برای سائرین ھم یومّیھ مقّرر شود فرمودند ما وجھ

ھمین است خریده صورت نماید وبروز كسی را ھمراه گماشتھ ھا ببازار بفرستید ھرچھ ضرور

طریق مقّرر داشتند وچون

___________________________________________________________

شیر میداد در اّیام اقامت اسالمبول فوت شد ساذجّیھ طفل رضیع ابھی كھ از بغداد ھمراه داشتند ودختر آقا عبداّلرسول قمی اورا

را ج از اسالمبول بافتخار احباب عراق نزول یافت مذكوراست كھ ساذجّیھلوحی كھ زمان خرووبیرون دروازه ادرنھ دفن كردند ودر

)نبیل زرندی(در مقابل دروازٌه ادرنھ ودیعھ گذاردیم

__________________________________

---٢٩١ صفحھ ---

بجوش آمد وچون شجاع اّلدولھ پسر علی شاه كھ در اسالمبول بود آگھی یافت از شّدت عصبّیت

ر اخبار كاذبھ نزد ودر سٌِّاو در اّیام اقامت در بغداد با جمال ابھی بنفاق اظھار دوستی میكردچھ 

عاقبت اسرارش معلوم گشت واورا نامق پاشا میبرد وخود اغراض فاسده در ضمیر داشت و

وشھرّیٌھ قلیلی برایش مقّرر داشتند ودر باسالمبول خواستند واعتنائی بشٌان ومقامش نكردند

را نسبت بجمال ابھی مشاھده كرد آغاز شكایت نموده وقع كھ میھمانداری واحترامات دولتاینم

نیستند احتراامات بی اندازه شد ومن كھ از اعاظم شھزادگان ایرانم گفت بایشان كھ از ابنٌا ملوك
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میگذرانم عّمال دولت باو جواب دادند كھ مقدار قلیل وزھید مصاریف سفرت از روزگاری بعسرت

تا اسالمبول در دفتر دولت ثبت است ومصاریف باھظھ خطیره كھ در مسافرت موكب جلیلدادبغ

مخارج و ایشان از بغداد تا اسالمبول صرف شد چون انوار آفتاب واضح ومعلوم عموم میباشد و

وبعالوه قانون مصاریف میھمانان دولت حسب القانون درخور شٌان ومقام ھریك معّین میگردد

آمدید وجالل واستقالل ایشان شما بر دولت روشن است كھ با چھ طمع وتوّقعی باینجامذكور حال 

مشاھدٌه اوضاع واستماع جواب از دولت ھم برای احدی پوشیده نیست وشجاع اّلدولھ بعد از

نموده گفت من بد كردم واینك با پسر وعروسم بشما عثمانی متنّبھ شد وبمحضر ابھی آمده انابھ

كنید وجمال ابھی بایشان مالطفت وتفّقد فرمودند ودر ّحق ما دعاپناه آوردھایم

عّلت وكیفّیت اعزام دولت عثمانی جمال ابھی را بٌادرنھ

گذشت وجمال ابھی واحدی از ملتزمین ركاب نھ بٌاركان دولت عثمانی  وچون مّدتی بنوع مذكور

ونھ بٌاعضإ

___________________________________________________________

اوراقی بحجرھھای احباب میدھد احباب اكثر شبھا یحیی بیرون اطاق ایستاده گوش میداد وبعد میدیدیم كھ پسرش میرزا احمد

میخواندم میخواھد بكند عبارات اورا احباب میخواندند ومیخندیدند وھر وقت بنده اشعاریمیگرفتند ومیگفتند یحیی تقلید ھم اینجا

بر وزن اشعار تو نوشتھ عبارات واشعار بسیار مضحكی ا احمد بھمان وزن اشعاری در دست دارد ومیگوید ازل ھمبعد میدیدم میرز

) نبیل زرندی(میشد در ھیچ امری آثار متانت واستقالل نداشت  محض تقلید سائرین از او دیده

_______________________________

---٢٩٢ صفحھ ---
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سفیر عثمانی جعھ بلكھ ادنی اعتنا نكردند نخست كمال افندی كھ مّدتیباعضإ سفارت ایرانی مرا

است گرچھ از ابنٌا ملوك مقیم طھران بود بمحضر ابھی آمده اظھار داشت كھ ھركھ میھمان دولت

روز سّوم ورودش باسالمبول شیخ باشد رسم وقاعده اینست كھ بپاس احترام دولت ومّلت در

مطالب خویش را اظھار نماید تا اجرا صدر اعظم را مالقات كردهاٌالسالم ووزیر امور خارجھ و

دولت اّطالع نبود جمال ابھی فرمودند رسم وقاعدٌه ونمایند وشمارا گمان داریم از قوانین اینمملكت

رٌوسا نمیرویم وھركھ را با ما كاری است بمنزل ما میاید وچونكھ وما چنین است كھ نزد حّكام

ط برای اطاعت امر دولت بود حاجت ومطلبی نداشتیم ولذا بجائی رفت وآمد فقمھاجرت از بغداد

ترجمھ وكمال افندی بلغت فارسی نیكو تكّلم میكرد وكتابی در قواعد تركی نوشتھ بفارسینكردیم

بردند آنگاه از وطبع نمود وچند نسخھ ازآن را بغصن اعظم داد كھ برای تعلیم اطفال حرم بكار

بحضور آمده ھمان مسائل د وتا چند روز نفوسی دیگر امثال او پی درپیمحضر ابھی مرّخص ش

الجرم عدم اعتنای جمال ابھی بر واظھار داشتند وھمان جواب شنیدند وخبر بمراكز خود رساندند

از دست نداده آن را دست آویز وتشھیر نمود اركان دولت عثمانی گران آمد وسفیر ایران فرصت را

عثمانی وغیرھم مدّبرانھ وسیاسانھ ھمی بدین تعبیر گفت آحاد مھّمین دولتودر مجالس وھم نزد 

سرافرازی ایرانیان است چھ كھ بر دانایان ملل واضح شد كھ تمّلق كھ استغنای ایشان موجب

شاھزادگان وبزرگان واردین از ایران در اینجا ناشی از دنائت طبع خودشان شد ولّلھوتوّقع وتكّدی

ندارند و  واشراف ایران نفوسی موجودند كھ اعتنا بٌاحدی حّتی ملوك وسالطینالحمد در بزرگان

مشایخ و محترمین حاجی میرزا حسن صفارا دستور داد كھ سخنانی چند فیمابین اركان دولت و

دَول نمیدانند ورٌای مخصوص منتشر ساخت از جملھ اینكھ ایشان خودرا در ظّل قانون ھیچ یك از
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ھمان احوال روزی صفا بمحضر ابھی با دولت ایران سازش ننمودند ودر خاللدارند وبھمین سبب 

آمده پیامی از سفیر آورد مضمون آنكھ ھر

---٢٩٣ صفحھ ---

جز انصاف ھر مطلبی داشتھ باشند در انجام آن حاضراست جمال ابھی فرمودند ما از مشیر اّلدولھ

نمودند وصفا ابراز فیده ومسائل الزمھ القانمیخواھیم وآنھم نفعش بخود او راجع است ونصائح م

رفت از ھر قبیل سخن اخالص وصفا وموافقت ووفا كرده مرّخص شد آنگاه بمالقات غصن اعظم

ھستند وملتفت شد كھ ادنی ذّرٌه از بمیان آورد تا بداند ھمرھان جمال ابھی در چھ فكر وآرزوئی

ن از آنجا خارج شد بمعاشرین خود از قبیل وچوافكار دنیوّیھ وریاست ظاھرّیھ در نظرشان نیست

بین ھمرھان ایشان سّید محّمد اصفھانی را در فكر كھ فیماپیرزاده وسّید حسین زوارٌه چنین گفت

عنقریب تفریق كرده بھوای ریاست برخیزد وسّید محّمد نیز در ّحق وی وآرزوئی دیگر دیدم و

صیحت دادند كھ شمارا با اسرار قلوب میگفت وغصن اعظم سّیدرا منع فرموده نسخنان سخت

نا چكاراست وچون بظواھر ادب ومحّبت تشّرف حاصل مینماید ابدًا در حّقش كلمات وسلوكمردم

ونیز امرٌا ووكٌال موافق روا نیست وباٌالخره عالی پاشا صدر اعظم وفٌواد پاشا وزیر امور خارجھ

شریعت وقانون دول واصول دند وبر خالفدولت عثمانی با مشیر اّلدولھ سفیر ایران ھم رٌای ش

بلكھ بمجّرد غرور وظلم حكم دادند كھ مقّرره خودشان بدون اّتكٌا بصدور ھیچ امر مخالف ومغایری

ابیض واسود مابینشان وایران فاصلھ باشد وبرادرزن جمال ابھی را بٌادرنھ نفی كنند ودو بحر

ر وحاضر شد وچون بمحضر مبارك معروض عبد العزیز مٌاموصدر اعظم برای ابالغ امر سلطان
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وغصن اعظم وكلیم را امر بمالقات او فرمودند تا مطالبش را معروض گردید اجازٌه تشّرف ندادند

نھایت ادب ومالیمت كالم در آغاز سخن شرحی از اختالل امور كشوری ومالی دولت دارند واو در

ت عّدت ملتزمین وھمرھان ایشان وكإلذكر نموده آنگاه چنین اظھار داشت كھ نظر بكثرعثمانی

ارزانی میباشد دولت چنین مصلحت دیدند كھ جمعًا در ادرنھ اقامت كنند زیرا كھ آنجا فراوانی و

وچون مطالبش بمحضر ابھی عرض شد جواب

---٢٩۴ صفحھ ---

سكونت جستھجواب چنین فرمودند پس ما بعد ازاین كلفتی بر دولت وارد نمیسازیم ودر محّلی

عرض نمود من مصلحت احباب خودرا مشغول بكسب مینمائیم وبیانات مبارك را بٌاو رساندند و

از سھ روز مجّددًا میایم تا جواب چنین میدانم كھ تا دو یا سھ روز دیگر جواب بوكال برسانند وبعد

ع یوم خارج شد و مسافرت بٌادرنھ مقّرر وطلوصریح بگیرم وبدین طریق حكم دولت را ابالغ نموده

نزدیك شد وجمال ابھی برای اخبار بٌاحباب جمعی از ملتزمین الفصل ونفخھ امر اعظم اقدس ابھی

داده مرّخص نمودند ومّال محّمد نبیل زرندی را با لوحی كھ متضّمن ركاب را دستور مفارقت

یران اوضاع جاریھ وآتیھ وشامل وظائف وتكالیف او واحباب بود روانھ عراق واوواقعات مذكوره

وتا صاحبان آذان واعیھ از بابیان را برای استماع نفخھ عظمی مستّعد ومھّیا سازدفرمودند

بٌامر من عنده سبحان الذی یذكر من یشٌاھو العزیز الفرد القّیوم؛ این استلوح مذكورصورت 

 ویعطی عباده ما یغنیھ بیده ملكوت كّلشٌیویلقی من یشٌا ما یرید من علمھ ال إلھ إّال ھَو العّلی العظیم

ُیحیی واّنھ لھو الفرد المتعالی العزیز الجمیل قل اّن فی تنزیل عن العالمین ُیحیی ویمیت ثم یمیت و

ثم ٌالیات للمٌومنین وفی جریان اّلدموع علی الّخد وسفك اّلدمٌا لظھورات للعاشقینالبالیا والمحن
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سنة القبل ان انتم من بحر عظیم وھذا ما ذكرناه فیاعلم بٌاّنا قطعنا الّسبیل حّتی وردنا فی شاطٌی 

سّكن البحر عن اٌالمواج الّلھ المقتدر الحكیم ومن لدی استوینا علی الفلك وھذا ما قّدر العالمین ّثم

ودعناالبحر وخرجنا عنھ باذن من حمید علیم وحّتی وصلوا امانات الّلھ فی ساحل

---٢٩۵ صفحھ ---

فی الواح قدس حفیظ ی كان مذكورًا عندكم ومكثنا فیھ عّدة من الّشھور بما قّدروودعنا فی البلد الذ

جبال متین وھذا ما سئلنا الّلھ فی الی ان قضی الوعد فیھ وتّمت میقاتھ خرجنا الی ارض اخری خلف

ا بین وبین المنافقین ما ینقطع عن ایدی المبغضین ولذھذا اٌالّیام بان یخرجنا عن بین ھٌوٌال ویحول

الذی لن یرفع عّنا الّضجیج ولو رفع لن یسمعھ آذان المشركین ورفعت اسكّنا خلف الجبال فی مّقر

ویصل بین بینھم ورجعت الی كنز الّلھ المتعالی القدیر ولّكن المٌومنین یسمعون ندائناالّنعمة عن

ال تطمئّنوا  ولیظغالیھم نفحات فی كّل حین قل یا قوم ال تفرحوا بما غابت الّشمس خلف سحاب امر

تكوّنن بھ لمن المستكبرین قل فَوالّلھ ال وباّلدنیا وزخرفھا فسوف یٌاخذ الّلھ كّلما تفتخرون بھ الیوم

ھذا الّلعل الفردی المنیر وال یھبكم سحاب الّعزة ما منع عنكم یعطیكم رجال القدرة ما فقد عنكم من

 البحر واٌالمكان ما فقد عنكم من ھذا الّلٌولٌومن العارفین ولن تجدوا فی صدففی غیبتی ان انتم

الجّنی الّلطیف قل ھل الحفیظ وال تبذل علیكم اشجار اّلدھر مثل ما غاب عنكم من ھذا الّثمر اّلرطب

او تمنعوا الّناس عن صراط الّلھ الحكم العدل تقدرون ان تسّدوا نسمات الّلھ او تحبسوا روائح الّعزة

ولن تستطیعوا ولو یٌاّیدكم كّل من فی الّسموات واٌالرضین قل اّن ة لن تقدرواالمحیط ال فَورّب الّعز

ذلك اجتمعوا بٌان یسّدوا ابواب الفضل ویمنعوا الّناس عن رحمة الّلھ ومكروا فیالفرعون ومالئھ

یھا العنایة فی بیتھ وجری فبكّل ما كانوا مستطیعا علیھ فی زمان بعید فلّما جٌا الوعد فتح الّلھ باب
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وكذلك كان اٌالمر من قبل من لدن سلطان امر رغمًا ٌالنفھّلرحمة ومنع الفرعون من قطرة منھ باب ا

فی اطراف اٌالرض وھو فی بیتھ وما كان من الّشاعرینحكیم واّن الفرعون یتفّحص عن موسی

---٢٩۶ صفحھ ---

باّن اٌالمر  الموقنین وتعلمكذلك نّقص علیك من قصص الّحق لتّقر بھا عیناك وتفرح بھا وتكون من

ماكر وال تدبیر مدبر وال بیده والحكم فی قبضتھ والّسلطان فی ارادتھ یفعل ما یشٌا وال یمنعھ مكر

امش علی اثری وال تجاوز عنھ ولو اعراض معرض وال انكار كّل شیطان مرید فاطمّئن فی نفسك ثم

 ذلك علیك فاقلبھا وال تلتفت الیھا ان فییجمع علیك كّل معرض شقی فامش علی قدمی ولو یخالفك

یطابق فعلھ قولھ ویّصدقھ اركانھ ثم اعرض عن كّل مّكار كنت من الّسامعین فاحبب من احب الّلھ و

ال یفسدوا فی اٌالرض وال یختلفوا فی امره وال یعّقبوا كّل مرّتد اثیم اّیاك ان ال لئیم ثم وّصی العباد بٌان

لم تجد ُاذن ة وال تكّلم إّال بالحكمة وُكن من المتّفرسین ال تّفك فمك مافی اٌالرض إّال بالحلمتمش

من اّلذاكرین وال تفتح عیناك سمیع وان وجدت ُاذن واعیة فٌالق علیھا ما القاك الّلھ بجوده ان كنت

فیك من جمال العلم لتكون من المبّشرین وال إّال الی وجھ جمیل وان وجدت بصر حدید فاشھد ما ستر

تكن من المسرفین وان وجدت ارض طّیبة اودع فیھا ّحب ّیع بذر الحكمة فی اراضی الجرزة والتض

نبات حسن بدیع وال تمطر علی ھیاكل الفانیة امطار الباقیة فامطر علی الحكمة والعرفان لینبت منھا

وال  كلمة الّلھتسیل قطرة منھ لتحیی باذن الّلھ الملك العزیز الكریم فاجھد یا اخی فیاجساد التی لو

ان یصلن الی ھوٌا تضّیعھا وال تنشرھا بین یدی الغافلین ٌالّن الّناس فی خلقة غیر مخلقة لن یقدرون

وبذلك منعوا عن سرادق الخلد القدس ویدخلن فی رفرف ّعز مكین ٌالّنھم قطعوا جناحھم بٌایدیھم

ھ وعن عیونھم جمال الّلھ الفرد نغمات الّلووقعوا فی ارض اّلذل مع حسرة عظیم ومنعوا عن آذانھم



- 373 -

صغیر وكبیر من الذین تجد منھم روائح الّصدق ومن سیماھم نضرة العلیم الحكیم ّثم ذّكر من لدّنا كّل

الّنعیم ّثم

---٢٩٧ صفحھ ---

فاعرض عن ھٌوٌال ّثم استر اٌالمر من الذین وجوھھم الیك وقلوبھم الی اعدائك ویمكرون فی كّل حین

عظیم تجّنب عن مثل عھم وال تجلس فی غرفھم وال تسكن فی مقاعدھم وكن فی ستروال تٌانس م

المتجاوزین ّثم ذّكر من لدّنا احباب الّلھ ھٌوٌال وال تّفرط فی جنب الّلھ وال تجاوز عّما امرت وال تكن من

 حرف الرا شطر بعید فی ارض اٌاللف حرف الفٌا وفی ارض البٌاالذین تفّرقوا فی اقطار العالم من كّل

ارسلناه الیك لیكوّنن من اّلذاكرین لیفرح بذلك قلوبھم ویجّدد اركانھم ویجدواوالّضاد وبّلغھم ما

دونھما مدائن الّلھ روائح القمیص عن ھذا الّلوح المنیع ّثم الذین كانوا فی ارض الّشین والّصاد ومن

الّناس ما بّلغھم الّلھ واّنھ لجواد كریم العزیز الغالب القدیر لّعل یشّدون ظھرھم بنصر الّلھ ویبّلغوا

الّلھ لك لتٌانس قلبًا وتكون من الّشاكرین ّثم الذین ھم كانوا فی وكذلك القیناك من كّل حكمة ما قّدر

الجیم بذكرنا اّیاھم لیّسروا فی انفسھم ویكوّنن من المنقطعین ّثم ذّكر من لدّنا حرفحولك وبّشرھم

وساكنیھا بكّل ما ینبغی ی الذین ھم كانوا حول البیت لطائفین ثم ادع البیتوكّبر علیھ وعلی ابنھ وعل

القادر اّلرفیع واّن ما وعدناك حین الحضور بٌان لك الی ان یظھر الّلھ ما اراد بٌامره واّنھ لھو العزیز

ن اصداف القدرة من لئالی قدس ثمین ما ارسلنا الی حینئذ وسارسل منرسل الیك ما ھو المكنون فی

الذی واّنھ یوّفی اجور المحسنین وكذلك القیناك قول الّحق وانزلنا الیك ھذا الّلوح حینبعد اذا شٌاالّلھ

ھذا العبد من ھذه غّطی الوجھ من مٌا بیض منیر والّسالم علیك وعلی من معك وعلی من سمع نصح

١۵٢القلم البدیع  
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فرمودند تا فقدان ر وسفر در عراق وبالد ایرانكاشانی را مٌامور سی) منیب -منیر(ونیز میرزا آقا 

وقت وحكمت در بیان تفھیم لیاقت وسٌو اعمال وسریرت حسودان ومخالفین را با مراعات مصالح

بابیان كرده آنانرا

---٢٩٨ صفحھ ---

میرزا یحیی آنان را مستّعد ومھّیای توّجھ بمظھر انوار ومركز اسرار وتحرز از اغراض واحتجاب

باقر مخملباف كھ در اّیام دیگر میر محّمد مكاری وآقا سّید بن آقا عبداّلرحیم مسگر وحاجیسازد و

را مخارج داده امر بمراجعت فرمودند اسالمبول وارد شد وآقا عبداّلرحیم مسگر وخّیاط كاشانی

ٌاو وسكونت در اسالمبول دادند واسب سعید نام را بوآقا محّمد علی جلودار قزوینی را اذن ماندن

فرمودند كھ چندی در خانٌھ مذكوره با وی مانده مسافرین بخشیدند باستدعای شمسی بیگ اجازه

نماید وپس در حراست موكب ابھی آنانرا بسمت حلب روانھ سازد واو مذكور عراق را نگھداری

قا اسالمبول ماند وچنانكھ عنقریب میاوریم میرزا مصطفی نراقی با عائلھ اش وبا آبنوع مذكور در

را رسیده بخانٌھ مزبور اقامت جستند وپنج روز بعد از حركت موكب ابھی از اسالمبول ھمگیعلی

كھ از مفارقت وارد كشتی عثمانی كرده روانھ اسكندرون وحلب نمود وآنان در عین حزن وتٌاّثر

ت كھ جمال ابھی در غایابھی داشتند دچار طوفان شدید دریا گشتند ونبیل در كشتی بخواب دید

نزد اركان دولت عثمانی برد تا ضعف ونقاھت میباشند وغصن اعظم ھیكل مبارك را بردوش گرفتھ

ھمرھان حكایت نمود واو ومنیر در خصوص حّقیت امر ابھی را ثابت نماید وصورت رٌویارا برای

رسید ومیر محّمد در آنجا اقامت جست وآقا سّید مقامات غصن اعظم تعبیر كردند وكشتی ببیروت
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مصر شده ماندند وبذر امر بدیع را در آنحدود پاشیدند سین وحاجی باقر كاشانی عازم قطرح

وعراق رفتند وآقا محّمد علی بعدًا بموكب ابھی در ادرنھ پیوست وسائرین باسكندرونھ وحلب

وسائرین ھریك

___________________________________________________________

نازل شد باید حفظ كنی ونسخھ وسواد اورا بنده را ھنگام حركت احضار نموده فرمودند لوحی كھ دیروز(شت نبیل زرندی چنین نگا

وبٌاصحاب بدھی چھ كھ مقتضی نبود كھ چیزی مخصوص عراق دراین اّیام بنویسم از بشوئی وچون بعراق رسیدی آنرا بنویسی

كوشیدند علی رغم آنھا ّحق متعال كھ بتمام جھد در اضمحالل موسیمضمون این بود مثل این قوم مثل فرعون است كھ با آنجملھ

آنحضرت را تربیت كرد بعد فرمودند انشٌاالّلھ بعد از ورود ادرنھ دلھا آرام خواھدحضرت را از بیت آنھا مبعوث نمود وبدست آنھا

شوند جمیع بعراق بروید امروز ھم شاید جست والواح الھّیھ بھمھ جا ارسال خواھد شد واگر بتوانی این جمع را مگذار متفّرق

شوید واصحاب را از آنچھ واقع شده مّطلع سازید تا قلوبشان البد خبرھای دروغ بعضی وارد شوند ھمھ را برگردانید عازم عراق

سّلی ده وآخر از را مالقات كن وآنھارا تداده اند وكّل مضطرب اند وتو خود از عراق ببالد ایران سفر نما ودر ھمھ جا احباببٌانھا

)ما تورا بخواھیم یا آنچھ مقتضی است عمل شود راه آذربایجان باسالمبول بیا وخبر ده تا

__________________________________

---٢٩٩ صفحھ ---

یوم ھریك بنوع مذكور حسب دستور بسمتی رفتند مگر خّیاط باشی كھ راضی بمفارقت نشد ودر

گشت كھ با بٌادرنھ ورود كرد وبجز نفوس مذكوره سائر ھمرھان مقّرربعد از ورود موكب ابھی 

عثمانی با سفیر ایران وصدور موكب ابھی باشند وجمال ابھی در حالیكھ غایت تٌاّثر از توافق دولت

را بنوع مذكور منّظم نمود بیاناتی بلحن امر تبعید بٌادرنھ داشت ھمینكھ امور مالزمان وھمرھان

ضمن سورة الملوك در آخر این بخش ثبت میشود ولت صادر فرمودند كھ درقھر وشّدت بٌاند
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لوح مبارك را سربستھ بٌاو سپردند كھ بعالی پاشا وصباح روز بعد شمسی بیگ را حاضر ساختھ

عند الّلھ میباشد ولی جواب پیغامشان دیگراست ودر پاسی از رسانده چنین گفت كھ این لوحی من

ٌاقا میرزا موسی كلیم معروض داشت كھ نمیدانم چھ نوشتھ بودند كھ بوشب گذشتھ مراجعت كرد

بمجّرد مالحظھ ومطالعھ تیره وتار گشت وبلحن شدید گفت گویا سلطانی مقتدر رنگ عالی پاشا

نفوس حكم وتعلیم قانون میدھد وحالش را چنان دگرگون دیدم كھ اندیشھ كرده خودرا ازبٌاحقر

قبل چون بحضور مبارك معروض گردید فرمودند آنچھ وكإل دولتمجلس عقب كشیده بیرون آمدم و

لوح كھ ایناز مالحظھ این لوح با ما عمل نمودند صرف ظلم واعتساف بود ولی بعد از مطالعھ

وارد میاورند وفی الحال از اكمال حّجت شد چنان بیم وغضبی ایشانرا فراگرفت كھ آنچھ توانند برما

غایت تكّدر از اعمال سفیر ایران واركان با حال افروختھ كھ دال براندرون بسمت بیرونی آمدند و

شمسی بیگ فرمودند صریحًا ببابعالی ووكٌال پیغام دولت عثمانی بود در مجمع ملتزمین وحضور

شئون ایشانرا منقلب میكنم وتٌاسیس سلطنت الھّیھ مینمایم ولو میدھم وبا ھمین دوازده نفر جمیع

 ھركس در اینفكر ومقام با من ھمراه است با كمال سرور بماند وھركس شودبحبس وشھادت منجر

بزودی برود كھ ندامت بعد برایش سودی ندارد وتا نیمھ شب در بیرونی ھمی مشی مضطرب است

آنجملھ راجع بفضائل استقامت وانقطاع وشھادت فدا بیانات متنّوعھ متوالیھ فرمودند ازونمودند

می بینند وعالم ی عراق امشب خوابھای شیرین كھ دال بر شھادت استباین مضمون بود كھ احّبا

رٌویا فیما بین حبیب ومحبوب وطالب ومطلوب پیكی عجیب وبریدی شگفت

---٣٠٠ صفحھ ---
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گردیده شگفت وغریب است وسامعین را از حالوت گفتار الھی ایثار جان اعذب از رحیق حیوان

داشتند ودر فضای  در نظر آورده شادی وفرح بی نظیرھریك در عالم فكر وآرزو شھادت خودرا

عوالم روحانّیھ را بر ابصارشان بیمنتھای روح طیران مینمودند ودست قدرت ملكوتّیھ چنان ابواب

مشاھده كردند ومانند سراج نور وسدرٌه طور بگشود كھ واقعٌھ شھادت حسینعلی را واضح وعیان

چ یك از اعضٌا عائلھ واصحاب بخواب نرفت وافكار ھیروشن ونورانی گشتند ودرآن شب دیدٌه

بیان مبارك كھ فرمودند با ھمین دوازده نفر جمیع عوالم آنان را گوناگون در خیالشان گذشت واز

بھتر ازاین برای شھادت یافت نخواھد شد اصحاب پس از تعّمق دانستند كھ وقتیبھم میزنم و

 صادق ومنافق از موافق ممتاز گردد ودرآن شب تا امتحان ھمرھان است تا كاذب ازمنظور ایشان

سحر بتالوت لوح سبحانك یا ھو ولوح از باغ الھی بالحان جّذاب وشور پرداختند وھنگامصباح

:غصن اعظم از حرم بیرون آمد ویكی از دوستان باین بیت مترّنم گردید

دماغ مجلس روحانیان معّطر كن_زدر درآ وشبستان ما منّور كن 

نرسید كھ جمال ابھی بیرون آمدند واز جملھ بیانشان این بود چون دیدم انجمن نوز بیت بٌاخر   ھ

بذكر محبوب عالمیان خوش وخّرم است ما نیز خواستیم ھمراھی كنیم ودرین صباح دوستان

بیاد دلبر رحمانی صبوح معانی زنیم پس بساط چای مبسوط گشت وجمال ابھی با دست روحانی

ب دادند ودر آنحال ھمگی از خود بیخبر ومحو ومستغرق جمال محبوب بودندچای باصحاخود

وحاجی میرزا ومصداق وجوه ناضرة الی رّبھا ناظرة گردیدند ودرآن میان میرزا یحیی وسّید محّمد

ونیاز میكردند ودر احمد منقبض ومتفّكر ومبھوت ومتحّیر بوده گاھی بگوشھ وخلوتی رفتھ راز

بٌاندرون رفتند احباب بدانحال باقی وی مینمودند وچون جمال ابھی وغصن اعظممیان احّبا باھم نج
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موسی كلیم از اندرون نزد اصحاب آمده چنین حكایت ماندند تا پاسی از روز بگذشت وآقا میرزا

مرا طلبیده فرمودند بدائره حكومت رفتھ از لسان ما خبر ده كھ نمود كھ علی الّصباح جمال ابھی

دارند مھّیا ومنتظرم واز احدی جز ّحق متعالحّقمھر اراده در 

---٣٠١ صفحھ ---

رفتن شدم در آنحال استعانت نجویم وعّزت شھادت را بدینگونھ ذّلتھا تبدیل ننمایم لذا عازم ومصّمم

كجا میروی شرح حال گفتم پس یحیی را بیروِن َدْر مضطربانھ ایستاده دیدم پرسید باین عجلت

تا من بمحضرشان بعضی مطالب معروض جمال ابھی قسم داد كھ اندكی صبر كندامن مرا گرفتھ ب

كھ با این اراده كھ دارید عیال واطفال را بكھ دارم لذا توّقف كردم وبمحضر مبارك رفتھ عرض نمود

رسید وچندان ازاین مطالب معروض داشت كھ جمال ابھی خواھیم سپرد وامورشان بكجا خواھد

امرالّلھ را خواستم واینان ذّلت خود وامر الّلھ را طالبند واحباب د من عّزتروی بمن كرده فرمودن

خبر مكّدر گشتند ودانستند كھ سّید محّمد از بیم جان خود یحیی را برآن اقدام وااز استماع این

ُوكٌال رسید داشت وجمال ابھی را مكّدر ساخت وساعتی بعد ازآن رسول سابق برای دریافت جواب

میرزا موسی كلیم نشستھ ن معلوم بود كھ جمال ابھی زمام را واگذاشتند ومقداری نزد آقاواز قرائ

راه ادرنھ ھوا بسیار سرد میشود مكالمھ نمود ودر آخر گفت چون نزدیك فصل زمستان است ودر

