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 ادامه جلد دوم 
 

 عكس  خداوند  آسمان  وزمين   است!  عكس خداي بهائيان  هله  اين   است !

 خالق ارض وسماء وعرش برين است!  آدم   و      خاتم  !مرسل  پيغمبران  ز 

 جلوه انوار اين  جمال   مبين       است!  مژده  كه معبود انبياء    همه    يكسر

 يوم  لقاء اهلل و وعده    همين      است!  ذات  خدايست    و  مي دهيم بشارت

 مكين است! بهر تفضل  به عرش  جسم   آنكه  منزه  ز لوث فرش مكان است

 صاحب روز  جزاء   ومالك  دين  است!   هين   كه خدايست  بر تمام خدايان

 مي نستانيد  هيكلي كه   چنين     است!   طعنه  به آنان سزد كه از ره   اوهام

 خلق  ندانند   روز   باز پسين    است!   قامت  رعناي اوست  عين    قيامت

 نرگس فتان   ولعبت   نمكين   است!   ناله بلبل  به چهره گل از آن شوخ

 ملك دو عالم تورا  به زير نگين است!   ملك  سليمان  به ياد اهرمني   شد

 روي دل  آرام او بهشت  برين  است!   محتجبين  راست حور وجنت ومارا

 مطلع  مرد و   دبين   به   گفته  نيكو

  عكس خداي بهائيان هله همين است!
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اين عكس ميرزا است ) ميرزا حسينعلي نوري تاكوري مازندراني( اين عكس بهاء اهلل است! جمال قدم است! جمال مبارك 

است! جمال مبين است! غيب منيع است! نور لميع است! مرسل رسل است! مُنزل كتب است! مكلم طور است! منور نور 

 لم يلد و لم يولد است! ذات اليعرف وال يوصف است!است! مسجود انبياء است! مقصود اوليا است! خداي 

اين عكسي كه در اين صفحه به رايگان مي بينيد واين طلعتي را كه سهل و آسان مشاهده مي كنيد، پنجاه سال است 

در سرادق] سراپرده، خيمه[ اسرار خدابازي مستور، و در حجاب سياست شريعت سازي  مخفي و محجوب بود. نه ديده 

وام جبروت جمالش را مي ديد و نه دست احباب و اغنام  به ملكوت جاللش مي رسيد. مگر بعضي از گوسفنداني خواص و ع

 به ديدارش فايز مي شدند. -كه در جلد اول مجمال اشاره نموديم -كه به عكا مي رفتند، به ترتيب مخصوصي

شروع به شرح علل اخفاي عكس كرده و اينك پس از دريدن حجاب و نقاب، ونگاريدن آن تمثال برصفحه اين كتاب، 

 مي گوئيم:

پس از آنكه ميرزا] حسينعلي نوري[ ميخ الوهيت و ربوبيت خود را در دل اغنام كوبيد، وشميم] رايحه[ مطاوعت] اطاعت[ 

وقبول را از پشم و پشكل آنان بوئيد، در صددبرآمد كه ناسوت خود را انكار كند وهيكل عنصري را حتي المقدور محتجب 

]پنهان [ بدارد ؛ تا در انجام كار بدين مقام رسيد كه دستور العمل داده بود تا مخلصين و طائفين حول به مطالبه ديدار ، 

هيكل مليك مختار رانياز) نياز: هديه يا هدايائي است كه براي رئيس مدعهي معنويت فرقه اي مي برند تا او اجابت 

لبي دارند، در عريضه بنگارند وديده انتظار را براي جوابش بگشايند؛ چنان دعوت سائل بنمايد.(آرند. واگر عرض ويا مط

باب لقاء را بر روي اغنام خود بربست، كه معتكفين عكاسالي دو سه مرتبه آن هم چند دقيقه باب لقاء را بر روي اغنام 

، ب و سكوت وچشم نگشودنخود بربست؛ كه معتكفين عكا سالي دو سه مرتبه آن هم چند دقيقه، وآن نيز به شرايط اد

به هيكل تقديس مالك جبروت، بيشتر فائز و رستگار نميشدند. و كم كم اين عرف و عادت درآنان مستمر و جاري 

گرديد، به اندازه اي كه اگر مسافري از اغنام به زحمت تمام خود را به عكا مي رسانيد و موسي وار در طور سينا دولت 

ل] افراد اطراف او[ كه تعزيه گردان وشركاء اين كمپاني بودند، كلمه تحاشي ]نپذيرفتن[ ديدار مي طلبيد، از طائفين حو

وانكار مي شنيدند. وچندين علت نيز جهت عدم مالقات و اقناع مالقي) اقناع مالقي: قانع نمودن مالقات شونده(  مهيا 

شود، بيم آن است كه غضب  كرده بودند: يكي آنكه خداي دو جهاني محبوس دولت عثماني است، اگر مالقات

عبدالحميد،) عبدالحميد: پادشاه وقت دولت عثماني( خداي مجيد را تهديد كند واز آل عثمان به خداي زمين و آسمان 

  زياني وارد گردد!!

ديگر ،آنكه هيكل جمال مبارك ، مشغول انزال آيات به جهت كائنات است؛نشايد به جهت ديداري يسير] اندك[ از 

بازبماند!ديگر، آنكه  زيره حقير نبايد رب قدير را ديدن كند وبه هواي حبس آمال،) به هواي حبس آمال: به شغلي خطير 

خاطر اين كه آرزويشان در حبس نباشد( خداوند ذوالجالل رامشاهده نمايد! ديگر، آنكه از طلعت مبارك چنان نوري 

ۀ مراد نتواند رسيد!!ديگر، آنكه رؤيت وديدار، ساطع و المع است كه هرديده نتواند ديد وقدم هر چشمي به كعب

شديدترين امتحان ابرار واخيار است؛ از كجا مي دانيم در طورديدار، موسي وار مشتعل و منجذب گرديده، ثابت واستوار 

 بمانيم؟ يا چون شيطان درمقام امتحان به كفر و طغيان گر آئيم] گرديدن[ و جبين اطاعت و سجود به خاك مذلت نسائيم

وبه دروغ كبر و عدوان بمانيم؟!وديگر ، آنكه در اين طلب و تمنا معلوم مي شود از انائيت] خوديت[ وهستي، هنوز در 

 طالب ديدار، موجود است. و تا اين دقيقه كسي را باقي است، لقاء رحماني را نشايد، وديدار سبحاني را نيايد!

يقه] نكته دقيق وباريك[ مرتفع گرديد، و آن اناثيت سلب وچون اين دق« توخود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز»

 شد، آن وقت در عين حضوري و در كمال شهود!مؤلف: 

 وقتي  ز خويشتن قدمي  پا  به در نهاد   عاشق  به روي زانوي   معشوقه  سرنهاد
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دند و وي را از درخواست غرض آنكه از اينگونه مطالب به گوش آن طالب ديدار، كه به زحمت بسيار رفته بود، فرو مي كر

خود بيزار مي نمودند؛ كه يا مالقات نكرده و معاودت ]برگشت[ مي كرد ويا اينكه به نگاهي از دوربه هيكلش قانع ومسرور 

 مي گشت و مراجعت مي نمود.

دگار ربراي آنكه خوانندگان محترم تعجب نكنند، قضيه يكي از اشخاصي كه خيلي مقرب بودوبسي اصرار براي زيارت پرو

كرده بود، ذكر مي كنم: حاج ابوالحسن اردكاني معروف به حاج امين، در اوائل حال گوسفندي بود شير بده، ودر اواخر 

احوال كه مطلب را فهميده بود، شيرگير و شير آور شد؛ كه پيوسته شير اغنام را به اقسام مختلفه مي دوشيد.از رجالشان 

سائشان اندوخته ها مي ربود و برآنان دلبري مي آموخت. وچراغ خاموش بي پول مي گرفت و سروري مي فروخت. واز ن

روغن ميرزا را در محافل منعقده مي افروخت. وماليه آنها را به اسم حقوق اهلل مي گرفت ومي اندوخت. وبدين واسطه 

ل ها نزدش گرد آمده و مراد ومريدان و شبان وگوسفندان را برخود متوجه و نيازمند كرده، وچون پيرمرد شده بود و پو

وارثي هم نداشت ، رندي ديگر، بنده وار كمر اطاعتش را بربست وسايه وار را د خدمتش مي نشست، كه پس از وي كليد 

صندوق ماليه خدابازي را به وي سپارد و او را بدون رنج، افعي وار برسرآن گنج گذارد. اتفاقا آن پيرمرد را هم جز تواضع 

م وبند نمي آورد. الحق آن رند فرو مايه، عمري را بدين پايه گذرانيد تا در حياتش امين امين شد و ريشخند چيزي به دا

ودر مماتش وارث وجاي نشين گرديد. وخسارت تجارت سابقه خود رابدين حيلت و مهارت ] يا پستي و سفالت( جبران 

 كرد. وحضرت حاج غالمرضا امينِ امين شد. 

حاج امين اصراري داشت كه به زيارت موالي خويش برسد، وميرزا نيز نمي خواست بندگان باري، مطلب در اينجا بود كه 

را به سرادق جالل و جمالش آشنا كند كه در محضرش بنشينند وپرسشي نمايند؛ باشد كه عيبش در غيب نهفته گردد 

كه روي خدارا نديده، از خدا  ونورش از دور تابنده شود. وليكن چون حاج امين را نتوانستند به هيچ قسمي قانع كنند

بازگردد، چنين مقرر فرمود كه فالن روز به من به حمام مي روم و حاج امين متنكر] ناشناس[ وار به حمام درآيد و بدون 

آنكه با من متكلم شود ويا حرفي بزند، از دور به هيكل ظهور، نگران] گردد. وزنهار زنهار! كه حرفي بزند ويا تواضعي كند 

ار آشنايي نمايد كه مفتشين حكومت ببينند واسباب زحمت خدا وبنده شوند!حاج امين نيز به همين قرار داد ويا اظه

دلشادگشته و روز موعود به همان حمام عمومي مي رود، در صورتي كه ميرزا حنا بسته و در حمام خوابيده، حاج امين 

ند، مورد سوء ظن واقع شود واو را به اسالمبول بفرستند واز را هم اضطراب اوهام فراگرفته كه مبادا اگر به ميرزا نگاه ك

او مواخذه ها نمايند! بديهي است اينگونه حقه ها ونيرنگ ها در دل يك نفرغريب اردكاني يزدي چنان موثرميشود كه 

 نميتواند از ترس   خود به ميرزا نگاه كند؛ چه جاي آنكه با وي حرف زند!

 بردلت  رحم كن  ز دست  مده    دل  به آن  چشم  نيم مست  مده

 ساغر  لعل  را شكست     مده    قدح  باده  را به     لب      مرسان

 شيشه ي دل به دست مست مده        غمزه شوخ،  يار دل شكن است    

 بيش از اين مي، به خود پرست مده          چشم  بر  روي  زاهدان   مفكن       

حاج امين كه جهت نگارنده و همگي بهائيان مكرر در مكرر حكايت كرده، احدي در حمام  در صورتي كه به شهادت خود

نبوده ،مگر همان استاد دالك؛ كه پس از آنكه آن دالك نيز براي حاجتي به حمام سرد مي ر ود، احدي در حمام نبوده 

سد و فوري ميرزا مي گويد قرار كه حاج امين آهسته آهسته سرخود را نزديك پاي ميرزا برده و شصت پايش را مي بو

داد ما اينطور نبود.وديگر ابدا نه حاج امين با او حرفي مي زن ونه او با اين سخني مي گويد وحاج امين از حمام بيرون 

 آمده ومطالب و دستور العمل خود را به عريضۀ وپيغام، گفت وشنود مي نمايد.
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يزدي كه با زحمات بسيار و مشتقات بي شمار، سختي هاي مسافرت اينجا است كه بايد به دقت مطالعه نمود كه يك نفر 

آن روزه را احتمال] حمل كردن[ مي كند وبراي ديدار مي رود، با اينكه يقين هم دارند كه اگر ده دقيقه يا پنج دقيقه هم 

رنگ ها احتراز مي او در حضور بماند، چيزي نمي فهمد و جرأت آنكه پرسشي كند ندارد، معهذا از مالقاتش به همين ني

 جستند و پرده غيب منيعي را برايش ساز مي كردند.

 گه   افسانه   خواني    وافسونگري   همه كارشان  شوخي و  دلبري

 جز افسانه  ،چيزي    نياموختند   جزافسون، چراغي نيفروختند

 )مخفف نيافروختند(

نزد بهائيان بديهي و مسلم نباشد وخود آنها اينگونه  چقدر خوشم از آنكه در اين صفحات مطالبي را ايراد نمي كنم كه

 حكايات را مكرر نشنيده باشند!

ويكي ديگر از زعماي بهائي كه به هزاران زحمت ومشقت خود را به عكا مي رساند تا جمال مبين را ببيند و به مقام حق 

يا مالئكه مقربين ميدهد، همه بروي  اليقين برسد،وقتي به عكا وارد ميشود و درخواست خويش را به شركاء اين آئين

اعتراض مي كنند كه جمال مبارك در همه جا حاضر وناظر است، چرا آمدي؟ وچرا چنين آرزوئي در اين موقع سخت 

 بردل گرفته اي؟ به واسطه ديدار احباب، هيكل مليك مختار در اين سخن اعظم گرفتار آمد.

گرفتاري را مهم تر نمائيد ؟ واعجبا! نبيني كه از آستانه) اسالمبول (  اكنون شما مي خواهيد كه بند را سخت تر كنيد و

احكامي شديد صادر و ماموريني جديد وارد شده اند كه خداي ودود] بسيار مهربان[ با احدي از عباد به گفت وشنود 

ه اء ميسر گردد كنيايد، ومهر منير به هيچ كاخي نتابد وحمامه] كبوتر[ قدس بر هيچ شاخي نسرايد؟كسي را فيض لق

 احرام كعبه فنا بربندد و آن را نعمت ديدار حاصل آيد كه منصور وار برسردار رود؟

 بايد  زخون خويشتن  اول   وضو    كنند   عشاق  اگر  لقاي  تو را آرزو  كنند

ي انديشم، هر چه را  آن طالب صادق اصرار مي كند كه من نه در هراس خويشم ونه از اين شدت وبأس] خشم وغضب[ م

 اجازه دهند تا پروانه وار در شمع ديدار بسوزم و در جمع ابرار واخيار برافروزم.

 تا  رسن )طناب(بازي كنم  منصور وار   همين  مرا    بگذار   اي   بگزيده  يار

 مي نخواهد غوث)فرياد رس(در آتش خليل   گر  شديد  اندر   نصيحت    جبرئيل

 بهترن  چون عود   وعنبر    سوخته   افروخته  جبرئيال   رو   كه  من     

 ) مثنوي  مولوي خراساني(

درجوابش لوحي صادر كه امروز، روز تبليغ است، نه روز شهادت، بايد احباب تبليغ كنند، نه شربت شهادت چشند. 

ق طهران مرتفع است، باالخره اين طور مقرر مي دارند كه آن بيچاره  مسكين، در برج و با روي قلعه عكا كه مانند خند

برود وجمال مبارك هم باالي پشت بام بروند وبخرامند تا آن مسافر مهجور از دور قامت دل آراي هيكل ظهور را مشاهده 

نمايد. وهمين طور هم ميشود كه با اين مقدمات آن گوسفند بيچاره را در بلندي دروازه عكا مي برند، وميرزا هم در باالي 

رامد وآن گوسفند بدبخت از دور هيكلي را مي بيند كه دست خود را به ترتيب جواب سالم بلند پشت بام ميرود ومي خ

 مي كند واين در جاي خود به سجده مي افتد وخداوند خويش را مي ستايد!!

باري، غرض آن است كه ميرزا پيوسته خويش را از احباب نهفته مي داشت. چه نبض آنان به دستش بود و مي دانست 

ه او را پُر ديدند و مكرراتش را شنيدند، آهووار رميدند و تكلف ) كاري با رنج وسختي غير معمول( وتصلف) الف آنان ك

زدن، خودستايي( را فهميدند. وآنهائي كه به هو وجنجال و قيل و قال، وصفش را شنيدند و مالقاتش را نديدند، چون 

بي دريغ كشيدند. اين بود كه نخست نهي شديد نمود كه كسي  گوسفندان در مرتع اوهام آرميدند وگردن را به زير تيغ
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به زيارتش نرود؛ مگر از ميرزا اجازه بگيرد. واز صدها به يك نفر كه آن هم از زعما] پيشوايان[ وكاركنان او بود، جواز مي 

ازل مي نمود، داد. وآن مسافر كه احرام كعبه مقصود مي بست وبا شدت هاي مسافرت آن روز، قطع ]طي[ مراحل و من

چون به عكا مي رسيد؛ تا چندين شب طائفين حول به او تعليم مي دادند كه وقتي هيكل ظهور اجازه حضور فرمودند، 

بايد با صدق و حضور به قدم نيستي و فنا رفت. يعني از هستي و وجود چيزي نبرد. فضل وعلم وسؤال وپرسش،دليل 

ومستي در پيشگاه سلطان وجود كه قلزم]درياي[ قدرت مواج هستي است، وهستي در حضرتش نهايت پستي است. 

است وجواهر علم وعرفان رواج، از چون مني، فضولي نبايد، واز چون توئي ،گستاخي وشوخي نشايد. كسي كه به قدم 

 عفنا و نيستي رفت، ناگفته جواب خود را مي شنود و نطلبيده مقاصد خويش را مي يابد. ولي اگر ذره از ادراك كه فر

هستي است در اوبماند، چيزي نخواهد يافت و حقيقتي را نخواهدشناخت. بلكه بايد به بدگوهري خود گريه كند وتوبه و 

استغفار نمايد. وهمچنين وقتي كه بين يدي اهلل حاضر شدي، بايد سرفراپيش آري و ديده بينا را به خاك پاي مبارك 

هان! مگر نشنيده اي كه فرموده است: كور شو تا جمالم بيني؛ كه معطوف داري وبه هيكل تقديس، ديدگان را نگشائي. 

ديده گشائي و نظربازي هاي هم خالف ادب است و هم موجب خطر. چه احدي طاقت مشاهده چشمان فتان مبارك را 

دم( گوئي؛ : خدايا به خود ظلم نمو32سوره اعراف،آيه «)ربنا ظَلَمنا اَنفُسنا» نداشته و نخواهد داشت. وهمچنين آدم آسا

: شيطان خطاب به خداوند گفت: من از 67وسوره ص آيه  23سوره اعراف آيه « ) خَلَقتَني مِن نار» نه ابليس وار، مراحل

آتش خلق شدم.(پوئي و تنافس) خودنمايي( و تفاخر جوئي. كه آدم از تواضع به كوثر تسنيم) چشمه اي در بهشت( 

 م ]جهنم[.رسيد وابليس از تكبر و  تناقس به قعر جحي

غرض آن قدر از اينگونه كلمات بر وي مي گفتند و از اين نمط] روش، طريقه[ افسون براو مي دميدند وافسانه هاي چند 

هم جعل نموده، برايش ذكر مي كردند كه كسي در فالن سال به حضور مبارك با شرائط ادب آمده، وقتي مراجعت نمود، 

ومن چگونه منقلب شدم و فالن، چسان از سطوت مبارك بي خود گرديد. و  از كثرت وجد وشعف، ديوانه و مدهوش بود.

و و و . پس از آنكه خوب اين شخص را پخت و پز مي كردند، وبه شرايط مذكوره وي را مهيا مي نمودند، يك روز اجازه 

الي است كه نبودند حضورش مي داد ويكي دونفر هم تعزيه گردان با او مي رفت  كه انصافا دراين جا جاي خوانندگان خ

وببينند چه حقه هائي به كار مي برند! يعني آن دو نفر تعزيه گردان، اول، دهليز اطاق را ببوسند، دوم سجده كنند، و 

سوم گريه نمايند. يعني آن مبتدي ومسافر اول وارد را به اين گونه تمرينات تعليم مي دادند. كه آن بيچاه هم تمام اين 

وقتي به حضور مي رسيد، كه ديگر راستي راستي از اين گونه تكليفات بي خود و بي خويش شده كارها را مي كرد . و 

بود. چون حيرت زده تعظيم مي نمود، ميرزا چه گفت؟ مي گفت مرحبا، مرحبا! بسم اهلل، بنشين، خوش آمدي، پس از 

و مرسلين در حسرت ادراكش مُردند  يك دقيقه مي گفت: تومراجعت مي كني، به احباب بگو، امروز روزي است كه انبياء

ونصيبي نبردند . وشما اين روز مبارك را يافتيد. به شكرانه آن تبليغ كنيد وخدمت نمائيد.) پس از نيم دقيقه() في امان 

اهلل، في امان اهلل) مرخص مي فرمود( حاصل مالقات، سه دقيقه شد. ونتيجه تعاليم آن ، دو جمله، هيچ و پوچ كه نه مطلب 

 قي بود ونه اجتماعي.اخال

باري، عمده مقصود جناب ميرزاآن بود كه بهائيان وي  را به بشريت نشناسند. چه دكان خدائي كه او باز كرده ، منافات 

 داشت با آنكه اورا از هر حيث درصقع] ناحيه[ عالم طبيعت ببينند. و وي را از هر جهت اسير طبيعت شناسند.

برداشت، پشيمان گرديد و امر داد تا شيشه را شكستند و اين در را بر روي خاص وعام  اين بود كه همين عكس را نيز كه

بستند. وعكس مضحك ديگر هم گرفت كه حايلي در جلوي صورت خود قرار داده تا كسي آن جمال منير را نبيند. 

نمايد. واز طرف وجهت آن هم اين بود كه از طرفي دلش مي خواست عكسي بردارد و قامت وهيكل خود را مشاهده 

ديگر هم مي دانست كه مشاهده صورت او) به عكس گفته ميرزا عباس كه سبب ايمان و ايقان مي شود ( سبب ادبار و 
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بازگشت نفوس غافله مي گردد. از اين رو حائل و مانعي به دست خود جلوي صورت خويش قرار داده كه ما آن عكس را 

با اين عكس در موقع خود ارائه مي دهيم تا قائرين محترم بدانند از اندام و از كتاب روسي گراور نموده وبراي موازنه 

انگشت و دست اين همان هيكل شريف واندام لطيف است! و عجب تر از اين دو، آن سياه قلمي است كه صورت ميرزا 

علل از روش نگارش  را برهنه وعريان كشيده اند. وشايد علت آن همان است كه در كشف الحيل ذكر شده، وچون اينگونه

 ما خارج است، به آنجا حوالت مي دهيم.

 وچون ميرزا بنا بر قول پسرش ميرزاعباس

ان النير االعظم الذي فاق علي آفاق االمم قد غاب عن مشرق العالم و سيلوح و يضئي في افقه االبهي و ينصر من قام »

 «ربين!علي خدمه امره بجنود من المالء االعلي وقيل من المالئكه المق

به سرير الوهيت دائمه خويش رفت، وبه قول بنده فوت نمود، باآن دستور سابقه اي كه درنهفتن دلدار و نگفتن اسرار 

داشت، از دو جهت خيلي آسوده ومسرور شد: يكي آنكه به سرير الوهيت جلوس مي كند .وديگر آنكه هيكل نقص 

فت تا بتواند قلوب را به اكاذيب ومجعوالت بفريبد و از آن چهره وعيب، درپرده غيبت متواري، وجمال قدم به ديار عدم ر

ر در ايام اگ» زيبا و طلعت دلگشا، معجزات بتراشد. چنانكه در مفاوضات ، براي اقامه برهان، به بارني امريكائيه مي گويد:

جمال نوراني مي  ظهور نور مبين به اين بقعه مبارك آمده بوديد ودر پيشگاه حضور حاضر مي شديد و مشاهده آن

نموديد )همان جمالي را كه ازهمه كس پوشيده مي داشتند( مالحظه مي كرديد كه آن بيان وآن جمال، احتياج به هيچ 

ومرا عجب مي آيد كه چرا اين برهان را درزمان حيات، حتي المقدور از احباب و اغيار مخفي ومستور « برهان ديگر ندارد.

 مي نمودند!!

 
 آداب زیارت این عكس 

بهائياني كه به اصطالح خود به ارض مقصود) عكا( مي روند، پس از آنكه به زيارت شوقي افندي ) به همان دستور ونقشه 

وآداب سابقه( مي رسند، همان شركاء كمپاني يا تعزيه گردان هائي كه آنجا هستند ودر حقيقت براي همين تبليغات 
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طوت مبارك و هيبت مبارك وطلعت مبارك سخن بگويند و وي را درآنجا مزدورند كه روز وشب براي بهائي مسافر از س

تلميحا و تصريحا براي تشرف حضور تعليمات و تمرينات الزمه دهند و او را به همان بازي هاي عصر ميرزا، گوسفند 

ي محض كنند، همان كه آداب را به او آموختند ، در خالل آن صحبت ها آهي مي كشند ومي گويند: اگر سعادتت رهبر

جل  -به اجازه زيارت تمثال مبارك جمال قدم -روحي لعظمته الفدا -كند و اقبالت ياوري نمايد، حضرت ولي امر اهلل

موفق ومسرورت مي فرمايند. آن بهائي بي خبر بدبخت هم كه براي اينگونه خياالت درآنجا رهسپار شده، –ذكره االعظم 

ور شده، اين آرزو را در دل مي گيرد وباالخره به يكي دو نفر از  وقبال هم چنين انتظاري را داشته، آتش طلبش شعله

همان مزدوران متوسل مي گردد، كه من حيا مي كنم وخجلت مي كشم از حضور مبارك  چنين درخواستي كنم، شما 

 شفاعت كنيد واين آرزو را به ساحت مبارك عرض كنيد، باشد كه مستجاب گردد ومن ازاين سعادت كبري محروم نشوم

 كه با حرمان ومحن] رنج ها[ به وطن خود بازگردم.

حضرات از اين طرف به آن بينوا مي گويند شما تضرع و ابتهال ) با ناله و زاري دعا كردن( دروني را ترك نكنيد تا بحر 

مي دهند رحمت واسعه الهيه به جوش آيد،واز آن طرف به آقاي مولي الوري ) موالي مردم( يا ولي امراهلل با لبخند خبر 

كه فالني خيلي مشتعل و منجذب گرديده و اين آرزو را به دل گرفته كه اجازه فرمائيد و عنايت كنيد عكس جمال اقدم 

) باعظمت وجليل( را زيارت كند و روا نيست چنين بنده صادقي كه با زحمتي عظيم براي –جلت عظمته  -واسم اعظم

 مان بازگردد.نيل چنين نعمتي جسيم) بزرگ( رهسپار شده، باحر

آقا نيز اجازه فرموده ومي گويد كه پس فردا عصري به زيارت او نايل مي شود. حضرات با صورتي بشاش مي آيند و به او 

م) طوبي لك» بشارت مي دهند، چه نشسته اي كه تير مرادت به هدف اجابت رسيد ونسيم سعادتت به حديقه آمال وزيد

تو( حضرت ولي امراهلل فرمودند: پس فردا عصري به زيارت طلعت مقصود  بشارت به«) خوشا به حالت( وبشري لكم.

سعادتمند مي شويد. وآن مالئكه بشير) بشارت دهنده( كه حامل اين بشارت است ،چنان تظاهر به وجد و تصنع به نشاط 

 مي كند كه هم خود مي رقصد و هم اين بيچاره را به رقص مي آورد!

مي نويسم ،از جهتي در فرح ونشاطم واز جهتي خائف و ترسان. باچشمي خندانم واز خدا مي داند اين حقايق را كه 

چشمي گريان. در وجد ونشاطم كه همه بهائيان عكا رفته اين قضايا را ديده وآن رقص هاي نشاط انگيز را كرده وصدق 

ظن قرار دهند كه مگر آدميزاد هم گفتارم رامي دانند. گريان و حيرانم كه قارئين محترم حق دارند نگارنده را مورد سوء 

 اينقدر ممكن است تنزل نمايد كه جاهل صرف شود وگوسفند محض گردد؟!

باري، مبشر كه سعادت خودرا تمام كرده، وي را به بقيه افسون ها وافسانه ها آگاه مي كند كه چگونه بايد رفت وچسان 

بارك را نمود. آن بيچاره آرزوها مي كند كه خدايا بايد خاضع شد وچه نحو مي بايستي به حضور قلب، زيارت هيكل م

اين دو روز عمرم را به ساعتي تبديل، وآن ساعت را به لمحه اي تحويل كن، باشد كه عروس مراد را در بغل گيرم و به 

زيارت طلعت محبوب فائز گردم . روز موعود كه فرا مي رسد، ديگر تمام صحبت از سعادت آن روز مي شود و جميع 

 ره كه حضرت ولي الوري ياولي امر اهلل احضارت فرموده، ديگر چه عرض كنم!مذاك

 تا مجره) كهشكان( بردريده جامه را   چرخ  برخوانده   قيامت  نامه را

 گر  قيامت   را نديدستي،   ببين   آسمان مي گفت  آن دم بازمين

 )مثنوي مولوي خراساني( 

نمي شناسد و دستار را از عصا نمي داند؛ با قدمي چاالك وسري بي مغز مبشر تبريك مي دهد، منظر از شوق سراز پا 

وادراك، احرام حريم يار مي بندد و با بشير غدار رهسپار مي شود تا نزد عبدالبهاء مي رسد كه از آنجا به زيارت تمثال 

 جمال ابهي نائل گردد. 
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ه ديروز خودش سرور و مولي بود، امروز تعزيه گردان اينجا خوب مواظب باش و ببين حضرت مولي الوري يا ولي امر اهلل ك

ميشود وگالب پاش را به دست مي گيرد ودست هارا از آستين عبا بيرون آورده و در كمال طمأنينه وادب جلو مي رفتند 

د، وآن بيچاره بدبخت در عقبش سايه وار آهسته آهسته مي رود، از آن سالن به ايواني و از ايوان به در اطاقي مي رس

خود مي ايستد و در اطاق را مي بوسد و از گالب پاش ، مؤدب وار ،گالبي به دست آن بيچاره مي ريزد وبه طور ايماء 

واشاره به اواجازه ورود مي دهد؛براي آن گوسفند بيچاره كه از اين گونه مقدمات و آداب برايش تهيه نموده اند، دلي 

اق مي شود.درآن اطاق اگر بتواند ببيند، چه مي بيند؟ اطاق مزيني است كه باقي نمانده، مات و متحير و بي خبر وارد اط

روبه روي در، ميزي گذارده و بر روي آن ميز، جعبه اي مورب) اريب ،كج يا خميده( ثمين) گران) قيمت( قيمتي نهاده 

ور را در قابي مرصع وبر روي آن جعبه شيشه بلوري منصوب نموده و در زير آن شيشه بلور همين عكس نوراني مكلم ط

گذارده اند! آن متحير بيچاره كه مي خواهد به طور تحير به اين طرف و آن طرف نظري بيفكند، مي بيند همان طور 

سركار آقا، )ميرزا عباس( يا ولي امر اهلل ايستاده وبه او اشاره خفيفي مي كنند كه بس است. آن شخص هم فوري عقب 

و سجده مي نمايد؛ در حالتي كه زار زار مي گريد، از چشمان او سرشك جاري مي عقب برمي گرددوبه زمين مي افتد 

گردد!!!وقتي كه برگشت، ديگران با او مصاحفه مي كنند و زيارت قبول به او مي گويند، چرا؟ براي آنكه از زيارت حضرت 

 كبريا و طلعت جمال ابهي بازگرديده است.

س را شايد بعد از اين بگوئيم. همين قدر در اينجا ختم نموده و شروع به وباقي دسايس وافسون هاي راجع به زيارت عك

 اصل كتاب مي نمائيم. 

 آغاز كتاب

از آن پيش كه چهره مقصود را به بدايع حروف و كلمات بيارايم و نقاب معاني را به سر انگشت ايقاظ وعبارات بگشاييم، 

رت خويش را به ساحت سخن سنجان نهفته ندارم؛ كه روش پوزش خود را در پيشگاه خردمندان ناگفته نگذارم و معذ

دبيران و منشيان، اينكه نخست تاريخي را ذكر كنند، سپس محاسن وقبايحي كه مستتر است به قلم درآرند . و طريقه 

 .مترسالن) دبير، منشي( ونويسندگان ،چنين كه وقايعي را تحرير نمايند و از آن پس انتقااتي كه درنظر است بنگارند

وليكن چه توان كه آئين بابيان وكيش بهائيان چنان به كجي و اعواجاج صورت گرفته و به تخطي وانحراف از صراط حق 

وانصاف تدوين شده كه قلم منشيان بصير در ذكر تاريخشان از منطقه ادب تجاوز مي نمايد. چنانكه روا بود نخست تاريخ 

وم ايراد شود، سپس شروع به بيان خرافات وترهات] ياوه ها[ گردد. بابي وبهائي و شرح پيدايش آنان در جلد اول ود

وليكن اگر در جلد اول به روش معهود، شروع به اين مقصود مي شد و برنهج صواب درجلد اول كتاب تاريخ بهاءوباب 

 گفته مي آيد، خوانندگان را ماللتي پديدار، ومطالعه كنندگان را كسالتي نمودار مي گشت.

 ت؟ تااحوالش را بنگريم و بهائي چيست كه اقوالش رابشنويم!كه بابي كيس

چنانكه در اين جلد هم كه تاريخ است، همان قصور نيز منظور مي شود « ما العصفور ودسمه والبرغوث و دمه» عرب گويد

 باس وشوقيوهمان تجاوزات گاه گاهي مسطور مي آيد. چه، به مقتضاي ترتيب مي بايد انتقادات راجع به ميرزا وميرزا ع

افندي در موقع ذكر احوال وتاريخشان نگار شود. اما به جهت عدم ماللت خوانندگان ،تاريخي ذكر مي شود و تحقيقي 

گفته مي آيد واشاراتي براي استشهاد وانطباق از گفتار و كردار آنان در خالل بيان مذكور مي گردد. ودر ذكر تاريخ هر 

 يك تفصيل گفته خواهد شد.

سال از اطراف و اكناف از عالقه مندان ،مطالبه جلد سوم فلسفه نيكو مي شود، شروع به مطلب نموده ومي  اينك كه يك

 گوئيم:
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چون تاريخ را عموما فضال ودانشمندان مي طلبند و وقايع ماضيه را علماء و نويسندگان مي جويند، سال ها بود 

ت كنند و به نام تاريخ، مآرب] نيازها[ ومقاصد خويش را منتشر كارگردانان بهائي بدين فكر بودند كه به اسم تاريخ تبليغا

سازند. نخستين كسي كه اين باب را به چهره مردم گشود، خود ميرزا عباس] عبدالبهاء[ بود كه به اسم مقاله سياح، 

 جاني راتاريخي به ميل خود جعل نموده ومنتشر ساخت. سپس ميرزا حسين همداني را واداشتند كه تاريخ حاج ميرزا 

كه صدمه بزرگ به الوهيت پدرش مي زد، تحريف نموده و به اسم تاريخ جديد اشاعه نمود. چنانكه مرحوم ادوارد براون 

در مقدمه نقطه الكاف ذكر مي كند.ودر اواخر، مؤلف كتاب كشف الحيل را برگماشتند كه تاريخي به نام كواكب الدريه 

ت آن تاريخ با مندرجات مقاله سياح منافي نشود و با آن مجعوالت مطابقت نوشت وبه وي دستور دادند كه بايد مندرجا

نمايد . وبه عالوه مجعوالتي ديگر به وي تحميل نمودند كه در تاريخ خود بنويسد. چنانكه نوشت وباالخره تمامي آنها را 

اه خودشان بود نوشتند ومنتشر در كتاب كشف الحيل الغاء نمود.وهم چنين در مجالت و جرائد به نام تاريخ، هر چه دلخو

نمودند. حتي دو سال قبل هم كتابي به اسم نور حقيقت در تاريخ ملل و اقوام طبع شد؛ كه آن دو صفحه را كه راجع به 

تاريخ باب وبهاء بود، در آن كتاب نوشته ومؤلف آن كتاب يا حقيقتا بهائي بوه و آن تاريخ را بهانه قرار داده كه همان دو 

نويسد، ويا آنكه بي خبر بوده است وآن تاريخ را از يكي از بهائيان شنيده است كه در كتاب درج نموده،واين صفحه را ب

معني عجب نيست كه امثال او بسيار است. مثال كسي ميل مي كند تاريخي در ملل واديان بنويسد، تمام را از كتب اخذ 

قات مي كند وحقايق را از خودشان استفسار مي نمايد و مي كند، به تاريخ حضرات كه مي رسد، با خود بهائيان مال

باالخره گفته آنان را كه غالبا مجعوالت ميرزا عباس] عبدالبهاء[ است ،در كتاب مندرج مي نمايد .چنانكه فريد و جدي 

ج نچه را درآنجا درتاريخ باب وبهاء را از بهائيان مصر، وميرزا ابوالفضل استفسار نمود. وآ« باء» در دائره المعارف ،در حرف

شده، عينا گفته  بهائيان است . وچندان تقصيري هم با مورخ يا صاحب دائره المعارف نيست، زيرا سايرين و مسلمين از 

تاريخ بابي وبهائي كه اطالعي ندارند تا مورخين از آنهااستفاده و استفسار نمايند. پس ناچار از بهائياني كه گرم كننده 

 ار مي شود وآنان چنين فرصتي را مغتنم مي شمارند.اين بازارند ، استفس

از اين رو چون تاريخ بابي وبهائي در اينگونه تصاريف) تغييرات، دگرگوني ها( افتاده و تحريف گشته وقلم حب وبغض آن 

تاب كرا تاليف و تصنيف نموده، ناچار شروع به گفتار كرده واين تاريخ رااز تمام كتب بهائيان كه در دست است و از 

آگاهي( يا روايت قلم فرسائي نموده، جوهر كشي كرده،  -جميع مورخين كه در اين باب تحقيقا يا تقليدا درايت) دانش

وعصاره وخالصه تاريخ را كه عين حقيقت است واز زعماي بهائي و متقدمين آنها شفاها، سرا، استفسار كرده، در اين 

 كتاب ايراد نموده ومي گوئيم.

 باب

ميرزا رضاي بزاز شيرازي است كه در روز اول محرم سنه هزار و دويست و سي وپنج هجري، مطابق با وسم باب، پسر 

اكتبر هزارو هشتصد و نوزده ميالدي، از بطن خديجه بيگم) بعضي مي گويند فاطمه بيگم) مؤلف( متولد گرديد وميرزا 

حاج سيد علي و ديگري حاج سيد محمد كه هر دو  سيد رضاي بزاز از سادات حسيني بود و وي رادو برادر زن بود: يكي

تجارت مي كردند. وليكن سيد رضارا تنخواه مكفي نبود كه چرخ تجارت را بگرداند واو را به استطاعت رساند، همين 

قدر به اندازه معيشت خود از بزاري ارتزاق مي نمود ودرايام كودكي وصباوت فرزندش، علي محمد دارفاني را وداع كرد. 

ن فرزند يتيم، در كنف تربيت و كفالت دائي خود، حاج سيد علي درآمد. واوخواهرزاده خويش را پرستاري و نگاهداري واي

مي نمود تا بزرگ شد. او را به مكتب فرستاد و چون درآن اوقات عالقه مردم به ديانت و آداب اسالميت زيادتر از اين 

نيت نبود ، وبراي هر كه مقدور مي شد كه نور ديده اش را به مدرسه زمان بود ومدارس وعلومي هم جز علم ديانت و روحا

فرستد و به تعلم مسائل و احكام وتلمذ آثار واخبار، او را برخودار كند، مضايقه نمي نمود. وبلكه آن را اعظم عبادات واهم 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

م خويش را كه عالقه مندبه طاعات ميشمرد. از اين رو حاج سيد علي كه نيز تاجري بود متدين و دارا، خواهرازده يتي

اكتساب معارف و تعلم آداب و عوارف) نيكي ها، بخشش ها( مي ديد، وي را به تحصيل احكام وتكميل مباني اسالم 

 واداشت.

وچون درآن ايام، تحقيقات دقيقه حاج شيخ احمد احسائي  و تدقيقات عميقه كاظم رشتي، جذاب قلوب و مغناطيس 

واص و عوام به آن بيانات تازه و تحقيقات مستحدثه اقبالي داشتند، وخود اين معني امر نفوس بود، وغالب مردم از خ

طبيعي است، در هر عهد و عصري كه مردم به يك حالت، اعم از صواب يا خطا مدتي بودند ودر يك پهلو ساعتي غنودند،) 

ت تجديد داليل وافكار هدايت و دالل خوابيده( خستگي حالت به تغيير و تبديل عادت دعوت كند و فرسودگي و ماللت به

 نمايد؛ چنانكه از تاريخ طلوع وظهور شيخ احمد احسائي، مطلب معلوم مي گردد.

 شيخ احمد احسائی

در اواخر قرن هيجدهم ميالدي، يكي از علماي بزرگ اخباري، مرحوم حاج شيخ احمد بن شيخ زين الدين احسائي كه 

يالدي متولد شده بود، با قيافه جذابي طلوع نمود. وبه سبب تبحر او در حل م 2672هجري مطابق با سنه  2216درسنه 

مشكالت اخبار مآثوره ) حديث منقول( وتوغل) فرورفتن دركاري( او در بيان معضالت روايات غير مشهوره، شهرتي 

 غريب حاصل نمود.

حل كننده[ معضالت آثار مي شمردند.  محيط به مدارج تأويل و تنزيل مي دانستند. واو را محرم اسرار اخبار و حالل]

وليكن همه اين شهرت ها، در نظر علماء اصولي يا حكماي الهي كه نسبتا از حضيض] درجه پائين[ تقليد به اوج اجتهاد 

 رسيده، واز تنگناي تعبد به فضاي وسيع تعقل پاي گذارده، چندان جلوه اي نداشت.

انستند، واو را به زهد وتقوي شناخته بودند، پاس احترامش رامنظور معهذا چون شيخ را عالمي متدين وبزرگوار مي د

نموده، واگر در تحقيقات وتأويالت او هم اندك مخالفتي با اصول صحيحه و يا عقايد سليمه يافت مي شد، جلوه تقوي و 

ود) يران مسافرت نمبزرگوارش نمي گذارد كه اسباب كدورت واغبر] غبارآلود[ از نفوس شود. اين بود كه وقتي شيخ به ا

. ق وارد ايران شد( ودر يزد رحل اقامت گشود، علما آن بلد مانند مال اسمعيل عقداني و  ه 2332شيخ احمد احسائي در 

حاج رجبعلي وآقا سيد حيدر و ميرزا سليمان وآخوند مال محمد حسين و آخوند مالعليرضاي خراساني و آخوند مالعلي 

كه هر يك از مجتهدين آن عصر بودند، نهايت احترام را از او مي نمودند و علم و فضل و  اكبر زارجي و ميرزا محمد علي

قدس ايشان را تصديق مي كردند. وپس از آنكه از يزد به طهران رفت، خاقان مغفور) منظور فتحعلي شاه قاجار) سلطنت 

هم اصرار در توقف او به مركز داشتند .  ميالدي( است. ( 2022. ق معادل ه 2371-ميالدي  2087. ق معادل  ه 2332از 

وهمچنين مالمحمد اخباري، چه احترام ها از اومي نمود. وپس از آنكه درخراسان مشرف شد، علماي خراسان از قبيل 

ميرزا هدايت و ميرزا داود وميرزا عبدالجواد وآقا ابومحمد و ميرزا معصوم وغير هم، چه نوازش ها از او مي فرمودند  و 

برخود مقدم ميداشتند. وپس از مراجعت به يزد والحاح] اصرار[ اهل يزد در توقف به يزد و عدم قبول او، مسافرت وي را 

 به اصفهان نمود كه ازآنجا به نجف مشرف شود.

در اصفهان هم حاج سيد محمد باقر و حاج محمد ابراهيم كلباسي وشيخ محمد تقي و ميرزا باقر نواب و مالعلي نوري و 

يل ، ملقب به واحد العين و مالعلي اكبر و ميرزا محمدحسين كه هر يك داراي مقامات عاليه بودند، همگي به مالاسمع

 زهد وتقوي و بزرگي او معترف بودند.

وپس از آنكه خيال مسافرت نمود، محمد علي ميرزا پسر فتحعلي شاه، سواراني چند بر سبيل استقبال به اصفهان 

و را وارد كرمانشان نمودند. واز آنجا كه چندمرتبه به عتبات رفت ومراجعت نمود، چندين فرستاد و با نهات احترام ا

مرتبه با علماي آن  صفحات از قبيل آقا سيد علي طباطبائي و سيد محمد علي و شيخ حسن ابن شيخ محمد علي الشهير 
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شان، وي را محترم مي داشتند. ودر به سلطان و شيخ علي اكبر ابن عسكر كه مجاور كربال بودند، مالقات، و همگي اي

نجف اشرف مرحوم شيخ جعفر و تبعه او ايشان رامحترم مي داشتند.وعلماي كاظمين از قبيل آقا سيد رضاي شبر و آقا 

سيد عبداهلل شبرو وآقا سيد لطفعلي وآقا سيد حسين وآقا سيد محمد و آقا سيد هاشم ابن راضي وآقا شيخ اسداهلل از 

مجيد مي كردند. در عبور از بالد وشهرها، آقا ميرزا ابوالقاسم قمي و امثال اواز علماي ايران كمال توقير] او راضي بودند وت

احترام[ را از او مي نمودند.) موضوع مسافرت و انگيزه مسافرت شيخ احمد احسائي و ماهيت و هويت خودش به طور 

محمد مرعشي از انتشارات راه نيكان منتشر شده  كامل و مشروع در كتاب فتنه گران سياست سياه تأليف سيد ملك

 است كه الحق تحقيقات ارزشمندي در مورد شيخ احمد احسائي است.( 

خالصه آن است كه شيخ در تفسير آيات و حل مشكالت سبقت گرفت ودر نباهت ]بزرگي[ وفقاهت و حل اخبار ونشر 

زه گرفت. چنانكه شرح تبصره بر براعت، ) كامل شدن در آن، از اقران] همانندان[ وامثال درگذشت واز مشايخ خود اجا

 فضل و هنر، غالب آمدن بر صاحب خويش( در فقاهتش بهترين گواه است. 

تا آنكه پس از طي مراحل منقول ، وارد در وادي معقول شد و به معضالت مسائل حكمت و فلسفه برخورد و خواست 

بدون استاد به قوه فقاهت و تبحر در اخبار، مسائل فلسفي را حل كند، وبه سرانگشت تعبير و تفسير، نقاب ازچهره 

ود، به سر منزل معاني نرسيد. وبالضروره اصطالحات را در غير معاني بردارد؛ از آنجا كه در حكمت و فلسفه استاد نديده ب

.  ه 2818 -108موارد استعمال نمود. الجرم در شرح عرشيه، زبان طعن و لعن را به صدرالمتالهين ) مالصدراي شيرازي) 

محي ق( فيلسوف شهير صاحب كتاب عرشيه( گشود. و)اول من شرح الكفر صدرا( ) تشريح كفر مالصدرا( سرود. و

. ق( از مشاعير متصوفه( را مميت الدين) ميرانده دين( خطاب فرمود. و  ه 720 – 178الدين) محي الدين عربي) 

. ق( فقيه، حكيم، مفسر، محدث، فيلسوف و عارف دوره  ه 2818 -2886مالمحسن كاشاني) مالمحسن فيض كاشاني) 

مال مسئي) مالي گناهكار( ناميد. تا وارد در مسئله مهدويت  صفوي و از بزرگترين دانشمندان شيعي و شاگرد مالصدرا( را

شد؛ طريقه حكماء را البته نپسنديد و مهدويت نوعي) مهدويت نوعيه به هر عنوان وجهتي وضع شده باشد از اختراعات 

ت صوفيه است و در تشيع جايگاهي ندارد( را از آن طرف  ) طرف حضرت صاحب عليه السالم( كفر و ضالل مي دانس

وازاين طرف) طرف علماي شيعه اثني عشريه رحمه اهلل عليهم( نيز نتوانست به صرف تعبد و قول به تشخص وتعين 

ان االمام روحي فداه لما خاف من اعدائه دخل في » وجودي هزار ساله قائل گردد، ناچار در تعبير ونشان  را زد وگفت

نان داخل در بهشت هورقليائي هستند، ولي مي دانيم كه ترس در همانا امام روحي فداه از ترس دشم« ) جنه الهور قليا

وجود امام هر عصر و زماني راه ندارد و فلسفه غيبت رانمي توان براساس ترس امام گذاشت و تعريف كرد. بلكه بايد با 

.( الي عريف كردتوجه به اينكه امامت تا آخرين غروب دنيا بايد كفايت كننده از نبوت خاصه باشد غيبت را شرح داد وت

 آخر.

بالجمله شيخ احمد احسائي و يا كاظم رشتي هر چند در فروع مسائل و اقامه براهين و دالئل باعلماء مجتهدين و حكماي 

متالهين اندك اختالفي داشتند، ولي در اصول به هيچ وجه اختالفي نداشتند كه سبب بغض و عداوت شود ويا علت 

[ گردد. همه به كتاب و سنت قائل بودند و به احكام قرآن واسالم عامل.) موضوع شيخ تكفير و بينونيت ]تباين واختالف

در رابطهبا شيخ احمد احسائي مبسوط « فتنه گران سياست سياه» احمد احسائي با كاظم رشتي دو چيز است. در كتاب

ريخي در عتبات عاليات بيان شده است اما كاظم رشتي اصال مستشار روس بود كه در لباس روحانيت درآن مقطع تا

ظاهر ميشود و آن مسائل به بار مي آيد. آنچه مسلم است اين كه احمد احسائي پس از ظهوراعتقادات خود مورد تكفير 

فقهاي اماميه قرار گرفت و كاظم رشتي كه صاحب ترهات و ياوه هائي كفر آميز است مورد لعن و تكفير عقول سليم 
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شتي معلوم مي كند كه آنها اساسا اعتقادي به دين مبين اسالم نداشته بل ماموريتي عموما بود، بررسي نظرات وآراي ر

 سياسي را دنبال مي كرده است.( 

باالخره باب با كلمات شيخ و سيد رشتي كامال آشنا گشته، وآن تأويالت و تعبيرات را چنان پسنديده ميداشت وفريفته 

آيات چنين مي گويد.) علي محمد باب آن بخش از سخنان وكلمات  آنها بود كه در اوئل كتاب بيان، در مقابل حجيت

احسائي ورشتي را كه مخالف مباني اعتقادي تشيع و مخالف نظرات فقها ومجتهدان عصر بود، نه اينكه پذيرفت بل به 

وم سيد زيرا كه ادني تالمذه مرح»عنوان حربه اي جهت انهدام تشيع استفاده نمود وهيچ اعتقادي به اسالم نداشت( 

اعلي علو علما و حكماي روي ارض راپشت پا زده ودراشخاصي كه تصديق به حجيت آيات نموده اند چه از اين طائفه 

خالصه مدتي سرگرم به آن كلمات وافكار بود « چه غير آنها، نزد هيچ كس شبيهه در علو تقواي ايشان نبوده ونيست

وي را وادار نمود كه قدمي فراتر نهد و پايه ركن رابعي) ركن رابع ودر ضمن هم رياضت هائي مي كشيد. كم كم آن افكار 

از بافته هاي احسائي براي انهدام عقيده اماميه بود كه در كنار سه ركن توحيد، نبوت و امامت ايجاد كرده بود(  را باالتر 

ابعت اصول شيخ وسيد برد، اين بود كه براي فريب دادن تبعه شيخ وسيد رشتي، نخست خود را به تقوي و زهد ومت

ملقب نمود. ومرادش از باب، مرادف] « باب» معروف كرد. وبعد از آن به لقب« سيد ذكر»معرفي نمود و سپس خويش  را به

مترادف[ معني ركن رابع بود. وهمين مسئله سبب شد كه خيلي از پيروان شيخ و سيد به او گرويده و وي را به بابيت 

حمد شيرازي را پذيرفتند اساسا اعتقادي به دين اسالم نداشتند بل ماموريتي براي اين پذيرفتند. ) آنهائي كه علي م

امرداشتند وتعداد هم همج الرعا واحمق بودند، به هر روي تحقيقات در مورد آنها اين حقيقت راروشن مي كند كه هيچ 

ه روي] علي محمد[ باب مفتوح شد و كدامشان براي اعتقادات مذهبي و ديني به او نگرويدند.( پس از آنكه اين باب ب

جمعي شيخيه او را به مقتدائي پذيرفتند، او نيز بر روي تبعه شيخ و سيد كه سال ها به تاويالت جديده و تعبيرت بديعه 

آشنا و مأنوس بودند وابدا از اينگونه تاويالت استيحاشي] انكاري[ نداشتند ، باب تأويل و تفسير رابازتر نمودندو نغمات 

 دتري ساز نمودند.جدي

مثال اگر در كلمات مرحوم شيخ، راجع به كيفيت معراج و معاد تاويالتي بود.] علي محمدباب[ راجع به ماهيت معراج 

ومعاد تاويالت جديده و تفسيرات بديعه نمود. و برخي آن تاويالترا پذيرفتند. باب كه پذيرائي آن نفوس  ضعيفه را ديد، 

ل را وسيع تر و فسيح تر] وسيع تر[ نمود. ودر قيامت وصراط وميزان وجنت و نار، تاويالت دل قوي نموده و ميدان تاوي

مالحده] ملحدهاي [ اسمعيليه ) اسماعيليه فرقه اي است كه پس از رحلت حضرت صادق عليه السالم به امامت پسر 

د وپس از آن پسرش محمد بن بزرگ آن حضرت به نام اسماعيل كه پيش از رحلت پدر بزرگوار درگذشته بود معتقد ش

اسماعيل معروف به مكتوم را امام دانستند ،معتقدند اسماعيل بن جعفر بن محمد الصادق صلوات اهلل عليهما نمرده بلكه 

 غايب است وامام قائم همان است.(

 عليه وات اهللمستعليه ودروزيه. اعتقادات خالف آئين شرع محمدي صل -اين فرقه خود به سه فرقه تقسيم شدند. نزاريه

و آله دارند و به تناسخ وظاهر و باطن و امثال كفريات قائل بودند.(  را پيش گرفت . وهمان جمع ساده لوح كه با تاويالت 

 مانوس بودند، پذيرفتند . و وي را باب ناميدند كه باب علوم ائمه اطهار است.

كيم الهي، جزء پيروان باب نبود و هر چه بودند بهترين دليل مادراين مورد آن است كه يك نفر مجتهد اصولي يا ح

 وشدند، فقط از ساده لوحان ومستضعفين جماعت شيخيه بود.

 –عليه السالم  -]اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين مهمّ است كه علي محمد شيرازي مدعي باب علوم ائمه اطهار

 روحي فداه[  –بوده است نه باب حضرت امام زمان 

 رفع شبهه
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اشتباه نشود كه نگارنده در بيان حقيقت اين تاريخ، ميخواهم اهانتي به جماعت شيخيه ويا علماي اخباري كرده باشم؛ 

چه، اوال اگر ضعفاء و ساده لوحان هر ملل از صراط مستقيم آن امت وجمعيت منحرف شود ودر بيابان اوهام دچار غولي 

ت نشود. وبرهان سستي ، مبدي وتعاليم آن امت نگردد. وثانيا بدفرجام گردد، دليل برسخافت] بي خردي[ آن جمعي

علماي طريقه شيخيه و زعماي طائفه اخباريه، پس از آنكه دعوت باب راشنيدند وطريقه اضالل] گمراهي[ و اغواء] گمراه 

ي ] دند. ورسائل شتكنندگي[ او را فهميدند به تقرير و تحرير قيام نمودند. وبه حسن بيان، ابطال دعوي او را اعالم فرمو

مختلف وگوناگون[ دراين باب نوشتند. مخصوصا مرحم حاج محمد كريم خان) حاج محمد كريم كرماني از شاگردان كاظم 

 »رشتي و جانشين او نيز بود. فرقه شيخيه كرمان را بنانهاد و لذا به فرقه كريمخانيه هم معروفند ورئيس خودشان را 

در بابيان را به بيانشان تعقيب نمود وبه شهاب ثاقب، ظلمات هالكه آنها را تكذيب خطاب مي كنند( آن ق« سركار آقا

فرمود، كه مجالي برايشان نماند جزآنكه ميرزا) بهاء اهلل( وي را دجال بنامد و دشمن ظهور باب و شيخيه كرمان با ابداع 

نيابت را ادعا كرده است واگر با علي محمد ركن رابع با تعريف نوكر مقرب بين امام زمان و شيعين همان مساله بابيت و 

باب مخالف نموده خواسته مخالفان مساله ركن رابع ناطق واحد را كه نوكر مقرب نام گذاشته با ادعاي علي محمد باب 

 يك نوع ارتداد عقيده اي ندانند.[

مه شيخي بودند. وآن چند خالصه همان اشخاصي را كه باب ذكر مي كند وبراي آنان لوح نوشته و حروف حي ناميده، ه

نفرعالمي را كه ميرزا در ايقان به اسم ورسم ذكر مي كند وجزء برهان حقيقت باب قلمداد مي نمايد، همه از علماي 

شيخي و تابعين شيخ احمد احسائي و سيد رشتي بودند. باري، در اينجاست كه چون باب لواء بابيت خود را برافراشـت 

 گرويدند و تأويالتش را پسنديدند، به حكم و جمعي از ساده لوحان براو

 تا بزند  مرد   سخنگوي  گوي   فسحت   ميدان  ارادت  بيار 

 )گشادگي ،فراخي، وميدان معني كرده اند( 

شوق باب در اين باب زيادتر شد واز حد تأويل تجاوز نمود وپا در مقام تنزيل گذارد وادعيه و مناجاتي گفت و وجديات 

 هر چه« ) يقول ما يشاء» ودعوي نيابت خاصۀ امام نمود. وآن دعوي نيابت خاصه، با بلند شدن رايت  و شوقياتي سرود

هر چه اراده كنيم انجام مي دهيم( او توأم بود. چه، نزد شيعه اثني عشري كه «) يفعل ما يريدي» بخواهيم مي گوئيم( و 

هر اراده حق ميدانند، پس از احراز نيابت خاصه، هر معتقد به وجود امام حي غايبي هستند و او را مختار مطلق ومظ

حكمي بكند وهر امري بدهد، وي را مفترض الطاعه) اطاعتش واجب است( مي دانند. واحدي را حق لم وبم ) لم و بم:چون 

 وچرا( نبوده ونيست. آن بود كه باب پس از دعوي نيابت خاصه، هر چه را خواست گفت و هر تناقضي وتبايتي را اظهار

نمود. واز كلمات شيخ از قبيل] ان االمام روحي له الفداه لما خاف من اعدائه خرج من هذا العالم و دخل في جنه الهور 

فلنقيض العنان » واز كلمات سيد رشتي از قبيل« قليا و سيعود في هذا العالم بصوره شخص من اشخاص هذا العالم.

 استفاده نموده وبايت و« يقال حان وقته و ال كلما حان وفته حضر اهله ال كلما يعلم يقال وال كلما »و« فالمحيطان آذان

ذكريت و نيابت خاصه و باالخره به قائميت خويش تأويل نمود. و تلويحا] غير صحيح[ وتلميحا ]اشاره كوتاه[ اينطور 

گشتند. اما ميرزا ]بهاء[ نمايش مي داد كه شيخ وسيد هم مستفيد] بهره مند [ از انوار غيبي شدند و به قرب ظهور ملهم 

اين نغمه راشديدتر كرد وآن تلويح را به طور تصريح بيان كرد و به طور تسلم] قطعي[ بدون هيچ برهان و دليلي شيخ و 

سيد را مبشر ظهور سيد معرفي نمود . چنانكه باب را هم مبشر خود قلمداد فرمود! وپس از ميرزا، ميرزاعباس] عبدالبهاء[ 

و سيد را از شركاء اين كمپاني محسوب مي كرد و رتبه مبشري آنها را از بديهييات  اوليه ميشمرد.  به طور قطع، شيخ

چنانكه فعال بهائيان در موقع تبليغ بي خبران واضالل ساده لوحان ، اولين دفعه كه عظمت باب را مي خواهند جلوه 

ادند. حتي مي گويند سيد رشتي در حضور جمعي دهند، مي گويند دونفر از علماي مسلم اسالم، بشارت ظهور باب را د
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از تالمذه خود، در موقعي كه قرب ظهور را مي گفت وباب هم نشسته واز روزنه درب] مدرس[ آفتاب به دامن باب افتاده 

كه مثل اين آفتاب، قائم موعود را درميان شما مي بينم كه عن قريب ظهور » بود، چنين گفت وبه سيد باب اشاره نمود 

براي تأييد گفتار كه خوانندگان استغراب) عجيب شمردن، غريب دانستن( نكنند، قضيه شيخ الرئيس را به «!! كندمي 

 طور جمله مستانفه] جديد[ ومجملي از قضاياي او را مي نگارم.

 مرحوم شيخ الرئيس

 كتاب 212تصوير دارد  صفحه 

)شاهزاده ابوالحسن ميرزا ، شيخ الرئيس قاجار فرزند محمد تقي ميرزا حسام السلطنه پسر فتحعلي شاه قاجار، در زمان 

مشروطه كه درتبعيد توسط ناصرالدين شاه به سر مي برد ايرانيان را به جنبش مشروطه فرا مي خواند و پس از پيروزي 

ن مجلس از سوي محمد علي شاه دستگير شد وبه باغ شاه بردند مشروطيت به ايران بازگشت پس از به توپ بسته شد

وزنداني شد، پس از فتح تهران از سوي مشروطه خواهان آزاد شد ودر دوره دوم مجلس شوراي ملي از سوي مردم 

 قمري مرد ودر ايوان آرامگاه ناصرالدين شاه مدفون است.(  2311مازندرن به نمايندگي مجلس برگزيده شده ودر 

ه قارئين محترم مي دانند كه مرحوم شيخ الرئيس از حفاد] نوادگان[ خاقان مغفور بود.ويكي از علماي بزرگ وادباء البت

مسلم عصر خويش بود. وفضايل علمي وآثار ادبي او معروف و مشهور است. از آنجائي كه آن مرحوم يكي از خطباء و 

اي مقام منيع و رتبه رفيعي بود، در انقالب ايران و تغيير ناطقين عهد خويش بود واز حيث حسب ونسب وعلم وادب، دار

رژيم استبداد به مشروطه، محتاج اليه زعماي سياسيون گرديد وآنان از نطق وبيان ومنبر وزبان او استفاده ها نمودند. 

اد صغير) دوبالضروه شيخ الرئيس رئيس انقالبيون و يكي از دعائم] دعوت كنندگان[ سياسيون گرديد؛ كه پس از استب

استبداد صغير يه سيزده ماه حكومتِ همراه با ظلم و ستم محمد علي شاه قاجار اطالق مي گردد.( وتوپ بستن محمدعلي 

ميرزا به مجلس و حبس و آزار آزاديخواهان، شيخ نيز گرفتار ودر باغ شاه زنجير شد وپس از استخالص از حبس، مسافرت 

 و معاودت نمود.

غ شيخ، يك عاطفه سياست بود ودر سياست مملكت هم وارد شد. وشخص سياسي نيز ناگزير غرض آن است كه در دما

است در هر موقع و مقام، سياستي به كار برد. يعني دروغ مصلحت آميزي بگويد. يابه اصطالح متجددين عصر ما، 

ه د ومخارج گزاف داشتپلتيكي] سياست[ به كار زند. خاصه كسي كه مثل مرحوم شيخ الرئيس شاهزاده و بزگزاده باش

باشد و تنخواه و تجارتي جز منبر و مدخول و دارايئ غير از تبرع] نيكوكاري[ مالي كه در راه رضاي خدا مي بخشند[ 

وهدايا نداشته باشد. بديهي است كه بايد هيچ گروهي را از خود نرنجاند. بلكه تحبيب و تأليف] الفت[ كند.خصوصا وقتي 

داد بهائيان وتبعه باب، بيش از حوصله حساب است. وافزون از حصر و شمار، مليون ها در كه منند سايرين بشنود تع

امريكا است! وبليون ها دراروپا! وترليون ها درآسيا!! اين بود كه خود را به بهائيان نزديك نمود واز ميرزا عباس ]عبدالبهاء 

مريكا حركت كنيد، ما همه قسم به شما پول مي [پيغامي جهت او مي آمد كه شما اگر براي تبليغ حاضر شويد وبه ا

رسانيم و خيلي زيادتر از واردات ايران، شما را اداره مي نمائيم. شيخ مرحوم هم به هر نظري بود، اين طور جواب داد كه 

د دوازده هزار تومان مقروضيم، بايد اول آن را برسانيد تا پس از اداي قروض، حركت كنم؛ اين مطلب تا چند ماه مور

مذاكره سري بود كه ميرزا عباس حاضر شود پول را برساند وايشان حركت نمايند. چه، حركت ايشان ولو چند ماه بود، 

براي كمپاني دين سازان بيشتز از دوازده هزار تومان ارزش داشت. امااطمينان به شيخ الرئيس مرحوم نمي كرد ومي 

، تمام وجه را مي رسانيم ومي پردازيم. واز قضا شيخ الرئيس گفت : شما كه حركت كرديد، از سرحدّ كه خارج شديد 

مرحوم هم خيالش آن بود كه آن مبلغ را بگيرد وخرج كند. وشايد در باالي منبر هم با آن مالمت بيان و حالوت تبياني 

هائيان ائي بكه داشت، حقيقت را شرح بدهد كه در واقع گرفتن و پذيرفتن چنان پولي ،خود دليل تقلب دين سازان ورسو
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شود وتأييد شريعت اسالم كند. ميرزا عباس هم از سياست ونظريه شيخ الرئيس واقف گرديد و معامله صورت نگرفت. 

وباالخره كسي كه محرم اين راز بود واز طرف ميرزاعباس مأمور به اين كار گرديده بود وپس از چندين ماه معطلي و گفت 

بت نزديكي به خانواده اين جانب دارد. و وقتي مطالب را برايم تعريف كرد ، واز وشنيد با شيخ الرئيس! كسي است كه قرا

او پرسيدم، پس چرا قرض شيخ الرئيس را نپرداختند تا حركت كند؟ با نالۀ تأسف آميزي گفت: او مي خواست پول را 

ن نمودم كه به محض حركت بگيرد و بخورد وحركت نكند. واال من چند دقيقه رفتم وخود ضمانت كردم ومحل پول را معي

 شما وجه پرداخته مي شود. او مي گفت اول پول را بدهيد. وغرض او پول بود ويك هزار تومان هم گرفت وخورد.

از اينجا بشنو تاوقتي كه زعماي بهائي، سرا مشغول قرار داد با شيخ الرئيس بودند، به طور تلويح به ساير بهائيان بشارت 

ا شخص مهمي كه هزار درجه از ميرزا ابوالفضل گلپايگاني باالتر است، براي تبليغ به امريكا مي دادند كه در اين روزه

حركت مي كندواگر او حركت كند، ديگر تمام دنيا بهائي مي شوند. وشما دعا كند كه اين كار صورت بگيرد. چنانكه 

ت داخل امر شود. يعني بهائي گردد. شوقي افندي هم چهار سال قبل به بهائيان ايران نوشت كه شخص مهمي نزديك اس

شما دعا كنيد كه اين كار صورت بگيرد و غرض او ملكه رومانيا بود!! و ضمنا هم عوام بهائي را توصيه مي كردند كه برويد 

 پاي منبر حاج شيخ الرئيس، آنها هم پي بردند كه غرض ازآن شخص مهم، شيخ الرئيس است.

فتند واو هم بعضي حرف ها مي زد. واينها به نظر دوستي مي نگريستند ، حرف او را ديگر همه بهائيان پاي منبر او مي ر

انبياء الهي كه مبعوث شدند و دعوت كردند، مورد طعن واستهزاء خلق » مي شنيدند . مثال شيخ الرئيس مي گفت

 اين بهائي به آن ديگري مي گفت:مقصود او جمال مبارك است!«شدند

ن آن به اين يكي مي گفت: آفرين از اي« تو سعي كن كه از مكذبين انبياء  و رسل نباشي» يا اگر به مناسبتي مي گفت

نطق و بيان! ببين چه واضح وآشكارا تبليغ مي كند وامر جمال مبارك را باالي منبر علني مي گويد. آن ديگري هم مي 

ميشود. وليكن چه سود كه قلوب قاسيه)  گفت: آري، اين از عظمت امر مبارك است كه در باالي منبر فاش و آشكارا گفته

قاسيه: سنگي، قلوب قاسيه: قلب هاي سنگي( تفقه) تفقه: غور در چيزي( نكند و آذان) گوش ها( واعيه) ظرفيت( 

 استماع) شنيدن( ننمايد!

كي ي يك روز در محفلي بودم، صحبت شيخ الرئيس افتاد؛ هر يك از بهائي بودن او دليلي مي آورد و صحبتي مي كرد .

ري ديگ« خيلي سعادت مي خواهد كه كسي مظاهر آلهيه را بشناسد.» مي گفت :خودم شنيدم از او كه باالي منبر فرمود

مي گفت: آري، من هم يك روز شنيدم كه در مقام خودستائي خود فرمود: اگر بخواهم باالي منبر سه ساعت صحبت 

 ي االعلي، حضرت اعلي است)سيد باب(!!كنم، مي توانم به عون ربي العلي االعلي. كه غرض ازعل

ديگري گفت: شبهه نيست كه آن مرحوم از احباب بود؛ براي آنكه من شنيدم باالي منبر در حضور هزار نفر جمعيت، 

اسم حسين بن علي راكه برزبان برد، گفت: اين حسيني را كه تو فهميده اي نمي گويم، حسيني را مي گويم كه دست 

وغرب عالم را احاطه نموده!! كه غرض او جمال مبارك )ميرزا( بود! سيدزواره بهائي از كنار  عظمت و قدرت او، شرق

مجلس بيرون آمد و قسم خورد كه آن مرحوم، بهائي خالص و مخلص بود وخيلي تبليغت باالي منبر مي كرد. چنانكه 

يده بودي، اين كتاب اقدس وصحيفه قرآن را خواندي و نفهميدي، اگر فهم»خود مي شنيدم يك روز باالي منبر فرمود 

 «مقدس را پشت پا نمي انداختي! كه علنا اسم اقدس را برد!!

باري، غرض آن است كه اگر در كلمات مرحوم شيخ ويا سيد رشتي، عبارات متشابه مبهمي پيدا مي شد، مبلغين بهائي 

ند. در صورتي كه گوينده آن عبارت، مانند آن عبارت را دست آويز نموده، و به صرفه و صالح خود تعبير ومعني مي نمود

شيخ الرئيس مرحوم، هيچ منظوري نداشته و هيچ وقت چنين تعبيري را به خاطر نگذرانيده است. اگر در خطبه كتاب 

الحمداهلل الذي طراز ديباج الكينونه بسر البينونه بطراز النقطه البارز عنها » شرح قصيده الميه، سيد رشتي مي گويد
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شما را به خدا اين عبارت چه صراحت يا داللتي در ربوبيت باب و يا الوهيت ميرزا « اللف بال اشباع ول انشقاقالهاء با

دارد، كه ميرزا عباس و مبلغين بهائي از اين جمله تعبير كنند كه سيد رشتي باطنا مؤمن به اين امر بوده واز وقوع اين 

ميرزا وميرزا عباس اخبار نموده! چنانكه مؤلف كواكب الدريه همين دوظهور اعظم خبر داده است!! بلكه از ظهور باب و

 استدالل را به امر و اشاره ميرزا عباس، در كتاب تاريخ نقل نموده است! 

 بازگشت به مطلب

 بالجمله سخن در اينجا بود كه تأويالت شيخيه، مانند گل هاي تازه، از اراضي قلوب و افكار روئيده و آشكار گرديده وبنابر

هر چيز جديدي لذت دارد( موجب اقبال خواص و عوام بود وچندي بازار آن رونقي بسزا گرفت « ) لكل جديد لذه» قاعده 

؛ كه از جمله خريداران آن الفاظ و دلباختگان جمال آن معاني، باب بود كه چندي سرگرم به آن ها شد. واز كثرت اشتغال 

سبك ورويه، ملكه او گرديد. وضمنا كار تجارت سيد علي خال را  و ممارست به تحريرات مرحوم شيخ و سيد، همان

 عهده دار بود. يعني به همدستي دائي خود كار مي كرد.

سپس حاج سيد علي روانه بوشهر،وخواهرزاده خود باب را همراه برد ودر بندر بوشهر حجره باز كرد واو را درآن حجره 

گذار كه مستقال تجارت كند. باب به شغل تجارت مشغول شد) علي محمد شيرازي كه همراه دائي خود به بوشهر مي 

اند، ارتباطي تنگاتنگ با كمپاني سامسون ها متعلق به سران رود و تجارتخانه داير مي كند وپنج سال در اين شهر مي م

يهوديان بغداد در بوشهر وبمبئي پيدا مي كند. به گواهي تاريخ در بندر بوشهر شركت تجاري سامسون با مديريت) 

يد رديويد( فعاليت داشت كه از يهوديان بغداد وعامل سياست امپراطوري بريتانيا بودند اين شركت در زمينه كشت وخ

ترياك در منطقه براي صادرات به چين فعاليت مي كرد. علي محمد پس از ارتباط پنج ساله در بوشهر با اين كمپاني 

. ق ادعاي خود را علني مي كند(  وضمناهم گاهي به تمرن]  ه 2378يهودي انگليسي مستقر دربندر بوشهر در سال 

ه و مبادي اندوخته سرگرم و آتش اشتياقش چنان افروخته تر تمرين[ وتدرب) آموختن ، خوگرفتن( آن تأويالت آموخت

مي شد كه لطف بيان شيخ و زالل تبيان او عطشش را فرو نمي نشانيد وآن تأويالت بارده) سرد( حرارتش  رافرو نمي 

د) كاست. وزماني نسيم يأس وقنوط) يأس و نااميدي( براو مرور مي نمود. به قسمي كه نزديك مي شد وي را به مخمو

كسل( وجمود برساند؛ كه به دامن رياضت متشبث مي شد وبه ذيل عبادت متمسك مي گرديد تا چهره مقصود را مشاهده 

كند ودامن مطلوب را به دست گيرد. چنانكه گويند براي تسخير ارواح و كواكب ،از طلوع شمس تا غروب، باالي پشت 

 ار مشغول بود.بام در حرارت آفتاب مي زيست و پيوسته به اوراد و اذك

اين بود كه پس از رياضات بسيار و مجاهدات بي شمار، پي برد كه بي جهت وقت را تلف نموده و متاع ديگري را ترويج 

چنانكه در جلد اول  –كرده است و از آن راه به كوي مقصود نخواهد رسيد و چهره محبوب رانتوان ديد. الجرم 

 يروي[ را فرو پيچيد وكتاب پيشوائي ومقتدائي را باز نمود.دفتر تقليد واقتفا ]پ -مفصالاشاره نموديم

چون فيض وقائده نديد، درِ استفاضه ]فيض گيري[ و استفاده را بربست و باب افاضه ]فيض دهي[ وافاده] فايده رساندن[ 

 را برگشود. 

 تحقيق هنا و تفریق بين الباب و البهاء

داب ديانت و اسالميت، واز مفاهيم مناجات وكلماتش ممكن است از رياضات و مجاهدات باب و تمسك و تشبث او به آ

تصور كنيم كه واردات قلبيه وتسويالت نفسيه، امر را برخودش مشتبه نموده، وخيال كرده است كه مأمور من عنداهلل 

 بر است. چه، به واسطه مشقات و رياضات، بردال شخص مرتاض، اوهامي جلوه مي كند وخياالتي مستولي مي گردد كه

طبق هواجس] خواهشهاي نفساني[ ومنتظرات اوست. وخود اين معني نيز يك قسم از جنون مي شود. اگر كسي به كتب 

عي در موق»اخالقيه آشنا باشد، مي داند كه علماي اخالق خصوصا غزالي دراحياء العلوم ذكر مي كند كه مفادش اين است 
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متحمل مي شود واندك صفاتي در ضمير او پديدار مي گردد، در  كه انسان براي تهذيب و تلطيف، رياضات و مشقات را

چنين حالتي سالك الي اهلل بايد از شيطان ايمن نگردد وبداند كه درآن موقع عداوت نفس و شيطان بااو بيشتر است كه 

الهامات رحمانيه  مي خواهند او را از وادي ايمن روح باز بدارند و به كشور غرور دعوت كنند؛ ازاين تسويالت نفسانيه به

مشتبه مي گردد و اسير شيطان به وحي رحمان ملتمس] التماس كننده[ مي شود. زنهار زنهار! كه سالك گول نخورد. 

 زنهار زنهار! زحمات خود را به هباء منثور) هباء منثور يعني غبار در هوا پخش شده( و هدر ندهد.

اهي بود ،جزء شهوت خدا شدن وعزت ورياست مولي گشتن اما ميرزا ) بهاء( كه شخص خودپسند خوش گذران خودخو

منظوري نداشت. وعبادتي نكرده و رياضتي نكشيده بود تا در حق او اين احتمال داده شود. بلكه بالعكس پس از گرفتاري 

 وتبعيد خود كه به هيچ وجه راه نجات برايش متصور نشد و به هيچ وسايل وتشبثاتي نتوانست خود را تبرئه كند تا

جامعه او را بپذيرد، براي يك مشت گوسفندا )اغنام( خدا شد! پيغمبر شد! جمال مبين شد! جمال مبارك شد! سدره 

 منتهي شد! شجره طوبي شد!

 راستی راستی ميرزا دعوي خدائی كرده؟

ن را از م يكي از دوستان كه خدايش سالمت بدارد! مكرر شرح حال بابيان وبهائيان و بيان احوال ميرزا و گوسفندانش

شنيده بود وچون جلد اول فلسفه نيكو منتشر گرديد، اهتمامش به اقصي] نهايت[ درجات تحقيق، واشتياقش به 

نگارشات رفيق او را واداشت كه چندين مرتبه فلسفه نيكو را قرائت نمود .معهذا در هر جلسه از از مجالس، چندين 

خدائي كرده؟( جوابش مي دادم : آري، مكرر دعوي خدايي كرده مرتبه استفهاما سؤال مي نمود) راستي ميرزا ادعاي 

ومن بعض جمالتي كه حاوي دعوي او است، ايراد كرده ام. باز در جلسه ديگر به حالت تعجب وقيد قسم پرسش مي نمود: 

 راستي، ميرزا دعوي خدائي نموده وبهائيان وي را خدا مي دانند؟ همان پاسخ اولي را مي شنيد. 

ماه وچندين جلسه در هر جلسه  چندين بار سؤال فوق را به قيد قسم تكرار مي نمود كه نه تنها بنده خسته خالصه چند 

شدم، بلكه آزرده گشتم؛ خشم را نهفتم  وبا شدت گفتم: رفيق، صدبار اين مطلب را تحقيق فرمودي و چندين دفعه به 

خود ميرزاست و از الواح او نقل شده، حتي دعاي روز  قول خود، فلسفه نيكو را قرائت نمودي كه حاوي دعاوي و عبارات

م. آيا نگاشته بود« هذا يوم قد ولد فيه الذي لم يلد و لم يولد» والدتش را كه خود گفته وبهائيان دريوم مولود مي خوانند

 اين همه تكرار به بالدت] حماقت[ يا سوء ظن سركار، داللت نكند؟

و عرق انفعال به رخسارش نمودار گشت، غبار كدورت از دلش زدودم وريشش چون رنگ شرمساري در چهره اش پديدار 

انا ربكم » رابه داروي معذرت مرهم نمودم. وگفتم اگر هزار بار معجبانه بپرسيد، حق داريد، چه، از دهن آلوده ،دعوي

 نشايد و هيچ انساني به گوسفند شدن انساني و پذيرفتن چنين بياني اعتقاد ننمايد. « االعلي

عزيزم! از بس قضيه شگفت آميزو حيرت انگيز است ،حق داريد باور ننمائيد. ومن هم حق دارم عنان قلم را محكم به 

 دست بگيرم و نگذارم فجايخ حيرت زا و وقايع شگفت افزا رابنگارد.

 قوت طبع  از متكلم   مجوي   فهم  سخن گر نكند  مستمع

 سخنگوي گوي تا بزند  مرد   فسحت  ميدان ارادت    بيار

 )گلستان سعدي، باب دوم در اخالق درويشان( 

 حكایت

]رنج[ شريك و قسيم] هم گويندپدري وپسري در كربت) حزن، اندوه، غربت رفيق وسهيم شدند ودر شدت و محنت 

 قسم [ گشتند.

 شامگه  خوابگه   يثرب   وگه   آبخور              گه رأي سوي خلخ) حزن ،اندوه( وگه روي سوي مصر
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گهي سكندروار سياحت خاك ظلمات را مي انديشيدند، وگاهي خضرآسا سياحت درآب حيات را مي طلبيدند، پس از 

آنه در هر باديه] سرزمين[ كئوس] كجي ها[ شدائد چشيدند و در هر زاويه رؤس حيل و مكائد] مكرها[ ديدند، يك روز 

لي آراسته ،اين از عجائب مرئيات ]ديدني ها[ مي گويد و بامدادي به جايگاهي رسيدند، جمعي را ديدند نشسته و محف

آن از غرائب مسموعات] شنيده ها[ مي سرايد، پسر نيز گفت: در مملكت ما شمعي است كه در جمع مي افروزد و به 

ي اناراردۀ حضار خاموش مي شود ومي سوزد. نه دست باد راقدرتي است كه او را بميراند، ونه صرصر عاد] باد شديد و طوف

كه قوم عاد را نابود كرد[ را شوكتي است كه شعله اش را از طرفي به طرفي براند؛ چون عارض معشوقان هميشه تابان 

است و مانند دل عشاق پيوسته سوزان؛ از حركت انگشتي بميرد واز حركتي ديگر روشن شود وجان گيرد. حضار چون 

. واز پدر، صدق ما قال و حقيقت اموال را پرسيدند، پدر خبر شعله برافروختند واز غرابت سخن مانند شمع مي سوختند

را تكذيب نمود و پسرش را اظهاري چنين، تأديب فرمود. پسر از جور اين محن ] رنج[ وانكار، به طريق وطن رهسپار، وبا 

ان ديار شدتي بسيار به تربت خود عودت نمودو همين چراغ جيبي] چراغ قوه[ را كه امروز متداول است خريد و بد

مراجعت كرد؛ قضا را هنگام شب درآن مجمع رسيد كه بايد به شمع وزيد ومحفلشان را چون قلوب مكذبين تاريك نمود، 

پسر چراغ تابان را نمايان كردوبه اشاره انگشتي او را روشن نمود و جان حضار را كه چون روانِ اهل انكار، تيره وتار بود 

دق گفتار خود گلشن فرمود. همگي از پسر پوزش خواستند وبه مالمت پدر برخاستند و ، مانند ضمير ابرار و اخيار، از ص

گفتند كه: چون از تكذيب خود، ما را تزييف] ناروا شمردم[ وپسر را از گفتن چنين صدقي تعذيب ] عذاب[ نمودي و به 

تي را نبايد گفت ، كه صدق گفتار، تشريفش ] گرامي[ نداشتي و تخفيفش ] سبك و خوار[ فرمودي؟ پدر گفت راس

تصديقش موجب تضييق ] سخت گيري[ شود واعتقادش مستلزم انتقاد گردد؛ كه حكما گفته اند: نه هر راستي را بايد 

 گفت و نه هر دُرّي را بايد سفت] سوراخ كردن[

كن رزا است! وليعزيزم! خدا گواه است مطالبي دارم ناگفتني؛ يعني خيلي غريب تر و عجيب تر از ادعاي خدائي كردن مي

ترس آنكه مبادا مردم باور نكنند، آنها را مسكوت عنه گذارده و فقط خبرهائي كه در حوصله و اعتقاد مستمع مي گنجد 

و دليل وبرهان براي اودارم، ايراد مي كنم. مثال مي گويم ميرزا، عربي را درست نمي دانست وحق هم داشت؛ چه عربي 

ل كاملي نيز ننموده بود. معهذا مي ترسم شما ومثل شما باز باور نكنيد. از اين جهت زبان امي] مادري[ او نبود وتحصي

لو اله لم يكن مثل في » شاهد ازگفته خودش مي آورم كه در زيارت نامه اي كه براي سيد الشهداءگفته، چنين مي گويد

» و «لتطيرن بجناحين االنقطاع» دوهمچنين نون تثنيه] مؤنث[ را در حالت اضافه اسقاط نفرموده و مي گوي!« الملك 

را كه مختص به اسم است، سرفعل آورده و مي « لعل» و همچنين در بسياري از موارد كلمه « كانوا بجناحين االيقان

» لمه ودر اين جمله نيز ك« لعل تكونن في مناهج الحكمه باذن اهلل مسلوكا -لعل يستشرقن عليك -لعل تصلن» گويد

» به جاي« مرفوعا»و « مشروبا » ا حق عبارت آن است كه بگويد  ملكا و به همين طور كلمه غلط است؛ زير« مسلوكا

استعمال نموده واگر كلمات ميرزا ابوالفضل را كه نقل از هاشم شامي مي كند كه برقرآن مواردي را « رافعا»و « شاربا

فته شده و جميع آن موارد مستعمل  عرف آن انتقاد نموده، به ما ايراد كنند، جوابش آن است كه قرآن به زبان فطرت گ

 عصر بوده است. 

باري، ما به ميرزا ايرادي نمي گيريم، زيرا بشر بوده است و تحصيل عربي را تكميل نفرموده اتما در فارسي كه زبان امي 

عجزه مي دانند، او است و سال ها ادبيات او را تحصيل كرده است، چرا كه در بهترين كتب خود كه ايقان است و آن را م

حتي در ميان بابي ها و بهائي ها مناقشه و دعوي است كه بهائيان مي گويند كلمات خود ميرزا است، وازلي ها مي گويند 

كلمات ازل است كه ميرزا آنها را سرقت نموده وبه خود نسبت داده، چرا چنين عبارت متناقضي را كه هر طفلي انتقاد 

 التفات به تناقض اوننمايد؟!مي كند، انشا وايراد نمايد و 
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 عين عبارت ایقان

واز جمله انبياء، نوح بود كه نهصدو پنجاه سال نوحه نمود و عباد را به وادي ايمن روح دعوت نمود و احدي او را اجابت »

بعد از ننمود. وهر يوم آنقدر اذيت برآن وجود مبارك وارد مي آوردند كه يقين به هالكت او مي كردند،) تا مي گويد( : 

مدت ها وعده نصر به اصحاب خود فرمودند به وعدۀ معين، ودر هر مرتبه بداء شد. وبعضي از اصحاب ان حضرت به علت 

تناقض را مالحظه نمائيد؛ اوال مي « بداء اعراض مي نمودند تا آن كه باقي نماند، مگر چهل نفس، يا هفتاد نفس. انتهي.

حاب كثيره ومؤمنين بسياري براي او فرض مي كند تا از آن جماعت كثيره ، عده گويد احدي به اوايمان نياورد وثانيا اص

 زيادي باقي مانده اند كه عددشان چهل نفس ياهفتاد نفس شده است!!

در اين عبارت، عينا كوسه ريش پهن است. چه، اگر كسي به او ايمان نياورده، اصحابي ندارد كه وعده نصر بدهد وبداء 

انا قد » مي خواهم در عبارت پيچيدگي كنم و اغالط حضرات را ايراد نمايم، زيرا از بس گفته اند:ظاهر گردد!! بنده ن

ا كبيرا كبرائ -نورا نورانا للناورين -عظمانا عظيما للعاظمين -جماال جميال للجاملين -جعلناك جالال جليال للجاللين

جبرائا جبيرا  -نشرفائا شريفا للشارفي -با حبيبا للحاببينحبا -فتحانا فتيحا للفاتحين -عزاما عزيزا للعاززين -للكابرين

وامثال ذلك، ديگر ذكر اينگونه كلمات خيلي مبتذل و ركيك به نظر مي آيد. زيرا خود باب وميرزا، اقرار « للجابرين

مي دانند وبه « يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد» واعتراف نموده اند كه متابعت قواعد قوم را ننموده اند وخود را مظهر 

قيود وحدود صرف ونحو و قواعدقوم مقيد و محدود نخواهند شد. خيلي مناسب است مزاح رفيقي كه مي گفت: اگر بحر  

 وقافيه ومعني از من نطلبند، شاعري ماهر هستم!

 سفينۀ حمراء

اين كلمات را در او تكرار ميرزا خيلي در الواح خود سفينۀ حمراء را ذكر نموده وكمتر لوح عربي از او ديده مي شود كه 

ننموده] باشد[ ومقصودش از سفينه خود او است. وغرضش از صفت حمراء، شدت و آالم وصدماتي است كه براو وارد 

شده. اين لفظ هم اتفاقا غلط است؛ زيرا عرب شدائد چيزها را به احمر وصف مي كند وحمراء مؤنث آن است. پس سفينه 

يد به شدت توصيف شود. غرقاب و بحر را مي توان احمر گفت، ولي سفينه را نبايد كه محل آسايش و نجات است، نبا

گفت: مگر وقتي كه شكسته شود و راكبين خود رابه ساحل نجات نرساند. پس بايد يا عبارت را صحيح دانست وگفت : 

 دانست و عبارتش را غلطميرزا سفينه نجات نبود وبهائيان در بحر كفر وغفلت غرق شدند، ويا ميرزا را سفينه نجات 

 شمرد!! واحمر يك معني ديگر هم دارد و آن اين است كه هر شيئي خبيث را عرب به احمر وصف مي كند.

 حاج سيد جواد كربالئی

سيدي بود طباطبائي ، از احفاد مرحوم آقا سيد مهدي بحرالعلوم كه در عنفوان جواني جلسه اي چند، خدمت شيخ احمد 

احسائي رسيده، از آنجا كه سن و تحصيالتش اقتضا نداشته كه خدمت شيخ جليل تحصيل نمايد وتدرس فرمايد، فوز 

 -كه همه اهل علم بودند -لميه را از اقارب] نزديكان[ خودخدمت آن مرحوم را به مالقات عاديه حاصل نموده ومقدمات ع

فرا گرفت . وچون شيخ مرحوم شد، سن او اقتضا يافته بود كه به درس سيدرشتي حضور يابد. لهذا خود را در عداد 

شاگردان سيد داخل كرده واز تالميذ ]شاگردان[ دائم الحضور وي محسوب گشت. ونزد استاد خود، محترم بود. زيرا 

جدش سيد بحرالعلوم چنانكه گفتيم در حق شيخ مرحوم سكوت فرموده، وكلمه اي مبني براهانت و ضرر شيخ مرحوم 

ننگاشته] بود[. در موقعي كه خصومت علمي ونظري بعض علماء با شيخ ،علني و آشكارا نشده بود. وتأويالت وتعبيرات 

نزد مرحوم العلوم بردند وگفتند اين شخص برخالف شهرت  مسلك جديد شيخ را انتقاد مي فرمودند، كرارا كتب او را به

و ضرورت سخن رانده، لذا شما فتوائي در حق او بدهيد، سيد مرحوم قوم را اجابت نفرمود وشيخ جليل رابه كالمي 

 سفيل] عاميانه[ اهانت ننمود. خالصه حفيدش] نواده ها[ حاج سيد جواد نيز به سيد رشتي ارادت ورزيد و خويش را در
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حلقه تالميذ او كشانيد تا در خالل آن احوال سفري به ايران نموده و به شهر شيراز وارد شد وبرحسب سابقه دوستي 

كه با حاج سيد محمد، خالوي باب داشت، وقتي را به ديدن وي رفت. وكرارا حكايت نمود كه چون وارد منزل حاج سيد 

ن از اطاق نمازخانه كه در گوشه تاالر بود، صوت كودكي محمدشدم، در تاالري نشسته مشغول صحبت بوديم، ناگها

مسموع افتاد كه به نماز خواندن مشغول است، ليكن به قدري آن صوت جذاب بود كه انسان را از هر صحبتي باز مي 

 جداشت. پس از اندك وقتي كه نماز تمام شد، ديدم طفلي وسيع الجبهه با صورتي بشاش از نماز خانه بيرون خراميد. حا

سيد محمد گفت: اين همشيرزاده من است، اسمش سيد علي محمد وپدرش مرحوم شده؛ از آن روز من آن پسر را 

دوست داشتم و مايل بودم دفعه ديگرش ببينم تا آنكه روز ديگر باز در خانه خال مذكور وي را مالقات كردم، در حالتي 

ل كردم اينها چيست؟ با صورتي ماليم به طور ادب كه از مكتب مراجعت مي نمود ومشتي كاغذ در دست داشت؛ سؤا

گفت: اينها صفحات مشق من است. وچون به خطوط وي نگريستم، ديدم خطش نسبت به سنش خيلي خوب و قشنگ 

 است.

باري، اين شخص طباطبائي، مسافرت خود را پس از حصول مآرب) حاجت ها، نيازها، ضرورت ها( به اتمام رسانيده و به 

تا پس از چندين سال در اوقاتي كه باب با خالوي خود حاج سيد علي در بوشهر بودند، دوباره از عراق به  وطن بازگشت.

طرف ايران مسافرت نمود وبه بندر بوشهر وارد شد. حاج سيد علي را كه مالقات كرد ،نظر به سابقه اي كه با برادرش 

سرائي كه دارالتجاره ايشان بود منزل گزيد. و شش  حاج سيد محمد داشت، به طور ميهماني برايشان رسيد ودر همان

ماه در بوشهر توقف نمود و با سيد علي محمد وخالويش مأنوس بود. ودرآن مدت به هيچ وجه آثاري از باب ظاهر نبود 

كه سيد جواد طباطبائي را موجب تفكر يا تحيري گردد و وي را از يك شخص تاجري برتر داند. مگر آنكه بعدها باب كه 

بي معاونت حال به تجارت مشغول شد وبه دانستن مسائل حرام وحرام از ساير كسبه وتجار ممتاز گشت، وبه ادعيه و 

 اوراد اشتغال ورزيد، نزد عوام وكسبه به سيد ذكر معروف گرديد.

محفوظ  اين مطلب واضح است كسي كه در طبقه عوام باشد و به مسائل حالل و حرام واقف گردد واخبار و احاديثي را

بدارد وچندي به مقتضاي وقت تأويالت مستمع پسند بنمايد، توده ملت وجيهش مي دانند وعوام امت عالمي فقيهش 

مي شناسند. وكم كم كار به جائي مي كشد كه برخود آن شخص نيز مشتبه مي گردد و خيال مي كند فقيهي است كامل 

 وبارعي ] كامل بي همتا[ است فاضل!

 كه  منم   طاووس  عليين شده     گين شدهپس برآمد پوستش رن

 )از مثنوي مولوي خراساني(

چنانكه اشخاصي را خود نگارنده ديده ام كه به واسطه تمجيد نفوس معطله و ترحيب عناصر مهمله) نفوس معطله( چون 

ن چهار خبر شغال رنگين، دعوي طاووس علييني نمودند. حتي يكي از آنها هم در همين عهد و عصر به واسطه خواند

غير »ه ب« غير المغضوب والالضالين» وتبديل« صراط من انعمت عليهم»به« صراط الذين انعمت عليهم» وتغيير دادن آيۀ

وگرويدن چهار نفر از آن منشي پوسيده هاي قديمي، چنان اغوا شده است كه همگي علماي « المغضوب وغير الضالين

مه كامل مي شناسد! غرض آنكه باب هم از اين باب داخل شد. يعني اول متقدمين و متأخرين را جاهل، و خويش را عال

به تقدس وتزهد، ودويم به حشر با كسبه وتوده ملت، وسوم به خواندن ادعيه و مناجات، وچهارم به سرودن احاديث و 

 اخبار و حل مشكالت، وپنجم به تالوت آيات متشابهات و بيان تأويالت. 

به بالد ديگر سفر كرد وباب هم به سيد ذكر معروف گرديد. ودرآن اوقات بعضي رسائل وادعيه بالجمله سيد جواد كرباليي 

به طرز مناجات و دعا مشق مي كرد، چون طبعا داراي قريحه مناجاتي و دعائي بود، يعني از گفتن وخواندن و نوشتن دعا 

در اواخر ايام خويش ، همان ادعيه و مناجات را و مناجات متلذذ مي گرديد، از اين رو چنان تمرين وتمرين يافته بود كه 
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كه در حقيقت يك مشت الفاظ مكرره هستند، به خوبي ياد گرفته بود و پيوسته در موارد غير الزمه مي سرود. چنانكه 

ان يميرزا بهاء] هم به شهادت خود بهائيان، در ابتداء امر مشق آيات گوئي را مي كرد. نهايت آن است كه بهائيان به اين ب

مي گويند كه محمد مصطفي ] صلي اهلل عليه و آله و سلم[ را در مقابل تنزيل وحي سبحاني، بيشتر از سي جزو قرآن 

استعداد ولياقت نبود كه مظهر الهام واقع شود، ولي جمال مبارك)ميرزا( از بس مقام ومرتبه اش منيع و رفيع بود كه 

ات چون غيث ]باران[ هاطل] پياپي ريزنده[ نازل مي شود و ميرزا پيوسته مظهر وحي والهام مي شد. از اين جهت آي

آقاجان مي نوشت. و چون خلق عالم، طاقت آن همه آيات را نداشتند، امر مي فرمود آنها را به دريا مي ريختند يا مي 

 سوزانيدند! اينجا بايد گفت:

 به از گفتن و گفته  را سوختن    دهن  را به مسمار  ) ميخ( بردوختن 

 ) نظامي گنجوي، شرف نامه( 

 معذرت وخجلت

خدا مي داند من از قلم وكاغذ خجلت مي كشم كه عقايد بهائيان را مي نويسم، واز قارئين محترم پوزش مي طلبم كه 

وقتشان را ضايع مي كنم. وضمنا مي ترسم باور ننمايند. ولي دلخوشم به اينكه بهائيان مي دانند واشخاصي كه با بهائيان 

ر شده اند، تصديق دارند براينكه آنچه گفته مي شود، عشري از معشار] يك دهم از ده[ واندكي از بسيار است. به محشو

عالوه كسي كه معتقد به الوهيت ميرزا است، البته مقامي را كه گفته آمد، دون رتبه اش مي دانند وكمترين مرتبه اش 

 مي شناسند.

ر سن بيست سالگي به شيراز آمده و با خديجه بيگم نامي علويه ازدواج نمود مع القصه، پس از مدتي توقف در بوشهر، د

و پس از نه ماه پسري متولد شده كه او را سيد احمد نام نهاد؛ ولي آن طفل رضيع پايدار نمانده و پس از مدتي قليل از 

س مرحوم سيد رشتي وارد اين جهان درگذشتن. وبعد از فوت طفل، به فاصله اندكي، باب عازم كربال شدند ودر مدر

 شدند و امهات مسائل علمي را تكميل نمودند ودوباره وارد بندر بوشهر گرديدند.

 آیا باب تحصيل كرده؟

اين معني مسلم است كه باب چندي در خدمت سيد رشتي بوده است. نهايت آن است كه بهائي مي گويد بي نياز از 

تحصيل بوده،كه او داراي علم لدني است. ومخلف او اگر به علمش اقرار كند، مي گويد علم اكتسابي است؛ يك نفر بهائي 

يدند وبابي شدند ودرآن كشمكش ها كشته كشتند، چنين از آن چند نفر تالمذه سيد رشتي كه باالخره به باب گرو

تا باب به مدرس سيد رشتي ورود فرمودند، بااينكه حضرت باب جواني بيست وچهارساله بود وسيد » روايت مي كند كه 

ه ج]رشتي[ مردي پنجاه ساله، اين تاجري بود متحقر واو عالمي بود موقر، درس را احتراما له موقوف] متوقف[ نمود و تو

تالميذ را به صحبت حضرت باب معطوف فرمود. ودر حين صحبت، چنان احترامات فائقه و تكريمات الئقه از مورود ]كاظم 

رشتي[ نسبت به وارد] علي محمد[ ظاهر وباهر مي شد كه همگي در شگفت وحيرت افتادند. ومسائلي از آثار ظهور 

يه ايشان، همگي طالب آن مسائل را راجع به باب دانستند. وغرض موعود در ميان آوردند كه پس از اين مقدمات وبوز داع

كاظم رشتي از اين مسائل و اذكار، آن بود كه به طالب بفهماند، باب، قائم موعود ومهدي منتظر است! حتي گويند: اشاره 

ائم من ايشان تابيده، قنمود به اشعه آفتابي كه از منفذ منزل به دامن باب تابيده بود وفرمود مانند اين آفتاب كه بردا

موعود را مي بينم، و افسوس چند اظهار نمود كه دريغا از ناشناسي وناسپاسي ناس! كه اكثر به معرفت حقيقت راه نيافته 

 « اند.
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امامسلمان كه مخالف بهائي است، اين حرف ها را مانند ساير خرافات ومجعوالت بهائيان مي داند ومي گويد: تالميذسيد 

چند نفر نبودند كه بابي شدند. اكثريون كه محلق به حاج محمد كريم خان شدند، مي گويند : باب خدمت  منحصر به آن

 سيد] كظم رشتي[ تحصيل كرد.

 توفيق بين دو قول

آنكه چون علوم ادبي از قبيل صرف و نحو و منطق و معاني و بيان وفقه واصول و فلسفه و كالم حكمت وغيره نظري 

ذ وتحصيل مي شوند. و هر چندانسان بيشتر زحمت كشد و تحصيل كند، تخصص وبراعتش ) هستند، محتاج به تلم

 برتري يافتن در علم وفضل( در آنها زياد مي شود.

وباب اين علوم را نداشت. بلكه به اندازه يك طلبه متوسط الحال هم نبود؛ كه ما بحث كنيم آيا لدني است يا اكتسابي. 

م از مسائل فلسفه يا كالم يا حكمت يا منطق نيست. و ثانيا خودش عالوه برآنكه دعوي براعت زيرا اوال درآثار او هيچ كدا

 يا تخصصي در اين علوم ننمود، اين علوم را از خود سلب فرمود وگفت اين علوم نزد ما نيست.

. ن را حرام مي دانندوثالثا باب برروش مقدسين اخباريه، مشي مي نمود. وآنها علوم منطق و فلسفه و كالم واصول وعرفا

حتي خريد و فروش آن كتب را از كبابر] گناهان[ مي شمارند. واز اين جهت بود كه باب هم در كتاب بيان، اين علوم را 

حرام كرد. وحتي امر به حرق] سوختن[ كتب داد.) ميرزا در اقدس، حكم محو كتب وحرمت قرائت آنها را بدين كالم 

م ما نزل في البيان من محو الكتب واذياكم بان تقرا وامن العلوم ما ينفعكم ال ما ينتهي قد عفي اهلل عنك» نسخ نموده، 

مؤلف( اما تا اندازه اي مقدمات صرف و نحو وفارسي و عربي «) الي المجادله في الكالم هذا خير لكم ان انتم من العارفين 

سالگي نزد شيخ عابد معلم كه به قول بهائيان  و مشق خط وامثال آن را تصديق خود باب و بهائيان مسلم است از هفت

يكي از علماي شيراز بوده و تاحدي در هر فني از فنون علميه و دينيه از صرف و نحو و كالم ماهر بوده، تلمذ وتحصيل 

نموده است. ) تمام بابي ها وبهائي ها متفق اند كه معلم باب شيخ عابد نام بوده است.واين قضيه خيلي مضحك است! 

ن در كلمات باب اين جمله را درلوحي ديده اند كه مي گويد)ان يا محمد يا معلمي ال تضربني فوق حد معين( در عوض چو

آنكه منتقل شوند كه باب اين عبارت را در وقتي كه دعوت كرده ومردي بوده است، گفته. وآن وقت طفل هفت ساله 

الب حرف هاي ديگر او بي پايه و بي مايه است. يك شب نبوده وشيخ عابدي در كار نبوده است و اين حرف هم مثل غ

دچار اين تحقيق بودم كه بهائيان مي گفتند از اين عبارت حضرت اعلي )باب( معلوم مي شود نام اصلي شيخ عابد، محمد 

ابي ببوده وبنابر زهد و تقوائي كه داشته در بين مردم به شيخ عابد ملقب گرديده است! آري، بالدت گوسفندي و نكبت 

 گري اينگونه تاويالت را در امور مسلمه هم مي پذيرد.) مؤلف(

پس باب بعد از تحصيل دوره مقدماتي، به همان اصول اخباري ها كه چندان احتياج به قواعد علمي ندارد و قوه نظر 

 واجتهاد چندان اعمال نمي گردد، باقي و برقرار بود.

اخبار مأثوره از ائمه اطهار قناعت نموده وعمل مي نمايند. وآنچه درآثار  اخباري هاي مقدس ) بي مايه( درفروع به ظواهر

نديدند واز اخبار نفهميدند، بالضروره مانند استعمال دخانيات وقهوه و چائي واز اين قبيل مباحثات مستحدثه را ترك 

 يا گالبي؟ گفته واستعمال نمي دارند. حتي معروف است از يك نفر اخباري پرسيدند: خربزه بهتر است 

جواب داد خبري  در فضيلت گالبي نرسيده وخبر در فضيلت خربزه بسيار است! ودر اصول دين هم كه بنابر طريقه فقهاء 

بايد برهاني و اجتهادي باشد وهيچ اخبار آحاد در اصول عقايد حجت نيست. اخباري غير محقق ، اصول دين را نيز به 

قايد خود را به ستون منقول برپا مي درد. وطرفه تر آنكه يك خبر پوسيده را خبر واحد تلقي به قبول مي كند وخيمه ع

 برشكل اول منطق كه بديهي االنتاج است ترجيح مي دهند!
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حاصل كالم آنكه باب مرباي مدرسه اخباري هاي غير محقق بود كه اين علوم را الزم نمي دانست تا نزد استاد درس 

ميدان تأويل و تعبير جوالن مي نمود. وتأويل و تعبير هم در بعضي منوط به سعه بخواند. بلكه حرام مي شمرد. فقطدر 

خيال وقوه وهميه و خياليه و قياسات شعريه است و چندان احتياجي به قواعد علمي ومسائل نظري ندارد. وهر كس 

و  وبه وادي وجاهتسمند تعبيرش سبك خيز تر و شمشير تأويلش تيزتر، البته در اين ميدان برهمگنان تقدم جويد 

 شهرت زودتر رسد.

اين بود كه باب بررفرف) هر چيز گستردني( تعبير نشست وبرهواپيماي تأويل سوار گشت و ازاساتيد خود كه درآن 

ميدان به طور تسابق) بريكديگر پيشي گرفتن( مي تازيدند، برگذشت؛ تاباالخره خود را به اوهام تأويل و ظنون تعبير به 

+ محمد 228علي=  سانيد. و از تطابق عدد حروف علي محمد با حروف رب،) به اين ترتيب: سرادق ربوبيت ر

 383حاصل  13= 

وحاصل هر دو يكي است( خود را رب اعلي ناميد، وچون نوبت به ميرزا رسيد، ديد مقامي جز الوهيت  383+ب=388ر=

د! وتاج الوهيت بر سر نهادند. ودر عوض آنكه رزاق باقي نمانده است ،او به تأويل آيات لقائيه كه درقرآن است، خدا شدن

شود وبه بندگان خود روزي دهد، حاصل دسترنج اغنام خود را ربود و براي فرزند خويش ذخيره نمود؛ كه نسال بعد نسل 

 وبكرا بعد بكر، براي آنهايي خدايي كنند و به انواع واقسام حيل وتدابير، كشك و پشك آنها را مأخوذ بدارند!

 هيچ  ديدي   آدم  را  در قطار؟  كه  خر  شد مي رود  در زير بار هر 

 دعوت باب وایمان باب الباب

به طوري كه گفتيم در حلقه تالميذ سيد رشتي، جماعت شيخيه بودند كه به واسطه مصاحبت و همدرسي و معاشرت با 

كاظم رشت مرحوم و رتبه كن رابعي يعني . ق سيد  ه 2311باب، دوستي و مصادقت پيدا كرده بودند. وچون در سنه 

پيشوائي و مقتدائي، محتمل ميان چند نفر و هنوز به مركز معين استقرار نگرفته بود، جماعت شيخيه در مجاهده و 

تحقيق برآمدند كه آن مقتدا را بجويند و طريق اطاعت و ارادتش را بپويند. آنهائي كه نسبتا فرومايه تر، يعني مقدس تر 

 يشتر در جستجو و تحقيق برآمدند.بودند، ب

 )مقدس یعنی بی مایه(

اين مطلب را ناگفته نگذاريم ،اشخاصي كه به مدرسه فقاهت مي رفتند وطلب علم مي نمودند، اصوال منقسم به دو قسم 

 مي شدند: يكي زيرك و فطن و بااستعداد وجربزه بود و دروس استاد را مي فهميد و معضالت مسائل علميه را حل مي

نمود، وديگري كند فهم وكودن و بليد مي بود و نمي توانست چيزي بفهمد و درطريق تعلم و تلمذ با رفيق خود راه برود. 

در صورتي كه هر دو به ظاهر در رديف طالب علم بودند و متعلم و متلمذ يك مدرسه محسوب مي شدند. آنكه جلو رفت، 

كسي كه در علم و فضل برديگري برتري دارد( بود كه افاده وافاضه مي فقيهي كامل و نبيهي) زيرك، دانا، آگاه( بارع) 

نمود و تعليم و تدريس مي فرمود. واينكه عقب ماند، سفيلي غافل وسفيهي جاهل ماند كه مكر وغدر] صله[ را پيشه 

 خود مي داشت و راه تقديس و تلبيس را در جلوي انديشه خويش مي گذاشت.

روف مي گشت. وبسا مي شد به واسطه ضعف افكار و جهل عوام، رونق بازار آن بي مايه ودر توده] مردم[ به مقدس مع

 غدار، زيادتر مي بود.

 هر  زمان  خر مهره  را با دُر   برابر مي كنند  آه  آه  از دست  صرافان  گوهر   ناشناس

خسارتشان براي اسالم از هر  از اين جهت آن عالم تحرير مجبور مي گشت تقيه كند واز ترس همين مقدسين كه ضرر و

دشمن عنودي بيشتر بود، راه مقدسي پيش بگيرد و شايد برخالف معلومات خود فتوي دهد واز خوف همان مقدسين 

فرومايه كه مانند مور وملخ زياد شده بودند، تظاهر كند ودر عادات عرفيه بدانها اقتفا كند ودر كمند تلبيس آنان درآيد 
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سازد و در مجالس رثاء مصيبت در موقع ديدن تيغ زن و زنجير زن به خالف دانش وعقل و منطق وبا روش ناپسند آنها ب

 تباكي] گريه[ كند و برسروسينه زند! 

باري، سخن در مقدسين شيخيه بود كه يكي از آنها مالحسين بشروئي است كه مسقط الرأس او قصبه بشرويه از توابع 

دراكات عقليه بود. چندان كه در خدمت شيخ احسائي تلمذ مي كرد. وپس خراسان است،مردي مقدس، يعني منزه از ا

از فوت او به خدمت سيد رشتي مدت ها به سر برد. در اين مدت مديد به قدر يك نفر طلبه كه شش ماه درس بخواند، 

 علمي نيندوخت و براي تاريكي روزگار خود چراغي نيفروخت. 

يفه و دعاي ندبه وروزه گرفتن وزيارت عاشورا خواندن و ناخن را در روز متصل به زيارت امكان مشرفه و خواندن صح

جمعه گرفتن] مشغول [ بود. وچون سيد، مرحوم شد، آتش رياضت و عبادتش شعله ورتر شد. در مسجد كوفه با دو سه 

ور و با باب محشنفر از مقدسين طريق انزوا و اعتكاف را پيمود. سپس بر سبيل تصادف به شيراز رفت وچندي در شيراز 

مأنوس شد. ودر خالل اين مدت، جميع فرياد وناله اين مقدس، يعني مالحسين بشروئي از فراق ركن رابع بود؛ كه چون 

ركني معين ومسلم نگشته، نمي دانم عبادتم به كجا مي رود و زهادتم به چه جا منتهي مي شود. آيا اعمالم مقبول است 

مطرود و مردود؟ بديهي است صياد هشيار كه چنين شكاري ببيند وباب بيدار كه  ؟ يا به واسطه ناشناسي ركن رابع،

چنين مقدسِ باربرداري را مشاهده نمايد ، بدون درنگ آهنگ صيدش كند و بال تأمل به سلسله وقيدش درآورد! اين بود 

 واسعه الهي بشارتش ميكه با زبان تزهد و تقدس وبيان تكلف و تصلف) تملق، چاپلوسي، الف زدن( به توسعه رحمت 

داد وبه افتتاح ابواب فضل وكرم سبحاني اشارتش مي نمود. وتلويحا و تلميحا چنان وا مي نمود كه من همان طلعت 

محمود را مي شناسم و به آستان آن منتظر موعود راه بردارم. اين بود كه آتش طلب در مالحسين شعله ور گرديد وتوجه 

 د وجلسات اوليه را به همين مذاكرت كه آتش طلبش را افروخته تر كند، گذرانيد.وارادت سيد در قلبش زيادتر ش

واين قضيه انحصار به باب ومالحسين بشروئي ندارد. نگارنده مالقات نموده و مي شناسم جمعي را از هر طبقه كه به 

قبل در طهران آمد و قلوب همين ترتيبات در قلوب ضعيفه و نفوس سافله تصرف نموده اند. يك نفر دزد شياد دو سال 

چند نفر از مستضعفين عوام را به دانه ودام فكر وذكر و صوم و صلوه تصرف نمود. وبه آنها چنين وانمود كه با حجت 

موعود و غائب معهود ارتباط دارد. وچون آن شخص خيلي پس فطرت نبود، فقط به ربودن و خوردن دو سه هزار تومان 

 اط خويش را جمع نمود.از مرده خود قناعت كرد و بس

 2077. ق مطابق بيست وسوم ماه مه فرنگي سنه  ه 2378غرض آن است كه در شب جمعه پنجم جمادي االولي سنه 

ميالدي باب در حالتي كه مالحسين مقدس مآب را به خود متوجه و مفتون كرده بود و مقدمات را هم از بيانات شيخ 

ا خاف من اعدائه خرج من هذ العالم و دخل في جنه الهور قليا و سيعود في هذا ان االمام روحي فداه لم» وسيد از قبيل

كه در نظر مالحسين از آيات مصرحه « يقوم من قبره اي من بطن امه» و« العالم بصوره شخص من اشخاص هذا العالم.

فرومايه، پس از لمحه  است، مهيا نموده ، يك دفعه اظهار كرد كه من همان قائم موعود و طلعت محمودم! واين مقدس

اي كه او را بهت گرفت، چنان خائف و مرعوب شد كه به كلي خود را باخت و در تحت سيطره اوهام مستوليه برآمد و به 

سلسله ارادت و اعتقاد گرفتار گرديد. وبابيان آن شب را شب مبعث مي نامند. وبهائيان را عقيده چنان است كه شرافتي 

 يرزا عباس هم در روز آن شب تصادفا متولد گرديده است.برآن روز افزوده شده، وم

چنانكه  -از اين رو) ميرزا( آن روز را يكي از اعياد مهمه شمرده، واشتغال درآن روز را براي گروه بهائي حرام كرده است!

 قدماتي كهبالجمله چون مال حسين بشروئي درآن شب، داعيه باب را شنيد، با وجود آن همه م -در جاي خود گفته شود

تمهيد شده بود، نتوانست به كلي فناي محض و تسليم صرف شود. وبا اينكه اين داعيه ناگهاني و بروز راز نهاني، چنانش 

متوحش و مندهش] بي هوش[ ساخته بود كه در وي عقل و فكر متصرفي باقي نگذارده، معهذا براي آنكه داعيه غريب 
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بروز ارادت و خلوص بود، از مقامي كه درآن حال براو مهيمن و مسيطر شده  بود، بعضي سؤاالت استفهاميه كه منبعث از

بود، مي كرد وجواب هائي مي شنيد كه خواننده فكور مي فهمد كه آن اجوبه] جوابها[ هر چند مهمل و غير منتظم است، 

ي عالي و مرتبه متعالولي در گوش دلباخته بيهوشي چون مالحسين ،جز صحيح و صواب نيامد. چنانكه برهان اين رتبه 

را از باب طلبيد. باب هم تفسير احسن القصص را كه سابقا خود نوشته بود واكنون موجود است ) گويا شيخ فرج در مصر 

 چون شمااهل علميد و به اصطالحت« الطرف الي اهلل، بعدد نفوس الخاليق» آن را خوشبختانه طبع نموده( به وي داد وگفت

تفسير احسن القصص، برهان و حجت شما را بس است. مقدس بشروئي آن تفسير را كه ديد علميه آشنا هستيد، اين 

وفهميد درآن عبارات جديده ومطالب بديعه ايست وهيچ يك از علما چنان تفسيري نكرده اند، يك باره دل از دست 

ب ملقب گشتند. براي آنكه ذهن شدند. وبه لقب باب البا« اول من آمن» بداد و پا به دائره ايمان وارادت نهاد. وايشان

خواننده از اين معني آشفته نشود كه چگونه باب در مالحسين بشروئي تصرف نمود، قضيه مهمي كه از تأثير وتصرف 

 جديدي كه همين ايام ظهور نموده، معروف مي دارد.

 شوقی افندي –آرتيست  -كریشنا مورتی

ميالدي( اهل هندوستان كه تحصيالت خود را در انگلستان گذراند و در دوره جواني به  2107 – 2011)كريشنا مورتي )

( اداره مي شد وارد شد. بعد ادعا پيشوايي Annie Besantانجمن حكمت الهي و عرفان كه زير نظر خانم آني بيزانت )

 و مسيح موعود و پيامبري نمود( 

داخله و خارجه را خوانده اند كه غالب جرائد مي نوشتند پيغمبري تازه در  البته قارئين محترم در دو سال قبل، جرائد

 شرق ظهور نموده وبه اروپا آمده و تقريبا بيست مليون نفوس در مدت يك سال به او گرويده اند.

مبر ه پيغبزرگان وقت و فالسفه، در نفوذ كلمه و تاثير كالم او مات و مبهوت مانده اند كه اين چه اعجوبه ايست واين چ

نافذ الكلمه مؤثر القولي است كه به اين زودي قالده نبوت خود را به گردن مليون ها نفوس بيفكند وهزاران اشخاص مهم 

 را در اروپا به دام اطاعت و انقياد خويش درآورد!