ھای سواری وباری را چھارم كروسھمناسب اینست كھ بسرعت تدارك سفر نمائید وروز

بیگ آمده معروض داشت كھ ُوكٌال وبیرون رفت وپس از ساعتی شمسیمیفرستیم این بگفت 

وُمھر ابھی از من خواستند وچون قروضم صورت مصاریف اّیام اقامت در اسالمبول را بامضٌا
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استدعا دارم نوعی بفرمائید كھ از قدوم مباركشان بسیار وشھرّیھ كھ دولت میدھد قلیل است

بفیضی برَسم وچون بمحضر ابھی عرض

___________________________________________________________

احباب عراق ھمان شب واقعھ كربال را در بعدھا معلوم شد كھ اكثر"، نبیل زرندی در ضمن نگارش واقعات مذكوره چنین نوشت

دیدم كھ  كرده بود كھ امشب در خوابتازه با پسرش از اصفھان آمده در حرم منزل نموده ذكرخواب دیده بودند ودرآن اّیام قانتھ ھم

جان را نثار نمایم در آنحالت دیدم طفلی دارم كھ دست ولشگر اعدا دور جمال ابھی را گرفتھ اند وَمن سعی میكنم كھ خودرا برسانم

."رفتن بسمت مبارك منع نمودبگردن من انداختھ مرا از

________________________________

---٣٠٢ صفحھ ---

رض شد اكثر مخارج را بحساب خود محسوب داشتند وروزی سھ تومان ّحق الّسعی برای ویع

عائد گردید مقّرر فرمودند كھ در مّدت یكصد وده روز اقامت ابھی متجاوز از سیصد تومان بٌاو

از خود خرج نموده وشكرگذاری بسیار نمود ودانست كھ مضاعف آنمقدار مخارج شده وجمال ابھی

دولت رسید تخمینًا سھ ھزار لت نیاوردند ومعذلك چند صورت كھ بامضایشان بٌامنایدر حساب دو

میخواستیم قروض خودرا بدولت عثمانی تومان شد وبعدًا در اّیام اقامت ادرنھ روزی فرمودند

سند بُمھر ما در خزانٌھ دولت باقی ماند وبسیار بپردازیم ولی اسباب فراھم نیامد والی حال چند

(استرداد شود واین سخن در اصفھان بسمع آقا میرزا محّمد حسن  قروض تٌادیھ واسنادمایلم كھ

رسید وبا سرعت تمام مبلغ را حاضر نموده بھندوستان فرستاد كھ ارسال بادرنھ )سلطان الّشھدٌآ

حسب توّسط دولت انگلیس بدولت عثمانی برسد ولی بعّلت برخی موانع ارسال نشد وآنوجھ راشده

اوانی كھ  در تعمیر وتوسیع بیت شیراز مصروف داشتند ونبیل زرندی چنین نگاشت دراٌالمر
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واذن طلبید در اطاقی كھ مشغول تھّیھ خروج از اسالمبول بٌادرنھ بودند باز میرزا صفا پیدا شد

مبارك را میشنیدیم از جملھ این بود مابین بیرونی واندرونی بود اورا احضار فرمودند فرمایشات

یرزا صفا عرض نمودچون م

___________________________________________________________

باینكھ عیال واطفال ھمراه داریم فرمودند آنچھ یحیی را واسطھ كردند عرض نموده رجا كرد كھ رفتن ادرنھ را امضا فرمایند متعّذر

استاد ین جھت متفّكرند آنھارا بخانھ سفرای خارجھ میفرستیمشود زھی فضل وشرف واگرھم ازابر اھل وعیال ودر سبیل الھی وارد

میرزا احمد باھم نشستھ درین مذاكره بودند میرزا محّمد علی سلمانی حكایت كرد كھ ایستاده بودم میرزا یحیی وسّید محّمد وحاجی

البّتھ نصف ا آب بگیرد یا كّلآنرا گفتندباری داشتھ باشد وبخواھد ازآب بگذرد اگر نصف آن حملریحیی این مثل را ذكر كرد اگر كسی

مضطرب بودند آخر چون جمال مبارك مالحظھ فرمودند آنرا مقصودش آنكھ اگر ادرنھ برویم نصف حملرا آب گرفتھ بسیار پریشان و

خواھیمانصراف نظر فرمودند وبعضی مطالب ومشكالت اظھار شد كھ اینھا سبباست كھ نمیكھ اختالف میشود وّضرامر الّلھ است

كھ عّزت وعّلو عظیمی جھت امر الّلھ بود برویم از جانب دولت ھمھآنھا قبول شد لكن در اكثر اوقات اظھاراسف نموده میفرمودند

واثر ظلم وتعّدی نمودند واین نفوس معدوده در قطب بالد مقابلی نموده تا شھید گشتیمچھ كھ مارا باسم میھمانی آوردند وبیگناه

. عوالم الھی مٌوّثر بود ویمكن چیزی ھم واقع نمیشداین شھادت در كّل

)آقا رضا شیرازی(

بمكر ودسیسھ مشغول شدند كا مابین ھمرھان ابھی فسادی نموده   میرزا یحیی درآن اّیام باّتفاق سّید محّمد بٌاتش حسد مشتعل شده

ذّلتی فراھم سازند

---٣٠٣ صفحھ ---

بمعاونت میرزا جمال ِقدم در كمال عظمت واستقالل فرمودند بلینمود شنیده ام عازم ادرنھ میباشید 

بارھا در طھران پیش من حسینخان اینگونھ امور واقع شد او مرا میشناسد ودر خاطرش ھست كھ

برمن داده شود واسباب پذیرائی میامد واز پدرش شكایت میكرد ومیگفت از ترس اینكھ میھمانی
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مرتبھ وجھی بعنوان قرض از من طلبید ومن راف میروم وچندفراھم نیست از منزل طفره زده باط

حالھم مناو وامثال اورا ولو بسلطنت برسند بھمان نظر ھر دفعھ وجھ را با خّط او برایش فرستادم

از زبان من بٌاو بگو اگر خیر خواه ایرانید فكری كنید كھ سبب عّلو میبینم ودارای وقعی نمیدانم

یای سلطنت درین سالھای متوالی كھ اینھمھ مظلومان را ُكشتید پریشانی رعادولت باشد نھ

منتشر در بالیا مبتال كردید وادارٌه بالد عالم ساختید چھ نتیجھ دیدید جز اینكھ این طائفھوبانواع

عالم شدند یكی برصد افزودند وشماھا در امور خود حیران ماندید ونمیدانید

___________________________________________________________

مردی از اھل ایران مّتصف بفضل حاجی میرزا حسن صفا از مشاھیر رٌوسٌا طریقت امر شد مطاع كثیری از محترمین وغیرھم

وخاك عثمانی ومصر وغیرھا اتباع بسیار داشت وحاجی میرزا حسینخان ودانش وعالم بشئون ریاست تصوفّیھ بود ودر ایران

مسافرت نمود وچند بار بّحج رفت كبیر ایران در اسالمبول بٌاو ارادت میورزید وحاجی صفا كرارًا بعثمانیھ ومصرسفیر مشیر اّلدولھ

اّیام بود وحضرت نقطٌھ اولی را در اّیام تجارت در بوشھر وجمال ابھی را در اّیاموبالجملھ از معارف محترمین متنّفذین وفضالی آن

انقیاد نمیكرد ولی ھمواره با حضور یار  خود داعیٌھ ریاست روحانّیھ داشتھ قبول اطاعت واقامت اسالمبول مالقات نمود گرچھ

ابھی مینمود حكایت مصاحبھاش با حاجی عبدالّلھ نجف آبادی مشھوراست وخودش واغیار توصیف وتمجید از نقطٌھ اولی وجمال

آمد یكی گفت بابیان مردم  ذكری از بابّیھ بمیانمحافل ایران واسالمبول مذكور داشت چنانكھ روزی در مجلسشودر مجالس

از من شنوید پیرامون آنطائفھ نروید كھ كالم شما در آنان تٌاثیری ندارد بیخردی ھستند واعتنائی بایشان نیست میرزا صفا گفت اگر

من در اسالمبول اشنائی باوحجاز با حاجی عبدالّلھ نامی ھمسفر شدم كھ مردی عامی از اھل نجف آباد وبابی بودمن در سفر

اگر بشنوی آسوده خواھی شد وبقیٌھ عمرت را بخوشی خواھی گذراند با داشت بٌادرنھ ھم رفت شبی بین راه بدو گفتم نصیحتی میكنم

راھی است كوبیده شده درینھر نصیحت مفیدی را البّتھ خواھم شنید گفتم این راه دین محّمدی كھ شیعیان میرویمكمال اشتیاق گفت

توانی بیزحمت وتعب عبور نمائی خندید وگفت میخواھم مثل ابوذر وسلمان از راهراه برو تا راه دین بابیھاھم بقاعده كوبیده شود و

كھ امثال شما درآن راه میروند شرافت وافتخاری كوبیده نشده عبور كنم كھ ھمٌھ شما آرزوی آن اّیام را میكشید وبعد از كوبیده شدن

نكنم وحاجی كرد كھ جز سكوت چاره ندیدم وازآن زمان عھد كردم كھ دیگر با اینطائفھ مناظرهچنان بقدرت تكّلمنخواھند داشت و

ساده چنان حاجی صفارا ملزم كرد كھ او ناچارعبدالّلھ مذكور در جّده ومّكھ وطول طریق ّحج با دالئل وبراھین بسیار



- 382 -

_______________________________

---٣٠۴ صفحھ ---

ودر تبریز بدار ونمیدانید كھ بچھ وسیلھ ازاین حیرانی آسوده شوید وجودی را كھ مبٌد این امر بود

از آنھا ُكشتند آنانرا تا زدید جسد منیرش را تیرباران نمودید باز امرش توّقف ننمود ھر روز

فذ شد كھ مختار بود وچنان اینامر نابراشتعالشان افزود زیرا نار عشقشان افروختھ دست قاھر

وقتی از عراق باسالمبول وحال از اینجا وگاھی ازترس خود مارا از طھران بعراق فرستادید

دیگر خواھید فرستاد امر حق باالتر از تدبیر ودانش شما بٌادرنھ میفرستید یقین از آنجا ھم بجای

 مقتول سازند باز این كھ اگر جمیع دَول اّتفاق نمایند ومرا با جمیع دوستانخواھد بود اینقدر بدانید

بعد از شھادت الھی از اشتعال باز نخواھد ماند واین امر جمیع امم عالم را احاطھ خواھد نمودنار

فائز بودند وآنھا دارای ما وحصول مرام آنھا ما فائز خواھیم بود بٌانچھ مظلومین كربال بٌان

بربح عظیم فائزیم وآنھا ما مناصبی خواھند شد كھ قاتلین آنحضرت داشتند پس در ھر حال

جز خضوع وتصدیق چیزی اظھار بخسران مبین گرفتار خالصھ آنچھ میفرمودند میرزا صفا

سبحان الّلھ رّبك ورّب العّزة عّما یصفون وسالم نمینمود تا جمال ابھی قیام فرمودند وبٌایھ مباركھ

ا صفا دیگر مثل سابق در العالمین مجلس را ختم فرمودند ومیرزعلی المرسلین والحمد لّلھ رّب

وآقا محّمد رضا شیرازی چنین )ننمود ودر كمال تحّیر وتغّیر حال مراجعت كرد اطاق بیرونی توّقف

كھ حاجی میرزا صفا ذكری از قدرت دولت نمود وجمال ابھی عظمت وقدرت مظاھر الھّیھآورد

فرموده را بیان وقرائتشانرا برای شھادت وآیھ قرآن در خصوص مٌومن آل فرعون ومھّیا بودن

بواسطٌھ وی بسفیر ایران پیام كردند
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 كیفّیت سفر واستقرار موكب ابھی در ادرنھ

___________________________________________________________

ن آمد دید كھ تشریف بردھاند لكن سرعت بیروآقا میرزا مصطفی نراقی وقتی رسید كھ جمال مبارك بیرون تشریف برده بودند بتمام

درآن بود موجود وھنوز نرفتھ اند جون میدانست كھ میرزا یحیی ھمراه ھست خواست كھسائر كروسھ ھا وكروسٌھ كھ میرزا یحیی

سر بكروسھ كھ درآن بود میرزا یحیی عبارا برچون جمال مبارك را زیارت نكرد اورا مالقات كند بتمام اشتیاق دوان درآن آمد رو

این احمد وسّید محّمد كھ پھلوی او بودند جلوی او نشستند ھمگی احباب متحّیر شدند كھكشید خودرا سرپاچھ انداخت وحاجی میرزا

دیده باشد چون فھمید كھ خودش را پنھان كرد چھ حالت است كھ از او ظاھر گشتھ بیچاره اینقدر دوید عرق ریزان خواست اورا

)شیرازیقناد آقا رضا (.مالقات فرمودند  كلیم اورادیگر مستفسر نشد بعد جناب

______________________________

---٣٠۵ صفحھ ---

بیش از اّیام اقامت جمال ابھی در اسالمبول یكصد وده روز تمام شد وصورت سرمای ھوای ادرنھ

یٌا وسواری اشّحد معتاد بود وگماشتگان دولت عثمانی علی الّصباح عرابھ وگاری برای حمل

مرافقت شدند حاضر بوده آوردند وجمال ابھی در حالیكھ عّدٌه مذكورین از احباب كھ محروم از

انگشتر گرانبھائی بخشیدند زاری وبیقراری میكردند با شمسی بیگ ابراز مالطفت فرموده

مھّیا ومیّسر نیست وشمسی بیگ بعدًاومعذرت جستند كھ در حال سفریم وبخششی قابل ودرخور

نموده انفعال وامتنان خودرا اظھار میداشت  آنگاه قریب پیوستھ نزد علمٌا وشرفٌا ذكر عظمت ابھی

وھمرھان در گاری ھا نشستھ باّتفاق علی بیگ یوزباشی گماشتھ دولت بھنگام زوال با عائلھ

دروازه ادرنھ رفتند ودر ھمانحال میرزا مصطفی نراقی ونیز آقا علی داماد آقاعثمانی بسوی

را گذاشتھ عبداّلرسول قمی بعزم زیارت وارد اسالمبول شدند از حركت موكب ابھی خبر یافتھ عائلھ
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دور زیارت كردند وآقا بشتاب تمام خودرا ببیت رساندند وجمال ابھی كھ در كروسھ میرفتند از

ھ نیائیذ داشتھ گفتند از عقب ما بٌادرنمیرزا موسی كلیم وغصن اعظم ستور مبارك را بایشان ابالغ

مخارج راه داده وداع نمودند وموكب ابھی ھنگام عصر وبا مسافرین عراق مراجعت كنید وبایشان

اقامت جستند وعلی الّصباح در حالیكھ سرمای شدید بود وكمی بكوچك چكمجھ رسیده شب در خانٌھ

ردند وروز آنجا حركت نموده بھ بیوك چكمجھ رسیده نیز در خانٌھ شب را بسر بباران میبارید از

بمنزل سالواری وارد شده شب در خانٌھ بیارمیدندبعد

___________________________________________________________

تدارك در شّدت سرمای قوس حركت كردند وبا آل الّلھ را كھ معتاد بھوای عراق شده بودند ولباس زمستانی نداشتند یكمرتبھ بدون

طریق را دیدند وآنسرمای شدیدراھی كھ بشّدت سرما معروف بود ودوازده روز آندرنھ بردند ازكروسھ ھای باری بسمت ا

وتناسب منزل در محّلٌھ مرادّیھ خانھ سرائی منزل دادند واجرنامھ چند یوم بواسطھ عدم امكانروز ورود دررا پیمودند ومشّقت

سنھ سرمائی بود كھ پیران نود سالھ یاد نداشتند بدرجٌھ رده بود ودر آنرا ترك كخانھگرفتند كھ صاحب آن بواسطھ شّدت برودت آن

چند روز یخ بست وھم شّط بغداد در بست در معدن نقرهحیوانات بالد سردسیر از سرما تلف شدند وشّط فرات كھ ھرگز یخ نميكھ

. شدرما در لوح ملوك نیز نازلسروی یخ عبور میكردند وتفصیل آنبكر تا چھل روز یخ داشت ومردمان ازحدود دیار

) نبیل زرندی(

_______________________________

---٣٠۶ صفحھ ---

آنجا بمنزل یگر ماندند ونیمھ شب در سرما وباران ازوبرخی از ھمرھان با اسباب طبخ در خانٌھ د

روز دیگر از آنجا رانده وبركاس حركت كردند شب را اقامت نموده روز بعد بمنزل بابااسكی رفتند

 واقع ١٨۶٣ دیسامبر ١٢ مطابق ١٢٨٠بٌادرنھ وارد شدند وورود بٌادرنھ یوم ششم از غّره رجب
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نمودند وجمال ابھی با اھل حرم در طبقٌھ فوقانّیھ كھ  منزلشد  وموقتًا در خانی معروف بخان عرب

قرار گرفتند واحّبا وھمرھان در طبقٌھ تحتانّیھ كھ نیز حجرات معدودی مشتمل بر حجراتی چند بود

نمودند وبعد از سھ شب در محّلٌھ مرادّیھ بقرب تكیٌھ مولوی خانھ اجاره كرده جمالداشت سكونت

صبح ل نمودند وھمرھان در خان عرب مذكور ماندند وھمھ روزه درابھی واھل حرم بدآنجا نق

وجمال ابھی با عائلھ وشام بدر بیت ابھی آمدوشد میكردند واز خانھ برایشان شام ونھار میبردند

داشت واقامت در سرمای زمستان غیر بعد از یكھفتھ از خانٌھ مذكور كھ ساختمان قدیم وتابستانی

جنب جامع انتقال فرمودند وخانٌھ اّولی را بھمرھان قع در ھمان محّلھ درمقدور بود بخانھ دیگر وا

میرزا موسی كلیم ومیرزا یحیی خانٌھ در قرب خانٌھ اّولی تھّیھ كردند واگذاشتند وبرای اقامت آقا

ھمرھان را بٌانواع وظائف خدمت در خانھ موّظف فرموده دیگران را دستور اشتغال بھوبعضی از

___________________________________________________________

بحضور مبارك رفتھ دامن را  علی بیك یوزباشی كھ ھمراه بود برای وداع وكسب مرّخصی"، آقا محّمد رضای شیرازی نوشت

ودند كھ خواھد شد رسد ومٌامورّیتش نیز در ادرنھ باشد وبٌاو وعده فرمباشیبوسیده رجای عنایت نمود تا از رتبھ یوزباشی بھ بیگ

با عّمال دولت در آنجا نداشتند ظاھر میّسر نبود چھ ترّقی ازمقام یوزباشی بمقام بیگباشی تصور نمیرفت وراه آشنائیواین برحسب

ومٌامورّیتش بٌادرنھ انتقال یافت وبا كمال خلوص مشّرف بحضور مبارك شد ولی چندی نگذشت دیدیم علی بیگ یمیربیك باشی شد

رسد ومٌامورّیتش نیز در ادرنھ شت كھ وصولش بدانمقام از توّجھات مبارك وقوع یافت پس رجا نمود كھ برتبھ میرآالیداویقین

شد وبا منطقھ ودائره وارد گشت وبٌاحباب در كمال بشاشت سالم واحترام میكرد باشد فرمودند انشٌاالّلھ پس از یكسال دیدیم میرآالی

وسائط كثیره ھم داشتند مع ذلك ارك میرآالی شدم وگرنھ بسا نفوس بیكباشی بودند وخدمتھا كردهمیگفت كھ من بتوّجھ مبومكررًا

از مرتبٌھ یوزباشی بمیرآالی رسیدم شخصی از احباب در حضور بود كھ او موّفق نشدند ومن با عدم وسائط ظاھری در مّدت دوسال

مگر تو چقدر میخواھی اھد پاشا شود بلطافت وبشاشت فرمودندبحضور آمد وبعد از شكر عرض كرد كھ حال میخوامیرآالی بوده

".در دنیا بمانی وشنیده شد كھ در سال بعد فوت شد

_______________________________
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---٣٠٧ صفحھ ---

بست ودم بكسب وشغل دادند وبدینطریق استقرار جمال ابھی در ادرنھ بید تقدیرات غیبّیھ صورت

.ت یوم الفصل اٌالكبر ونفخ صورحیات عامھ بشر آشكار میگشتبدم عالمات ومقّدما

احوال احّبای عراق وایران بعد از مھاجرت ابھی از بغداد

ایران بعد از مھاجرت جمال ابھی از عراق میدان معارضت اعدا بی مانع مانده عّمال دولت

تعّرض برخاستند بومعاندین از علما ورٌوسا وغیرھم كھ سینھ پراز كین وحسد دیرین داشتند

از دست رفت وبقصد التحاق وجمعی از احّبای بغدادرا زمام صبر در مفارقت مولی ومصادمت اعدا

ویا جان در رھش نھند از آنجملھ آقا شیخ بموكب ابھی بی اختیار روانھ شدند كھ یا بمحبوب رسند

از منزل جدیده حول ابھی بود چون حسب اٌالمر صادق سابق اّلذكر كھ سنواتی در عراق طائف

ودو ماھی بغایت اندوه وحسرت بسربرد آنگاه پیاده بی ببغداد برگشت در نوم ویقظھ آرام نداشت

روان شد وتا معدن نقره خودرا رساند ودر آنجا از شّدت مشّقت راه زاد وراحلھ ھمراه برید دولتی

اشان كھ جوانی آقا علی مسگر معروف بعلی عرب از اھل محّلھ پشت مشھد كجان درباخت ونیز

از نشاط وانجذاب ایمانی بود وسنینی در بغداد اقامت داشتھ در حالت عشق وجذبھ روحانی سرشار

بدیعھ مناجاتّیھ از لسانش صادر گردید وچون روزی یكیآثار

___________________________________________________________

 خویش *در جالدت ھم نبرد صد اسد _نوجوان باشكوه سرو قد_*سیناش بود نامكھ غالم وھم ح_آن یكی محبوب ابھی را غالم 

 از عراق *سوزد از ھجران شھ آرام او_آن یكی او شیخ صادق نام او-*كھ مبادش شاه محروم آورد_را از خوف مسموم آورد 

*ب بی توشھ وبی غمگسارروز وش_تا چھل منزل شبانھ باسوار_*با سوار تندرو آید بیرون_آنعاشق دل پرزخون
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*یابھائی گوید وجان بسپرد_اندر آنجا جان بجانان میسپرد_*دیگرش جانی نماند در جسد_تا بشھر معدن نقره رسد

*عشق محبوبش كشاند بارسن _بد حسن زھل كاشان زاده عا-*اندرآنجا گردد از غم ھمچھ مو_باز یك فرد جوانی ھمچو او

اوھم از *آید از بغداد تاشھر حلب_آن یكی درراه حّقش تشنھ لب _*ھمچھ صادق جان دھد دراه یار_اراندرآنجا بی معین وغمگس

*مثل او كم دیده این گردان فلك_نوجوانی پاك طینت چون ملك_*قلبش از نور بھائی منجلی _كاشان ولی نامش علی

*جانش بلبدرحلب ازغم رسد_دوست جویا چون رسد اندر حلب 

)نبیل زرندی(*در ره محبوب ابھی جان دھد_اندر آنجا رو بخاك ره نھد 

________________________________

---٣٠٨ صفحھ ---

صدای ر در محضر ابھی تالوت شد چنین فرمودند اگر مردم انصاف داشتھ باشندیكی ازآن آثا

ظھور بدیع كافی ھمین مناجات بدین صفا وسالمت وتٌاثیر وحالوت از لسان جوانی اّمی در حقّیت

در بغداد پروانھ وار طائف حول است باّتفاق آقا محّمد حسن نام جوانی كاشانی كھ نیز اّیامی چند

بعراق آمد واستدعا نمود تا امر فرمودند آقا بود وپدرش آقا عابد شعرباف از كاشانانوار ابھی 

اّیامی چند در وطن درنگ نتوانست كرد وپیاده راه محّمد حسن با وی بوطن برگشت وبیش از

ابھی ببغداد رسید وشوق وصال زمام اختیار از كَفش بربود عراق را پیش گرفت بعد از مھاجرت

ھمراه گشت وتا موصل رفتند واز آنجا آقا محّمد حسن بطریق دیاربكر ب مذكوروبا آقا علی عر

.ماردین وفات نمود وآقا علی بسمت شام شتافت ودر حلب جان سپردروان شد ودر قرب

فتنھ در سلطان آباد عراق وشھادت جمعی از احباب
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بسبب یران منتشر گشت ورعبی كھخبر مھاجرت موكب ابھی از بغداد باسالمبول در ھمھ جای ا

ایران جای واقعات عراق وخسران شیخ عبدالحسین وھمرھانش از مجتھدین در قلوب مّالھای

وقمع این طائفھ گزین شده زائل گردید وبا مساعدت حكمرانان وتھییج مجتھدین عراق بقلع

د كمر بر قتل احّبا خصوصًا باقر مجتھپرداختند از آنجملھ در سلطان آباد عراق ایران آقا سّید محّمد

مّال محمد علی فاضل ونوشادوكربالئی رحمت الّلھ ومّال ابراھیم مّالباشی

___________________________________________________________

_*ر آن ذو اٌالقتدار ز سّمو قدو_در ھر دیار از عّلو امر او_*بود وجھ الّلھ ابھی را مقام_الغرض وقتی كھ در درا الّسالم 

*خود بسوراخی خزیدزاضطراب_ھركسی گاھی بیان را میگزید 

*از جفای خلق آزاد آمدند_جملٌھ احباب آسوده شدند -*حبس وقتالزاھل ّحق مرفوع شد _ن ذو الجالل چند سال از پرتو آ

*شیران آمدندحملھ دربر زمره_ بیرون آمدند جملھ از سوراخ-*روز روبھان آمد بكام_الّسالم چونكھ شد بیرون شھ از دار

*روبھان گشتند یكسر شر گیر_چونكھ شیران زامر حق بودند اسیر 

*حملھ میكردند بر دلخواه خود _گرنھ منھی میشدند از شاه خود 

*ارض را كردندی از روباه پاك _بچنگال ھالك در یكی حملھ

) نبیل زرندی(*زین سبب روبھ برایشان جبر كرد -ورشان بر صبر كردلیك شھ مٌام

_______________________________

---٣٠٩ صفحھ ---

بغداد چند شاد كھ از مشاھیر محترمین بودند بست وآن چھار در سنین اشراق جمال ابھی از افق

در جوار پر انوار سافرت ابھی بود چندیبار بزیارت مشّرف شدند ودر سفر اخیرشان كھ قریب بم

ترغیب كھ در مالقات اخیر وزیستند واز حرارت بیانات چون شمع روشن گشتند واز جملھ تشویق
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مّالباشی فرمودند بسلطان آباد ووھنگام وداع شنیدند بدینمضمون كھ بكربالئی رحمت الّلھ

د واز سطوت حّكام وظالمین مضطرب گردیمراجعت كرده موجب اشتعال نار محّبة الّلھ در قلوب

ھرگاه قربانی امر الّلھ شوید عند الّلھ كبر مقام خواھد ونشوید زیرا كھ فقط تسّلط بر اجساد دارند

كردند بی پروا بتبلیغ پرداختند وكربالئی رحمت الّلھ از معاریف وایشان چون بوطن عودت

 از معاریف را ھدایت نمود ودر ھمین منجذب وناطق بود وقریب ھفتاد نفرومحترمین بود فاضل

آنحدود بتوابع ومضافات مالیر سفر كرده ّجم غفیری را مھتدی ساخت وتقریبًا تمامت مٌومنینَسنھ

از آثار اقدامات كھ از آنجملھ شاھزاده موزون ھست كھ جمیع احوالش را در بخش شّشم مینگاریم

جمعی از احباب ثابت قدم گرد ی ودر ملك آباداو بظھور آمدند وبعدًا در حمزه ترك بوی علیا وسفل

مھاجرت بسائر جھات كردند ودر سلطان آمدند ولی در اثر تضییقات بعضی از میان رفتھ وبرخی

تعّلق بٌاو داشتھ حمایت مینمودند ومّال محّمد علی از آباد بسیاری از محترمین حّتی شحنھ وكالنتر

مران بود وبا سّید مجتھد مذكور صحبت بتبلیغ واستدالل انجال حكآنجماعت ومّال ابراھیم مّالباشی

جزوی از صحیفھ سجادّیھ را با لون قرمز وشطری از مناجتھای بدیعھ را بلون بر امر نمود گویند

فریب نوشتھ داشت بمجتھد حاضر نمود تا كلمات جدیده وقدیمھ را تفكیك نماید وسّید مجتھدسیاه

نوشت ودر ھامش یات بابّیھ تصّور كرده برظھر آن ردودی چندرنگ را خورده كلمات سجادّیھ را آ

ومّال باشی جزوات مذكوره را كلمات بدیعھ كھ با مرّكب سیاه مطّرز بود مدائح مسائلی مرقوم نمود

ویرا روینھان كرد وآقا محسن مجتھد كھ بجمعی از علما وفضالی بلد نشان داد ومجتھد كینھ وعناد

وثروت ونفوذ بود با ایشان دوستی حاصل كرده معقول وصاحب قبیلھمردی عالم وجامع منقول و

وحمایت مینمود وسّید محّمد باقر مجتھداز مسائل این امر مستحضر شده محّبت



- 390 -

---٣١٠ صفحھ ---

پیوستھ جمعی مجتھد مذكور كھ مقامات علمّیھ نداشتھ در مقابل آقا محسن اقدامی نمیتوانست نمود

میپرداخت ودراین ھنگام كھ خود ھمراه كرده در مواقع منظوره بھیجان عموماز ارازل جّھال را با 

عصبّیت وعنادش برافروخت وبا وجود از عھدٌه مناظره ومحاّجھ با مّال باشی برنیامد وآتش

وبا عدم موافقت آقا محسن كاری از پیشش الّلھجمعّیت ونفوذ اینطائفھ خصوصًا كربالئی رحمت

داشت كھ میخواھم تحقیقات كاملھ در خصوص این امر ٌاقا محسن اظھارنمیرفت تدبیری نمود وب

بنصائح ومواعظ خود اینطائفھ را منصرف سازم وگماشتٌھ آقا محسن كرده آنگاه اعتراف نمایم ویا

الّلھ فرستاده از لسان او پیام كرد كھ در خانھ كسی نیست بیائید مقداری را نزد كربالئی رحمت

نگاه  زائل نمائیم وجمعی ارازل خونخواررا با اسلحھ در قھوه خانھ منتظركنیم وّھم وّغمصحبت

كربالئی رحمت الّلھ داشت وسپرد ھر وقت امر كند بریزند وكار آنمظلومان را انجام دھند وچون

شروع بصحبت شد سّید از كربالئی واحترام كردندد با ھمھ حاضرین از جای برخاستھ وارد شد سّی