 اين شخص جليل واين پيغمبر عظيم، كريشنامورتي است كه جوان خوش منظره زيباي هندي است كه مي گفت من

مسيح موعودم. وپيروان زياي دورش جمع شد و كم كم كارش چنان باال گرفت كه مدت نَقل او نُقل مجالس گشت و ذكر 

بديعش مورد سؤال و تحقيق هر شريف و وضيع] فرومايه[ گرديد. از تمام نقاط اروپا مرد و زن براي زيارتش مي رفتند. 

ندي شد و به مسيحيت ونبوتش ايمان آورد وباعث شهرت و واز جمله اشخاصي كه مفتون چشمان فتان آن اعجوبه ه

 ( كه خدمات شاياني در ترويجش كرد.Anni Besantرونق بازار او گرديد، زني بود انگليسي ، معروف به آني بيزانت) 

 اكنون آن پيغمبر هوشمند، كريشتامورتي رداي محنت افزاي نبوت را برافكنده وخود را از آن تظاهر و كلفت و تكلف

 آزاد نموده ولباس سرور انگيز آرتيستي را پوشيده است. 

به اين معني كه در دوره نبوت خويش جميع شهرهاي اروپا را گردش نمود و شربت لقا را به پيروان خود چشانيد . وچون 

ا ههمتش بلند بود ومنزلتش ارجمند، به زودي از پيغمبري خسته شده وبه هوليوود رفته وبراي آنكه جزو آرتيست 

 درآيد، با يكي از كمپاني هاي سينما قرار دادي بسته است. 

كريشنامورتي چنين مي گويد كه من شغل جديدي را نمي خواهم پيشه كنم، بلكه به حقيقت همان شغل اولي خود را 

وقت بازي نكه پيغمبري بوده تكميل مي نمايم، زيرا در ايام پيغمبري ،خود من بازيگري بيش نبودم ، منتها رل هائي كه آ

مي كردم هزل و شوخي بود. اكنون مي خواهم يك بازيگر جدي گردم، چه، به طوري كه حساب كرده ام منافع مادي 

آرتيستي بيش از منافع پيغمبري است . واز آنجايي كه سابقه شغل در همه جاي دنيا منظور مي شود، شايد سابقه 

 پيغمبري در اين رل جديد به او كمك مي دهد.
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ينيم شوقي افندي مي تواند مانند كريشامورتي رل جديدي پيش بگيرد و به دوره خدائي و پيغمبري خود كه به حاال بب

ميراث براي او مانده، خاتمه دهد؟ آري، اوخيلي مايلند كه زير بار موروثي فرار كند وآزادوار به سويس برود ومشتهيات 

با بار سنگين تقيد مرادي و مقتدائي رفت واز بيم گوسفندان  نفسانيه خويش را به جا بياورد. چنانكه دو سه دفعه هم

ميرزا] بهاء[ خفيه] مخفيانه[ از اين طرف وآن طرف سري فرو مي برد وكام دلي بيرون مي آورد. وليكن چون مطلع شد 

عمل خود  كه نمي شود با انتظارات اغنام الهي )گوسفندان ميرزا( خواهش هاي نفساني را اجابت كند ومتجاهرا ) عمدا

را آشكار كردن( هوي وهوس را اقتفا ]پيروي [نمايد، مراجعت نمود. چندي نگذشت كه دوباره شوق ديدار ماهرويان، 

شوقي را با شوقي تمام، بدون مقدمه و اطالع فاميل به جانب سويس واروپا گسيل نمود. خود نگارنده در آن ايام به پرت 

پدر پرسش نمودم و ومحل و مقصد مسافرت را تجسس كردم؛ از پدر او ميرزا  سعيد بوديم وعلتد غيبت صغراي پسر را از

هادي، چنين جواب رسيد كه همانجائي كه شما مي دانيد) سويس( رفته است. وليكن مصلحت امر در اين بود كه ما علت 

وم كثرت هموم و غممسافرتش را احزان كثيره، كه از مخالفت احباب مصر به حضرتش وارد گشته، بنمائيم و بگوئيم ز 

متواليه، به نقطه غير معلوم مسافرت فرموده، وتا احباب طريق، اتحاد و اتفاق نپونيد و سبيل محبت و وفاق) همكاري 

كردن، ضد نفاق( نجويند، شمس حقيقت از افق غيبت اشراق نكند . ولي ولي امراهلل از عهد وميثاق خود تجاوز ننمايد 

 ن پاسخ را بدهيد وآنان را به ترك اختالف دعوت نمائيد!وشما نيز به پرسش احباب ، همي

وهمين مطلب را ازحيفا به همه محافل روحاني نوشتند. وخيلي آنجا خنده آور است كه بهائيان غافل وبهائي زادگان 

قلب جاهل، دراطاف و اكناف محافل، دعا و مناجات منعقد نمودند كه اي طلعت اعلي و اي جمال ابهي! واي خداي يكتا! 

منور ولي امراهلل را از اين مسافرت غير معلوم بركن و او را به مركز معلوم ومرقد منور خداي حي قيوم) عكا و حيفا( 

مراجعت ده تا ديده اغنام به رياض] روضه ها، باغ ها[ جمالش منورگردد و روان احباب به طلعت دل آرايش معطر شود! 

ي است كه سنبل گل پرستش به سلسله مشكين، پاي دل مسكين مي غافل از آنكه حضرتش در سويس، گرفتار طلعت

بندد و نرگس نيم مستش به الماس مژگان رگ جان را مي گشايد. آن در اروپا پاي بند طلعت خوبرويان است واينان در 

سادي امر ايران با ذلت وهواي مشغول به تبليغ وبدبخت كردن اين وآن .او از ديدار حبيب، ساغر مي چشد و اينان از ك

 تبليغ، آه سرد از دل دردمند مي كشند.

غرض آناست كه شوقي خيلي ازاين شغل ميراثي خسته است ومايل نيست در كسوت مرادي ومتبوعي از حظوظ نفساني 

محروم گردد، ولي چه بايد كرد كه ممكن نيست تارك اين شغل شود ورل جديدي پيش بگيرد. چه آن مايه آرتيستي و 

 ا فاقد است ونمي تواند چنان رلي را كه كريشنامورتي پيش كشيده ، پيش بگيرد.فنون بازيگري ر

بلكه رل پيغمبري را نيز دارا نيست؛ يعني اگر به ميراث برايش باقي نمي ماند، نمي توانست معشاري) يك دهم( از آن را 

ن نمي تواند آن را اداره كند .واي تحصيل كندواين دكاني كه به اين خوبي برايش باقي مانده، به شهادت اغلب دوستانش،

سرمايه مهم را كه اغنام ميرزاباشند، از دست ندهد . ودور نيست به محض اينكه تغيير شغل داد، گوسفندان شير دهنده، 

آهووار برمند و سر به بيابان تمرد و عصبان بنهند. ديگر چه كشكي وچه پشمي حاصل مي شود واز كجا شيري و از چه 

د مي گردد، مگر آن كه به اندوخته هاي سابق قناعت كند واز مدخول الحق صرف نظر فرمايد. واين محل پنيري عاي

مَ يَوم نَقُولُ لِجَهنً» لقد قال اهلل تعالي:»چنين آرزوئي از اوالد بشر عموما واز ولي امراهلل خصوصا بي جا و بي مورد است . 

 (28يه سوره ق، آ« ) هَلِ امتَالتِ وتَقُولُ هَل مِن مًزيد

 خواهد مدينه اي  چو   بگيرد  مدينه اي  غافل  ز  دلبري  منشين  ز  آنكه  پادشاه

 تفسير احسن القصص

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

چون ما برهان ايمان باب الباب) منظور حسين بشرويه است( را كه به تصديق تمام بهائيان تفسير سوره احسن القصص 

است، ذكر كرديم. مي گوئيم تا ميرزا وميرزا عباس بودند، نگذاردند آن كتاب از بس مهمل است به دست مردم بيفتد و 

كتابي طبع كند ودو قران تمام شود و به اغنام دو تومان بفروشد،  يا طبع شود؛ ولي شيخ فرج كردي براي استفاده خود كه

خوشبختانه آن را طبع نموده و قارئين محترم را به مطالعه آن كتاب كه در حقيقت ستون خيمه مسلك بابي وبهائي 

 است، دعوت مي كنم تا حقيقت اين تاريخ مبرهن گردد. 

ستور داد كه ديگران را سرا دعوت كند و فقط به اسم باب بشارت باري، بعد از آنكه مالحسن مؤمن شد، باب به وي د

دهد. اين بود كه مالحسين نيز با حرارت خويش به مقدسين ديگر كه آرزومند ديدار ركن رابع حقيقي بودند به اسم باب 

مام شيخيه و بشارت ميداد كه من باب علوم اولين و آخرين را يافته ام وبه اندك زماني، آن خبر و بشارت به گوش ت

اخباريه رسد. وباب نيز كه اين زمزمه را در افواه انداخت، بنابر قول بهائيان، خود به مكه معظمه رهسپار شد ) اين كه 

علي محمد به مكه رفته است از دروغ بافي هاي بهائيان است( وسرا همان دستور را داده بود كه به اسم با دعوت شود و 

وهر يك از بشارت يافتگان و منتظرين مي پرسيدند: اين باب كيست واين دري كه از ابدا ذكر سيد علي محمد نشود 

غيب گشاده شده چيست؟ جواب مي شنيدند كه فعال مامور به اشاء اسم نيستيم تا خود علني فرمايند. ولي آنها همه 

 أويالت جديده وتعبيراتتمهيد مقدمات بود كه درگوش آن حضرات، آثار باب را از قبيل تفسير احسن القصص وساير ت

 بديعه فرو برند. وآنان را به آن اصطالحات آشنا و مأنوس نمايند.

 قدوس

ن بعد از آنكه والده ايشا»مال محمد علي نام بارفروشي، چنانكه حاج ميرزا جاني در تاريخ خود ذكر مي كند، بدين عبارت 

بود ودختر هم بو در شش ماهگي وضع حمل مالمحمد به خانه شوهرش كه آقا صالح نامي زارع بود آمد، سه ماه حامله 

علي شده ،از اين جهت مردم نسبت هاي بد به آن جناب مي دادند ودوستان تأويالت خير مي نمودند. مثل حكايت 

پدرش معلوم نيست واينكه بهائيان مي گويند مال محمد علي، فرزند حاج مال مهدي بار فروشي است و حاج « عيسي

لين ونجباء بارفروش بود، به كلي دروغ و مخالف با تاريخ و گفته حاج ميرزا جاني است كه در حق مال مالمهدي از متمو

 محمد علي چنانكه بعدها گفته ميشود عقيدتي بسزا دارد و وي را باالتر از باب مي داند.

صر با او بوده و وي را حاج ميرزا جاني كه قدوس را قائم موعود مي داند ودر حق او معجزات كثيره ذكر مي كند ومعا

مالقات كرده، البته بي پدري او را بهتر از ميرزا عباس مي داند. واين كه مؤلف كواكب الدريه را واداشتند تا در تاريخ 

مالمحمد علي نام فرزند حاج مالمهدي بارفروشي مازندراني بود وحاج مالمهدي از متمولين و »مجعول خود بنويسد 

ي در طبقه علماء و مجتهدين نبود وپسر خود را براي نيل شرافت به تحصيل علوم گماشت، الي نجباء بار فروش بود، ول

 به كلي مجعول است. وشايد يكي از مواردي كه مؤلف را به الغاء مواد تاريخ خود واداشت، همين مورد باشد.« آخر

واخبار و احاديث طريقه شيخيه و  بالجمله گويند كه علوم محدوده اكتسابي مالمحمد علي، همان مقدمات صرف و نحو

اخباريه بود ودر همان سالي كه باب عازم زيارت مكه معظمه بود، مالمحمد علي هم اتفاقا در همان سال به عزم زيارت 

مكه از بار فروش حركت نمود و به اتفاق قافله حجاج، رهسپار ديار مقصود گرديد. چون به شيراز رسيد ، نظر به آنكه او 

مالحسين بشروئي هم از دعائم شيخيه بود، به عزم مالقات مالحسين رفت ودر باب ركن رابع وعدم تعيين شيخي بود و

او و بي تكليفي خود سخن ها راند كه ناگهان بشارتي از زبان باب الباب] بشرويه[ در باب باب شنيد واز نهايت استعجاب 

رزيد و باب الباب به همان دستور تبليغي كه داشت و استغراب ) به شگفت آمدن، غريب شمردن( چون بيد بر خود بل

چگونه تمهيد مقدمات نمايد و وي را براي قبول حاضر كند ،نخست بعض اشارات وبشارات به وي آموخت و آتش طلب و 

تجسس در او برافروخت تا به كلي به ديدار آن جناب، بي تاب و قرارش نمود. سپس به باب ، هدايت وارشادش فرمود. 
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عني امري طبيعي است، هر كه هر مرام ومسلك و طريقه را اعم از صواب يا خطا پسنديد ، ميل دارد ديگران را واين م

درآن وارد كند. از اين رو مالحسين قدوس را شكار كرد، وقدوس ديگري را ، و ديگري ديگران را، تا در مدت پنج ماه 

آنها قره العين بود، مؤمن به باب شدند. وبه استثناي قره وكسري، هيجده نفر از اينگونه مقدسين بي مايه كه يكي از 

 العين همه در شيراز جمع آمدند. كه ما بيان حال هر يك را خواهيم گفت.

 

 دروغ واضح! یا برهان المع!

در اينجا بهائيان مي گويند، وقتي قدوس اين بشارت را از مالحسين شنيد، هر چند اصرار كرد كه آن طلعت محمود 

وقائم موعود را به اوبنمايد و اسمش را بگويد، مالحسين استنكاف نمود و گفت تو خود بايد پيدا كني وبه طلعتش آشنا 

حمد را در كوچه شيراز مي بيند و بدون اينكه با او حرف بزند، بر گردي. او هم از منزل بيرون آمده،وتصادفا سيد علي م

ميگردد به منزل و به مالحسين مي گويد كه من هم او را يافتم. جواني به اين عالمت و نشان واسمش هم سيد علي 

برداشته و به  محمد است و تا او را عقب سرديدم به اوايمان آوردم و دل به مهر واطاعتش سپردم. باب الباب نيز او را

خدمت باب مي آورد و بدون هيچ سؤال وجوابي يا عناد و لجاجي به همان برهان المع! ) كه رؤيت از قفا است( مؤمن مي 

 گردد!! واين معجزه را از عظمت باب و صفاي قلب قدوس ذكر مي كنند. 

يت از قفا] پشت سر[ را برهان اينجا تصديق با قارئين است كه براي شناسائي وعرفان صدق مدعي رسالت ونبوت، رؤ

 المع بدانيم يا روايت بابيان و بهائيان رادر بيان ايمان قدوس، چون سائر گفته هايشان دروغ واضح بشناسيم.

 مسافرت باب با حاج سيد علی خال و قدوس در مكه

، به طور خفيه وسري پس از آنكه در مدت پنج ماه، هيجده نفر از مقدسين بي مايه كه به لباس اهل علم ملبس بودند

جمع گرديدند و به بابيت باب گرويدند، باب با آنها كه مؤمنين اوليه بودند، قراري داده كه تماما متفرق شوند وهر يك به 

دياري معين بروند و سرا مردم را بشارت دهند وتمهيد مقدمات نمايند و قلوب ساده صافيه را به همان تأويالت وتعبيرات 

ركون] سكون[ نموده اند وتسليم شده اند آگاه و مستعد بدارند؛ تا چون باب از مكه بازگردد؛ دعوت  كه خودشان بدانها

را فاش و علني نمايد. اين بود كه باب بنابر قول بهائيان، به اتفاق خالوي خود حاج سيد علي و مال محمد علي قدوس، 

 ويك نفري به دياري رفتند.  روانه مكه شدند. وشانزده نفر ديگر پس از حركت باب، هر دو نفر

چنانكه تفصيل پيش آمد، هركدام را خواهيم گفت. وچون باب به مكه رسيد ومناسك حج را به جاي آورد، مراجعت به 

مردم  وهمگي« ايها الناس انا القائم الذي كنتم به تنتظرون» ايران نمود. در اينجا بهائيان مي گويند كه درمكه ندا درداد

دند و در ديار خود كه بازگشتند، مژده اين ظهور را به هموطنان خودگفتند كه حجت بالغ شد و نداء اين مطلب را شني

 شايع و ذائع ) آشكار پراكنده( گرديد.

 تحقيق

نظر نگارنده آن است كه باب برفرض اينكه به مكه رفته باشد، چنين اظهاري نكرده؛ واگر هم چنين اظهاري نموده، لغو 

ه، هر كه به مكه رفته، مي داند در مسجد الحرام جماعت حجاج هر يك مشغول به يك عملي است؛ و بي ثمر مانده . چ

جمعي طواف مي كنند و برخي نماز مي خوانند، دسته اي سعي صفا ومروه مي نمايند. وچون اين ازدحام جمعيت را 

ترك است وآن ديلم، اين بخارائي بنگري، ده نفر كه پهلوي يكديگر ايستاده اند، يكي هندي است، ديگري مصري، اين 

است و آن افغاني، اين جلوه ايست آن يوناني، پس اين لفظ عربي را كه تصديق كنيم گفته باشد، از ده نفر يك نفر مي 

فهمد. آن يك نفر هم اتفاقا سني است، نمي دانم قائم يعني چه. وبه عالوه حاج سيد علي خالوي او هم مؤمن به او نشده 

عيۀ او را هم كامال نمي دانست. چنان كه اين معني را در جاي خود ثابت مي داريم. پس مطلبي كه به نظر بود؛ بلكه دا
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مي رسد، آن است كه باب از آن طرف به آن شانزده نفر دستور داده بود كه شما مردم را بشارت دهيد كه عن قريب آن 

فته بود كه شما هر چه ايراني مي بينيد، بگوئيد كه موعود منتظر يعني باب در مكه دعوت مي كند. وثانيا به قدوس گ

قائم ظاهر شده وسيدي به اين عالمت اظهار قائميت نموده. چنانكه به سيد بصير هندي جاللي گفتند و پذيرفت. وآن 

قضيه به جاي خود گفته شود. البته آن ترك قزويني يا نساج يزدي يا كرد كردستاني هم كه چنين سخني از شخص 

ي شنود، در واليت خود كه بر مي گردد، آن كالم تازه را به ارمغان مي برد. در هر صورت، غرض باب ،اعالن معممي م

 واعلم خلق بوده وخوب طريقي براي اشاعه اين داعيه در آن عصر اتخاذ كرده بود.

 غلغله وآشوبي پديداربه واسطه همين هو وجنجال كه در بالد ايران منتشر گرديد واين داعيه به گوش خاص وعام رسيد، 

شد وزمزمه و انقالبي نمودار گشت. از آن پس باب، مناسك حج را تمام نمود و رساله حرمين را نوشت و مراجعت به 

 بوشهر نموده، درآنجا سكونت فرمود.

 احضار باب به شيراز

رديد. كم كم به گوش علما قبل از ورود باب، اخباري در اين موضوع دعوي قائميت و داعيه مهدويت او شايع و متواتر گ

و دانشمندان از هر طريقه وطبقه رسيد. چون ديدند اين نغمه، نغمه جديدي است واين ترانه، ترانۀ بديعي، وهيچ مناسبتي 

با ركنيت و بابيت ندارد، وهيچ مشابهتي با طريقه اخباري وشيخيت در بين نيست، از اين رو در شگفت و حيرت افتادند 

 ا مستلزم دعوت اين مقام مي گردد وچه فسوني است كه موجب تسخير عوام كاالنعام مي شود!كه چه جنوني است ت

 سوء سياست یا غفلت

از اين آشوب ناگهاني كه در السنه و افكار ايراني نمايان و پديدار گشت، روشني و اصابت فكر از زعماي حكومت زايل 

ه ك –ل گشت، نخست فرمانفرماي فارس، حسين خان شد و شمشير سياست و حسن تدبير به كنجي و اعوجاج متماي

 -شود چنانكه گفته -ممدوح قاآني است، براي منع وجلوگيري انقالبي كه يك ماه قبل دو نفر از پيروان باب كرده بودند

 مأموري چند در بوشهر فرستد تا باب را تحت الحفظ آورده و در نوزدهم ماه رمضان به شيراز وارد نمودند. چون از باب

اقراري نشنيدند و به عالوه نسبت هائي را كه به او داده بودند انكار نمود، وحتي حاضر شد كه پس فرداي آن روز كه روز  

ماه رمضان بود ومسجدها همه پر از جمعيت مي شد، باالي منبر مسجد وكيل شيراز برود و نسبت هائي را كه به او  32

شد كه در روز بيست و يكم در صورتي كه همه خاص وعام اهل شيراز حاضر داده اند انكار وسلب نمايد و همين طور هم 

]شنيدن [ حقيقت رفته بودند، باب باالي منبر رفت وبه كلي انكار نمود.و آن چيزهائي را بودند و براي تفحص و اصغاي 

 باب باالي منبر طوري حرفكه درباره مشاراليه گفته بودند، همه را تكذيب  فرمود. ) اينجا ميرزا عباس مي گويد حضرت 

زد كه مخالف و مؤالف را قانع كرد! جمع ضدين نمود.آري، كسي كه با توبه نامه صريح او كه به خط خودش موجود] است[ 

از رو نرود، از اقارير شفاهيه او چه خجلت مي كشد!( وهمين مطلب سبب شد كه والي فارس را حجت باقي نماند كه باب  

حقير كند؛اين بود كه به تعهد و التزام حاج سيدعلي خال مقرر نمود كه وي معتكف خانه خويش بي تقصير را زجر يا ت

گردد واين گونه اشخاص مفسده جو وآشوب طلب را برخود راه ندهد. خالصه بابِ آميزش و مالقات بر روي باب مسدود 

د؛ چنانكه مفاسد آن را در موضوع گرديد. واين معني خود يك سياست غلطي بود كه پيش آمد و آتش فتنه را دامن ز

 تبعيد ميرزا كامال شرح مي دهيم.

 مقدس خراسانی مالعلی اكبر اردستانی

چنانكه گفتيم باب، حضرات اصحاب را  امر به تبليغ وتبشير داد كه در اطراف و اكناف پراكنده شوند وسرّا خدمات خود 

ساني و مالعلي اكبر اردستاني بود؛ كه پس از حركت باب از را انجام دهند. من جمله از آنها مال محمد صادق مقدس خرا

شيراز به اطراف مسافرت نموده و بشارت پيداش وظهور باب را به اصحاب مرحوم شيخ] احسائي[ و سيد] كاظم رشتي[ 
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فر چون مي دادند. وچون خبر مراجعت باب را از مكه شنيدند، براي زيارت ومالقات وي دوباره به شيراز آمدند واين دو ن

خيلي مقدس، يعني منزه از ادراكات عقليه بودند، از اندازه ماموريت خود قدم فراتر نهادند وزبان به تبليغ و تبشير 

گشادند؛ ويژه وقتي شنيدند كه باب وارد بوشهر شده، برمال ندا در دادند ودر شيراز آشوبي برپا كردند كه در روز دوم 

را گرفته چوب زده و مهار نموده وگرد شهر گردانيده، سپس آنها را از شيراز  . ق حكومت شيراز هر دوه 2372شعبان 

اخراج كردند . چهل و هفت روز بعد باب را به طوري كه ذكر شد واردشيراز نمودندو مال محمدعلي بار فروشي هم قبل 

مي گرديد كه او نيز از حكومت از توقيف باب در منزل اظهار حرارت و اشتياق نموده و پيرامون شورش و انقالب در افكار 

 چوب خورده ومورد زجر وتهديد گرديد و اين سياست ها آتش فتنه را باال زد.

 مالعلی بسطامی

از جمله اشخصي كه به امر باب به اطراف پراكنده شدند، مالعلي بسطامي بود كه به طرف عراق عرب رفت. وچون آن 

ت، در كربال و نجف، طالب و اهل تقوي را از شيخيه و اخباريه كه شخص معروف به قدس و تقوي بود و سابقه بدي نداش

كه باب علم الهي ظاهر شده و من با جمعي از طالب درايران خدمتش فائز » مي ديد و مالقات مي نمود، چنين مي گفت

، فرموده شديم؛ وليكن ما را از ذكر مبارك خود كه او كيست و از چه سلسله ايست و نام و نشان حضرتش چيست، نهي

طايفه شيخيه كه مانوس به اصطالحات « وعن قريب نداي او بلند گردد. وشما خود ملتفت شويد كه او از كدام خاندان است

ركن رابع بودند، او را مرادف همان اسم دانستند. وطوايف ديگر هم چندان وقري] وقعي[ به ركن رابع نمي گذاردند كه 

تعقيب كنند. وباب جديدي بر روي خود مفتوح نمايند. درآن اوقات، حاج سيد جواد دنبال اينگونه اصطالحات را بگيرند و

كربالئي كه سابقا ذكرش شد، چون آدم سياح جهان ديده بود وهميشه درگردش بالد از عراق به ايران و از ايران به 

ات نموده، دوباره به عراق هندوستان، ومدت ها در بمبئي زيست نموده، درآنجا سيد بصير هندي را چنانكه بيايد مالق

عرب آمد كه به ايران مسافرت كند، همين بشارت را از مالعلي بسطامي شنيد، او اصرار كرد كه باب كيست؟ همان جواب 

را داد كه من مامور به گفتن نيستم وعن قريب دعوتش علني گردد. وهر چند مالعلي كتمان مي كرد، ولي تلميحا مايل 

را معرفي كند؛ چنانكه گفت : فقط من از شيراز آمده وتوقيعاتي از او آورده ام. سيد جواد  بود كه مراد ومحبوب خود

كربالئي هم گفت: كسي كه داراي اين گونه گفتار باشد، جز سيد علي محمد كسي ديگر نيست. از اين جهت مالعلي هم 

مكه مراجعت نمايد .وچون مالعلي در تصديق كرده، گفت: اكنون شما كه خود پي بريد ، مطلب را نگوئيد تا خودش از 

عراق عرب پاي از صراط اعتدال و حكمت خارج نهاد، در بغداد محبوس گرديد واز بغداد به اسالمبول فرستاده شد و در 

عرض راه، اجلش در رسيد و دار فاني را وداع نمود. اين يكي از شهداي امر باب است! باري، حاج سيد جواد كربالئي از 

بوشهر گرديد و از بوشهر به شيراز وارد شد و نظر به سابقه اي كه داشت، با خالوي باب مالقات و رفت وآمد عراق روانه 

 نمود. 

 قره العين

زرين تاج خانم، صبيۀ حاج مال صالح قزويني برقاني، در حدود سنه يك هزار و دويست و سي تولد گرديد و سه عموي 

يك حاج مالتقي مؤلف كتاب مجالس المتقين است كه شرح مقتولي وي  ديگر داشت كه همه از علماي اخباري بودند:

درآخر آن كتاب مطبوع شده است. دوم، حاج شيخ جواد. سوم، حاج مال علي و چهارمي پدر قره العين است. چون اعمام 

كه حقيقتا  قره العين علماي اخباري مسلك بودند، ودر قرن العين هوش و ذكاوت فطري مي ديدند، وي در خانواده خود

حكم مدرسه فاميلي را داشت، از پدر و اعمال استفاده نمود تا مقدمات صرف و نحو را فرا گرفت كه توانست عربي را 

بخواند و احاديث و اخبار را بفهمد . وچون به حد رشد رسيد، او را به مال محمد امام جمعه، فرزند ارشد حاج مال تقي كه 

درآوردند. و داراي سه فرزند ذكور واناث شد. ودرخالل مدت زندگاني به روش اخباريه،  عمو زاده خود بود به عقد ازدواج
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درحفظ اخبار و آثار توغل) فرو رفتن وغور نمودن در امري( مي نمود؛ ودر معاني مشكله آنها تعقل. وحاج مالعلي عمويش 

و حسن طريقه شيخيه دعوت كامل كرده  كه از مريدان خاصه مرحوم سيد رشتي بود، برادر زاده خويش را به ارادت سيد

بود و ايشان هم در كمال شوق، آن طريقه را پذيرفته و هر چه از مشكالت مسائل ومتشابهات اخبار به نظرش مي رسيد، 

خدمت سيد رشتي عريضه عرض مي كرد وسؤاالت علميه خود را مي نمود. سيد مرحوم هم جواب سؤاالت او را مي ددند 

ت محبت و لطفي كه سيد مرحوم به فاميل آنها عموما داشت، وبه اسم سلمه كه زني بود ودر حلقه كه باالخره از كثر

طالب داخل گشته، خصوصا پيدا كرد، وي را در رسائل جوابيه خويش قره العين ناميد. يعني عنوان جواب مراسله را 

ذيرفته واحتراما للسيد، وي را قره العين كه)يا قره العين( مرقوم داشته بود، قره العين و عموهايش آن افتخار را پ

ناميدند،) بابيان در اوايل او را بدرالدجي و شمس الضحي ناميدند تا لوحي كه باب رسيد واو را طاهره ناميده بود، ازآن 

 پس بهائيان اورا طاهره مي خوانند.) مؤلف( ولي طوري به اسم مشهور شد كه اسم اوليه اش فراموش و متروك ماند.

. ق قره العين عازم زيارت عتبات گرديد و به عراق عرب توجه نمود. چون به كربال وارد شدند،  ه 2311باري، در سنه 

سيد رشتي مرحوم شده بود وتالميذ او به عزا وماتم گرفتار ،وايشان نيز درآن غم واندوه شريك وسهيم گرديدند. وپس 

رآمدند تا پيشواي روحاني خودشان ركن رابع را معين و مسلم كه گفتيم طالب در تفحص و تحقيق ب -از رحلت سيد

قره العين در عتبات اقامت گزيد واز مالحسين بشرويه كه خيلي به او انس و عالقه  -نمايند و هر كدام مسافرتي نمودند

قت ، به اسرع وو ارتباط داشت، درخواست كرد كه چون شما ركن رابع را يافتيد و مركز توجه واقبال مؤمنين را شناختيد

مرا هم آگاه كنيد. اين بود كه مالحسين هم چنانكه ذكر شد به شيراز آمده ،در حلقه ارادت سيد وارد گرديد. چنان از 

توجه و اخالص قره العين به خود مطمئن ومغرور بود، كه هر كه را به پيشوائي و مقتدائي برگزيند، قره العين بالشبه مي 

است كه چندان تعمقي ندارند و به كسي كه ارادت و اخالص پيدا نمودند، او رامسموع القول پذيرد.واين خود عادت زنان 

مي دانند. اين بود كه قره العين را به باب معرفي نمود ومراسله اش را كه به مالحسين نگاشته بود به وي ارائه داد. وباب 

رجوف مراسله خود كه مشحون بربشارات روحانيه نيز توقيعي خطاب به قره العين نوشت . چون مالحسين آن توقيع را د

بود براي قره العين فرستاد، همين قدر قره العين دانست كه به تصديق و شهادت مالحسين كه در نظر او جوهر تقوي و 

ديانت بود، باب علوم الهي ظهور نموده است . ومنتهز ]منتظر[ فرصت بود تا كي باب عرفان به رويش بگشايد و طلعت 

بي واسطه چهره نمايد. آن بود كه در آن اثناء به طوري كه بيان گرديد، مالعلي بسطامي وارد كربال شد واين  مقصود

زمزمه طلوع باب را من غير اسم و رسم در السنه و فواه انداخت؛ قره العين نزد او آمده، محرمانه توقيع باب را به او ارائه 

 داد وگفت:

 پيش ما پيدا ورسوا  همچو روز  وزآنچه  در دل   داري از مكر   ورم

 ) مثنوي مولوي خراساني(

  گرفتار نمود وبه بغداد فرستادو در بغداد محبوس -چنانكه دانستي -باري، پس از آنكه حكومت كربال، مالعلي بسطامي را

دان از وي شد، دوستان و مراودين با او نيز، مظنون حكومت وقت شدند و قره العين نظر به آن كه زن بود وكسي چن

جلوگيري نمي كرد، بيشتر به تبليغ پرداخت و خاطر حكومت بغداد را پريشان ساخت و حاكم بغداد كه شخص  مسلمان 

سني بود و اصوال همه را رافضي مي دانست، چون نهضت يك نفر زن را، از نوادر طبيعت مي ديد، ميل به مالقات او نموده 

ه بين رافضي ها را مطلع گردد. چون قره العين وبعض ديگر را مالقات كه از حقيقت پرسان شود و اختالف مستحدث

نمودوصحبت هاي سريه آنان شنود، از اين اصالحات شيعي مذهب امام قائم و موعود و حجه ابن الحسن وباب وركن رابع 

ب انقالب گردد. و فرزند امام حسن عسكري و امثالها چيزي نفهميد. همين قدر دانست كه بقاء اين زن در كربال، موج

وهمان سياستي را كه در دستگيري و ارسال مالعلي بسطامي به بغداد در نظر گرفته بود، در حق قره العين به طور ماليم 
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اجرا كرد. و وي را به طرف بغداد روانه نمود. قره العين به بغداد آمد، نخست در منزل شيخ محمد شبل، چنانكه فرزندش 

در شرح احوال وي نگاشته، منزل گزيد. واين شيخ محمد شبل بامالابراهيم محالتي و محمد مصطفي بغدادي، كتابي 

شيخ صالح در اوقات اقامت كربال با قره العين آشنايي ودوستي داشتند. پس به امر والي بغداد از منزل شبل به منزل 

د، حكمي از باب عالي) باب مفتي بغداد محمد افندي آلوسي توقف نمود. چون سكونت وي دو ماه در بغداد طول كشي

عالي: هيات وزراي دولت عثماني( رسيد كه وي را روانه ايران نمايد. درآن وقت خوف و هراس او ويارانش مرتفع شد. 

چه، بيم آن مي رفت كه او نيز مانند بسطامي به اسالمبول بفرستند؛ بالجمله قره العين پس از مدتي با عده اي از ياران 

فان، غابانه مؤمن شده بودند، رجاال و نساء به طرف ايران حركت نمودند. واز طرف والي بغداد ماموري كه به باب علم وعر

محمد افندي نام، تا سرحد ايران با آنها همراه آمده ،وايشان نيز وارد كرند) نام يكي از شهرهاي استان كرمانشاهان( 

د گشته كه باب علم نمودار شده و مهدي موعود آشكار شدند. وچون قضيه ، قضيه مهمي بود، زمزمه درتمام ايران بلن

گشته ومبلغ و مبشر هم جمعي از مقدسين هستند. در اين اثناء هم زني كه عادت و شأنش سكون در زاويه حجاب بود، 

 صاينك آفتاب آسا در بالد و امصار مي گردد وخورشيد وار بر هر روزني مي تابد، كمر تبليغ و تبشير را بربسته وباخوا

و عوام نشسته و بدون بيم وهراس با طبقات ناس محاوره و مجادله مي نمايد وبا قوت بنان] سرانگشتان[ و شمشير بيان 

 مجاهده مي فرمايد.

 كه آهنگ بي پرده  افغان  شود   زن  آن به  كه در پرده  پنهان 

 نظامي گنجوي: شرف نامه( 

نيز كه مردمان ساده اهل حقند،) به قول عوام، علي اللهي( گوسفندي اين بود كه خبر به همه جا منتشر بود وكرندي ها 

آورده و ذبح نموده، وسه روز قره العين درآنجا رحل اقامت گشود و مردمان را به همان شور بشارت زنان، آشكارا و پنهان 

 به امر باب دعوت مي نمود.

. يكي جهت زنان ومحرمان و ديگري جهت بالغان از بالجمله پس از سه روز روانه كرمانشاه شد. وسه خانه اجاره نمود

مردان وديگري  جهت پذيرايي واردين و بيگانگان . وپس از ورود ايشان، اجتماع نفوس به حدي شد كه تا بيرون آن 

منزل مردم ايستاده بودند. برخي براي ديدن مي آمدند و بعضي براي تحقيق مطلب؛ وجمعي براي تماشا . در اين ازدحام 

يت ، شيخ محمد شبل و شيخ صالح، ظهور باب را اعالن مي دادند وتفسير سوره كوثر را مي خواندند. مالابراهيم جمع

محالتي آن را ترجمه مي كرد. بشارت مي دادند. هلهله مي كردند. چشنم روشني به مردم مي گفتند. مردم نيز از آن 

نيامده بود. از اين جهت مردمان مسلمان هر كدام هر  اشارات و بشارات بدشان نمي آمد. يعني حقيقت هنوز به دست

خدمتي مي توانست مي كرد. مثال براي پذيرائي آنها، آنكه مي توانست روغن ببرد، مي برد. آنكه قادر بودبرنج بدهد، مي 

. زيرا هنوز داد. مردان از خواص و عوام مي رفتند وزنان محترمه اي نيز براي تماشا و درك مطلب نزد قره العين مي شدند

حقيقتي پديدار نشده و حب و بغضي آشكار نگشته بود. پس از چند روز كه قدري طلب واضح شد واسرار نهاني باهر] 

ظاهر[ والئح] هويدا، آشكارا[ گشت ، آقا عبداهلل مجتهد اعلم كرمانشاه، مردم را از استماع آن اشارات و اصغاي آن 

بلد تقاضا فرمود تا قافله غافل و آن گروه جاهل را به مقصد خودشان كه قزوين  بشارات ممانعت نمود. اوال از حكمران آن

است روانه كند. وليكن باز بنا بردرخواست جمعي عوام و ميل شخصي خود حكومت كه مشاهده كند زني فاضله چگونه 

ي مراء وجدال مي بازد، از در ميدان مياحثه ومجادله با علما مي تازد و نرد قاهريت و غالبيت را چسان در صفحه شطرنج

مجتهد مذكور تقاضا نمود كه در مجلسي حاضر شود وآنان را افحام ) خاموش گردانيدن به حجت و برهان، زبان كسي را 

بستن( نمايد. چون آقا عبداهلل مجتهد مي دانست آنها جه مي گويندوالزام وافحامشان مبتني بر مقدمات چندي است 

ميسور نگردد، تعارض كرد و خفيه ] مخفيانه[ به پدر قره العين حاج مال صالح وعمويش كه به يك جلسه يا دو جلسه 
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نوشت كه بفرستند دختر خود را از آن شهر ببرند. حاج مال صالح و حاج مال تقي نيز، اخوان قره العين را با چند نفر ديگر 

مطلع گرديد، به طرف همدان حركت نمود وبا فرستادند تا او را از كرمانشاه بياورند. قره العين هم از آمدن حضرات 

همراهان خويش وارد همدان شد. وبرادران او نيز به همدان آمدند ودر بين راه به ساكنين قريه صحنه ) از شهرهاي 

 استان كرمانشاه( وساير قرائي كه عبور مي نمود، بشارات ظهور باب را مي داد.

ته وتساوي زن ومرد مطرح افكار گرديده و بهائيان مي خواهند به در اين مورد كه نهضت زنان در جهان پديدار گش

واسطه نهضت قره العين گوي اين افتخار را بربايند، ]مؤلف [ چنين مناسب ديد نخست فصلي دراين موضوع نگاشته، 

 سپس رشته سخن را به مطلب اصلي وصل  كنم.

 تساوي زن ومرد فصل

و فالسفه اين معني مطرح شده كه زنان با مردان مساويند ونبايد براي مدت ها است در شرق و غرب ميان بعض نوابغ 

مرد اعتباري قائل شد. واگر مشهود گردد كه در منازل رقاقيه ومدارج ارتقائيه مردان برزنان تقدم يافته و زنان نسبت به 

زنان بوده واگر بالتساوي مردان تاخر جسته اند، همان به واسطه سوء تربيت وعدم مراقبت در محافظه تربيت و تعليم 

در مدارس مي رفتند واز آموزگار خودشان ذكورا و اناثا فضائل و كماالت وعلوم و فنون اقتباس مي نمودند، بالشبهه نه 

 تقدمي در اينان مشهود، ونه تاخري در آنان محسوس و معلوم مي گشت. 

طحي و فرومايگان، به شكل اول منطق اثبات مي گردد وطرز بيان را مغالطه آسا به شكلي قرار داده اند كه نزد جوانان س

كه حجاب بي پير حجاب تقدم زنان گشته، تا چهره علوم وفنون را مشاهده نكردند و از قافله فضائل و سعادت مراحلي 

انع معقب ماندند. وحجاب و پرده بذاته و بنفسه آلت بوده، نه عامل و معمول بوده، نه عامل؛ الجرم بالضروره پرده افكن 

ترقي زنان گرديد. وپرده انداز، اين ظلم بي حساب را به نصف جامعه بشري وادشت كه درِ ترقي وسعادت را بر روي آن 

بيچارگان بربسته و در اين بساط آنان را از لذت و نشاط محروم داشته كه در هيكل وجود مانند عضو غير كامل عاطل و 

 باطلشان خواسته است.

هويدا است كه اين معني از حلقوم چه اشخاصي خارج، وميدان دار اين معركه كيانند! شايد ما در ناگفته پيدا و نهفته 

 پايان اين سخن، شمه اي از اقوال و كلمات آنان را ذكر كنيم.

بالجمله از بس اين بوق را از غرب به شرق دميدند و در مجالت و جرائد خود نوشتند وسخن را به نحو مغالطه بيان كردند 

فال و زنان را مصدق خود قرار دادند كه در شرق نيز اهتزاز و حركتي نمودار شد. ونهضت وجنبشي پديدار آمد. بعضي واط

جوانان شرق، خاصه ايران كه از سرائر خفيه و دسايس مخفيه سياست غرب غافل بوده و ندانستند از اينگونه سخنان 

يست عميانا) كوركورانه( اين قضيه را تعقيب نمودند ودرجرائد منظور چيست و از اين نمط گفتار و بيان مقصود نكوهش ك

 ومجالت مطرح كردند!

حتي مكرر ديدم كه در صفحات جرائد، قضيه تساوي زنان با مردان به اثبات رسيده و از بديهيات اوليه شمرده شد و 

شركت زن با مرد در امور سياست  قضاوت محاكم آن افكار نيز بي پرده اين پرده را گشادند و حكم تساوي زن ومرد ولزوم

واجتماع را دادند. واز استيناف] اعتراض[ وتميز درگذشت! ودوباره دعواي فضيلت زن برمرد مطرح گرديد. و نويسندگاني 

هم پيدا شدند وابداء راي واظهار عقيده نمودند .وبعضي به تساوي نيز قائل نگشته، با برهان زنانه، زنان را به مردان 

 د!ترجيح دادن

اينك ما حجاب از چهره اين گفتار ناصواب گشوديم واين باب رادر اين كتاب افزوديم كه حقيقت را كشف نمائيم و مطلب 

را روشن سازيم. واز آن پس كه شروع به مطلب كنيم، نخست وجوه زيادتي ذكور را براناث نقل نموده، سپس به قضاوت 

 افكار واگذار مي نمائيم.
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د را از كرات جسميه تاذرات اليري] نامشهود[ به ديده تحقيق بنگريم ، خواهيم ديد به مفاد] وقتي ما جسد عالم شهو

؛وما همه چيز را زوج آفريديم.( از فاعل و قابل و مؤثر ومتأثر ونرو 71سوره ذاريات ،آيه « ) وَمِن كلً شَيئي خَلقنا زَوجَينِ

يم ،ذكور را براناث وفاعل را برقابل رجحان مزيت و زيادتي ماده، تاليف وتركيب گشته؛ وچون به ميزان تأول ودقت بسنج

 وفضيلت است.

رفتار شناسي، روان شناسي( قواي   Psychologiدر قواي جسمي و ساختماني بدني، در تشريح قواي پسيكولوژي ،) 

برتري و فضيلت  معنوي نر را برماده از هر حيث فزوني و برتري است. در قواي صوري و جسمي، اگر حسن وجمال را مالك

قرار بدهيم وگرفتار حسن وجمال شويم، مي بينيم نر از ماده زيباتر و شكل گير تر ودلرباتر و جميل تر است. گنجشك 

نر، از گنجشك ماده، مليح تر؛ خروس از مرغ فصيح تر است. گربه نر از گربه ماده واسب از ماديان شكيل تر است. شير 

د از ميش دلرباتر است. پسر هشت ساله از دختر هشت ساله دلپسند تر است. ومرد نر از شير ماده زيباتر ؛ وگوسفن

 هفتاد ساله از زن هفتاد ساله نظر گير تر است.

بالجمله جميع حيوانات نرينه، از حيوانات مادينه و جيه تر و قشنگ تر ند. وهمچنين ذكور از اناث در هر سني كه باشند 

 ماتر است.صبيح تر ومليح تر و بهتر و خوش ن

واگر ضخامت جثه و قوت بنيه را ميزان برتري و باالتري قرار دهيم، نه تنها مرد، قوي تر از زن و جثه اش ضخيم تر از 

زن است، بلكه جثه هر نري نسبت به ماده ضخيم تر و قوت و بنيه اش بيشتر و زيادتر است. ونه اين ناموس فطرت در 

بلكه در نباتات نيز اين ناموس الهي جاري و ساري است. درخت بي بارِ آزاد، بهتر حيوانات به تنهائي ظاهر و باهر است. 

و زيباتر و قويتر از درخت بارور است. اشخاصي كه مي خواهند از جمال طبيعي نباتات متمتع شوند، در باغچه ها و پارك 

 وطراوتند، اختيار مي نمايند. ها درخت بارور غرس نمي كنند. بلكه فقط درختان آزاد را كه داراي خضارت] سبزي[

در ميان علماء بيلوژي)معرفت الحيات( قرن ها بود علت پسر شدن يا دختر شدن مولود مطرح وهر يك رجما بالغيب ] 

غيب گويي[ خبري مي گفتند . واز قرائن وهميه و ظنيه خود علتي بيان مي كردند. وليكن پس از دقت ها وتجربيات 

رت مرثيات و مشاهدات، چنين اتفاق نموده اند: هر گاه نطفه مرد وبيضه زن) زن هر ماه مانند وتكميل آالت و ادوات وتجا

مرغان و ماهيان تخم گذارده و در وقت جريان دم آن بيضه وارد رحم مي شود( داراي ازت زياد باشد، ثمره القاح ذكور، 

 واگر داراي ازت كم باشد ثمره القاح اناث خواهد بود.

ص مهمي است كه بدون آن حيات هيچ حيواني پايدار نشود. چه اساس بنيه وقوت بدن، تماما موقوف وازت داراي خوا

 برحصول ازت است. يعني هر حيواني ازت آن بيشتر ، قوه و بنيه آن زيادتر است.

كه از  كوهر حيواني ازت آن كمتر، مزاج بلغمي و مولد المائش] فرزندانش[ زيادتر، ضعيف تر و نحيف تر است. ليبه ئي

معارف شيميست هاي آلمان است، از تجارب خويش چنني معلوم كرده كه نباتاتي كه از ازت خالي هستند، فقط برگ 

داده و اغلب تخم نمي دهند وعقيم مي مانند. يعني عنصر ازت در نباتات به جاي مني، ودر حيوانات به جاي منشاء آثار 

اده ازت بيشتر جذب كند، غالبا ثمره القاح ذكور مي شود. چنانكه از است. پس هر چه مزاجع كاملتر و قوي تر شود وم

ازدواج زن بيست ويك ساله الي سي ساله با مرد بيست وپنج ساله الي چهل ساله، غالبا اوالد ذكور زيادتر از اناث مي 

كه از پانزده الي  شود. چه، مرد وزن در آن سن به نهايت قوت جواني رسيده و قوي بنيه اند. به خالف حدود سن مرد

بيست وچهار سال باشد، با زن از پانزده الي بيست ساله كه غالبا اوالد اناث مي شود. چنانكه تحديد) حدواندزه معين 

اناث مي شود. وهمچنين در حدود سن كهولت وپيري نيز غالب اناث ميشود؛ زيرا  20ذكور و  73كردن( كرده اند از صد، 

زتي كمتر مي شود. چه، زنان سالخورده را در بيضيتين ،آنقدر قوه حيات باقي نمي ماند كه مواد بلغمي زيادتر و ماده ا

 براي پرورش وتوليد ذكور كافي باشد.
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 اسپالنزالي مي گويد: ذكوريت تابع كثرت و قوام و غلظت نطفه است وانوثيت تابع قلت ورقت نطفه خواهد بود.

بايست كباب گوشت شكار و گوشت هاي قرمز و تخم مرغ تناول نمايند. چه، از اين اگر بخواهند مولود ذكور شود، مي 

به گردش و ورزش و حسن تعيش و اعتدال كامل در مزاج، عنصر ذكور براناث غلبه خواهد كرد؛ وبرعكس رفتار كند، هر 

 كه بخواهد اناث غلبه كند.

مرد از خون زن رنگين تر و سنگين تر است. علماي فيزيولوژي و پاتولوژي به تحقيقات عميقه تصديق دارند كه خون 

ومقدار) هموگلوبين( و )گلوبول( و ) آلبومين( و )دسوست( ومواد ازتي خون مردان زيادتر از خون زنان است. ودفع اسيد 

كربنيك خون وريدي كه تابع قوت مزاج انساني است، در ذكور بيشتر از اناث است. حنجره مردان وسيع تر از زنان 

ين جهت صداي مردكلفت تر از صداي زن است . سر مرد بزرگ تر و قامتش رشيدتر و مفاصلش محكم تر است.به ا

 واستخواتش قوي تر از زن است.

مغز سرآدمي كه جزء اعظم و حاوي اعضاء تعقل است، در مرد زيادتر اززن است؛ چه، از حيث حجم وچه از حيث وزن. 

امر محسوس و معلومي است كه هر بي فكري اندك تامل و تصوري نمايد،  به اين معني كه بزرگي و بيشتري مغز سرمرد،

 مي بيند كه سر مرد بزرگ تر است.

واز حيث وزن نيز سنگين تر است. به اين معني كه اگر حجم معين از مغز مرد را با همان حجم مغز از زن وزن نمائي ،مغز 

ما ودانشمدان وي را سبك مغز گفته اند. واز اساتيد زن را سبك تر مشاهده خواهيد نمود. واين است جهت آنكه حك

 علم پسيكولوژي نقل شده كه وزن مخ زن از مرد يكصدگرم كمتر است.

پس مخي كه مركز فكر و تعقل و منبع سريان و جريان انديشه وتخيل است، چون ناقص شود، هر انديشه و فكري كه از 

 نمايد، ناقص و ناتمام. آن زايش كند خام است؛ وهر فكر و تعقلي كه پيدايش

 از اين رو معلوم گرديد كه قواي جسماني مرد قويتر است. اينك به قواي نفسانيه مي پردازيم.

 اعتذار

اين معني مسلم است كه چون سخن سنجان اهل ادب وحكماي منطقي مشرب بخواهند قضيه اي از قضاياي يقينيه را 

ايراد كنند ويا برهاني از براهين عقليه را مانند مسائل رياضي و هندسي اقامه نمايند. محتاج به نقل اقوال اين و آن 

ننمايند. همان حقايق بديهيه را گويند وطريق صواب متقدمين نشوند. واعتنائي به تصديق يا تكذيب دوستان و دشمنان 

را پويند. ولي چه توان كرد كه بعض معاصرين و مجتهددين را چنان ضعف افكار فرا گرفته و به تقليد مشئومي ]بدي[ 

لماي از ع چنان دچار وگرفتار آمده اند كه بايد براي تصديق آنان پايه شكل اول بديهي االنتاج را به قول وگفته يكي

 –كه مراجع تقليد آنها است  -غرب استوار نمود. واگر اين برهان يقيني يا ادله حسي به گفته يك نويسنده اروپائي  

 مؤيد و مسدود نشود، درآن قلوب ضعيفه كه جز تقليد مذموم سرمايه ندارند، اثر نكند.

بات روزروشن، بدين نمط اقامه برهان كنم و بدين از اين رو من بدبخت به واسطه تنزل علم وادب مجبور مي شوم براي اث

 سياقت به مستمع متجدد، معني را افهام نمايم. 

)هر وقت آفتاب طلوع كند، روز است؛ به جهت آنكه مستر ژورژ در مجله خود نوشته كه هر زمان آفتاب برآيد، روز است. 

آفتاب را نبايد انكار كرد. پس حاال روز است به واكنون آفتاب طالع است ومسيو جمز در خطابه خود چنين مي گويد كه 

 دليل آنكه مسيس شافالخر در يكي از اشعار خود مي گويد: نتيجه دو امر بديهي را بايد گردن نهاد( 

 پس اميدوارم از نقل اين اقوال، خردمندان اهل ادب خرده نگيرند ، كه گفته اند:

 ن  كودكي   بايد   گشادپس   زبا   چون  كه با   كودك   سرو كارت   فتاد
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 قواي نفسانيۀ زن

چون قواي روحاني و اخالق نفسانيه زن رابه دقت مطالعه كنيم و كتاب نفس او را ورق زنيم، مي بينيم زن نسبت به مرد 

ضعيف النفس  است. كم صبر است. بي طاقت است . پرحرف است.كم گذشت است. بي همت است. سست عزم است. 

 نود ولجوج است. كوتاه نظر است . موهوم پرست است . افسانه خواه است.جبان] ترسو[ است. ع

پيش از ميالد مسيح( در جزيره كس زاده شد ودر شهر الريسا  261 -778) بقراط بزرگترين حكيم يوناني)  بقراط حكيم

بعد از آموختن علوم درگذشت . وي همزمان با افالطون مي زيست . نام پدرش هراكليدس ونام مادرش فنارته بود. بقراط 

در مكتب پدر، نزد ديمقراطيس فيلسوف بزرگ به تحصيل پرداخت . مدتي به عنوان پزشك دوره گرد در سرزمين يونان 

و سياي صغير به سياحت وطبابت پرداخت. او برخالف آنچه شهرت دارد، نه مخترح ونه پايه گذار علم طب بود، ولي در 

كي داشت. تأليفات بسياري به بقراط نسبت داده اند. سوگند نامه ي او هنوز در زمان خود احاطه ي كامل بردانش پزش

ماهيت زن چيست؟[ مي گويد: « ] ماهي المرئه»علم پزشكي از اهميت شاياني برخودار است.( )ابوالطب( در جواب سؤال 

 او مرض است.[«] هي المرض» 

 : يك زن در پرحرفي معادل هفت مرد است.ارسموس می گوید

 ري مي گويد: زن پايه زندگيش حرف است ،مرد است كه گوهري شگرف است. ديگ

: زن استقالل فكر ندارد و پيروي گفتار محبوب خويش را مي نمايد ودر جاي ديگر مي گويد : زن به البروبيرمی گوید

 آساني وسهولت ، مسموعات غير معقوله را ذكر مي نمايد.

 خيلي تناسب دارد؛ چه، زن در حقيقت طفل بزرگ و جسيمي است. : زن براي تربيت اطفالشوپنهاور می گوید

: پدران بايد راستگوئي را به اطفال خود تعليم دهند، زيرا مادران اعتنائي به اين حقيقت كنت، فيلسوف آلمانی می گوید

 ندارند.

ار را جلب كنند. : دوستي زنان از روي اخالص و حقيقت نيست، بلكه مي خواهندانظمادام نكردد وسوسير می گوید

 اقرار عاقل عليه خودش روراست در پذيرش( « ) اقرار العقالء علي انفسهم جائز»

جسم زن از ابتداي والدت، آن به آن در تغير وتبديل و انتعاش است؛ مگر نفس او كه تادم آخر  :ارسين هوساي می گوید

 به همان خردي و كودكي زمان اول باقي است.

 نفعال و تلون احوال در زنان، مانند اطفال قابل اشكال و انكار نيست.: سرعت ادیگري می گوید

زن گذشته از زيادي خود خواهي وخود پرستيش ،به طفلي مي ماند كه در پستي و ودروغگويي  : فونس روده می گوید

 وترس فرو رفته باشد.

 : از چيزي مثل خودپسندي دختران و حب ظهورشان نبايد ترسيد.فنلون می گوید

 : زن حاضر نيست مدح ديگري را بشنود، زيرا بلندي شأن ديگري را شكست خود فرض مي كند.دیگري می گوید

 : قلب زن از هر پارچه، زودتر كهنه مي شود وزودتر هم وصله مي گيرد.دوماس صغير می گوید

 كند. : مرد مي بخشد و فراموش مي كند، ولي زن اگر بخشيد، هرگز فراموش نميفليب جرقو می گوید

 : عقل زن هميشه در قلبش مخدوع است.بریفو می گوید

 زن خلق شده كه طرف معامله با ضعف و جنون ما باشد، نه طرف معامله با عقل وشعور ما. :  شامفور می گوید

 : زن نمي تواند گذشته را از نظر محو نمايد، بلكه طبقه طبقه مرتبا بر روي هم مي چيند.دوماس صغير می گوید
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 : زن هر چه را دوست مي دارد، همان را معتقد مي شود.ی گویدروسو م

 :نظامی می گوید

 تا جز  تو  نيافت    مهرباني    زن  دوست  بود  ولي  زماني

 : زنان داراي عقول ناقصه و حظوظ ناقصه و ايمان ناقصه اند.دیگري می گوید

 ه.: بي وفايي خاصيتي است كه در سرشت زنان تركيب شدبزرگی می گوید

 :نظامی می گوید

 برنام  زنان  قلم   شكستند    چون   نقش  وفا  وعهد   بستند

: چون بعضي حيوانات را به انسان مقايسه كنيم، ممكن است در حيوان خصلتي مشهود شود كه دانشمندي می گوید

از مرد مشاهده خواهيم  مزيت برانسان داشته باشد؛ اما چون زن را با مردبسنجيم، در جميع خصال و صفات او را كمتر

 نمود. 

سالگي تكميل مي شود وعقل مرد تا سن بيست وهشت سالگي هنوز نمو تمام  20: عقل زن در سن شوپنهاور می گوید

سالگي خود زندگاني مي  20خود را نمي كند. يعني ممكن است عقل مردباز ترقي كند؛وليكن زن در تمام عمر باعقل 

 كند.

راحوال مرد وزن نموده اند، مي فرمايند كه قواي عقليه و معنويه براي دلبري و طفل پروري استادان اين فن كه بحث د

سالگي تكميل مي شود؛ كه تكميل عقل او هنگام يأس نتيجه ندارد،  20به قدري كه درخور استعداد ووجود زن است تا 

 ي شود كه امور اجتماعي با زنان نيست.و موقع چهل سالگي و پنجاه سالگي ثمري نمي دهد. از اين تصريح چنين معلوم م

: به طوري كه عقل زن ضعيف تر از عقل مرد است، وجدانش نيز فيلسوف بردودن در كتاب ابتكار النظام می گوید

 كوچك تر از وجدان مرداست.

 بزرگي مي گويد:

 ا موجود نيست(دَع ذِكرَهُنً  فَلَيسَ  لَهُنً  وَفاء ) يادونام زنان را رها كن كه وفا وعهدي درآنه 

 ريحُ  الصًبا و  عُهُودُهُنً  سَواء) باد صبا وعهدو پيمان آنها يكسان مي باشد.(  

:يكي از نواقص ما زنان آن است كه افكار خود را مربوط به هم واطراف آن را درموقع ورود در مادام دوریموزا می گوید

 مسائل عامه نمي توانيم جمع كنيم.

ل ما، ما را از انصاف و راستي نظر وصحت حكم دور مي دارد. وتامل زياد در يك موضوعي برما : تأثر وانفعاباز می گوید

 مشكل است.