میاندازی كربالئی بیدرنگ جواب داد چونكھ فطرت ابی نمیكنی وجوانان را بدامپرسید چرا مرا ب

میدانم كھ قابل ھدایت نیستید وسّید فی الحال صیحھ بركشید جوانان پاك وبی آالیش است وشمارا

كافررا بدھد وجمع ارازل ریختند وبطرفة العین كربالئی را با قمھ وكارد كھ مسلمانی جواب این

وآقا محسن را از مشاھده آنحال چنان حیرت ووحشت گرفت كھ دم نزد وسّید باقر كسدرھم دریدند

را از مسجد فرستاد مّالباشی را نیز بتزویر حاضر كردند وبشھادت رساندند آنگاه مّال محّمد علی

بشھادت رساندند وبفكر آوردند وكار اورا نیز ساختند وبعد از او نوشاد جوان را حاضر نموده

ومتفّرق گشتند وبچنگ اعدا نیفتادند دیگر شدند ولی آنان خبر یافتھ ھریك بنوعی مختفیاحّبای 
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كھ زوجٌھ آقا میرزا معصوم مجتھد برادر سّید وفقط سّیدٌه محترمھ اخت میرزا حسن تفرشی را

بدیعھ را از مادر بٌارث داشت نزد سّید مجتھد حاضر كردند مجتھد مذكور بود واستقامت در عقیدت

رّد وانكار بر زبان رانده نجات یابد وآنمظلومٌھ محترمھ ثبات واستقامتار نمودند كھ كلمٌھواصر

---٣١١ صفحھ ---

زمین افكندند ورزید لذا بموجب حكم وفتوی سّید مجتھد اورا در جوالی انداختھ از پشت بام بر

ذكوره جمعی را بابی موجور وستم بسیار وارد آوردند وباٌالخره شكایت بطھران نوشتھ كھ سّیده

فتنھ در .بشھادت رساندند ووگمراه نمود ودو سوار آمده ویرا بطھران برده بحبس انداختند

سّیدی از مّالھای نجف آباد از جھت شّدت تعّصب اصفھان وحبس وقتل جمعی از احّبای نجف آباد

 وحاجی مّال حسن ّعم وی كھ )زین المقّربین(مّال زین العابدین وعداوت با این طائفھ مخصوصًا با

وعّدٌه كثیری را مھتدی ساختند وشھرت عّدت وقّوت اینطائفھ در آنجا موجب ھیجانبتبلیغ قیام كرد

شھادت در علمای محّل وخصوصًا شیخ ومّالی اصفھان گردید جمعی از مّالھا وغیرھم را بعنوان

شیخ محّمد باقر فھان نزدخصوص مزرعھ متنازع فیھا كھ درآن سمت وكالت داشت با خود باص

مّال رحیم مجتھد نجف آباد وبا مجتھد برد وصورت اسامی عّدٌه كثیری از احّبا بخّط وامضای)ذئب(

مّال رحیم مجتھد را كھ محّرك اصلی فتنھ شھادت بر بابی بودنشان داده بمجتھد مزبور سپرد واو

ا ریختند ومیرزا نصرالّلھ برادر دبیر وقمع اینطائفھ روفساد آن قصبھ بود احضار نموده نقشٌھ قلع

اصفھان بود بر اقدام بٌان مقصود واداشت وشھرت داد كھ مّال رحیم ده الملك را كھ نائب الحكومٌھ

بحكومت میدھد تا یكتن بابی در نجف آباد باقی نگذارند وبرای اینكھ احّبارا بسھولتھزار تومان

دیوانی با  از طرف حكومت برای تحصیل مالّیاتگرفتار كنند باینطریق تزویر نمودند ومحّصلی
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محّصل بخانٌھ كدخدا وارد صورت اسامی مختلط از آحاد اینطائفھ وغیرھم بقصبٌھ مذكور فرستادند و

بشھر روند وگروھی از احّبا از این خبر شده اظھار داشت كھ روز بعد باید جمعی برای ادإ مالیات

زینالمقربین با عّدٌه مخفیانھ بشھر رفتھ پنھان (العابدین ناستشمام رائحٌھ فساد نمودند ومّال زی

قصبھ پنھان گشتند وبرخی باطراف گریختند وباقی بر جای ماندند وروزی شدند وبعضی در ھمان

از احّبا وغیرھم را بشھر بردند ونزد حكومت در حالیكھ شیخ باقر مجتھد مذكوردیگر جمعی

---٣١٣ صفحھ ---

حاضر نمودند واسامی را از روی صورت مذكور خواندند ونام ھریك ازمذكور حضور داشت 

دھند بعضی احباب كھ ذكر میشد شیخ زبان بّسب ولعن گشوده حكم میداد كھ آنان را در یكسو قرار

گفت برمن ثابت ومسّلم است بٌاو گفتند چرا دشنام میدھی ھنوز نسبتی در بارٌه آنان معلوم نشد شیخ

تا روزی كھ خبر واقعھ مذكوره سلطان ھفتاد نفر از این طائفھ را حبس نمودوباینطریق حكمران 

كرد تا حبیب نام از آنمظلومان را بقتل رساند آباد شیخ باقر رسید نزد حكومت حاضر شده اصرار

ابھی در بغداد مّدتی در آنجا بود وچندی در مزرعٌھ وّشاش وحبیب مذكور در اّیام اشراق شمس

ونزد حكمران وشیخ مذكور اقرار واعتراف باین امور كرد ولذا اورا غال نمودبخدمت زراعت اشت

آورده با دژخیم خونریز بپای قاپوق وقتلگاه بردند در آنحال پدر متعّصب بیرحمشاز زندان بیرون

حبیب ظاھر اصرار كرد تا سر پسررا در دامانش بریدند ودر آنروز سوز عشق وتسلیم ورضائی از

از آنمظلومان را حاضرین متٌاثر گشتھ پدررا نفرین ومالمت ھمی كردند ودو تنشد كھ جمعّیت 

آنان خواھد ضربتی وارد آرد گوش بریدند ودو نفررا در میان فوج سرباز گرداندند كھ ھركھ از

در بین انبوه تماشائیان با اذّیت وآزار ونیز آقا حسین ابن علی خّیاط را از جمع مظلومین محبوس
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شیخ بدینطریق معّذب ساختند كھ پاھا بباال وسر بپائین  پای قاپوق كشیدند وحسب حكموسخرّیھ تا

تماشا میكردند واو استغاثھ مینمود كھ ویرا سر ببرند واز آن مشّقت بیاویختند وجمعّیت اخالط ناس

وتنی از تماشائیان را دل بسوخت وخشتی چندرا روبھم نھاد چنانكھ دست وعذاب خالص كنند

برآن رسیده تكیھ كند وآخوندی رسید وخشت ھارا بینداخت ودژخیم سّفاك چون  مصلوبآنمظلوم

ولی متٌاثر شده بی اختیار چنین گفت والّلھ ما دژخیمان در مابین مردم بسختدلی بدنامیماین بدید

آنمظلوم تا واین آخوندھا اگر سید الّشھدارا بدستشان دھند زودتراز شمر سرشرا جدا مینمایند

حكمران رسید ومصلوب را ٌھ روز آویزان وقریب بھالك بود ودر آنحال خبر عزل میرزا نصرالّلھنیم

از دار پائین آورده نزد رفقایش بزندان برده حبس نمودند

---٣١۴ صفحھ ---

پیاده مغلوًال با نمودند واز سائر محبوسین پانزده تن را در زندان اصفھان نگھداشتند وھفده تن را

گرفتھ عذاب وعذابھا طوت وغضب بطھران فرستادند واز دیگران مبالغ نقود بسیارسواران س

بطھران كشیدند ویك تنی از اسرا نموده رھا كردند وھفت سوار دولتی ھفده تن اسیر مذكور را

از رفتار بازمانده ناچار اورا سوار كردند وظلم دربین طریق برای شّدت مشّقت بیمار وناتوان شده

چند بار از شّدت تشنگی خودرا بكنار نھر انداخت تا آب بنوشد ر وارد آوردند چنانكھوجفای بسیا

قرب كاشان جان سپرد وجسدش را بكاشان برده خواستند سرش را جدا وسواران نگذاشتند ودر

نامھتا دچار بازخواست دولت نگردند ولی احّبا خبر یافتھ از تّجار بلد شھادتكرده بطھران ببرند

بطھران كھ آنمظلوم در دو فرسنگی كاشان وفات یافت وجسدرا بخاك سپردند وباقی راگرفتند 
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در محبس جان داد رسانده در انبار دولتی بكند وغّل انداختند واز آنان آقا علی رضای یزدی

وبكمك امام جمعھ طھران بنا بود وپانزده تن باقی پنج ماه در انبار بسر برده آنگاه مستخلص شدند

آنمظلومان بوطن برگشتند شیخ باقر نجفی بمقاومت نھوبھ شان را استرداد كنند ولی ھمینكھاشیٌا م

مبلغ ھزار تومان بٌامیر ارسالن خان مجداّلدولھ حكمران جدید پرداخت ومّال رحیم مجتھد نجف آباد

 واقعٌھ مّالتخویف كرد كھ بابیان نجف آباد بانتقام قیام مینمایند وواقعھ ماننداصفھان وعده داد اورا

چند غالم محّمد علی حّجت كھ در اّیام حكومت وی از زنجان رخ داده واقع خواھد شد واو شبانھ

در زندان انداختند ازاصفھان بنجفآباد فرستاد وجمیع پانزده نفررا دستگیر كرده باصفھان كشیده

ان از دیدار یكدیگر وآن مظلوموبا رفقایشان بعد از شش ماه مفارقت مجددًا بكند وزنجیر نھادند

واقعات روز بعد شدند ویكی از ایشان مسرور گشتھ شب را بتالوت مناجات وآیات پرداختھ منتظر

مشاھیر علما ودارای اجازٌه اجتھاد بود وبا فضل حاجی مّال حسن ّعم زین المقّربین مذكور از

اشت واو شب در عالم رٌویا ریشھ میكند وشیخ باقر عداوت با او دونطق بلیغ خود اوھام مّالھارا از

جمال ابھی وارد زندان شده با دوسھ تن دیگر خلعت پوشاند وجمیع را دید كھ كشتی از طرف

بثبوت واستقامت

---٣١۵ صفحھ ---

مجلسی فراھم نماید تا توصیھ وداللت كرد ولذا بواسطھ تنی از زندانبانان بمجد اّلدولھ پیغام داد كھ

ومظلومّیت بابیان را نمایان سازد ومجد گر محاّجھ كند وحقیقت را عیاناو با شیخ باقر وعلمای دی

روانھ كرد تا آنچھ از حاجی مّال حسن شنیده ابالغ نمود اّلدولھ زندانبان مذكوررا نزد شیخ باقر

را در محبس گمراه مینماید وعالجش جز شمشیر نیست ومجد اّلدولھ شیخ گفت فائده ندارد وعّده
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از رفقایش را داد وچون حاجی را حاضر كردند در مجمع تماشائیان لسان ھ تنفرمان قتل او وس

ظھور حسینی را اعالن وحّجت ودلیل را بیان نمود واعمال رٌوسٌا ملل را در ھنگامتبلیغ گشوده

محاّجھ وظھور مظاھر الھّیھ شرح داد وعدم حضور شیخ باقر وعلما وحكمران را برای مناظره

تمام كنید كھ  شیخ باقر رسید فی الحال كس فرستاده گفت زود كارش راذكر كرد وخبر بسمع

آنگاه آقا حسین موجب اضالل جمعی میگردد لذا محاسن سفیدش را بخون حلقومش خضاب كردند

در توانگران نجف آباد بوده وبن علی خّیاط سابق اّلذكررا سر بریدند سپس حاجی صادق كھ از

حسین را بقتل رسانند ولی برخی مجد اّلدولھ را ردند وخواستند محّمدتبلیغ لسانی گویا داشت ذبح ك

زندانیان بنجف آباد فرستند تا در معابر ومجامع بانواع جفا مقتول برآن داشتند كھ اورا با سائر

وُاسرارا بدان قصبھ برده در بینی مھار انداختھ با نھایت اذّیت وآزار در كوچھسازند لذا باقی

شّدت ضرب وداندند وبرخی را گوش وبینی بریدند وآقا محّمد حسین مذكوررا بكثرتبازار ھمی گر

مذكور نجف آباد اسماعیل با چوب ھالك كردند آنگاه ھمگی را رھا نمودند وبعالوه شھدإ از ُاسرای

كشیدند ودر بین طریق بچاھی انداختھ نامی از احّبای آن قصبھ را مالزمان كدخدا بسوی اصفھان

اسماعیل در بین راه فرار كرد وحسن نامی را دست با خاك بینباشتند وشھرت دادند كھچاه را 

ابھی در حّقش دعا فرمودند واو سالھا در كمال قّوت واستقامت بریدند ورھا نمودند وبعدًا جمال

خونسار قّصابی را با پسرش شبانھ در خانھ سر بریدند وھم تنی از احّبا نجف بزیست ونیز در قرٌا

واقعات در یكی از قرٌا مفقود اٌالثر كردند وبضاعتی كھ ھمراه داشت بردند وبعد از تمامتراادآب

مذكوره عباسعلی نام جوان دلیری از احّبارا

---٣١۶ صفحھ ---
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در از احّبارا در نجف آباد گرفتھ حبس نمودند وحكمرانرا برآن جوان دل بسوخت ومیخواست

وجوان را ھالك م یكی از اشقیا حسن نامی را شبانھ بزندان فرستادپنھانی ویرا رھا كند درآنھنگا

یافتند واورا مسموم ساختھ نمود وحسن قاتل بعدًا خود فائز بایمان بدیع گشت واقربا از حالش خبر

نجف آبادی شمردیم در سال بعد از ھالك نمودند وواقعات شھدائیكھ بعد از شھادت محّمد حسین

.نجف آباد واصفھان ثبت نمودیم اینجا برای تسلسل واقعات واقع شد ودر ١٢٨٠سنھ 

فتن متواصلٌھ خراسان

بر تبلیغ  آوردیم واقعات مذكوره كھ در اثر قیام علما مٌومنین١٢٧٨چنانكھ درضمن واقعات سال 

.بعد امتداد یافت وھیجان مّالھا واعدا روی داد درین سنھ بٌاوج شّدت رسید وتا اواسط سال

نھ در مازندرانفت

طھران كھ آقا سّید محّمدرضا وآقا سّید ابوطالب شھمیرزادی با ھمرھانشان چون در حبس انبار

احّبای سنگسر سابقًا نگاشتیم آزاد شده مراجعت بوطن نمودند جوش وخروش جدیدی فیما بین

بحاكم بارفروشوشھمیرزاد وخصوصًا مازندران حاصل شد ومعاندین ھیجان نموده شكایت

اینطائفھ بقریٌھ بھنمیر رفتند وآقا عبدالحسین خان بندپن بردند تا مٌامورین حكومتی برای دستگیری

آقا مشھدی احمد علی از بقّیة الّسیف قلعٌھ وحبیب بن آقا رسول شھید شھیر از اصحاب قلعھ

وكتارة فروش كشیدند وحكمران بٌانان پرخاش وغلظت نمود مذكوره وآقا خلیل را اسیر كرده ببار

مجروح ساخت وجور وجفای بسیار وارد كرده مّدت چھار ماه وبر پشت آقا حبیب فرود آورد

زنجیر بداشت واشرار وارازل قریھ با اسلحھ وچوب وغیره برای قتل وایشانرا در زندان بكند



- 397 -

احباب ھجوم بردند وشرارت وخسارت بسیار نمودند چنانكھ عّدٌه ناچار باطرافوغارت بخانھ ھای

ومتواری گشتند ودر بحبوحٌھ فتن ومصائبفراری

---٣١٧ صفحھ ---

 میالدی١٨۶۴_ ھجری قمری ١٢٨٠ سال بیست ویّكم ظھور واقعات سال 

شدند ومصائب مذكوره عّدٌه بسیاری از مٌومنین ایران كھ مشتعل ومنجذب در عقیدت وایمان

عدیدٌه در محیط این ائفھ افزوده شده ومراكزخودداری از تبلیغ ننموده روز بروز بر شمارٌه اینط

آنھا طلوع نمود ودر قصبٌھ امر چون آباده فارس ومالیر وغیرھما نمودار گشت واحّبائی در

اسماعیل وبعدًا حاجی یوسف وحاجی خوسف واقعھ در شش فرسنگی بیرجند نخست حاجی محّمد

.رد در سلسلٌھ مراكز این امر گردید مذكوره نیز واابراھیم وغیرھم قبول این امر نمودند وقصبھ

استقرار استقالل امر جمال اقدس ابھی وفساد واغراض میرزا یحیی

استقرار گرفتند از جمال ابھی در شھور اّول نزول بٌادرنھ كھ بنوع مذكور در خانٌھ معروف بمرادّیھ

ا برافراشتند اّعز ابھی روجھ امر ابدع اعلی رفع نقاب وكشف حجاب فرمودند ورایت استقالل

زرندی ومنیر كاشی وغیرھما از اوضاع واحباب بالد اخری از ایران وعراق وتركّیھ بواسطٌھ نبیل

ھمی نمودند والواح كثیره مھیمنھ كھ حامل نفحٌھ واحوال خبر یافتھ توّجھ بٌادرنھ وذھاب وایاب

 كمال ولوح آقا لوح سّیاح لوح احمد یزدی لوح حاجی میرزاصور الھی بود از قبیل لوح نقطھ

وغیرھما پی درپی صدور یافت ودعوت برجعت حسینّیھ ونفحٌھ مسیحّیھ میرزا موسی حرف البقٌا

كّرة اخری وطلوع قّیوم بعد قائم ومن یظھر الّلھ موعود در بیان وسطوع انوار وظھور طلعت اعلی
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از مخالفت جمعیپنھان را بمسامع مشاھیر بابّیھ رساندند وھمگی را بقرب بروز افتتان وجھان

میكردند حسودان اخبار وانذار نمودند در ادرنھ گاھی برای مالقات نفوسی معدود ذھاب وایاب

محّمد پاشا قبرصی كھ قبال چنانكھ بمالقات احّبا بخانٌھ آقا میرزا موسی كلیم میرفتند ووالی ادرنھ

ولی اّیامی طویل اخالص میكرد چندی صدر اعظم وشخص اّول دولت عثمانی بود ّسرًا اظھار

نیز معزول شد وسلیمان پاشا منصوب اونگذشت كھ عارف پاشا بحكمرانی ادرنھ بر قرار گشت و

اخالص داشت وچند بار وعده خواھی نمود گردید كھدر طریقت قادرّیھ بوده نسبت بجمال ابھی

ومیرزا یحیی از مشاھدٌه این امور بغایت بغض

---٣١٨ صفحھ ---

خت ومخصوصًا چون مراعات آداب احباب را نسبت بعظمت ابھی مشاھدهبغض وعناد برافرو

عیان میكرد صورت وحالتش دیگرگون میشد ومكنونات ضمیر وخیال متدّرجًا از حال ومقالش

گاھی بٌانخانھ كھ میگشت ونبیل زرندی نقل قول از آقا میرزا موسی كلیم را چنین آورد جمال ابھی

گاھی یحیی میدید كھ اصحاب د وبھریك منتھای عنایت میفرمودندمن ویحیی بودیم تشریف میاوردن

میشد اّما بزبان نمیاورد واز من خائف قدم مبارك را میبوسند رنگش تغییر میكرد وحالش دگرگون

دھم وبا من بنفاق حركت میكرد وغیر آنچھ در دل داشت بود كھ مبادا اسرار بیست سالٌھ اورا بروز

اصحاب خوب محّبت خاصی بایشان دارند وھر وقت حضور مبارك ینبر زبان میاورد ومیگفت ا

وتواضع بنفاق مینمود وتصدیق فرمایشات مبارك میكرد روزی ذكر بعضی بود منتھای خود داری

ملوك كھ خطاب بعبد العزیز ووكال بدون مداھنھ بود میفرمودند یحیی بعد از بیاناز آیات سورٌه

قد جئناك ان چیزی نوشتھ میشود اّولش این باشد اّیھا العزیزمبارك عرض كرد خوب بود اگر بسلط
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من چیزی بٌاو بنویسم قد ببضاعة مزجاة من لدی الّلھ المھیمن القّیوم  جمال مبارك فرمودند اگر

كھ توّقع داشت كھ ھرچھ میگوید جئتك ببضاعة قوّیة وچنان رنگش تیره شد كھ ھمھ ملتفت شدند

بر غّل قدیم او افزود وبفكر ھالكت جمال زی نگفت لكن غّل جدیدتصدیق كنند دیگر در مجلس چی

كردم ومیگفتم شاید بیك التفات جمال مبارك گمان نمیھامبارك وھمرھان افتاد ولی من بایندرجھ

زیرا كھ ھمھ حّتی خود او نمیدانستند كھ جز در ظّل مبارك از جمیع از دلش بیرون خواھد رفت

ھد بود وھیچكس مانند مبارك پرده روی كار او نخواھد كشید شبھایوعّزتی نخوابرای او آسایش

ومیپرسید حكما زمستان كھ باھم بودیم ذكر اكسیر بمیان میاورد وخواص اشیٌارا از من جویا میشد

میگفتم گاھی در ضمن ذكر اشیٌا در ّحق فالن دوا چھ اعتقاد دارند منھم آنچھ بنظرم صواب میامد

اشیٌارا چھ نوشتھ اند وچقدر از آنھا مھلك است رد كھ حكما سبب تٌاثیر اینسمومات را بمیان میاو

منھم

---٣١٩ صفحھ ---

ھریك از منھم بی خیال گفتگو میكردم ووقتی كھ ثالثی نبود كّمیت وكیفّیت وتركیب وتجزیھ

 خالص ھداراشگنسمومات را سٌوال میكرد میگفت بعملی از اعمال اكسیرّیھ دست زده ام كھ

گرفت انتھی  وبالجملھ خصوص الزم است وبازاری آن بكار نمیاید وساختن آنرا از من تعلیموم

ھمراز وھم شور بود وسّید ویرا اغوا میرزا یحیی در این افكار واعمال با سّید محّمد اصفھانی

بیت ضمن بیانات وخطابات با احباب چنین واغرا میكرد وجمال ابھی ھنگام عصری در بیرونی

 بار بانگ زد محّمد آمد بال آمد ٣نشستھ سھد كھ وقت سحر مرغی بشاخٌھ این درختفرمودن

نبیل زرندی است چھ درآن اّیام شھرت داشت كھ نبیل وبعضی از احباب را گمان رفت كھ مقصود
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تٌاویل كردند وبعدًا فھمیدند كھ مراد سّید محّمد اصفھانی حاضر باسالمبول آمد وبرخی بمحّمد دیگر

اقامت ابھی در خانٌھ مرادّیھ پنج ماه ونیم گذشت وخانٌھ مذكوره پسندیده نبود س بود ومّدتدر مجل

نداشت دور از معمورٌه بلد بود ووسعت برای جمعّیت عائلھ ودرھا وپنجرھھای محكم ومضبوطچھ

سرمای زمستان ودر حجره مسكن جمال ابھی با وجود بخاری آتش آب در جام یخ می بست وبعّلت

بخانٌھ معروف بخانھ امر ١٢٨٠ شدید در آنخانھ بسختی گذشت ولذا در نیمٌھ ذیحّجھ سال بسیار

بود انتقال فرمودند واینخانھ مطبوع الّلھ واقع در شمالی سلطان سلیم وجنب جامع كھ وسط معموره

مشتمل برسی حجره ومسكن بود ودر شده وواقع شد خانھ وسیع وعالی با باغچھھای گلكاری

فوقانّیھ كھ دارای چندین حجرات عالیھ وایوان وتاالر رونی جمال ابھی با عائلھ در طبقھقسمت اند

آقا میرزا محّمد قلی منزل كرد وخدمھ در طبقھ تحتانّیھ ماندند ودر بود ساكن شدند ودر طبقھ وسط

تطبقھ فوقانّیھ را كھ چند حجره وسیع عالی وایوان وقھوه خانھ داشت برای مالقاقسمت بیرونی

بیرونی ایاب مقّرر فرمودند وحجرٌه بزرگی كھ قرب مسكن ابھی وراھش از بیرونی بودذھاب وو

جمیع احّبا قرار غصن اعظم مقّرر داشتند وسّید محّمدرا ھم در آنجا منزل دادند ودر طبقھ وسط

گرفتند وبرای میرزا یحیی خانھ در قرب خانھ مذكوره فراھم

---٣٢٠ صفحھ ---

 میالدی١٨۶۴_ ھجری قمری ١٢٨١ّوم ظھور واقعات سال سال بیست ود

خانٌھ در فراھم فرمودند كھ با عائلھاش در آنجا اقامت جست وآقا میرزا موسی كلیم با عائلھاش

وھمگی صبح میرفت دیگر كھ چندان دور نبود مسكن نمودند وشام ونھار ھمھ از مطبخ خانھ ابھی

آراستھ بذكر الھی مشغول د ودر لیالی تمامًا محفلوشام بحضور مبارك مشّرف ومجتمع میگشتن
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ابكسب وخدمت خود میپرداختند چنانكھ میشدند آنگاه ھریك در محّل خود راحت میكردند ودر روزه

سلمانی بمشاغل قھوھخانھ وغیرھا وآقا حسین بطّباخی آقا محّمد باقر قھوه چی واستاد محّمد علی

جفعلی وامیر بخرید اشیٌا از بازار وغیره ومیرزا آقا جان وآقا نوآقا محّمد حسن بخدمات در حرم

 كسب شعربافی وآقا رضا وآقا ف بودند وآقا محّمد ابراھیم ناظماشیٌا موّظیبكتابت وخرید بعض

آقا ومحمود دّكان شیرینی سازی وآقا محّمد علی وآقا عبدالّلھ تنباكو فروشی استاد باقرمیرزا

ھم دّكان گرفتند ّیاطی داشتند وآقا میرزا جعفر وآقا محّمد صادقمحّمد اسماعیل وخّیاط باشی خ

والی ادرنھ بنوعی كھ نگاشتیم وفقط سّید محّمد وحاجی میرزا احمد بیكار بودند وسلیمان پاشا

نیمٌھ ربیع اٌالّول شب میالد حضرت غایت محّبت واخالص در محضر ابھی ابراز میداشت ودر

شدند ودرآن اّیام الواح وسور عدیده از ھیكل مبارك نیز حاضررسول مجلس ذكر وجشنی گرفتند و

حّجة علیا واشاره ببروز اعراض واستكبار جمعی قلم ابھی صدور یافت ارائھ بحجة قصوی واقامھ

قبًال در بیانات وآثار عظمی خبر دادند نموده عّدٌه را مٌامور از اھل حسد وھوی ونعیق ناعقین كھ

اشاعھ این احوال فرمودند چنانكھ در سورة اٌالصحاب حجاب از چھرٌه وبابالغ امر ذو الجالل

نفخھ عظمی در صور بیان وبرھان دمیدند واسامی جمعی از اصحاب در آنسوره ظھور برداشتھ

برای منیر كاشانی در ایران ارسال نمودند وسورٌه مذكوره در طھران بدست وی رسیدومسطور

موعود بیان ن وغیرھم را فاش وعیان بظھور من یظھره الّلھنقاب او وجھ امر بركشید وبابیاو

نفحات بدیعٌھ الھّیھ را ورجعت حسینی موعود در اخبار وآثار شیعیان دعوت نمود ودر بالد ایران

آیات سورٌه مذكوره كھ مصداق نقرٌه ازمنتشر ساخت ونبیل زرندی نیز بوظیفٌھ مذكوره پرداخت و

مٌھناقور در قیامت كبری بود ھمھ
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---٣٢١ صفحھ ---

امان اعظم ووزلزلة الّساعة در آنان پدیدار شد وھركس بنوعی از صراط گذشتھ بجّنت اطمینان

از اھل ھندیجان بود ابھی رھبری یافتند واز جملٌھ احّبا كھ بزیارت در ادرنھ آمد شیخ سلمان

تان شیخ سعدی را پرسید از گلسومحض امتحان میرزا یحیی كتبًا بیان مراد ومعنی دو بیت فارسی

:؛ وآن دو بیت این است

وین عجبتر كھ من از وی دورم-دوست نزدیكتر از من بمن است

دركنار من ومن مھجورم_چكنم باكھ توان گفت كھ دوست

است كسی ومیرزا یحیی جوابی نوشت وشعر مذكوررا بیھوده وغلط خوانده استدالل نمود كھ محال

بحال ومقام وی پی د وشیخ سلمان از مالحظٌھ آن جواب ناصواب كامًالاز خود بخود نزدیكتر باش

میرزا احمد وآقا محّمد علی در برده وباین وآن نشان داده اظھار حیرت كرد وسّید محّمد وحاجی

شعررا كھ مفاد آیھ نحن اقرب الیكم من حبل خانٌھ آقا میرزا موسی اورا نكوھش ھمی كردند ومعنی

متعّذر شد كھ كاتب اصل سٌوال را غلط نوشت وسّید محّمد  تبیین نمودند واوالورید از قرآن است

را استھزٌا ھمی كرد وموجب شد كھ او قھر واعراض نموده بمولوی بعد ازآن واقعھ میرزا یحیی

آقا میرزا موسی كلیم ویرا مالقات نموده بقّوت نصیحت با خود بخانھ آورد وچند وخانھ رفتھ بماند

 بمولوی خانھ برگشت وحال اعراضش روز بروز شّدت نمود ومصّمم بر ھالك جمالبعد بازروز

یحیی كھ ابھی گشت وتفصیل واقعھ را نبیل زرندی نقل قول از آقا میرزا موسی كلیم چنین نوشت

میرزا محمود مینمودند ھرگز میھمانی نمیكرد بنای مھمانی گذاشت لكن طبخ را جناب آقا رضا وآقا

را بحضور مبارك میاوردند زیرا از و مداخلھ در امور طبخ نماید وخودشان ھم طعامونمیگذاشتند ا
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را بمنزل خود برای شیر چای دعوت مینمود یحیی مطمئن نبودند لھذا یحیی گاھی جمال مبارك

كھ اصحاب از حاالت او چندان مّطلع نشوند ودر وقت ونظر بستارّیتی كھ داشتند تشریف میبردند

چای میشد وسماوررا در گوشھ تاریك گذاشتھ بود وپیالٌھ  مباشر طبخ وتقسیمچای دادن خودش

وقت آلوده بداراشگنھ مینمود چون اثری بظھور نرسید یكدفعھ زیاد چای جمال مبارك را پیش از

چون جمال مبارك آنروز از آنجا تشریف آوردند شب تب شدید عارض وبستری وآلوده نموده بود

 یوم من از بعض٣ طبیب بیاریم راضی نمیشدند تا بعد از دوسھمیخواستیمشدند ھرچھ

---٣٢٢ صفحھ ---

ھم میدانست از بعض آثار استنباط كردم وحكیم حاذق شیشمان ُاروپائی را حاضر كرده زبان تركی