: قدرت وقوت عقلي ودقت تامل در زنان نيست، براي آنكه عاطفه، او را بازيچه خود قرار داده مادام دوالمير می گوید

 است. 

 ندارند. : مادران به صفت راستگوئي اعتنائيكنت آلمان گفته است

: زيرا كه دروغگوئي و برخالف واقع وحق سخن ودر كتاب طبایع زنان كه ترجمه كتاب) هانري ماریون( است، می گوید

 گفتن، طريق ودهليز بقيه كارهاي فاس و پست است وما نمي توانيم اين تهمت را درزن به كلي منكر شويم.

 مايه است.: غريزه پيروي از حق در زن ضعيف وكم دیگري می گوید

 : زن در حالت تصنع ورنگارنگ شدن اعجوبه غريبي است.فنلون می گوید
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 : به اتفاق تمام نويسندگان وموافق راي عام در زن صداقت صحيحه نيست.حكيمی می گوید

 : مرد به زن در هر چيزي كه مرتبط به صداقت و راستي است ، فضيلت وبرتري دارد. البرویير ميگوید

ن سريع االنفعال است و هر كه را دشمن بدارد، هيچ فضيلتي را در او مشاهده نمي كند. و آنكه را : زفنلون می گوید

 دوست بدارد هيچ عيبي در او نمي بيند.

عواطف زن حالت معتدله واستقراري ندارد، بلكه يا به طرف افراط مايل ويا به هر  ونيز در كتاب طبایع زنان می گوید:

 طرف تفريط متوجه است.

: عواطف زن مانع از صدق نظر وصحت حكم است وتا شخص مطلوب در محاكمه را نبيند و نشناسد ، اس می گویددوم

 حكم نخواه كرد.

: صدها از زنان شناخته شده اند كه ممكن است آنان را وادار نمود كه به آتش مونتاین نویسنده فرانسوي می گوید

 تفتيده خود را بسوزانند واز راي خود برنگردند.

 در فرانسه مثل معروفي است كه مي گويند: تخم كردن ممكن است، ولي اصالح زن ممكن نيست.

در باب يازدهم از رساله اول پولس به اهل قرنتس) قرنتس ، شهر و كليسائي به همين نام در يونان قديم بوده است كه 

ي ثروتمند و پر از گناه بوده است.( مي قبل از ميالد، ژوليوس سزار آن رابازسازي كرده است. گويند شهر 277در سال 

فرمايد: اما مي خواهيم شما بدانيد كه سرهر مرد مسيح است، وسر زن مرد؛ وسر مسيح خدا. وصدها از اينگونه عبارات 

كه راجع به برتري و بزرگي مرد است، درآن رساله و ساير رسائل حواريون و غير مرقوم است؛ هر كه مي خواهد رجوع 

 كند. 

اگر مراتب زن در جميع محاسن و صفات صوري و معنوي نازلتر از مرد باشد، در تدبير منزل و تربيت اطفال و آري، 

 حضانت آنها به درجاتي رفيع تر و به مراتبي منيع تر است. 

 آنجا كه طبيعت زنان را در كشيدن بار حمل مجبور مي كند وآنان را در اوان زه] زايمان[ به احوال مرگ مي برد وبه

اهوال) جمع هول، خوف، هراس، ترس( رنگارنگ مي سپارد، از تحصيالت جبر و مقابله چه جبراني مي كند واز فراگرفتن 

هندسه و فيزيك چه نتيجه مي گيرد؟! يا وقتي كه طفل شيرخواره اش در گهواره قرار وآرام مي گيرد ودر شب تار زار 

س چه سودي مي بخشد! يا هنگامي كه طفل يك ساله بر روي پا زار بگريد، حل مسائل اقليدس و فهم تقريرات ارشميد

افتاده و مي خواهد راه رفتن بياموزد و به مراقبت و مواظبت مادر خيلي نيازمنداست، اگر مادر او را رها كند وخود در 

تماعي جاجتماعات وارد شود وبه سلسله پيچاپيچ سياسات داخل گردد، سلسله بقاء نسل گسيخته شود و رشته حيات ا

 منقطع گردد.

 نشينند  وزايند   شيران   نر  زنان  را همين  بس  بود  يك هنر

 )از شاهنامه فردوسي(

 اينجا مقتضي است سياست مدن و تدبير منزل را تشريح نموده وآنها را در ميانه زن ومرد تقسيم نمائيم.

 سياست مدن

ن محكم قائم و استوار، وعماد سايبان آسايش اهل عالم اين مطلب بسي واضح است كه خيمۀ اجتماع بني آدم بردو ستو

 بردو عموم ثابت وبرقرار است: يكي سياست مدن، و ديگري تدبير منزل.

سياست مدن در افراد، آنكه كمر بربندد، واز منزل بيرون رود، تجارت كند. زراعت نمايد. كوه بكند. راه شوسه سازد. 

. به هالكت رسد. عرق بريزد وفحش بشنود. زحمت بكشد و خدمت كند.سختي بيابان طي كند. فالكت بيند. دريا نوردد

 برد وجفا چشد.
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اگر رعيت است، دچار صدمات ومشقت است. اگر كاسب است ، اليف] مونس[ غصه و محنت است .اگر وضيع است، 

افكار ، تاج نشاط  مبتالي آالم و اهانت است. اگر شريف است، آلوده به اوهام و مصيبت است. اگر خسرو است، صرصر

 خسرويش را ربوده. اگر كوهن است، ديده آمال را به خيال شيريني بيهوده گشوده.

وسياست مدن در اجتماع آنكه نظامي مرتب كند وقوه اي مهيا سازد. حفظ ثغور كند و صيانت حدود نمايد. تحديد قواعد 

را كوتاه كند وپنجه خونين ظالمان را از سربرايا  داخله كند و تهديد شدائد خارجه نمايد. تا دست تطاول ستم پيشگان

قطع نمايد. آهوان صحراي انسانيت را از چنگل پلنگان خونخوار نجات دهد. وماهيان درياي بشريت را از حلقوم نهنگان 

 غدار بيرون كشد. چراغ عدالت ومروت را برافزود و به آتش قهر و قصاص، خرمن حيات متعدديان را بسوزد. دوستان را

حالوت رأفت چشاند ودشمنان را مرارت عقوبت برساند. الجرم اين معاني جز به طعن و ضرب و قتل و نهب] غارت و 

چپاول[ صورت نگيرد. وغير از محاربه و جنگ و استعمال تير و تفنگ حاصل نگردد. كه مباشرت به اين اعمال و تعهد 

 حمل سختي و رنج[ وتصادم باشدائد و اهوال است.انجام اين گونه افعال، فقط به استقبال محن و مقاسات ]ت

 تدبير منزل

تدبير منزل آنكه به امور خانه داري مشغول گردد. اطفال رضيع را شير بدهد. واوالد صغير را تربيت نمايد. غذ مهيا كند 

لف سياهش معطر وعيش را مهنا] گوارا[ دارد. سفره عشرت بگسترد و بساط نشاط را آماده بسازد. ايويان را با عنبر ز

كند وشبستان را به طلعت زيباي چون ماهش منور نمايد. جامه خواب را تزكيه كند و جام آن را تصفيه نمايد. چراغ را 

 چون چهره دل آرامش برافروزد  واجاق را چون جان مشتاقش بسوزد.

 د  از ديباي زركشبه تن  آراي      منقش  جامه ها  آن  سرو سركش                                 

 كمر از لعل وگوهر برميان بست  به تن  پيرايه چون سرو روان بست 

 عبير  افشانداو بردامن   خويش  معطر سازد از عنبر تن     خويش  

 به گوش  آويزه  سازد گوشواره  بسان  مهر  و  ماه  آن  ماه    پاره 

 جمالش  ليك از پروين  فزايد       چه  ماه را   زينت    نبايد   اگر                                  

اكنون سياست مدن وتدبير منزل، دو عمود محكم است كه خيمه زندگاني بشر بر روي آن دو قرار گرفته واين دو ستون 

ردن، از تمشيت) راه ب را مي بايد زن ومرد به تعاضد) يكديگر را ياري كردن( وتعاون يكديگراستوار وبرقرار بدارند و آني

 روان ساختن( وانجام آن ها تغافل نورزند.

پس بايد به دقت تأمل كنيم وبه انصاف تفكر نمائيم، آيا صالح در آن است كه زن و مرد به طور اشتراك، سياست مدن 

ه ر منزل را كوتدبير منزل را انجام دهند؟ يا آنكه مرد سياست مدن را كه صعب  وشديد است به عهده بگيرد وزن تدبي

 نسبتا خفيف وماليم است انجام دهد؟

اينجا است كه ما با متجد دين وگروه غافلين و يا آنانكه فريفته مغالطه هاي سياست انگيز شده اند، مخالفت مي كنيم و 

. زن يردمي گوئيم: زن بايد وارد اجتماعات نشود. وزن بايد در سياست دخالت نكند. زن بايد شدائد احوال را به عهده نگ

بايد در بستر آرامش استراحت كند. چه، مهمانخانه طبيعت دار نكبت وذلت است واقليم شرور و ظلمت كه بشر بينوا 

 مجبور است در اين زندان تنگ) دنيا( اگر آهنگ ربودن لقمه ناني كند، با ناماليمات طبيعي ستيزده و جنگ نمايد.

در نظر اسيران نفس وهوي نيايد. وغير از فرومايگان از عقل ونهي دنيا سمي است مشهود و شهدي است مسموم؛ كه جز 

 را نشايد. سلطنتش بيچارگي است و امپراطوريش ديوانگي . نعمتش دواء دردمندي است ، وعزتش رنج و عنا و مستمندي. 
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) وخراطين راستي راستي اگر عالمي وراي اين عالم ظلماني نباشد، انسان اخس) خسيس تر، پست تر( مخلوقات است .

كرم، كرم خاكي( زير زمين از سالطين روي زمين گوي سبقت ربوده اند. چه آنها در مهد خاك آرميده اند واز اين بازيچه 

 هاي جگر خراش، فراغت گزيده، واينان براي يك مشت خاك، دمي نياسايند و آني از حسرت و ندامت آسايش نبيند.

انسان غيور را نشنيديم كه از دنيا اظهار رضايت كند و هيچ آدمي صبور را دنيا ايوان حيوان است وزندان انسان. هيچ 

نديديم كه از نكبات و بليات اوشكايت ننمايد. حتي مهمانان عزيز اين عجوزه غدار، از سرسفره اعتبار، جز لقمۀ حسرت 

ش نكرد، وهر سلفي به وندامت نخوردند و غير از خون جگر شربتي نچشيدند . چنانكه هر خلفي مصائب سلف را فرامو

 خلف خود گفت:

 كاين  سيه كاسه در آخر بكشد مهمان را  برو  از خانه  گردون  به در  ونان  مطلب

 ) حافظ شيرازي( 

 ويا آنكه با صداي نارساي ضعيف به آنان كه در دهليز تنگ اين مهمانخانه پرننگ بودند، فرياد زدند:

 به جا تا نربايند  دگرننهند     افالك كه  جز غم  نفزايند دگر 

 ازدهرچه مي كشيم ناينددگر   ناآمدگان   اگر  بدانند كه     ما 

 )خيام نيشابوري( 

 شايد بشنوند واگر اختياري از خود دارند برگردند!

اشتباه نشود، كه مي خواهم تصوف گويم ويا طريق روحانيت و رهبانيت پويم؛ حاشا وكال! بلكه مي خواهم بگويم ما به 

ع بقائي و تصادم حياتي و تزاحم اجتماعي مجبور و مفطوريم. يعني ميزبان طبيعت كه ما را به سفره سياه خود دعوت تناز

نمود، يك لقمه نان خالي از زحمت براي ما بشر مهيا نفرمود. بلكه به اين نمط ما را به قهر و اجبار برسر سفره بي اعتبار 

يم وهر كدام بر ديگري ستم و جفائي بنمائيم. تا اين گرسنه نماند، او سير خود نشانيد كه هر يك از ديگري لقمه بربائ

نمي شود. تا اين اسير نگردد، او شجاع و دلير نمي شود . تا من بنده نشوم، او مولي نشود. وتا تو مجنون نشوي، او ليلي 

ت من نفروشم، او نخواهد خريد. تا اين پسنگردد. تا اين ذلت نبيند، او عزيز نشود. تا اين زيان نبيند، او منتفع نشود. تا 

 نگردد، او بلند نشود. تا اين خلع نگردد، او نصب نخواهد شد.

پس اجتماعات بشري و مدنيت، ميدان شرور و تزاحمات است ومعركۀ پرشور تصادمات. هر مدينه اي كه بزرگتر، اين 

ائب و شدائد  درآن زيادتر. اگر انسان دقيقي بر روي شرور و ناماليمات در آن بيشتر. وهر جامعه اي كه وسيع تر، اين مص

كره زمين به نظر عبرت بنگرد و جامعه بشر را به ذره بين فكرت مالحظه كند، مي بيند هيچ كس تا هزاران بشر بينوا را 

 ،به تجارات مشروعه قانوني و معامالت رسمي مفلس نكند وآنان را بر روي خاك ننشاند، صاحب مليون و كرور نشود

 وديگري تا هزاران نفوس بي گناه را به خون آغشته ننمايد، به رياست جمهور نرسد.

غرض آن است كه دنيا محل نكبات و مورد شرور وناماليمات است كه بشر بينوا مي بايد در اين زاويه تنگ با ناماليمات 

كه بيچاره و ضعيف الحالند بركنار شوند طبيعت مبارزه و جنگ نمايد. پس سزاوار آن است كه در اين ميانه، زنان واطفال 

 ومردان قوي االحال مبارزه نمايند و تحصيل معاش كنند وبا عائله خود صرف نمايند.

 مثال

دنيا را به محبسي مثال مي زنيم كه يكصد عائله درآن گرفتار شده وهر عائله مركب از يك نفرمرد ويك نفر زن وسه 

سين ز زن و مرد واطفال رضيع و خردسال پانصد نفر است. ودر اين محبس طفل كوچك و رضيع است ؛ كه مجموع محبو

، هنگام شام وناهار از روزنه مخصوص روزي، شبانه روزي دو بار نان به خروار مي ريزند تا محبوسين از يكديگر بربايند. 

نان را بربايد وآن اين را  بديهي است كه در هنگام ربودن نان، صدمه وآسيب به اين وآن مي رسد. اين او را مي زند تا
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فحش مي دهد تا از دستش بقايد. چنانكه بدون دادو فرياد وكينه و عنادوخصومت ولجاج و ضرب و شجاج) سرهمديگر 

 را شكستن( نان به دست نيايد و مقصود حاصل نگردد.

ومرد هر دو بيايند و از در اين محبس دو فرياد بلند است دو تعليم منتشر: يكي مي گويد زن ومرد مساويند، بايد زن 

تصادم حياتي نصيب و روزي خود را بربايند، و ديگري مي گويد حاشا! زن بايد محترم بنشيند و پرده نشين شود وآرامش 

كند واطفال خود را محافظت نمايد ومردان بايد در اين تزاحم  ارتزاق و تصادم اليطال مبادرت كنند و مصادرت فرمايند. 

ي زنان واطفال ببرند. وآنان را نيز در خوردن برخود مقدم بدارند. دراينجا شبهه نيست كه نداي اول وهر چه ربودند، برا

 را از حلقوم دوست نادان يا مظهر شيطان مي دانيم، و نداي دوم را از گلوي انسان و مظهر رحمن مي شناسيم.

طيف است. زن ماهي يك بار بي بنيه چه، در مقدمات اوليه ذكر شد، زن ناتوان و ضعيف است. زن سست  عنصر و ل

ميشود. زن حامله ومرضعه مي گردد. چسان سزاوار است زن را در اين معركه پرخوف و خطر وارد كرد! چگونه رواست 

 زن را در اين نكبات و بليات شريك نمود!

ن عظمت و جمال زن، آفتاب فلك جمال است؛ نبايد در عقده ذنب) معصيت ،گناه، بليات منكسف شود. زن، ماه آسما

است، نشايد در رأس صدمت وناماليمات منسخف گردد. زن، صدف گوهر انسانيت است، بايد از تالطم امواج و تصادمات 

ايمن شود، زن ، حامل بار تقديس امانت است، بايد از تزاحم مهاجمات و مدافعات بركنار گردد. زن، كيوان ايوان رفعت 

و رود. زن، برجيس تقديس سعادت است، درست نيست در وبال مالل گرفتار است، شايسته نيست در حضيض مصائب فر

آيد. زن، بهرام كشور طهارت و خدارت) پرده نشيني، پارسايي( است، نبايد از سلطنت جاويد خود خلع شود. زن، ناهيد 

ن گردد. زبرج نضارت] طراوت و شگفتگي[ و خضارت] سرسبزي[ است، نشايد در سحاب پژمردگي و افسردگي مستور 

 دبير خلوتخانه آفرينش است، نبايد از سرادق قدس و حدائق انسان خارج شود.

پس مي بايد زنان را از اين ميدان خطر انگيز واين گلخن آتش بيز، قدري بركناره نشانيد تا ناماليمات معامالت و مبادالت 

هر گاه زن از يك ناماليمي متأثر شود ويا از اجتماعي را كمتر مشاهده نمايند. كه علماء بيولوژي چنين مي گويند: كه 

صورت مهيبي خائف گرددويا از شدت وهول خياله اي مضطرب گردد، آن تأثر وخوف و اضطراب در تشخيص و تعين 

جنين ثابت و برقرار گردد، وتأثيرات مهمه كند. مثال اگر بخواهند مولود حيوانات، ابلق گردد ونتايج آنها بدين رنگ 

در موقع تلقيح نطفه الوان ابلقي و يا حيوانات ابلق رنگ را از جلو چشم ماده بگذرانند. در اين اواخر زني درآيد، بايد 

طفلي زائيده بود كه خيلي شبيه به قورباغه بود، علماء اين فن، پس از تحير زياد، تحقيقات بسيار نمودند، معلوم شد كه 

و خشيت قورباغه را هميشه در نظر وي مجسم داشته كه درآن  زن از قورباغه خيلي ميترسيد و آن رعب و ترس و خوف

مولود نيز تأثير نموده وصورت جسميۀ مولود به صورت وهميۀ مام درآمده است. پس اگرزن در تزاحم حياتي وتصادم 

اجتماعي با مردان شريك شود، شك نيست كه غلق و اضطراب و تجسم صور مرعبۀ خائقه در زن پديدار و ظهور و بروز 

 مساوي آن در مولود آشكار گردد.

 مغالطه یا ایراد

در اينجا مغرضان كامل و يا بليدان] كندذهنان، كم هوشان[ جاهل، ممكن است دوباره به ما ايراد كنند و بگويند) چنانكه 

مي گويند( چون نسوان كه نصف بيشتر جامعه را تشكيل مي دهند، گوشه راحت گزيدند و در شبستان استراحت 

د و در امورات زندگاني و اجتماعي به مردان مددي ندارند و اعانتي ننمودند، بالضروره تمامي زحمات  به دوش آرميدن

مردان مي افتد. ومانندآن مي شود كه كارگري به يك دست كار كند ويا مرغي به يك بال بپرد؛ نه اين با يك بال به اوج 

ام مي دهد، پس تعطيل نصف جامعه، باعث تقليل ثروت عمومي مقصود مي رسد ونه آن با يك دست كار ، منظور را انج

 است.
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 جواب

ما در بيان تدبير منزل اشاره كرديم كه يك قسمت مهم زندگاني بشر، تدبير منزل است كه عبارات از اداره خانه وخوراك 

امور، زن متخصص تر و و لباس و حضانت اطفال رضيع] شيرخوار[ و تربيت كودكان صغير و غيره است. وبراي اينگونه 

چابك تر از مرد است. چنانكه مشهود و محسوس مي شود يك زن ضعيفي خانه را جاروب مي كند، غذا را مهيا مي 

سازد، طفل را شير مي دهد وكودكان خردسال را اداره مينمايد و اندازه اي كه ميسور است ، خياطي هم مي كند؛ كه اگر 

شود، اظهار عجز مي كند ودم از خستگي مي زند. پس اگر گفتيم زن در تزاحم امور آن كارها به يك نفر مرد قوي رجوع 

اجتماعي وارد نشود، نه آن است كه گفته باشيم به هيچ وجه كار نكند؛ بلكه كاري را كه او انجام مي هد به اندازه اي مهم 

 ناتوان است.است كه مرد از انجام او عاجز مي شود. چنانكه زن نيز از كارهاي مرد عاجز و 

پس اگر فرض كنيم يك عائله كه عبارت از يك نفر مرد و يك نفر زن وچند نفر اطفال خردسال باشد، مرد مي رود كار 

مي كند. وزن امور خانه را از تهيه غذا و لباس و حضانت اطفال برعهده مي گيرد وبه خوبي انجام مي دهد. هم مرد به 

، وهم زن به آسايش خيال امور منزل را انجام مي دهد. اما اگر بنا بر آزوي جمعي  فراغت كار مي كند و استفاده مي نمايد

مقرر شود كه هر دو بروند در يك فابريك) كارخانه( ويا اداره كار كنند، بديهي است بايد اوال براي حضانت وتربيت اطفال 

ه رستوران بروند تا غذاي مهياي بازار را يك مستخدم بگيرند كه آنها را سرپرستي كند و ثانيا در موقع ناهار و شام ب

ميل نمايند. ويا براي اين كار يك نفر طباخ بگيرند. در اين صورت ما مي توانيم ثابت كنيم عالوه از خسارات معنوي كه 

تربيت اطفال به دست ديگري افتاده و غذا به دست ديگري آماده شده، حصول خسارت و ضرر، بيش از وصول نتيجه 

 بود.  وسود خواهد

 احترام زن

از آن پيش كه طلعت احمدي از مشرق فاران] نام كوهي[ تابان شود وآفتاب محمدي از سحاب تيرۀ بشري نمايان گردد، 

سكان جزيزه العرب با جنس لطيف و عنصر شريف زن معامالت شديده و مقايسات عديده مي نمودند. گهي او را مانند 

چون اغنام مي دوختند. وقتي او را زنده زنده زير خاك مي نمودند وزماني با خنجر انعام مي فروختند و گاهي زبانشان را 

بران سينه شان را چاك چاك مي كردند ، اگر پدري مي مرد، زنان پدر به دست اوالد ذكور گرفتار مي شدند و به قانون 

 يا از كوه پرت نمايند. ويا به عبوديتمنحوس آن عصر، حق داشتند يا آنها را بكشند، يا بفروشند، يا به دريا غرق كنند، 

ابدي نگاهداري نمايند. چنانكه اين مرسوم مجري ومعمول بود كه اگر زني  دخترمي زائيد، روزش سياه بود. از اين رو آن 

مولود جديد را كه دختر بود به ناچاري زنده زنده زير خاك مي نمودند. وبراي آسايش ابدي آن دختر نيز پدر و مادر 

مهربان، مشفق( فخر ومباهات مي كردند كه او را نگذاردند تا زنده بماند و دچار آالم ومصيبات گردد. به شهادت  حنون!)

تاريخ و آن عصر ظلماني، چنان معامالت قاسيه با زنان معمول مي شد كه زنده به گور كردن دختران، موهبتي بود كه از 

ين قدر اين عمل درآن عصر رايج وجاري بود كه براي آن اطفال زنده به پدر و مادر مهربان به آن ) موئوده ( مي رسيد. وا

 (0سوره تكوير، آيه « ) واذا الموئوده سئلت» گور رفته، لغتي وضع كرده اند

در چنين عصري واز ميان چنين قبيله اي ، شارع اسالم تشريع شريعت نمود ونه تنها زنان را از مسالك مهالك نجات 

را كامال محفوظ نمود. هر چند نگارنده نمي خواهم مطالب ديني بنويسم و يا آنكه حقي را براي يك  داد، بلكه حقوق آنان

طرف ثابت كنم، بلكه از نظر نقطه اجتماعي بحث مي كنم. اين شارع بزرگ، چنان حقوق اين جنس لطيف وعنصر شريف 

نفرموده و حقوق اشاعه و اداره آنان را بر مرد  را محفوظ فرموده كه آنان را نيز در تحمل شدائد و بليات با مردان شريك

واجب فرموده ؛ به طوري كه اگر زن داراي يك مليون ثروت باشد ومرد فقير وبي چيز، معهذا حق نفقه و كسوه] پوشاك[ 

 او را برمرد واجب فرموده؛ حتي كفن او را نيز از مال مرد قرار داده است. 
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كه حقوق زنان را تا اين درجه محفوظ نموده ومراعات آنان را واجب فرموده، اينجاست كه مي خواهم انصاف بطلبم كسي 

در حق زنان بيشتر رافت و مهرباني منظور نموده، يا كسي كه زن را از سايه به آفتاب مي خواند واز راحت و استراحت به 

 مشقت و زحمت دعوت مي كند؟

ميالدي در پاريس ديده به جهان  2717تر را برخود نهاد، به سال آري، به قول ولتر) فرانسوا، ماري آروئه كه بعدها نام ول

گشود. تحصيالت خود را در مدرسه لوئي كبير به اتمام رسانيد. بعدها به انجمني به نام تمپل پيوست. سپس به شاگردي 

م  2621يكي از قضات دادگستري فرانسه درآمد. پس از چندي جايزه آكادمي فرانسه به وي تعلق گرفت . در سال 

اشعاري بر ضد فيليپ دوم سرود كه باعث زنداني شدن او در باستيل شد. در ايام زندان بود كه نام مستعار ولتر را براي 

درگذشت.( اشخاصي كه مي خواهند زنان را در احزاب خود وارد كنند وآنان را مصدق  2660خود برگزيد. او در سال 

رآن زنان را مسلوب الحقوق دانسته و آنان را حيوان هوشياري معرفي كرده، اقوال خود قرار دهند، به آنها مي گويند ق

در صورتي كه چنين نيست؛ بلكه قرآن از تورات بيشتر رعايت حال زنان را فرموده. ونيز مي گويد: ما بسياري از سخافات) 

ط است كه برشارع بزرگي جمع سخافت، كم عقلي( را به ناحق به قرآن نسبت داده ايم. ودر پايان سخن مي گويد: غل

صلي اهلل عليه و آله( يك چنين معامله منكري را نسبت به زنان تهمت و بهتان زنند. ونيز جرج سال  –مانند )محمد( 

مي گويد: تهمتي كه بعض نويسندگان نسبت به اسالم مي دهند كه اسالم  08انگليسي در مقدمه ترجمه قرآن در صفحه 

 ، غير صحيح و بي اعتبار است.زن را صاحب نفس اعتبار نكرده

پس اشخاصي كه از اين ناموس مي خواهند تجاوز كنند ودر جرائد و مجالت قضيه تساوي زن را با مرد مطرح كرده وخود 

را غم خوار اين جنس لطيف معرفي مي كنند ودر درشكه مي نشينند و او را به طرف دست راست مي نشانند، ودر راه 

ست خود قرار مي دهند، هر چند اين عمل مبرور و قابل تحسين است، وليكن سزاوار آن است رفتن، خانم را به طرف را

كه مراعات كليه را كه در حق زنان منظور شده، فراموش نكنند. واين جوهر شريف وعنصر لطيف را در اقتراف] كسب[ 

ا به دوش ضعيف اين بيچارگان وتجارت، براي تزييد دولت و ثروت معاون و معين خود قرار ندهند. ونصف كار خود ر

 ننهند. بلكه آنها را به خانه داري و طفل پروري كه فطري و جبلي آنهااست بگذارند. 

 اكنون ما بايد نظري به حجاب افكنده و از حقيقت او مهتجب نمائيم.

 حجاب چيست؟ وحق با كيست؟

اهيم وارد معتقدات ملل واقوام شويم، ولي هر چند نظريات ما به قضاياي فلسفي و اجتماعي است و نخواسته و نمي خو

در اينجا مجبور مي شويم كه بگوئيم حجاب اگر بد است، بي حجابي ازآن بدتر است. اگر اين است كه در هندوستان ، 

زن دركيسه سياهي برود، كه اگر متحرك نشود و مشي نكند، معلوم نشود جماد است يا حيوان، مجسمه است يا انسان، 

رمساري براي طرفدارانش! و بي حجابي، اگر آن است كه تمام بدن زن عريان گردد و ران وسينه و ناف زهي خجلت و ش

او نمايان شود، ودر مجامع و شوارع، نازان وخرامان رود و قدم برديده عفاف و انصاف نهد] خوشا[ ذلت و رسوائي براي 

 هواخواهانش!

 رده  افغان شودكه آهنگ بي پ  زن  آن به  كه در  پرده  پنهان شود

 ) نظامي گنجوي، شرف نامه(

پس چنين حجابي بد است و چنان بي حجابي نيز بدتر. اكنون ما صورت حجاب مشئوم] شوم[ و بي حجابي مذموم را در 

 اين كتاب قرار داده وحد وسط را نيز كه صورت دهقانان ايران است قرار مي دهيم وبه افكار صافيه وا مي گذاريم.

چون گل شكفته شود و چشمان فتانش باز، وليكن غنچه دهانش، مرواريد دندانش را غماز نگردد. زن  زن بايد رويش

بايد دست خود را از آستين عفاف چون نقره خام بيرون بياورد، ولي به هر ناكس بي انصاف ندهد، زن بايد آهووار  بر 
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چ سفلۀ ] پستِ فرومايه [ شياد نگردد. زن بايد بساط نشاط بخرامد و نخجير ] شكار[ هيچ صياد نشود و اسير تدبير هي

به پرده كثيفي خود را منخسف نكند و در محاق انزوا نيارامد و بدرآسا نمايان گردد، ولي نه چنان بتابد كه از زمره مشتاق 

از  و گروه عشاق ،حلقه اي هاله وار به گردش پديدار شود كه چشم عفاف و انسانيت گريان شود. زن جز با شوهر خود

هر كسي بگريزد وغير از صورت ودست از اظهار هر عضوي از اعضايش بپرهيزد. اسالم نگفته مانند زنان هند زن در 

كيسه رود ويا كفني سياه بپوشد؛ اسالم مي گويد دست و صورت زن باز باشد و ساير بدنش محتجب گردد. اگر باورنداريد، 

ت قديم.اگر از سنت بي خبريد ،اين است شهرت واقوال فقها. اگر اين است قرآن كريم. اگر نمي فهميد، اين است سن

شهوت و اقوال فقها را نپسنديد، اين است روش اصحاب وعمل اتقياء، مخصوصا آقاي سيد علي صاحب رياض و مرحوم 

شيخ محمد حسن صاحب جواهر و مرحوم شيخ مرتضي انصاري در كتاب نكاح؛ كه در ملحقات مكاسب است به عدم 

ائلند. حتي آقا سيد محمد كاظم يزدي در عروه الرتقي به عدم حجاب] در كيسه رفتن مانند هنديان[ فتوي حجاب ق

داده و به عالوه جميع فقها در حين ازدواج  مي گويند: بايد زن را ديد و پسنديد، بلكه مكرر ديد؛ چه، ازدواج يك نوع 

وظ و مأمون شود . حتي صاحب جواهر ، متعرض است كه معامله است ومي بايست از غرر) در معرض هالك افتادن( محف

 مي بايد راه رفتن و سخن گفتن و موي سر و دندان هاي او را ديد.

حاال بايد مالحظه نمود از مروجين شريعت و حماه احكام اسالميت، آيا كسي هست كه دختر خود را اينطرو كه اسالم 

 ي عمل ازدواج را مجري نمايد؟گفته ارائه بدهد ومطابق شرع احمدي و قوانين محمد

اينجاست كه بايد عالقه مندان به اسالم گريه كنند ودوستداران شريعت سيد انام نوحه و نديه نمايند؛ كه چگونه] نشانه 

هاي[ اسالمي منكوس گشته و اعالمش ]نشانه هايش [ مدروس] بي رونق[ مانده! بعضي ازآنان كه خود را حجت اسالم 

نام مي دانند وبرخي از آنهائي كه خويش را محيي شريعت مي پندرند و مروج دين مي شمارند، مي خوانند و قدوه ا

دشمن دين شدند ومميت اين آئين گشتند. براي آنكه احكامي كه در اسالم چون چراغ فروزان روشني بخش جهان 

ز صفحه تقديس دين وآئين محو آدميت ونورافزاي جامعه مدنيت بود، به هواي نفساني خود خاموش نمودند و آثارش را ا

كردند. وآن را به كلي متروك داشتند. ودر عوض، آداب و عاداتي كه مخالف عقل سليم و روح تمدن بود، به تسويالت 

 شيطاني و افكار شخصي در جزوء دين وارد كردند؛ بلكه آن را از اركان مهمه دين وآئين شمردند.

الم عليهم الس -اعصار و در تمامي اديان ابراهيمي حتي زمان ائمه معصومين]البته چنين علم آموختگان ديني در تمامي 

بوده اند وهستند كه از دانش مذهبي خود مانند متاع تجارت استفاده مي كنند، تا خود وصاحبان زر و زور را تأمين  –

اره درب –عليهم السالم  –ن كنند. آنچه مهمّ است وظيفه پيروان اديان خصوصا اين است كه با توجه به آنچه ائمه طاهري

 عالم شايسته اقتدا فرموده اند، قائد و پيشوا اختيار نمايند.[.

غَيبَ وال يَعلَمُ ال» مثال به اندازه اي غلو در پيشوايان ديني نمودند كه اگر بيچاره اي به حكم صريح قرآن كه مي فرمايد:

قُل ال يَعلَمُ مِن في السًمواتِ واالَرضِ الغَيبَ اال اهللُ وَ ما » د:مي فرماي 71خداوند رحمان در سوره نمل، آيه « ) اِال اهلل 

بگويد آنها بشرند وعلم غيب ندارند، كافرش مي شمارند . ويا اگر كسي بگويد انبياء بشرند وبنا « ( يَشعُرونَ اَيّانَ يُبعَثون

مرتدش مي شناسند]كه البته حُكم آن با به قول بعضي از علما، سهو وخطا از آثار بشريت است و شامل آنان مي گردد، 

 «اشهد ان عليا و لي اهلل »است[ وبانك وادينا و وا اسالما بركشند. ويا اگر آن بگويد –علهيم السالم –فقيه آل محمد 

جزء اذان واقامه نبوده ونيست، ) البته امثال مؤلف در هر مقام علمي باشند در مرتبه اي نيستند كه به حريم اين نوع 

وت هاي مخصوص فقهاء عظيم الشأن  اسالم واردشوند. شهادت ثالثه بنابر آيات و روايات زيادي كه بزرگان ومشاهير قضا

اسالمي شيعي با دليل و استدالل اقامه كرده اند مكمل شهادتين است. ) شهادت ثالثه/ آيت اهلل العظمي سيدابراهيم 

ت ثالثه / محب االسالم موسوي+ شهادت ثالثه در قرآن / آيه ميالني+ شهادت ثالثه/ آيت اهلل شيخ محمد سند+ شهاد
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اهلل حاج شيخ علي محمد زنجاني+ پژوهشي درباره اذان/ استاد سيد علي شهرستاني+ اهميت اذان و اقامه / آيت اهلل 

گ سيد اسماعيل مرعشي + اذان شعار اسالم / محمداسماعيل نوري+ نداي شيعيان /ميرزا عبدالرسول احقاقي+ فرهن

اشهد ان ال اله اال » نامه اذان/ محمدي ري شهري+ شهادت ثالثه /عبدالرضا ابراهيمي( اگر كسي اقرار به شهادت اول

را به شهادت اول بيفزايد مسلمان « اشهد ان محمد رسول اهلل» بنمايد موحد است ومشرك نيست واگر شهادت دوم« اهلل

 »را بردو شهادت ديگر اضافه كند مؤمن به اساس اسالم است كه درآيه« اشهد ان عليا ولي اهلل» است. واگر شهادت سوم 

( خالصه شده است. مرحوم آيت اهلل العظمي حاج سيد 11سوره نساء: « ) اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول و اُولي االمر منكم

– ، شخص علي بن ابيطالبدر واقع اگر او كه براساس شهادتين، شهادت ثالثه را پذيرفته» ابراهيم ميالني مي فرمايند: 

را فرد مستقل در اسالم نمي شناسد و به فتنه اعتقادي غاليان گرفتار نباشد، يعني حدي فزونتر از  –سالم اهلل عليهما 

آنچه اسالم براي پيامبر وامام معين كرده است براي حضراتش قائل نيست بايد شهادتين رابدون شهادت ثالثه اقرار 

بنابر ادلۀ عقلي و نقلي مي توان گفت شهادتين كفايت كننده شهادت ثالثه نيست لكن شهادت  ايماني ابتر بداند زيرا

چاپ شوم( البته در هر آنجا كه  221ثالثه با توحيد به آنچه از نظر گذشت كفايت كننده شهادتين است) مسائل روز: 

ه كرد به هر روي پرسيده بوديد در تشهد گفت مانند اذان واقامه بايد شهادتين گفته شود نمي توان به شهادت ثالثه اكتفا

نعرۀ وامذهبا و اعليا از سوز دل بلند نمايند) براي اطالع « ( شود يا نه با مراعات عدم جزئيت بله گفته شود بهتر است.

تأليف سيد علي رضا سيد كباري چاپ « مسند فاطمه بنت الحسين » تن از مشاهير فقهاء شيعه به كتاب 288از فتواي 

رجوع شود( ويا فالن بگويد: زيارت قبور در اسالم، حضور عندالمزور  287تا  10تشارات زائر آستانه مقدسه قم صفحه ان

و فاتحه است و بعضي از اين زيارت نامه هاي مجعوله مغلوطه، مخالفت با آئين دارد)واين قطعه چقدر قبيح و غلط است: 

 ( وامحمدا گويند.آيا مي دانيد پنبه را در كجاي ميت مي گذارند ؟

ويا بهمدان بگويد: تيغ زدن و زنجير زدن حرام است، واماما گويند. واگر من بگويم نخل حركت دادن، چه بدعتي است؟ 

واحسنا گويند. واگر شما بگوئيد: تعزيه شام غريبان چه حكايتي است؟ واحسينا گويند. وهمچنين هزار ها مطالب ديگر 

نموده اند. مانند نجاست اهل كتاب وغيره؛ كه محل خالف است وبنده را مجال شرع و گفتن كه به ناداني جزء دين وآئين 

 نيست.

وليكن مروجين حقيقي اين آئين و فقهاء كامل اين دين، جميع حقايق رادر كتب استدالليه ونظريه خود به اصرح] صريح 

 ترين و روشن ترين[ عبارات بيان فرموده اند. 

و همچنين فخر االوائل و « اول درجه الغلو انكار السهو عن النبي»مي فرمايد:  -عليه الرحمه -چنانكه شيخ صدوق

االواخر. صاحب جواهر در مسئله كركه وزني و مساحتي آنها با يكديگر وفق نمي دهد، مي فرمايد: در اين مورد علم امام 

مي در قوانين در ترك استفصال ) عين عبارت قوانين) و اما فيما وانبياء مثل عالم خالق نيست و همين طور ميرزاي ق

ايضا حادثه وكل حادث مسبوق بالعدم  –علهيم السالم –يعلم فهو ايضا كذلك الصاله عدم العلم فان علوم المعصومين 

 مي داند وبعضاالزلي يقينا( همان معني مي شود كه گفتيم.) مولف( مي گويد: ما بعض چيزها را يقين داريم كه امام ن

چيزها را از قبيل احكام يقين داريم كه مي داند وبعض ديگر را شك داريم كه امام مي داند يانمي داند. استصحاب جاري 

مي كنيم واصل عدم علم امام است برآنها. ) استصحاب مسئله اصولي است. ) مؤلف( وباز شيخ محمد حسن صاحب 

را از زيارت اميرالمؤمنين محو نمودند. « السالم علي االصل القديم» ملهجواهر الكالم ، درنجف اشراف امر داد كه ج

وفرمود اين كلمه غلو وغلط است واسباب ضاللت مي شود.وبه همين طرز، شهيدين در لمعه و شرح ان تصريح دارندبه 

نبوده ونيست. واعتقاد  از مجعوالت است وجزء اذان« وان محمدا و آله خير البريه -اشهد ان عليا ولي اهلل» اينكه كلمه 

كه  -نيز شهيد ثاني نقل مي كند كه فرموده است مفوضه -عليه الرحمه -به جزو بودن آنها نيز جائز نيست. واز صدوق
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آن كلمات را در اذان و اقامه داخل كرده اند. ]البته با تعظيم به نام مبارك شهيد ثاني و شيخ صدوق  -گروهي از غاله اند

 حضرت را بنده« اشهد ان عليا ولي اهلل»اليان علي اميرالمومنين را خدا مي دانند ودر صورتي كه بايد توضيح دهيم، غ

تن از فقهائي كه جواز شهادت ثالثه را در اذان واقامه  288اي در مقام ولي اللهي معرفي مي كند. عالوه ترديدي نيست 

تا  10چاپ انتشارات زائر آستانه قم از صفحه  داده اند) مسند فاطمه بنت الحسين تأليف سيد علي رضا سيد كباري

( حتي ذواتي كه اذن آن را در تشهد يا قيد اينكه مستقال اداء نشود، يعني عنوان جزئيت پيدا نكند) در چراغ راه 287

كمال اقوال ايشان با قيد سندنقل شده است( اجازه داده اند. حتما اقوال شهيدين وشيخ صدوق راديده اند و فتواي به 

 مجاز بودن آن داده اند.[

 نتيجه سخن

آنكه زنان درجميع حقوق بشري واجتماعي و حظوظ علمي وادبي وشئون معنوي واخالقي با مردان مساويندو مزايايي 

كه به حكم عقل وانسانيت بايد براي اين جنس لطيف وعنصر شريف قائل شد، آن است كه امورات صعب و شديد را خود 

و خفيفي را كه باساختمان دماغي و عصبي آنان توافق دارد، بدانها احاله نمايند. نه آنكه در متحمل شوند وامور سهل 

 شدائد و صدمات آنان را دعوت فرمايند. 

 خانم ها

شما گول متجددين را نخوريد، شما به اين افسانه ها افسون نشويد، شما خبر نداريد همجنس شما خانم هاي غرب به 

روند در فابريك ها ]كارخانه ها[ كار مي كنند وده يك آسايش وآرامش ندارند. شما خبر ناچاري روزي شش ساعت مي 

نداريد كه آن بيچارگان از بدختي و پريشاني و بيچارگي، تحمل اين گونه شدائد مي كنند . شما خبر نداريد كه در جنگ 

ازآنها كار مي كشيدند. شما به اين چهار  بين المللي كه مردها كشته شده بودند، خانم ها را مي بردند و به جاي مردان

نفر خانمي كه از خارجه به اين مملكت مي آيند ، نگاه نكنيد؛ زيرا اينها خانم هاي اشراف، اعيان، سفراء، وقناسل ) جمع 

پا وقنسول( اند. شما تصور نكنيد اين گونه حرف ها شما را خانم سفير يا خانم امير و وزير مي كند. شما به توده ملت ار

و خانم هاي رنجبر آنجا نگاه كنيد كه اگر مثل مسلمين شوهري داشته باشند كه معاش آنها را اداره كند، جز به امورخانه 

 داري و تربيت اطفال به كاري ديگر نمي پردازند.

 وصل

 قره العين در مسافرت تبشيري( رهبري ) قيادت 

رابه تمام اطراف و اكناف برسانند، و پيوسته دستور العمل از  از آن پس كه جمعي دلباخته باب شدند وخواستند اين ندا

باب مي رسيد واصحاب را به اشتغال و انجذاب دعوت مي كرد، ومراسله اي براي قره العين مبني برهمين معاني رسيد، 

وافكار  عقايد جماعتي از بابيان در بغداد گرد آمده، پس از مشاورت و تباني، چنين تصميم گرفتند كه بايد انقالبي در

افكنند وتوده ملت رابه ظهور نقطه باب بشارت دهند.واسباب تبليغات در آن وقت، مانند اين عصر مهيا نبود، اين بود كه 

پس از ردو قبول، چنين تصميم گرفتند كه هيئت بسياري از زن ومرد به اتفاق واتحاد روانه ايران شوند و با طمأنينه و 

وامصار] شهرها[ عبور نمايند و مردم را به ظهور باب الهيه بشارت دهند. و بعد ازآنكه چنين وقار از قري وديار و بالد 

تصميمي متفق عليه گرديد، دوباره چنين صالح ديدند كه رياست آن جمع وقيادت آن وفد] رسالت[ به سه مالحظه با 

 قره العين باشد:

ران استعمال مي كنند غلط است؛ زيرا عزم به معني نيت يكي آنكه رئيس و زمامدار جمعي از معتزمين) اعزامي كه ديگ

چون عقيد ضمير به فعلي يا ترك فعلي براي « عزم االمر يا عزم علني االمر عقد ضميره علي فعله»كردن به كاري است 

ته زام گفبشر غير مقدور، بلكه از جمله محاالت و ممتنعات است،  از اين جهت عرب عزم را به باب افعال نبرده است تا اع
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شود. ومتاسفانه اين كمله غلط چند سال است در وزارت معارف در مورد شاگردان معتزمي به اعزامي استعمال مي شود.) 

مؤلف( تبشير و تبليغ كه همگي به لباس اهل علمند، همين كه قره العين شد، بيشتر سبب توجه واقبال و تفحص نساء 

ظيم[ و اهميت مطلب بيشتر خواهد بود. چنانكه خيلي اشخاص از قبيل ورجال شود و در انظار صغار و كبار عظم] ع

مالابراهيم محالتي و شيخ صالح كريمي و شيخ محمد شبل و آقا سيد احمد يزدي و غيره) پدر كاتب وحي ( بودند وهمه 

ائد اگر مردي ق در انظار خودرا مطيع و حاشيه نشين بساط قره العين  معرفي مي نمودند؛ وجهت ديگر آنكه مي دانستند

و رئيس شود، در هر نقطه از نقاط شهري از بالد، قهرا مورد سؤال و جواب وبحث و جدال و قيل و قال با علماء و متكلمين 

و متالهين] علماي علم الهي[ واقع خواهد شد. وچون به مجادله و محاوره پردازند، عالوه از آنكه نقطه منظور كه بشارت 

آنان فوت شود، موجب خصومت گردد. و ماال مستلزم جنگ و جدل شود. وچون زن را به قيادت  و انقالب افكار است، از

معرفي كنند واو را به رياست قوم جلوه دهند، از آن مخاطره محفوظ شوند. وزيرا از صد نفر عالم، نودو نه نفر از جدال با 

 زني چون قره العين احتراز مي كند.

تضييقات ]سخت گرفتن هاي حكومتي[ حكومتي منجر شود، چون پاي زن به ميان وجهت سوم آنكه اگر به جلوگيري و

 آيد، به مساهله] آسان گرفتن[ ومسامحه) كاري رابه تأخير انداختن، كوتاهي كردن( رفتار كند.

يران ا نه آنكه من مي خواهم به كلي سلب علم يا فضل از قره العين با عده اي از پيروان باب براي تبشير وتبليغ به صوب

حركت نمودند، به رسل و مكاتبات، مقدمات را تمهيد كرده وخط مشي را در ميانه خود معين داشتند تا هر چند اشخاص 

از تبعه باب بتوانند در عرض راه به اصحاب ملحق گردند.وخود قره العين هم چنان كه فطري و طبيعي زنان است، حجله 

طاوس بهشت پيراسته مي نمود. وچون در همدان ورود كردند، قريب  اش را چون عروس آراسته مي كرد و تن را چون

چهل نفر زن و مردبودند كه من جمله از زنان، همشيره مالحسين بشروئي و زوجه ميرزا هادي نهري و به قولي والده 

بيل ان[ آنان از قمالحسين بشروئي بودند . باز سه خانه قبال براي آنان مهيا بود: يكي جهت اعمده ]سران[ و زعماي ]بزرگ

قره العين، مالابراهيم محالتي و پدر كاتب و حي وغيره، وديگري براي ساير احباب و اصحاب، وديگري نيز جهت واردين 

و طالبين. پس از ورود هنگامۀ تبشير را گرم نمودند و مردم هم براي تفحص و تحقيق مي رفتندوبعضي روزها هم آن 

وار منتشر بودند وبه عقيده خود، بشارت ظهور نقطه باب را مي دادند. وخود قره اشخاص مبشر به كوچه و بازار ملخ 

العين هم به منازل اغنياء وبزرگان مي رفت. من جمله به قلعه بهمن ميرزا كه دارالحكومه بود ورود نمود و با حرم و 

باالخره حاجيه خانم كه  متعلقات حكومتي صحبت همي داشت. وبذر اين عقيده جديده را در قلوب، همي كاشت ؛ كه

حرم يكي از بزرگان آنجا بود، بابي و مآال بهائي شد. واشعاري چند در وصف ميرزا سرود .وشاهزاده خانلر ميرزا، براي 

تفريح خود مجلسي آراست. وحاج ميرزا علي نقي عارف مشرب را با دوسه نفر ديگر از جناب ها ومالباشي هاي عصر) 

را براي تعليم وتربيت اطفال خود نگاهداري مي كردند واو را مالباشي مي گفتند.) مولف(  بزرگان درآن ايام، آخوندي

خود دعوت كرد و قره العين را پس پرده نشانيده كه با حضرات گفتگو نمايد. ومال الياهو و مالالله زار كليمي نيز نظر به 

ي از حلقوم آن جمع شنيدند، پروانه وار به گرد آن بغض با اسالم، درآن اوقات كه نغمه تشتت و تفرق را در جامعه اسالم

شمع پريدند. ودرآن حال بديهي است  خيلي مسرور مي شوند ومانند همان چند نفر يهودي كه در قرون اولي تظاهر به 

اسالم كردند واز جعل اخبار ناشايسته ،چون كعب االحبار و غيره، دشمني خويش را به اسالم نمودند كه امروز علماي 

صر آن روايات را كه اغلب مجلسي جمع نموده، اسرائيليات مي نامند،  چنان شعله اخبار كذبه و عظمت قره العين و م

نابغه و بي مانند بودن او را افروختند و متاع تقلب و قاچاق را چون ساير يهوديان در بازار مسامع وافكار فروختند كه 

 بازار دين سازان رواج گرفت.
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زمين رساله مشحون از اخبار و آثار باب به امضاء قره العين تهيه و پرداخته نمودند وبه توسط مالابراهيم باري، كمپاني معت

محالتي نزد رئيس علماي آن بلد فرستادند. وقتي مالابراهيم آن مراسله را در حضور جمعي از طالب به او رسانيد، چون 

ي برآشفت وامر داد كه مالابراهيم را كتك كاري نمودند. مال در فاتحه كتاب دعوت به ظهور باب ديد، سخت برنجيد و هم

ابراهيم كه سخت از ضرب و شتم آزرده شده به نزد اصحاب و احباب مراجعت كرد. چون اصحاب اين خشونت از علماي 

 قهمدان ديدند،سخت برنيدند ودست از دامان تبليغ و تبشير بركشيدند. بعضي به عراق عرب شتافتند وبرخي به اتفا

 قره العين به جانب قزوين رهسپار گرديدند؛ كه از جمله آنان شيخ محمد شبل بود.

 ورود قره العين به قزوین و حادثۀ قتل عمویش

چون گروه معتزمين به قيادت قره العين به بلده قزوين رسيدند، هنگامه تبليغ و تبشير را گرم نمودند تا قلوب اهالي را 

د. چون چند روزي بدين نمط بگذشت ، پدرش به واسطه حب پدري و فرزندي بركنار شد به جانب باب متوجه ونرم نماين

و عمش براعراض و انكار استقرار گرفت. وهر چند پدر و عمو وسايرين وي را تكليف مي كردند كه دست از اين كار 

ني و ناسازگاري كردن زن با بشويد و با شوهرش مال محمد امام جمعه طريق سلم وسالم را بپويد و سخن از نشوز) نافرما

شوهر( واعراض نگويد، در پاسخ مي گفت: ميان خبيث و طيب و كافر و مؤمن بينونتي ]مخالفت[ تمام و ضديتي الكالم 

است . از اين رو به نافرماني شوهر و تمرد و عصيان برقرار بود. وحتي از اوالد خود صرف نظر نمود. واين معاني باعث 

 مي شد و مي كوشيد (كه نه از مشاهير علماء قزوين بل از مشاهير علماي شيعه بود)محمد تقي رنجش عمويش حاج مال 

اين گونه اباطيل و اوهام وترهات و خرافات، رواج نگيرد. از اين جهت هر روز كه به منبر برشدي، به كفر والحاد بابيان  ،

 )وباب دراز نمودي ومردم را از متابعت آنان منع و تحذير (احسائي)سخن گفتي. حتي زبان جسارت در حق شيخ 

فرمودي وبه شهادت خودبهائيان، قره العين قبل از وقوع حادثه، بعضي از ضعفاي احباب و اصحاب باب را كه  (ترساندن

الح در قزوين بودند امر به مسافرت و حركت از قزوين مي دهد؛ مگر شيخ صالح كريمي وابراهيم محالتي و ميرزا ص

شيرازي كه با قره العين كار همي كردند و براي قتل حاج مالمحمد تقي رأي همي زدند. در خالل آن احوال، مال جليل 

ارومي كه يكي از زعماي بابيه و مبشر اين امربود، وارد قزوين گرديد و جهرا به دعوت وتبليغ مشغول و در نهاني با ياران 

خار راه بابيان بود، مي ديد، اتفاقا حاج مال محمد  تقي، مي فرستند ومالجليل  خويش توطئه قتل عموي قره العين را كه

را مي آورند كه وي را از شورش تبليغ و بلواي تبشير باز بدارد و او را به ديار خود مراجعت دهد؛ چون مالجليل به خانه 

طور هجوم و جسارت به خانه مالمحمد  حاج مال محمد تقي مي رسد، طائفه فرهادي سابق الذكر كه از بابيان بودند، به

را تصميم مي گيرند. پس از آنكه مال محمد تقي تقي ريخته و مالجليل را به خانه خودشان مي برند، سپس قتل حاج 

عزم را جزم مي كنند، دو نفر هم براي مباشرت قتل داوطلب مي شوند: يكي ميرزا هادي فرهادي و ديگري ميرزا صالح 

ي مسجد به او مي رسند وبا حربه هاي آهنين خود بر سر و رو وشكم وپهلوي او مي زنند. چندان كه شيرازي كه در حوال

نگرديده وتا سه روز هم زنده بود.  شهيد  يقين بر هالكت او كرده، فرار مي نمايند. ولي حاج مال محمد تقي همان ساعت 

خوابد و عطش بابيان به خون او فرو نشيند، كه به ديگران وبا آنكه قاتل را شناخته و معلوم بود، معهذا براي آنكه فتنه ب

از دست ستم وعدوان نگشايند،وصيت كرد متعرض كسي نشوند كه قاتل را عفو نمودم. وليكن حكومت براي اجراي 

سياست خويش، متهمين به قتل را كه ميرزا صالح شيرازي و هادي فرهادي و مالابراهيم محالتي و شيخ صالح كريمي و 

فر بابي مجهول ديگر بود، دستگير نمود. هادي فرهادي فرار كرد و به طهران شتافت و ساير بابيان را هم در تحت يك ن

نظر داشت تا قضيه معلوم گردد. چون مباشرت حضرات در قتل آن معلوم و مسلم شد و قاتلين يقين برهالك خود 

فراتر نهاد و در محضر حكومت گفت: كسي (ي پروائيب )نمودند، صالح شيرازي براي نجات سايرين، قدم جسارت و تهور

را نيازاريد كه فقط من او را كشته و هالك نمودم. چون از او پرسيدند ، چرا حريۀ ظلم و بيداد را نواختي و عالمي بي 
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فتخار ا گناه را مقتول ساختي؟ چنين پاسخ گفت: او دزدي بود كه چند دانه انگور از تاكستان ابوحنيفه دزديده و بدان ها

كرده و گردن استكبار را بلند نموده و فرستاده حضرت كردگار را انكار مي كند. وبه عالوه مؤمنين وتابعين او را آزار مي 

نمود؛ از اين رو قتلش الزم واعدامش واجب بود. باالخره دسيسه صالح براي نجات سايرين چندان مؤثر نشده وامر به 

 قتل هر پنج نفر صادر گرديد.

ل آن احوال، قره العين هم براي استنطاق وتحقيقات در تحت نظر حكومت بودوبدين واسطه خيلي آزرده و ملول در خال

بود. واز جهت ديگر هم مراسالت متواليه بابيان، متتابع و متوالي بود كه به طرف خراسان گرد آيند و نهضتي بديع 

حسينعلي نوري خبر چين سفارت روس  )ان طهران را كه ميرزابنمايند. وميرزا هادي فرهادي هم به طهران رفته بود وبابي

در رأس آنها قرار داشت، از قضيه قزوين و گرفتاري قره العين آگاه نموده، بابي هاي آن روز،چون اعضاء محفل  (تزار

گرفتاري  روحاني بهائيان امروز، چنين رأي مي دهند كه هادي به هر وسيله شده به قزوين شتابد وقره العين را ازاين

بربايد. لهذا فرهادي نيز نهاني به قزوين آمده و شبانه به معاونت زنان فاميلي خويش، قره العين را ربوده و به تدبيراتي 

او را به بيرون قزوين رسانيده وسه اسب حاضر كرده، يكي قره العين و ديگري ميرزا هادي وسومي جهت قلي نام خادم، 

ه طرف طهران رهسپار شدند.ويكسر به اندرمان كه قرب شاه عبدالعظيم است وارد هر سه سوار گشته و از بيراهه ب

گرديده، واز آنجا مكتوبي به ميرزا نوشته واز ورود خود اورا خبر مي دهند.ميرزا نيز از طهران به استقبالشان شتافته و 

 حسينعلي)ه منزل شخصي ميرزاعصري به اندرمان رسيده، پس از بوس وكنار، شبانه به اتفاق يكديگر وارد طهران ب

ميشوند. ) منزل شخصي ميرزا را كه در محله عرب ها مي گويند و به دروغ درروزنامه چهره نماي مصر خبرها (نوري

نوشته اند، ما درمحل خود حقيقت را ذكر مي كنيم.) مؤلف( وازآن پس با سائر بابيان به طرف بدشت) ناحيه اي وسيع در 

 نمايند . چنانكه به جاي خودگفته آيد.نزديكي شاهرود( حركت مي

اين جسارت بابيان در قتل آن بي گناه ،سبب مرعوبيت ملت از آن جمعيت گرديد ؛ كه هنوز آثار و عالئم آن مرعوبيت 

در بعضي از بي خبران باقي و برقرار است . كه مكرر به خود نگارنده گفتند: مگر شما از حضرات بابي ها وبهائي ها نمي 

من گفتم: بنده كه از احوال روحيات و ماديات آنها مطلعم، ابدا نمي ترسم و همانطوري كه مواليشان آنان را ترسيد؟ 

اغنام ناميده، نگارنده نيز آنان را اغنام ديده و فهميده، اگر شما از تمام گوسفندان عالم بترسيد، من نيز از اين پنج هزار 

 يد.و دويست نفر كه در تمام دنيا است خواهم ترس

هر چند براثر انتشار جلد اول و دوم اين كتاب، بعضي از آن گوسفندان نيز كه به كتاب رسيدند و مطالب آن را فهميدند 

 به هوش آمدند و آئين موروثه پيش را فراموش كردند، كه در حقيقت بايد آن عده را از اين جمله خارج نمود.