از شّدت خلوص چند ووھمیشھ اورا برای معالجھ میخواستیم چون رنگ مبارك را دید فریاد كشید

بگرداند وچون بمنزل خود رسید ك گردید وبیرون رفت از معالجھ مٌایوس مگر قضابار دور مبار

فرسادند وپیغام واحوال پرسی كردند گفت من تب كرده بستری شد چون یكی از خّدام را بعیادتش

حكیم خودرا فدا نمود وگفتھ بود بعد از من اگر حكیم بال گردان جمال مبارك شدم بعد فرمودند

كنید وبعض عرائض دیگر ھم حضور مبارك سفارش فرستاد بعد از  چوپان رجوعبخواھید بحكیم

حّقش بسیار اظھار عنایت فرمودند بعد در حال مبارك بھبودی حاصل شد درسھ روز وفات كرد و

مبارك از یحیی وسّید محّمد آثار سرور دیده میشد ودر خفا عیش وعشرتی داشتند ودر اّیام آالم

خاستم آالم كھ در حضور مبارك بودم صدای سّید محّمد بگوشم رسید چون براز شبھای شّدت شبی

خلوت وغصن اعظم باطاق بیرونی رفتم دیدم سّید محّمد فضائل خودرا ذكر میكند وچون مجلس را

ھم نظر بسفارش را مشغول در حضور مبارك دید بنای تحقیق واظھار عرفان گذاشت اصحاب
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مكّدر ودلخون بودند وآقا نجفعلی دند ورّد نمینمودند با آنكھ از اوجمال مبارك مالحظٌھ اورا میكر

میگذارند من ّشر این سّیدرا از سر ھمھ كوتاه میكنم زنجانی از پیش مكّرر بمن ذكر نمود كھ اگر

ذكربحرفھای سّید محّمد دادم دیدم اسم وومن در خارج اطاق چون گوش

___________________________________________________________

؛نقل از مثنوی شرح حیات حاجیھ شاھزاده خانم سابق اّلذكر

*جانب دار الّسالم از سر روم_كی شود زادی فراھم آورم_*بودم از ھجر بھا در تاب وتب-الغرض ھفت سالی روز وشب(

*كرده از بغداد اجالل نزول-المبولكٌان شھنشھ جانب اس_*ناگھان آمد خبر از آن دیار_من بدین امید بودم بر قرار

*رخت ماتم برتنم خّیاط دوخت_آه ازاین خبر جانم بسوختآه

*سرمینمودم من زعشقش نالھ _شوریده سردرسحر چون بلبل 

*ولولھ در ھفت كشور او فتاد_ناگھان ضوضٌادر شھر او فتاد_*ّسر حق بنمود قدری آشكار-بعد ازآن احمد بیامدزان دیار

*جملھ بنمودند از حكمش قرار_بعد ازآن آمد خلیل از كوی یار-*تا نماید ولولھ آنجا بیا_احمد رفت سوی ارض صإالبد 

*گفت بشنیدی حدیث این وآن_خدمت مریم رسیدم آنزمان -*رفت در گوش ھمھ كّروبیان_غلغلھ افتاد تا نھ آستان 

*شاه دینكھ رسیدم خدمت آن-گفتم آری چند سالی قبل ازاین

*خرق حجابفرمود زوجٌھ خویشتن_پنجاه چھ گشت عمر آن میر عجاب

) نبیل زرندی(*خورشید بھا عیان شد از خلف سحاب_افتاد شرر بجان جبت وطاغوت

______________________________

---٣٢٣ صفحھ ---

 میالدی١٨۶۴_ ھجری قمری ١٢٨٢اقعات سال   سال بیست وسّوم ظھور و

را وذكر اصحاب را بتفرعن وتوھین میبرد جناب باب البابرا آخوند مّال حسین وحضرت قّدوس

بسّید گفتم كھ از حاجی محّمد علی ذكر میكند چون داخل شدم سّید واحباب ھمھ برخواستند ایستاده

مبارك میرسد اسامی اصحاب صدای تو باتاقحّد خود تجاوز نكن بالمّره زمام ادب را گسیختٌھ 

معذرت بخواھد ولی من مراجعت بخانھ امررا بتوھین میبری زبانش بستھ شد ومثل اللھا خواست



- 405 -

محّمد آمد خواستم راه ندھم دیدم ھنوز جمال مبارك كرده از شّدت تكّدر خوابم نبرد صبح زود سّید

و نمایم چون آمد بنای گلھ گذاشت وگفت اگر مرا در نیست كھ من ترك ابا آنھا مدارا میفرمایند جائز

نصیحت ویا اذّیت نمائید نھدر جمعّیت بین اصحاب وبااو نصیحت ونرمی كردم خلوت بخواھید

دادم كھ تا اصحاب از حضور مبارك چیزی نشنوند بحرف من وضع خودرا با تو تغییرواطمینان

قبیل رعشھ در اصحاب واھل حرم بیماری ازنخواھند داد وچون جمال مبارك بھبودی یافت دیدیم 

ودر آن اّیام اّتفاقًا دست وپا واعوجاج بعضی اعضا وحاالت دیگر كھ ھیچ در ادرنھ نبود پیدا شد

كھ جمال مبارك زعفران را فرستادند مابین یحیی وزنھایش نزاع واقع كتك كاری شد وبجائی رسید

از زنانش از او قھر كرده در اندرون آمد وجمیع كھ ھركھ بٌاو تعّدی نمود تٌادیب نماید تا یكی

سبب بستری شدن جمال مبارك وامراض اصحاب ّسم وافری اسرارش را نزد اھل حرم بروز داد كھ

آب بیت انداختھ بود بعد از آنكھ منبع را شستشو نمودیم صّحت بود كھ در كیسھ نموده در منبع

ھمھ

___________________________________________________________

*جز بھا نبود خدائی در جھان-حال خواھم گفت بگشایم زبان_*حكم شد لب بندم از این گفتگو_كردم اقرار خداوندی او

*گاه گاھی خدمتش بشتافتم_ی یافتم بعد ازآن یك ھمزبان-*گوئیا خرق ھمھ استار كرد_اوھم آن ساعت برین اقرار كرد

*شعلٌھ شر از در سینا رسید_باز دیدم لطف حق آمد پدید _*در سفر كردن خیالی داشتیم_ داشتیمھرچھ در ھجران وصالی

*آن نبیل اعظم از حّب بھا_ماآنكھ قربانش ھمھ جانھای_*آنكھ سر تاپا ھمھ چون نار بود_در مدحش زبانم الل بود

*تیغ شمس ھستی تابكی در زیر-مكن بت بیدریغ گفت برخیز و*الت وعزمی را ھم درشكست-یك عمود آتشین بودش بدست 

*بشكن این بت تا نباشی در خلل_این ازل بت بود وبر تو ازازل

_______________________________
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---٣٢۴ صفحھ ---

شوند ھمھ محفوظ ماند با وجود این جمال مبارك امر بكتمان كرده نگذاشتند ھمھ كس ملتفت

میفرمودند ودر دادند وگاھی كھ بباغ تشریف میبردند اورا ھم احضاروسلوك خودرا با او تغییر ن

یحیی مذّمت میكرد كھ شعر حضور اصحاب مراعات حال اورا مینمودند وسّید محّمد مكّرر در بارٌه

روزی حضور مبارك عرض نمود میفھمد وسعدی را نتوانستھ معنی نماید با آنكھ ھر طفلی این را

نفرستد كھ باعث شكست امراست واورا منع چیزی ننویسد وبایرانكھ بفرمائید یحیی دیگر 

بسیار سعی نمود كھ جمال مبارك لوحی در ذكر خیر او فرمودند كھ مداخلھ در امور نكن ونیز سّید

ھم باصفھان ارسال دارند چون بنفاق حركت میكرد مقصودش بایران بفرستند وبرای اقربایش

شتھ واذن گرفتھ در حضور مبارك میخواند آخر پرده از روی خودرا نوحاصل نشد وگاھی تحقیقات

واعمال قبیحھ او بروز كرد وبا آنحال گمان میكرد كھ جمال مبارك خبر ندارند تاكارش برداشتھ شد

محّمد وقتی در باغ تشریف داشتند از باغ بخانٌھ ما تشریف فرما شدند چون جالس شدند سّید

بیان فرمودند ائید بخوانم چون سطری خواند چند غلط اوراعرض كرد جزوی نوشتھ ام اذن بفرم

فرمودند تا امروز آنچھ كردی سطر دیگر خواند باز چند غلط اورا ذكر نمودند جزورا برھم نھاد

بعد دست مبارك را حركت داده فرمودند صبر نمودم دیگر حال باید حق را واضح بگویم وصبر نكنم

نمود بعد از این كلمھ قیام فرمودند از آنروز ج نخواھدس را جز عدالت وسیاست عالبعضی نفو

سّید محّمد چون

___________________________________________________________

جمال ابھی وادرنھ شنیدم در لوح جناب  در طھران اّول خبری كھ از١٢٨٢نبیل زرندی باین مضمون نگاشت كھ در اواخر سال 

اشاراتی در خصوص دیگران وذكری از جناب میرزا محّمد علی قائنی كھ در طھران د وفصل ونفاق او ونیزمنیر اعراض سّید محّم
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بودند وذكر نمودند كھ این ھمھ احتیاط در آن لوح مذكور جناب میرزا نصرالّلھ تفرشی وآقا فتح الّلھ شیرازی نیز در مجلسبود

بتدریج گوشزد نمایند واز این لوح بنده فھمیدم كھ ازل مخالفت كرده چون فرداكم كم چیست گفتم جناب منیر مٌامورند كھ مطالب را

گشودم دیدم از لسان جمال ابھی مرقوم است میرزا محّمد علی قائنی را مالقات كردم گفت پاكتی باسم تو رسیده نزد جناب منیراست

آن ھ وقت رسیده بعد از دو روز دیگر لوح دیگر رسید درنمودیم حال با جمع احّبا بگو كآنچھ در عراق دیدی وتورا از ذكر آن نھی

الّنور بحیث لو تظھر من جھة یظھر اٌالشراق من بود بّلغ امر موالك الی شرق اٌالرض وغربھا ونیز كن كشعلة الّنار او كعمود من

.ادم بود بخّط حضرت غصن اعظم كھ با جناب آقا سّید اشرف فرستجھة اخری  ومناجاتی برای رضاقلی خان

_______________________________

---٣٢۵ صفحھ ---

 میالدی١٨۶۵_ ھجری قمری ١٢٨٢سال بیست وسّوم ظھور واقعات سال 

مولوی تكیۀ چون دانست دیگر اعمال اورا سترنخواھند كرد مٌایوس شد وبمحّلھ مرادّیھ رفت در

او ّسرًا با یحیی راه وای او میفرستادندمنزل گرفت باو دیگر اعتنا نفرمودند فقط گاھی خرجی بر

حالشان مّطلع بودیم وبعد از چندی داشت بنوعی كھ احباب خبر نشوند منزل یحیی میرفت لكن از

بخانٌھ خود بیاورم منع نفرمودند لذا اورا خواستم ودر استدعا نمودم كھ اذن بفرمایند سّید محّمد را

شت وگاھی میدیدم چند قروش ازین میگیرد وبا طفل از در تكیھ داپیش خود نگھداشتم ولی حجرٌه

شبی از طفل پرسیدم بیرون كھ میروید سّید برای تو چھ میخرد گفت ھر روز خانھ بیرون میرود

من ا عمو بحضور مبارك رفتید در بارۀ خربزه میگیرد ووقت خوردن میپرسد كھ چون با آقبرایم

آنقدر نادان بود كھ ر خبری در بارٌه او ھست بشنودچھ فرمودند معلوم شد كھ میخواھد از طفل اگ

را مخالف میدانستیم وبٌاسانی اوگمان میكرد تازه از حال او خبر شدیم ونمیدانست كھ سالھا

طریق بود تا آنكھ قضّیھ استاد محّمد علی سلمانی عالجش را میتوانستیم وكار سّید با یحیی بھمین

و بسیار گرم میگرفت وتعارفات بسیار میداد وبا خود بحّمام با اواقع كھ اصالح پذیر نبود یحیی
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بارھا ذكر صادق تبریزی را برای استاد میكرد كھ خوب پردل وشجاع بود اگرما میبرد ودر حّمام

كسی میداشتیم حال كارھائی الزمتراست كھ باید اجرا كنیم استاد محّمد علی نیز با ویھمچنین

میگذراند تا ت اگر كار مھّمی باشد من حاضرم واو دفع الوقتاظھار كمال ھمراھی میكرد ومیگف

است وماھم دشمنی خوبباٌالخره اشاره بجمال مبارك كرده گفت كھ این حّمام برای سر بریدن

نداریم واستاد چنان منقلب شد كھ باالتر از آنكھ ھر ھفتھ در حّمام تنھا بخدمتش مشغول ھستی

آمد تفصیل را گفت خندیدم كھ این مطلب كنان نزد منمیخواست ویرا ھمانجا بزند وگریھ 

 جمال مبارك بحّمام مراجعت كرد واظھار رضاءسالھااست كھ مكشوف بوده واورا واداشتم محض

بیحیی نمایاند كھ انجام خدمت را بعھده گرفت وبخدمت داشت كھ حّمام حالش را بھم زده وچنین

ملی برایش فرستاد وبعد جمال مبارك استاد محّمد حّمام خلعت كایحیی مشغول گشت ویحیی بعد از

را از افشا منع نمود ولی استاد خود داریاوعلی را احضار كرده

---٣٢۶ صفحھ ---

خودم كرد ھمھات كھ یحیی در بارۀنتوانست كرد واحباب فھمیدند وجمال مبارك فرمودند آنچھ اقدام

میاورم بی اختیار علی را ھر وقت بنظررا صبر كردم ولی یك عمل او یعنی ھتك حرم حضرت ا

احباب را در خشم وانقالب از میشدم وآخرھم این عمل منكر اورا عبرة للّناظرین مینماید وچون

سكوت میكردم ولی بجزای اینعمل سٌو عمل یحیی دیدند نیز فرمودند كھ اگر این عمل یحیی نبود

تمام حّجت سورٌه امررا برای او فرستادند بجھت اوخداوند اعمالش را برھمھ عالم ظاھر مینماید

جمیع بیان معّلق بكلمٌھ اوست ودارای جمیع مطالب است آنرا با كھ اظھار امر موعود در بیان كھ

كارش معلوم گردد واو بعد از اصغأیحیی خواندند وجواب طلبیدند تا اقرار یا اننفحات روحانی برای
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وگفت اگر رار معلوم شب سّید محّمد اورا مالقات كردمھلت خواست كھ فردا جواب صریح بدھد از ق

دعوی استقالل نمائی قبول كنی تمامت خّدام كھ سابق وثابت ترند برتو حكمران كردند واگر خود

ھمین اصحاب بایران مكاتب َمن ضمانت میكنم كھ احدی از اصحاب ودر ایشان جمع نشود وبعد با

ایشان قیام كرده وریاست بی مدعی حّبا بر مخالفتفرستاده كھ ایشان حق را غصب كردھاند وا

شود لذا چون فردا از او جواب مطالبھ شد بلحنی برقرار آنگاه ھر حكم در بارٌه ایشان كنی مجری

دیشب ملھم شدم بعد ازآن اصحاب با دالئل متقنھ كھ در مخصوص اظھار استقالل نمود كھ من خود

ھا رسائل نوشتند وروز بروز یٌاس وذّلت یحیی شدیدتر دادند وھزاراین اوراق نگنجد اورا جواب

مبارك فرمودند كھ اینخانھ میقاتش سرآمده خانھ دیگر پیدا كنید واینخانھ بود شد در آنوقت جمال

گردد والحمدلّلھ از قدیم بخانٌھ امرالّلھ موسوم ومقّدر بود كھ امرالّلھ در چنان خانھ ظاھر ومرتفعكھ

را قطع نمائیم تا ھر نفسی ّسدو دیگر نقل نمائیم باید چندی باب آمدشد وفرمودند چون بخانٌھ

را دو قسمت كنید ونصف را بمنزل باید ھمھبھرجا مایالست برود ومختار باشد وآنچھ اسباب است

سائر اشیٌا جمیع را بالسوّیھ قسمت نموده نیمی را ویحیی بفرستید چھ از ظروف وچھ از البسھ

حضرت اعلی ومھر ثبت وانگشترھا ھمھرا بٌاو بدھید كھئید وخطوطبرای او روانھ نما

---٣٢٧ صفحھ ---

را او بخواھد كھكھ بكار او خواھد آمد كھ افتخار او باین اشیااست ویك نفر از اصحاب را ھم ھر

كھ عداوت وغل این خدمت شودلّلھ با كمال روح وریحان متصّدی اینلرسیدگی بخدمت او كند 

نمودم وبنای نقل اسباب شد ود وبعد از امر مبارك برخاستم خانھ رضا بیگ كرایھنفوس كم ش

تسویھ تقسیم نمودم ونصف را برای یحیی را باوآنچھ از ظروف وامتعھ والبسھ واشیٌا موجود ھمھ
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كھ ما از میان اصحاب بیرون رفتیم ودررا از معاشرت فرستادم واین پیام مباركرا ھم بٌاو رسانیدم

بٌان افتخار داشتی ھمھرا بتو واگذاردیم وجمیع را برای تو فرستادیم غیار بستیم وآنچھ را تویار وا

ایران بیاید وباسم تو باشد برایتو خواھیم فرستاد ویكنفررا ھركھ بخواھی برای خدمتوآنچھ ھم از

گر مالقات دیواختیار كن واینھمھ برای این است كھ محتاج نباشی وّضر بر عّزت امر الّلھ نیاید

مستور میداشتم ھمھ را ودست نمیدھد آنچھ در طھران وبغداد واسالمبول وادرنھ از او دیده بودم

است معذلك جمال مبارك بھمھ تو كافیمدّلل كردم وبٌاو گفتم كھ ھریك ازین عّلتھا برای دوری از

ش نخواھم گذاشت وجود این فرمودند مطمئن بااولی با صبر كردند مگر برای ھتك حرم نقطة چیز

افكند وھیچ نگفت برخواستم گفتم كدام از احباب را یك سیلی بٌاو واوالدش زده شود او سربزیر

است احدی این كاررا قبول كند آخر گفت اگر قبول كند مشكلبرای خدمت اختیار میكنی گفت

قت مبارك عرض كردم فرمودند درویش را بگو برود وبكمال صدادرویش صدقعلی چون بحضور

بداند كھ قادر نیستند یكذّره از محّبت مرا از دل او كم نمایند الواح لیلة اورا خدمت نماید ویقین

رفت را بنام او نازل شده حال بخواند باكثر معانی مستورٌھآن مّطلع خواھد شد ھمانساعتالقدس

مت وچنان خدام برایدر خانھاش در زد میرزا احمد پسر بزرگش در گشود درویش گفت من آمده

بواسطٌھ میرزا احمد بٌاو داده خدمت میكرد كھ یحیی گمان برد كھ ارادت دارد یك قبا وقدری شیرینی

میكنم انتھی وبالجملھ در واقعٌھ مذكوره بود ولی درویش قبول نكرد كھ خدمت محض امر مبارك

ین آمده از شدند وحكیم ششمان مسیحی ھمینكھ ببالبیماری جمال ابھی كھ بحال تب قرین بستر

شّدت محّبت واخالص چنین گفت

---٣٢٨ صفحھ ---
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روز گفت كاش من در عوض شما مریض وفدا میشدم وشمارا بدین حال نمیدیدم وخود پس از سھ

بستری بوده ئابھدرگذشت حكیم چوپان برای معالجٌھ تب ابھی ذھاب وایاب نمود مّدت یكماه ھیكل

لقا وزیارت از فیض ضعف شدید برجای ماند واحّباتا تب زائل وبھبودی حاصل گشت وچندی 

ضعف باقی ودر بستر بودند در محروم گشتند وبی صبر وقرار ماندند تا در آواخر كھ ھنوز آثار

مھمان بودند آقا رضا شیرازی وبرخی دیگر شبی كھ غالب ھمرھان در خانٌھ آقا میرزا موسی كلیم

رك تشّرف بحضور حاصل نمودند وبٌانان اذن مبابعنوان بردن ھیزم جھت بخاری حجره مسكن

ھمرھانشان از میھمانی برگشتھ وارد شدند جمال ابھی جلوس فرمودند در آنحال غصن اعظم و

عرض شد باالئیھا ومقصود سّید محّمد وحاجی میرزا احمد وآقا پرسید كھ چھ كسانی مھمان بودند

نّیھ منزل داشتند وجمال ابھی بنظر مالطفت صادق بود كھ در حجره طبقھ فوقامحّمد علی وآقا محّمد

طبقھ فوقانی فرمودند باالئیھا ایناناند كھ االن حاضر نزد ما میباشند واگر باال بودن بقرار درچنین

چون صّحت حاصل شد واست پس این كبوتران كھ در فوق عمارت سكنی دارند از ھمھ باالترند

اجاره نموده باغ آقا میرزا طعھ زمینی مشّجر كھبتفّرج از خانھ بیرون میرفتند وعصرھا در ق

قرار میگرفتند واحّبا چون از بازار عودت محّمدقلی بود وآقا میرزا محمود درآن گلكاری كردند

بحضور حاصل میكردند عصر روزی آقا محّمد رضا قّناد وارد مینمودند مستقیمًا بدانجا رفتھ تشّرف

ر فرمودند او در جواب عرض نمود كھ اّطالع از حالش ندارم بود استفساشد از حال خّیاط كھ بیمار

این بود كھ نخست اورا مالقات واحوال پرسی كرده آنگاه میامدی وبرای این میگویم فرمودند اولی

مراجعت بفكر یكدیگر بوده رسیدگی از احوال ھمدیگر نمائید ودر برخی اّیام چون از باغ مذكوركھ

عودت میفرمودند ویومًا كلیم واقع در بین راه بود بٌانجا رفتھ بعد ببیتمیكردند وخانٌھ آقا میرزا 
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میرزا احمد ظاھرتر میشد تا آنكھ فیومًا تعّرض میرزا یحیی وعداوت واعراض سّید محّمد وحاجی

ابھی پناه آورده از اعمال واسرار شوھر بر زن میرزا یحیی خواھر میرزا رضا قلی تفرشی بحرم

ھالك جمال ابھی وعائلھ واصحاب ّسم در مجرای آب كھ میرزا یحیی برایشمرد وابراز داشت 

مشروب خانھ ریخت

---٣٢٩ صفحھ ---

نمودند ریخت ولذا حسب اٌالمر باكمال عجلھ آب چشمھ را خالی وشستشو كرده دررا قفل ومراقبت

اب واحباب درآن اصحووبعد ازآن واقعھ واقعٌھ حّمام اّتفاق افتاد وحّمام كھ جمال ابھی وعائلھ

باستاد محّمد علی سلمانی در استحمام مینمودند در عمارت مسكونھشان بود ومیرزا یحیی مكّررا

بر تعّرض بجمال ابھی نمود واخیرًا حالیكھ ویرا تنظیف میكرد بٌاشاره وتلویح تشویق وترغیب

نصرت وخدمت قاتل در حّمام گفت از شجاعت وراواقعھ قتل میرزا زین العابدین خان حاكم تبریز

است سپس بٌاو اظھار داشت كھ تو میدانی من غریب تمجید ھمی كرد كھ اینگونھ اعمال نصرت

میكنند وتمام احباب را از من متبّری كردھاند چنانكھ بر ّضر من قیام ووحید ماندم وبامن بد رفتاری

بانی شد ولی خودرادر این ھنگام استاد سلمانی پی بمقصودش برد وحالش منقلب وعصنموده اند

پنھانت عیان نگھداشت وھمینقدر بدو گفت كھ تا حال تكریم وخدمتت را فرض میدانستم واكنون كھ

از حّمام بیرون روی ویحیی شد ازآن میترسم كھ بی اختیار بر تو ّضری وارد آرم اولی آنكھ بزودی

سی كلیم شتافتھ ماجری آقا میرزا موتنظیف نكرده بیرون آمد وسلمانی بعجلت نزد غصن اعظم و

او امساك نتوانست وابراز داد واحباب از استماع ورا بیان كرد اورا منع از تشھیر واقعھ نمودند

امری حادث گردد لذا درین ھنگام جمال ابھی میرزا یحیی را از چنان بھیجان آمدند كھ ممكن بود
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 آنان مرتفع بود وداع فرموده ھمٌھ ھمرھان واحباب در حالیكھ صوت نالھباخود فصل فرمودند و

وكّل را بحال خود گذاشتند كھ ھركس ھرجا خواھد برود واز كّل عزلت جستند دلجوئی كردند

انقالب احوال عظمی در كثیری از اینطائفھ رخ داد وحاجی میرزا احمد استدعا كردووزلزال

وبسوی بغداد اصل نمودندبرایش تذكره گرفتھ شد وآقا محّمد صادق وآقا میرزا جعفر نیز اجازه ح

معروف رضا بیگ نمودند  شّوال حین زوال وحده نقل بخانٌھ٢٢رفتند وجمال ابھی در یوم جمعھ 

متعّدد وباغچھ بسیار بزرگ مشتمل واینخانھ وسیع ومعتبر بود ودر قسمت اندرونی حجرات بزرگ

 كوچكی داشت واین یك حجرٌه بزرگ وحجرٌهبر گلكاری وانواع اشجار بود ولی در قسمت بیرونی

ھدی از اصحاب ضالل بود وثّمة من اصحاب الیمین رایوم الفصل میقات انفكاك وانفصال ارباب

---٣٣٠ صفحھ ---

١٨۶۵_ ھجری قمری ١٢٨٣سال بیست وچھارم ظھور واقعات سال 

ردند مذكور نباز ثّمة من اصحاب الّشمال ممتاز وجدا ساخت وجمال ابھی احدی را با خود بخانٌھ

بجھة خدمات طبخ حرم احضار وبعدًا آقا میرزا محّمد قلی وآقا میرزا آقا جان ونیز آقا حسین را

تا دو ماه بكّلی ابواب مالقات را بر وفرمودند وسائر احباب را از آمد وشد در بیت منع فرمودند

 بیگ چون از چند یوم از انتقال بخانٌھ رضااحباب مسدود داشتند كھ احدی مشّرف نشد وبعد

پاشا بحكمرانی منصوب گشت ودائرٌه حكومت ادرنھ سلیمان پاشا والی ادرنھ معزول وخورشید

نیز بدان ملحق گشت وعزیز پاشا معاون والی مذكور از توسعھ یافتھ بعضی از بالد اطراف

از مّدت ورود نمود خانٌھ امرالّلھ را اجاره كرده مال اٌالجاره دوماه كھ اسالمبول برای تنظیم امور

كھ ابھی باقی بود باصحاب پرداخت وبجمال ابھی اظھار محّبت واخالص نمود ودفعٌھ اولیاجاره
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لوحی بمحضر ابھی در خانٌھ رضا بیگ مشّرف شد احدی برای خدمت حاضر نبود چنانكھ در

شود بدینمضمون صدور یافت كھ رئیس مدینھ بحضور آمد واحدی نبود كھ بخدمت مشغول

جمال ابھی یس عزیز پاشااست چھ خورشید پاشا ھنوز وارد نشده بود وفقط روزیومقصود از رئ

مضمون بعضی از ھمٌھ احباب را طلبیدند وبا دست خود چای دادند ونصیحت ودلجوئی نمودند

طول مّدت محرومّیت ناظر بّحق باشید بیانات مباركھ اینكھ این منع از لقا میقاتی دارد وشما باید در

ظّل خود مشاھده نمائید نوعی باشید كھ شیئی از ران كنید كھ كّل موجودات را درودر ھوائی طی

منع نكند متوّكًال علی الّلھ وناظرًا الیھ وصابرًا لوجھھ حركت اشیٌا وامری از امور شمارا از حق

ظامكسی معارضھ ومجادلھ نكنید وتٌاثیر این كلمات در احباب مانند نفحات جدیده در عنمائید ابدًا با

مذكور سّید رمیمھ بود واشك از دیدگان جاری شد آنگاه ھمھ را مرّخص فرمودند ودر مّدت دو ماه

وندیم بود وحاجی ابراھیم محّمد در تكیٌھ مولویھا مقیم وبحالت اّیام ولیالی با میرزا یحیی ھمدم

اوراق مفتریات تا اورا بپذیرند وبا او كاشی بتكیھ مذكوره نزد سّید محّمد ھمی رفت وسعی نمود

شدند بجمال ابھی نسبت دھند وعاقبت ویرا پسندیدند بایران بفرستند وظلمھائی كھ خود مرتكب

در یكی از نامھ ھا بدوستان خویش در ایرانومكاتیب بٌاو دادند ومیرزا یحیی

---٣٣١ صفحھ ---

من نذر كرده كھ برایدر ایران نوشت كھ شٌان حاجی ابراھیم در نزد ما رفیع است ویكی از ابكاررا 

سازید تا رضایتنامھ از او برسد اند بٌاو بدھید واثاث البیت علیا وتجّمالت دیبا وزیبا برایش فراھم

نیز مكاتیب متعّدده بدوستان خود در ایران راجع وشمارا بمقامات عالیھ سرافراز كنیم وسّید محّمد

دند كھ شبانھ از ادرنھ عازم ایران شود سفر بحاجی ابراھیم دابمظلومّیت یحیی نوشت وبا مصاریف
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صباح روز بعد ببیت جمال ابھی رفتھ دّق الباب كرده بخّدام گفت عرض كنید كھ وحاجی ابراھیم در

ابراھیم است ومیخواھد بمحضر مبارك مشّرف بعضی خبرھا عرض نماید اجازه فرمودند حاجی

شد ونشست وتمام جزئّیات ما وقع رامانند برید با لباس سفر وتوبره بردوش ببیت وارد وحاجی

ودور گفتھ اوراق را تسلیم نمود وبحضور جمال ابھی عرض شده فرمودند این خالف امانت است

محّمد با آنچھ از از طریق صواب میباشد حاجی باید یا مكاتیب را بایران برساند ویا بیحیی وسّید

بود وایشان بھیجان آمدند وبی باب رساندهایشان گرفتھ رّد نماید ولی حاجی مكاتیبرا بمالحظٌھ اح

مقصود من این بود كھ نار بغض ایشان ساكن اختیار بر رّد آنان قیام كردند وجمال ابھی فرمودند

میدھند برما حرجی نیست وباب بیت مبارك را مفتوح نموده شود حال كھ در ّحق ما چنین انتشارات

جازه دادند كھ در ھمان نزدیكی خانھ گرفتھ وبٌاحباب میرزا موسی كلیم ااحباب را بار حضور وبٌاقا

كھ در حوالی ومجاورت ھمان بیت خانھ اجاره كردند كھ فضائی وعكاری وچاھآب اذن فرمودند

داشت وھمگی بدینخانھ انتقال یافتند وباشغال وخدمات سابقھ اشتغال جستند واینخوشگواری

گشتند اب وانصار درفلك ابھی مّتحد ومّتفقواقع شد واصح١٢٨٣واقعھ در اوائل شھر محّرم سال