ر شهرهاي خارجه بوده ودر فاميل بهائي زيست نموده، نزدم من جمله يكي ازآن ها كه سال ها در عشق آباد وساي

آمدوگفت بعد ازآنكه از مطالعه فلسفه نيكو به اسرار خدابازي و نيرنگ هاي دين سازان واقف شدم، مطلع گشتم كه چه 

اسم حقوق اهلل پول ها داده ام و به چه حيل ودسايس، پرده تزوير را به رويم گشوده اند ونقدينه ام را ربوده اند!گهي به 

پول گرفته اند و گاهي به نام بناي مشرق االذكار، ودمي به بهانه اعانت قطعي زدگان، وزماني به شركت در اراضي كوه 

كرمل، و وقتي به نام مبلغين و امثالها كه تفصيل را اكنون ندانم و شرح و بيان آنها را نتوانم. اينقدر مي دانم از صد فقره 

ختلفه داده ام، يك قبض داده اند. وچون در نوشتجات خود به آن قبوض رسيدم، ديدم از پانصد و پولي كه به عناوين م

هزار افزون است. چون آن قبوض موجوده به امضاء ومهر حاج امين بود، نزدش رفتم وعرض كردم: اي امين الهي! پول 

و بي چيز شده ام، محض خدا به من بازدهيد. هائي كه من به خط و مهر شما داده ام تانزد خدا بفرستيد ،اينك چون فقير 

گفت: تو ديوانه شده اي! گفتم: ديوانه بوده واكنون عاقل شده ام. شما كه آن روز براي خدا پول گرفتيد، امروز براي خدا 

ا از رباز دهيد. گفت: من امين خدايم و پول را جهت خدابه حيفا مي فرستم. اگر شما از خدا برگشته ايد، برويد و پولتان 
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خدا بطلبيد. گفتم: تا ديروز موالي شما به نظرم خدا بود و امروز آدمي رسوا، اگر پولم را ندهيد، در مقامات رسمي شكايت 

 مي كنم.

آقاي نيكو، خدا گواه است پريشانم و از تنگدستي حيران و سرگردان.اين بي عاطفه ها كه به قول خود براي خدا كار مي 

ند،وازاعسار] به سختي افتادن[ وتنگدسيتم خبر دارند، چرا انصاف و مروت ندارند؟ البته كنند وخدا را غني مي دان

 سكوت نكنم واز امين و خدا وبنده و مولي شكايت نمايم.

 با آنكه در حال استماح قريحه نظم وشعر نبودم، بديهتا چنين سرودم:

 پلنگ است امروز دست، حق  كه چنگال بود   مطلب  داوري  از كس  ، هشدار ،گوسفندا 

عزيزم! اوال آن روز كه اين پول ها را داده بودي ، از روي عقيده و عاطفه بوده، و امروز كه برگشته اي نبايد آنها را مطالبه 

نمائي؛ واز دهن آلودگي گرگ چيزي باز بداري. وثانيا در طهران تو يك نفري. وآنها چند صد تن؛ البته حمايت يكديگر 

 تعاون يكديگر قيام نمايند. كنند و به تعاضد و

 گفت: اگر چنين است، پس شما چرا به مخالفت قيام نمودي وآنان را به تيغ قلم اعدام فرمودي؟

گفتم: اوال اشخاصي كه مرا مي شناسند، مي دانند ترس در وجودم يا نيست، يا از ديگران كمتر است. ودر موارد مشروطه 

ي به كرات از جهت تهور مورد مالمت دوستان مشفق واقع مي شدم. و ثانيا از و آزاديخواهي امتحانات خود را داده، حت

روزي كه من فلسفه نيكو را نوشتم، دمي نياسودم وساعتي آرام نبودم. بعض بهائيان كه در وزارت جنگ جزئي تأثيري 

از كشمكش ها، آن حقوق دارند، براي مختصر شغل اينجانب در مدسه فني قورخانه اين در و آن در زدند تا باالخره پس 

را تنصيف ) نصف كردن( نمودند.وبه عالوه وزارت معارف كه خود به طيب خاطر از بنده دعوت نموده تا قسمتي از تعليم 

ادبيات دوره متوسطه را عهده دار شوم، هنوز به جائي نرسيده؛ يعني بهائيان باخبر و نفوس صاحب اثر، به طور غير 

رده اند اين كار انجام گيرد. با آنكه يقين دارم اشعه نور ايماني كه در وزير معارف و رئيس مستقيم ابرام نموده و نگذا

معارف است، آفتاب آسااين ابرهاي تيره را برطرف كند و ديده عالقه مندان و منتظرين را به انجام چنين مقصودي روشن 

 نمايد.

 قره العين طاهره شد

اخت و ساز مشغول بودند  وبه عقيده خود براي اشاعه دعوت كبري و انتشار در اوقاتي كه پيروان باب در بغداد با س

بشارت عظمي محافلي داشتند و تبادل افكار مي كردند، قره العين در نزد بعضي از اشخاصي كه پربا آنها مأنوس بود، از 

و سيد  محمد بايگاني قبيل مالابراهيم محالتي و شيخ محمد شبل و شيخ صالحي كريمي و شيخ سلطان كربالئي و سيد

احمد يزدي و سيدمحسن كاظمي و غيرهم، چندان اعتنائي به حجاب نداشت. ولي نزد ديگران چون ساير نسوان محتجب 

مي شد. واين مسئله تبعيض مايه شكايت بعضي ازمقدسين بود كه چرا قره العين حجاب نمي گيرد. وبعضي ديگر كه از 

دند واز كمال شبق) ميل مفرط به آميزش جنسي( هر پتياره اي را ماه پاره مي زن و فرزند و خويش و پيوند آواره بو

دانستند ، به ارادتي عاشقانه، شمعش راپروانه شدند. گهي او را شمس الضحي مي ناميدند، و گاهي وي را بدرالدجي مي 

و را تطهير مي نمودند. تا گفتند. به عدم لزوم حجاب دست و صورت جواب مي دادند واعمالش را برنهج صواب دانسته وا

باالخره در عريضه مهمي كه در كاظمين به خط سيد علي نثر نوشته شده بود ودستورات الزمه از باب درخواست نموده 

بودند، مسئله بي  اعتنائي و بي مباالتي قره العين را به حجاب در خاتمه نوشتند. وآن عريضه را توسط نوروز علي نامي 

ودند. كه اتفاقا جوابش به تأخير انجاميد. به اين معني كه وقتي قاصد به شيراز آمد كه باب به قاصد ارسال شيراز نم

اصفهان رفته بود، به اصفهان هم دستش به باب نرسيد، تا از اصفهان باب را حركت دادند. باالخره پس از آنكه آن قاصد 

ت و در آنجا كاغذ را به باب رسانيد و توقيعي در كارهاي شخصي خود را هم انجام داد، نشان سيد را در قلعه ماكو جس
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فاعلم انها امراه صديقه عالمه عامله طاهره و ال نرد »جواب آورد كه حاوي جواب سؤاالتشان بود به زيادتي اين عبارت 

 « الطاهره في حكمها فانها ادري بمواقع االمر من غيرها.

 از اين تاريخ به بعد حضرت وي را طاهره ناميدند.

 یحيی دارابی ملقب به توحيد سيد

آقاي سيد جعفر كشفي كه قبرش در بروجرد است وهنوز چراغ برسر قبرش روشن مي كنند و مؤلف تحفه الملوك مصور 

 و سنابرق است، يكي از بزرگان علماء اخباري بود.

اواخر عمرش را دريافته درجات زهد و تقواي او معروف و مشهور معمرين بروجرد است  كه والد نگارنده در ايام شباب، 

بود و از درجات تقوي و قدس او نقل مي فرمود. وي را سه پسر بود: يكي آقا سيد يحيي و ديگري آقا سيد روح اهلل و 

 سومي آقا سيد ريحان اهلل.

رنده اآقا سيد يحيي كه پولدارشدبود، در بروجرد نبود؛ ولكن سيد روح اهلل و سيد ريحان اهلل در بروجرد بودند. والد نگ

از اخالق حسنه سيد روح اهلل خيلي تعريف مي كرد كه با يكديگر رفيق بودند و آقا سي ريحان اهلل هم وقتي بزرگ شد 

 وبازار اخباري ها را كساد ديد، رخت ازآنجا بربست و به اهل اصول و اجتهاد پيوست.

عقيده برعدم طهارت مولدش تكفير نمودند! ولي دو نفر از علماي بروجرد كه يكي استاد نگارنده بود، وي را به واسطه 

 وايشان به طهران آمده و داراي رياست علميه گرديد و به مقامات عاليه رسيد.

باري، چون آوازه باب منتشر گرديد واز هر كرانه ترانه بلند شد، سيد يحيي دارابي كه اهل منبر بود و در طريقۀ اخباريه 

مطالب فحص و تحقيق شد، دامن مطلوب رابدين اسلوب به چنگ آورد كه به توسط به روش و مذاق پدر برقرار مانده بود، 

لطفعلي خان پيش خدمت، پيشنهادي به سرير سلطنت ومقام وزارت) حاج ميرزا آقاسي(دهد كه هر گاه رأي روشن 

فروخته واين فتنه اوزارتي تعلق گيرد وامر مطاع سلطنتي صادر شود، بنفهس به شيراز رفته و حقيقت راز را آشكار نموده 

را در صدور خاموش كند واين آئين نو آموخته را از قلوب فراموش بدارد. محمد شاه كه در اينگونه امور مساهله و مسامحه 

 مي نموده است، وي را به اعطاي يك راس اسب ويكصد تومان وجه نقد بياراست و به شيراز مرخصش نمود.

وقتي حضرت اعلي) باب( دعوت كرد، غلغله در تمام ممالك اسالمي افتاد وجميع اينجا بهائيان به اين عبارت مي گويند: 

علماي اسالم به امر پادشاه اجتماع نموده ويك نفر از ميانه خود كه اعلم و اقفه و اقدم و ناطق تر بود، براي مجادله با باب 

 انتخاب نمودند و او همين سيد عالي جناب بود! 

تي رسيد كه باب مراوده علني با باب مسدود، وبابي مستور) دري مخفيانه و پنهاني( باري، سيد يحيي به شيراز وق

ومخصوصي از خانه حاج سيد علي خال بر روي اهل حال واصحاب راز باز بود كه بعضي از محارم و خواص به خانه خال 

 را كتبا و شفاها مي داد. مي شدند. وباب از همان راه بدانجا آمده و از وقايع مطلع مي گرديد و دستورات الزمه

اين بود كه سيد يحيي نظر ارادت و حسن توجهي كه از سابق نسبت به اخباريه و شيخيه و ركن و باب داشت، نخست 

واردشد بر حاج سيد جواد كربالئي كه او چنانكه قبال مذكور شد در شيراز آمده بود ومحرمانه باب را مالقات مي نمود. 

تبعه و پيروان باب شده، به قدم اخالص و محبت از طريق خصوصي اصحاب ارادت، وفود) پس با شخصي مذكور كه از 

واردشده( و ورود نموده، در جلسات اوليه همان عبارات و مكررات را مي شنيدند. وحاج سيد جوادگفت: كه اين جوان 

بايد و مقام مهدويت و رسالت سيد ومقدس و متقي است و حرف هاي خوب هم مي زند؛ وليكن بابيت و قائميت را كرامتي 

را معجزه اي شايد؛ تا خلق به امنيت فؤاد، دل به او سپارند. حاج سيد جواد گفت : با اذعان واعتراف شما كه او متقي و 

پرهيزكار و صادق است، ديگر مطالبه كرامت و خواهش اعجار، تمناي فرومايگان است وملعبۀ كودكان؛ باالخره سيد 

 ميدهد كه مبني بر بعضي مسائل بوده وشبانه به باب مي سپارد تا مطالعه كند وجواب دهد. يحيي جزوه اي ترتيب
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باب نيز شرح كوثررا به همان تأويالت و تعبيرات نموده ودر جواب سيد يحيي مي دهد. حاال آن جواب، جواب سواالت 

خارج از موضوع تاريخي است ؛همين قدر سيد يحيي بوده يا نه و آن تفسير سوره كوثر و آن تأويالت درست بوده يا نه، 

سيد يحيي را قانع ومريد وفدائي مي كند. به طوري كه از شيراز يكسر به بروجرد نزد پدر روانه مي شو د و حكايت را به 

 پدر خويش مي گويد و بعدها به تبليغ مي پردازد. چنانكه در جاي خود خواهيم گفت. 

 سيدبصير اعمی

هندوستان بود و به واطه آنكه در كودكي چشمانش كور شده بود واز اشعار جالل الدين )  اين شخص از طائفه جالليه

جالل الدين محمد، مولوي خراساني( وساير مشايخ طريقت محفوظ داشتو سفري به ايران براي زيارت قبر شاه نعمت اهلل 

مكه مي رفت، او نيز احرام كعبۀ مقصود  ولي به ماهان رفت و سپس در كرمان توقف نمود واز قضا در همان سال كه باب به

بست و بنابر قولي كه باب در مكه رفت، سيد بصير در مسجد الحرام همان زمزمه هائي را كه قبال به او اشارت كرديم 

شنيد، واز جمله اشخاصي كه در مكه قبول پيشوائي باب را نمودند، آن شخص اعمي بود كه به سيد بصير ملقب گشت و 

خص مجهول را يكي از اقطاب و فحول معرفي مي كنند ونظر به سياست، صاحب فراست و كرامتش مي بهائيان آن ش

خوانند! ولي بنابر قول ديگران در ايران بود كه به واسطۀ فرومايگي و محروميتي كه از علم  و ادب و ذوق داشت، سربه 

اعمي را اثبات بدارم، فقط به يك كالم او كه آستان ارادت باب گذاشت . وبراي آنكه درجه فرومايگي و حمق همان سيد 

كه روزي سگي پارس نمود، سيد بصير اعمي گفت اين سگ رجعت فالن » در نقطه الكاف ضبط است، اشاره مي كنيم:

شخص است ونام ونشان ومحله و خانه او را داده ونام او و نام پدرش را براي بابيان ذكر ميكند و شنوندگان هم اين معني 

 بر كرامت و غيب داني او مي نمودند!! وبه ذكر اين يك كرامت قناعت مي نمائيم.را حمل 

 كشتی غریق وشبهۀ عميق

مسافرت باب به مكه به اتفاق خال و قدوس ، مطالق دلخواه بابيان و دستور ميرزاعباس در السنه وافواه منتشر گرديد؛ 

د كه چون آهنگ مكه نمود واز بوشهر به كشتي سوار واال به مكه رسيدن باب حقيقت مسلمه نيست؛ زيرا جمعي برآنن

گرديد، آن كشتي معيوب گرديد و مسافرين او كه من جمله باب بود، برگشتند و فسخ عزيمت نمودند. و بعضي ديگر هم 

 كه مسافرت باب را به مكه گفتند، بدون مصاحبت قدوس و خال ذكر نموده اند.

د وباالخره پس از قتل باب هم باتبليغات ميرزا كه از او نمود و رساله خالويه را در اينكه خال] دائي[ باب به او مؤمن نبو

كه ميرزا به اتفاق ازل براي تبليغ خال نوشتند كه اكنون به كتاب ايقان موسوم واز كتب شخصي ميرزا محسوب مي شود. 

ار دارند كه خال را موقن و مؤمن به در سيد خال تغيير حال نداد، هيچ جاي شبهه وترديد نيست. اما اينكه بهائيان اصر

او بدانند، براي اين است كه عظمت باب را جلوه دهند  كه در خال خود كه سمت پدري بروي داشت، مؤثر بود. وحال 

آنكه مادر سيدتا آخر عمرش چون برادرش سيد خال براو منكر بودند، حتي دعوت جهريه او را هم از شخص باب 

 ه بوشهر مراجعت نمود، آن هيجده نفر را به اطراف و اكناف فرستاد.نشنودند. باري، چون باب ب

 مقدس  خراسانی و مالعلی اكبر اردستانی

از جمله مبشران امر باب، مالمحمد صادق مقدس خراساني )پدر ابن اصدق كه از ايادي امر بود و باالخره او هم مفاسد 

ال علي اكبر اردستاني بود كه وارد شيراز گرديده و چون اين دو كار را فهميد و برگرديد و به قول بهائيان ناقص شد( وم

نيز از طائفه شيخيه بودند و سابقا هم بشارت ركن رابع را مي دادند ومورد صدمه و تعرض عامه نمي شدند، به همان 

ادند. را علني د مالحظه كه باب نيز مرتبه اي عالي تر از ركنيت است وچندان تبايني با عقيده اسالمي ندارد، آن بشارت

كه حسين خان مراغه اي صاحب اختيار فارس به اشاره علماي وقت، از آنها ممانعت نموده و چنين سياستي را درباره 

آنها جاري نمود. كه محاسن آنان را سوزانيد و آنها را مهار نموده، گرد شهر گردانيد، واز شهر شيراز خارجشان نمود. 
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رفتند، با اينكه اصفهان مهد علماي وقت بود، وعده مسلمين و علما در اصفهان زيادتر وبالعكس مبشريني كه به اصفهان 

 چنانكه -از شيراز بودند ،وخيلي هم به حكومت اصرار نمودند، ولي از آنجائي كه حكومت غرض مذهبي وشخصي داشت

نعت ننمود،سرا چون دولت هاي عالوه از آنكه آنان را مما -در جلد اول گفتيم سرمار را ميخواست به دست دشمن بكوبد

 استعماري كنوني، آنان را تشويق و تشجيع مي فرمود.

 گفته آيد در مقام   ديگري   اين سخن  را ترجمه  پهناوري

 ) از مثنوي مولوي(

باري، پس از اخرج مقدس خراساني و اردستاني، براي آنكه آشوبي دربوشهر كه سرحد مملكت است برپا نشود ،حكومت 

رمضان به شيراز  21شانزدهم شعبان امرداد كه باب را تحت الحفظ چنانكه قبال گفتيم به شيراز بياورند. در  شيراز در

 وارد نمودند.

 رؤیاي امير –حسن تدبير 

شبانه صاحب اختيار فارس باب را بدون اطالع از احدي احضار نمود وخود در نهايت ادب و كوچكي و تواضع و فروتني 

صحبت و مكالمت، چنان مالطفت و مهرباني نمودوبه طور تصنع قلب و توجه بر براو متمائل كه  در حضورش نشست و در

به كلي وحشت و اضطراب از باب زائل گرديد. الجرم به قدم فنا و نيستي پيش رفت ، به دو زانوي باب سجده نمود، وبابِ 

را گشود: كه اي موالي من! چه كنم كه  گريه و توسل به ضراعت) فروتني، خواري، زاري كردن( وبيچارگي و مسكنت

گناهم بي شمار است و چه چاره جويم كه معصيتم بي شمار. به روي امام زمان شمشير كشيده ام واصحابش را پي بريدم 

و فرعون آسا كالم كليم عصر را نياموختم ونمرود  وار بر خليل وقت آتش اعراض افروختم. همين نمط سخناني مي گفت 

حالت اغماء و بي هوشي متظاهر مي نمود وچنان اشك مصنوعي مي ريخت و وخاك تحسر و ندامت مي و خود را در 

بيخت كه باب دستش را گرفت ونوازشش نمود. و به بخشش و مغفرتش اميدوار فرمود. سپس پرسيد: سبب  توبه و انابۀ 

 ضعف، گفت: اي موالي من! شما چه شد وعلت ايمان بعدالطغيان شما چه گشت؟ والي فارس به حالت خستگي و 

 آفرين  بردست و بربازوت باد   محرم  ناسوت  ما  الهوت  باد

 ) مثنوي مولوي خراساني(

تا ديروز دشمني عنود چون من نداشتي، وامروز مخلصي ودود چون من نداري. چه دوش كه در فكر عداوت ودشمني با 

ديدم كه با پاي مبارك برمن زدي و فرمودي: اي حسين، بلند حضرتت خوابم در ربود، آنگاه جلوه نورانيتت را در خواب 

شو كه من در تور نور ايمان مي بينم. چون بيدار شدم، دلم را پر از محبت حضرتت مشاهده نمودم كه اكنون خاك پايت 

ببخشي را از جان و مال وعيال دوست تردارم. وحقا توئي قائم موعود و مهدي منتظر. اگر مرا بكشي، عدل است واگر 

 فضل.

 آنچه  مي گويم  نه   احوال  من است   حال  من اكنون  برون  از گفتن  است

 نقش توست  آن نقش برآئينه نيست   نقش  مي بيني  كه  در آئينه     ايست

 )مثنوي مولوي خراساني(

آن  «م طوبي لكطوبي لك ث» چون تير تدبير حكومت تأثر نمود، وجهه وصورت باب گشوده شد و در كمال مسرت گفت:

كه ديدي خواب نبوده است وعين بيداري؛ وخلسه نبوده، بلكه عين هشياري . من خود بيدارت نمودم و همان كالم 

 مسموعت را القاء فرمودم!

صاحب اختيار ، بي قرار گرديده ودست هاي باب را بوسيد وعرض نمود: اكنون سپاه بسيار و نقدينه بي شماري در تحت 

بهتر كه اين فديه بارگاهت شود وآن هديه آستانت گردد. وآخر االمر اين جان ناتوان قربانت باد كه بنده تصرف دارم، چه 
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وار در كمال صدق و وفا كمر اطاعت بسته ام. وچون حرّ صحراي نينوا، دامن شهادت بركمر زده ام كه ظلمات مظالم سابق 

 دين سعادت نوآئين تدارك نمايم.رابه انوار هدايت الحق جبران كنم وشقاوت هاي پيشين را ب

پس باب به اين خطابش مسرور فرمود كه آفرين بر ايمانت! وشادمان بادا جان و روانت كه من تو را براي اداره امور عباد 

و آسايش قلوب من في البالد برگزيده ام كه چون با تيغ برنده زبان ممالك قلوب را گشودم وبا شمشير بيان فتح تمامي 

م. تو را سلطان مملكت روم كنم. صاحب اختيار پس از تمهيد دعا و ثنا واظهار محويت و فنا چنين عرض نمود جهان نمود

 كه غايت القصواي مراد و مقصدم ، حصول توفيق شهادت و وصول به اين رتبه رفيع سعادت است.

آورد وبه امر و اجازه اش، چند  باب نيز دعاي خير در حقش نمود واز آن پس باب را به زيباترين اطاق هاي خودش فرود

نفر از خواص اصحابش را دعوت نمود. ودر باب اعالن وتبشير به باب چنين پيشنهاد داد: كه امروز چون عدت و عدد 

كامل نشده، و اسباب هجوم ودفاع كامال مرتب نگشت، خوب است امر بفرمائيد به دعاه و مبلغين كه لب فرو بندد و چند 

مبادا در حين دعوت و بشارت به ضوضاء ) غوغا و داد و فرياد( اصحاب قيل و قال وغوغاي جهال  گاهي تعطيل كنند كه

گرفتار آيند و چون عدد كافي شد وسالح جنگي و قواي حربي از هر حيث آماده گرديد، يك دفعه به همه دنيا اعالن 

 داده شود.

چون كامال والي فارس از باب و اتباعش مطمئن شد كه باب اين پيشنهاد را پذيرفت و پسنديد و براو ترتيب اثر داد. و

آسوده نشستند و بابِ تبشير وتبليغ را بربستند، مجلسي ازعلماء و فقهاء و رجال واعيان منعقد نمود و از آن طرف به 

ريعت شمدعوين مجلس قبال اعالم كرد كه با باب مذاكره كنند ودعاوي واقارير او را كامال بشنوند و به مقتضاي شرع و 

فتوي دهند. واز اين طرف نزد باب آمد وگفت: اكنون عددوعده) ساز و برگ جنگ( كامال مهيا گشته و آالت حربي و 

سالح جنگي آماده گرديد و موقع دعوت جهري است؛ اگر امر بفرمائيد جماعت علماء و اعيان و وجوه رجال شهر را براي 

كه اگر به حسن فطرت پذيرفتند، فيها؛ واال هر چه كه دستور العمل اتمام حجت كامله و اصغاي دعوت آلهيه دعوت كنم 

آلهيه است رفتار كنيم . يعني اگر به رضوان اقبال و اطاعت درآمدند و به جنت نعيم وارد شدند، از كوثر تسنيم بيان مي 

( واگر در جهيم 1نسان، آيه سوره دهر= ا« ) مِن كَاس كانَ مِزاجُها كافُورا»آشامند و در ظالل شجره ايقان مي آسايند. 

 »انكار باقي ماندند وبركفر و لجاج ، الحاح و اصرار نمودند، جز با تيغ خونخوار و شمشير آبدار با آنها معامله نشود كه 

 ( 21و  27فَلَيسَ لَهُ اليَومَ هيهُنا حَميم، وال طَعام اِال مِن غِسلين ) سوره حاقه، آيات 

يحيي دارابي با قلبي محكم وعزمي مبرم وارد برآن مجلس گرديد و برصدر قرار گرفت ودر اين بود كه باب به اتفاق سيد 

 كمال شهامت وجسارت گفت:

علماي عصر، مگر عهد خداوندي برشما نبود كه رضاي نفس و شيطان نجوئيد و طريق ضالل و طغيان نپوئيد؟ مگر شما 

وهام بسته ايد؟ وصهباي مي ابديۀ سرمديه را به سنگ نيز چون يهود عنود دست هاي مبسوطه آلهيه را به ريسمان ا

 كفر وعناد شكسته ايد؟ 

علماي اسالم، مگر به غير از قرآن براي ايمان شما به خداوند رحمان برهاني است؟ آنچه در قرآن ديده ايد، در بيان 

كرد  ازي بخوانيد. بيانم قرآن را نسخببينيد وهر چه درآنجا جسته ايد، در اينجا بجوئيد. هان! بياني تازه بيابيد نه قرآن ت

،وظهورم اسالم را فسخ. قبل از آنكه شمشيرها به گردن شما دراز شود، بشنويد و اطاعت كنيد وبه مال واطفال و نفوس 

 خود ترحم نمائيد.

كان علي رؤسهم » از وضع مجلس و سكوت حكومت وجسارت به اينگونه عبارت، بهت فوق العاده مجلس را فرا گرفت

وساعتي سكوت و حيرت در آن مجلس حكمفرما شد واحدي تنفس ننمود؛ مگر صاحب اختيار كه به لسان عجز « لطيرا

و انكسار از حضرت باب تمنا نمود؛ كه اين بيانات را خوب است براي ابالغ حجت از بيان به بنان آريد واز تقرير به تحرير 
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د و به حضور دل وخلوص قلب مطالعه نمايند، باشد كه به نقطه منظور گذاريد تا به دقت تام و تمام، خاص و عام قرائت كنن

 هدايت شوند و به وادي مقصود داللت گردند.

باب نيز بدون درنگ، آهنگ تحرير فرمود و سطوري چندبه لحن خويش بر سبيل مناجات) كه عادت كرده بود( نوشت و 

 نزد حضار گذارد.

ريستند به غلطات آن عبارت، يكا يك اشاره نمودند : باب گفت: من نزد علماء كه در آن كلمات مغلوطۀ بي معني نگ

معلمي درس نخوانده ام ]در صورتي كه نزد شيخ عابد و كاظم رشتي خوانده بود[ وكلمات من وحي آلهي است؛ نه علوم 

علما بلند شد و در آن  اكتسابي، شما معاني را دريابيد. نه الفاظ را، ومغز را بجوئيد، نه پوست را . اين بود كه همهمه

 مجلس، بعضي كافرش دانستند وبرخي ديوانه اش خواندند وطايفه اي نادان و گولش شناختند.

 همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار

هر چند ما پس از اتمام تاريخ، چنانكه بايد وشايد حتي المقدور كلمات مغلوطه و جمالت غير مربوطه باب وميرزا را به 

د مي كنيم و ليكن براي تفريح خوانندگان، گاه گاهي پرده خنده آوري نشان داده تا به فرح ونشاط ومسرت جاي خود ايرا

 و انبساط، كتاب را به پايان برند.

به خاطر دارم شبي را در محفلي با جمعي بودن واتفاقا دونفر مبتدي را آورده بودند كه تبليغ كنند، پس از رد و ايراد و 

يا ايُهَا الذينَ آمَنوا » ( و27سوره توبه، آيه « ) وَ قاتِلُوا المُشركينَ كافه» بدينجا رسيد كه اگر درقرآن  مجادله و مراء سخن

عاشروا مع االديان كلها بالروح » ( وارد شده، در اين ظهور بديع12سوره مائده، آيه « ) ال تَتَخِذُوا  اليَهودَ والنًصاري اَولياء

بار يك داريد وبرگ يك شاخسار، نازل گرديده است. اگر در قرآن ايراداتي گرفتند، در  وآيه مباركه: همه« و الريحان

اين آيات بينات جمال مبارك، عرب و عجم خاضع و خاشع شدند و به اعجاز او اعتراف نمودند. پس از آن يك مبلغي 

همه بار يك داريد و برگ يك » و« عاشروا مع االديان » قسم خورد كه اگر جمال مبارك را هيچ آثاري جز همين دو آيه

نمي بود، اهل عالم را كافي بود كه به واسطه علو معني و اعجاز لفظ به الوهيتش  اقرار و طوق ربوبيتش را « شاخسار

 گردن نهند!

بنده را خنده گرفت. پرسيدند به چه خنديدي؟ پاسخ دادم به انكار مغرض و مبغض  كه با اين چنين آياتي واضح و الئم 

محتجب مانده است! ومحفل به انتها رسيد وآن شب من با همان مبلغ كه آن قسم را خورد بود، درآنجا بيتوته  ،چرا

نموديم. چون خلوت كرديم، پرسيدمش به راستي اين حرف را زدي و آن قسم را خوردي يا نه؟ گفت: هر چند من براي 

  مهم و بلند است.مبتدي مبالغه در كالم كرده و قسم خوردم، ولي كالم هم شهداهلل

گفتم: حاال كه كسي اينجا نيست؛ گفت: نه. گفتم: عاشروا مع االديان كلها بالروح و الريحان، معنا دروغ است و لفظ غلط. 

گفت: چگونه ثابت مي كني؟ گفتم: بشنو: اوال معناي او غلط است به دليل آنكه خود گوينده اين كالم كه ميرزا باشد به 

او را چنان دور نمود كه مكرر گفت: بايد در كوچه اي عبور ننمود كه ازلي درآنجا او عمل نكرد و برادر خود ازل و تابعين 

مي رود. وهمچنين پسرش ميرزاعباس نيز عمل نكرد و برادران خود ميرزا محمد علي و ضياء اهلل وسايرين و تابعين آنها 

ائز است، ديدارشان سم قاتل و زهر را چنان برانداخت كه مكرر در مكرر گفت: عالوه ازآنكه معاشرتشان حرام و وغير ج

هالهل است. پس اگر معناي اين كالم به نظر خودشان صحيح مي بود، البد عمل مي كردند. به عالوه روح به معناي 

آسايش و راحت است  وريحان هم به معني گياه خوشبو )شام اسپرم( آمده وهم به معني رزق و معيشت نيكو آمده، پس 

شرت با دين ها كنيد با آسايش و رزق نيكو. جمله، جمله ايست بي معني و مهمل. واما از جهت معني چنين مي شود: معا

لفظ هم غلط است كه: مي گويند قاتل زيد عمروا و نمي گويند قاتل زيد مع عمرو. وهمچنين صالحته اياها. وعاشروهن 

فرو نشست و به حالت تبسم گفت :  بالمعروف مي گويند. مبلغ از اين عبارات، قدري خاموش آمد واز حرارت خويش
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آفرين! زنيكو هر چه صادر گشت نيكو است. ولي بايد تصديق كرد كه زبان عربي، زبان امي جمال مبارك) ميرزا( 

نبوده،واگر درآنجا ايرادي وارد گردد، چندان شگفت آور نيست؛ كه در فارسي؛ زيرا عالوه از آنكه جمال مبارك فارسي 

ه، به قول عموم دشمنان هم سال ها با ادبا محشور و ادبيات او كامال معروف و مشهور. مگر در را به قوه الهام سرود

عبادات فارسي او هم انتقادي در نظر است، اينك همه بار يك داريد وبرگ يك شاخسار چه مي شود؟ گفتم: آن نيز از 

ك شجر بداند. وقتي بار گفت، برگ را حيث معني و لفظ غلط است؛ چه، مراد گوينده آن است كه همگي بشر را ثمر ي

نشايد مترادفش قرار دهد؛ چه، برگ با بر همجنس نيست.واگر برگ يك شاخسار را تاكيد بار يك دار قرار مي دهد، مي 

بايست در افراد وجمع مطابقه نمايد. يعني بگويد بار يك دار وبرگ يك شاخ . يا گل يك گلزار و برگ يك شاخسار. 

 ثره است مثل كوهسار. فرخي گويد: زيراشاخسار جمع ك

 مي كشد گردن  به آزادي   ميان   شاخسار              سرو  چون  باري  ندارد،  كش  نبايد  سر به زير

وسار مبدل از زار است، چون گلزار و الله زار و سين به زاء نه تنها درفارسي به يكديگر تبدل شوند، بلكه درالتين هم 

 اء به سين مي شود؛ چه، در مخرج نزديكند.تلفظ سين به زاء و ز

 بازگشت به مطلب

والي فارس آن وقت رو به باب كرده وگفت: اي ديوانه مغرور، اين چه پيشه ايست كه پيش گرفته اي و اين چه تيشه 

 يايست كه بر پيكر اسالم وهستي خود مي زني؟ چگونه كلمات مغلوط خود را با قرآن همسنگ مي داني؟! وچهره ظلمان

خود را با جمال روحانيون همرنگ؟ نه اين است كه هر شغالي خود را چون طاوس كند وهر زشت نابكاري خويش را در 

زيبائي چون عروس نمايد، آهنگ دلبري كند يا تشريف دلربائي داند! اگر به واسطه انتساب به خانواده سيادت و نبوت 

احوال به جنون وتفرقۀ خيالت شهادت مي دهد، تو را تغذيب ]  نبود، االن به هالكتت امر مي نمودم. ولي چون قرائن

عذاب[ مي كنم تا به هوش آئي و بيهوده سرائي و ياوه گوئي را فرموش كني. لهذا امر داد كه وي را از مجلس بيرون 

ار گوش حضكشيدند و پاهايش را به فلك گذارده وچوب مي زدند تا ناله اش بلند شد وفرياد توبه و انابه اش مكرر به 

رسيد و از گفته خود به كلي بازگشت. از اين جهت امر داد كه پايش را از فلك باز نمودند وبعد از آن او را سوار براالغ 

نموده و به همان هيئت با جمعيت زياد به مسجد وكيل روانه اش داشتند. در صورتي كه مسجد مملو از جمعيت وتوده 

حاضر بودند. باب اول آمد و دست شيخ ابوتراب را بوسد و مكرردر مكرر توبه وانابه ملت بود و وجوه علما واعيان درآنجا 

نمود واظهار پشيماني و ندامت فرمود تا علما او را امر دادند كه باالي منبر برود وفساد عقيده و بطالن دعوي فاسدۀ 

ه نمود و اعالن كرد كه اگر چيزي گفته خويش را به عموم ملت وحضار بگويد. از اين جهت باالي منبر رفت و توبه و اناب

 ام بركذب و خطا بوده و مكرر استغفار نمود واز باالي منبر پائين آمد.

 بهائيان چنانكه گفتيم، مي گويند كه به طوري حرف زد كه ثابتان را ثابت تر كردوعموم مردم را قانع نمود!

 ) از مطلب دور افتادن و به موضوع ديگري پرداختن(استطراد

ده يقين دارم اگر شوقي افندي همين امروز در يكي از مجامع بزرگ طهران بيايد و نزد عموم مردم خطابه اي آغاز كند بن

وبگويد اي گروه بهائيان واي گله گوسفندان واهلل و باهلل نه من خدا هستم و نه ميرزا عباس خدازاده و نه ميرزا خدا بوده 

خطا و غلط بوده وغفلت انام وجهالت اغنام مغناطيس اين گونه ظنون واوهام است، هر چه تاكنون گفته ونوشته اند، بر

گشته، هان ازاين پس اين افكار ر زائل كنيد واين قبيل عقائد را از قلوب خود بشوئيد وباطل نمائيد كه من نه بشر 

ن مي گويد: ديدي ولي محدودي بيشم ونه واقف از حال و مآل خويش، بهائيان مي روند با يكديگر زمزمه مي كنند. اي

امر اهلل چه معجزه اي فرمود وچگونه زبان اغيار را بربست! آن گويد: فهميدي به چه بياني خليل آسا آتش اعراض و 

اعتراض را خاموش نمود! اين گويد: دانستي چون موسي كلمي چه يد وبيضائي فرمود! آن گويد: مالحظه نمودي چون 
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يغ امر اهلل كرد! اين گويد : استماع فرموي چون داود چه نغمه الهوتي در داد! آن مسيح به چه لساني فصيح و مليح تبل

گويد: مشاهده نمودي مصطفي وار چه شق القمري فرمود! سپس همگي متحد ومتفق مي شوند كه مي بايد به پاس اين 

 موهبت كبري، كمر خدمت بربنديم وهمگي تبليغ امر اهلل بنمائيم.

عواطف انسانيت، حقيقتا به آنها بفهماند كه نياكانم فريبي دادند و پدران شما فريبي خوردند، اگر شوقي افندي نظر به 

اكنون من نه فريبي مي دهم ونه مكر و غدري پيشه مي كنم، شما راه خود پيش گيريد و دنبال كار خويش رويد و جدا 

كه خدا سالمتش بدارد( همگي جمع مي شوند از خرسواري كناره كند واز پشت آنان پياده شود) به قول آن بهائي زاده 

و نماينده خود را از واليات مي طلبند، ومجمع مهمي مي آرايند، كاغذها به حيفا و عكا مي نويسند كه تكليف ما بيچارگان 

چيست ؟ وآنكه مي بايد بعد از اين برما سوار شود، كيست؟ اين قدر در اين باب كوشش واصرار مي ورزند كه خرسواري 

ر پيدا شود وسوار برآنان گردد. از آن پس در الواح ميرزا و ميرزا عباس مرور مي كنند و عباراتي جستجو مي نمايند ديگ

كه اندك مناسبتي با اين واقعه داشته باشد. از قبيل الواح افتتان و امتحان؛ آن وقت مي گويندجمال مبارك )ميرزا( از 

اين لوح به طور صريح مي فرمايد: امتحان شديد است . امتحان هم امتحان  وقايع امروز خبر داده، هان! مالحظه كنيد در

مي شود. وشايد هم علي كبر نامي هم يك دسته از گوسفندان را به خود دعوت كند و بگويد جمال مبارك) ميرزا( 

د، مناسب ديده اين وسوار برآنها شود. اكنون چون ذكر خرسوار به ميان آم« لقد اصطفينا االكبر بعد االعظم»فرموده و 

 كليشه را در اين كتاب قرار دهيم و استفهام را جواب.

 شيخ خر سوار كيست؟
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اين عنوان نمكين در مجله نمكدان درج شده، وبعضي از نگارنده سؤال مي كردند كه شيخ خر سوار كيست و مقصود از 

استفهام، دانستن شخص راكب باشد وخرسوار را هم صفت مركب اين عبارت چيست؟ عرض كردم اگر منظور از اين 

بدانيم، شيخ موصوف ميرزا عباس است وبه عبدالبهاء معروف؛ واگر منظور از اين پرسش، شناختن مركوب است كه اين 

شيخ موصوف، سوار چه طبقه اشخاص است، مي گويم: اين شيخ موصوف، سوار يك مشت مردم بهائي غافل جاهل است. 

شيخ سوار اوالد واحفاد آن بيچارگاني است كه در نهضت باب، براي جستجو و تحقيق رفتند و درآن اثناء يا كشته اين 

شدند ويا مردند واوالدشان به دست غول فريبنده افتاد. اين شيخ بالضروه سوارآن بهائي زادگاني است كه پدر و مادرآنان 

 را به محبت و عبوديت ميرزا عباس تربيت نموده.

ين شيخ سوار آن مبلغ فرومايه ايست كه براي ماهي بيست تومان يا سي تومان وجدان كشي مي كند وبرخالف عقيده ا

خود مردم را به چاه مي افكند. اين شيخ سوار همان چند نفر بدبخت سياه نامه ايست كه در حيفا وعكا جمع شده اند 

فرين رابه آداب تشرف و زيارت آگاه و تعليم مي دهند. اين وبراي يك لقمه نان، تعزيه گردان ومزدور شده اند كه مسا

شيخ سوار همان مردي است كه خود را اجير نموده تا در موقع الزمه كه مسافرين و احباب وارد مي شوند، بيايد و دست 

موقع و پاي حضرت مولي الوري را ببوسد. اين شيخ سوار همان پيره زن مزدوري است كه شهريه مخصوصي دارد كه در 

 حضور بهايان به محضر ميرزا عباس بيايد وزانوي او را ببوسد و گريه و فغان مصنوعي برآورد. 

براي اطالع قارئين محترم از احوال پيره زن مزدور امريكائيه، نخست حكايت بمبئي را كه مشاهده نموده، براي تأييد 

 سخن ايراد، سپس آن را توضيح مي دهم.

 معجزه مرد یزدي

درهند بودم، يك نفر يزدي باالي يكي از درختان خيابان بمبئي رفته بود و يك نفر ديگر را روزي دو روپيه  اوقاتي كه

اجير و مزدور كرده كه هنگام عصر چون هندي ها از آن خيابان عبور و مرور مي نمايند، بيايد و بدان درخت تعظيم كند 

ي درخت شوند. بديهي است چون هندي هاي بي خبر، حالت وساقه آن درخت را ببوسد تا مردم متوجه به آن شخص باال

تضرع و خضوع و خشوع آن شخص را مي ديدند، بدان درخت مي نگريستند و از احوال آن بزرگوار كه به شاخه درخت 

ه دقرار گرفته، مي پرسيدند. او در جوابشان با حال گريه و خضوع مي گفت: اين بزرگواري كه مانند بار براين دار وطن گزي

وچون ورقاء سعادت براين شاخسار آرميده، يكي از اولياء اهلل است و معجزه او آن است كه ابدا از او كثافتي دفع نمي 

شود وارجاس و انجاسي از او خارج نمي گردد. آن هندي بي خبر ساده نيز ساقه درخت را بوسه داده ويكي دو روپيه هم 

ند غدار اندك اندك بسيار شد، آن مزدور نيز بدان حقوق قناعت ننموده تقديم مي كرد. چون كار باال گرفت ومدخول ر

 و در اصل مدخول و سرمايه با او شريك شد.

 پيرزن مزدور

چون اين مقدمه را دانستي، ميرزا عباس نيز يك زن پيري را بدين قسم مزدوركرده بود كه هر وقت يكي از بهائيان ايران 

د، بغتتا آن زن با كيف و بسته اي وارد گردد وخود را بر روي پاي ميرزا عباس يا هند بيايد و به حضور او مشرف شو

بيندازد و گريه و بي قراري نمايد و ماليۀ موهوم خود را تقديم كندوطلب مغفرت و آمرزش بنمايد. ميرزا عباس نيز هديه 

 او را نپذيرد و وي را به رحمت يزداني دلشاد و مطمئن بدارد! 

ه اي تكرار شد كه رنود، آن پيرزن را مي شناختند. حتي در مورد مالقات مدير چهره نما هم اين بازي اين قضيه تا انداز

 ها صورت گرفته بود كه خود ايشان براي نگارنده و جمعي تعريف كردند.

مجامع  رواين قضيه بي سابقه نيست. هر كس بخواهد به باطل، مال ديگران را بربايد، بايد با ديگران شريك شود. مثال د

عمومي در بيرون شهر كه جمعيت زياد ميشود، دو نفر قمار باز كه باطنا با يكديگر شريكند، يكي از آنها در حضور مردم 
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سه ورق به پشت مي گذارد و ميگويد هر كه گفت تك خال كدام است، فالن مبلغ را بگيرد. آن شريك مي گويد: آن 

اين عمل را تكرار مي كند و ورق را به طوري مي گذارد كه سايرين هم مي است و فوري آن مبلغ را مي گيرد. چندين بار 

بينند تك خال كدام است وطمع مي كنند تا باالخره جيب شان خالي مي شود. حاال ميرزا عباس نيز مي بايد براي اجراء 

 خياالت خويش، شركائي بگيرد.

سوار كسي است كه چون بشنود ديگران از سواري باري، سخن در اينجا بود كه شيخ خر سوار كيست؟ آري، اين شيخ 

 دادن خسته شده اند، افسرده شود و غمگين گردد!

اين شيخ سوار كسي است كه به عدد نه و نوزده تعظيم مي كند وآن دو رقم را در عالم زندگاني خود مؤثر مي داند! اين 

اريخ آن مكتوب و امضاء )عبدالبهاء عباس( شيخ سوار كسي است كه چون تالوت لوحي از ميرزا عباس را مي نمايد، ت

يا) عين عين( را به قرائت مي گويد! اين شيخ سوار كسي است كه تمام علوم اولين وآخرين را منكر شده، وهمه را فدائي 

الواح پوسيده او وميرزا مي داند! اين شيخ سوار همان مزدوري است كه ماهي سه ليره اجير شده تا موقع سوارشدن 

باس در حضور آن چهار نفر ايراني )چنانكه در اين عكس نمايان است( زانوي ميرزا عباس را ببوسد تا حضار و ميرزا ع

بينندگان در ارادت و بندگي او به زانو درآيند! بالجمله اين شيخ سوار كسي است كه كتاب فلسفه نيكو را از كتب ضالل 

 دانسته و مطالعه و خواندنش را حرام مي داند!

س از آنكه باب در باالي منبر تبري از گفته هاي خود كرد و توبه وانابه نمود، از منبر به زير آمد ودست علماي باري، پ

حاضر در مجلس را يكايك بوسيد. معهذااز مسجد او را در تحت كفالت سيد خال] دائي[ سپردند و از وي التزام گرفتند 

 نشود و كسي با او مراوده ننمايد. كه از خانه خود كه در واقع محبس او معين شده، خارج

 وباء شدید

اتفاقا در آن اوقات وباي شديد به هند بود وكم كم ميكروب كلرا به فارس سرايت كرد وچنان شدت نمود كه آتش 

اضطراب در كانون قلوب مي بيخت و شيرازۀ نظم سياسي شيراز درهم گسيخت. چنانكه مأمور در حكم آمر نبود. وتمامي 

اطراف و نواحي فرار مي نمودند. حتي نگهبان فارسي كه صاحب اختيار بود به ديوانخانه خود قرار نگرفت و به اهالي به 

 اطراف بعيده] دور[ فرار نمود.

 معتمد الدوله گرجی

چنانكه در جلد اول اشاره نموديم، معتمدالدوله گرجي ارمني نژاد ، پيوسته چون دول  استعماري طالب تشتيت و تفرق 

ن و درصدد تضعيف و تزييف) ناخالص گردانيدن، مغشوش كردن( اسالم بود، نهضت باب را كه شنيد و مبشرين مسلمي

ومرام و مقصد آنان را كه ديد و فهميد، از خدا مي خواست كه از نعيب غراب] بانگ كالغ[ يا دعوت باب انقالبي پديدار 

نجا معناي راندن، دشنام دادن، مي دهد( آشكار شود وآتش گردد واز ناله اين بوم هجوم و رجومي ) با توجه به متن اي

فتنه برافروزد و خيمه سياست و استقالل ايران را بسوزد. شايد از اين جهات، دولتي در گرجستان ايجاد شود وحكومتي 

 در ارمنستان بنياد گردد.

آن ساده لوحان مقدس را چون دولت اين بود كه مبلغين و مبشرين باب را كامال ديد و با آنها مذاكرات سري نمود . و

استعماري كنوني تشويق و ترغيب نمود. وآنان را به معاضدت و مساعدت خويش مستظهر ومغرور گردانيد. حتي مانند 

ميالدي( بود كه با پايان جنگ جهاني اول و شكست  2120تا  2000ويلهلم ) واپسين قيصر آلمان وپادشاه پروس از) 

گذاشته شد وبه دربار هلند پناه برد. مادرش شاه زاده اي انگليسي بود) نوه ملكه ويكتوريا( كه آلمان از پادشاهي كنار 

 با خاندان پادشاه روسيه پيوند خوني داشت، او عمه نيكالي دوم، واپسين تزار روسيه بود.( 
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دي به بهانه ي باال بودن ميال 2018بيسمارك، نخست وزير او بود كه مردي سياستمدار و باهوش بود، اما ويلهلم در سال 

سن، او را كنار گذاشت و هيچگاه نتوانست اين زيان را جبران كند( كه درجنگ بين المللي براي اتحاد و تحبيب با دولت 

عثماني، اظهار اسالم نمود، ايشان نيز نزد مبشرين باب اظهاربابيت كرد و آنها را به دعوت و بشارت واداشت. ودرآن اثناء 

واسطه عروسي ناخوشي كلرا] وبا[ فارس به هم خورده وباب هم مطلق العنان گرديده، فرصت با مغتنم كه دانست به 

دانست و سرا چند نفري رابه شيراز فرستاد كه باب را به اصفهان بياورند. باب نيز چنين گشايشي را مي خواست كه 

حسين اردستاني و فرستادگان منوچهر خان روزگار نصيبش نمود . و شبانه با چند نفر از اصحاب خود از قبيل سيد 

رهسپار به اصفهان گرديد. والي فارس هم كه شنيد باب فرار نموده وآن اوقات اين اسرار مكشوف نبود و نمي دانستند 

چه سياست هايي در كار است وچه اغراض شخصي و ملي نمودار، آزرده گرديده وامر داد پيروان باب هر چه هستند از 

وند. در حقيقت آنان را به مالذ و ملجاء خودشان سوق دادندو به كعبه مقصودشان كه اصفهان باشد، روانه شيراز خارج ش

نمودند. معتمدالدوله براي آنكه به مقصد خود كامال كامياب شود واين قضيه را به طور ماليم بزرگ كند واهميت دهد، 

باب در بين راه بود ، علما را از نفوذ امر باب و غلبه او  نخست تدبيري كه به نظرش رسيد اين بود كه در همان اوقات كه

مي ترساني و چنين مي گفت كه يكي از علماء مهم اين شهر كه به او ايمان آورده، وي را به اصفهان دعوت كرده است 

 واز اين جهت دست اسف وحسرت را به هم مي سائيد و انگشت حيرت وعبرت را به دندان سياست مي خائيد و سرشك

غم واندوه از ديدگان مي باريد، كه چه بايد كرد؟ فردا كه او با آن نفوذ وغلبه وعظمت و هيمنه وارد اين شهر شود، من 

چگونه مي توانم از او جلوگيري كنم. خاصه در حالتي كه اشخاص مهم اين شهر هم به او متوجه گرديده اند. از اين رو در 

عصر مي نمود. آن بيچارگان هم كه مرعوبيت مصنوعي حكومت و معتمد دولت بابِ باب مشاورت ها با علماي بي اطالع 

را مي ديدند، خائف مي شدند و ضمنا هم هر يك از علماء را اين وحشت مستولي گرديد كه مبادا سياست حكومت 

 د.مقتضي شود كه او را در جامعه به دعوت كننده باب معرفي كند و وي را به ديار نيستي و فنا پرتاب نماي

اين بود كه خيلي در اين خصوص احتياط و مالحظه به كار مي رفت . وحتي المقدور تمايل حكومت را محترم مي شمردند. 

وحكومت نيز چنين راي داد كه چون كار گذشته و ايشان خواهي نخواهي وارد اين شهر مي شوند، پس بهتر كه جمعي 

در منزل يكي از شما گردد. وشما خود را به بي اطالعي و بي خبري از از علماء از وي استقال واحترام نمايند؛ وباب وارد 

دعاوي او معرفي كنيد تا چون چند روزي بگذرد، من مجلسي مي آرايم و همگي را درآن مجلس دعوت مي نمائيم وباب 

را بكشم يا مناظره و مجادله را بر روي باب باز مي كنيم تا چون محكوم گردد وفتواي شما در كفرش صادر شود، او 

 بسوزانم يا به دار زنم! 

آقايان بي اطالع به همين پيشنهاد رضا دادند .سپس مقرر گرديد كه به منزل سيد محمد امام جمعه وارد شود. امام نيز 

كه مردي كريم النفس بود، چگونه چنين سؤال و درخواستي را از حكومت واتفاق آراء  رجال مشورت نپذيرد؟ خاصه 

د و اَكرِمِ الضًيفَ ولَو كان كافِرا ) مهمان را اكرام كنيد ولو اگر كافر باشد( بسرايند. يكي از آن دالئل كه وقتي اصرار كنن

ما را به غرض شخصي و سياست مذهبي معتمدالدوله آگاه داشته، همين مورد است. باري به همين ترتيب ، باب به خانه 

 امام وارد شد.

 جمله معترضه

تاريخ به طور تفريح ، براهين بهائيان وايمان بابيان را به قارئين محترم تذكر دهم، مالجعفر نامي متقي) براي آنكه در جزء 

گندم پاك كن( در شب خواب مي بيند كه مهدي موعود ظهور نموده، واتفاقا همان اوقات باب وارد اصفهان مي شود؛ اين 

فداكار و مخلصين جان نثار مي گردد كه در جزو متحصنين شخص به برهان آن خواب و آن دليل ناصواب، يكي از بابيان 

قلعه شيخ طبرسي كشته مي شود. وميرزا دراقدس بعد ازنكوهش مرحوم صاحب جواهر، به ايمان آوردن او افتخار نموده 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

والشيخ الذي سمّي بمحمد قبل حسن وكان من أعلم العلماء في عصره لمّا ظهر » و به همين عبارت استشهاد مي كند

مي  -صاحب جواهر-]شيخي كه نام او محمد حسن  « لحقّ أعرض هو و أمثاله و أقبل إلي اهلل من ينقي القمح والشّعير!ا

باشد واعلم علمايِ عصر خويش است، به هنگام ظهور وآشكار شدنِ حق، او وامثال او إعراض كرده و روي برگرداند در 

 ز و پاك شد.[حاليكه به سوي خدا رو كرد كسي كه دانه وجو او تمي

]پرواضح است چنين دعاوي نسبت به شخصيت بلند پايه اي مانند صاحب جواهر ياوه اي است كه دربهائيت رائج بوده 

 وهست.[

 حدیث معنعن

وهر كس هم كه آن جناب را ظاهرا نمي شناخت، »حاج ميرزا جاني در نقطه الكاف راجع به معجزات معنوي باب مي گويد 

هيكل مباركش افتاده، جذبۀ جالل سري وتشعشع جلوه جمالي آن منور كل نور در مرآت فؤادش به محض اينكه نظرش بر

وبه حسب قابليت او ظاهر مي گردد. مثل آنكه شخص اميني از سلسله تجار كه معروف به حسن فطرت بوده وبه فطانت 

در مسجد الحرام، آن سيد امكان  وهوشياري مشهور، از اهل واليت اين حقير بوده) كاشان) مؤلف( حكايت نموده كه من

را ديدم كه در طواف مشغول بودند.  چنان خضوع و خشوع از ايشان مشاهده كه با خود يقين نمودم كه اين شخص يا 

آنكه قائم آل محمد مي باشد و يا نقيبي از نقباء آن جناب هستند . به منزل كه آمدم، به جهت رفقا حكايت كردم واز 

د نمودم. بعد از آن در مدينه به خدمتش مشرف شدم وشناختم. وهمان شخص خواب ها ديده شدت يقين خود قسم يا

و مصدق گرديده! ومرحوم ادوارد براون مي گويد: درحاشيه نسخه اصل در اين موضوع به خطي غير كاتب متن اين 

 .«ان شخص جناب حاج محمد رضا، ولد حاج رحيم، مشهور به مخمل باف بوده» حاشيه مسطور است 

غرض آن است كه به حديث معنعن ، بابي شدن شخص مجهولي را به خواب ديدن و آن را برهان فهميدن نسبت مي 

دهند. وطرقه ] شگفت آورتر[ آنكه ديگري هم از بهائيان كه آن كتاب خطي را مي بيند و مي خواند، آن شخص مجهول 

ن افتخار را بربايد! چنانكه اين معني را در موضوع پدر ابن را در حاشيه كتاب پدر يا جد خود معرفي مي نمايد! تا گوي اي

 اصدق و فروغي به جاي خود ايراد مي كنم.

باري، امام جمعه مهماندار ظاهري و معتمدالدوله ميزبان حقيقي بود. از اين جهت خود امام جمعه و ساير علماي اصفهان، 

ند تا چه نغماتي بشنوند. امروز چنين شهرت مي يافت نظر به سيطره حكومت ، چندي خاموش بودند و گوش فرا ميداد

كه باب كرامت نموده؛ فردا چنان افسانه بلند مي شد كه باب معجزه كرده. امروز مي گفتندكوري را شفا داده، و فردا مي 

مگي نمودند كري را شنوا نموده. امروز مي گفتندبنا برخواهش امام، تفسير سوره والعصر را درحضور جمعي نموده وه

تعظيم كردند! فردا مي گفتند بيشتر علماي اسالم وقاطبه اهالي ايران به او تسليم شدند! غرض آنكه همه اين هو و 

جنجال و قيل و قال ها از حلقوم حكومت بروز مي كرد وهمه اين اكاذيب و افسانه ها از كانون سياست] ضد اسالم و 

ه را گرم كند وبه همين قيل و قال ها، دل هاي غافل رابه محبت باب ايران[ ظهور مي نمود. تابه همين جنجال ها هنگام

ماليم و نرم نمايد. چنانكه كاركنان دول استعماري هم امروز به همين حرف ها كه عدد بهائيان از مليون و بليون و ترليون 

 سيا بلند كنند.گذشته اند! ونصف بيشتر دنيا بهائي شده اند! و ووو مي خواهند رايت تشتت و تفريق را درآ

باري، پس از آنكه معتمدالدوله به خيال خود تمهيد اين مقدمات نموده .وجمعي از پيرون باب را براي انقالب و تبشير به 

اطراف و اكناف فرستاد ومقرر داشت كه بايدمجلسي آماده شود وعلماي اصفهان حاضر گردند و در حضور جمهور سؤال 

يل و برهان شود، وچنين مجلسي را در نظر گرفت واز تمام علما به روز معين دعوت و جواب گردد ومالء عام اقامه دل

با اينكه علماي آن عصر بلكه دولت آن وقت از اين  -تا چنانكه در جلد اول گفتيم سرمار  را به دست دشمن بكوبد -كرد

لسي هم رضا ندادند. چه، علنا سياست كه ما او را آشكارا كرديم، غافل بودند، معهذا به ورود و حضور در چنان مج
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معتمدالدوله را حامي و معين مي ديدند و دسايس و حيله بازي هاي او را مي فهميدند، وبعضي  از ضعفاء اهل علم كه از 

آن مقدار حمايت معتمدالدوله هم غفلت داشتند و مي خواستند دعوت حكومت را اجابت نمايند، سايرين كه آگاه بودند 

 رمودند.آنان را ممانعت ف

من جمله بعضي از بي خبران را مالمحمد جعفر مجتهد آباده) كه غرض شخصي حكومت را آگاه بود( بدين تقرير قانع 

 «در مجلسي كه باب ميهمان است وحكومت ميزبان، غلبه نمودن برچنين ميهمان خالف احترام ميزبان است.» كرد 

حاضر نگشتند و بلكه به هيچ وجه مجلسي منعقد نگرديد، معهذا با اينكه به تصديق خود بهائيان، علمادر چنان مجلسي 

شهرت داده اند كه درآن مجلس درحضور حكومت وميرزا حسن نوري حكيم اشراقي مالمحمد مهدي كلباسي سؤاالت 

خنده آوري از باب نمود. مثال در قبال دعوي باب پرسيد: شما مجتهديد يامقلد! در صورتي كه آن مجلسي كه مالعلي 

ري و مالمحمد مهدي كلباسي با باب مذاكره نمودند، مجلس خصوصي بود كه معتمدالدوله فراهم آورده ومال محمد نو

تقي و سيد حبيب اهلل نام او را كه مايه علمي نداشتند و براي خرسندي خاطر حكومت بابي مي شدند، اخيرا دعوت كرد 

 بته قضاوت اينگونه تناقضات با قارئين محترم است.كه به اظهار ايمان كردن آنان، آن معركه را گرم كند! ال

باري، چون علماي اصفهان و ساير اهل ايمان جانب داري حكومت را علني فهميدند وحمايت هاي جدي و طرفداري او 

را ديدند ، از اين معني بسي رنجور گشتند. وهمه روزه زمزمه هائي از هر طايفه پديدار مي شد و فريادها و همهمه هائي 

از هر طبقه شكار مي گرديد. اين شكايت متكاثره وحكايات متواتره از عموم كه به گوش حكومت مي رسيد، سخت 

هراسيد و نفهميد كه ديگر نمي تواند او را علنا نگاهداري كند و آن نقشه هائي را كه كشيده بود، اجرا نمايد. اين بود كه 

كه آمد و به علماي اصفهان گفت كه از طهران باب را از من خواسته طرح ديگر ريخت و نقشي ديگر انگيخت. وآن اين بود 

اند كه وي را به مركز بفرستم و چنين به ملت وانمود  كه او راروانه طهران نمود و درشب تار او را به منزل خود وارد كرد. 