میھمان بودند وھرروز یك تن از ایشان ھمھ امور از طبخ وتنظیف وغیره را متحّمل شده سائرین

نزول میفرمودندواحّبا وغصن اعظم وسائرین غالبًا بمالقاتشان میامدند وگاھی جمال ابھی نیز

وشیخ احمد فانی وآقا علیاكبر  وشیخ سلمانبغایت سرور ونشاط وبتالوت آیات اوقات میگذراندند

وارد شدند در اینخانھ اقامت نمودند خراسانی وبعضی از احّبای دیگر كھ برای زیارت بادرنھ

گشت بكّلی از احباب مٌایوس شد ودرویش وچون میرزا یحیی از عمل حاجی ابراھیم مستحضر
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د محكم استوار نمودند وبخانھ مرادّیھ رفتھ محّمد مّتحدًا عھصدقعلی را نیز دیگر بار نداد وبا سّید

استقرار جستند

---٣٣٢ صفحھ ---

خود مادر بتحكیم مبانی ریاست خود وتضییع امر ابھی كمر بستند ومیرزا یحیی بدون تٌاخیر زن

را آورده نان ولباس مامیرزا احمد را بسرایٌھ حكومتی فرستاده شكایت وزاری كرد كھ شیخ افندی

تمامت اشیٌا واثاث البیت حّتی ظروف ال ما گرسنھ وبرھنھ اند وحال اینكھ ھنگام فصلنمیدھد واطف

دادند ودر اینوقت قسمت ویرا از شھرّیھ حكومتی كھ ومس خانھرا تقسیم كرده سھم میرزا یحیی را

بواسطٌھ درویش صدقعلی فرستادند ودر ھمان اوقات دوھزار تومان از سرایھ رسید بایك بستھ اشیٌا

عینًا برایش ارسال داشتند كھ در صندوقش مّدتی موجود بود وبرای سّید محّمد قزوین واصل شداز 

این كھ در مولوی خانھ اقامت داشت ھمھ ھفتھ قند وچای واشیٌا الزمھ ارسال میداشتند ودراّیامی

وچند بارھنگام خورشید پاشا حكمرانی ادرنھ مینمود واو مردی ادیب وفاضل ومّحب ابھی بود

معمول حّكام شرف حضور یافت ونیز دعوت وضیافت كرد وشبی در افطار صیام رمضان حسب

دعوت كرد وایشان واعاظم مجلس با شكوھی از علما وقناصل دَول فراھم نمود وغصن اعظم را

علمّیھ صحبت داشتند حسب اجازٌه جمال ابھی در آنمجلس حاضر شدند ودر مسائل متنّوعھ

پاشا خواھش كرده از و كال اخالص حاصل كرده منجذب ایشان شدندبنوعیكھ علما وحاضرین

این ممكن نشود ال اقّل لیالی جمال ابھی اجازه گرفت كھ غصن اعظم ھمھ شب بمنزلش رود واگر

سلیمان عالم شھیر ادرنھ حاضر بود مسئلٌھ طرح جمعھ را ترك ننمایند ویك بار در مجلسی كھ حافظ

مسرور گردید وھر وقت مالقات مینمود از مسائل قرآنّیھ سٌوال د بسیارنمود واز جوابیكھ فرمودن
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معضلھ كھ علما ومشایخ حّل نكردند بچند كلمھ از بیانات غصن اعظم جنان قانع میكرد ودر آنمسائل

از كھ بی اختیار زانویشان را میبوسید ومیپرسید آنچھ فرمودید در كتب مشھوره نیست شمامیشد

اخالصش ھمی یان فرمودید در جواب وی میگفتند عّلمنی رّبی وروز بروز برباین آسانی بكجا 

تواند ایشانرا بخانھ افزود وچون روزی غصن اعظم را نمیدید پسر خودرا میفرستاد كھ بھر نوع

حكومت تعّجب نموده بدو گفتند نان برد وبالجملھ ھمینكھ مادر میرزا احمد گریھ وزاری كرد اعضٌا

از منتسبین خود دریغ دارند ودو ضبطّیھ بقات وفرق میخورند محال است كھایشان را جمیع ط

واینواقعھ شیوع یافت وایرانیان متعّصب مقیم ادرنھ ھمراه فرستادند كھ اورا ببیت ابھی رسانند

لسان بسخنان ناالیق گشوده ھمی

---٣٣٣ صفحھ ---

وحیرت ا بسی تعّجب كرد وتعّجبھمی گفتند كھ در اینطائفھ عصمت وعّفت نیست ویكیاز قونسولھ

محزون گشتند خودرا برای تنی چند اظھار داشت وجمال ابھی از استماع امور مذكور بسیار

صفٌا جمعی از آوردھاند كھ روزی در سفارت ایران باحضور میرزا حسینخان سفیر ومیرزا

یشنیدیم كھ یحیای ما ممحترمین ھمین سخن بمیان آمد ومیرزا جعفر اصفھانی چون این بشنید گفت

اّول ظھورش بگدائی است ازل پنھان است وظاھر نخواھد شد مگر بسلطنت حال معلوم شد كھ

اعتنا نكرد ومیرزا حسینخان چنین گفت كھ واینطائفھ را بدنام كرد وبھٌا الّلھ حّتی بدولت عثمانی

م نتواند نمود ومیرزا یحیی كاری كرد كھ كسی ایشانرا بدنابھٌاالّلھ در اّیام اقامت اسالمبول وادرنھ

شناساند واز اینرو بود كھ ایشان راضی نمیشدند كھ كسی ازل را ببیند باین عمل خودرا بعالمیان

خبر ببغداد رسید سّید حسنعلی عبادوز بسّید محّمد نوشت كھ من در شب وروز اعمالوھمینكھ این
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بٌانمقامی كھ قابل اصالح نیست واینعملشمارا تصحیح كردم اّما اینواقعٌھ زن بسرایھ فرستادن دیگر 

خبر نداشت ومن مادر تمّنا داشتید بھیچ وجھ مناسبت ندارد سّید محّمد جواب نوشت كھ یحیی

 از خانھ خود یحییمعلوم میگردد میرزا احمد را فرستادم سّید حسنعلی باز نوشت كھ ازاین مكتوب

یوست ومیرزا یحیی عرایض شكایت پیوستھ پھم خبر ندارد واز ھمانروز ایشان را ترك كرد وبحق

 ؤ اھلناء  یا اّیھا العزیز قد مّسنا":اش چنین بودفاتحھبوالی نوشت مكتوبی بعزیز پاشا فرستاد كھ

:مكتوبی بھ خورشید پاشا ارسال داشت كھ آغازش این بیت بودو"لّضر وجئناك ببضاعة مزجاة

وخورشید "من خستھ كھ چون ذّره پریشان حالم از ***منما فیض دریغتوكھ خورشید جھانی

خود چنین گفت  برادری این شخص با بھٌاالّلھ كھ استغنای عظیمش را وصف پاشا بٌاركان حكومت

نتیجھ  باین اقداماتم طائی دارد  وسّید محّمد چون دیدبسیار شباھت ببرادری برادر حاتنتوان كرد

نزد مشیر بسفارت كبرید خود باسالمبول شتافت وحاصل نشد وضّری بر جمال ابھی وارد نگردی

از ادرنھ را سٌوال نمود اّلدولھ رفت وحاجی میرزا صفا نیز حاضر بود سفیر مذكور از او عّلت آمدن

از جمال ابھی نمود كھ بما نان واو استدعٌا تذكره تبعّیت ایران واستخالص خود كرد وشكایتو

داده چنین گفت كھ ھفت تن از آنان رفتھ موكب ابھی راشھرّیھ نمیدھد وصورت اسامی ھمرھان 

اند و

---٣٣۴ صفحھ ---

برای خود وباقی بكسب مشغول شدند وما بیست ویك نفریم وشھرّیھ نداریم وعیال وبستگان بسیار

برای خویش نام برد شمرد از آنجملھ شش تن در بغداد بعنوان زن ومادر زن ودو دختر ودو پسر

جملھ اینكھ مٌاموری مخصوص ه نصیبش گردد ومفتریات بسیار بجمال ابھی بست ازتا شھرّیھ وافر
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كھ حاوی امثال ھمین ترّنمات بود اند وعرائض میرزا یحیی را قتل شاه فرستاده بطھران برای

تمّلق نسبت بسفیر مذكور وھم نسبت بٌاقا جان كج بمشیر اّلدولھ داد وآنچھ توانست از چاپلوسی و

این وآن برد ونزد میرزا مھدی اصفھانی كھ از جانب سفیر روی امر بدیع را نزدكاله كرد وآب

اسالمبول بود وبعدًا از جھت ارتكاب اعمال شنیعھ اورا از آنمدینھ قاضی ومّالی ایرانیان ساكن

امثال او رفتھ بنوع اظھار استغنا ورود خویش را در سفارت تصادفی شمرده نزداخراج كردند و

رّد از عداوت وارھا بینباشت ومیرزا مھدی اصفھانی را تشویق كرد تا مكتوبی ممّلو ازوقلوبشانرا

محروم از تبعّیت ایران شبھات بٌاقا محّمد علی اصفھانی در ادرنھ فرستاد ولی مشیر اّلدولھ ویراو

ب از تحّمل مشّقت وتعب بسیار وذھاساختھ گفت این مخالف قانون دولت میباشد وبالجملھ سّید پس

خود مقّرر كرد ولذا میرزا آقا جان خادم حسب وایاب نزد اولیٌا دولت چھل تومان شھرّیھ برای

دفع افترای او وترویج امرالّلھ روانھ اسالمبول شد وبا دستور ابھی با عجلت وسرعت تمام محض

شان ندادند بمدینٌھ مذكوره درآمدند وخویش را بسفیر وامثالھ ن)اصفھانی آقا عبدالّلھ(عبدالغّفار 

قاضی مذكور مالقات كرده كذب وبھتان سّیدرا مبرھن نمود وبابرام واصرار خواستاروفقط با

كرد ومالقاتش شدند وقاضی جون سّید بدیدارش رفت ماجری را بیان نموده ویرا طعن ونكوھش

 حاضر با ایشانمعاذیرش را نپذیرفت وباٌالخره بٌاو چنین گفت ھرگاه راست میگوئی در یك مجلس

مالقات كرد ولی در انجام از شده مواجة مطالب خودرا بیان واثبات كن واو در آغاز قبول ووعدٌه

پنھان نمود وقاضی موضوع شھرّیھ را از وضوح اكاذیب اقوال وفضاحت احوال خود اندیشیده رو

ید خوب واقع نشد بلكھ سبب گفتگوی مردم گردخادم پرسیده اینعبارت گفت كھ مسئلٌھ شھرّیھ
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این گفتگو وافتضاح خود گردید وقضایای مذكوره را وخادم جواب داد كھ میرزا یحیی خود سبب

اولیٌا

---٣٣۵ صفحھ ---

كرد پاشای اولیٌا دولت از اسالمبول بحكومت ادرنھ راجع نمودند وھمینكھ سّید محّمد مراجعت

پاشا گفت تو در اسالمبول  نمودحكمران ویرا طلبیده از عّدٌه عیال واوالدش پرسید او ھفت نفر ذكر

آمیختھ بمزاح وسخرّیھ چنین گفت شش نفر گفتی وحال یكی افزودی یكیاز حّضار برای حّل مشكل

نمود وپاشا گفت ای سّید دروغ میگوئی وچون شاید زنش بتازگی زائیده واو اصرار در عدد ھفت

ھ عدٌه عیال واوالدش در بغداد واز او سند كتبی گرفت كاو اعتراف بدروغ نكرد پاشا متغّیر شد

پاشای بغداد جویا گشت جواب رسید كھ فقط زنی از او باقیاست ودختر ھفت نفرند وتلگرافًا از

این اّیام درگذشت وامورش رجوعی بسّید ندارد وحكمران ویرا احضار كرده وحیدٌه كھ شوھرش

رون راند ولی میرزا یحیی را نشان داد وبعد از توھین بسیار از مجلس بیبغدادصورت تلگراف

متٌاّثر وھمرھانشان ھر روز نزد این وآن رفتھ موجب ذّل امر ابھی شدند لذا جمال ابھی سختوسّید

نكردند و پاشای حكمران ومتغّیر شده شھرّیھ دولتی را رّد فرمودند وچھار ماه تمام چیزی قبول

فرمایند ومٌومنین چون برای اخذ چند بار از غصن اعظم خواست واصرار كرد كھ جمال ابھی قبول

حكمران كسی فرستاد كھ آنان را سرشماری كنند آمد نمودند باٌالخره و شھرّیھ مكّررا بسرایھ رفت

یحیی بٌاندرون خانھ رفتھ زنان واوالد وغیرھارا یك یك شمار چھ اعتماد بقولشان نداشت وبا میرزا

بصورت آورد ودر آنمیان زنش اصرار داشت بھمان نوع كھ گفت میرزا یحیی كرد واصرار نمود تا

پاشا متوّفای خودرا بشمار آرد دامن ضابط مٌاموررا گرفتھ بالتماس ھمی پرسید كھ آیاكھ یك طفل
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كھ اّطالع ندارد در ّحق ما مھربان است وچقدر شھرّیھ معّین مینماید وضابط ھمی سوگند خورد

فتنٌھ داخلّیٌھ بابّیھ بٌاوج شّدت رسید جملھ آن اّیامودر آنحال میرزا یحیی تقویت از زنش مینمود وبال

بعراق وایران بتواتر رفت ودستھایش در عراق مّال ومكاتیب میرزا یحیی بمضادت جمال ابھی

وحاجی میرزا احمد ومّال جعفر نراقی ودر ایران مّال جعفر رجبعلی ومیرزا علی محّمد سراج

دی اصفھانی وامثالھم ودر اسالمبولوحاجی میرزا ھاكرمانی ومّال ھادی قزوینی

---٣٣۶ صفحھ ---

برای ووادرنھ سّید محّمد اصفھانی مذكور بتحریر وتقریر دراضالل اذھان بابیان ھمیكوشیدند

در ایجاد ّضر ومیرزا یحیی وریاستش بر بابّیھ بپارٌه از آثار ودالئل لفظّیھ تمسك ھمی جستند

اختالف بر كشیدند واین وعی ھمی نمودند وآدھای افتراقوتعّرض بر ھیكل ابھی واحباب جّد وس

مشاھیر احّبا مانند مّال میرزا محّمد امور در نزد دوست ودشمن اینطائفھ سمر شد واز طرفی دیگر

ازغندی وآقا محّمد فاضل قائنی در خراسان ومّال باقر ومّال صادق ومّال احمد معّلم ومیرزا احمد

ومیرزا حاجی آقا ابن اّلدخیل در آذربایجان وآقا سّید محّمد رضا ٌھحرف ّحی ومال مصطفی باغمیش

طالب از بقّیة الّسیف قلعٌھ طبرسی در مازندران وحاجی مّال مھدی ومّال محّمد رضاوآقا سّید ابو

قزوین وآقا در)سمندر(رضی اّلروح ومّال محّمد رضا مشھد یزد ومّال عبدالحسین وآقا شیخ كاظم 

برای رّد مفتریات ورفع ی وآقا جمال بروجردی در طھران وامثالھم رسائل بسیاریسّید عبدالھاد

وسط الّسمٌا ظاھر وعیان ساختند شبھات نگاشتھ وظھور من یظھره الّلھ ابھی را كالّشمس فی

عراق وبالد ایران مسافرت كرده الواح معّظمھ وبٌامر جمال ابھی منیر كاشانی ونبیل زرندی در

ثانی وقیامت كبری آشكار ساخت منتشر نمودند وجمال ابھی بھی را كھ ارتفاع صورصادره از قلم ا
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ومتكّدر بودند چنانكھ در بسیاری از الواح صادره آن اّیام اظھار حزن از جھت امور واقعھ متٌاّثر

بانتقال فرمودند وشفاھا نیز برای احباب اظھار عدم رضایت از اقامت در ادرنھ كرده اشارهواندوه

ھر جھت وراھی ازحّل دیگر قریب باین مضمون وعبارت ھمی نمودند كھ اینجا بسیار خوب وبم

بھم خواھد خورد ونوبتی پسندیدھاست لكن من میل ندارم كھ اینجا باشم وعنقریب اوضاع اینجا

معراج انبیا واولیا واصفیااست آنگاه ذكر ووصف ّبر شام را بمیان آوردند كھ ارض مقّدس ومحّل

عصر در بیرونی خانھ مشی كرده نفوسی را كھ در  كردند كھ مارا بٌان ارض میبرند ھنگامتصریح

رسم شمرده بسط كالم داد كھ عاقبت چگونھ دچار باسم وایران بّضر ھیكل مبارك قیام نمودند

عنقریب خواھید دید كھ ظالمین ومبغضین محو شده كلمة الّلھ مرتفع انتقام الھی شدند آنگاه فرمود

كّل معاندین واضحاست كھ ما حمل بالیا ننمودیم واسیر ومبتال نشدیم إّال برایدد چھ كھ برگر

---٣٣٧ صفحھ ---

است وبچھ نوع ك مشاھده مینمائید كھ احوال چگونھبرای اعزاز امر الھی واحقاق كلمة الّلھ ومعذل

امتیاز بین موافق وباما رفتار مینمایند انتھی ولی معذلك از جھت وقوع فصل وحصول انفكاك

بدرجٌھ توالی داشت كھ ضبط ھمٌھ ومنافق آسوده شدند ودر لیالی واّیام صدورالواح وبیانات مباركھ

میكرد وغصن اعظم غالبًا بكتابت مشغول بود وما آنھا ممكن نمیشد ومیرزا آقا جان پیوستھ تسوید

را ثبت مینمائیم تا ھی در اّیام مذكورهوبیانات صادره از قلم ّعز ابدراین مقام نبذٌه از آثار مباركھ

:سورة الملوكخاتمھ كالم متّبرك ومتیّمن گردد   وھذه ھیمزید وضوح یافتھ وواقعات مذكوره

28ھو العزیز

١-٧٠ ص  -  سورة الملوك - بدیع ١٢۴– مؤسسۀ مّلی مطبوعات أمرئی –ألواح نازلھ خطاب بملوك و رؤسای أرض - 28
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اٌالرض كّلھم اجمعین لّعل  ھذا كتاب من ھذا العبد الذی سّمی بالحسین فی ملكوت اٌالسمٌا الی ملوك

ویكوّنن من العارفین ولّعل ینقطعون عّما لعون بما فیھ من اسرار القضٌاینظرون بنظرة الّشفقة ویّط

یقربون الی الّلھ العزیز الجمیل  ان یا ملوك اٌالرض اسمعوا عندھم ویتوّجھون الی مواطن القدس و

الّشجرة المثمرة المرفوعة التی نبتت علی ارض كثیب الحمرٌآ بریة القدس وتّغنندٌا الّلھ من ھذه

لواردیھا وفیھا یسمع ندٌا الّلھ من  ال إلھ إّال ھَوالعزیز المقتدر الحكیم  ھذه بقعة التی باركھا الّلھبٌاّنھ

وال تحرموا انفسكم عن ھذا الفضل اٌالكبر فالقوا مافی سدرة قدس رفیع اّتقوا الّلھ یا معشر الملوك

وجھ الّلھ ّثم اتركوا ما امركم بھ ھواكم العّلی العظیم وتوّجھوا بقلوبكم الی ایدیكم فتمّسكوا بعروة الّلھ

ّعز حكیم وفی تكوّنن من الخاسرین  ان یا عبدنا ذّكر لھم نبٌا عّلی اذ جائھم بالّحق ومعھ كتابوال

یدیھ حّجة من الّلھ

___________________________________________________________

میفرمایند درمقام چھارم بوادی نبیل وارد را نموده نازل بیان ورود بچھار مقامدر سورٌه مفّصلی كھ برای سّیاح افندی در كربال

شوند وبنده اد كھ عنقریب َمن علی اٌالرض در ظّل این اعالم داخلدنمودند ومنادی روح ندا در را استقبالشدیم وبا علم ھای نور ما

شام است در قلبم خطور نمود كھ وادی نبیل كھ در لوح سّیاح در ّبرچون در اسكندرّیھ اسم عّكارا از محّمد ابراھیم ناظر شنیدم كھ 

.استرا با ھمزه حساب نمودم دیدم با عدد نبیل یكیء باشد چون عدد عّكااست باید ھمین عّكا

)نبیل زرندی(

______________________________

---٣٣٨ صفحھ ---

 میالدی١٨۶۶_ ھجری قمری ١٢٨٣  سال بیست وچھارم ظھور واقعات سال 
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اّیامھ وما اھتدیتم من الّلھ وبرھانھ ودالئل قدس كریم وانتم یا اّیھا الملوك ماتذّكرتم بذكر الّلھ فی

بعد الذی كان ھذا خیر لكم عّما  تجّسستم فی امرهبانوار التی ظھرت والحت عن افق سمٌا منیر وما

غفلة عن ذلك الی ان افتوا علیھ علمٌا العجم تطلع الّشمس علیھا ان انتم من العالمین  وكنتم فی

استرقی روحھ الی الّلھ وبكت من ھذا الّظلم عیون اھل الفردوس ثم وقتلوه بالّظلم ھٌوٌال الّظالمین و

من  ان تغفلوا من بعد كما غفلتم من قبل فارجعوا الی الّلھ بارئكم وال تكوّنناّیاكممالئكة المقّربین

العزیز الحكیم الغافلین قل قد اشرقت شمس الوالیة وفّصلت نقطة العلم والحكمة وظھرت حّجة الّلھ

وقد ظھر الوجھ عن خلف قل قد الح قمر البقٌا فی قطب الّسمٌا واستضٌا منھ اھل مٌال العالمین

ما توّجھتم الیھ بعد الذی خلقتم لھ یا ات واستنار منھ كّل َمن فی الّسموات واٌالرضین وانتمالحجب

بقلوبكم وال تكوّنن من المعرضین ٌالّن افتخاركم لم یكن معشر الّسالطین اذًااّتبعوا قولی ثم اسمعوه

ظ ولو اّن واحد منكم الّلھ واّتباعكم امره فیما نّزل علی الواح قدس حفیفی سلطنتكم بل بقربكم الی

الّلھ ما اٌالرض كّلھا وكّل ما فیھا وعلیھا من بحرھا وبّرھا وجبلھا وسھلھا ولن یذكر عندیحكم علی

قربھ الی الّلھ ومن دون ذلك لن ینفعھ شٌی من ذلك ان انتم من العارفین واعلموا باّن شرافة العبد فی

ّبت علیكم نسائم الّلھ عن شطر الفردوس وانتم فی ھینفعھ ابدًا ولو یحكم علی الخالئق اجمعین قل قد

وقد جائكم الھدایة من الّلھ وانتم ما استھدیتم بھا وكنتم من المعرضین غفلة عنھا وكنتم من الغافلین

فراش الغفلة سراج الّلھ فی مشكوة اٌالمر وانتم ما استنورتم بھ وما تقّربتم الیھ وكنتم علیوقد اضٌا

اقبلوا الی ساحة القدس فی شاطٌی قوموا برجل اٌالستقامة وتداركوا ما فات عنكم ّثملمن اّلراقدین اذًا 

كنزھا الّلھ فی صدف صدر منیر ھذا خیر الّنصح لكم بحر عظیم لیظھر لكم لئالی العلم والحكمة التی

فاجعلوه
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---٣٣٩ صفحھ ---

التی بھا تحیی قلوب كم نسمة الّلھبضاعة ٌالنفسكم لتكوّنن من المھتدین اّیاكم ان ال تمنعوا عن قلوب

عنكم ویفتح علی وجوھكم ابواب اّلرحمة المقبلین فاسمعوا ما انصحناكم بھ فی ھذا الّلوح لیسمع الّلھ

اّیھا الملوك وال یتجاوزوا عن حدود الّلھ ثم اّتبعوا بما امرتم بھ واّنھ لھو اّلرحمن اّلرحیم اّتقوا الّلھ یا

 المتجاوزین اّیاكم ان ال تظلموا علی احد قدر خردل واسلكوا سبیل العدلتكوّنن منفی الكتاب وال

تكوّنن من واّنھ لسبیل مستقیم ّثم اصلحوا ذات بینكم وقّللوا فی العساكر لیقّل مصارفكم و

إّال علی قدر الذی تحرسون المستریحین وان ترتفعوا اٌالختالف بینكم لن تحتاجوا الی كثرة الجیوش

وال تكوّنن من المسرفین وعلمنا باّنكم تزدادون وممالككم اّتقوا الّلھ وال تسرفوا فی شٌیبھا بلدانكم 

اّلرعیة وھذا فوق طاقتھم واّن ھذا لظلم عظیم اعدلوا یا اّیھا مصارفكم فی كّل یوم وتحملونھا علی

انتم من وكونوا مظاھر العدل فی اٌالرض وھذا ینبغی لكم ویلیق لشٌانكم لو الملوك بین الّناس

المّتقین اّیاكم ان ال تظلموا علی الذین ھاجروا الیكم ودخلوا فی ظّلكم اّتقوا الّلھ وكونوا منالمنصفین

ّثم استنصروا بھ فی اموركم وما ال تطمئّنوا بقدرتكم وعساكركم وخزائنكم فاطمئّنوا بالّلھ بارئكم

ن ّثم اعلموا باّن الفقرٌآ امانات الّلھ بینكم واٌالرضیالّنصرإّال من عنده ینصر َمن یشٌا بجنود الّسموات

اماناتھ وال تظلموھم وال تكوّنن من الخائنین ستسئلون عن امانتھ فی یوم الذی اّیاكم ان ال تفانوا فی

وان لن فقیرفیھ میزان العدل ویعطی كّل ذی ّحق حّقھ ویوزن فیھ كّل اٌالعمال من كّل غّنی وتنصب

من كّل الجھات ویٌاتیكم الّلھ ی ھذا الكتاب بلسان بدع مبین یٌاخذكم العذابتستنصحوا بما انصحناكم ف

العاجزین فارحموا علی انفسكم وانفس العباد ّثم بَعدلھ اذ ال تقدرون ان تقوموا معھ وتكوّنن من

لوح قدس منیع الذی قّدر فیھ مقادیر كّلشٌی وفّصل فیھاحكموا بینھم بما حكم الّلھ فی
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---٣۴٠ صفحھ ---

ورد علینا ّثم فیھ من كّلشٌی تفصیًال وذكری لعباده الموقنین ثم استبصروا فی امرنا وتبّینوا فیما

تمنعوا الّظالم عن ظلمھ ولن تٌاخذوا احكموا بیننا وبین اعدائنا بالعدل وكونوا من العادلین وان لن

ون افتخاركم بٌان تٌاكلوا وتكوّنن من المفتخرین ایكّحق المظلوم فبٌای شٌی تفتخرون بین العباد

فی خزائنكم او الّتزیین بٌاحجار الحمر والّصفر او لٌولٌو بیض ثمین ولو وتشربوا وتجتمعوا اّلزخارف

وینفق علیكم كّل ذلك من اٌالفتخار بھذه اٌالشیٌا الفانیة فینبغی للّتراب بان یفتخر علیكم ٌالّنھ یبذلكان

فضلھ اذًا فانظروا فی شٌانكم وما تفتخرون بھ طنھ ویخرج لكم منمقّدر قدیر وقّدر الّلھ كّل ذلك فی ب

فی قبضتھ جبروت الممكنات لم یكن الفخر لكم إّال بٌان تبتغوا ُسنن ان انتم من الّناظرین ٌاال فَوالذی

المسیحّیة اما انفسكم وال تدعوا احكام الّلھ بینكم مھجورًا وتكوّنن من اّلراشدین ان یا ملوكالّلھ فی

الغمام ِلَم ما تقّربتم بھ لتفوزوا بلقائھ معتم ما نطق بھ اّلروح بٌاّنی ذاھب وآٍت فلّما اتی فی ظلل منس

یقول فاذا جٌا روح الّحق اٌالتی فھو یرشدكم واذا جائكم بالّحق ما وتكوّنن من الفائزین وفی مقام آخر

آیات یھ وما حضرتم بین یدیھ لتسمعواوكنتم بلعب انفسكم لمن اّلالعبین وما استقبلتم التوّجھتم الیھ

عن قلوبكم ونفحات الّلھ الّلھ من لسانھ وتّطلعوا بحكمة الّلھ العزیز الحكیم وبذلك منعت نسمات الّلھ

الّلھ انتم وما عندكم ستفنی وترجعون الی عن فٌوادكم وكنتم فی وادی الّشھوات لمن المحبرین فَو

فی مّقر الذی تحشر فیھ الخالیق اجمعین اما سمعتم ما ذكر فی مكمالّلھ  وتسئلون عّما اكتسبتم فی اّیا

لیسوا بدم وال بارادة لحم وال بمشّیھ رجل ولكن ولدوا من الّلھ ای ظھروا من قدرةاٌالنجیل اّن الذین

المقتدر العلیم الحكیم الّلھ وبذلك یثبت بٌان یمكن فی اٌالبداع ان یظھر من یكون علی حق من عند الّلھ
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عن الباطل وتّطلعوا بما كّنا علیھ وتعرفوا یف اذا سمعتم امرنا ما استفسرتم مّنا لیظھر لكم الّحقفك

یا سفیر ملك الباریس انسیت حكم الكلمة ومظاھرھاما ورد علینا من قوم سٌو اخسرین ان

---٣۴١ صفحھ ---

مظاھر الكلمة روح فیومظاھرھا التی سطر فی انجیل الذی ینسب بیوحنا وغفلت عّما وّصاك بھ اّل

امرنا الی ان ورد علینا ما وكنت من الغافلین وان لم تكن كذلك كیف اّتفقت مع سفیر العجم فی

البقٌا وضّجت افئدة المقّربین وفعلت ذلك احترقت عنھ اكباد العارفین وجرت اّلدموع علی خدود اھل

بغی لك بان تفحص فی ھذا اٌالمر المستبصرین بعد الذی ینمن غیر ان تستفسر فی امرنا وتكون من

بالعدل وتكون من العادلین ستمضی اّیامك ویفنی سفارتك ویقضی كّل ما وتّطلع بما ورد علینا وتحكم

عّما اكتسبت یداك فی محضر سلطان عظیم وكم من سفرٌا سبقوك فی اٌالرض وكانوا عندك وتسئل

علی وجھ اٌالرض عوا الی الّتراب وما بقی منھممنك شٌانًا واكبر منك مقامًا واكثر منك ماًال ورجاعظم

الّلھ واّتبع الّشھوات ال من اسم وال من رسم وھم حینئذ علی حسرة عظیم ومنھم من افرط فی جنب

من اّتبع آیات الّلھ فی نفسھ وحكم فی نفسھ وكان فی سبیل البغی والفحشٌا لمن الّسالكین ومنھم