را شبانه معاودت داده وبه يعني از شهر او را تا يك منزلي موسوم به مورجه خورشيد بردند و برحسب دستور مخفيه او 

عمارت خورشيد خلوت خاصه حكومتي وارد كردند. ومدت چهار ماه وكسري مشغول تبادل افكار و طرح ريزي آن كار 

بود. وضمنا هم بي نهايت مراقبت را در حفظ الصحه باب وخوشي و مسرت اومي نمود. حتي دختري را از خانواده حاج 

ليله اش ] زوجه شرعي علي محمد باب[ قرار داد. وخواص اصحاب او را هم كه در رجبعلي نام، ضجيعه] همخوابه[ و ح

 حقيقت آالت اين كار و شركاء اين كمپاني بودند، به نزد او راه مي داد تا دستورات الزمه خود را بگيرند.

 اين است كه بهائياندر اينجا گمان ندارم برقارئين محترم صدق غرض ورزي معتمدالدوله پوشيده مانده باشد. وعجب در 

اين حركات معتمدالدوله را منبعث] برانگيخته[ از ايمان او مي دانند. كه چون به باب مؤمن شده بود، اينگونه خدمات را 

مي كرد. حتي ميرزا هم براي او مناجاتي از قبيل) البهاء عليك يا سيد االمراء( ذكر كرده! كه بهائيان در قم مي روند واين 

 ور خفيه برايش مي خوانند!! كه شايد عين زيارتنامه رابه جاي خود ذكر كنيم.زيارت را به ط

واين مطلب را ناگفته نگذاريم، ازاين طرف علماء وملت رامرعوب باب كرده واز آن طرف هم به دولت راپرت سرّي داده 

نمايم، بيم آن مي رود كه انقالبي  بود كه چون وجوه علماء وملت به باب گرويده اند، اگر وي را اعدام كنم يا خالف احترام

در شهر رخ دهد و هيجان عمومي ظاهر گردد كه اعاده امنيت و آسايش ملت ميسور نشود. پس بهتر كه باب را از نظر 

 مستور بدارم وباب مراوده مردم را با مراد مسدود بدارم. 

 غرض آنكه براي عذر كشف مطلب، يك چنين راپرتي هم داده بود.

عتمدالدوله به مقصد شوم خويش نائل نشده و درهمان اوقات رشته عمرش قطع شد، گرگين خان برادرزاده باري، چون م

معتمدالدوله كه كفالت حكومت را دارا شد و فهميده بود كه نهضت دادن باب، سبب استقالل ارمنستان نخواهد شد، 
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حكمي از مركز صادر كه باب را تحت الحفظ به  براي اظهار حسن خدمت خويش قضايا را به مركز اطالع داده، اين بود كه

 تبريز فرستند.

از اين جهت باب را توسط محمد بيك چاپارچي يا غالماني چند به سمت تبريز روانه نمودند. در خالل راه ، باب راآرزو 

كه آدم خوب و چنان بود كه او را به طهران برند و حكم به تبريز صدور يافته بود. معهذا باب از محمد بيك چاپارچي 

ماليمي بود و رعايت سادات و وزراري فاطمه را مي نمود، درخواست نموده بود كه به تأني و آهستگي اين مأموريت را 

انجام دهد. باشد كه عريضه اش به طهران رسد واو رابه طهران بطلبند. از اين جهت محمد بيك چاپارچي تا بيست روز 

اي جهت شاه نوشت وحضور خود را به سرير سلطنت و كرسي مملكت درخواست  در كنار گرد او معطل نمود تا مراسله

نمود . چنين جوابش دادند كه مفادش اين است: سيد علي محمد، شما فعال به تبريز برويد و دعاگوي دولت قاهره گرديد 

مي طلبند كه به  تا چون موكب همايوني در جناح مسافرتند، از مسافرت معاودت فرمودند، شما را به پيشگاه حضور

آستان مبارك تشرف يابيد. باب كه اين جواب را ديد، از حاج ميرزا آقاسي كه صدر اعظم بود به جان رنجيد و دانست 

كه او نميخواهد ونمي گذارد وي به طهران برسد وبا شاه هم نفس شود. اين بود كه لوحي قهر آميز مشحون به بذائت] 

ميرزا آقاسي گفت؛ كه آن لوح ابدا به حاج ميرزا آقاسي نرسيد و فقط در داخلۀ  دشنام وفحاشي [ وبدگويي در حق حاج

 خود بابيان و بهائيان به لوح قهريه موسوم است و او را ترجمان قهرمانيت باب مي دانند.

 ند. ميديدند و درآنجا دو سه شب آرباري، پس از آنكه مأيوس شدند، منزل را به منزل  راه پيمودند تا به شهر كاشان رس

 حاج ميرزا جانی

حاج ميرزا جاني كه تاريخ امر بهائي را نوشته و ادوارد براون مقدمه اي برتاريخ او نوشته و طبع نموده، سه برادر داشت: 

يكي حاج محمد اسماعيل ذبيح، وديگري حاج ميرزا احمد، و سومي حاج علي اكبر كه هر چهار تجارت داشتند واز 

ميرزا جاني و حاج محمداسماعيل، شبي مأمورين را رضا كرده و باب را ضيافت نمودند. كه به شيخيه بودند. وليكن حاج 

واسطه همان ضيافت به بابي مشهور شدند. وازآن پس نزد عامه، موهون و منفور گرديدند و نتوانستند در كاشان اقامت 

 نمايند. اين بود كه به اصحاب باب پيوستند.

ران آمد و چون شنيد كه مالحسين بشروئي وقدوس به قلعه شيخ طبرسي به هجوم و چنانكه حاج ميرزا جاني به طه

دفاع قيام نموده اند، ايشان نيز تهيه ديده كه خودرا به اصحاب قلعه رساند. وقتي به قلعه رسيد كه حضرات بابيه متحصن 

از صاحب منصبان اردو را شناخت بودند وراه آمد و شد مسدود و اردوي دولتي اطراف قلعه را احاطه نموده، چون يكي 

كه از اين طائفه است، معهذا نظر به آنكه با يكي از تجار بار فروش آشنايي داشت وحاج ميرزا جاني را هم با او آشنا مي 

دانست، وي را نزد آن تاجر بارفروشي فرستاد ومبلغي هم دريافت نمود. واو در طهران بود و تاريخ را كماكان تا سال 

ق زنده بود، نوشت. وچون درآن سال به ناصرالدين شاه تير زدند، درآن واقعه نيز ايشان كشته شدند. چنانكه .  ه 2370

در جاي خودگفته شود . مجمال اين است كه حرف هائي كه حاج ميرزا جاني زده ومطالبي كه او نگاشته، خود شهادت 

،نبوده؛ ومطلب از روي بي دانشي وهرج ومرجي و  مي دهدكه اين نيرنگ هائي كه ميرزا و ميرزا عباس به كارآورده

معتقدات باطله واهيه بوده است مثال حاج ميزا جاني، قدوس راقائم موعود مي گويد و رتبه او راباالتر از مرتبه اصحاب 

باب جلوه مي دهد. وهمچنين مي گويد كه حضرت قدوس چقدر آيات نازل كردند، با آنكه معجزات بسيار به او نسبت 

 دهد. درصورتي كه اصول دعوت باب، مبني برانكار معجزات بود.مي 

 ورود به زنجان

چون محمد بيگ با مامورين ،باب را به زنجان آوردند، از آنجائي كه دستور بود وارد شهر نشوند ، باب را در كاروانسراي 

جنگ كه بيرون شهر است، فرود آوردند. معهذا مردم زنجان دسته دسته مي رفتند كه باب را زيارت كنند ومدعي مقام 
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منع چو بيند، » ند، ومامورين ممانعت مي كردند. وبنا براصل مصراع قائميت و مهدويت را به راي العين مشاهده نماي

مردم به مالقات او اصرار و ابرام داشتند. وبيم آن بود كه شورش و غوغائي برپا شود. اشرف خان « حريص تر شود انسان

ب را حركت دهند ونگذارند والي شهر با اينكه خود مايل مالقات باب بود ، نظر به عدم وقوع انقالب، پيغام داد كه زود با

فرصت ( ظرمنت)آن شب در آن منزل بياسايد. وبه همين طور او را بردند تا به تبريز رسيدند. مخفي نماناد كه بابيان  منتهز

بودند كه اگر بتوانند باب را از دست مامورين بگيرند و بگريزانند. وليكن بدين آرزو نائل نگشتند. وقتي ميرزا شنيد باب 

ف تبريز مي برند، به سرعت تمام حركت نمود ودر بين راه، خود را مطابق گفته حاج ميرزا جاني به باب رسانيده، را به طر

باشد كه از سيد دستوري حاصل كند و براي استخالص وي عده اي را برانگيزاند. پس از مالقات و به دست آمدن اوضاع 

 و احوال، با حرمان به طهران مراجعت نمود.

 ديطایفه فرها

قبيله فرهادي به قيادت حاج اللهويردي درقزوين طايفه بزرگي بودند كه تماما شيخي بودند وبه شيخ مرحوم ارادت 

داشتند و محمد جوادمشهور به عموجان، فرزند ارشد حاج اهلل ويردي بود و يك فرزند ديگرش كه ميرزا هادي فرهادي 

ات نفي باب و تبعيدش را به تبريز شنيدند، به جهت چاره بودكه شركت در قتل حاج مال محمد تقي داشت، چون حضر

انديشي استخالص و فرار دادن او راي ها زدند. وهادي فرهادي كه خيلي تهوروشجاعت داشت، داوطلب شد كه باب را 

جاني از دست مامورين دولت برهاند و او را به جائي مخفي و مستور بدارد. لذا عده اي همراه خود آورد تا سه منزلي زن

 رفت، چون فهميد نمي تواند مقصود خويش را اجرا كند، مايوسا بازگشت.

وديگر از مواردي كه مي خواستند بابيان باب را بربايند و ممكن نشد، در ميالن بود كه اندك غوغائي شد و به مقصود 

 خود كامياب نشدند.

 ورود به ماكو

دستور، منزلي در بيرون شهر تهيه نموده و درآنجا منزلش دادند. پس از آنكه مامورين باب را به تبريز بردند، برحسب 

ومحمد بيك به والي آذربايجان بهمن ميرزا خبر ورودش را داد. اصرار باب و هواخواهانش برآن بود كه حكومت در تبريز 

تا از مركز  سكونتش دهد وخيال واهي اطاعت امر مركز بود؛ معهذا براي مسالمت با باب، قريب چهل روز توقف نمود

مجددا امر رسيد كه بايد در ماكو محبوس شود وبا كسي آمد و شد ننمايد. از اين رو محمد بيك او را در اواخر ماه رجب 

. ق از تبريز حركت داده، به قلعه ماكو كه در خارج تبريز در وسط كوهي بنا شده بود برد وبه دست عليخان  ه 2372

اب در ماكو وچهريق تا زمان اعدامش يك نفر سيد حسين نام كه نزد بهائيان به ماكوئي سپرد و در تمام مدت حبس ب

 كاتب وحي مشهور است، رسما مالزم خدمت باب بوده است.

وليكن سيد حسن برادر آن سيد حسين كاتب، با شيخ علي عظيم و سيد مرتضي و مال محمد معلم نوري در قافله آشنائي 

آنان را به ظاهر از باب فصل نموده، به باطن چون حلقه باب به او وصل بودند. وعليخان بيگانه وار مي شدند. واگر سياست، 

ماكوئي در اوائل مراقبت تامه مي نمود كه كسي با باب مالقات نكند. وليكن در اواخر چندان سخت گيري نمي كرد وبلكه 

بسياري در ماكو به مالقات باب مي رسيدند دوستان باب را به نزد او راه مي داد و ضمنا استفاده اي مي نمود. چنانكه 

ودستورات تبليغ و انقالب را مي گرفتند و در واليات منتشر مي گشتند وتبليغات مي نمودند و مردم را به نصرت مهدي 

موعود دعوت مي كردند. چندان كه در توده ملت وعوام ازدحامي پديدار شد وجنبش وقيامي نمودار گشت كه كرسي 

سلطنت را تكان داد. از اين رو حكومت را مجبور نمود كه باب ماليمت را به روي باب بگشايد و چهره حكومت واريكه 

تفحص و مسالمت را به سوي او بنمايد. ومجلس بزرگي بيارايد و وي را با رؤس علماي اسالم جمع كند؛ تا اگر باب برصدق 

 يل است، عللش شناسند وديوانه و سفيلش شمارند. دعوي خود برهاني بياورد، ايماني بياورند؛ و اگر دعوتش بي دل
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اين بود كه از مركز حكومت، حكمي به تبريز) كه كرسي ايالت آذربايجان ومركز واليت عهد بود( رسيد كه باب را به 

تبريز بياورند و مجلسي بزرگ مركب از علما و مجتهدين و اشراف واعيان و صاحب منصبان به رياست شخص وليعهد 

ندوباب در آنجا دعوت شود و در نهايت ادب و ماليمت گوش فرا دارند و ميدان مناظره و مجادله را برايش منعقد كن

فسحت] وسعت[ دهند تا هر چه مي تواند بتازد و جوالن كند؛ باشد كه اقامه دليل و برهان نمايد. واگر فاقد دليل باشد 

ند، باز موقوف االجراي بدارند تا از مركز سلطنت دستور ونزد مجادل و محاور ذليل گشت، هر حكمي كه درباره اش داد

برسد. اين بود كه ناصرالدين شاه وليعهد، نخست باب را به تبريز آورد و سپس مجلس مهمي آراست كه مركب از اشخاص 

ميرزا ذيل شد: ازعلماي اعالم و حجج اسالم، مال محمد ممقاني) رئيس علماي شيخيه( وحاج مال محمود نظام العلماء و 

علي اصغر شيخ االسالم و حاج ميرزا عبدالكريم مالباشي و ميرزا حسن زنوزي و ميرزا محسن قاضي و ميرزا محمد تقي 

و ميرزا جعفر. واز رجال دولت محمد خان زنگنه امير نظام ميرزا فضل اهلل علي آبادي، نصير الملك) وزير( ميرزا جعفر 

رزا موسي تفرشي. نماينده وزارت ماليه ميرزا مهدي خان بيان الملك خفيه خان مشيرالدوله نماينده وزارت خارجه  مي

 نويس بودند.

پس از آنكه مجلس مهيا و آراسته گرديد، توسط كاظم خان فراشباشي وليعهد، باب را به مجلس آوردند ودر صدر مجلس 

 ود كه روي به باب كرد وگفت: اين كتبقرار دادند. ودر كمال ادب، نخستين كسي كه فتح باب مناظره كرد، نظام العلماء ب

و الواحي كه برنسق آيات قرآني وصحف آسماني نوشته شده ودر سرتاسر مملكت منتشر گرديده است، خوب مالحظه 

كنيد وتامل فرمائيد، آيا ازتحريرات ونوشتجات شما است، يا آنكه دشمنان به شما نسبت داده اند و مغرضين افتراء زده 

 دسته اي از نوشتجات را نزد باب نهاد. باب كه آنها را ديد، گفت : آري، اينها كلمات خداست. اند؟ اين بگفت و 

نظام العلماء گفت: سخن به لغز ومعما نفرمائيد، صريحا بيان كنيد. چه، به همين سخنان پراكنده، جمعي در خراسان كوس 

ده گوي وخود از پرده بيرون شو باب، در حالت عصيان زدند وگروهي در مازندران طبل طغيان فرو گرفتند. سخن بي پر

 تندي وآشفتگي گفت: آري، اين نوشتجات هم كلمات من است.

نظام العلماء : شما در اين تحريرت ، خودتان را شجره طور ناميده ايد. وچنين مستفاد مي شود كه آنچه از زبان شما 

خواهي بگوئي گفته تو گفته خدا و كالم تو كالم پروردگار جاري گشته و مي گردد، گفته الهي است. وساده تر آنكه تو مي 

 است.

 باب: آفرين برتو! سخن جز اين نيست وهمين است كه مي گوئي.

 نظام العلماء: خودتان خود را باب ناميده ايد يا مردم شمارا باب ناميده اند؟

 ب از خداوند است؛ زيرا من باب علمم.باب: نه مردم مرا باب گفته اند، ونه من خودرا باب ناميده ام، بلكه اين لق

وليعهد: اگر شما ثابت نموديد كه باب علميد، من حاضرم از اين مسند فرود آيم وتو را برنشانم و مطيع شوم وهر چه را 

 امر دهيد، اطاعت كنم. باب سكوت مي كند و وقفه مجلس را فرا مي گيرد. 

:) احتجاج،  «انا مدينه العلم و علي بابها» ء اميرالمؤمنين را بنابرحديث: نظام العلماء: تو مي داني و معتقدي كه خاتم انبيا

 286توحيد صدوق، ص -238، ص 28بحاراالنوار ، ج  – 237امالي صدوقي، ص – 323، ص3ارشاد القلوب، ج  -60، ص 2ج

قدوني فان بين جنبي سلوني قبل ان تف»( باب علم نامي و پس از آن اميرالمؤمنين علي فرمود: 27جامع االخبار، ص –

 -17، ص 3بحاراالنوار، ج  -267، ص 3ارشاد القلوب، ج  -222امالي صدوق، ص– 311، ص2احتجاج، ج« ) علما جما

( 272، ص3عيون اخبار الرضا، ج -307، ص2شواهد التنزيل ، ج  -212، ص3،خصال ،ج 2222، ص2الخرائج و الجرائج، ج 

 است كه بيان او را از شما خواستگاريم. اينك ما را بعض مسائل مشكله راجع به طب

 باب: من علم طب را نمي دانم.
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نظام: از مسائل ديني مي پرسم و بديهي است كه دانستن آن مسائل، محتاج به فهم علوم مقدماتي از قبيل صرف و نحو 

 و معاني و بيان ومنطق است. اكنون مشكلي در صرف دارم كه حلش بنمائيد. 

 ي فرا گرفته و اينك در خاطرم نيست.باب: صرف را در كودك

: اوست كه برق را براي ترساندن واميدوار 23سوره رعد، آيه « ) هُوَ الذي يُريكُمُ البَرقَ خَوفا و طَمَعا» نظام: آيه كريمه

 شدن به شما مي نماياند.( را تفسير بفرمائيد و تركيب نحوي او را بيان نمائيد و شان نزول سوره كوثر و جهت تسليت

 پيغمبر را بدان اشاره نمائيد.

 باب: پس  از مقداري تفكر، استمهال] مهلت خواستن[ در جواب طلبيده وباالخره جوابي نداد.

لعنت خداوند متعال بر عين هاي سه گانه باد كه « ] لَعَنَ اهللُ العَينَ الثًالثَه ظَلَمتُهُم العَينَ الواحِدَهِ »نظام: معني اين حديث 

 ظلم كردند[ را بفرمائيد. –علي اميرالموؤمنين  –برعين واحد 

 باب: پس از مدتي تفكر، گفت نقدا اين مطلب را نمي دانم.

 «إذا دَخَلَ الرًجُلُ عَلي الخُنثي و الخُنثي عَلَي االُنثي وَجَبَ الغُسلُ عَلي الخُنثي دُونَ الرًجُلِ» نظام: مقصود فقها در اين جمله

مشكله ) دو خنثي وجود دارد، خنثي مشكله  كه تشخيص مرد يا زنِ بودنِ آن غير ممكن  ] زماني كه فردي بر فرد خنثاي

است وديگري خنثي غير مشكله كه قابل تشخيص است.( دخول كند وهمينطور خنثاي مشكله برزني دخول كند در 

 اينصورت غسل جنابت بر فرد خنثي واجب است اما برآن مرد واجب نمي باشد[ چيست؟

 موده وجوابي نداد.باب: سكوت ن

نظام العلما: شما به عقيده خود، تاليفات خويش را حاوي فصاحت و بالغت مي دانيد، بفرمائيد ما بين فصاحت و بالغت 

 چه نسبتي است و چرا شكل اول بديهي االنتاج است؟

 باب: در اين باب نيز عاجز مانده و سكوت فرمود.

اين است كه خداوند انبياء را به معجزات، واولياء را به كرامات مخصوص  نظام: فقط اين پرسش اخيرم را پاسخ دهيد وآن

فرمود و اين هر دو امر غيبي و عاجز كننده بشر است، چرا معجزه از پيغمبران ببينند و مؤمن نشوند وكافر گردند، 

تحرير و تقرير خودتان وكرامت از اولياء مشاهده كنند واطاعت ننمايند واز فساق و اشرار محسوب شوند؟ وشما بر حسب 

 كه گاهي مدعي رسالت و دمي مدعي مهديوت و گهي مدعي واليت گشته ايد، آيا معجزه وكرامتي داريد يا نه؟

 باب، با كمال قوت و وقار گفت: هر چه را مي خواهي ، بطلب.

خواهيم كه به معجزه خود نظام: شاه ايران به مرض نقرس مبتال گشته واطباء از معالجه او عاجز شده اند، ما همگي مي 

 او را شفا دهيد؟

 باب: اين معني غير ممكن است.

وليعهد: معلم من كه سال ها در تحسين آداب و اخالقم زحمت كشيده، پيري وي را شكسته نموده و نمي تواند كماكان 

 او رابه جواني باز گردانيد؟ با ما در سفر وحضر مساعدت نمايد؛ وما به افاده و افاضه او نيازمنديم، آيا ممكن است كه شما

 باب: اين امري محال و ممتنع است. 

نظام: در حالت خشم از باب اعراض نموده وبه حضار با صداي بلند مي گويد: اين مرد) يعني باب( ديوانه است، نه معجزه 

 دارد و نه كرامتي، نه علمي دارد و نه درايتي.

گويد: اين چه سخني است كه مي سرائي، من آن كسي هستم كه هزار باب: خشم كنان بر نظام العلماء مي نگرد و مي 

 سال است انتظارش را مي كشيد.

 نظام: تومهدي موعود وقائم منتظري؟
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 باب: بلي، من همان مهدي منتظرم.

 نظام: آيا تو مهدي نوعي هستي يا مهدي شخصي؟

 باب: من همان مهدي شخصي هستم.

رمائيد و معين كنيد كه اهل كجائيد و ساكن چه دياريد و چند سال از عمر شما نظام: نام خود و پدر و مادرتان را بف

 گذشته؟ 

 باب: نامم علي محمد و نام مادرم خديجه واسم پدرم ميرزا رضا و شيرازي االصلم و سي وپنج سال از عمرم گذشته است.

و اسم مادرش نرجس است و نظام: به عقيده ما شيعه اثني عشري، مهدي اسمش محمد است، اسم پدرش حسن است 

 مسقط الرأسش سر من راي است وعمرش ازهزار افزون است؛ چگونه با شما منطبق ميشود؟

 باب: من معجزه مي آورم كه حجت بر شما تمام شود واعتراف كنيد كه من همان موعودم.

 يد آن اعجاز چيست؟نظام: با ساير حضار متفقا گفتند: خيلي ممنون مي شويم و مطلب تمام مي گردد. هان بگوئ

 باب: من روزي دو هزار بيت كتابت مي نمايم) هر بيت پنجاه حرف است) مؤلف( واين كار از قوه شما خارج است. 

حضار گفتند برفرض كه شما روزي دو هزار بيت كتابت كنيد، هستند مردم تيز قلم كه در اين كار با شما شركت كنند 

 يسند؛ پس اعجاز نخواهد شد.وآنها به اندازه شما، بلكه بيشتر بنو

 باب: ساكت ماند.

چنين معلوم مي گردد كه « اول من آمن بي نور محمد و علي» مال محمد ممقاني: ما در كتاب شما اين جمله را ديده ايم

 مدعي هستيد مقام شما باالتر از مقام آنها است . اين را چه مي فرمائيد؟

 باب، مضطرب وار سكوت نمود.

 72سوره انفال، آيه « ) وَاعلَمُوا انًما غَنِمتُم مِن شَيي فَاَنً هلل خُمسَهُ» م مالباشي: خداوند در قرآن فرمودهميرزا عبدالكري

: بدانيد هر چيزي كه به غنميت گرفته ايد خمس آن براي خداوند و ....( شما در كتاب خود گفته ايد )ثلثه( براي چه اين 

 آيه را نسخ كرديد و علت نسخ چه بود؟!

 باب به حالت رعب و خوف گفت: ثلث نيز نصف خمس است. حضار را خنده فرا گرفت.

 مال محمد ممقاني: برفرض آنكه ثلث نصف خمس باشد، چرا خمس را برداشتي و ثلث يا نصف خمس را به جايش گذاشتي؟

 باب در صورتي كه اشك چشمانش را گرفته بود، ساكت ماند.

همه مي دانند كه هيچ شريعت يا قانوني نسخ نمي شود، مگر آن كه مثل آن يا بهتر از ميرزا محمد جعفر ملقب به امير: 

آن وضع گردد، و از مطالعه كتاب شماچنين مفهوم مي گردد كه احكام قرآن را نسخ نفرموده ايد. منسوخ حاوي فصاحت 

معهذا علت نسخ و جهت فسخ و بالغت واتقان احكام است وناسخ مشحون بر فضاحت و ضاللت و اباطيل و اوهام است. 

را وضوحا بيان ننموده ايد، پس اگراهل قرآنيد و معترف به آن، قرآن، خود ناطق است با كمال دين و اتمام نعمت) وَ 

: اسالم را دين شما برگزيديم و بدان راضي هستيم( اكنون اگر مطيع قرآني 2رَضيتُ لَكُم االِسالم دينا( سوره مائده ،آيه 

تمكين كني و اگر مردودي ما رابا تو كاري نيست. و به عالوه نواقصي را كه درقرآن ديده ايد كه به كتاب  كه بدين شهادت

 جديد مي خواهيد او را مرتفع بداريد، به ما نمائيد كدامند؟

 باب به حال تبسم گفت: براي اينگونه مسائل، مقدمات چندي است كه در غير اين مجلس شرح مي دهم.

: بفرمائيد حضرت مسيح چگونه به آسمان صعود نمود؟ آيا به قول مسلمين كشته نشد و بر در نرفت ميرزا محمد جعفر

و به آسمان صاعد شد ويا به قول مسيحيان ، پس از موت از قبر قيام نموده و به آسمان رفت؟ وآيا بدان عنصري رفت يا 

 به نحوي ديگر؟
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 ت كه در اين مجلس واين وقت اقتضا ندارد.باب: اين سؤال نيز محتاج به زمان او سعي]وسيعي[ اس

الحمد هلل الذي رفع السموات و االرض؛ وتاء سموات  را مفتوح و ضاد ارض » باب شروع به خواندن خطبه اي كرد وگفت

د قرائت مي كن« وما بتا والف قد جمع* يكسر في الجر و في النصب معا» را مكسور گفت كه وليعهد شعر ابن مالك را 

گويند سخنان بيهوده تا چند و ياوه گوئي تا كي! مردم عامه را اغوا كني به ضاللت افكني، همانا دانسته ام  وبه وي مي

كه درتسخير آفتاب كوشش كردي و در تابستان بوشهر وعتبات ، در برابر آفتاب با سر برهنه روز به شب بردي، چندان 

ودي كه با اين ترهات وخرافات داعيۀ مهتري كني و هوس كه دماغ خويش را آشفته كردي ومغز خود رابه كلي فاسد نم

پيغمبري نمائي، اكنون رأي مجلس را درباره تو مي گيرم وجزاي تو را مي دهم. سپس از حضار درخواست كه عقائد و 

 آراء خود را درباره باب بدهند.

رأي دوم را پسنديد و نخست به  بعضي قتل و اعدامش را گفتند: وبرخي تأديب و حبسش را اختيار نمودند. حكومت نيز

باب گفت: اگر شبهه و احتمال  حواس نمي رفت وبه خانواده سيادت  منتسب نبودي، اآلن به قتلت امر مي دادم كه مردم 

بفهمند قائم موعود مغلوب و مقهور نشود و مخالف قرآن امر ندهد. سپس امر داد تا او را خوابانده و با چوب مي زدند كه 

سترحام] طلب رحم كردن[ بلند بود وكسي به دادش نمي رسيد تا به تلقين ديگري، ميگفت ديگر از اين فريادش به ا

 گونه خرافات نگويم و راه اين دعاوي را نپويم تا آنكه وي را به محبس چهريق فرستادند.

 رجوع به قيادت مالحسين بشروئی

ز اركان مهم اين امر است، پس از آنكه دستورات ازآن پيش مرقوم گرديد كه مالحسين بشروئي كه در حقيقت يكي ا

خفيه خود را گرفت، چنين تصميم نمود كه آرام نگيرد تا به كعبه آمال رسد. واز پاي ننشيندتا عروس خيال را در بغل 

گيرد. آن بود كه يك مشتي از كلمات باب و يك بسته از تعبيرات وتاويالت ناصواب را با لوحي مخصوص جهت شاه وصدر 

گرفتي و بال استعجال  (عاريهه شتاب از ستاره شهاب به استعارت )ظم ) حاج ميرزا آقاسي( تهيه نمود به سرعتي كاع

از عقاب تيزپر به اجارت يافتي، با آن برگ وساز از شيراز در تك و تاز آمد. نخست به اصفهان رسيد و مال (شتابزدگي)

همراهي و پشت گرمي ومنوچهر خان معتمدالدوله وي را مامور  محمد تقي هراتي را كه يكي از فقها بود بفريفت وبه

داشت كه برمنبر و محراب از جاللت قدر باب بي پرده سخن گويد واو را به نيابت خاصه امام معرفي كند. وپس از حصول 

و به  مقصود ، از اصفهان بدون درنگ آهنگ كاشان نمود؛ وبا حاج ميرزا جاني مذكور از در عقيدت و ارادت پيوست

همدستي او كمر تبليغ و اضالل حاج مال محمد مجتهد، فرزند حاج مال احمد نراقي) كه صاحب مؤلفات است( بربست و 

تفسير سوره كوثر و ساير الواح را نزد او گذارد. آن مرحوم غلطات  عبارات را باز نمود و از قبول آيات و كلمات مغلوطه 

 دن( فرمود.غير مربوطه تحاشي) دوري كردن، پرهيز كر

او را تاكنون محبوس و مقيد داشتند، من به شفاعتش پرداختم  مالحسين گفت كه باب مي فرمايد: نحو گناهي كرده بود و

 و وي را از قيد وبند آزاد ساختم. اكنون اگر مرفوعي را منصوب و يا منصوبي را مجرور خوانند، معذورند.

ائي مكن كه برمردم پارسي تلفيق كلمات تازي نمودن و آن را حجت حاج مال محمد بانگ برآورد وگفت چندين ياوه سر

و برهان انگاشتن، اغلوطه كردن) سخن غلط، سخني كه با آن كسي را به غلط بيندازند.( وباد به چنبر پيمودن) كنايه از 

ام واصل نتوان كار بيهوده كردن( است؛ كه نزد خردمندان به دين مزخرفات الطائل و ترهات بي حاصل به سر منزل مر

شد. بالجمله مالحسين بشروئي با ياس و حرمان از بلده كاشان به دارالخالفه طهران شتافت و با همان اصول و تعبير و 

تأويل به هر محفل و انجمن و كوي و برزن نقل و تحويل مي نمود و قلوب مستضعفين و منتظرين به ظهور موعود را مي 

خطاب به سلطان و حاج ميزا آغاسي مبني براينكه اگر بيعتم را گردن نهيد ودعوتم را  ربود. و ضمنا آن نوشته باب را كه

اجابت كنيد، موجب بسط مملكت  و عظمت سلطنت شما خواهد بود، به دربار سلطنتي تقديم داشت. اولياي امور وي را 
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ن بيرون شود. اين بود كه مالحسي تهديد فرستادند تا از اين گونه ترهات لب بربندد و اگر سالمت جان طلبد از پايتخت

در اينجا مناسب است لوح باقراف ومناجات درباره جرج ذكر  -چنانكه مشروع افتد -از طهران تصميم خراسان گرفت

 شود تا نهضت اوائل از باب و شيادي اواخر احباب تا محراب آشكارا گردد.

 لوح باقراف و مناجات درحق جرج

د اول و دوم نوشته بوديم كه ديانت) ديانت مخصوص اديان آسماني است نه مسلك هاي ما مكرر تلويحا و تلميحا در جل

استعماري( ]مسلك[ بهائي مظهر سياست بريتانيا است و سياست دولت استعماري تشتيت و تفريق جمعيت اسالم است. 

 ه دقت درآنها بنگريد، ميچنانكه مي بينيم در شرق هر دوم خدائي ظهور مي كنند و انبيائي مبعوث مي شوند كه چون ب

: فرمان 18سوره قمر، آيه « ) وَما اَمرُنا اِال واحِده» دانيد مبعوث به چه مقصد و مأمور به چه رسالتي هستند. كه به مفاد

جز يك بار نيست.( چون كتب آسماني آنان را ورق زنيم و آيات و بيناتشان را مطالعه نمائيم، جزتضعيف اسالم و تزييف 

 ، داللت و صراحتي ندارند و غير از تشتيت ملت و تفريق جمعيت كنايت و اشارتي ندارند.عقايد انام

ازاين رو هر ابليس به تبليس ،رداي تقديس مي پوشد تا ترويج سياست انگليس كند. و هر بي عاطفه خودپسند كمند 

يدان بتازد و گوي مراد ومنظور الوهيت و ربوبيت را به دست گرفته و برسمند هواجس نفساني سوار شده، تا در اين م

 موالي خويش را به چوگان سياست بربايد.

چنانكه ميرزا عباس در اوقات جنگ بين المللي، زحمت ها كشيد و هر چه توانست به موالي خود جورج خدمت نمود. 

تي را مرتبا به وبه دولت ترك سِرا خيانت ها كرد. وباالخره بهائيان را به جاسوسي وادار كرد واطالعات مضرۀ مملك

قونسوالت مي دادند. و در آن جنگ  عمومي كه قشون روس و انگليس در ايران بود وآلمان وعثماني از طرف ديگر 

ومهاجرين هم از ايران هجرت نمودند، وسياست خيلي درهم و برهم بود، ومخابرات به كلي منقطع و پستخانه ها همه 

ي از ضعف و قوت طرف يا پريشاني و بي ساماني قشون، براي طرف سانسور بودند، ويك خبر كوچكي واطالع مختصر

ديگر چقدر ارزش مي داشت، درآن موقع بر حسب دستور عمومي كه از ميرزا عباس ] عبدالبهاء[ به زعماي بهائي رسيدن 

ينجاست كه بود كه چه كنند و چه خبرهائي را برسانند، الحق بهائيان نيز خدمات خود را اجرا مي كردند. وتأسف در ا

 سياست مداران ايران درآن اوقات از اين نكته غافل بودند وشايد هنوز هم غفلت دارند. 

باري، بعد ازآنكه ميرزا عباس كارهاي خود را كرد و مستحق سرّي) سرّ ، لقب افتخاري دولت انگليس است كه شرح او 

لوحي يعني كاغذي به سيد نصراهلل باقر اف كه  درجلد دوم گذشت.) مؤلف( از دولت بريتانيا گرديد، درهمان اوقات يك

در طهران رئيس بهائيان طهران بود نوشت و يك مناجات ودعا براي امپراطور اعظم جورج نوشت وبه ايران فرستاد كه 

بهائيان بدانند موالي حقيقي آنان كيست . وما عينا اين دو فقره را كه طبع شده ودر مكاتيب جلد سوم است نقل مي 

مابقي الواح محرمانه و سري را كه طبع نكرده اند و ممكن است اگر ما به آنها اشاره كنيم، تكذب كنند، صرف  كنيم و

 نظر مي نمائيم.

 مكاتب جلد سوم عبدالبهاء 271در صفحه 

 طهران جناب آقا سيد نصراهلل باقراف عليه بهاء اهلل مالحظه نمايند
 هواهلل

به كلي منقطع و قلوب متأثر ومضطرب، تا آنكه در اين ايام الحمداهلل به فضل الهي  اي ثابت برپيمان! مدتي بود كه مخابره
ابرهاي تيره متالشي ) مقصود حكومت ترك است.) مؤلف( ونور راحت و آسايش اين اقليم را روشن نمود.) مقصود 

و مشقت عظمي حكومت انگليس است) مؤلف( سلطه جابر زائل و حكومت عادله حاصل، جميع خلق از محنت كبري 
نجات يافتند. در اين طوفان اعظم و انقالب شديد كه جميع ملل عالم مالل يافتند ودر خطر شديد افتادند، شهرها ويران 
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گشت و نفوس هالك شد واموال به تاالن رفت. وآه و حنين بيچارگان در هر فرازي بلند شد. و سرشك چشم يتيمان در 

فضل و عنايت جمال مبارك، احباي الهي چون به موجب تعاليم رباني رفتار  هر نشيني چون سيل روان. الحمدهلل به
 ال يَنكَرُها إال كُلً مُعتِدِ» نمودند) منافقي كردند( محفوظ  و مصون ماندند؛ غباري برنفسي نشست. و هذهع معجزه عظمي 

ب معصيت است[ و واضح و مشهود اين معجزه عظمي را انكار نمي كند جز مجرمِ گنه كارِ معصيت كار كه مهيّا« ] أثيم
شد كه تعاليم مقدسه حضرت بهاء هلل سبب راحت و نورانيت عالم انساني است . در الواح مبارك، ذكر عدالت و حتي 

سياست دولت فخيمه انگليس مكرر مذكور، ولي حال مشهود شد و في الحقيقه اهل اين ديار، بعد از صدمات شديده به 
ن اول) يعني نامه عمومي كه طبع شود نه نامه سري( نامه ايست كه من به ايران مي نگارم راحت و آسايش رسيدند. واي

 . انشاء اهلل من بعد باز ارسال مي شود.
احباي آلهي را فردا فردا با نهايت اشتياق تحيت ابداع ابهي ابالغ داريد و مژده صحت و عافيت عموم احباء را بدهيد. هر 

د، الحمداهلل سفينۀ نجات محفوظا مصوبا به ساحل سالمت رسيد. حضرات ايادي امراهلل چند طوفان و انقالب شديد بو
وحضرت امين و همچنين ملوك ثبوت و رسوع بر عهد و پيمان را از قبل عبدالبهاء با نهايت روح و ريحان تحيت و پيام 

 برسانيد.
 ع ع 2120اكتبر  27وعليك البهاء االبهي عكا 

 هواهلل
العدل  قد ضربت اطنابها علي هذه االرض المقدسه في مشارقها و مغاربها و نشكرك ونحمدك علي اللهم ان سرادق »

حلول هذه السلطه العادله والدوله القاهره الباذله القوه في راحه الرعيه و سالمه البريه اللهم ايد االمپراطور االعظم جورج 
يل علي هذه االقليم الجليل بعونك وصونك و حمايتك انك الخامس عامل انگلترا بتوفيقاتك الرحمانيه وادم ظلها الظل

 «انت المقتدر المتعالي العزيز الكريم.
 ع ع  2120دسامبر    26حيفا        

 ماموریت بابيان به صوب خراسان

اذا رأيتم » شايد به نظر مصداق دادن حديث، راجع به عالمات و احوال اصحاب قائم موعود كه در كتاب شيعه مدون است

+ 782درباره پرچم هاي سياه كه از خراسان بلند مي شود به االرشاد: « ) رايات السود من قبل الخراسان الي آخر

رجوع شود( يا به نظريه ديگر، باب، اعمده احباب  3/270+ الزام الناصب:  3/716+ كشف الغمه: 03ح  1/321بحاراالنوار : 

طرف خراسان فرمود كه همگي درآنجا بشتابند و رايت تبليغ و تبشير را  را از منبر تا محراب، از شيخ تا شاب، مامور به

بلند نمايند. ومخصوصا امر داده بود كه علم هاي سياه تهيه نموده كه درآن ايالت مزبور براي هدايت جمهور برپا كنند. 

اجب دانسته به مسافرت بدان از اين رو تمام بابيان ايران آنهائي كه مي توانستند نائل بدين صوب شوند، امر باب را و

ديار رهسپار شدند. حتي ميرزا يحيي ازل كه درآن روز جواني پانزده ساله بود، به شهادت حاج ميرزا جاني كه در نقطه 

الكاف مي گويد) در زماني كه حكم از حضرت رب االعلي يعني جناب ذكر عليه السالم ) باب( صادر شده بود كه اصحاب 

شان هم عزم تشريف بردن نمودند، در خفاي جناب اخوي خود ) ميرزا] حسينعلي نوري[( به نحوي به خراسان بروند، اي

كول پارچه درست نموده و اسباب مختصري مهيا فرموده، به نحو تجرد و قدم تفريد از كشور كرت به صحراي وحدت 

ذشته بود وابدا سفر نفرموده بودند. واز گذارده، بيرون تشريف برده با وجود آنكه زياده از پانزده سال از عمر شريفش نگ

جميع آداب سفر عاري بودند. محض توكل به حضرت محبوب خود وامتثال امر جناب مطلوب خود، حركت فرموده بودند. 

 چون جناب اخوي ايشان مطلع گرديده، فرستاده وايشان را ممانعت نمود.(

 شتافتن مالحسين به خراسان
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اد بديد، خطي به قره العين در قزوين ومكتوبي به مال محمد علي بارفروشي فرستاد و مالحسين كه در طهران كار برمر

هر دو را بر حسب سابقه اي كه بود به خراسان دعوت كرد تا به معيت آنها نفوسي را در خراسان شكار كند ودعوت خود 

يشابور مالعلي اصغر نيشابوري را را آشكار نمايد .اين بود كه به سرعت و شتاب به صوب خراسان رهسپار] شد[ و در ن

باعقيده خود همراه كرده و وي را چنان پخت و پز نمود كه هرگاه خبر از من رسيد، در منبر دعوت را آشكار كنيد. چون 

به مشهد رسيد، در باال خيابان منزلي برگزيد. ونخست مالعبدالخالق شيخي را كه در توحيد خانه صحن مقدس، صاحب 

وآماده همان خرافات و تأويالت بود، بفريفت ووي را در مشهد و مالعلي اصغر را در نيشابور واداشت  محراب و منبر بود

 تا دعوت باب را علي رؤس االشهاد برفراز منبر گفتند.

چون اين خبر سمر] مشهور[ گشت، مردم به جنبش آمدند و غوغا برداشتند. وقضايا را به حمزه ميرزا، والي خراسان كه 

چمن رادگان بود، نگاشتند. حمزه ميرزا چون خبر را شنيد، امر داد كه مالحسين را احضار نمودند وتابعين و  آن وقت در

فريفتگان نيز اگرتبري نجويند ستم و تعدي بينند . الجرم مالعلي اصغر نيشابوري را به مشهد آوردند واو در فراز منبر 

ت بشست . اما مالعبدالخالق شيخي) مالعبدالخالق يزدي، تبري جست و دامان آلوده خود را ازآن خرافات و مهمال

يهودي زاده بوده پدرش اسالم مي آورد و خودش مؤمن به باب مي شود و پسرش شيخ علي كه جواني بيست ساله بود 

، در طريقه باب كشته مي شود. واز آن پس مالشيخعلي از طريقه باب برمي گردد. چنانكه سيد يحيي دارابي درباره اش 

مي گويد: يهودي بود، دوباره يهودي شد. )مؤلف( كه مرباي اين گونه اوهام بود، محكم واستوار، ثابت و برقرار ماند وگفت: 

من هرگز برنگردم، مگر علماي بلد مجلس محاوره بسازند و با من مناظره آغازند؛ عمال حكومت چون اين كلمات 

و مقرر نمودند كه در سراي خويش اقامت كند وعزلت را موجب  بشنيدند، وي را از نماز جمعه و جماعت باز داشتند

سالمت شمارد. ومالحسين را برحسب امر والي ايالت، به لشگرگاه بردند و وي را  در چادري محبوس نمودند. وحاج 

ار بمالمحمد علي بار فروشي كه به معيت مالحسين كار مي كرد، چون اوضاع را تيره ديد، به اشاره مالحسين به طرف 

فروش مراجعت كرد و دشت به دشت پيمود، تا در بدشت به مالقات قره العين، گوي نشاط ربود. اتفاقا پس از مدتي قليل، 

نمايان مي شود ومردم برحكومت مي شوزند و رشته حكومت و  -آن سان كه در تاريخ مذكور است -انقالبي در خراسان

را غنيمت دانسته، از آنجا رها گرديده وراه مشهد سرگرفت و  نظام سياست گسيخته مي گردد كه مالحسين نيز وقت

در بابا قدرت كه به يك سوي شهر است ورود نمود. كه مردم آن بلده او را از ورود به شهر دفع دادند. الجرم به طرف 

ي دبير و منش نيشابور سفر كرد وازآنجا جمعي را با خود يار نموده وطريق سبزه وار پيمود. ميرزا تقي جويني كه مردي

بود، با صد تن ديگر به وي پيوستند و در حلقه احباب نشستند. وميرزا تقي دخل و خرج اصحاب واحباب را به حساب 

گرفت. و از سبزوار به ميامي رهسپار گرديد. نخست به قصبۀ يارجمند رسيد؛ آقا سيد محمد امام جماعت، مالحسين 

د و در مجلس او جلوس نمودند، خادمان كه قهوه وغليان آوردند، واصحابش را به ضيافت دعوت كرد. چون درآمدن

مالحسين از خوردن وكشيدن قهوه و غليان انكار وحرمت آنها را اظهار نمود. در اينجا سخن به مناظره و مجادله كشيد 

ده و يو بدعت باب در شريعت و دعوت باب الباب در آن طريقت مكشوف گرديد. سيد ميزبان خشمگين و پريشان گرد

ميهمانان خود را جواب مي دهد. مالحسين كه تيرش به هدف مراد نمي رسد، از آنجا بيرون شده وراه برگرفته به دو 

فرسنگي يارجمند به قريه خان خوري درآمد. در آنجا مالحسن و مالعلي به او محلق شدند. سپس از آنجا به ميامي سفر 

شش تن از مردم عوام ميامي را بفريفت و با خود متفق ساخت و به  كرد و روزي چند درآن بلده توقف داشت تا سي و

اعالن كلمه دعوت پرداخت. مردم ميامي نيز چون اين بديدند، سخت برنجيدند و دست مقاتلت و مبارزت را ازآستين 

 بيرون كشيدند.
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چند تن را به كشتن مالحسين چون جمعي را برگرد خود مي ديد ،برعدت و عدد خود بباليد و به مدافعت برخاست و

داد. واز آنجا ناچار راه شاهرود پيش گرفت . وپس از ورود به خانه مال محمد كاظم مجتهد شاهرود درآمد. وچون ساعتي 

 بياسود، وي را به كيش خويش دعوت نمود. 

فت نامش گولي چه سود كه مالكاظم از اصغاي مبادي و مرامي كه با شريعت بينونتي تمام داشت برآَشفت و سقط و دش

 وعصا برسرش فرود آورد وامر داد تا او واصحابش را از شهر اخراج نمودند.

ودر اين هنگام خبر وفات محمد شاه درآن حدود سمر] برزبان ها جاري[ گشت. واز اين خبر، مالحسين قوتي ديگر به 

 دست كرد و گستاخانه از شاهرود سفر بسطام نمود. 

شدند، كس فرستادند واو را از ورود به شهر بيم دادند. مالحسين چون راه ورودرا علماي بسطام چون از رسيدنش آگاه 

برخود مسدود يافت، در دو فرسنگي آن بلده به قريه حسين آباد بشتافت و مالعلي حسين آبادي را نيز بفريفت واز 

 همراهان خود نمود و به جانب مازندران رهسپار گشت.

 قضيه بدشت

الت اصحاب و زعماي بابيه با يكديگر متواصل بود واز كار واحوال يكديگر باخبر بودند. وچون ازآن پيش گفتيم كه مراس

وپس از گرفتاري ياران، مالمحمد علي هراسان به سمت مازندران عودت كرد،  درخراسان امور تبليغ سهل و آسان نشد

 تاراق رف قره العين هم پس از انقالب قزوين وبنابر عهد و قرار، انتظار ورود مالحسين را به آن ديار مي كشيد و از آن ط

و قتل عم ومخالفت پدر و انطالق از شوهر، به هم دستي ميرزا وارد طهران گرديده و از طهران به ( خون)دم (ريختن )

آهنگ خراسان بيرون تاخت . چون در منزل بدشت كه يك فرسنگي بسطام است، مقام كرد. اتفاقا حاج محمد علي 

با جمعي از بابيان از خراسان معاودت مي كرد، درآنجا رسيدند و با قره العين يكديگر را ديدار كردند.  مازندراني هم

: شمس و قمر جمع مي شوند.( را به زعم خود آشكارا نمودند. 1سوره قيامت، آيه « ) وَجُمِعَ الشًمسُ و القَمَرُ » ومصداق

ا عده اي حركت نموده وبه آن جمع پيوست. ودر حقيقت زعماي واز طهران نيز ميرزا] حسينعلي نوري[ متعاقب آنها ب

بابيان و پيروان بيان از تمام ايران در منزل بدشت گرد آمدند. وموضوع مهمي كه مطرح بحث بود، يكي چگونگي نجات 

را نمي  دو خالصي باب و ديگر تكاليف دينيه و تغيير احكم اسالميه بود؛ كه چون هنوز همگي نمي دانستند و تكاليف خو

شناختند. بعضي را عقيده برآن بود كه باب به شريعت اسالم حكم مي كند واز قانون قرآن تجاوز و تخطي نمي نمايد و 

مي بايستي نواميس شريعت را محفوظ داشت. وبرخي را عقيده برآن بود كه دين بيان ناسخ احكام قرآن است و بايد 

وع در مجمع اهل حال بحث و جدال و قيل وقال بسي بلند شد. زعماي اوهام وعقايد سابقه را ترك گفت. در اين موض

بابي از قبيل حاج محمد علي و ميرزا و قره العين و سايرين مطلب را مي دانستند، ولي براي آنكه مقدسين شيخيه كه 

اي بيرون حلقه بابيان پ پر از انقالبي نبودند و به عبادت وتقوي تمسكي داشتند، نرمند] فرار را بر قرار ترجيح ندهند[ واز

ننهند، حرف هاي دو پهلو مي زدند و رعايت مذاق شنونده را مي نمودند. ولي  چون چهار سال طول كشيده بوده و شتر 

دزدي هم اينقدر آهستگي برنمي داشت، در مجالس سريه] گروهي[ خود پس از تعاطي] تبادل[ افكار چنين مقرور 

ي عزلت گزينند و در مجمع عام حضور پيدا نكنند. وقره العين به سرانگشت داشتندكه خودشان هر يك به بهانه ا

فصاحت وبالغت گزينند و در مجمع عام حضور پيدا نكنند .وقره العين به سرانگشت فصاحت و بالغت حجاب بردارد و 

قبول عامه شد، مقصود از چهره مقصود اهل بيان نقاب بگشايد و بي پرده حقائق را در مجمع اصحاب و احباب بنمايد. اگر 

حاصل شده واز بيم تشتيت وتفريق ايمن گشته به اعالء كلمه بيان قيام مي كنند واگر اسباب همهمه و دمدمه و تفريق 

شد، همان زعماي عزلت گزيده مي آيند و اصحاب نابالغ را براينكه آن زن است وحقايق را پي نبرده، دلجويي مي دهند 

 مي دارند. و آنان را درحلقه اصحاب نگه
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هنوز اين اصل در ميان بهائيان ومجالس تبليغي آنان جاري است . يعني به مبتدي حقائق را در اول بار نمي گويند؛ بلكه 

پس از مدتي كه خوب او را اليق و پخته ديدند، در محفل يكي از خانم ها يا جوانان بهائي را ودار مي دارند كه آن معاني 

ه بگويد؛ اگر مقبول آيد، مقصود حاصل واگر سبب استيحاض ) وحشت داشتن، رميدن، موحشه] وحشتناك[ را بي پرد

 دلتنگ شدن( شنونده شد، گوينده را به جواني و سبك مغزي نسبت مي دهند وحرف هايش را تعبير مي نمايند.

در  رو قره العين از اين بدهد.ترتيب باري، قره العين مامور شد كه این كنفرانس را در غيبت مالمحمد علی وميرزا 

 »مجمع اصحاب نخست برقع از رخ بركشيد و چهره تابنده را كه در نظر آنان مهر درخشنده بود، بي محابا بنمود؛ وگفت

هان اي احباب! امروز مركز وحي و الهام در قلعه ماكو مسجون] زنداني[ است ودست نيازمندي ما از دامان حضرتش 

ه ] كامل بودن وفصاحت فوق العاده[ قلم اعلي صادر، چنين ظاهر است كه اين روزگار كوتاه؛ از الواح وآثاري كه از براع

از ايام فترت شمرده مي شود.و امروز تكاليف شرعيه يكباره ساقط است. شريعت اسالم كه به ظهور بيان منسوخ گرديده 

ز قبيل صوم وصلوه و دعا و صلواه كاري و احكام بيان كماكان هنوز به مسامع ماها نرسيده ، از اين رو اين عادات سابقه ا

لغو و بيهوده است. آنگاه كه حضرت باب، اقاليم سبعه را فرو گيرد و اين اديان منسوخه پوسيده را از بين بردارد، به تازه 

شريعتي آورد و تشكيل امتي دهد، آن وقت هر تكليفي كه بياورد برتمامي خلق روي زمين واجب گردد. اينك اگر ما و 

در اموال وانفس شريك يكديگر شويم ودر عرض وناموس سهيم يكديگر گرديم، عقاب ]شكنجه كردن[ ونكالي] شما 

 عذابي [ نخواهد بود.

 تائيد گفتار

خدا مي داند از چندين نفر بهائي معروف كه در تقوي و زهد اول شخص اين طايفه بوده وهستند وخود بهائي ها وميرزا 

تقديس و تقوي و خوبي آنان شهادت داده و اكنون به وجود آنها افتخار مي كنند، پرسيدم:  عباس] عبدالبهاء[ هم مكرر به

شما كه معتقد به كتاب اقدس و احكام جمال مباركيد، چرا تعدد ازدواج كرده ومشروب مي خوريد؟ در صورتي كه اين 

ره خبيثه ليس مني را) ميرزا در جمله نهي است. واز ديگري كه به افيون عادت داشت و در موقع ترياكش مي گفت شج

اقدس مي گويد: من شرب االفيون فليس مني.) مؤلف( بياوريد) وافور( وترياك مي كشيد: پرسيدم كه ترياك نهي شديد 

است، چرا ترياك استعمال مي كنيد؟در جواب همين كلمه را مي شنيدم كه امروز روز شادماني وطرب است وهنگام 

وحي و مطلع الهام در حيات است وما به شكرانه حيات او ساغر مي زنيم و سربه چنبر  عروسي ولهو و لعب؛ كه مظهر

احكام وارد نمي كنيم. پس از ما مردمان بيايند و مشرق االذكار ها بسازند و به تمام فروعات عمل كنند. ما امروز بايد 

 تبليغ كنيم!

كه در شريعت محمديه و طريقت اثني عشريه عقيدتي  بالجمله چون خطابه قره العين به پايان رسيد، برخي از مقدسين

به سزا داشتند، از ارادت بدين نمط] رويه[ اوهام منصرف شدند و از طريقه ضالل منحرف گشتند و از مجمع اهل حال 

يك يك بيرون شده، سرخويش گرفتند و طريق مسالك پيش را پيمودند . وجمعي كه بي دين و بدكيش بودند، ومال و 

تي] لوازم زندگي[ نداشتند، يكباره سر تسليم بدين آئين درآوردند و بار شريعت را از دوش فرو نهادند. وطايفه ثروت وعد

ديگر كه از اينگونه كلمات متذبذب شدند ودو دل گرديدند، به دام اغوا واضالل غوالن پرده نشين) كه خود تمارض) خود 

و قره العين را بدون حجاب فرستادند كه بي پرده سخن گويد( را به ناخوشي و مريضي زدن( نموده و در پرده رفته 

افتادند. منجمله از آنها به شدت بهائيان، ميرزا] حسينعلي نوري[ بود؛ كه وقتي هنگامه دودلي اصحاب و احباب را ديد، 

عه( را گشود و آيه: قرآني آورد و سوره اذا وقعت الواقعه ) آيه اي كه شاهد مي آورد و در سوره الرحمن است نه سوره واق

:درآن روز از گناه هيچ جن وانس پرسيده نمي شود( را  21سوره الرحمن آيه «) فَيَومَئِذ اليُسئَلُ عَن ذَنبِهِ اِنسُ وَ الجان»

بدانها نمود كه امروز روز قيامت است ودر قيامت نه حكمي است و نه تكليفي. واز آن طرف نيز حاج محمد علي بيرون 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

را بدين نمط] رويه[ تعبير و تأويل قانع و آنان را از نقل و تحويل به جهات خودشان انصراف داد وچون شتافت و اصحاب 

مبلغين كنوني آنان را از خمود] سكوت و خاموشي[ و جمود] افسردگي[ برآورده و در امر باب ثابت واستوارشان نمودند. 

مت كبري رستند واز دام بابيان برجستند، جمع ديگر كه پس از آنكه كار بر وفق مراد حاصل، وعده مختصري از اين قيا

بودند نشستند و پس از تبادل نظر چنين مقرر گرديد كه ميرزا] حسينعلي [ با بعضي به طور خفيه به طهران آيد و 

 مالمحمد علي بار فروشي با جمعي به مازندران شتابد. 

لش مي خواست كه قره العين با او، او با قره العين باشد هر چند ميرزا] حسينعلي [ بند وبستي با قره العين داشت ود

وچنين مصاحبي نصيب مالمحمد علي نگردد، وليكن چون قره العين متهم به قتل عموي خود شهيد ثالث بود واز قزوين 

بيرون شده بود، بيم آن مي رفت كه خون ناحق عمش به جوش آيد و به تحريك اولياي دم ومسلمانان عالقه مند، 

مت را مجبور كنند تا از قره العين و هوادارانش خونخواهي شود. از اين رو عاقبت انديشي وحس سالمت جوئي كه حكو

در نهاد ميرزا ] حسينعلي[ بود، وي را واداشت كه دست تعلق از گردن قره العين فرود آرد ووي را به رقيبي ديگر سپارد. 

زد اصحاب و احباب خيلي باالتر از مقام ميرزا بود. واودر زمينه وعلتي ديگر آن بود كه آن روز مقام مالمحمد علي ن

مالمحمد علي قدوس سمت تابعيت مي داشت. بالجمله مال محمد علي با قره العين راه مازندران برگرفت و چون در 

ساربان بابي . وعقيده و ثبات با يكديگر نظير و مثيل] شبيه[ بودند، در كجاوه نيز با يكديگر عديل] برابر و همتا[ شدند

كه مهار شتر را به دست مي داشت،به آهنگي خوش اشعار عاشقانه انشاء مي كرد. بدين شرح كه اجتماع شمسين، 

واقتران قمرين است) يكي از بهائيان را پيوسته اين افتخار بود كه آنكه مهار شتر حضرت قدوس و قره العين را مي 

رحال ) كنايه از سفر( نمودند تا به قريه اي از قراي هزار جريب رسيدند. كشيد ، جد من بود!) مؤلف( وبدين منوال شد 

]مال محمد علي قدوس وقره العين[ وبه اتفاق يكديگر به حمام رفتند، مردم هزار جريب چون اين بدانستند واز چنين 

ه ان ]بارهاي گران[ را بآئين آگهي يافتند، عددوعدتي] ساز و برگ جنگي[ ساختند و برايشان تاختند و اموال و اثقالش

نهب) چپاول ، غارت( وغارت برگرفتند. چون چنين غائله آشكار واين واقعه پديدار گرديد، مالمحمد علي، قره العين را 

با بعضي به اطراف مازندران براي اشاعه و انتشار امر باب رهسپار نمود وخود طريق بار فروش را گرفت. وپس از ورود به 

 دن مالحسين را از خراسان اصغاء نمود وديده انتظار به ورود آن يار پايدار بار فروش، خبر رسي

 گشود و اصحاب واحباب را از چنين بشارتي دلشاد كرد.

 حركت مالحسين به مازندران

مالحسين باب الباب نيز به عجله و شتاب برحسب مأموريتي كه از باب داشت، خود را به مازندران رسانيد. ودر ميان 

معروف است باب در توقيعي كه به ميرزا احمد ازغندي نوشته، مأموريت باب الباب و واقعه مازندران را درآنجا  بهائيان

نگاشته اند. )در صورتي كه ما چنين خبري را نديده ايم، مگر بعد ها جعل كنند و منتشر نمايند.( بالجمله چون به منزل 

احسائي [ مرحوم بود، با چند نفر ديگر به او محلق شدند. ومنزل به ميامي رسيدند، مالزين العابدين كه از تبعه شيخ] 

منزل مي پيمودند وبه هر منزل كه رحل اقامت مي گشودند، باب الباب امام جماعت مي شد و سايرين بر وي اقتدا مي 

 شهامت، تحريصكردند. وپس از فراغ از نماز، اصحاب را به ثبوت و استقامت و اصطبار) صبر كردن، شكيبايي كردن( و 

و ترغيب  مي فرمود. ودمبدم برحرارت و محبت آنان بدين خطابات و بيانات مي افزود. چندان كه اصحاب و احباب از 

قرائن و آثار، آن سفر را سفري تبشيري عادي ندانستند؛ بلكه مسافرت هاي جنگي و جهادي انگاشتند. چون به قريه 

، خبر وفات محمد شاه را شنيدند. پس از ورود و رفع خستگي، وقت نماز اريم كه يكي از دهات سوادكوه است رسيدند

رسيد وبه نماز مشغول شدند. وپس از فراغ از نماز، باب الباب به منبر برآمد . درآغاز فصلي مشبع] سير كننده[ از بي 

ن جمع ضدين نشايد و آئيوفائي و بي اعتباري دنيا بيان نمود، ودر انجام چنين فرمود: بدانيد كه به حكم عقل سليم، 
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دين داري با قوانين دنيا پرستي موافقت ننمايد. وتحصيل ذهب] طال[ با تكميل مذهب مطابق نيايد . زيرا از بدو ايجاد 

عالم امكان الي اآلن ، آنانكه به تأييدات آلهيه و استعدادات فطريه، در مقام معرفت و حصول ايمان و ايقان برآمدند ، در 

از جان ومال وعيال چشم نپوشند و از اعتبارات ظاهرۀ مليكه نگذرند، به حركت قدم ثاني مقتدر و مساعد اولين قدم تا 

نشوند. چنانكه در هر عهد و عصر، جميع انبياء واولياء تا از صراط اين كهنه رباط) رباط با كسر راء به معني كاروانسرا مي 

ذشتند، و پذيرائي انواع صدمات نگردند وشكيبائي در بليات ننمودند باشد. ومنظور از كهنه رباط ، كنايه از دنياست.( نگ

وخود را محبوس و مسجون نساختند، اهل عالم را از توحش و دنائت نجات ندادند. لهذا حضرت سيد الشهداء محض 

ن سال از هدايت وارشاد عباد، در نهايت استقامت در عرصه جان بازي به اقامه شهادت فعلي قيام فرمود و پس از چندي

اثر شهادت آن حضرت واصحابش ، حقيقت شريعت نبوي قوام گرفت. واگر اين شهادت فعلي ازآن حضرت واصحابش به 

ظهور نمي رسيد، ظلم را از عدل ، ونيك را از بد امتيازي نبود. پس ماها نيز ناچاريم عالقه از تمام شئونات اين عالم فاني 

ته، محض هدايت وارشاد خلق، از جميع من في االمكان بگذريم. ودر اعالء گسسته و كمر را به شهادت فعلي محكم بس

كلمه صاحب االمر صدمات و تعبي كه فوق تصور بشر است، متحمل شويم. اول جان بي عوض را برهان بطالن ارباب غرض 

ينك محمد شاه جهان را قرار دهيم .وبه اين قسم دالئل بي ريب و رياء ، علو اين امر متعالي را مبرهن و مدلل سازيم. ا

روز علو امر رحماني و غلبه جند آلهي است.  -روح ما سواه فداه–وداع گفته و به موجب اشارات و بشارات حضرت اعلي 

اگر همت كنيم به مقصود مي رسيم و دين آلهي را نصرت داده ايم. واگر در خالل احوال به مشيت و تقدير آلهي هم 

به جنت نعيم و كوثر تسنيم ورود نمايد. وليكن اگر تسامح و تهاون) سبك شمردن، سهل كسي از ما شهيد گردد، البته 

انگاري( به كار رود ودر نصرت ثبات نورزيم، وآن طوري كه شهداي كربال كردند نكنيم، در عقبي از درجات عاليه محروم 

( وباالخره از دست اين گروه كفار جان به و در دنيا نزد ابرار و اخيار مطعون ) مردود ومطرود و مورد سرزنش قرار گرفته

در نبريم وبه ذلت كبري كشته شويم. اينك هر كه مرد ميدان است، بيايد و هر كه نمي خواهد با اصحاب وداع كرده ، به 

 هر جاي كه خواهد برود. انتهي.

كه هر يك از ما وقتي  حضار كه اين خطابه راشنيدند، بيش از پيش دست از جان و دل بريدند و همگي فرياد كشيدند

قدم بدين راه گذارديم، از جميع شئونات دنيا و مافيها گذشتيم و براي همين مقصد جليلي طي اين سبيل را نموديم و 

اكنون هم حاضريم كه در نصرت دين باب در مشهدفداء تا آخرين نفس ثابت و پايدار بمانيم. وعده اي كه حاضر بودند 

 شدند.بالغ بر دويست و سي نفر مي 

 ورود مالحسين به مازندران

پس از روزي چند مالحسين نيز با جمعي از راه برسيدو با اصحاب خود در كنار ميدان بارفروش فرود آمد وبه دعوت 

وتبليغ مردم پرداخت.ودر مدت قليل، عده كثير كه متجاوز از سيصد تن مي شد، طريقه باب را گرفتند و آئين او را 

است كه اشخاص تازه وارد هم جوش وخروشي دارند و به تبشير و تبليغ، خود فروشي نمايند. صواب شمردند. ومعلوم 

از اين جهت عموم خلق را دهشتي تمام و وحشتي ماالكالم رخ داد ، و همه روزه افسون وخبر از آنان سعر] برزبان ها 

بهر خو به زيادت مي دانستند ،جمع از جاري[ مي گشت. سعيدالعلماء وساير علماي مازندران كه عداوت بابيان را از ا

تفنگچيان را به حفظ وحراست خويش برگماشتند و صورت حال را به اولياي دولت و كارگزاران حكومت بنگاشتند. خانلر 

ميرزا كه آن زمان حكومت مازندران داشت، ايشان را وقعي نگذاشت. وكارگزاران او در اين امر به ماليمت مسامحتي 

بابيان از بارفروش بيرون شده، در سواد كوه جاي گرفتند. وبعد از كوچ نمودن حكومت به طهران،  كردند كه جماعت

دوباره به بار فروش مقر گزيدند. سعيد العلماء در بيم شد) حق هم داشت، چه حضرات بابيه از او درخشم بودند( 

 فروش رساند.وعباسقلي خان سردار الريجاني مكتوبي كرد كه هر چه زودتر خود رابه بار 
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چون مكتوب التجاء آميزش به وي رسيد، محمد بيك ياور را با سيصد تنفنگچي الريجاني به دفع ايشان بيرون فرستاد. 

محمد بيك به عجل و شتاب طي مسافت نموده تا به اصحاب باب رسيد ودرون بلده بيدق منازعت) خصومت نمودن، 

ودر سبزه ميدان بارفروش، نيران جنگ و جوش مشتعل وبازار قتال و ستيزه كردن( ومقاتلت با آن جماعت را بركشيد . 

جدال رواج يافت. از دو رويه به جنگ درآمدند و آالت حرب و ضرب به كار بردند. ودوازده تن از اصحاب باب مقتول 

 وجماعتي نيز از مردم الريجاني مجروح شدند.

ي خود به زيان مي دانستند، هلهله كنان به كاروانسراي چون مالحسين و حاج محمد علي مقاتلت در ميان شهر را برا

سبزه ميدان فرود آمدند. هنوز دمي نياسوده و خسته و فرسوده بودند كه ديدند از طرف سعيد العلماء دسته اي از 

الي ما اهمردمان روي به كاروانسرا مي آيند. ايشان هم درب كاروانسرا را بستند، باشد كه به دفاع يا قتال منجر نگردد. ا

مازندران اين معني را بر ضعف آنها حمل نموده، مي خواستند در را بشكنند يا بسوزانند كه باب الباب چند نفر را مأمور 

دفاع نمود وآن چند تن بغتتا در را گشودند وبعد از اندك زدوخوردي به شكستن سرودست و پائي از بي سرو پائي چند 

حاب دركاروانسرا تا مدت شش روز كه عباسقلي خان نيامده بود، آرميدند. خاتمه يافت وجمعيت متفرق شدند. واص

وصداي تكبير و تهليل واذان گفتن آنها را مردمان مي شنيدند. ومخصوصا براي آنكه به مردم بفهمانند كه اهل قبله و 

اينجا  كه بهائيان مي قرآنند، همه روزه هنگام صبح و ظهر و مغرب صداي خود را به گفتن اذان بلند مي نمودند. در 

گويند) يكي از اصحاب كه رفت بلندي اذان بگويد، چون كلمه توحيد را به زبان راند، كسان سعيد العلماء او را هدف 

گلوله قرار دادند و مالحسين باب الباب فرمود: ديگري برود واذان را تمام كند؛ ديگري را نيز كشتند. وهمين قسم يك 

دادندو اذان را تمام كردند. ( دروغ محض است، زيرا توقف حضرات در كاروانسرا به طور  يك را فرستاد تا همه جان

بيچارگي و التجاء وتحصن نبود، بلكه اهالي شهر از آن حضرت در بيم وهراس بودند. حتي نزديكان سعيد العلماء منازل 

دست شتافتند. ودر واقع در مدت شش خودشان را كه قرب كاروانسرا بود از وحشت آنان تخليه نموده و به منازل دور

روز كه عباسقلي خان نرسيده بود وآنها را به زبان ماليمت برتخليه شهر وكاروانسرا راضي ننموده بود، اهالي شهر در 

وحشت و اضطراب بودند. در اين صورت چه جرأت كسي را بود كه تير به مؤذن بگشايد! يا مؤذن چرا در بلندي رود 

 نمايد؟! وخود را هدف تير ب

بالجمله بعد از شش روز عباسقلي خان سردار به عزم رزم با بابيان برسيد و مطلب را فهميد، به نرمي و مسالمت پيغام 

 داد كه شما اين شهر را فرموش كنيد و اين آتش را خاموش ننمائيد.

ايالت و واليتي رفته ايم، چون مالحسين دانست كه با عددي اندك رزم با يك شهري نتواند، پيغام داد كه ما در هر 

سخني جز از در شريعت نگفته ايم. ودر هر ديار كه رهسپار آمده ايم، جز آثار و اخبار ائمه اطهار بر زبان نرانده ايم. اينك 

هم به بار فروش براي فروش بار ديانت آمده كه مردم را بشارت به ظهور باب دهيم وآنان را از عذاب يوم االياب برهانيم. 

كه مردم اين شهر طريق فوز و فالح نجويند وراه سداد و صالح نپويند و جان و مال را مباح بدانند، ما نير حاضريم  اكنون

 كه آنان را در تيه جهل و خذالن بگذاريم و صعب وسهل زمين را در نوشته، به جاي ديگر ره سپاريم.

عباسقلي خان در پاسخ گفت كه اين سخن به صواب است .بهتر آنكه نخست بيرون مازندران دعوت خويش آغاز كنيد 

وامر خود را به ساز آريد. وسعادت قلي بيك داماد خود رابا جماعتي از تفنگچيان الريجاني برگماشت كه بابيان را تا علي 

ن و حاج محمد علي واصحاب ايشان از بارفروش بيرون شده، راه آباد كوچ داده، از آنجا مراعت كنند. الجرم مالحسي

برگرفتند. و تفنگچيان نيز تا ارض علي آباد برفتند . وپس از مراجعت تفنگچيان خسرو بيك قادي كالئي علي آبادي كه 

به  اسورانيبه قدر صد نفر سوار از سلسله و قبيله اش در تحت فرمان داشت وگاهي انقياد به دولت مي نمود و شغل قر

او رجوع مي شد و گاهي تمرد مي كرد وبه دزدي و يغما مي پرداخت. گروهي را با خود يار كرده، به طمع و طلب زر ومال، 
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از دنبال مالحسين واصحاب او شتاب گرفت، ناگاه بر سر راه ايشان آمده، جنگ بپيوست. مالحسين خواست تا او را بي 

نعام وپولي به قدر صد تومان به او داد، خسرو بيك، رضا نداد و طمع براسب و منازعت و مقاتلت مراجعت دهد، حتي ا

شمشير مالحسين بربست. اين معني برخاطر مالحسن ثقلي بزرگ انداخت وساخته كارزار گرديد. ومالحسين الحق دلير 

ن مي شد. بالجمله خود بود؛ خاصه وقتي كه جنگ جان مي كرد، وشير گير بود، ويژه موقعي كه سرگرم مبارزه با اين وآ

و يارانش اسب بتاختند و مبارزه را برساختن. به اولين حمله خسرو را با شمشير بگذرانيدند. وبعضي از مردم او را به 

 خاك هالك در انداختند. وگروهي ديگر فرار نمودند وجان به در بردند. 

. درحال عنان برتافت تا به مضجع ) آرامگاه( وپس از اين فتح، دل قوي كرد واز بيرون شدن مازندران پشيمان گرديد

شيخ طبرسي بشتافت. وهمي خواست درآن اراضي سنگسري ساز دهد و معقلي) دژ، برج، پناه( طراز كند، از قضا چنان 

افتاد كه آن هنگام بزرگان مازندران برحسب فرمان سفر طهران كردند، تا جلوس شاه جديدرا برتخت جمشيد، تحيت 

 را برافسر شاه جوان تهنيت گو باشند. گو وتاج كيان 

 قلعه سازي مالحسين در مزار شيخ طبرسی

چون بزرگان مازندران به درگاه شاه ايران شتافتند ،مالحسين ويارانش از طرفي به ساختن قلعه و سنگر پرداختند. 

ند از تنه درختان بزرگ برآوردحصن ميتني بنيان كردند وبروجش را ده زراع ارتفاع دادند و برزير آن بروج بنياني ديگر 

وسوراخ ها بنمودند و بركناره آن قلعه يك خندق عميق حفر كردند واز بهر فصيل) ديوار كوچك داخل قلعه( قلعه خاك 

ريزي چنان برافراشتند كه مساوي با بروج قلعه شد. وسه متبه در جدران) ديوارها( وبروج قلعه از بهر تفنگچي ، نشيمن 

قلعه براي عبور به خندق راهي چند بگشادند.واز اندرون قلعه نيز خاكريزي كردند، چنانكه دو هزار تن مقرر داشتند واز 

مردم بابيه كه در قلعه حاضر بودند، درهمان خاكريز نشيمن داشتند.  وساخته جنگ بودند. ودرميان قلعه و خاكريز، هر 

چوب و آهن نصب كردند. وسرآن را با خار وخاشاك مي چند گام چاه كنده بودند. در بن هر چاه نيزه ها و ضلقها از 

پوشيدند تا اگر وقتي لشگري بدان قلعه يورش برد وبه درون شود به چاه در افتند وتباه شوند. آنگاه از هر ديه و قريه 

اخت، نزديك علوفه و آذوقه فراهم كردند و بدان قلعه حمل داده، برزير هم نهادند. چون مالحسين از اين كارها بپرد

بانك دعوت خويش را بلند آوازه ساخت ومردمان ساده لوح را همي نويد داد كه سال ديگر باب كاراين جهان يكسره 

خواهد كرد وهفت اقليم را به تحت قدم خواهد آورد ودين حق آشكارا خواهد گشت و شريعت هاي مختلفه جهان در 

مالحسين بشرويه و وعده هاي باب درآن اوقات، چندان ظل شريعت بيان، محو ومعدوم خواهد گرديد. آري، نويدهاي 

مضحك و بي مورد نبود؛ زيرا انقالب باب و شهامت وشجاعت اصحاب و احباب و جان بازي و فداكاري آنان، مردم ايران 

ا را هراسان مي داشت. و ساده لوحان حق داشتند باور كنند. اما وعده هاي بي مغز ميرزا و عنقريب هاي بي اساس ميرز

عباس، پس از هشتاد سال، خيلي مضحك و خنده آور است! ومضحك تر، گفته هاي شوقي افندي و متحد المآل هاي 

محفل روحاني امروز است، كه هنوز مي گوينددر همين ايام كارهاي جهان يكسره شود و آئين جمال ابهي، شرق وغرب 

ديروز ملكه رومانيا ايمان آورده، امروز پادشاه انگلستان  عالم را فرو گيرد و سالطين عالم همين دو روزه بهائي گردند!!

 اقبال كرده، فردا همگي امپراطوران تسليم شوند!

 اين  هنوز  از نتايج  سحر  است   باش  تا صبح  دولتت  بدمد

مع طوعجب تر آنكه پس از هشتاد سال، بهائي زادگان به هوش نيامدند تا بدانند كه اين ترهات حيلت آميز و كلمات 

 انگيز به چيزي نرسيد و به پشيزي نيرزيد!

 نادان فریب –عنقریب 
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پس از آنكه دو جلد كتاب فلسفه نيكو منتشر شد وتأثيرات مهمه در جامعه بهائيان نمود واركان بيان وايقان را ويران 

ساخت، ودر احتفاقات و اجتماعاتشان غلغه انداخت، بهائيان متزلزل وبرگشته ، از هر طرف به اتحاد و اتفاق به مركز 

حيل مخفيه مكشوف گرديد! واز فلسفه نيكو علت دين سازي و ميثاق نوشتند: چه نشسته اي كه از كشف الحيل، 

شريعت بازي معلوم ومعروف شد. چه بايد كرد؟ وجوابشان را چه بايد داد! اشارت جمال مبارك )ميرزا( در غلبه امر بهائي 

اهر ونه ظچگ« سوف يري الموحدون اعالم النصر علي اعلي االعالم ان ربك كان علي كل شيئي قديرا» كجا رفت؟ وكلمه

شد؟ وبشارات سركار آقا) ميرزا عباس( در بهائي شدن اهل عالم و برافراشته شدن رايت يا بهاء االبهي در همه دنيا چه 

شد؟ وآن وعده صريحي كه به حاج ميرزا حيدر علي داد كه شما آن علم هاي نصر خراسان را مي بينيد، چسان هويدا 

صريح ميرزا عباس بود) كه تا تأسيس بيت العدل نشود، عبدالبهاء صعود  ونمايان گرديد؟ تأسيس بيت العدل كه وعده

چه شد؟ صدها الواح بشارت آميز عنقريب چنين « سوف تري الناس يدخلون في دين اهلل افواجا» ننمايد( كجا رفت؟ و 

ز بهائيان چه شدند؟ مخصوصا يكي ا« سيكون كذا وسوف يصير كذا» شود وچنان گردد، كجا رفتند؟ وهزاران بشارت

فلسفه نيكو پردۀ اسرار را نمود و خفتگان را بيدار فرمود كه ديگر البه الي » بيدار گشته، اين عبارت را هم مي نويسد:

وديگري نوشت: از فلسفه نيكو امر بهائي مخفي بود و پيدا شد « دوشينه نخوابند و به عبارات مكرره پيشينه نياسايند.

ر عوض آنكه متذكر شوند و متنبه گردند، همان عبارات غفلت زا و جمالت جهالت افزا ، ضايع بود و رسوا شد. ايشان د

 را در لوحي مفصل تكرار مي كنند كه ما قسمتي از آن را در اين صحيفه ايراد مي كنيم :  ) لوح شوقي افندي( 

  2280اول دي ماه 

به موالنا ومحبوبنا عبدالبهاء روح الموجود لمرقده الفداء عنقريب به حول اهلل ربنا البهي االبهي و طبقا لما و صانا واخبرنا 

عروس آمال ديرينۀ اهل بهاء كشف نقاب نمايد واز خلوتگاه اميد قدم به عرصۀ شهود گذارد و جلوه حيرت انگيز در 

دود جامعه مشرقيان و مغربيان نمايد و عزت قديمۀ موعوده را علي رؤس االشهاد، رغما النف كل حاسد لدود) حاسد ل

شايد مؤلفين اينگونه كتب باشد)مؤلف( ومكذب عنود، هويدا و آشكار سازد. اعمده ) جمع عمود است، رئيس و بزرگ 

قوم( محافل مقدسه مركزي اهل بهاء متدرجا به راس اساس متين و رزين] باوقار[ محافل محليه روحانيه در هر كشوري 

بيت العدل اعظمش مرتفع و منصوب ودر قطب امكان سرافرازد. و  ثابت و استوار گردد. وبراين اعمده مجلله قصر مشيد

وحدت جمع اهل بهاء را بر روي زمين من اقصاها الي اقصاها محقق و مجسم سازد. احكام منصوصه كتاب مستطاب 

 اقدسش با حسن مايمكن في االبداع ترويج و تطبيق وتنفيذ يابد. الي آخر.

 

 

 رجوع به تاریخ قلعه

ه گفتيم مردم ساده لوح هراسان آن زمان كه بي حسب و نسب و مال دوست و جاه طلب بودند، حق بالجمله چنان ك

داشتند وعده ونويد و وعيد وتهديد بابيان را به چيزي شمارند. واز دور ونزديك به نزد آنان شتاب آرند. چنانكه دو هزار 

گشت، مراسالت والواح از باب و بابيان، به اطراف و تن اصحاب در آن قلعه گرد آمدند. وچون اين خبر به اطراف پراكنده 

اكناف جاري وساري بود. وپيوسته قاصدان ميرسيدند و دستورات مي آوردند. واز الواح باب كه مي رسيد، وهر يك از 

زعما را درآن الواح به لقبي وشأني ياد كرده بود، مالحسين از آنها القاب استخراج مي نمود و به اصحاب عنايت مي 

 فرمود.

حضرت قدوس وحضرت اعلي شد!  -من جمله مالمحمد علي] كه با قره العين حمام مي رفت[ اشرف و اعلي از كل بود

وخود باب الباب سيد الشهداء گرديد! اين حيدر كرار شد! و آن جعفر طيار! اين سيد سجاد شد! وآن قله امجاد! اين سِرّ 
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حضرت ذبيح! اين سلسل خليل شد!وآن حضرت نبيل! اين حضرت  اقوم شد!وآن فتح اعظم! اين سيد مسيح شد!و آن

 وحيد شد !وآن آيت توحيد!

بالجمله بابيان در تحت فرمان حضرت قدوس بودند. و وي را به صفات عاليه مي ستودند. چندان كه او را در پس پرده 

رها بزرگتر آيد. تا كار به جايي ،نشيمن دادند تا كمتر اصحاب و احبابش ببينند و حشمت و عظمتش روز تا روز در خاط

رسيد كه وقتي قدوس از خلوتخانه خود قدم بيرون مي نهاد، برخي تعظيم مي نمودند وگروهي سجده كنان جبين به 

 خاك مي سودند.

وعجب تر آنكه آثار و اخبار ائمه را در فتح و غلبه امام واصحاب كرام، و چندان به گوش احباب فرو كردند كه آنان يقين 

ده بودند كه تا سال ديگر فتح ممالك جهان خواهند نمود. مثال حديث جزيره خضراء ) براي اطالع جزيره خضرا به كر

كتاب هاي: جزيره خضرا تأليف جعفر مرتضي عاملي با ترجمه محمد سپهري و جزيره خضرا به اهتمام ابوالفضل طريقه 

هران، وكشته شدن دوازده هزار نفر از اتراك را به قاجاريه دار مراجعه فرمائيد.( سفح]دامنه كوه[ جبل زوراء را به ط

تعبير نمودند. وبه عالوه چنين مي انگاشتند كه برطريق حق وصوابند؛ اگر فايق آيند كه جهاد في سبيل اهلل نموده اند 

يده ورخي را عقواگر كشته شوندبدون حساب به نعم المآب باز گردند. وبه درجات ساميه] متعاليه[ ارتقاء جويند. واگرم

برآن باشد كه همگي ساكنين قلعه به عمد راه خطا مي رفتند، بنده را عقيده چنان است كه مثل بهائيان كنوني،بعض 

زعماء به هواي نفسي و غرض شخصي به قلعه گرد آمدند وقيادت و رياست هم نمودند،؛ ولي ساده لوحاني بودند كه فريب 

يدند و القاي شيطاني را نداي رحماني مي انگاشتند. از اين رو درنهايت شهامت خورده و راه خطا را طريقه صواب مي د

وشجاعت، در كار مقاتلت و مبارزت، چنان قوي دل شدند كه بي هراس وبيم بردم شمشير و دهان تير مي شتافتند. ولي 

دند و هميشه دور دورانه مترصد آنهائي كه براي رياست در اين ميدان قدم گذاردند، مانند ميرزا، پاي در هيچ مهلكه ننها

و منتهز] منتظر[ فرصت بودند تا كي كار تمام شود ومنظور به كام گردد. تا دستي از آستين برآرد و خويش را اصل اصيل 

شمارد. واگر از اينگونه اشخاص خودخواه و خودپرست هم اتفاقا گرفتار شد، ياكشته گرديد، برسبيل تصادف روزگرا بود. 

 از مسلمين بي تقصير هم به تهمت اين امر يا اغراض شخصيه حكام وقت، مبتال به عقوبات و نكبات شدند.چنان بسياري 

 

 جنگ نخستين

چون خبر قلعه سازي بابيان و ناامني آن سامان به مركز ايران رسيد، فرمان رفت كه بزرگان مازندران تجهيز لشكر كرده 

 زند. برايشان بتازند وجهان از وجود آن جماعت بپردا

بزرگان آن حدود كه در حضرت بودند، اين خدمت برذمت گرفتند . حاج مصطفي قليخان به برادر خود آقا عبداهلل، 

وعباسقلي خان الريجاني، به محمد سلطان ياور و علي خان سوادكوهي به سواد كوه وهزار جريب كس فرستادند ودر 

دند.واولياي امور به مستوفي مازندران و سعيد العلماء وديگر تسخير قلعه و تدمير] نابود كردن[ بابيه تحريص همي كر

اكابر آن اراضي منشور كردند. پس از رسيدن احكام نخستين آقا عبداهلل برادر حاج مصطفي خان هزارجريبي خواست 

 واز همگنان سبقت بربايد و قصب السبق برد، دويست تن از مردم هزار جريب را گزيده ساخت و با تفنگچي سورتي 

بني اعمام خود به ساري درآمد. درآنجا مرز آقا نير از افاغنۀ ساكن ساري وسوار كرد وترك انجمني كرده، به اتفاق تا 

علي آباد براندند واز مردم علي آباد و جماعت قادري نيز لشگري بكردند. وآقا عبداهلل به قيادت آن گروه از آب رود تاالر 

، در خانه نظر خان كرايلي فرود شدند. وروز ديگر در كنار قلعه شيخ طبرسي آمده و عبور نموده و به طريقه الر در رفته

به ساختن سنگر وحفر مارپيچ بپرداخت. واز چوب و علف سپنجي چند بكرد. وچندين تفنگچي از مردم كودار درآنجا 

ود وكار سنگر و مارپيچ به باز داشت و خود طريق قريه افرا پيش داشت. وهمي خواست تا همه روزه از افراد بدانجا ش
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پاي برد، آنگاه لشگرگاه كند.اما  از آن سوي چون شب به پايان رسيد وسفيده بردميد، مالحسين با جماعتي از مردم 

خود از قلعه بيرون شد ،مانند گرگ گرسنه برسركودارها براند و ايشان را عرضه شمشير ساخت. در ميان گيرودار بابيه 

تفنگ گوشزد آقا عبداهلل شد ومردم خود را برداشته، شتاب كنان راه برگرفت. همچنان از گرد با جماعت كودار، بانگ 

راه تفنگ هاي خويش را به جانب جماعت بابيه گشاد دادند. مالحسين كه آن وقت از قتل كودار ها پرداخته بود، بي 

ه مردي سخت دلير بود سرراه برمالحسين ترس و باك به جانب ايشان بتاخت. درميان مردم، آقا عبداهلل جواني افغان ك

بگرفت. هر دو به جنگ درآمدند واز پشت اسب به روي زمين آمد ومالحسين در همان تندي كه داشت شمشيري بر وي 

براند واو را بكشت و از جانب ديگر جماعت بابيه برآقا عبداهلل بتاختند و رزمي صعب بدادند. در ميانه سي تن مردم از 

ان مناصب مقتول گشت و ديگران به هزيمت شدند. چون آقا عبداهلل از يك پاي لنگ بود وسرعت طي تفنگچي وصاحب

مسافت نمي توانست ،خود را به درختستاني در برد و با اينكه گرد آن درختستان را حفري كرده بودند، مالحسين بيم 

دو نيمه كرد. مردم او، راه قريه فراپيش داشتند و نكرده و چون برق خاطف خويشتن را به آقا عبداهلل برزد واو  را با تيغ 

اصحاب مالحسين پياده و سواره از دنبال ايشان شتاب گرفتند و همچنان از گرد راه به قريه افرا در رفتند. ونخستين 

ان دتفنگچيان را عرضه تيغ ساختند. سپس به كار اهل قريه بپرداختند. چنانكه بركودك شيرخواره و زنان بيچاره وپيرمر

فرتوت رحم نكردند. اناثا وذكورا تمام جانداران آن قريه را با شمشير و خنجر پاره پاره كردند. آنگاه آتش به قريه در 

زده، تمامت خانه و سراي و باغ و بستان را بسوختند. وديوارها را با خاك پست كردند. واموال اثقال نساء و رجال را به 

 انكه حاج مرزا جاني نيز اين قضيه را تصديق مي كند.نهب و غارت برگرفتند و برفتند. چن

 همه  نيكوئي  كن  اگر   بخردي   دراز است  دست  فلك  بر بدي

 بدي را  بدي  باشد اندر  خورت   چو نيكي كني   نيكي آيد   برد

تلي شنيع از چون اين خبر تهور و جالدت از جماعت بابيه در اراضي مازندران پراكنده شد و ظلمي چنين شديد و ق

ايشان سمر] برزبان ها جاري[ گشت، دل هاي لشكريان ضعيف به كلي شد. و هر جماعت در هر جا كه اقامت داشت، 

ديگر نيروي جنبش نياورد. ومحمد سلطان ياور الريجاني در بارفروش بار فرو نهاد ودر كمال هول و هراس به حراست 

 اري همي كرد.آن بلده پرداخت. وميرزا آقا در ساري خويشتن د

 قانون سياست

هر كشور گشا وسياستمداري كه مي خواهد عروس آمال را در برگيرد ودلبر آرزو و اماني را به چنگ آرد، نخست بايد 

به جنگ كمر بربندد و در آغاز قساوت) سنگدلي( را پيشۀ خود سازد؛ كه قلوب از سطوت و سيطره اش مرعوب و لرزان، 

ركاب و هم عنان شود؛ تا در انجام رياست و سلطنت براو مسلم گردد. اگر در اوايل احوال وقاهريت و خشونت با او هم 

بردباري ومسالمت كند، وامور را به نحو اهمال و مساهلت ] آسان گرفتن[ گذراند، هيچ مرادي به دست نيايد و هيچ دري 

وت و كودكي، پسر را به نظر لطف ومدارا بررويش نگشايد. واين قانون در همه جا جاري است. حتي اگر پدر درايام صبا

بنگرد وبه جهت خالفي كمتر تنبيه و تأديبي بيشتر نكند، ونصفت ) انصاف، عدل( وعدالت را كامال منظور بدارد، آن طفل 

محبوب از حس اعانت و عدالت پدر مرعوب نشود، الجرم كم كم در اوقات جواني طريق عصيان سپارد و به نافرماني و 

يد. اين بود كه مالحسين در نخستين جنگ خويش، قساوت فوق العاده را پيش گفت و براي ارعاب و احاقۀ ) طغيان گرا

 ترساندن واحاطه كردن( عموم به اهل آن قريه هجوم نمود و تمام را صغيرا وكبيرا از تيغ بگذرانيد.

 جنگ دوم

 مأموریت مهدیقلی ميرزا براي تسخير قلعه وشكست خوردن او
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قتل آقاعبداهلل وغارت قريۀ فرا، مكشوف افتاد، سلطان وقت، شاهزاده مهديقلي ميرزا را مأمور نمود كه با عدد چون خبر 

بسيار طريق مازندران سپارد و يك تن از جماعت بابيه رازنده نگهدارد. مهديقلي ميرزا به اتفاق جماعتي از بزرگان 

سواد كوه راه برداشت وعباسقلي خان سردار الريجاني مأمور مازندران، در سلخ ماه محرم، خيمه بيرون زد و ازطريق 

شد كه از راه دماوند والريجان به طرف آمل كوچ دهد و درآنجا تجهيز لشگر كرده ، به عده شاهزاده بپيوندد. بالجمله 

دند سته شپس از رسيدن شاهزاده به زيرآب سواد كوه، گروهي از تفنگچيان هزار جريبي و جماعتي كرد وترك به او پيو

واز آنجا كوچ داده، در قريه واسكس علي آباد در سراي ميرزاسعيد فروشدند وروزي چند به اعداد) آماده كردن، مهيا 

نمودن( كار ونظم لشگر وسوار به پاي برد. اتفاقا ابري متراكم گشت وبرفي عظيم بباريد و سرمائي سخت پديد آمد. 

يده و بي انديشه دشمن بيارميدند. مالحسين و حاج محمد علي كه به احوال شاهزاده و لشگريان هر يك به بيغوله اي خز

شاهزاده و لشگريان آن عصر آشنا بودند وانتظار چنين وقتي مي بردند، از اين حديث آگهي يافتند . از اين رو مالحسين 

اتفاق سيصد تن از  چون گرگ گرسنه و ديوديوانه، آماده جنگ گشت و چون پاسي از شب پانزدهم صفر سپري شد، به

ياران خويش، طريق مقاتلت درنوشت و ناگاه چون برق خاطف) آنچه كه چشم را خيره كند( وصرصر عاصف) بادتند و 

سخت( به دستياري خيك هاي فراوان، در چنان سرماي سخت از آب عبور نموده وتا نزديك قريه واسكس كه آرامگاه 

 شاهزاده ولشگريان بود، براند.

از پيش روي خودروان داشت تا با هر كس از لشگريان رسيدند، گويند ما مردم عباسقلي خان سردار  نخست چند كس

الريجاني هستيم و اينك عباسقلي خان است كه از قفاي ما مي رسد.اين همي گفتند وهمي رفتند. ومالحسين با اصحاب 

شاهزاده برسيدند. حارسان سراي ندا دردادند خود از قفاي ايشان رهسپار بود. چندان كه به قريه واسكس و نزدك سراي 

كه كيستيد؟ واز كجائيد؟ گفتند: ما مردم سردار الريجاني و اينك سردار است كه از قفاي ما در مي رسد. هنوز اين سخن 

در بين بود كه مالحسين در رسيد ونخستين چند نفر را بر سركوچه ها گماشت تا اگر كسي از لشگريان به مدد شاهزاده 

د، دفع دهند. آنگاه اصحاب خود را گفت: چون به سراي شاهزاده دررفتيم، فرياد بلند كنيد كه دريغا! شاهزاده را آي

كشتند تا هر كس از مردم اين ندا بشنوند هراسان شود وراه فرار پيش گيرد. اين بگفت و به در سراي شاهزاده آمد. و 

انه شدند.) اينجا معلوم مي شود كه سردار و قائد لشگر ايران در چه بفرمود تا با تبر در سراي را بشكستند و به درون خ

حالتي بوده كه راستي اگر خانه پيرزني را هم بخواهند با تبر بشكنند و به درون او روند، ناچار وقت گيرد وآن پيرزن مي 

با  بالجمله با شمشيرهاي كشيده،تواند از باالي در، چند دانه كلوخ پرتاب نمايد و قائد چنين لشگري را اين نيرو نبود.( 

حافظان سراي درآويختند و خون بسيار كسان ريختند و آتش بيداد افروختند واز مردمي كه درآنجا بودند، بعضي را 

كشته وبرخي را بسوختند . و پس از كشتن، جسدشان را درآتش افكندند. وجماعتي از تفنگچيان و لشگريان سوادكوهي 

اده جاي داشتند، بعضي عرضۀ هالك و دمار شدندوگروهي از طريق فرار پيش داشتند و از كه در سراي بيروني شاهز

معاريف سلطان حسين ميرزا پسر فتحعلي شاه و داود ميرزا پسر ظل السلطان هم درآنجا مقتول شدند و جسدشان 

ه ظلمت شب و شدت برف بسوخته شد. وميرزا عبدالباقي مستوفي نيز به قتل رسيد. وليكن خود مهديقلي ميرزا، درآن 

جانب بيابان گريخت. و جماعت بابيه هر چه در سراي بيافتند ، برگرفتند وبه جانب محالت آن قريه تاختن بردند وبانك 

صيحه و فرياد ايشان كوه ودشت را به زير پاي داشت. ولشكريان شاهزاده از هول وهراس، بعضي به جز پيراهن هيچ 

وشيدن جامه ديگر نكردند . سروپاي برهنه به جانب قلل جبال و مغاك هاي ] گودالهاي [ لباسي در برنداشتند و مجال پ

 صحاري و تالل ]تپه ها[ پراكنده شدند.

در ميان اين همه لشكر، چند تن از مردن اشرفي، ديوار را سنگسر كرده وبه خويشتن داري مشغول  بودند. حاج محمد 

و بي تواني حمله نمود. مردم اشرفي تفنگ ها بگشادند، از قضا گلوله اي بردهان  علي با چند تن از بابيه ، آهنگ آنان كرد
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حاج محمد علي آمد وجراحتي برداشت كه روي را از جنگ برگاشت. مع القصه تا آنگاه كه سپيد بزد و روز روشن شد، 

فع دهند. بلكه از دور همي هيچ كس از سركردگان ولشكريان نيروي آن نكردند كه از قلل جبال فرود شوند و دشمن را د

نظاره بودند وجماعت بابيه با آن قليل مردم، مال ومواشي آن قريه و اموال واثقال شاهزاده و سپاه او را از پيش روي آنان 

همي رانده ، طريق قلعه شيخ طبرسي گرفتند . از قضا ششصد تن از لشكر شاهزاده برسر راه ايشان همي بود، چون 

ت را هنگام مراجعت است، بي آنكه منازعتي آغازند با تفنگي بگشايند، سريع تر از برق وباد دانستند كه آن جماع

بگريختند. و مالحسين واصحاب او چاشتگاه روز از مسافت طريق بپرداخت و در قلعه خويش جاي ساخت. اما مهديقلي 

ود كه در اين وقت يك نفر مازندراني كه ميرزا بعد از فرار نيم فرسنگ در گل والي وبرف پياده طي مسافت و فرار مي نم

بريابوي پاالني سوار بود، بدو بازخورد واو را بشناخت. پس اسب خود را بدو داد تا برنشست واو را در گاو سراي رسانيده، 

 نشيمن داد. وخود هم برآن برآمد واز چپ وراست برفت وبه هر كس از لشكر برسيد، او را از زندگاني شاهزاده خبر بداد.

 و مردم پراكنده آواره بي اسلحه، لخت وعريان فوج فوج به حضرت او مجتمع شدند.

اما چون شاهزاده را ديگر قوت و نيروي جنگ نبود، از گاو سراي سوار شده، آن شب را در قادي كالي به پاي آورد. وروز 

كه اهالي آن سامان درآن زمستان،  ديگر به جانب ساري شتافت و اين غائله چنان هول وهربي در مردم مازندران انداخت

 زن وفرزندان خود را برداشته، از شهرستان ها به كوهستان ها فرار كردند.

 متوجه شدن عباسقلی خان به جانب قلعه شيخ طبرسی

عباسقلي خان سردار پس از اعداد عده خود، از الريجان متوجه قلعه شيخ طبرسي گرديد. وحضرات قلعگيان چند روزي 

خستگي مجبور شدند تا عباسقلي خان را مغرور نمايند. چنانكه تحصن موقتي آنان، چنان عباسقلي خان رزم براي دفع 

نداده و بازو به جنگ نگشاده را مغرور و اطمينان واداشت كه مكتوبي بدين اسلوب به حضرت شاهزاده نگاشت كه من 

را آهنگ نظاره اين جنگ است، بدين حربگاه بخراميد  مردم قلعه را محصور كرده واحتياجي به مدد ومعين ندارم؛ اگر شما

 و دور از كارزار بياراميد و نظر افكنيد كه چنان آنان را پريشان كنم وآرامگاهشان را ويران نمايم!

 كه اين  است رسم  سراي  سرور   بدان اي   گرفتار  بند  غرور

 زهر كس نيابي   جز  از   آفرين   كه گردادگرباشي وپاك دين

 ز چرخ  بلند   آيدت     سرزنش   اگر بدانها  باشي و بد كنشو

شاهزاده كه شهامت و شجاعت قلعگيان را ديده و هلهله فتوحاتشان را شنيده، به بي نيازي عباسقلي خان از مدد 

ان خ خواستن و معين طلبيدن وقعي نگذارد و بفرمود تا محسن خان سورتي با مردم خود وجمعي از افاغنه و محمد كريم

اشرفي با تفنگچيان اشرفي به جانب قلعه كوچ دهند. ونيز رقم كرد كه جليل خان سواد كوهي و مردم قادي كالبه گروه 

لشگريان ملحق شدند. وآنان چون رزم بابيه را معاينه و جالدت ايشان را مشاهده كرده بودند، عباسقلي خان را گفتند: 

ر استوار كردن و وقايه سپاه نمودن، نبرد با ايشان به مرگ هم آغوش شدن بابيان مردمي دلير و شير گيرند، بدون سنگ

است. واميد غلبه و فتح باد به چنبر بربستن است. عباسقلي خان گفت: اين جماعت بابيه كه سروكارشان با كلمه و كالم 

الريجان همسنگ كردند؟ وبا بوده وسطري از علم نظام نخوانده ، چگونه مي توانند در مقام دليري با مردم جنگ آزموده 

 دليران مصاف ديده به جنگ شوند؟ همانا سنگر آنان تنهاي مردم الريجاني است.

وبابيه نيز براي آنكه سردار و سپاهش را خواب خرگوشي دهند، چنان مي زيستند كه گفتي در قلعه هيچ كس زنده 

 امي مي فرستتادند و زنهار مي طلبيدند.نيست. و گاه گاه از در ضراعت) خواري و زاري، فروتني( وفروتني پي

 جنگ سوم شبيخون ثانی بابيه
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چون روزي چند بدينگونه بگذشت، شب دهم ربيع االول، سه ساعت از آن پيش كه سفيده صبح برزند، مالحسين 

د اننچهارصد تن پياده  تفنگچي از ابطال) دليران( رجال خود برگزيد و از درون قلعه شيخ طبرسي بيرون خراميد و م

شير غضبان از دروازه غربي قلعه تا كنار لشكرگاه براند. وخود با چند نفر سوار به يك سوي اردوي دشمن كمين نهاد؛ تا 

اگر كسي طريق فرار گيرد، عرضه هالك و دمار شود. در اين وقت مردم لشگرگاه آسوده از مكيدت دشمن، در جامعه 

ه جماعت بليه چون پلنگ دمان و شير غران درآمدند وبا تيغ هاي آخته خواب با جامعه ها گشوده، غنود بودند كه ناگا

برلشكر سواد كوهي و هزار جريبي تاختند. و در حمله نخستين ايشان را هزيمت كردند. وهزيمتيان را برداشته، به ميان 

مت اين افواج را چون سپاه قادري در بردند. وهر دو فوج را از پيش رانده، به سنگر سورتي واشرفي داخل كردند و تما

گوسفنداني كه ازگرگان رميده باشند، همگروه به سنگر الريجاني برزدند و كريچها و خانه ها كه مردم لشكرگاه از چوب 

كرده بودند، چنان آتش در زدند كه ظلمت شب را روز روشن نمود. ودوست از دشمن پديد آمد. واز بانك صيحه ونعره 

لزمان( چنان دل لشكريان ضعيف شد كه هيچ كس را از هيچ كس نمي شناختند ويكديگر گيرودار بابيه به) يا صاحب ا

را هدف گلوله مي ساختند. عباسقلي خان سردار نيز نزديك افتاد كه وداع جان و جهان گويد، به هزار زحمت طريق 

سلطان ياور نيز در  سالمت به دست كرده، به يك سوي لشگرگاه گريخت و درآنجا گاه گاه تفنگي همي گشاد. ومحمد

لشگرگاه فرياد همي برمي داشت و مردم را به جنگ جماعت بابيه تحريض مي نمود. در اين وقت جمعي از اصحاب 

مالحسين بدو رسيدند و او چنان گمان داشت كه لشكر دولتي اند، بانك برايشان برزد كه مردانه بكوشيد واين مردم بي 

ز سخن در دهان او بود كه بابيان  در رسيدند واو را با شمشير پاره پاره كردند. دين را عرضه هالك و دمار سازيد. هنو

وپس از اين وقايع، مالحسين كه برسر راه هزيمتيان كمين نهاده بود، به ميان لشگرگاه براند، چند نفر اشرفي و الريجاني 

در اين موقع مالحسين را هدف گلوله مي كه براي وقايه جان خوش سنگري برقرار و براي دفاع قدم استوار كرده بودند، 

سازند كه يك گلوله برسينه او مي رسد ويك گلوله ديگر برشكم او مي آيد. معهذا با اين دو جراحت سخت كه از اصابت 

گلوله به سينه وشكم پديدار گرديد، از اسب نيفتاد و اصحاب خود را امر به مراجعت داد وخود نيز آهسته در صورتي كه 

او گلوله مي باريد، بدون هيچ هول و اضطراب در عقب جماعت خود مي راند. چنانكه احدي به تير خوردنش  از دنبال

واقف نگرديد؛ تا به قلعه شخ طبرسي رسيد.بااين همه لشكريان دولتي تاب درنگ نياورده بودندوهر كس به گوشه اي 

ديواري برآمده، بانك اذان درداد تا اگر از گريخته ومي گريخت. چون صبح طالع شد، ميرزا كريم خان اشرفي برسر

لشكريان كسي درآن حوالي باشد، فراهم شود. عباسقلي خان سردار و چند تن ديگر از صاحب منصبان كه به كناره 

مخفي و پنهان شده بودند، بعد از اصغاي بانك به لشكرگاه درآمدند واز سرزنش اقران و اندوه كشتگان وباز پرس كارداران 

خت پريشان و آشفته خاطر بودند. بالجمله مقتولين سپاه را مدفون ساختند. و مقتولين از بابيان را سراز تن دولت س

برگرفتند و سرهاي ايشان را به بار فروش وديگر بلدان مازندران فرستادند كه هول و هيبت مردم از آن جماعت اندك 

 ان افغاني به مهديقلي ميرزا فرستاد.شود. آنگاه عباسقلي خان، صورت حال را به صحبت عبداهلل خ

واز آن طرف مالحسين كه تا دروازه قلعه چنان برفت كه احدي از اصحاب او ندانست وي را تيرهائي شدد برسينه و شكم 

رسيده، مگر در دروازه قلعه از اسب درافتاد؛ او را گرفتند وبه نزديك حاج محمد علي بردند. درآن هنگام مالحسين 

 ان برگشود:بدين وصيت زب

 وصيت كردن مالحسين

كه هان اي اصحاب قدر! امروز را بدانيد و دست از نصرت دين الهي باز نداريد. به بدن عنصري نگاه نكنيد و به دو روزه 

دنياي فاني اعتماد نجوئيد. مرا مرده تصور مكنيد.اگر از ظلمتكده ناسوت رخت بربستم، به جهان الهوت و عالم جبروت 

در جنگ پايدار باشيد ودامن حضرت اعلي را از دست ندهيد. ومرا نيز در جائي دفن كنيد كه كسي از پيوستم. شما 
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اصحاب قلعه نداند. اين بگفت و لب فرو بست. اصحاب نيز برحسب وصيت وامر حضرت اعلي) قدوس( !جسد او را در زير 

را كه در قلعه بمردند، نيز مدفون ساختند  ديوار مرقد شيخ طبرسي با جامه و شمشير با خاك  سپردند ومجرومين ديگر

و آنگاه از قلعه بيرون شده، به حربگاه آمدند. چون معاينه كردند مردمِ اشان را سراز تن جدا كرده اند، ايشان نيز بي 

تواني به حفر زمين پرداخته هر كه از لشگريان مدفون بود، سراز تن برداشته و برسرچوب هاي دراز باال كرده، برطرف 

دروازه غربي قله نصب نمودند و كشتگان خود را به قلعه برده، مدفون ساختند و در جاي خويش آرام گرفتند. واز 

برافراشتن سرهاي كشتگان سپاه دشمن برباالي بارون قلعه منظره اي غريب نمودار كرده، و رعبي مهيب در قلوب 

 ببينندگان آشكار مي داشت.

 م به قلعه شيخ طبرسیلشگر تاختن مهدیقلی ميرزا بار دو

از آن پيش گفتيم كه مهديقلي ميرزا در ساري به اعداد لشگر مشغول و براي هالك و دمار جماعت بابيه از لشگريان 

واهالي مازندران ياري مي طلبيد. بالجمله قبل از آنكه از شبخون قلعگيان و شكست خوردن عباسقلي خان و لشگريان 

ر ساري بيرون تاخت و به آهنگ قلعه شيخ طبرسي راه بريد و در سرخه كالي جاي آگاه شود، با لشگري ساخته از شه

كرد. وروز ديگر از آنجا كوچ داده و لختي راه بپيمود كه در مكتوب عباسقلي خان با چند نيزه سراز جماعت بابيه بدو 

ابيه تن در ندهند وبه قهقري آوردند. وعباسقلي خان از بيم انكه مبادا شاهزاده و لشگرش هراسناك شوند و به رزم ب

پراكنده گردند، هيچ از جالدت بابيه و شكست وهزميت خود ياد نكرده، از اين رو شاهزاده از مطالعه مكتوب و نظاره آن 

سرها چنان دانست كه كاري از پيش رفته و فتح قلعه و قلع و قمع بابيان كاري سهل و آسان است. الجرم در قطع 

بادا فتح قلعه و قمع بابيه  به نام عباسقلي خان برآيد و وي از افتخاري چنين محروم و بي مسافت شتاب گرفت؛ كه م

نصيب گردد. لهذا چون برق و باد همي راند تا خود واردو را تا پل قراسوي علي آباد رساند. در آنجا عبداهلل خن افغان از 

 طلبيده و پرده از راز برگرفتند و حقايق را بي پرده بازگفتند.راه برسيد و به اتفاق ميرزا عبداهلل نوائي شاهزاده را به خلوت 

شاهزاده كه چون آتش سوزان به هواي نبرد با قلعگيان سرگرم بود، چون يخ فسرده خاك پژمرده بر جاي خود سرد شد 

و مبهوت گشت. چون كار ديگرگون يافت، نخست كس فرستاد بنه وخرگاه خويش را كه از پيش روي مي رفت، 

تافت. سپس سران سپاه را يك يك طلبيده وايشان را از قضيه آگاه ساخت. وبه جانب كياكالر رهسپار گرديده، سربر

شب درآنجا هراسناك و متحير ببود و با سران سپاه و بزرگان لشگر در اين خصوص مشورت مي نمود. عاقبت سخن 

ان شده اند و شبهه نيست كه چون شكست فاحش براين نهادند كه اين لشگر از جماعت بابيان و قلعگيان مرعوب وهراس

عباسقلي خان را بشنوند و نزديك قلعه سرهاي آويخته مقتولين لشگر را بنگرند، هزيمت كنندو چون بابيان اين خوف 

و هراس در لشگر ببينند، حمله افكنند و لشگر منهزم] شكست خورده[ ما را درهم شكنند و بي كلفت خاطر مازندران 

رمان آرند؛ الجرم چنين لشگري آهنگ بدين جنگ نتواند واز اينان همسنگي با شيرو پلنگ نيايد. پس مي را به تحت ف

بايد اعداد لشگر را فزود و اعداد رزم نمود. لهذا شاهزاده چهار روز در كياكالاتراق كرد. واز هر جهت كار لشگر بساخت. 

كنار قلعه شيخ طبرسي درآمد وبدن هاي كشتگان را سوخته و  در روز پنجم از آنجا كوچ داده، با سپاه سوار و پياده به

بعضي را نيم خورد جانوران معاينه كرد. وسرهاي ايشان را سر چوب ها نگريست كه از پسش روي قلعه چون درختستاني 

ا ونمودار كه بار و برش از سرهاي بريده لشگريان پديدار بود. چنان هولي عظيم در دلش جاي گرفت كه نتوانست ور

ندانست با اين جماعت بدون سنگر و حصي در نزديك آن قلعه اقامت كند. الجرم از مشاهده شكست سابق و معاينه 

امور الحق از آنجا هراسان عبور نموده به قريه كاشت كه يك فرسنگ دور از آن قلعه است، درآمد. ودرآنجا دوساعت از 

ا توقف نموده، به فراهم كردن سپاه پرداخت. و جماعت از پي شب گذشته با عباسقلي خان ديدار كرد و سه روز درآنج

جماعت به لشگرش مي پيوست. آنگاه كسان فرستاد تا سنگري محكم در برابر قلعه شيخ طبرسي برآوردند. چون 
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سنگرها را بربستند و تمام كردند، روز چهارم شاهزاده و لشگريان بدان سنگرها نشستند و مقام نمودند وهر جانب از 

 نگر را به جماعت سپرد. س

هادي خان نوري و ميرزا عبداهلل نوائي را به طاليه داري لشگر گماشت. وصبحگاه سنگرها استوار كرد. عباسقلي خان 

الريجاني و نصراهلل خان نبدپي و حاج مصطفي خان را با تفنگچي اشرفي و سورتي و لشگر دودانگه و با الرستاني و 

اصره ساخت و هر يك را به جانبي از قلعه بداشت و امر داد تا به حفر خندق و مارپيچ جماعت كرد وترك مأمور به مح

دامن برزنند و برج محكم برآورند و بابيان را از دخول و خروج قلعه خود دفع دهند. پس لشگريان به كار درآمدند و برج 

لوله همي ساختند كه ايشان را عبور در هاي محكم برافراشتند . چنانكه از فراز آن بروج ساحت قلعه بابيه را هدف گ

 ميان قلعه معسور ) دشوار( شد.

چون كار بدينجا رسيد، حاج محمد علي امر داد تا در شب هاي تاريك، خاكريزهاي پس ديوار قلعه را چنان مرتفع كردند 

انه اليق به سپاه دولتي كه ساحت قلعه ديدار نمي شد و در اين وقت از مركز، دو عراده توپ ودو عراده خمپاره  و قورخ

رسانده وبه مهمات قشون افزودند. ويك تن از مردم هرات آلتي از باروت تعبيه كرده كه آن را آتش زده، به جانب قلعه 

روان مي داشت وهفتصد ذراع مسافت را پيموده ، به ميان قلعه فرود مي آمد و به خانه هاي چوبي كه بابيان از چوب 

ند، زيان مي زد. وبدين صنعت هر خانه كه در قلعه بود سوخته مي شد. واز جانب ديگر گلوله وخس وخاشاك پرداخته بود

 توپ وخمپاره در ميان قلعه فرود مي آمد كه اصحاب را از ساحت قلعه آواره مي داشت.

حاب در حاج محمد علي  چون اين بديد، از قلعه كه نشينم داشت بيرون شده، ودر ميان خاكريز قلعه منزل گزيد. واص

نقب هائي كه كرده بودند، براي وقايه) حفظ و صيانت، نگهداري( خويش مأوي مي گزيدند. چنانكه احدي را از گلوله توپ 

و خمپاره آسيبي نبود. در اين وقت جعفر قلي خان با الرستاني هزار جريبي برحسب فرمان شاهزاده به لشكر آمده وبه 

رد. در سه روز برجي عظيم برآورد؛ چنانكه لشكريان در سه ماه مانند آن جانب غربي قلعه شيخ طبرسي بنيان برجي ك

نكرده بودند. چون برج به پايان رسيد، برحسب شتاب و عجله فرمانده، جعفر قلي خان وميرزا عبداهلل وعده خود به 

غنوده بودند كه  سنگر شدند وهر يك به مقام خود جاي كردند. وآنان بعضي از خستگي آرميده و برخي به خواب راحت 

ناگاه عده از قلعگيان يورش كنان و صيحه زنان برآنها تاختند وبدون هو وهراس تا برج شتافتند و سنگر را از آنها گرفتند 

و عده را به تيغ و شمشير معدوم نمودندوبه برج برآمدند. جعفر قلي خان را از تيغ و شمشير بگذرانيدند و بدنش را از 

ند.و طهماسبقلي خان را طعمه شمشير ساختند و احدي از لشگر شاهزاده به معاونت و مدد برج به خندق درانداخت

 ايشان برنيامد. واصحاب از اين اندشه كامياب گشته وراه خود را باز گرفتند وبه قلعه خود درآمدند.