الذینھم كانوا فی رحمة رّبھم لمن اّلداخلین اوصیك كان منبالعدل لما سبقتھ الھدایة من الّلھ و

ان ال تفعلوا بٌاَحد كما فعلتم ِبنا وال تّتبعوا خطوات الّشیطان فی انفسكم والوالذینھم كانوا امثالك اّیاكم

انصفوا فی اٌالمور وال تكونوا من الظالمین خذوا من اّلدنیا علی قدر الكفایة ودعوا ما زاد علیكم ّثم

الملوك قد قضت عشرون من الّسنین وكّنا فی تعدلوا عن حكم العدل وال تكوّنن من العادلین ان یا اّیھا

ماال ورد علی اَحد قبلنا ان انتم من الّسامعین بحیث قتلونا كّل یوم منھا فی بأل جدید وورد علینا

تم من المانعین بعد الذی اموالنا وھتكوا حرمتنا وانتم سمعتم اكثرھا وما كنوسفكوا دمائنا واخذوا
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الخالئق لكم بان تمنعوا الّظالم عن ظلمھ وتحكموا بین الّناس بالعدل لیظھر عدالتكم بینینبغی

اجمعین اّن الّلھ قد اودع زمام الخلق بٌایدیكم لتحكموا بینھم

---٣۴٢ صفحھ ---

فی كتاب الّلھ لن یذكر بما امرتمبینھم بالّحق وتٌاخذوا حق المظلوم من ھٌوٌال الّظالمین وان لن تفعلوا 

انفسكم وتدعون حكم الّلھ العّلی المتعالی اسمائكم عنده بالعدل واّن ھذا لغبن عظیم اتٌاخذون حكم

امركم الّلھ بھ ثم اّتبعوا الفضل من عنده واّن ھذا لسبیل القادر القدیر دعوا ما عندكم وخذوا ما

بیننا وبین ٌاسٌا والّضرٌا وال تغفلوا عّنا فی اقّل من آن ّثم احكمواالینا وبما مّستنا البمستقیم ّثم التفتوا

قضی علینا لتكشفوا عّنا الّسر اعدائنا بالعدل واّن ھذا لخیر مبین كذلك نقّص علیكم من قصصنا وبما

ومعین ان یا عبد ذّكر العباد بما القیناك وال تخف فَمن شٌا فلیكشف ومن لم یشٌا اّن رّبی لخیر ناصر

فسوف یرفع الّلھ امره ویعلو برھانھ بین الّسموات واٌالرضین فتوّكل ن اَحد وال تكن من الممترینم

كتبنا علی رّبك وتوّجھ الیھ ّثم اعرض عن المنكرین فاكف بالّلھ رّبك ناصرًا ومعین اّنافی كّل اٌالمور

ّثم ذّكر حین الذی طینعلی انفسنا نصرك فی الملك وارتفاع امرنا ولولن یتوّجھ الیك احدمن السال

وتكون من الجاھلین قل ای ورّبی ال وردت فی المدینة وظّنوا وكٌال الّسلطان باّنك لن تعرف اصولھم

نّقر بذلك ونكون من المقّرین قل ان كان اصولكم من عند اعلم حرفًا إّال ما عّلمنی الّلھ بجوده واّنا

م خبیر وكذلك كنت من قبل ونكون من بعد بحول الّلھ وبذلك امرت من لدن حكیانفسكم لن نّتبعھا ابدًا

الصادقین قل اّنا واّن ھذا لصراط حق مستقیم وان كان من عند الّلھ فٌاتوا برھانكم ان كنتم لمنوقّوتھ

حرف من عمل العاملین قل یا اّیھا اثبتنا كّل ما ظّنوا فیك وعملوا بك فی كتاب الذی لن یغادر فیھ

انفسكم وتدعوا اصولكم وتكوّنن من المھتدین وھذا خیر ٌان یّتبعوا اصول الّلھ فیالوكٌال ینبغی لكم ب
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العارفین وانلن یّتبعوا الّلھ فی امره لن یقبل اعمالكم علی قدر نقیر لكم عّما عندكم ان انتم من

وقطمیر فسوف

---٣۴٣ صفحھ ---

فكم من عباد ّن ھذا لصدق یقینفسوف تجدون ما اكتسبتم فی الحیاة الباطلة وتجزون بما عملتم وا

علیھم ما قضی ان انتم فی امر عملوا كما عملتم وكانوا اعظم منكم ورجعوا كّلھم الی الّتراب وقضی

التی لن تجدوا فیھا ٌالنفسكم ال من نصیر وال من الّلھ لمن المتفّكرین وستلحقون بھم وتدخلون بیت

 امر الّلھ واستكبرتم علی اولیائھ بعد الذی وردوا وفّرطم فیحمیم وتسئلون عّما فعلتم فی اّیامكم

وانتم شاورتم فی امرھم واخذتم حكم انفسكم وتركتم حكمالّلھ المھیمن القّیوم قلعلیكم بصدق مبین

العباد لو اتٌاخذون اصولكم وتضعون اصول الّلھ ورٌا ظھوركم واّن ھذا لظلم علی انفسكم وانفس

تھوی بھ ھواكم وتدعون صولكم علی العدل فكیف تٌاخذون منھا ماتكوّنن من العارفین قل ان كان ا

ٌاكان من اصولكم بٌان تعّذبوا الذی جائكم ما كان مخالفا ٌالنفسكم مالكم كیف تكوّنن من الحاكمین

بعد الذی ما عصاكم فی اقّل من آن ویشھد بذلك من سكن فی بٌامركم وتخذلوه وتٌوذوه فی كّل یوم

ذی علم علیم فانصفوا فی انفسكم یا اّیھا الوكٌال بٌاّی ذنب اطردتمونا وبٌاّیّلالعراق ومن ورائھ ك

لن یقاس بظلم فی جرم اخرجتمونا بعد الذی استاجرناكم وما آجرتمونا فَوالّلھ ھذا لظلم عظیم الذی

فی بالوزرٌا الذی كانوا ان یحكموا اٌالرض وكان الّلھ علی ما اقول شھید ھل خالفتكم فی امركم او

وتكوّنن من العالمین ھل دخل علیكم اَحد بشكایة مّنا العراق فاسئلوا عنھم لتكوّنن علی بصیرة فینا

ما انزلھ الّلھ فی الكتاب فٌاتوا بھ لنصدقكم فی افعالكم ونكوّنن من او سمع مّنا احد منھم غیر

امركم واّتبع زونا الذی سمعوان كنتم ان تعملوا بنا بٌاصولكم ینبغی لكم بٌان توّقرونا وتعّزالمذعنین
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صّرفناھا فی ھذا الّسبیل ثم استمعوا مّنا ما ظھر من عنكم ّثم تٌاّدوا دیون التی تدّینا بھا فی العراق و

بالعدل كما تحكمون علی انفسكم ولن ترضوا لنا ماال ترضونھ مطالبنا وكّل ماورد علینا وتحكمون

م بنا ال بٌاصولكم والالمحسنین فَوالّلھ ما عاملتلكم وتكوّنن من

---٣۴۴ صفحھ ---

المستكبرین ان یا وال بٌاصول اَحد من الّناس بل بما سّولت لكم انفسكم وھواكم یا مٌال المغرضین و

خلیج البقٌا ورٌا جبل الّعز وال تخف من طیر القدس طّیر فی فضٌا اٌالفق ّثم ذّكر العباد بما اریناك فی

نحرسك عن الذین ظلموك من دون بّینة من الّلھ وال كتاب منیر ز الجمیل اّنااحد فتوّكل علی الّلھ العزی

العقٌال ما جئنا لنفسد فی ارضكم ونكون فیھا لمن المفسدین بل جئناكم لنّتبع امرقل تالّلھ یا مٌال

اّلذكری تنفع الّسلطان ونرفع امركم ونعّلمكم الحكمة ونذّكركم فیما نسیتم بقولھ الحق فذّكر اّن

الذین ال یتكّلمون إّال بما المٌومنین وانتم ما سمعتم نغمات اّلروح وسمعتم غیر سمع عن اعدائنا

من المفترین اما سمعتم ما نّزل فی كتاب ّعز مبین یٌوّیدھم ھواھم وزّین الّشیطان لھم اعمالھم وكانوا

ُبل المفسدین وسمعنا بٌاّن من فِلَم نبذتم حكم الّلھ ورائكم واّتبعتم سفان جائكم فاسق بنبٌا فتبّینوا

قل مالكم كیف َمن قال باّن ھذا العبد كان ان یٌاكل اّلربا فی العراق ویجمع اّلزخارف لنفسھالمفترین

الّشیاطین وكیف یكون بعد الذی تحكمون فیما لیس لكم بھ من علم ویفترون علی العباد وتظّنون ظّن

علی محّمد رسول الّلھ وخاتم الّنبیین وجعلھ ی نزلانھی الّلھ عنھ عباده فی كتاب قدس حفیظ الذ

للعالمین وھذه واحدة من المسائل التی خالفنا فیھا علمٌا العجم حّجة باقیة من عنده وھدی وذكری

ٌالّمارة عن ذلك بحكم الكتاب وكان الّلھ علی ما اقول شھید وما ابرٌی نفسی اّن الّنفسونھینا العباد

اّیاكم ان ال تسمعوا اقوال الذین م الحق لتطلعوا بھ وتكوّنن فیھا لمن المّتقینبالّسٌو ولكن نلقی علیك
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الی ھٌوٌال و كونوا من اّلزاھدین فاعلموا باّن اّلدنیا تجدون منھم روائح الغّل والّنفاق وال تلتفتوا

ّل ما انتمویبقی الملك لّلھ الملك المھیمن العزیز القدیر ستمضی اّیامكم وكوزینتھا وزخرفھا سیفنی

تشتغلون بھ وبھ تفتخرون علی الّناس ویحضركم مالئكة اٌالمر

---٣۴۵ صفحھ ---

عّما اكتسبتم اٌالمر علی مّقر الذی ترجف فیھ اركان الخالئق وتقّشعر فیھ جنود الّظالمین وتسئلون

 لھا وشھد بذلك والّساعة التی ال مرّدفی الحیاة الباطلة وتجزون بما فعلتم وھذا من یوم الذی یٌاتیكم

الّلھ وال تفسدوا فی اٌالرض وال تّتبعوا الّشیطان ثم اّتبعوا لسان صدق علیم ان یا مٌال المدینة اّتقوا

القلیل ستمضی اّیامكم كما مضت علی الذینھم كانوا قبلكم وترجعون الی الّتراب الّحق فی ھذه اٌالّیام

الّلھ وحده وما توّكلی إّال لموا بٌاّنا ما نخاف من اَحد إّالرجع الیھ آبائكم وكانوا من اّلراجعین ّثم اعكما

لنا واّن ھذا لھو المراد لو انتم من العارفین اّنی انفقت علیھ وما اعتصامی إّال بھ وما نرید إّال ما اراد

العالمین من عرف الّلھ لن یعرف دونھ ومن خاف الّلھ لن یخاف سواه ولو روحی وجسدی لّلھ رّب

قّوتھ وكّل من فی اٌالرض اجمعین وما نقول إّال بما امرت وما نّتبع إّال الّحق بحول الّلھیھیجتمع عل

لیبقی ذكرھا فی اٌالرض ویكون واّنھ یجزی الّصادقین ّثم ذّكر یا عبد ما رٌایت فی المدینة حین ورودك

ون علی الّطین لیلعبوا بھ كاٌالطفال الذین یجتمعذكری للمٌومنین فلّما وردنا المدینة وجدنا رٌوسائھا

ما عّلمنی الّلھ ونلقی علیھ من كلمات حكمة منیع ولذا بكینا علیھم وما وجدنا منھم من بالغ لنعّلمھ

اثبتناه فی ٌالرتكابھم بما نھوا عنھ واغفالھم عّما خلقوا لھ وھذا ما اشھدناه فی المدینھ وبعیون الّسر

زخرفھا ینبغی لكم بٌان تطلبوھا وقل ان كنتم تریدون اّلدنیاالكتاب لیكون تذكرة لھم وذكری لٌالخرین 

تلك اٌالّیام فی كّل آن تقّربتم الی اّلدنیا وتبعّدتم منھا ان فی اٌالّیام التی كنتم فی بطون ُاّمھاتكم ٌالّن فی
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تحرصون فی ففلّما ولدتم وبلغ اشّدكم اذًا تبعّدتم عن اّلدنیا وتقّربتم الی الّتراب فكیكنتم من العاقلین

جمع اّلزخارف علی انفسكم بعد الذی فات الوقت عنكم ومضت الفرصة

---٣۴۶ صفحھ ---

منكم من شٌی ورضی بما فتنّبھوا یا مٌال الغافلین اسمعوا ما ینصحكم بھ ھذا العبد لوجھ الّلھ وما یرید

 إّال اّیام معدودة اذًا اكثرھا وما بقیتقضی الّلھ لھ ویكون من اّلراضین یاقوم قد مضت من اّیامكم

احكام الّلھ بقّوه لعّل تصلون الی ما اراد الّلھ لكم وتكوّنن من دعوا ما اخذتم من عنده انفسكم ّثم خذوا

العظیم تفرحوا بما اوتیتم من زینة اٌالرض وال تعتمدوا علیھا فاعتمدوا بذكر الّلھ العّلیاّلراشدین وال

تكوّنن من المحتجبین اّیاكم لّلھ وال تنسوا عھد الّلھ فی انفسكم والفسوف یفنی الّلھ ما عندكم اّتقوا ا

للمٌومنین الذین آمنوابالّلھ وآیاتھ وتشھد ان ال تستكبروا علی الّلھ واحّبائھ ّثم اخفضوا جناحكم

ق وال یتكّلمون إّال بعد اذنھ كذلك ننصحكم بالعدل ونذّكركم بالّحقلوبھم بوحدانّیتھ والسنتھم بفردانیتھ

المتذّكرین وال تحملوا علی الّناس ماال تحملوه علی انفسكم ولن ترضوا ٌالَحد مااللعّل تكوّنن من

اّلذین یفعلون ما علموا ترضونھ لكم وھذا خیر الّنصح لو انتم من الّسامعین ّثم احترموا العلمٌا بینكم

ھم ُسرج الھدایة بین الّسموات فاعلموا باّنویّتبعون حدود الّلھ ویحكمون بما حكم الّلھ فی الكتاب

بینھم من شٌان وال من قدر اولئك غّیروا نعمة الّلھ علی انفسھم واٌالرضین اّن الذین لن تجدوا للعلمٌا

یغّیر الّلھ علیكم اّنھ ال یغرب عن علمھ من شٌی یعلم غیب الّسموات واٌالرض واّنھقل فارتقبوا حّتی

یزداد شٌانكم لو انتم و تفعلون وال بما وردتم علینا ٌالّن ذلك لنبكّلشٌی علیم وال تفرحوا بما فعلتم ا

بل یزید الّلھ اجرنا بما صبرنا فی تنظرون فی اعمالكم بعین الیقین وكذلك لن ینقص عّنا من شٌی

بٌاّن البالیا والمحن لم یزل كانت موّكلة ٌالصفیٌا الّلھ واحّبائھالبالیا واّنھ یزید اجر الّصابرین فاعلموا
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بٌامره لمن المنقطعین الذین ال تلھیھم الّتجارة وال بیع عن ذكر الّلھ وال یسبقونھ بالقول وھمّثم لعباده

العاملین كذلك جرت سّنة الّلھ من قبل

---٣۴٧ صفحھ ---

یجزعوا من شٌی من قبل ویجری من بعد وطوبی للّصابرین الذین یصبرون فی البٌاسٌا والّضرٌا ولن

قارورة كسرت فی اٌالسالم ولیس اھج الّصبر لمن الّسالكین ولیس ما ورد علینا اّولوكانوا علی من

وورد علینا بمثل ما ورد علی الحسین من قبل اذ ھذا اّول مامكروا بھ علی احّبٌا الّلھ ھٌوٌالالماكرین

فلّما جائھم الذین كان فی قلوبھم الغّل والبغضٌا وطلبوه فی المدینة جائھ المرسلون من لدی الماكرین

قضی من قاموا علیھ بما فی انفسھم الی ان قتلوه وقتلوا اوالده واخوتھ واسروا اھلھ وكذلكبٌاھلھ

الذی سّمی بعلی قبل والّلھ علی ما اقول شھید وما بقیت من ذّریتھ المن صغیر والمن كبیر إّال

ر محّبة الّلھ فی صدر الحسین من نااٌالوسط ولّقب بزین العابدین فانظروا یا مٌال الغفٌال كیف اشتعلت

الی ان اخذ الّشوق واٌالشتیاق عنھ زمام اٌالصطبار قبل ان انتم من المتفّرسین وزادت ھذه الّنار

مقام الذی انفق روحھ ونفسھ وكّلما لھ ومعھ لّلھ رّب العالمین فَوالّلھ واخذه جذب الجّبار وبّلغھ الی

وكذلك الّطالب ت واٌالرضین ٌالّن العاشق لن یرید إّال معشوقھالمقام عنده ٌالحلی عن ملك الّسمواھذا

الی اّلروح بل ازید من ذلك ان انتم من مطلوبھ والحبیب محبوبھ واشتیاقھم الی الّلقٌا كٌاشتیاق الجسد

صدری ویرید ان یفدی ھذا الحسین نفسھ كما فدی الحسین نفسھ العارفین قل حینئذ اشتعلت الّنار فی

الكبیر واّنی المتعالی العظیم وھذا مقام فنٌا العبد عن نفسھ وبقائھ بالّلھ المقتدر العّلیلمقاموجٌا لھذا ا

انفسكم فی سبیل الّلھ وتنقطعون لو القی علیكم من اسرار التی اودعھا الّلھ فی ھذا المقام لتفدون

الّلھ علی قلوبكم اكّنة المقام اٌالّعز الكریم ولكن ضرب عن اموالكم وكّل ما عندكم لتصلوا الی ھذا
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لّئال تعرفوا اسرار الّلھ وال تكوّنن بھا من المّطلعین قل اّن اشتیاق المخلصینوعلی ابصاركم غشاوة

الی جوار الّلھ كٌاشتیاق اّلرضیع الی ثدی ُاّمھ

---٣۴٨ صفحھ ---

العاصی الی الغفران كذلك ُاّمھ بل ازید ان انتم من العارفین او كٌاشتیاق الّظمئان الی فرات العنایة او

اشتغلتم بھ لعّلكم الی شطر القدس فی ھذا اّلرضوان نبّین لكم اسرار اٌالمر ونلقی علیكم ما یغنیكم عّما

من دخل فیھ لن یخرج عنھ ومن التفت الیھ لن یحّول الوجھ عن تلقائھ تكوّنن من اّلداخلین فَوالّلھ

ینا علیكم ما قضی علی الحسین ونسئل الّلھ بٌان المنكرین والمشركین كذلك القولو یضرب بسیوف

العالمین وتّمت علینا كما قضی علیھ واّنھ لجواد كریم تالّلھ ھّبت من فعلھ روائح القدس علییقضی

اخذوا ثٌاره وقتلوا اعدائھ وبكوا حّجة الّلھ وظھر برھانھ علی الخالئق اجمعین وبعث الّلھ بعده قومًا

الكتاب بٌان یٌاخذ الّظالمین بظلمھم ویقطع دابر المفسدین قل اّن الّلھ قّدر فیعلیھ فی كّل بكور واصیل 

اٌالقوال بنفسھا اثر فی الملك ولن یعرفھ بعد إّال من فتح الّلھ عینھ وكشففاعلموا باّن لمثل ھذه

نا ما ورد علیالّسبحات عن قلبھ وجعلھ من المھتدین فسوف یظھر الّلھ قومًا یذكرون اّیامنا وكّل

كان الّلھ قائمًا علیھم ویشھد ویطلبون حّقنا عن الذینھم ظلمونا بغیر جرم وال ذنب مبین ومن ورائھم

وكذلك قصصنا لكم من قصص الّحق والقینا علیكم ما ما فعلوا ویٌاخذھم بذنبھم واّنھ اشّد المنتقمین

 اّلراجعین وتتنّبھون فی الیھ فی انفسكم وترجعون الیھ وتكوّنن منقضی الّلھ من قبل لعّل یتوبون

تستیقظون عن نومكم وغفلتكم وتداركون ما فات عنكم وتكوّنن من المحسنین فَمن شٌااعمالكم و

لعّل تكوّنن من المتذّكرین فلیقبل ومن شٌا فلیعرض وما علَّی إّال بٌان اذّكركم فیما فّرطتم فی امر الّلھ

لیرحمكم بفضلھ ویغفر خطایاكم ویعفو جریراتكم  الیھاذا ما سمعوا قولی ّثم ارجعوا الی الّلھ وتوبوا
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كّل من دخل فی قمص الوجود من اٌالّولین واٌالخرین یا مٌال واّنھ سبقت رحمتھ غضبھ واحاط فضلھ

بٌاّنا جئناكم لنٌاخذ ما عندكم من زخارف اّلدنیا ومتاعھاالوكٌال اظننتم فی انفسكم

---٣۴٩ صفحھ ---

العاصین فاعلموا بل لتعلموا بٌاّنا ما نخالف الّسلطان فی امره وما نكون منال فَوالذی نفسی بیده 

من جواھر ّعز ثمین لم یكن عند وایقنوا باّن كّل خزائن اٌالرض من اّلذھب والفّضة وما كان علیھا

 الجمیل كّل ما علیھا سیفنی ویبقی الملك لّلھ المقتدرالّلھ واولیائھ واحّبائھ إّال ككّف من الّطین ٌالّن

امرت اّیاكم ان انتم من المتفّكرین فَوالّلھ ما نكّذب فی القول وما نتكّلم إّال بماوما یفنی لن ینفعنا وال

تّتبعوا ھواكم وال ما القی ویشھد بذلك ھذا الكتاب بنفسھ ان انتم بما ذكر فیھ لمن المتذّكرین وانتم ال

وباطنكم وال تكوّنن من الغافلین ھذا خیر لكم عن كّل مالّشیطان فی انفسكم فاّتبعوا امر الّلھ فی ظاھرك

تطلبوه فی كّل بكور وعّشی ستفنی اّلدنیا وما انتم تّسرون بھ فی قلوبكم ما اجتمعتموه فی بیوتكم و

تجّلی الّلھ بین الخالئق اجمعین طّھروا مرآة قلوبكم عن اّلدنیا وما فیھا لتنطبع فیھا انواروتفتخرون

الحكیم وقد القینا علیكم ما ینفعكم  عّما سوی الّلھ ویدخلكم فی رضی الّلھ الكریم العالیوھذا ما یغنیكم

ان انتم من المقبلین  اّن یا اّیھا الّسلطان اسمع قول من ینطق فی اّلدین واّلدنیا ویھدیكم سبیل الّنجاة

عوك الی الّلھ رّبكمنك جزٌا عّما اعطاك الّلھ وكان علی قسطاس ّحق مستقیم ویدبالّحق وال یرید

حولك من ھٌوٌال الوكٌال ویھدیك ُسبل اّلرشد والفالح لتكون من المفلحین اّیاك یا اّیھا الملك ال تجمع فی

وكانوا علی خیانة مبین فٌاحِسن علی العباد الذین ال یّتبعون إّال ھواھم ونبذوا اماناتھم ورٌا ظھورھم

م بین یدی ھٌوٌال الفراعنة وكن من المّتقین فاجمع من وامورھكما احَسن الّلھ لك وال تدع الّناس
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منھم روائح اٌالیمان والعدل ّثم شاورھم فی اٌالمور وخذ احسنھا وكن من المحسنینالوكٌال الذین تجد

فاعلم وایقن بٌاّن الذی لن تجد عنده اّلدیانة

---٣۵٠ صفحھ ---

الّسلطان ولن یحترز ق یقین وَمن خان الّلھ یخاناّلدیانة لم تكن عنده اٌالمانة والّصدق واّن ھذا لّح

ان ال تدع زمام اٌالمور عن كّفك وال عن شٌی ولن یّتق فی امور الّناس وما كان من المّتقین اّیاك

قلوبھم الی غیرك فاحترز عنھم وال والئا منھم علی تطمّئن بھم وال تكن من الغافلین واّن الذین تجد

اّلذئب راعی اغنام الّلھ وال تدع محّبیھ تحت ایدی المبغضین اّن جعلامرك وامور المسلمین وال ت

فی امره لن تطع منھم اٌالمانة وال اّلدیانة وتجّنب عنھم وكن فی حفظ عظیم لّئال یردالذین یخانون اهللا

لّلھ كان الّلھ لھ علیك مكرھم وّضرھم فاعرض عنھم ّثم اقبل الی الّلھ ربچك العزیز الكریم َمن كان

مّكار لئیم واّنك لو تسمع قولی ومن یتوّكل علیھ اّنھ یحرسھ عن كّل ما یّضره وعن ّشر كّل

عنك ایدی كّل من علی اٌالرض اجمعین ان یا وتستنصح بنصحی یرفعك الّلھ الی مقام الذی ینقطع

بضة وال تّتبع سنن الّظالمین خذ زمام امرك فی كّفك وقملك اّتبع سنن الّلھ فی نفسك وبٌاركانك

اٌالمور بنفسك وال تغفل عن شٌی واّن فی ذلك لخیر عظیم ان اشكر الّلھ اقتدارك ّثم استفسر عن كّل

من اصطفاك بین برّیتھ وجعلك سلطانًا للمسلمین وینبغی لك بٌان تعرف قدر ما ھبك الّلھرّبك بما

وصیانتھم من بادهبدایع جوده واحسانھ وتشكره فیكّل حین وشكرك رّبك ھو حّبك احّبائھ وحفظك ع

فی شرع الّلھ لمن اّلراسخین واّنك لو ھٌوٌال الخائنین لّئال یظلمھم اَحد ّثم اجرٌا حكم الّلھ بینھم لتكون

بجنود الغیب والّشھادة ویٌوّیدك علی امرك واّنھ ما من تجری انھار العدل بین رعّیتك لینصرك الّلھ

عمل المخلصین وال تطمّئن بخزائنك فاطمّئن بفضل الّلھ والخلق واّن الیھ یرجع إلھ إّال ھو لھ اٌالمر
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وعنده خزائن ّثم توّكل علیھ فی امورك وكن من المتوّكلین فاستعن بالّلھ ثم استعن من غنائھرّبك

الّسموات واٌالرض یعطی َمن یشٌا ویمنع عمَّن

---٣۵١ صفحھ ---

ظھور سلطانھ وكّل من اب رحمتھ وضعفٌا لدیعّمن یشٌا ال إلھ إّال ھو الغّنی الحمید كّل فقرٌا لدی ب

بالعدل ّثم انفق علیھم علی قدر ما جوده لمن الّسائلین وال تفّرط فی اٌالمور فاعمل بین خّدامك

زینة ٌالنفسھم وبیوتھم ویصرفونھ فی امور التی لن یحتاجون بھ ال علی قدر الذی یكنزونھ ویجعلونھ

دل بینھم علی خّط اٌالستوٌا بحیث لن یحتاج بعضھم ولن یكنز فاعیحتاجوا بھا ویكوّنن من المسرفین

مبین وال تجعل اٌالّعز تحت ایدی اٌالذّلة وال تسّلط اٌالدنی علی اٌالعلی كما شھدنا بعضھم واّن ھذا لعدل

عظیم وبعضھم فی المدینة وكّنا من الّشاھدین واّنا لّما وردنا المدینة وجدنا بعضھم فی سعة وغنإفی

ثم اعدل بین الخلق لیرفع الّلھ فقر مبین وھذا ال ینبغی لسلطنتك وال یلیق لشٌانك اسمع نصحیذّلة و

وال تخرب اّلرعیة اّتق من ضجیج الفقرٌا الوكٌالاسمك بالعدل بین العالمین اّیاك ان ال تعمر ھٌوٌال

ضرتك بٌان تحفظ شفیق ٌالّنھم كنزك فی اٌالرض فینبغی لحواٌالبرار فی اٌالسحار وكن لھم كسلطان

ّثم تجّسس عن امورھم واحوالھم فی كّل حول بل فی كّل شھر وال تكن كنزك من ایدی ھٌوٌال السارقین

ثم انصب میزان الّلھ فی مقابلة عینیك ثم اجعل نفسك فی مقام الذی كٌاّنك تراه ثمعنھم من الغافلین

لن یستّقر فیھ ن تحاسب فی یوم الذیوّزن اعمالك بھ فی كّل یوم بل فی كّل حین وحاسب نفسك قبل ا

بٌان یكون قبضتھ كالّشمس رجل احد من خشّیھ الّلھ وتضطرب فیھ افئدة الغافلین وینبغی للسلطان

بل بما قّدر من لدن مقتدر قدیر ویكون یسر فی كّلشٌی ویعطی كّل ذیّحق حّقھ وھذا لم یكن منھا
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ب امطار اّلرحمة علی كّل ارض بٌامر من مدّبر الّسحارحمتھ كالّسحاب ینفق علی العباد كما ینفق

احد فی امرك ولم یكن لك احد كمثلك علی نفسك كذلك نبّین لك كلماتعلیم اّیاك ان ال تطمّئن من

---٣۵٢ صفحھ ---

شاطٌی قرب منیر كلمات الحكمة ونلقی علیك ما یقّلبك عن شمال الّظلم الی یمین العدل ویھدیك الی

بین الّناس ویسلكوا علی مناھج لملوك الذین سبقوك فی الملك وكانوا ان یعدلواكّل ذلك من سیرة ا

لھذا الّشٌان المتعالی العظیم واّنك ان تخرج عّما عدل قویم اّنك ظّل الّلھ فی اٌالرض فافعل ما یلیق

 اّلدنیا الّشٌان اٌالّعز اّلرفیع فارجع الی الّلھ بقلبك ثم طّھره عنالقیناك وعّلمناك لتخرج عن ھذا

تدخل فیھ ّحب المغایرین ٌالّنك لو تدخل فیھ حّب الغیر لن یستشرق علیھ انوار تجّلیوزخرفھا وال

الّلھ واحدًا ینبغی لحضرتك الّلھ ٌالّن الّلھ ما جعل ٌالحد من قلبین وھذا ما نزل فی كتاب قدیم ولّما جعلھ

ّحب ما سواه لیدخلك الّلھ فی لّجة بحر عن بٌان ال تدخل فیھ حّبین اذًا تمّسك بّحب الّلھ واعرض

لم یكن مقصودی فیما القیناك إّال تنزیھك عن اٌالشیٌا الفانیة احدّیتھ ویجعلك من الموّحدین فَوالّلھ

الباقیة وتكون فیھ بٌاذن الّلھ لمن الحاكمین اسمعت یا اّیھا الملك ما ورد علیناوورودك فی جبروت

فعلھم ورضیت  من الغافلین وان سمعت وعلمت ِلَم ما نھیتھم عنمن وكالئك وما عملوا بنا ام كنت

یكن مّطلعًا ھذا اعظم من لمن اجاب امرك واطاعك ماال یرضی ٌالھل مملكتھ احد من الّسالطین وان لم

بما ورد علینا من ھٌوٌال الّظالمین فاعلم بٌاّنا جئنا اٌالولی ان انت من المّتقین اذًا اذكر لحضرتك لتّطلع

مبین واخرجونا عنھا بذّلة التی لن تقاس بھ ذّلة فی اٌالرض انانت من مرك ودخلنا مدینتك بّعزبٌا

امرك وكانوا واذھبونا الی ان ادخلونا فی مدینة التی لن یدخل فیھا احد إّال الذین ھم عصواالمّطلعین

عناه وكّنا من امرك اطمن العاصین وكان ذلك بعد الذی ما عصیناك فی اقّل من آن فلّما سمعنا
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علی اٌالنبیٌا والمرسلین وما رحموا علینا المطیعین وما راعوا فینا ّحق الّلھ وحكمھ وال فیما نّزل

وفعلوا

---٣۵٣ صفحھ ---

وحین بنا ماال فعل مسلم علی مسلم وال مٌومن علی كافر وكان الّلھ علی ما اقول شھید وعلیم

كذلك فعلوا بناان حمل علیھا العباد اثقالھم واوزارھماخراجنا عن مدینتك حملونا علی خدورالتی ت

علی زعمھم فلّما وردنا ما كان حضرتك لمن المستخبرین واذھبونا الی اوردونا فی بلدة العصاة

لن یدخل فیھ إّال كّل ذی اضطرار غریب وكّنا وجدنا فیھا من بیت لنسكن فیھا لذا نزلنا فی محّل الذی

اٌالمر لضیق المكان لذا استٌاجرنا بیوت التی تركوھا اھلھا من شّدة  علینافیھ اّیامًا معدودة واشتّد

الّنازلین ولم من الّتاركین ولم یسكن فیھا احد إّال فی الّصیف واّنا فی الّشتٌا كّنا فیھا لمنبردھا وكانوا

ملوا بنا ھٌوٌال لیت عااّلزمھریر فیایكن ال لی ولّلذینھم كانوا معی من كسوة لتقیھم عن البرد فی ھذا

عاملوا بنا ال بحكم الّلھ وال باٌالصول التی یّدعون بھا وال الوكٌال باٌالصول التی كانت بینھم فَوالّلھ ما

الّناس وال بقواعد ارامل اٌالرض حین بدی یدخل علیّھن من عابر الّسبیل بالقواعد التی كانت بین

جئتھم ق منیع كّل ذلك ورد علَّی بعد الذی قدعلینا من ھٌوٌال وقد ذكرناه لك بلسان صدكذلك ورد

امروا وكّنا من بٌامرھم وما تخّلفت عن حكمھم ٌالّن حكمھم یرجع الی حضرتك لذا اجبناھم فیما

فاخفض جناحك للمٌومنین كٌاّنھم ما المجیبین  كٌاّنھم نسوا حكم الّلھ فی انفسھم قال وقولھ الّحق

ضجیج الفقرٌآ ولن یدخل فی آذانھم صریخ المظلومین یسمعواارادوا شیئًا إّال راحة انفسھم ولن 

بٌاّنھم خلقوا من الّنور ودونھم من الّتراب فبئس ما ظّنوا كّلنا خلقنا من مٌاكٌاّنھم ظّنوا فی انفسھم
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وحزنی الی الّلھ الذی مھین یا اّیھا الملك فَوالّلھ ما ارید ان اشكو منھم فی حضرتك اّنما اشكو بّثی

اّیاھم وكان علینا وعلیھم شاھد ووكیل بلخلقنا و

---٣۵۴ صفحھ ---

المتذّكرین ستمضی بل ارید ان اذّكرھم باعمالھم لعّل ال یفعلوا بٌاحد كما فعلوا بنا ولعّل یكوّنن من

تمضی راحتھم واّلرخٌا الذی كانوا فیھ بالیانا واضطرارنا والّشدة التی احاطتنا من كّل الجھات وكذلك

وسیقضی سكوننا علی الّتراب بھذه اّلذلة وجلوسھم ق الذی ال ینكره احد من العالمینوھذا من ّح

بیننا وبینھم وھو خیر الحاكمین ونشكر الّلھ فیكّل ما ورد علینا ونصبر علی سریر الّعزة ویحكم الّلھ

لھ ینیقضی وعلیھ توّكلت والیھ فّوضت امری واّنھ یوّفی اجور الّصابرین والمتوّكلوفیما قضی

القدیر  اسمع یا سلطان اٌالمر والخلق یّعز َمن یشٌا ویذّل من یشٌا وال یسئل عّما شٌا واّنھ لھو العزیز

اقطع ایدیھم عن رٌووس المسلمین فَوالّلھ ورد ما القینا علی حضرتك ّثم امنع الّظالمین عن ظلمھم ّثم

تقدر ان تسمعھ آذان الموّحدین وبلغ امرنا بٌان یحزن راقمھ ولن علینا ماال یجری القلم علی ذكره إّال

علینا عیون اعدائنا ومن ورائھم كّل ذی بصر بصیر بعد الذی توّجھنا الی الی مقام الذی بكت

شٌی او وامرنا الّناس بٌان یدخلوا فی ظّلك لتكون حصنًا للموّحدین ٌاخالفتك یا سلطان فیحضرتك

رّب العالمین ما حكموا فی العراق بٌاذنك ال فَوعصیتك فی امر او مع وزرائك الذی كانوا ان ی

الّلھ واراد ولو یرد علینا اعظم عصیناك وال اّیاھم فی اقّل من لمح البصر وال اعصاك من بعد انشٌا

واصیل لیوّفقك الّلھ علی طاعتھ واجرإ حكمھ ویحفظك عّما ورد وندعوك بالّلیل والّنھار وفی كّل بكور

ماشئت وال تنس حكم الّلھ فی كّل ما اردت او ترید وقل الحمد لّلھ رّب فافعلمن جنود الّشیاطین اذًا 
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وذّلی او یا سفیر العجم فی المدینة ازعمت باّن اٌالمر كان بیدی او یبّدل امر الّلھ بسجنیالعالمین  ان

بٌافقاری وافنائی فبئس ما ظننت فی نفسك وكنت من

---٣۵۵ صفحھ ---

یرفعھ الی مقام الذی  إلھ إّال ھو یظھر امره ویعلو برھانھ ویثبت ما اراد ومن الّظالمین اّنھ مامن

شٌی او تمنعھ عن حكمھ وسلطانھ او ینقطع عنھ ایدیك وایدی المعرضین ھل تّظن بٌاّنك تعجزه فی

اٌالرضین ال فَونفسھ الّحق ال یعجزه شٌی عّما خلق اذًا یقدر ان یقوم علی امره كّل َمن فی الّسموات و

یغنی من الّحق شیئا وكن من اّلراجعین الی الّلھ الذی خلقك ورزقك فارجع عن ظّنك اّن الّظن ال

بحكمھ المسلمین ّثم اعلم بٌاّنھ خلق كّل َمن فی الّسموات واٌالرض بكلمة امره وما خلقوجعلك سفیر

مر حّقًامن عند الّلھ لن اٌالكیف یقوم معھ فسبحان الّلھ عّما انتم تظّنون یا مٌال المبغضین ان كان ھذا

واّلذینھم اّتبعوا ھواھم وكانوا من المعرضین یقدر احد ان یمنعھ وانلم یكن من عنده یكفیھ علمائكم

من قبلی وحكی الّلھ عنھ لنبّیھ الذی اصطفاه بین خلقھ وارسلھ ٌاما سمعت ما قال مٌومن آل فرعون

ن رُجًال ان یقول رّبی الّلھ وقد جائكم بالبّیناتللعالمین قال وقولھ الّحق اتقتلوعلیھم وجعلھ رحمة

الّلھ علی حبیبھ فی وان یُك كاذبًا فعلیھ كذبھ وان یُك صادقًا یصبكم بعض الذی یعدكم وھذا ما نّزل

بنصح الذی نزل فی الكتاب وكنتم من كتابھ الحكیم وانتم ما سمعتم امر الّلھ وحكمھ وما استنصحتم

وسنین وكم من ظلم ارتكبتموه فی اّیامكم ولم یَر تموھم فی كّل شھورالغافلین وكم من عباد قتل

مثلھا احد من المٌورخین وكم من رضیع بقی من غیر ُاّم ووالد وكم من شبھھا عین اٌالبداع ولن یخبر

بغیر من ظلمكم یا مٌال الّظالمین وكم من ُاخت ضّجت فی فراق اخیھا وكم من امرٌاة بقیتٌاب قتل ابنھ

وجھ الّلھ العّلی العظیم معین وارتقیتم فی الّظلم الی مقام الذی قتلتم الذی ما تحّرف وجھھ عنزوج و
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قتلتموه بقسم الذی ما رٌات بمثلھ عیون الّناس فیا لیت قتلتموه كما یقتل الّناس بعضھم بعضًا بل

وبكت علیھ الّسمٌا

---٣۵۶ صفحھ ---

بینكم فكیف فعلتم بھ ماال م وٌاما كان نسبتھ الی اّلنبی مشتھرًاوضّجت افئدة المقّربین ٌاما كان ابن نبّیك

تقتلون ابن نبّیكم ّثم تفرحون علی مقاعدكم فعل احد من اٌالّولین فَوالّلھ ما شھد عین الوجود بمثلكم

كانوا من قبل وفعلوا بمثلما فعلتم ّثم عن انفسكم لمن الغافلین وتكوّنن من الفرحین وتلعنون الذینھم

نبّیھم كما نفسك اّن الذین تسّبونھم وتلعنونھم ھل فعلوا بغیر ما فعلتم اولئك قتلوا ابن فانصف فیاذًا

المفسدین فلّما قتلتموه قام احد من قتلتم ابن نبّیكم وجری منكم ما جری منھم فما الفرق بینكم یا مٌال

منھ ما امضی اذًا ینبغی امره عن كّل ذی روح وقضی احّبائھ علی القصاص ولن یعرفھ احد واختفی

لوموا انفسكم فیما فعلتم ان انتم من المنصفین ھل فعل احد من اھل بٌان ال تلوموا احدًا فی ذلك بل

انتم فعلتم ال فَورّب العالمین كّل الملوك والّسالطین یوّقرون ذّریة نبّیھم ورسولھم اناٌالرض بمثل ما

العارفین ومعذلك ما تنّبھتم فی تكبتم ما احترقت عنھ اكبادمن الّشاھدین وانتم فعلتم ماال فعل احد وار

من دون ذنب وال جرم مبین اما تخافون عن الّلھ انفسكم وما استغفرتم من فعلكم الی ان قمتم علینا

جعلكم من المسلمین الی متی ال تنتبھون فی انفسكم وال تتعّقلون والذی خلقكم وسّواكم وبلغ اشّدكم

ومون عن نومكم وغفلتكم وما تكوّنن من المتنّبھین وانت فّكر فی نفسك مع كّل ماتقفی ذواتكم وال

استضائت منھا اھل لجج فعلتم وعملتم ھل استطعتم ان تخمدوا نار الّلھ او تطفئوا انوار تجّلیھ التی

واّنھ لھو فوق ایدیكم وتقدیره فوق تدبیركم البقٌا واستجذبت عنھا افئدة الموّحدین ٌاما سمعتم ید الّلھ

یفعل ما یشٌا وال یسئل عّما شٌا ویحكم ما یرید وھو المقتدرالقاھر فوق عباده والغالب علی امره
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---٣۵٧ صفحھ ---

فی كّل یوم تجّددون والمقتدر القدیر وان توقنوا بذلك ِلَم ال تنتھون اعمالكم وال تكوّنن من الّساكنین

فی ھذه اٌالمور وما كنت مخالفًا لكم وال د الذی ما دخلت نفسیظلمكم كما قمتم علَّی فی تلك اٌالّیام بع

فی ھذه اٌالرض البعید ولكن فاعلم ّثم ایقن بٌاّن بذلك لن معارضًا ٌالمركم الی ان جعلتمونی مسجونًا

كما لم یبّدل من قبل عن كّل ما اكتسبت ایدیكم وایدی المشركین ثم اعلموا یا مٌالیبّدل امر الّلھ وسّنتھ

من قبل ولن تجدوا لسّنتھ عجام بٌاّنكم لو تقتلوننی یقّوم الّلھ احد مقامی وھذه من سّنة التی قد خلتاٌال

فی ارضھ ٌابی الّلھ إّال ان یّتم نوره ولو انتم ال من تبدیل وال من تحویل اتریدون ان تطفئوا نور الّلھ

نفسك اقّل من آن ثم انصف فی ذاتك الكارھین وانت یا سفیر تفّكر فی تكرھوه فی انفسكم وتكوّنن من

بعد افتریت علینا عند ھٌوٌال الوكٌال واّتبعت ھواك واعرضت عن الّصدق وكنت من المفترینبٌاّی جرم

فیھا مصائب الحسین ع الذی ما عاشرتنی وما عاشرتك وما رٌایتنی إّال فی بیت ابیك اّیام التی یذكر

بالبیان حّتی یعرف مطالبھ او عقائده  الّلسان ویشتغلوفی تلك المجالس لم یجد الفرصة احد لیفتح

وفی غیر تلك المجالس ما دخلت لترانی انت او یرانی وانت تصّدقنی فی ذلك لو تكون من الّصادقین

ماال سمعت مّنی ٌاما سمعت ما قال ّعز وجّل ال تقولوا لمن القی الیكم غیرك معذلك كیف افتیت علَّی

تطرد الذین یدعون رّبھم بالغداة والعّشی یریدون وجھھ وانت خالفت حكممٌومنا وال الّسالم لست

وال بغض احد من الكتاب بعد الذی حسبت نفسك من المٌومنین ومعذلك فَوالّلھ لم یكن فی قلبی بغضك

بالّلھ وما توّكلی إّال علیھ فسوف الّناس ولو وردتم علینا ماال یطیقھ احد من الموّحدین وما امری إّال

غرور مبین وتجتمعون فی محضر الّلھ وتسئلون عّماضی اّیامكم واّیام الذین كانوا الیوم علییم

---٣۵٨ صفحھ ---
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فعلت لتبكی علی نفسك عّما اكتسبتم بایدیكم وتجزون بھا فبئس مثوی الّظالمین فَوالّلھ لو تّطلع بما

لجواد كریم ولكن انت لن توّفق بذلك لما واّنھ وتّفر الی الّلھ وتّضج فی اّیامك الی ان یغفر الّلھ لك

زخارف اّلدنیا الی ان یفارق اّلروح عنك اذًا تعرف ما القیناك اشتغلت بذاتك ونفسك وجسمك الی

كتاب الذی ما ترك فیھ ذّرة من اعمال الخالئق اجمعین اذًا فاستنصح بنصحی ّثم وتجد اعمالك فی

فانظر الی ال تكن من المعرضین وال تفتخر بما اوتیتقولی بسمع فٌوادك وال تغفل عن كلماتی واسمع

علیھم ابواب كّلشٌی كما فتح ما نزل فی كتاب الّلھ المھیمن العزیز فلّما نسوا عّما ذّكروا بھ فتحنا

ما نزل فی آخر ھذه اٌالیة المباركة وھذا وعد علیك وعلی امثالك ابواب اّلدنیا وزخرفھا اذًا فانتظر

بٌاّی صراط انتم تقیمون وعلیھ تمشون یا مٌال المبغضین اّنا  حكیم ولم ادِرغیر مكذوب من مقتدر

ونذّكركم باّیامھ ونبّشركم بلقائھ ونقّربكم الیھ ونلقیكم من بدایع حكمتھ وانتمندعوكم الی الّلھ

انا اظھرنا بینكم ما اعطتطردوننا وتكّفروننا بما صفت لكم السنتكم الكذبة وتكوّنن من المدبرین واذا

ُامم مثلكم من قبل ان انتم من الّشاعرین ولذا الّلھ بجوده تقولون اّن ھذا إّال سحر مبین كما قالوا

ولن تجدوه من بعد الی ان یحكم الّلھ بینی وبینكم وھو احكم منعتم انفسكم عن فیض الّلھ وفضلھ

إّال ھ ھذا لبھتان عظیم وما ٌاناقال اّن ھذا ھو الذی اّدعی فی نفسھ ما اّدعی فَوالّلالحاكمین ومنكم َمن

وباطنی باّنھ ھو الّلھ ال عبد آمنت بالّلھ وبٌایاتھ ورُسلھ ومالئكتھ ویشھد حینئذ لسانی وقلبی وظاھری

ال إلھ إّال ھو الخالق الباعث المحیی الممیت ولكن إلھ إّال ھو وما سواه مخلوق بٌامره ومنجعل بٌارادتھ

لّلھ بجوده وان كان ھذا جرمی فٌانا اّو ل المجرمین واكون بین ایدیكم ااّنی حّدثت نعمة التی انعمنی

فافعلوا ما شئتم وال تكوّنن من الّصابرین لعّل ارجع الی الّلھمع اھلی

---٣۵٩ صفحھ ---
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بالّلھ علی نفسی الی الّلھ رّبی فی مقام الذی یخلو فیھ عن وجوھكم وھذا منتھی املی وبغیتی وكفی

اّنھ یراك ثم انصف فی امرنا بٌاّی  یا سفیر فاجعل محضرك بین یدی الّلھ اّنك لن تراهلعلیم وخبیر ان

المصفین قد خرجت عن الّطھران بٌامر الملك جرم قمت علینا وافتریت بین الّناس ان تكن من

ان لم اكن وردنا  فیھ وكّنا من الواردین ان كنت مقّصرًا ِلَم اطلقتنا ووتوّجھنا الی العراق بٌاذنھ الی ان

مّنی ِلَم اوردتم علینا ماال ورد احد علی احد من المسلمین وبعد ورودی فی العراق ھل ظھرمقّصرًا

المستبصرین وكّنا فیھا احدی مایفسد بھ امر اّلدولة وھل شھد احد مّنا مغایرًا فاسئل اھلھا لتكون من

سمھ وكان یشرب الخمر ویرتكب یجری علی اعشر سنین الی ان جٌا سفیركم الذی لن یّحب القلم ان

ویشھد بذلك اكثر اھل اّلزورٌا لو تسئل عنھم وتكون من البغی والفحشٌا وفسد فی نفسھ وافسد العراق

الّناس بالباطل وترك كّل ما امره الّلھ بھ وارتكب كّل ما نھاه عنھ الی ان الّسائلین وكان یٌاخذ اموال

قبلت منھ ج الّظالمین وكتب الیك ما كتب فی حّقنا وانتعلینا بما اّتبع نفسھ وھواه وسلك منھقام

تجّسست لیظھر لك الّصدق واّتبعت ھواه من دون بّینة وال برھان مبین وما تبّینت وما تفّحصت وما

عنھ عن الّسفرٌا الذین كانوا فی العراق عن الكذب والّحق عن الباطل وتكون علی بصیرة منیر فاسئل

لیحصحص لك الّحق وتكون من المّطلعین فَوالّلھ ما خالفناه دة ومشیرھاوعن ورائھم عن والی البل

احكام الّلھ فی كّل شٌان وما كّنا من المفسدین وھو بنفسھ یشھد بذلك اراد فی شٌی وال غیره واّتبعنا

انت وھو فی حدیٌاخذنا ویرجعنا الی العجم ٌالرتفاع اسمھ كما انت او تكبت ھذا اّلذنب ٌالجل ذلك وان

سوٌا عند الّلھ الملك العلیم ولم یكن ھذا اّلذكر الیك لیكشف

---٣۶٠ صفحھ ---
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لعّل تتنّبھ فی لیكشف عّنی ضّری او توّسط لی عند احد ال فَورّب العالمین ولكن فّصلنا لك اٌالمور

وتكون الّلھ الذی خلقك وكّلشٌی فعلك وال تورد علی احد مثلما اوردت علینا وتكون من الّتائبین الی

سفارتك فی ھذه اٌالّیام القلیل اّیاك ان ال تغمض علی بصیرة من بعد وھذا خیر لك عّما عندك وعن

الی شطر العدل بقلبك وال تبّدل امر الّلھ وكن بما نزل فی الكتاب عیناك فی مواقع اٌالنصاف وتوّجھ

ولن  القدیم سترجع الی الّترابان ال تّتبع ھواك فی امر واّتبع حكم الّلھ رّبك المّنانلمن الّناظرین

تذّكرت بذكر الّلھ من قبل یبقی نفسك وال ما تّسر بھ فی اّیامك وھذا ما ظھر من لسان صدق منیع ٌاما

وفیھا نعیدكم ومنھا نخرجكم تارة اخری وھذا ما لتكون من المتذّكرین قال وقولھ الّحق منھا خلقناكم

زیز وذلیل ومن خلق من الّتراب ویعاد ویخرج منھا ال ینبغی كّل عقّدر قدره الّلھ لمن علی اٌالرض من

الّلھ واولیائھ ویفتخر علیھم ویكون علی غرور عظیم بل ینبغی لك وٌالمثالك انلھ ان یستكبر علی

عن كّل ما تشتغل بھ تنجعوا لمظاھر وتخضعوا جناح الّذل للمٌومنین الّلذین افتقروا فی الّلھ وانقطعوا

علیكم ما ینفعكم وینفع الذینھم كانوا عدھم عن صراط الّلھ العزیز الحمید وكذلك نلقیانفس العباد ویب

قد جئناكم بالّحق وكنتم فی غفلة من ذلك كاّنكم فی علی رّبم من المتوّكلین انیا مشایخ المدینة

عملون بین یدینا بعد الذی كان ھذا خیرًا لكم عن كّل ما انتم بھ تغشوات انفسكم مّیتون وما حضرتم

شمس الوالیة قد اشرقت بالّحق وانتم منھا معرضون واّن قمر الھدایة قد ارتفع فی فاعلموا بٌاّن

فاعلموا الّسمٌا وانتم عنھ محتجبون ونجم العنایة قد بزغ عن افق القدس وانتم عنھ مبعدونقطب

باّن مشایخكم الذین انتم تنسبون انفسكم الیھم ّثم بھم تفتخرون وتذكرونھم

---٣۶١ صفحھ ---
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یفارقونی فیكّل عّشی بالّلیل والّنھار ّثم بٌاثارھم تھتدون لو كانوا فی تلك اٌالّیام لیطوّفن حولی ولن

غفلتم عن ھذا المظلوم الذی ابتلی بین وبكور وانتم ما توّجھتم بوجھی فی اقّل من آن واستكبرتم او

 حالی وما استفسرتم عّما ورد علَّی وبذلك تفّحصتم عنایدی الّناس بحیث یفعلون بھ ما یشائون وما

ونسمات الفضل عن ھذا الّشطر المنیر المشھود كٌاّنكم تمّسكتم منعتم انفسكم عن اریاح القدس

الباطن وتقولون بالقول ماال تفعلون وتحّبون اٌالسمٌا كٌاّنكم اعتكفتم علیھا ولذابالّظاھر ونسیتم حكم

جعلتم بٌاسمائھم  احد مثلھم او فوقھم اذًا انتم عنھ تفّرون وتذكرون اسمٌا مشایخكم ولو یٌاتیكم

مشایخكم باجمعھم ال تخلون ایدیكم ٌالنفسكم افتخارًا ومناصبا ّثم بھا تعیشون وتتنّعمون ولو یٌاتیكم

وجدناكم كما وجدنا اكثر الّناس عبدة اٌالسمٌا عن ریاساتكم والیھم ال تقبلون وال تتوّجھون واّنا

واذا ظھر مسمیاتھا اذا ھم یعرضون وعلی اعقابھم ینقلبون كذلك ی اّیامھم وبھا یشتغلونیذكرونھا ف

منكم اعمالكم واشھدنا كّل ما انتم الیوم بھ تعملون فاعلموا بٌاّن الّلھ لن یقبل الیومعرفناكم واحصینا

 العبد ان انتم تشعرون ھذافكركم وال ذكركم وال توّجھكم وال حتمكم وال مراقبتكم إّال بٌان تجّددوا عند

والیة الّلھ المھیمن القّیوم اّتقوا الّلھ وال تالّلھ قد غرست شجرة الوالیة وفصلت نقطة العلمّیة وظھرت

فی اّیامكم وجّددوا ما انتم علیھ من آداب الّطریق لتھتدوا بٌانوار تّتبعوا ھواكم واّتبعوا حكم الّلھ

ال  الّحق یسرعون ان یا حكمٌا المدینة وفالسفة اٌالرضتكوّنن من اّلذینھم الی مناھجالھدایة و

وعرفانھ وعرفان مظاھر تّغرنكم الحكمة بالّلھ المھیمن القّیوم فاعلموا بٌاّن الحكمة ھی خشیة الّلھ

عن اّلدنیا وكانوا فی رضی الّلھ ھمنفسھ وھذه الحكمة التی لن ینالھا إّال اّلذیھم انقطعوا

---٣۶٢ صفحھ ---
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اخری ویستضٌی لكون ٌانتم اعظم حكمة ام الذی صنع القمر وكان یطلع من بئر ویغرب فی جبُھم یس

وانتم سمعتم نبٌا او حینئذ تسمعون منھ ثالثة فراسخ من اٌالرض ومحا الّلھ آثاره وارجعھ الی الّتراب

 واّلذین فوقكم ومنھم آمنوا ومنھم اعرضوا واشركواوكم من حكمٌا كانوا مثلھ او فوقھ ومثلكم او

یدخلون واّلذینھم آمنوا ُھم الی رحمة الّلھ كانوا یرجعون اّن الّلھ ال یسئل اشركوا ُھم فی الّنار كانوا

الّسموات وما صنایعكم بل عن ایمانكم واعمالكم تسئلون ٌانتم اعظم حكمة ام الذی خلقكم وخلقعن

واٌالمر یعطی الحكمة َمن یشٌا من لخلقفیھا واٌالرض ومن علیھا سبحان الّلھ ما من حكیم إّال ھو لھ ا

لھو المعطی المانع الكریم الحكیم وانتم یا معشر الحكمٌا خلقھ ویمنع الحكمة عّمن یشٌا من برّیتھ واّنھ

نغمات اّلروح وتعرفوا ما اعطانی الّلھ بفضلھ واّن ھذا فات عنكم ان انتم ما حضرتم عندنا لتسمعوا

وقضی ّلمناكم من حكمة التی تغنون بھا عن دونھا وما حضرتمولو حضرتم بین یدینا لعتعلمون

قالوا من قبل وقضی اٌالمر ونھیت عن اظھارھا من بعد لما نسبونا بالّسحر ان انتم تسمعون وكذلك

من لدن عزیز قّیوم اوصیكم فی نحبھم وُھم حینئذ فی الّنار یصرخون ویقضی نحب ھٌوٌال وھذا حتم

الی قواعد الّناس وعاداتھم ٌالّنھا ال یسمن وال ا عن حدود الّلھ وال تلتفتواآخر القول بٌان الیتجاوزو

وَمن شٌا فلیّتخذ ھذا الّنصح لنفسھ سبیًال الی الّلھ وَمن شٌا فلیرجع یغنیكم بل بسنن الّلھ انتم تنظرون

واختم لوناّن رّبی لغّنی عن كّل َمن فی الّسموات واٌالرض وعن كّلما ُھم یقولون او یعمالی ھواه

والّسالم علیكم یا مٌال القول بما قال الّلھ جّل وّعز ال تقولوا لمن القی الیكم الّسالم لست مٌومنًا

.المسلمین والحمد لّلھ رّب العالمین

---٣۶٣ صفحھ ---
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29سورة اٌالصحاب

مقّدم عظیم لعّل  ب اسمع ندٌآ الّلھ من جھة العرش بٌایات مھیمن-بسم الّلھ البھی اٌالبھی اٌالبھی  ح

ولتكون قادرًا بنفسك بحیث لو تقّلب بكّلك الی موالك وتصح بسلطان اٌالمر بین الّسموات واٌالرضین

تقابلھم ولن تخاف منھم وتستغنی عنھم بٌاسمی یجادلك كّل َمن علی اٌالرض بٌاسیاف شاحذ حدید اّنك

 بما اّطلعت فی سفرك بماال اّطلع اَحد من انت تعلم ما ورد علیناالغّنی القادر المقتدر القدیر واّنك

لذا یكن عندنا حین الذی ھاجرنا الی الّلھ المھیمن القّیوم القدیر من ذی بصر إّال انتالعالمین ٌالن لم

بھا فاشرب فی التّفت وعرفت ماال عرفھ احد من ھٌوٌال المّدعین وھذا من خمر التی اختّصك الّلھ

بما عّرفك ماال عرفھ احد من الخالئق َحد من ھٌوٌال الغافلین ّثم اشكر الّلھنفسك ّسرًا لّئال یّطلع بھا ا

الغفلة واّنھ ما من إلھ إّال ھو واّنھ لوّلی المقّربین اجمعین واخذ یدك بٌایدی القدرة ونّجاك عن بئر

مر وال تكنكٌاس الّسرور احسن عّما قّدرناھا لك اذًا فاشرب عنھا ثم استقم علی اٌالتالّلھ الّحق لم یكن

الّلھ المھیمن العزیز القدیر من الخائفین ّثم انظر بطرف الّطرف الی الذین ُھم یّدعون بٌاّنا آمّنا بٌایات

اذًا فّروا عنھ ثم استكبروا علیھ وكانوا اشّد نفاقا فاذا نزلت مّرة اخری بٌاسمھ العّلی المقتدر العظیم

ھ الّحق قد حملنا ماال حملھ الجبال وال الّسموات وما فیھا العارفین ُقل تالّلمن ُامم القبل ان انت من

اٌالرض وما علیھا وال حوامل عرش عظیم قل تالّلھ لن تطیقھ اٌالمواجوال

---٣۶۴ صفحھ ---

العالمین قل تالّلھ وال اٌالبحار وال اٌالشجار وال اٌالثمار وال ما كان وال ما یكون وال جنود الغیب من مٌال

الخلد فی غرفات الحمرٌا ثم اھل سفائن ی عیون العظمة ّثم عیون اھل البقٌا ّثم اھل جّنةاذًا قد یبك

)١-٢٢. صص–٤ جلد - آاثار قلم اعلي -سورة االصحاب یا لوح حبیب (-21
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فسوف تجد استدالل المعرضین بما استدّلوا بھ اولو الفرقان الكبریٌا خلف لجج المقّدسین ان یا حبیب

من علمٌا وكفی الّلھ علَّی بذلك لشھید وخبیر فسوف تسمع منھم ماال سمع من قبل بل ادنی من ذلك

تالّلھ من جھالئھم وال من الذینھم یكتسبون باٌالسواق تالّلھ الّحق اّن ھذا لظلم عظیم قلالالفرقان و

الّشاھدین قل ھل تستكبرون اّن ھذا لھو الذی ظھر من قبل وان ما دونی قد خلق بٌامری ان انتم من

لّلھ المھیمن العزیز العلیم اما رٌایتم منكم علی ابالذی بھ ظھرت اسمائكم وعلت رتبتكم تالّلھ ھذا بغی

الّلھ وكبریائھ ّثم سطوة الّلھ واجاللھ عمیت ابصاركم یا مٌال المغّلین ھل سلطنة الّلھ وقدرتھ ّثم عَظمة

اّلرقاب لوجھی ذی روح لیقول ِلَم او ِبَم او ینطق بین یدینا ال فَونفسی العزیز العلیم ذّلت كّلكان من

فی ھذا الغالم لحن لو تظھر اقّل  كّل اٌالعناق لسلطانی العزیز المنیع قد كنزالعزیز الجمیل وخضعت

اٌالثمار من اٌالشجار وتّخر اٌالزمان وتوّجھ الوجوه من ّسم ابرة لتندّك الجبال وتصفّر اٌالوراق وتسقط

 ھذا البحر الّنار فی ھیئة الّنور ومّرة تشھده علی ھیئة اٌالمواج فیلھذا الملك الذی تجده علی ھیكل

الی مقام ومّرة تشھده كالّشجرة التی اصلھا ثابت فی الكبریٌا وارتفعت اغصانھا ثم افنانھاالمّواج

الذی لن یعرفھ احد الذی صعد عن ورٌا عرش عظیم ومّرة تجده علی ھیكل المحبوب فی ھذا القمص

ن ٌاتی رّبھ بقلب سلیم إّال َممن الخالئق اجمعین ولو یریدون عرفانھ اذًا ینصعقون فی ارواحھم

وكذلك

---٣۶۵ صفحھ ---

ورائی واّلروح عن وكذلك ینادی الُمناد عن یمینی ّثم ینطق الّناطق عن شمالی ثم یصیح الّصائح عن

لھو المقصود من اّول الذی ال اّول لھ واّن امامی ویتكّلم لسان الّلھ عن فوق رٌاسی بٌان تالّلھ اّن ھذا

ولو ُھم حینئذ ال یكوّنن الی قولھ اٌالبھی قل ھل تحسبون فی ّجھت كّل الوجودھذا لوجھ الذی الیھ تو
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ال تكفرون بھذه اٌالیات ھل یصدق علیكم اٌالیمان بٌاحد من رُسل الّلھ او بعّلی من قبلانفسكم بٌاّنكم لو

ن القّوة ّثم لسان ّثم لسافَورّب العالمین تالّلھ الّحق اذًایكّذبكم كّل اّلذرات وعن ورائھا لسان القدرة

حبیب خذ ذیل الّستر بٌانامل القدرة ّثم ارفعھ اقّل مّما العَظمة ّثم لسان الّلھ المقتدر العزیز الحكیم ان یا

المغّلین خذ اناملك ودعھ علی ما كان وكن فی ستر جمیل ّثم اصبر یحصی ان سمعت ضوضٌا

 ازید عّما كشفتھا من قبل وان ارتفع اصابع القّوة ثم اكشف بھ حجبات الممكناتواصطبر ّثم قّرب

وسكینتھ ثم اشدد المشركین ضعھا ّثم انھزم عن الّسباع وكن فی حفظ منیع ّثم اسكن بوقار الّلھعوی

من فی الّسموات واٌالرض وعن مثل ظھرك لخدمة الّلھ ّثم توّجھ الیھ بسلطان مبین ّثم انقطع عن كّل

من جیب الذی اعطیناك قبل كّلشٌی حین الذی كان اٌالدم  والقّوةھٌوٌال المشركین ّثم اخرج انامل القدرة

سبحات القوم بسلطان الذی بھ انشّقت كّل اٌالستار واٌالحجاب عن كّلشٌی بین المٌا والّطین ّثم اخرق

امر استقامة بدیع لیمحو بذلك اشارات المعرضین وسبحات الذینھم اّتكٌاوا علیھا من دونوكن علی

علیك وال تخف من جنود نت من العاملین  ان یا خلیل كّسر اٌالصنام وال تحزن عّما یردمن لدّنا ان ا

تموتوا او تنصعقوا او تنعدموا لن یرّد امر الّشیاطین  قل یا مٌال المنكرین اّنا ما نخاف منكم انتم ان

كشفنا مّرة ھذا من انفس المشركین وكّلما سترنا اٌالمر عنكم ووالّلھ وقد ظھر بالّحق رغمًا ٌالنفسكم

فضلنا علیكم وعلی

---٣۶۶ صفحھ ---

لرمد وعلی العالمین ٌالّن الناس بعضھم فی رخوة وضعف لن یستطیّعن ان یشھّدن انوار الشمس

ینفعكم الیمین وال الّشمال الذی كان فی عیونھم لذا دارینا معھم لّئال یكوّنن من الھالكین قل تالّلھ ال

فی انفسكم حین الذی اتی عّلی بالّحق عن ال ان انتم من الموقنین قل فّكرواوال الجواب وال الّسٌو
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ھل نفع احدًا من اھل الفرقان ما عندھم ال فَورّبك اّلرحمن كذلك مصر اّلروح بٌایات الّلھ العزیز القدیر

واب ان انت من الّناظرین فَوعمری ما نفعھم شٌی عّما عندھم ال سٌوال احد وال جفانظر فی البیان

بھ فی كتاب ویعرف ذلك كّل ذی ذكٌا بصیر قل تالّلھ قد ظھر َمن ال ظھر قبل ویٌامركم بما امرتمنفس

العارفین قل الیوم لن یغنی احد إّال الّلھ القادر العزیز العلیم وكّلما عندكم قد خلق بقولی ان انتم من

إّال شٌی إّال بٌان ینسی نفسھ وما فی المقّدس المنیر ولن یذكر بٌان یفتقر بین یدی الّلھ ھذا المقام

آیاتھ الخلق فكیف ما خلق بین الّسموات واٌالرضین قل اما سمعتم من قبل بٌاّن دلیلھملكوت اٌالمر و

عن وجھ اٌالمر اقّل عّما ووجوده اثباتھ فویل لكم یا معشر الغافلین تالّلھ الّحق لو یكشف الحجاب

صیاح اھل میادین البقٌا ثم لحن القدس عن ھل مٌال اٌالعلی ّثمیحصیھ احد من العارفین لیرفع ندٌا ا

اّن ھذا إّال سلطان مقتدر عزیز بدیع كذلك تّمت حّجة الّلھ مكمن الكبریٌا بٌان ما ھذا بشر فی الملك

من الغفلة بحیث لن یعرفوا الّشمال عن الیمین ھل بعد ظھور الّلھ ینفع احدا ولّكن الّناس فی ُسكر

جبروت البقٌا ی الّسموات واٌالرض ال فَورّب العالمین انت یا حبیب ّغن ودّن ودّق وكّف فیعّما فشٌی

القیناك ما یستغنی بحرف منھ كّل ّثم ملكوت العمٌا وال تلتفت الی شٌی إّال جمالی المشرق المنیر كذلك

َمن فی الّسموات واٌالرضین

---٣۶٧ صفحھ ---

اٌالبھیالی قولھ..."زیز الكریم واّلروح علیك وعلی العارفینلو یستقیّمن علی حّبھم موالھم الع

اٌالسمٌا بالحسین قل یا مٌال البیان تالّلھ قد ظھر عّلی فی قمص اخری واّنھ قد سّمی فی ملكوت"...

علی ھیكل الغالم فتبارك الّلھ احسن وفی جبروت البقٌا بالبھٌا وفی الھوت العمٌا بھذا اٌالسم الذی ظھر

ظھر مظھر القدر فی ھذا المنظر اٌالكبر بطراز الذی تحّیرت قین قل یا معشر البشر تالّلھ الّحق قدالخال
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ینقطع ونظر قل یا مٌال المشركین بٌاّی جھة تفّرون تالّلھ لم یكن ٌالحد مّفر إّال بٌانعنھ افئدة كّل ذی ذكٌا

بینكم وجمال الّلھ فیكم واّنھ لّسر ٌالیة الكبریعّما عنده ویتمّسك بھذا الحبل اّلدری اٌالنور قل تالّلھ اّنھ 

قھره ادھی واّمر قل بھ یعّذب الّلھ اّلذینھم كّذبوا بٌایات الّلھ مستتر واّنھ لقھر الّلھ علی المشركین واّن

ا آخر واّنا كّنففّروا الی رّبكم والتشركوا بھ واّن الَّی المستّقر قل اّنا لو نرید لننشٌا خلقًاّثم بالقدر قل

علم وفكر قل یاقوم ان تكفروا علی كّلشٌی لقادر مقتدر كّلشٌی فی قبضة قدرتنا ویعرف ذلك كّل ذی

ر قل لن یغنیكم الیوم شٌی إّال بٌان فتبّینوا یا مٌال الحمبھذه اٌالیات فبٌاّی حدیث آمنتم بَعّلی من قبل

واّلزبر  فٌالق یا منیب علی ذلك العبدبھ من قبل ّثم بما نزل من عنده من اٌاللواح تٌومنوا بالذی آمنتم

فی ھذا  قل تالّلھ قد ظھر صور اٌالكبر"...الی قولھ اٌالبھی..."ما القی علیك ھذا القلم المشتھر

اٌالرض بٌان الَّی المستّقر والّناقور الذی نطق بالّحق ثم نقر وینطق بٌاعلی الّصوت بین الّسموات 

الذی كشف الّنقاب ّثم ظھر اّیاكم ان ال تشتغلوا كم وال تجاحدوا بعدویاقوم ال تفتروا علی الّلھ بارئ

الورود فی ھذا الطمطام الّلجّی اٌالغمر اّن اّلذینھم آمنوا بالّلھ وآیاتھ ٌاولئكباّلدنیا وال یمنعكم شٌی عن

صعدوا الی الّلھ ویتوارثون جّنات ونھر واّلذینھم

---٣۶٨صفحھ ---

من وراء ذلک یأخذھم الّلھ بقھر من عنده و و یئک یضلون فی نار و سقرھم کفروا و اشرکوا أول

قل یا قوم اّن ھذا لخیر اّلذى وعدتم بھ فى الّتسع و بھ "الئ قولئ ابھئ".یجعلھم کھشیم محتظر

قل قد ارتفعت خیام القدم و انتم یا مأل .اخذ الّلھ العھد عن کّل الّذرات فطوبى لنفس وفت بمیثاقھا

تالّلھ قد اثمرت سدرة البھاء فى الّرضوان اّلذى . ال تحرموا انفسکم عنھا ثّم اسکنوا فى فنائھاالبیان

ظھر علی ھیکل الّتربیع فى ھیئةه الّتثلیث و انتم یا اھل سفن البقاء تقّربوا بھا ثّم تنّعموا من 
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مّس المشرکین قل ھذا نفس الّلھ قد استوى علی العرش و قّدس الّلھ عن"إلی قولھ".اثمارھا

اّنک یا حبیب فارزق کّل نفس من نعمت الّطرّیة االحدّیة الّصمدّیة اّلتى تنزل عن ھذا الّسماء .ردائھا

"إلی قولھ."اّلتى ارتفعت بالحّق اّیاک من ال تجاوز عن حدود الّناس فاعط کّل نفس علی مقدارھا

ان یعزل نفسھ عنھم او یطیر الی معارج ثّم اعلم باّن ھذا الجمال قد ابتلی بین ھؤالء بحیث یرید 

تالّلھ قد وقعت فى کّل حین تحت مخالیب اولی الغّل و البغضاء و لن اجد .القدس فى اصل الوطن

لنفسى ناصرًا اّلا الّلھ اّلذى خلقنى و کّل شیئ و  ارسلنى بسلطان االمر علی البّر و البحر و علی اھل 

لّرؤیا الھل العما اذًا ما حملوھا و اوقعونا فى الجّب فى ھذا الجنح قل اّنا لّما قصصنا حرفًا من ا.المدن

ثّم اعلم باّن اّلذینھم کانوا فى ھناک .الّظلما کذلک نلقى علیک من اسرار االمر عّما ستر و خزن

إلی قولھ."منھم من اعرض عن الّلھ و کفر بآیات الّلھ و منھم من آمن برّبھ و کان مّمن نجى و امن

تالّلھ لو .لموا بان الّنصر لم یکن فى اخراج الّسیف بل فى تطھیر نفوسکم یا معشر االصحابثّم اع"

تنقطع نفس عن کّل من فى الّسموات و االرض و تقوم علی ما اراد الّلھ لینصر الّلھ بھا المخلصین 

قل تالّلھ اّن الّنصرة انقطاعکم.من احّبائھ و ینعدم رایات المشرکین من کّل االحزاب

---٣۶٩ صفحھ ---

البلغٌا ویخرج عن ایكة انقطاعكم عّما سوی الّلھ واستقامتكم علی حّبی فی یوم الذی تزّل فیھ اقدام

مریة عن لقٌا رّبھم بعد الذی ظھر عن الّنفاق شرذمة من اّلذباب الذین كفروا واعرضوا وكانوا فی

حكمة عن غمد البیان ّثم انصروا بھ اخرجوا سیف الافق القدس یصحائف وكتاب قل یا مٌال القدس ان

تفسدوا فی اٌالرض بعد اصالحھا خافوا عن الّلھ الذی الیھ یرجع اٌالمور فی رّبكم اّلرحمن اّیاكم ان ال

عّما والمئاب ان ترّجفوا علیكم المشركون شّردوھم بكلمة من عندنا ال بسیوفكم وال تخنثواالمبدٌا
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ھذا اّلركن بنار وانجذاب وم علی الّصراط وكونوا علی اٌالمر فیامرتم بھ فی الكتاب ان استقیموا یاق

قومًا ویستقیّمن علی اٌالمر ویذكرّنھ بولھ قل انتم ان لن تستقیموا علی الّصراط فسوف یبعث الّلھ

الّسموات واٌالرض اولئك یصّلون علیھم المالئكة واّلروح وشوق وانجذاب وال یمنعھم شٌی عّما فی

الی آخر البیانات.كانوا حول سرادق القرب عن خلف الحجابم الذینھمّثم اھل القدس ّث

30ھذه سورة اّلدم

ھو الباقی فی العرش بٌاسمی    قد رشحناھا من بحر الغیب لیكون آیة ظھوری بین الخالئق اجمعین

ات وال افئدة المقام الذی لن یصل الیھ ایدی الممكنالبّھی اٌالبھی   ان یامحّمد اسمع ندٌا رّبك عن ھذا

نعسوا فی اقّل من آن فی ھذا اٌالمر المقّدس العزیز المستور قل یاقوم الموجودات وال حقائق اّلذینھم

اّلذینھم حرم الّلھ وكینونتھ وبیت اتلّلھ وانّیتھ وظھور الّلھ وسلطانھ وال تكوّنن منفاسرعوا الی

یطوّفن فی حولھ اھل مٌال اٌالعلی ثم  مقام الذییذكرون الّلھ بٌالسنھم ّثم بٌایاتھ یعترضون قل یاقوم ھذا

الكبریٌا ان انتم تفقھون ھل ھذا لمشعر الّلھ وشطره اھل سرادق البقٌا ّثم اّلذینھم سكنوا خلف لجج

ووجھ الّلھ وعَظمتھ

---٣٧٠ صفحھ ---

لكوت ان المان یا اھل مٌال اّلالھوت ّثم اھل مواقع الجبروت ثم اھل الفردوس فی رفارف الملك و

عن كّل من فی الّسموات اخرجوا عن اماكنكم لتزّورن مقام الذی مافاز بھ إّال اّلذینھم انقطعوا

تعرفون قل یاقوم ھذا مقام الّلھ وفنائھ واٌالرض وعن كّل ما علیھ اسم ورسم وجھة واشارة ان انتم

 الی غیره فاسرعوا الیھ لعّل انتم وسرادقھ اّیاكم ان ال تتوّجھواّثم رضوان الّلھ وفردوسھ ّثم خبٌا الّلھ

)۵٩-٦٧. صص-٤ آثار قلم اعلي جلد -سورة الدم (- 30



- 456 -

كما ترزقون ویاقوم ھذا مقام الذی توّقفت فیھ اٌالبرار واّلذینھم طافوا فی حول العرشبثمرات اّلروح

بما تٌومر من لدی الّلھ انتم تشھدون واّنك انت یا محّمد فاعمل ما یوصیك حینئذ لسان رّبك ّثم اعمل

وجھ قلبك بسلطانی العزیز المقتدر ق حجبات الموھوم عنالمھیمن العزیز المحبوب اّوًال فاخر

الّسبحان وال تلتفت الی ما كان وما یكون ولو تشھد المعلوم ّثم ادخل مصر اّلرحمن بٌاسمی العزیز

ویمنعك عن اّلدخول فاغمض عیناك عنھ ثم استند بجمالی المبارك بٌاّن الّشیطان حبس علی بابھ

 تجلس مع الذین تجد آثار غّلھم كٌاثر الحرارة فی الّصیف او كٌاثرواّیاك ان الالمھیمن المحبوب

الی امری الذی البرودة فی الّسموم واّنك ِفق عنھم وعن مثالئھم وال تنظر الیھم وبما عندھم بل

العباد فاستشرق علیھا بانوار الّلھ ّثم یكون خیرًا عن كّلشٌی لو انتم تشعرون وان ترید ان تّمر علی

اّلذینھم یتفّكرون وكن متخّلقًا بٌاخالقی بحیث لو یبسط علیك ا تری من صنع رّبك لتكون منتفّكر فیم

كّل انت ال تلتفت الیھ وال تتعّرض بھ دع حكمھ الی رّبك القادر العزیز القّیوم كن فیاحد ایادی الّظلم

ٌاّن تٌاّوه المظلوم حین باٌالحوال مظلومًا تالّلھ ھذا من سجّیتی وال یعرفھا إّال المخلصون ّثم اعلم

ان اصبر فیما یرد علیك فتوّكل فی كّل اٌالموراصطباره ٌالّعز عند الّلھ عن كّل عمل لو انتم تعلمون

---٣٧١ صفحھ ---

واّنھ مامن علی الّلھ رّبك واّنھ یكفیك عن ّضر ما خلق ویخلق ویحفظك فی كنف امره وحصن والیتھ

ال تفعل بھ كما فعل لّئال تكون ّل بھ یستنصرون وان یغتبك نفس انتإلھ إّال ھو لھ الخلق واٌالمر وك

اّلرادق المقّدس المرفوع كن بین الّناس كتالل مثلھ ّثم اعرض عنھ وتوّجھ الی خبٌا القدس فی ھذا

لعّل تجذبھم الی فنٌا قدس محبوب ان وجدت معینا لنفسك من المسك لتفوح منك روائح القدس بینھم

بھ فی كّل عّشی واشراق وفی كّل سنین وشھور فاقتِد فی كّل اٌالمور بالّلھ ناصركاستٌانساحّبٌا الّلھ ف



- 457 -

یسمعون واّنك انت ّثم امِش بین العباد بوقار وسكینة ّثم بّلغھم امر موالك علی قدر الذی یقدرون ان

ی تركتھا حین یا ُھدھد الّسبا اذھب بكتابی الی مدائن الّلھ وان تسئلك الطیورعن طیر القدس قل اّن

ماكان عنده من ناصر إّال الّلھ الذی خلقھ وسّواه التی كانت تحت مخالیب اٌالنكار ومنسر اٌالشرار و

واٌالرض ان انتم توقنون وان وجدت احدا من احّبائی ویسئل مّنی وجعلھ سراج جمالھ بین الّسموات

روحًا علی اٌالرض وكان ركبة خرجت عن مدینة الّسجن حین الذی كان الحسین مطُقل تالّلھ اّنی

یرفعھ علی علی صدره ویرید ان یقطع رٌاسھ وكان الّسنان واقفا تلقٌا اّلرٌاس وینتظر بٌانالّشین

رٌایت شفتاه یتحّرك وینظر الّسنان كذلك كان اٌالمر فی ّسر الّسر ان انتم تشعرون وفی تلك الحالة

قلب الّلھ المھیمن العزیز القّیوم واّنی تقّربت ائھابطرفھ الی الّسمٌا بلحاظ تقطع عنھ القلوب وعن ور

الّسیف یقول یاقوم تالّلھ ما نطقت بینكم عن الھوی بل بما نطق رٌاسی الی شفتاه سمعت بٌاّنھ تحت

صدری المقّدس اٌالصفی تالّلھ لن تشتبھ آیات الّلھ بشٌی عّما قّدر فی جبروتمنطق الّطور فی

---٣٧٢ صفحھ ---

التی نزلت عن جبروت ا كان فی اٌالخرة واٌالولی وانتم یا مٌال الّشرك فاستنشقوا ھذه اٌالیاتالقضٌا عّم

من یوسف العزیز اذًا فارحموا علیھ اّلذات من مالك اٌالسمٌا والّصفات ان وجدتم منھ رائحة القمیص

یا قوم تالّلھ اّنی اٌالنصاف ّثم فی انفسكم تنصفون ووال تقتلوه بٌاسیاف الغّل ان انتم تشھدون بعین

من الّسنین لّئال یخرج من شفتائی ما یشتعل بھ نار البغضٌا فی سددت ابواب الفردوس فی عشرین

لسان العَظمة ثم قلم اٌالمر علی الواح قدس محفوظ ویا قوم اّنی لَعّلی وھذه صدوركم وبذلك یشھد

والجالل قد جئت عن منبع العَظمةاٌالخری بعد اٌالولی واظھرت لكم اعظم ما اظھرتھ من قبل ولكّرة

الّلوح برھانی بینكم ولكم ومخزن اّلرفعة واٌالجالل بٌایات التی ما ظھرت حرف منھا فی الملك وھذا
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البیت وصامتًا عن كّل اٌاللحان ولّكن اّلروح وعلیكم ان انتم تعقلون ویا قوم تالّلھ كنت ساكنًا فی

جھی ان انتم فی جمالی تتفّرسون واغلقت ابواب البیان فی واھتّزنی وانطقنی بالّحق وظھرت آثاره

لسان الّلھ فتح لسانی ان انتم تعلمون اتقتلون الذی بٌامره رفعت الّسموات فی قاب من الّسنین ولكن

مٌال البحار واثمرت اٌالشجار وكشفت اٌالسرار وظھر جمال المختار عن خلف اٌالستار انتم یاومّوجت

تالّلھ لست ٌانا من اّلذینھم ال تكوّنن من اّلذینھم بٌایات الّلھ ھم یجحدون ویا قومالبیان اّتقوا الّلھ و

او بكّل الّسھام فی كّل حین تضربون وانطق فی كفروا بٌایات الّلھ ولو انتم تقتلوننی بكّل اٌالسیاف

 كّل اَحد وھذا مذھبی ان انتم تشعرون تالّلھ ھذا مذھبملكوت الّسموات واٌالرض ولن اخاف من

فی كّل اٌاللواح ولم ادِر انتم بٌاّی مذھب تذھبون واذا بلغت نغمات القدس اّلرُسل وبما نزل علی عّلی

التفت المقام سكت لضعف الذی اخذه وكان فی تلك الحالة فی  مدة فلّما افاق فتح عیناه ثمالی ذلك

رزایاك مّرة اودعتنی وجوامعالی شطر القدس بلحاظ اٌالنس وقال ایرّب لك الحمد علی بدایع قضایاك 

بید الّنمرود ّثم بید

---٣٧٣ صفحھ ---

المشركین الفرعون واوردوا علَّی ما انت احصیتھ بعلمك واحطتھ بارادتك ومّرة اودعتنی فی سجن

بسلطانك ومّرة قطعت بما قصصت علی اھل العمٌا حرفًا من اّلرٌویا الذی الھمتنی بعلمك وعرفتنی

فی الملك من جواھر اسرار ّعز فرین ومّرة ارفعتنی علی الّصلیب بما اظھرترٌاسی بایدی الكا

فی ارض الّطف بحیث كنت وحیدًا بین عبادك وفریدًا فردانّیتك وبدایع آثار صمدانّیتك ومّرة ابتلیتنی

ّثم رفعوه علی الّسنان واداروه فی كّل اّلدیار واحضره علی مقاعد فی مملكتك الی ان قطعوا رٌاسی

المنكرین ومّرة عّلقونی فی الھوٌآ ّثم ضربونی بما عندھم من رصاص الغّل مشركین ومواضعال
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اجتمع الی ان قطعوا اركانی وفصلوا جوارحی الی ان بلغ اّلزمان الی ھذه اٌالّیام التیوالبغضٌا

 فی وبغضی ویمكرونالمغّلون علی نفسی ویتدّبرون فی كّل حین بٌان یدخلوا فی قلوب العباد ضغنی

اودعتنی تحت ایدی ھٌوٌال المشركین اذًا ذلك بكّل ماُھم علیھ مقتدرون ومعذلك انت یا الھی ومحبوبی

اعدائك فَوعّزتك یا محبوبی اشكرك حینئذ فی تلك الحالة یا الھی فاشھدنی علی الّتراب وتحت اسیاف

ك ولكن یا الھی اقسمك سبیل رضائك واكون راضیًا منك ومن بدایع بالیاوعلی كّل ما ورد علَّی فی

عبادك المكنونة وجمالك الّظاھر المستور المطروح علی الّتراب المذّلة بٌان تدخل فی قلوببٌاسمائك

فردانّیتك وال تحرمھم عن حّبك ثم استّقرھم یا الھی علی بساط رحمانّیتك ّثم استظّلھم فی ظّل شجرة

افضالك واّنك انت المقتدر علی ما تشٌا نسمات قدسك التی تّھب عن رضوان جمالك وتفوح عن شطر

محّمد فاعرف قدر ما القیناك من جواھر اٌالسرار ّثم تفّكر فیما واّنك انت المھیمن القّیوم واّنك انت یا

علمنا الذی كان مستورًا خلف ظلل اٌالنوار لتّطلع بما ورد علینا وتكون من اّلذینھمعّلمناك من بدایع

م مّطلعون ّثم ُقل بلسان روحككانوا من اسرار اٌالمر ُھ

---٣٧۴ صفحھ ---

روحك فی ّسرك ھل من ناصر ینصر جمال اٌالولی فی طلعة اٌالخری وھل من معین یعین نقطة

اٌالّیام التی اخذ الّسكر اٌالخری فی جمالھ البّھی اٌالبھی لعّل بذلك یبعث الّلھ احدا لینصر الغالم فی ھذه

القرب فی ھذا الجمال ُھم ینظرون  ولكن یا محّمد  اّلذینھم كانوا الی جھةسّكان الّسموات واٌالرض إّال

واستكبارھم وقیامھم فی كّل الجھات علی بغض ھذا الغالم إّال تالّلھ سوف تجد اعراض المعرضین

القّیوم ان یامحّمد اسمع ما یٌامرك قلم اٌالمضٌا فی جبروت القضٌا فی ھذا الھوٌاَمن شٌا رّبك العزیز

واّنك انت فاخرق ذی قّدسھ الّلھ عن ھیاكل البغضٌا وطّھره عن مّس المشركین وعرفان المغّلینال
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الّناس بھذا الجمال المشرق العزیز الّسبحات ّثم اطلع عن مشرق اٌالمر بسلطان مبین ثم اّذن بین

الكریم لعّل یتذّكر فی القی علیك روح الّلھ المقتدر العزیز المنیر ّثم ادخل علی اسم القائم الِق علیھ ما

الّلھ ویكون من المھتدین قل یاعبد اّنا نّزلنا لك الواحًا وصحائفًا ال یعلمھا إّالنفسھ وینقطع الی مواله

ما ارسلناھا الیك ٌالّنا وفیھا ما یغنیك عن كّل ما خلق فی اٌالبداع وعّما فی الّسموات واٌالرضین ولكن

المبین قل تالّلھ سیفنی ما عندك وال یبقی إّالما ھو  الغالم العرّبیما وجدنا منك رائحة العّلیین فی ھذا

دع اّلدنیا ٌالھلھا ّثم انقطع عّما خلق فیھا ّثم توّجھ بوجھ رّبك المّنان عند رّبك خلف سرادق ّعز منیع

 بالّحق وینطققل اّن ھذا لعّلی بالّحق قد ظھر مّرة اخری فی ھذا الجمال اٌالطھر اٌالظھر اٌالبھیالقدیم

البیان لن ینطق روح الّتبیان فی فی جبروت البقٌا وملكوت اٌالعلی ان انتم من الّسامعین قل انتم یا مٌال

من الموقنین قل یا مٌال الفرقان تالّلھ قد جائكم الّحق قلوبكم إّال بعد حّبی وھذا من اصل اّلدین ان انتم

طل اّتقوا الّلھ وال تكوّنن من المعرضین قلیفّصل بھ بین الّحق والباوما یفّرق بھ اٌالدیان و

---٣٧۵ صفحھ ---

الذی ظھر علی قل یا اھل الكنائس ال تضربوا علی الّناقوس بما ظھر ناقوس اٌالعظم فی ھذا الّناقور

المشرق الّطاھر الّلمیع قل اّنھ ھیكل اٌالیات بین اٌالرضین والّسموات ویصیح بالّحق علی ھذا اٌالسم

باذنھ ویشھد بذلك ما یفوح عن ھذا المسك الذی جری لت اٌالیات بٌامره وسطر كّل اٌاللواحھو الذی نز

اٌالقدم القدیم قل اّنھ لینطق فی كّل حین بٌایات التی یعجز عنھا عقول عن عین الكافور من ھذا القلم

العارفین وھذا ما م منوعرفان العرفٌا وافئدة البالغین قل ھذا ما وعدتم بھ فی كُتب الّلھ ان انتالعقٌال

محّمد فاغمض عیناك عن كّل من فی حقق بھ الّحق فی ازل اٌالزال ویحّقق بھ الی ابد اٌالبدین  ان یا

المّنان القدیر فاضرم من ھذا الّنار فی اشجار الّسموات واٌالرض لتستطیع ان تدخل فی حصن رّبك
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ی طور الّظھور كذلك یّمن علیك جمال الِقدم الّنار علی ھیئة الّنور فالممكنات لینطّقن كّل ما نطق

وعلی اٌالمر لتنقطع عن كّلشٌی وتتمّسك بعروة ّعز منیع واّلروح والّتكبیر والبھٌا علیكویٌامرك علی

.الذین یسمعون قولك فی ھذا الّنبٌا العظیم

قد ّتم القسم اّلرابع من الكتاب ویلیھ القسم الخامس منھقد ّتم القسم اّلرابع من الكتاب ویلیھ القسم الخامس منھقد ّتم القسم اّلرابع من الكتاب ویلیھ القسم الخامس منھ

---٣٧۶ صفحھ ---

 مندرجات بخش چھارم كتاب ظھور الحق  واقعات مسطورهت فھرس صفحھ 

.فھرست مندرجات بخش چھارم كتاب ظھور الحق  بھ قسمت اّول کتاب رجوع شودبرای 

قد ّتم القسم اّلرابع من الكتاب ویلیھ القسم الخامس منھ

) مازندرانیظھورالحق جلد چھارم، فاضل(