ر ود، از خندق برآورده و به لشكاز اين طرف پس از عبور بابيه، ميرزا عبداهلل، جعفر قلي خان را كه نيمه رمقي در او باقي ب

گاه برد وخويشاوندان جراحتش را مرهم كردند و او را به جانب ساري بردند تا درآنجا نيك مداوا شود. مهديقلي ميرزا 

در خشم شد كه چرا بي اجازت من او را كوچ داده ايد كس فرستاد تا او را از بين راه مراجعت دادند ودر همان اثناء 

 درگذشت.

 

 

 یورش دولتيان به قلعه و شكست خوردن آنها

چون چهار ماه لشكر دولتي در اطراف قلعه هراسان مي زيستند و نيروي حمله و هجوم به قلعه را نداشتند شخص سلطان 

 و وزراي ايران در انديشه و زحمت فرو رفتند. 
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زرگان آن سامان استيالي بابيان و بقاي حتي ناصرالدين شاه سخت برآشفته و مي گفت معلوم مي شود امراء مازندران و ب

آنان را خواهانند كه چهار ماه مي گذرد و با اين همه تلفات، لشكر هنوز به حال  خود باقي است. اگر اين قلعه گشوده 

نشود و آتش اين ستيزه نخوابد، نخست رجال مازندران را اعدام كنم ، سپس به دفع قلعگيان پردازم، چون امراء حضور 

مذكور را از شاه شنيدند، تعهد كردند كه اين كار را خاتمه دهند. چه، رجال مازندران دانستند اگر از آن پس در  بيانات

اين رزم نكوشند، بايد چشم از جان و مال وعيال خود بپوشند. باالخره سليمان خان افشار را فرمان دادند تا به جانب 

در كار جنگ به مسامحت و درنگ مي گذرانند، يا بابيان در كار زار قلعه بشتابد و فحص حال نمايد و بداند لشكر يان 

ثابت و استوار همي باشند. بالجمله، سليمان خان افشار برحسب فرمان به مازندران شتافت و بزرگان مازندران را ازغضب 

تند و از دو جانب به و تهديد شاهانه آگاه ساخت. الجرم همگي ترك سروجان گفتند و اطراف قلعه را دايره وار فرو گرف

حفر كردن زمين و نقب در بردن به قلعه درآمدند وچنين تصميم گرفتند كه چون نقب ها به اتمام رسد، باروت ريخته 

 وآتش زنند، ولشگر يكباره به قلعه يورش برد.

رزدند دند، آتش بچون دو نقب يكي از طرف غربي تا زير برج وباروي قلعه بردند وديگري از طرف شرق تا نزديكي قلعه بر

و آن يك كه تا زير برج بود، يك باره برج را خراب و با خاكريز خندق مساوي كرد. وآن يك كه از طرف شرقي بود، چون 

به برج نارسائي داشت، زياني نرساند. پس از آتش زدن، لشكريان از چهار سوي به قلعه يورش بردند وبابيان نيز هجون 

كه بعضي از لشكريان به پاي قلعه رسيدند وميرزا كريم خان هم به يكي از بروج قلعه نمودند وجنگ درپيوست. وبا اين

برشد، معهذا با پانصد تن تلفات كار به انجام نرفت و شكست خورده مراجعت نمودند وسپاه از شرم و خجلت خود سر 

ند د از آن رو كمر شدت وباس را گشودبه زير افكندند و فتح قلعه را كاري ممتنع و غلبه بر قلعگيان را امري محال دانستن

وبه نوميدي و يأس در لشگرگاه غنودند تا مگر قلعگيان از شدت مجامت ) گرسنگي( تباه شوند ويا آنكه به پناه آيند. 

 پس ترك يورش گفتند و به حفظ و وقايه نفوس خود كوشش مي نمودند.

 احوال بابيان در قلعه

از آن طرف تمام آذوقه و خوراك قلعگيان تمام شده وهمه خوراكي و قوت به اتمام رسيده بود. كه هر روز اسبي مي 

كشتند و گوشت و استخوان واحشاء وامعاء او را در كمال قناعت به اصحاب قسمت ها مي نمودند . پس از آنكه حيوانات 

اي درون قلعه و اطراف قلعه و ذباله هاي غير ماكول  پرداختند. و قلعه از گاو و گوسفند واسب به انتها رسيد، به علف ه

پس از اتمام آنها، از پوست درختان و برگ هاي آنها سد جوع مي نمودند. وبعد از نابود شدن آنها چندان كه آالت و 

وان هائي كه در ادوات چرمي داشتند، نيم جوش ساخته، براي سد رمق مي بلعيدند. وچون از آنها نيز بپرداختند، استخ

قلعه بود مي سوختند وبا آب صاليه) ماليدن در هاون وجز آن ، سائيدن( كرده، چون شربت گوارا او را مي نوشيدند. 

وچون ديگر چيزي يافت نمي شد، اسب مالحسين را كه براي حشمت و جالل باب الباب با خاك سپرده بودند، برآوردند 

دند.چون كار بدن منوال رسيد و نويدهاي حضرت اعلي )قدوس( در تسخير وگوشت گنده آن را با استخوان ميل نمو

ايران و فتح ممالك جهان مشهود احباب و اصحاب نشد، بالضروره در قلوب تزلزلي پديدار و در افواه زمزمه اي آشكار 

فشريم كيبائي[ بيگرديد كه اي مخبر صادق! بشارت شما چه شد؟ واشارات شما كجا رفت؟ مگر نگفتي اگر پاي اصطبار] ش

و قامت استقامت برافرازيم، ممالك فرنگ را به چنگ آريم و سالطين جهانگير را اسير ودستگير نمائيم؟ هان! مگر نبيني 

از بالد و ديار خود آواره و بركنار شديم ودر اين قلعه تنگ با نهايت متاعب و مصائب درنگ كرديم ودر مقام هجوم به 

فتيم؟ واز هيچگونه هول و بيمي نهراسيديم تا نصف جماعت ما در ميدان دغا و مشهد دشمن روبه روي توپ وتفنگ ر

فدا جان سپردند؟ وما نيز از گرسنگي جان خواهيم سپرد؟ چه فرمائي؟ آيا مائده آسماني براي ما گرسنگان فرود مي 

 آيد؟ ويا لشگررحماني به امداد ما اسيران و مستمندان از غيب مي رسد؟
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ي آن روز مانند عبدالبهاء و ولي امر اهلل امروز تبعه ومريدان خود را اينقدر تسليم و بي ادراك نمي چون حضرت اعال

ديد، وبه راستي هم مردم دوره باب به گوسفندي بهائيان امروز نشده بودند كه پس از هشتاد سال مغلوبيت و مقهوريت 

وحي تازه كه حاوي همان وعده هاي دروغي بي اصل و وارونه گشتن مواعيد ]وعده گاه هاي[ غلبه و نصرت، باز به ل

فريبنده است، دلشاد شوند، الجرم بعضي مصمم شدند كه كشتي حيات خود را به ساحل نجات برسانند واز آن ورطه 

هولنان خود را برهانند. چنانكه جمعي آقا رسول را مخفيانه به اردوي دولتي فرستادند وزنهار طلبيده، و شاهزاده نيز 

مي دهد. و آقا رسول به قلعه برگرديده و حضرات قريب سي نفر به اتفاق آقا رسول از قلعه بيرون شده كه به لشگر  زنهار

دولتي بپيوندند وتا در اثناء راه مي پيمودند ،به قول من سوء سياست و بي نظمي سپاه دولت وبه قول بابيان معجزه باب 

وي را به خاك درانداخت. وديگر تفنگچيان دولتي ميان آن سي  سبب شد كه يك نفر تيري براي آقا رسول گشوده و

نفر تفنگ ها بگشادند وبعضي را كشته و برخي ديگر خاسر و خائب به قلعه باز شدند كه معجزه حضرت اعلي پديدار شد 

ا خان، هذا رضوجماعت قلعه ريختند و باقي ديگر را به اسم آنكه مرتد شده و قتلشان واجب است، از تيغ بگذرانيدند . مع

پسر محمد خان ميرآخور كه در خال آن احوال به جمعيت لشگري كه در سنگرها بودند وصداي يكديگر را مي شنودند 

 مواضعه نموده، طريق رفق ومدارا پيش گرفتند واجازت حاصل نموده كه از قلعه بيرون شوند وبه اوطان خود بازگشتند. 

 شبيخون سوم به لشگر دولت

لعه، لشكر دولت قلعه ساخته و خندقي ده ذرع عرض و ده ذرع عمق به اطراف قلعه خود حفر نموده در طرف غربي ق

ودو تنه درخت براي عبور و مرور خودشان به قلعه پل قرار داده بودند. يك شب پس از فرو شدن آفتاب كه مردم قلعه 

ابيان از جان گذشته كه منتهز ]منتظر[ چنين مشغول نماز بودند و هنوز آن دو ساقه درخت پرخندق بود، كه سه نفر از ب

غفلت و فرصتي بودند، بدان قلعه وارد شدند وصيحه زنان حمله افكندند. ميرزا عبداهلل چون اين بديد، دهشت زده 

برخاست و آن دو تنه درخت را بگردانيد و ميان خندق درافكند. جماعت بابيه، چون معبر نيافتند، باز شدند. اما اين سه 

ه ميان قلعه بودند، با شمشيرهاي آخته به جنگ پرداختند وچندين تن از دولتيان را مجروح ساختند و يك تن از تن ك

آنها رزم كنان بر برج قلعه برآمد و به جماعت بابيه بانك همي زد كه قلعه را گرفتم، هان بشتابيد وبدين قلعه درآئيد. 

وتفنگ مي گشادند وچندين كس را نيز هدف گلوله ساختند و آن  جماعت بابيه از بيرون قلعه همي ولوله مي افكندند

يك تن كه برفراز برج بود، كسي را آن نيرو نبود كه به مبارزه اش به درون برج صعود كند. چه، هر كس مي رفت، با 

 او شمشير دو نيمه مي گشت. باالخره يك نفر از مردم طالش كه مردي متهور و شجاع بود ،مشتي زر بگرفت و آهنگ

 كرد وبدو دست يافت و وي را كشت. وآن دو نفر ديگر هم عاقبت پس از مدافعات زياد، كشته شدند.

 امان طلبيدن وزنهار خواستن

چون پس از اين واقعه ديگر در قلعه شيخ طبرسي برگ وپوست درخت واستخوان و چرم وساير اشياء دندان گير نبود و 

ناچار از در استيمان) امان خواستن( بيرون شدند و زينهار طلبيدند. مهديقلي راه فرار هم كامال به روي آنان مسدود، 

ميرزا نيز عهدنامه اي بديشان رقم زد كه چون از اين جنگ وستيز نادم و پشيمان گشتيد، از مال وجان در آسايش وامان 

 خواهيد بود.

قرآن را خود وسران لشگر مهر نموده وبه وبنابر شهرت هاي بسيار و رسم آئين آن روزگار ، برحسب درخواست بابيه، 

ايشان فرستادند واسب مخصوص هم جهت حاج محمد علي فرستاد وبريك سوي لشكرگاه خيمه هائي چند جهت ورود 

بابيان برافراشتند. وبابيان نيز در نهايت آسايش و اطمينان از قلعه فرود آمده، در صورتي كه حاج محمد علي در نهايت 

ر بر اسب نشسته و دويست وچهارده تن از اصحاب كه باقي مانده بودند، منظما با شمشيرهاي آخته عزت و وقار شاهوا
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در ركاب او طي مسافت مي نمودند ودر خيامي كه براي ايشان راست كرده بودند فرود شدند. وآن شب را تا به صبح 

 غنودند.

زعماي بابيه را به اردوطلب داشت وبعد از ورود روز ديگر چون صبح فرا رسيد ،شاهزاده حاج محمد علي و چند تن از 

بابيان به دعوت شاهزاده و شكستن ناهار) كنايه از ناهار خوردن( گفتار از عقايد و رفتار وسخن از مذهب و افكار به ميان 

 [آمد. بابيان كه كوس ديانت جديده باب را كوبيده ودست از ناموس شريعت حضرت ختمي مآب بركشيده، منتهز] منتظر

چنين فرصتي بودند كه تبليغ كنند وبشارات خويش را به مستمعين بدهند. واين گونه تهور و جسارت سبب رنجش 

وكدورت شنوندگان از لشكريان شد. ونظر به حكم دولت در اعدام و امحاء] از ميان بردن[ اين گروه وآن خشم ها 

با اينان كشيده بودند، به اين مطالب افزون شده وپس  ودلخوني هائي كه از بابيان داشتند و آن رنج هائي كه در مصاف

از مواضعه وتبادل افكار، چنين تصميم گرفتند كه همگي را معدوم كنند. بالجمله همگي هم آهنگ شدند كه اقدام بدين 

اشتند دننگ كنند وزينهار يافتگان را به هالكت رسانند. الجرم به فرمان مهديقلي ميرزا، آن جماعت را آوردند وبرصف ب

و يكايك شكم بدريدند كه بدانستند از آن شكم هاي خالي علف سبز و پوست در خت فرو مي ريخت. و پسر محمد خان 

ميرآخور وچند تن ديگر كه پيشتر نادم شده بودند وزينهار خواسته ودر منزل هادي خان نوري مهمان بودند ، به دست 

تن ديگر از جماعت قلعه كه خود به طيب خاطر نادم شده وامان يافته لشكريان تباه گشتند! وبدتر از آنها اينكه بيست 

بودند ودر لشكرگاه جاي داشتند، جان به سالمت نبردند وهمگي طعمۀ تيغ و شمشير گشتند. و مالعبدالخالق نيز عرضۀ 

زا حيدر از مير هالك گشت. واين پيش آمديكي از آن سياست هاي بسيار غلط بود. ودرآن ميانه سه نفر قلعگيان كه يكي

علي اردستاني و ميرزا ابوطالب شهميرزادي و سيد محمد رضا است، از آن ميانه گريخته، جان به سالمت بردند.وهر يك 

به ديار خود شتافتند و به تعزيه خواني احوال ناخوش اصحاب در قلعه، جمعي را فريفتند كه بهائيان اردستان وشهميرزاد 

 لي و مرزا ابوطالب است. از نتايج گفتار ميرزا حيدر ع

 رجوع به مطلب

حاج محمد » بالجمله پس از اعدام واهالك حضرات، بنابرقول بهائيان، نه نفر از كبار اصحاب كه اسامي آنان اين است

حضرت اعلي( مال محمد صادق مقدس خراساني پدر ابن اصدق) كه پس از هشتاد سال مطلب را فهميد « ) علي قدوس

د پدر ميرزا محمو» و بهائيان او را ناقض مي دانستند و چهار سال قبل فوت نمود( مالمحمد دوغ آبادي  و بي اعتقاد گرديد

است كه آخوندي بود واز ميرزا به فروغي ملقب بود واو هم چهار پنج سال قبل از اين جهان درگذشت، آقا سيد عظيم 

حسين قمي را ميرزا حسين متولي قمي نوشته اند  ميرزا حسين قمي) بهائيان ميرزا« حاج عبدالحميد نيشابوري» خوئي

كه عظم و اهميت به او داده باشند وليكن ميرزا حسين شخص مجهول گمنامي است.) مؤلف( مالنعمت اهلل آملي، ميرزا 

محمد خراساني ومرشد سياح محبوس شدند وشاهزاده پس از معاينه وتدمير]نابود كردن[ قلعه، آن نه نفر را به اتفاق 

ه بار فروش آورد وسعيد العلماء درخواست نمود كه شاهزاده ، قدوس را به وي سپارد تا خود مباشرت به قتلش خود ب

نمايد. شاهزاده نيز او را اجابت نموده وقدوس را به وي سپرد . سعيد العلماء نيز او را با شديدترين عذابي مي كشد 

 ارجاع نموده و مي كشتند ومي سوزانند.وجسدش را مي سوزاند و بقيه ديگر را نيز علماء و طالب 

 دروغ بی فروغ

در شمار ان هشت نفر كه با قدوس اسيرو دستگير بودند، « بارِ دارِ دروغند و برگ شاخسار بي فروغ» در اينجا بهائيان كه

كه  مال محمد صادق مقدس خراساني و مال محمد دوغ آبادي، پدر فروغي وحاج عبدالحميد نيشابوري را ذكر مي كنند

هر يك به طريقي نجات يافتند. كه از جمله آن طرق، اعطاء سيم وزر و خريداري از رؤساي لشگر بود. و پس از نجات، 
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هر يك به اوطان خود شتافتند وسال ها زيستند و تبليغات و خدمات مهمه نمودند و تاريخ قلعه و قلعگيان را كماكان 

 بيان فرمودند!

محض و جعل صرف است؛ چه، پس از اسير شدن حضرات كه از دعائم باب بودند،  اين معني خود مسلم است كه دروغ

به دست لشگريان رنجور و مسلمين غيور كه زنهاريان را نيز كشتند و ابقاء به تائبين و منهزمين] شكست خوردگان 

ا در مازندران در گريخته[ ننمودند، اين اشخاص را كه از زعما و معاريف حضرات بودند، ممكن نيست مرخص كنند. وي

 حضور دولتيان و ملتيان آنها را به ثمن بخسي بفروشند و از كشتن آنان صرف نظر نمايند!!

 علت جعل دروغ

علت ساختن وپرداختن اين دروغ، دو چيز است: يكي آنكه حضرات بهائيان افكياتي كه به نفع خود تمام مي شود، جعل 

ص و استقصاء از احوال قلعگيان و بابيان برمي آمدند ،بدهند. چنانكه كنند و به مورخين و مستخبرين كه در مقام فح

گفتند و دادند. وغاب مطالبي را كه نويسندگان در خصوص بابيان و بهائيان نوشتند واسم او را تاريخ گذاردند. يا در مقام 

الت آنان را پذيرفتند ودر استفسار و استخبار] خبر گرفتن[ از خود بهائيان استعالم نمودند و عين مسموعات و مجعو

كتاب خود مندرج نمودند. ويا آنكه رأسا نويسنده، بهائي بود وخواست تاريخي به ميل خود بنويسد و نسبت آن را به 

شخص بي طرفي بدهد تا در عموم تأثير كند. مقاله سياح كه نويسنده آن ميرزا عباس است. تاريخ كنت دو گوبينو و 

الدريه كه نويسنده اش آواره آن روز است. ونور حقيقت و امثالها براي صدق ما قال،  تاريخ مسيو دريفوس و كواكب

بهترين شاهد حال است. وعلت ديگر براي جعل دروغ آن بود كه ميرزا علي محمد ابن اصدق، پسر مال محمد صادق 

را از شركاي كمپاني جلوه خراساني كه از ايادي امر بود، به جهت آنكه در اوايل خودش را بيشتر بزرگ كند و پدرش 

دهد، به بهائيان بي خبر بي اطالع گفت: پدرم از آغاز تا انجام در قلعه بود و تمام فتوحات آنجا به اشاره پدرم حاصل مي 

شد . گفتند: پس چرا زنده ماند و پس از چندين سال در همدان به مرض عادي وطبيعي مرد؟ گفت: پس از تدمير] تباه 

عه و آوردن به مازندران ،به وسيله اي نجات يافت!! وميرزا محمد فروغي نيز كه ديد ابن اصدق به ساختن[ و تسخير قل

واسطه آنكه پدرش در قلعه و ميان اصحاب قلعه بوده، مقامي در ميان بهائيان يافت و از ميرزا عباس تشريف خلعت 

نيز به بهائيان گفت كه پدرم مالمحمد دوغ آبادي ايادي امر اهلل ولقب شريف )ابن اصدقي( را دريافت، به هوش درآمد واو 

از بدايت تا نهايت در قلعه بوده است وحضرت قدوس بدون مشورت با او به هيچ كاري اقدام نمي فرمود. گفتندش: از چه 

رو نجات يافت كه پس از سالهاي متمادي به مرض عادي جان داد؟گفت: به وسيله رشوه و برطيل) رشوه( جاني خريد واز 

 ازندران كوس رحيل نواخت وبه وطن مالوف شتافت و تا آخر عمر به تبليغ امر اهلل پرداخت!م

در صورتي كه مالمحمد دوغ آبادي و مالمحمد صادق خراساني به هچ وجه در قلعه نبودند . ويا اگر در ابتدا رفته بودند ، 

و استمداد براي قلعگيان به اطراف برحسب دستور فرمان مالمحمد علي قدوس، براي نهضت دادن اصحاب واحباب 

 واكناف شتافته بودند؛ كه پس از سخت شدن كار قلعه، يا نزديك نيامدند ويا به قلعه راه نيافتند.

 خاتمه حال قدوس

 ]شخصي كه با قره العين ارتباط نامشروع داشت[

جناب ذكر) باب) مؤلف(  همين كه خبر شهادت حضرت قدوس به حسب ظاهر به» به طوري كه در نقطه الكاف مي گويد

رسيد، مدت نوزده شبانه روز گريستند. وغذا بسيار كم ميل مي فرمودند. بعد از آن زيارت به جهت حضرت قدوس و 

ساير شهداء فرمودند. وآداب زيارت ايشان را در منتهاي عزت و احترام مرقوم فرموده، وخود اول كسي بودند كه آن 

يكي از مخلصين ايشان بود، از قبل خود نايب الزياره نموده به مازندران فرستادند.  حضرت را زيارت فرمودند. وسياح كه

وفرمودند كه از تربت مطهر ايشان به جهت من هديه بياوريد. وآن جناب ) باب) مؤلف( شرحي به جهت شرافت زيارت 
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هاي رفيع به جهت ايشان بنا  آن بزرگواران فرمودند كه قريب به وجوب مي باشد. وفرمودند عنقريب مي بينم كه بقعه

 نمايند واز اطراف عالم فوج فوج به زيارت ايشان خواهند آمد !( 

ما را خيلي تعجب است كه اين عنقريب هاي باب و ميرزا، وميرزا عباس چرا بعد از هشتاد سال هيچ كدام به معرض ظهور 

 وبروز نيامد!!

 مؤمن هندي

تكدي با قمقمه و كوله باري به ايران مسافرت مي كند واز بس اين شخص شخص ولگرد مجهولي از اهل هند، به طور 

مجهول و گمنام است كه حاج ميرزا جاني نيز اسم  او را نمي داند. وقتي به قلعه چهريق مي رسد ودعوي قائميت باب را 

انا القائم الذي » ويدمي شوند،او نيز به طور جنون هم تصديق باب را مي كند وهم خود دعوي قائميت مي نمايد و مي گ

مالحسين بشروئي و شيخ صالح عرب كه آن اوقات در آذربايجان بودند، اطراف آن شخص ديوانه مجهول را گرفتند « ظهر

و چنين گفتند كه ظهور قائميت باب، در شيخ وشاب چنان جلوه گر شده كه همگي بدين نغمه مترنم مي شوند. واز حالت 

فسون استفاده مي نمايند وبا وي همسفر مي شوند، چون به سلماس مي رسند، شهرت  خلسه يا جذبه يا جنون او بدين

مي دهند كه اين مؤمن هندي به واسطه جذبه قائميت ،جز گالب و قند خوراكي ندارد. و چون به خوئي مي رسند، از 

ي پديدار مي نمايد كه اينگونه شايعات و كرامات نسبت به او مي دهند وهو و جنجالي آشكار مي كند. وهنگامه غريب

 حكومت مجبور مي شود بفرستد وآنان را تحذير و تغذير كند.

چنانكه شيخ صالح عرب را به چوب بستند وپاهايش را به ضربات چوب خستند. و گيسوان درويش هندي را تراشيدند 

راه ايران به آسياي صغير وگرد شهر گردانيدند. واز آن پس آن درويش به ارزن الروم) از شهرهاي مشرق تركيه، كه سر 

ميالدي اشغال كردند. آخرين معاهده  2127و  2060و  2030قرار گرفته، شهري است صنعتي وتجاري. روس ها آن را در 

ي بين ايران و عثماني كه به جنگ هاي طوالني دوكشور پايان داد،در آن شهر امضا شد.( شتافت و بنا به قول حاج ميرزا 

 واسطه آن صدمات و تعب، به ديار عدم رفت؛ ومالحسين نيز از آنجا خارج شد. جاني، شيخ صالح عرب به

 شهداء سبعه یا سفهاء

از آنجائي كه پيوسته به حكومت راپورت) گزارش( مي رسيد كه بابيان خيال شورش و طغيان دارند كه سلطنت ايران را 

ر اينگونه اخبار، چندان وقعي بدين گفتار نمي به چنگ آرند و معموره مملكت را ويران سازند، حكومت به واسطه تكرا

داد؛ مگر وقتي خبر دهنده از خود حضرات بابيه باشد. چنانكه يكي از محارم بابيان به پيشگاه سلطان خبر مي دهد كه 

 «تاز ماست كه برماس» بابيان خيال شورش وبلوا دارند. واين مطلب را نيز حاج ميرزا جاني تصريح مي كند و مثل معروف 

 را مي گويد. 

الجرم حكومت طهران فرمان مي دهد تا معاريف و زعماي بابيه را كه سي  وهفت نفر بودند، مي گيرند و در انبار دولتي 

محبوس مي دارند. حضرات كه از جرائم و جنايات خويش واقفند، چنين مشورت مي كنند كه فردا اگر ما انكار كنيم يا 

بهتر كه اقرار كنيم و شهامت وشجاعت خويش را اظهار نمائيم. بدين ترتيب هفت  اقرار، كشته خواهيم شد؛ الجرم چه

نفر آنها كه حاج محمد اسمعيل ) ذبيح( وميرزا قربانعلي درويش و سيد محمد حسين ترشيزي وحاج سيد علي خال و 

رديدند كه در حاج مالتقي كرماني و ميرزا محمد حسين تبريزي ويك شخص مراغه اي بودند، متحد شدند ومتفق گ

 موقع استنطاق ورسيدگي اقرار كنند و از تحاشي ) پرهيز كردن، دوري كردن( وانكار فرار نمايند.

بالجمله در مدت يك هفته حضرات محبوس بودند وبرحسب امر حكومت همه روزه از ايشان تحقيقات الزمه مي نمودند. 

ويد، رها شود؛ وهر كدام عقيدت باب را صواب داند و وچنين مقرر داشتند كه هر كه تبري جويد و ترك اين عقيدت گ
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پيروي او را ابرام نمايد، باالخره اعدام گردد]ولي[ آن سي نفر عقيده ناصواب باب را لعنت گفتند و خود را تبرئه نمودند 

 واز محبس رها شدند. 

يك نفر ديگر كه حاج سيد  واز اين هفت نفر شش هزار نفر اقرار نمودند وبه تهمت هاي آشوب طلبي محكوم شدند و

علي خالوي باب باشد وايماني به باب نداشت و انكار نمود، به جرم انتساب به باب محكوم شد! اين بود كه حضرات را 

 درميدان، پاي قاپوق) دار اعدام( براي اعدام آوردند ويك يك را كشتند. 

ز عقب سربه گردنش زدند ) ميرزا قربانعلي راوي مي گويد كه همين يك ضربت ا» در نقطه الكاف چنين مسطور است

درويش) مؤلف( عمامه يشمي كه رشته درويشي بود از سرش افتاده، دو فرد به زبان حال بيان نمودند كه تا صفحه 

 قيامت، جگر جميع اهل مودت را به آتش محبت در هم سوخته ؛ فرمودند: 

 كه  كدام اندازد سرودستار  نداند   اي خوش آن عاشق سرمست كه در پاي حبيب

 وبه ضربت دوم، از ساغر شهادت سرمست گرديد.

نقطه الكاف را خبر مسلم حسي نقل مي كنند « راوي مي گويد» اينك بهائيان در مورد تبليغ واضالل ديگران، جمله

حال را چون وزبان حال را عين مقال بيان مي نمايند! وهمچنين در مورد حاج محمد اسمعيل ذبيح، باز نقل اقوال و زبان 

 گفته خداي متعال ذكر مي دارند كه در روز شهادت چنين سرود:

 زنده  برگردد كسي از كوي قربانگاه دوست   اي  صبا  از من  به اسمعيل   قرباني بگو

هر كه مي خواهد حقيقت را بفهمد، به تاريخ نقطه الكاف كه مرحوم ادوارد براون مقدمه اي نوشته، رجوع نمايد. ]البته 

يد گفته باشيم اين تاليف آواره القائات خالف واقع عبدالبهاء رئيس وقت بهائيت است كه مرحوم نيكو در همين كتاب با

بارها به اين حقيقت غير قابل انكار اشاره كرده وآواره شخصا از نگارش نقطه الكاف توبه نموده وهشدار داده كه مطالب 

 آن قابل اعتناء و اعتبار نيست[

 حادثۀ زنجان

اميدواريم كه مرئيات ومحسوساتم به احدي برنخورد و درايات و رواياتم كسي را نيازارد !چه ، براي تحقيق حال، ناگزيرم 

مشاهدات خويش را از مردم ساده زنجان ، در صفيحه ) هر چيز پهن ،سطح صاف، صفحه( بيان بنگارم كه عموما يا به 

لبه اي مسئله گو را مجتهد جامع الشرايع مي دانند، و پشنمازم واسطه حسن ظن و يا به جهت سادگي و فرومايگي، ط

عوام را فقيهي بارع مي خوانند. چندان كه غالبا برخود طالب زنجاني امر مشتبه مي شود كه گمان مي كنند به مقام 

الي بود وس اجتهاد رسيده واهل نظر و فتوي شده اند. چنانكه مال محمد علي زنجاني كه تلميذ شريف العلماي كربالئي

چند در مجلس تدريس او حاضر شده و شطري ]بخشي[ از مسائل اصول و فقه را فرا گرفت، به وطن خود زنجان مراجعت 

نمود. همان مردم ساده اي كه مسئله گو را فقيهي بارع مي شناختند، براي تجليل و تبحيل] گرامي داشتن[ به استقبالش 

كند واز حوزه درس شريف العلماء برمي گردد. چنان استقبالي از او كردند كه  شتافتند، كه موالنا از كربال مراجعت مي

 نظيرش ديده نشده بود.

گوسفندها در راهش قربان كردند. طرفه تر] شگفت تر[ آنكه يك نفر زنجاني) همان مردم ساده( مي خواست پسر خود 

خص به زنجان و نيل به مقام رياست وسروري، را در مقدم آقا قرباني كند كه نگذارندش! باالخره پس از ورود اين ش

پيوسته مي خواست مرتبه بلند تر ومقامي ارجمند تر احراز كند. از اين رو هر سخن كه مخالف با مشهور ومباين با 

جمهور بود، اختيار مي كرد. چنانكه فتوي داده بود سجده كردن بر بلور صاف جايز است. ونيز همه ساله عيد فطر رانظر 

ث ضعيف ) شهر رمضان تمام آيد( روزه مي گرفت ومردم را به روزه داشتن آن روز امر مي نمود. بالجمله از اين به حدي

گونه فتاوي زياد داشت كه علماي ساير بلدان و بعضي فضالي زنجان، سعايتش را به پادشاه نمودند و دفعش را از مركز 
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به طهران آوردند و به خانه محمود خان كالنتر جاي دادند. وفرمان خواستند. محمد شاه قاجار امر داد تا وي را از زنجان 

رفت تا ديگربه جانب زنجان نرود ودر احكام شريعت بدعت روا ندارد. از آن سوي چون باب و جماعت اصحاب هر جا 

رو به گريخته از دين و دولت و مطرودي از شريعت وطريقت گمان مي داشتند به جانب خودشان مي خواندند، از اين 

دستياري رسل و رسائل ، با مالمحمد علي ، ابوب مودت و مواالت گشودند واحكام و عقايد باب را بر وي نمودند. وي نيز 

چون طبعا از رقباي سابق خود رنجور وبدين اغلوط ها] غلط ها[ واحدوث ها] سخن هاي نو[ مايل و مسرور بود، قدمي 

 مكاتبت را برگشاد.فراتر نهاد وبا خود باب، ابواب مراسلت و 

وباب نيز لوحي مبني بر غلبه خود وتسخير ممالك افئده و قلوب برايش فرستاده، و وي را فتوحات آتيه خود مستظهر 

گردانيد. واين ببود تا آنگاه كه محمد شاه قاجار وداع اين جهان بگفت و ناصرالدين شاه به مقر سلطنت به طهران آمدوبعد 

، خال] دائي[ خود را كه ايشيك آقاسي دربار بود، به حكومت زنجان مأمور نمود. بعد از ورود از چند ماه اميراصالن خان

امير اصالم خان به زنجان، وطغيان جماعت بابيه به مازندران، مالمحمد علي موقع را مغتنم شمرده كه به هر وسيله شده، 

فرو شدن آفتاب، به لباس سربازي ملبس گرديده و  خود را از طهران برهاند و به زنجان برساند.اين بود كه يك روز وقت

متنكرا ) ناشناس، به طور ناشناخته( از طهران خارج شده وراه زنجان برگرفت. چون نزديك زنجان رسيد، هواخواهان 

وي از وضيع و شريف مردم آن شهر به استقبالش شتافتند و به اعزازي تمام وادارش نمودند. وپس از ورود به زنجان علنا 

باب را قائم موعود معرفي نمود ومردم را بدين سعادت بشارت همي مي دد كه الحمداهلل شما مؤيد و موفق شديد كه به 

ديدار آن حضرت رسيديد و مشمول اين موهبت كبري گشتيد. مردم زنجان نيز كه گروهي ساده و ترك بودند وبراي 

دادند و كالم يك نفر آخوند را وحي آسماني مي  حسين بن علي تيغ مي زدند وبه جهت رؤيت امام زمان جان مي

پنداشتند وچنين مژده هم به نفع آنان تمام مي شد، متابعت و مطاوعتش) اطاعت كردن، فرمانبرداري نمودن( را ميان 

 دبستند. ودر مدتي قليل، قريب پانزده هزار نفر براطرافش گرد آمدند.واو نيز مردم را به عدم تكليف در زمان فترت دلشا

مي نمود. كه تا باب برتمام اين جهان دست نيافته، ايام فترت است وهيچ تكليفي جز نصرت امر او برربقۀ ) در اين جا به 

معني گردن( مردم نيست. واهم طاعات و اقدم عبادات ياري امر او است تا همه جهان را فراگيرد. اين بود كه آن ساده 

جان و دل آالت حرب و سالح تهيه نموده ومنتظر اجراي اوامر مالمحمد علي لوحان كه غالبا كسبه و رنجبر بودند، به 

بودند. از اين طرف هم حكومت مركزي به امير اصالن خان نوشت كه مال محمد علي را با خود داشته و به دارالخالفه 

ر نموده تا حكومت وي فرستد. غافل از آنكه مالمحمد علي امروز، آن شخص ديروزي نيست كه متنكرا از دارالخالفه فرا

را مأخوذ بدارد وبه مركز برساند. وامير اصالن خان هم حتي المقدور نمي خواست كه خود را نااليق معرفي كند. مال محمد 

علي هم مكنون خاطر حكومت و مأموريت او را فهميده، در حفظ وحراست خويش به اهتمام بيفزود. چنانكه پيوسته با 

ر حركت مي نمود. ويك روز به ديدن حكومت با يك هزار نفر تفنگچي رفت كه امير اصالن خان ده هزار نفر وپنج هزار نف

به كلي مرعوب گرديد و هر چه را مالمحمد علي مي خواست بدون درنگ اطاعت مي نمود، وحكومت يك چندي در ظاهر 

گذارد. به فرمان دولت مقاومت به هيچ وجه نمي توانست مخالفت آغاز كند كه دستي از آستين برآرد و برآن آستان ب

نمايد و باگمراهان از ملت مخاصمت فرمايد . رنجي بدهد و گنجي فرا گيرد. آتشي برافروزد وخانمان بابين را بسوزد. 

دليري خود را به بابي گير معروف كند. وخويشتن را در دولت به بسالت ) دليري، دالوري( وشجاعت موصوف نمايد. زيرا 

بود وقدرتشان بي شمار. وجلوه آنان در انظار هر يك برهزار بود؛ اما در سر سرّ تدارك مي ديد واز  عدد بابيان بسيار

 مركز ودولت امداد مي طلبيد.

 آغاز مقاتلت با حكومت
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چون حكومت زنجان تدارك خود را ساخته و به اعداد قوي و تهيه مقدمات خويش پرداخته بود، يك روز چنان افتاد كه 

ان مال محمد علي به اعمال ديوان درآميخته و او را به هنگام ماخوذ داشته و به خانه افكندند. مالمحمد يك تن از پيرو

علي چون اين بدانست، كس به نزديك او فرستاد و پيغام داد كه اين مرد محبوس از بستگان من است و بي تواني او را 

ام تا منال ]مزرعه ، دكان[ ديواني را بگيرم و مردمان  به من فرست. امير اصالن خان جواب داد كه من به حكومت آمده

شرير را تنبيه و سياست كنم؛ وهرگز او را به شماباز نفرستم وفرموده شما را اجابت نكنم. مال محمد علي از اين پاسخ 

 ند. از آن طرفكه برخالف انتظار بود، سخت برآشفت و حكم داد تا عده او بروند و به قهر و غلبه آن زنداني را حاضر ساز

حكومت با عده خود مستعد دفاع وحراست ديوانخانه شد. وچون دو قسمت از مردم شهر برطريقت مالمحمد علي بودند، 

سالح جنگ آراستند و چنين خواستند كه آن يك قسمت از مردم كه راه خالف همي سپردند و با حكومت دمساز گشته 

مراه كنند و يا آنان را بيگانه شمرده، اثاث و خواسته) ثروت ومال( آنان را و يا در زوايا بي طرفي آرميده اند، با خود ه

تباه نموده، وآنها را از خود دور نمايند. الجرم هر كس از مردم زنجان كه بركيش ايشان نبود، به دست نهب وتاراج دادند 

نو و كهنه( وسياه و سفيدهر چه يافتند، و از شهر اخراج نمودند و در خانه هاي ايشان از طريف و تليد) طرف و تليد: مال 

برگرفتند؛ وبازارها را غارت كردند و آتش در زدند. وبسيار خانه ها را خراب نمودند. و سنگرهائي را برگرد خود برآورند. 

و مالمحمد علي هم مردم خود را به اداره نمودن امور كشوري و لشگري توزيع] تقسيم كردن[ نموده وهر يك را براي 

م يك مهمي تخصيص داد. چنانكه مشهدي سليمان كه عامل جماعت بزاز بود، به رتبت وزارت سرافراز گشت. وحاج انجا

احمد زنجاني به نيابت خويش دمساز گرديد و حاج عبداهلل بزار را مدير خلوتخانه راز نمود. وحاج عبداهلل خباز را فرمانده 

ومير سياره لقب داد. و حاج كاظم قلتوقي از بهر او دو عراده توپ قشون سرباز ساخت . وعبداهلل خان را امير شب كرد 

 از آهن بساخت و چند زنبوره نيز بپرداخت. 

بالجمله هر يك از مردم خود را به لقبي ومنصبي سرافراز و هر كدام را به شغل و مهمي دمساز نمود. وفرمانش چنان بر 

ي گرفت، كسي را سخن نبود و خريطه) نقشه( جماعت خود را مردمان روان بود كه اگر صد تن را با شمشير سر بر م

اينطور كشيده بودند كه نوزده سنگر مطابق عدد بياني كه آن را ميمون مي دانستند ترتيب داده، ودر هر سنگر نوزده 

ومطابق  دند.نفر از جوانان شجاع دالور را به مستحفظي گماشتند. ومطابق ناسخ التواريخ ،عده بابيان پانزده هزار نفر بو

تاريخ ميرزا حسين همداني پنج هزار نفر بودند و توفيق ميان دو قول اين است كه در حقيقت همان پانزده هزار نفر 

بودند. و ليكن اشخاص جنگجو پنج هزار نفر بودند. ونوبه نو مستحفظين، سنگرها را عوض مي كردند و بررويه اصحاب 

ن بلند مي نمودند. چنانكه صداي آنان به گوش سپاهيان مي رسيد و رعبي قلعه طبرسي، دمبدم فرياد يا صاحب الزما

 عظيم در دل آنان پديدار مي گشت.

بالجمله تمام شهر زنجان قلعه بندي بود. يك قسمت مهم به دست تبعه مالمحمد علي و يك قسمت ديگر به دست 

هنگ جنگ نمودند ودهان توپ و تفنگ بگشادند. سپاهيان دولت، تا آنكه روز پنجم رجب از دو رويه ساز مقاتلت كرده وآ

چنانكه چهل تن از طرفين مجروح ومطروح گشت. وپسر سيد حسن شيخ االسالم طارمي با اسداهلل نامي به ضرب گلوله 

 مقتول و غالم گرجي امير اصالن خان پنج زخم منكر يافت و از طرف مالمحمد علي يك تن دستگير شد كه او را كشتند.

در جنگ نخست غلبه و فتح نصيب حضرات بود وروز ديگر مال محمد علي ميرزا و مير صالح را با مردم خود به هر جهت 

به تسخير قلعه عليمردان خان كه در ميان شهر زنجان معقلي محكم بود، مامور ساخت. و ايشان به قوت و شهامت، آن 

اختند. واين فتح نيز بيشتر اسباب دليري حضرات قلعه را مفتوح ساختند. واز ابهر اصحاب و احباب سنگري متين بپرد

 شد.

 خواهد  مدينه اي چو  بگيرد   مدينه اي   غافل   ز  دلبري  منشين  زانكه  پادشه
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اين بود كه مالمحمد علي بعد از فتح آن قلعه دل قوي كرده و مير صالح را فرمان داد كه هم امروز امير اصالن خان را 

نزديك من حاضر ساز. و وي را با جماعتي از ابطال رجال حكم يورش داد. الجزم بامداد يكشنبه كشته، واگر نه، بسته به 

برسنگر امير اصالن خان حمله بردند. در صورتي كه از آن سوي محمد تقي خان سرهنگ توپخانه وعلي قلي خان پسر 

، با فراشان و پيوستگان امير نصراهلل خان و مهدي خان خمسه و بيوك خان پشتكوهي كه هر كدام جمعيتي داشتند

اصالن خان به مدافعت درآمدند . ودر آن ميانه جنگي صعب پديدار و قيامتي آشكار گرديد. وعاقبت درآن گيرودار گلوله 

اي در مغز مير صالح جاي كرده واز پاي درآمد. وجماعت بابيه از قتل ناگهاني سردار خود، دلتنگ گشته، و بي نيل مرام 

 . و ليكن بيست نفر از كسان امير اصالن خان تلف شدند.مراجعت نمودند

ودر اين وقت عده بابيان تا چندي از مهاجمه دست كشيدند وميدان مبارزه را تعطيل نمودند . عده دولتي هم در انتنظار 

شته غران گ قواي امداديه مي بودند. چه، امير اصالن خان به مركز نوشته بود كه مال محمد علي رئيس بابيان چون شيران

 واز دنيا و مافيها گذشته. 

عده اي پروانه وار به شمعش جمعند و براي امتثال اوامر او سراپا سمع] گوش [ نه پروائي از مقاتلت و جنگ دارند، ونه 

بيمي از توپ و تفنگ كنند. آنكه ديروز سروكارش با محراب و منبر و كتاب ودفتر بود، امروز همدم توپ و تفنگ  وشمشير 

سپر گشته، از آن ترسم كه  به زنجان قناعت نكنند، فردا طهران را مطمع] مورد طمع[ خويش نمايد و پس از آن ايران و 

را . از آن جهت سلطان به دستور مهين) بزرگ، بزرگتر ، بزرگترين( دستور خويش ميرزا تقي خان امير كبير از هر طرف 

 رند. قوائي مامور نمود تا دمار از روزگار بابيان برآ

اين بود كه روز بيستم شهر رجب، صدر الدوله سركرده سوار خمسه از سلطانيه مامور زنجان شد و روز دوم ماه شعبان 

به زنجان رسيد. واز طرف ديگر، عليخان سرهنگ فيروز كوهي و شهناز خان مراغه با دويست سوار وارد گرديد. سپس 

نمود. و محمود خان خوئي با پنجاه نفر توپچي و دو عراده توپ محمد علي خان شاهسون افشار با دويست سوار ورود 

شش پوند و دو عراده خمپاره در رسيدند. واين عده نيز در برابر سنگر ميرزا فرج اهلل وقلعه وليمحمد خان سنگر بستند 

 شبثات جنگيو آماده جنگ نشستند. و ليكن با اين همه قوي، آن نيرو درخود نمي ديدند كه بدون زدن نقب و ساير ت

با اصحاب مبارزه كنند. از اين جهت در روز بيستم شعبان، ميرزا سلطان قورخانه چي وعبداهلل سلطان به طرف سنگر 

مشهد پيري نقب در بردند و امير اصالن خان و ميرزا ابراهيم خان سرتيپ خمسه و صدرالدوله وشهباز خان و محمد 

شكريان به جانب آن سنگر حمله افكندند . در اين ميانه حسنعلي خان تقي خان و سيد علي خان و ديگر سركردگان و ل

 عموي بيوك خان طارمي نشتكهي به زخم گلوله نورعلي شكارچي مقتول گشت. 

وجماعتي ديگر مقتول و مجروح افتادند وكار بروفق مراد نيفتاد. الجرم دوباره طرفين روزي چند دست از مهاجمت و 

 سينجر) اخگر،پاره آتش( ها به حراست خويش روز همي گذاشتند. مقاتلت باز داشتند و از پس

 مأموریت مصطفی خان قاجار به زنجان

چون با اين عده بسيار كار به درازا كشيد، كارداران دولت را برخاطر حملي گران افتاد كه آخوندي ترك با چنين اردوئي 

لمت ومساهلت گشوده ند؛ يا طريق مواضعت ]متفق و بزرگ چگونه مقاومت تواند! باشد كه امراي لشكر با او درِ مسا

همدست[ ومصادقت ) از روي اخالص با كسي دوست شدن( پيموده اند. لذا مصطفي خان قاجار برادر كشيكچي باشي را 

كه سرتيپ فوج شانزدهم شقاقي بود مامور نمودند كه بدانجا مسارعت] شتاب[ كند و لشكريان را از مسامحت ]مدارا و 

 ر كارزار با جماعت اشرار بيم دهد.نرمي[ د

لذا پس از ورود مصطفي خان وآگاهي سپاه از انديشه سلطان، جماعتي از لشگر برذمت نهادند كه سنگر ميرزا فرج اهلل 

را به قوت يورش فرو گيرند و نخست نقبي به جانب سنگر او حفر كردند. شب پانزدهم رمضان يك ساعت از آن پيش 
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ي خان باچريك انجرود و عبداهلل خان پسر سليمان خان باچريك اريادي و فوج شانزدهم و سوار كه سفيده بردمد، مهد

مقدم و سوار خمسه و چريك  انگوران همگي مهياي هجوم و يورش شدند وميرزا سلطان وعبداهلل سلطان به زير سنگر 

اعت بابيه در زير خاك هالك شدند ميرزا فرج اهلل نقب دربردند. نخستين آتش در نقب همي زدند كه بيست تن از جم

وچند تن دستگير گشت. واز طرف سپاه دولت، نظر علي خان اريادي به زخم گلوله از پاي درافتاد و شهبازخان به زخم 

شمشير جراحتي بزرگ يافته كه پس از يك هفته تلف شد. و پنجاه نفر از سربازان مطروح ومجروح گرديده ودر پايان 

 سنگر ميرزا فرج اهلل گشوده شد وجماعت بابيه از آن سنگر به سنگرهاي ديگر تحويل نمودند. كار با تلفات بسيار،

طرز سنگرها: بابيان كه نوزده سنگر آراسته داشتند، خانه هائي را كه در پس سنگرها بود به يكديگر راه داه بودند تا 

جانب كه جنگ فراز شود، بدانسو تك و تاز نمايند. احباب بدون آنكه آشكار شوند، يكديگر را بتوانند ديدار كنند واز هر 

واگر سنگري به دست دشمن مسخر گردد ويا عمدا او را تخليه كنند ، اين هزيمت و يا تخليه را زياني نمي دانستند. از 

 اين جهت تخليه سنگر ميرزا فرج اهلل براي آنان شكست نبود.

ر حاج يوسف خان سرهنگ فوج ناصريه و قاسم بيك تفنگدار واز آن سوي ميرزا تقي خان امير نظام، محمد آقاي پس

خاصه را روانه زنجان داشت و حكم داد كه هر گاه لشگريان مال محمد علي و مردم او را پس از روزي چند، با قيد وبند 

 ر با فوجروانه طهران نسازند، مورد هزار گونه گزند خواهند بود. الجرم روز بيست و پنجم شهر رمضان مصطفي خان قاجا

شانزدهم شقاقي و صدرالدوله با سوار خمسه و سيد علي خان فيروز كوهي با فوج خود ومحمد آقاي سرهنگ با فوج 

ناصريه و محمد علي خان با سوار افشار و نبي بيك ياور با سوار مقدم وجماعتي از چريك را نيز شريك نمودند و به 

تا هنگام نماز ديگر، هر دو لشگر رزم همي دادند. از جماعت بابيه، نور  اتفاق مردم زنجان به جنگ درآمدند. و از بامداد

علي و بخشعلي و خداداد و فتح اهلل بيك و فرج اهلل بيك كه در شمار شجعان و فرسان بودند، با گروهي ديگر به قتل 

شيد و شعله خود را به درآمدند. واز لشكريان نيز پنجاه تن عرضه هالك ودمار گرديد. وآتش رزم همانطور زبانه مي ك

فلك مي رسانيد تا به سبب احراقي كه در بازار نمودار و آشكار شد، خاموش گرديد. زيرا از سربازان و چريك ها، بعضي 

براي اطفاء آتش و برخي براي سودو غنيمت بدان سو شتافتند و از جنگ دست بداشتند و خاطر دراطفاي ناريا ربودن 

عت مالمحمد علي نيز مراجعت كرده، از نو به تجهيز لشكر وتقويم سنگر پرداختند. ودر درهم و دينار گماشتند. وجما

حقيقت اين جنگ نيز به نفع بابيان تمام شدو جماعت دولتي دست از كار بازكشيدند و تا چندي تعطيل نموده، منتظر 

 امداد بودند.

 محمد خان اميرتومان -آغاز جنگ نورسيدگان

امير تومان با سه هزار تن لشگر از سرباز شقاقي و فوج خاصه و شش عراده توپ و دو  روز هشتم شوال، محمد خان

عراده خمپاره به اتفاق كاظم خان برادر فضعلي خان قراباغي و اصالنخان ياور خراقاتي و علي اكبر سلطان خوئي بر حسب 

ريه از جانب حمله گلشن حمله افكندند. فرمان شاه ايران وارد زنجان شدند وهم درآن روز ورود، حكم داد تا سرباز ناص

وفوج شانزدهم شقاقي، از جانب ديگر يورش برد. در اين هنگام كه هنگامه يورش گرم شد و بازار هجوم و دالوري رواج 

گرفت فوج ناصريه جالدتي) نيرومندي، چابكي، دليري( بسزا كرد، مال محمد علي حكم داد تا مقداري اموال وكاال در 

ار پراكندند ودانه هائي افشاندند . فوج ناصريه كه مشغول به اخذ غنيمت شد وكبوتروار به دانه چيدن شروع بازار كار ز

نمودند، بابيان چون شاهين به پروار آمدند وبدان سربازان تاختند و بيست نفر را مقتول و جماعتي را مجروح و مطروح 

 ان برگشتند. ساختند. وآنان را از سنگر خويش دفع دادند كه هزيمت كن

محمد خان امير تومان كه اين بديد، سخت بهراسيد و خواست تا مگر به رفق و مدارا كار كند وآتش اين جنگ و جوش 

را به آب صلح و سالم خاموش نمايد كه آتش حرب افروخته نشود و خرمن حيات بيچارگان سوخته نگردد، روزي چند، 
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و با مال محمد علي ابواب رسل و رسائل بازداشت. چندان كه پند و خاطر برمسالمت و مصالحت] آشتي كردن[ گماشت 

 اندرز فرستاد، مفيد نيفتاد و مال محمد علي به هيچ وجه براي صلح و سالم اقدام نمي نمود. 

 ورود عزیز خان مكري و پيشنهاد مسالمت و مصالحت

ايروان و تهنيت ورود وليعهد دولت روسيه اتفاقا عزيز خان مكري، آجودان باشي كه از رجال مهم دولت و به سفارت 

مامور بود، درآن احوال وارد زنجان گرديد و احوال جنگ و طوفان پديد. وي نيز بدان شد كه اين مقاتلت و مناطحت) 

 زدوخورد، جنگ كردن( را به مسالمت و مصالحت] آشتي كردن[ اندازد.

د چند تن از مردم مال محمد علي را كه در لشكرگاه محبوس چندان زحمت كشيد ودر اين كار اصرار نمود، حتي لدي الورو

بودند، مرخص داشته ونزد مالمحمد علي فرستاد و مالمحمد علي را سخنان نرم و پيام هاي فريبنده بداد و وي را اطمينان 

 مي داد كه دولت استرضاي خاطرش را منظور كندف فائده نبخشيد.

ر ميرزا تقي خان امير كبير كه اين هنگام از آذربايجان طرق طهران مي پيمود، وهمچنان ميرزا حسن خادم وزيرنظام، براد

وارد زنجان گشت. او نيز به دست مردم چرب زبان و مكاتيب دلفريب، مال محمد علي را استمالت كرد تا از مقاتلت دست 

 بار نيران حرب) آتش جنگ(كشد، به هيچ وجه سودي نبخشيد و اين گونه صلح و اصطالح به جائي نرسيد. الجرم ديگر 

زبانه زدن گرفت و از دو رويه مردم كارزرا به گيرودار درآمدند. ميرزا عبداهلل وگروهي از لشگريان، به سنگر مالبرات و 

سنگر مالولي نقب دربردند. عزيزخان آجودان باشي در كنار برجي كه برسنگر مالولي وسراي مال محمد علي مشرف بود 

 يه جنبش كرد. وفوج مخبران و فوج شانزدهم شقاقي به مدد ايشان آهنگ يورش نمودند. بايستاد. وفوج ناصر

فوج مخبران، سنگر خانه مالولي را فرا گرفته ، پنج تن در زير نقب بدرود حيات گفته، پسر عبدالباقي شقاقي درآن 

 يز قشون دولتي بشكست و كار مقاتلتموقع از مدد كردن فوج ناصريه تقاعد) كناره گيري( وتكاهل نمودند. ودر اين بار ن

به خاتميت پيوست. عزيزخان خشمناك گرديده، ابوطالب خان را كه درآن فوج فرومانده بود، حاضر ساخت و وي را به 

ضرب تازيانه چندان بيازرد كه بيم هالكت يافت. ودر پايان كار به شفاعت امير اصالن خان رها گشت. و همچنان چون از 

يد علي خان فيروز كوهي و مصطفي خان قاجارسرتيپ فوج شانزدهم جالدتي] چابكي، دليري[ آشكار صدر الدوله و س

نشد ، كارداران دولت رنجيده خاطر شدند و صدرالدوله را معزول نموده سرتيپيِ سوار خمسه را با فرخ خان پسر يحيي 

 خان تبريزي تفويض نمودند.

 تمهيد كار و تجدید كارزار

م ذيقعده وارد زنجان شد. از قضا هم درآن روز خبر فوت پدر او يحيي خان را از دنبال او بدو آوردند. فرخ خان روز چهار

سه روز به سوگواري پدر بنشست. آنگاه مردانه جنگ را بپيوست. وهم در اين وقت بنابر فرمان علي خان پسر عزيز خان 

رتيپ گروسي با فوج گروس و محمد مراد خان آجودانباشي سرهنگ فوج چهارم تبريز با فوج خود وحسنعلي خان س

بيات با فوج زرند از راه برسيدند كه در حقيقت زنجان پر از قشون شد و كار محاصره را سخت نمودند. واز ميان شهر 

راهي براي فرار محصورين باز نمودند تا اگر در هنگام جنگ بابيان آهنگ فرار كنند، بتوانند. زيرا لشگر دولت ازآنان مي 

راسيدند. چه، آنگاه كه مردم بيچاره شوند، ناچار از جان بگذرند وكارهاي سخت به دست مردم از جان گذشته سهو ه

 برآيد.

 صاف  اگر  باشد  ندانم  چون كند  باده  دُرد آلودمان  مجنون   كند

ساز نبرد طراز] نظم[ الجرم آتش حرب افروخته گشت و آالت طعن و ضرب افراخته آمد. مردمِ مال محمد علي، زن ومرد 

دادند و كار جنگ را بساز نمودند. و بسا اوقات يكي از خانه هاي خودشان را به اموال و اثقال فراوان مي انباشتند و از 

آن اندوخته ها دل برمي داشتند وعمدا از آنجا منهزم) گريخته( مي شدند تا سربازان گرسنه دولت به طمع مال بدان 
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گاه تفنگ هاي خود را از آن ثقب ها) سوراخ ها( مي گشادند و جماعتي از سربازان را به خاك مي خانه در مي رفتند ، نا

 افكندند.

الحق شهامتي مردانه و شجاعتي دليرانه به خرج دادند كه گوئي سال هاي متمادي اسرار نهاني نبرد را خوانده و قرون 

مسموع شد دختركي » التواريخ اقرار مي كند ومي گويد  متوالي رموز جنگ را دانسته و ديده اند! چنانكه صاحب ناسخ

به سال افزون از پانرده و شانزده نبود، در چند سنگر زحمت لشگر مي برد و تفنگ هاي ايشان را با سرب و باروت 

 « انباشته مي ساخت و بديشان مي سپرد. 

ت دل دادن[ درآن گرمي كارزار، خطي بالجمله خيلي خاطر دولت پريشان گرديد و براي تشويق و تشجيع] جرأت و قو

از ميرزا تقي خان امير كبير به فرخ خان پسر يحيي خان رسيد كه شنيده ام در اين رزمگاه نيكو خدمتي كردي، چون 

از اين سفر بازآئي، تورا پاداش سزا و مكانت و مرتبتي بجزا خواهم داد. فرخ خان از آن مكتوب ونويد دلپسند بسي 

 است تا خدمتي مر زيادت تقديم كند.خرسند گرديد و خو

 تدبير بابيان در كشتن لشگریان

ببايد دانست بابيان عالوه از شهامت و شجاعت فطري، تدبيرات مهمه براي مغلوبيت خصم به كار مي بردند. چنانكه مال 

بپيوندند وكار بروفق محمد علي چند تن از كسان خود را برگزيد كه از در حيلت از جمعيت بگسلند وبه اردوي دولت 

 مراد انجام دهند.

اين بود كه عليقلي خان پسر نصراهلل خان خمسۀ وكربالئي شعبان وچند تن ديگر اين خدمت را به عهده گرفتند. ودر 

شب پانزدهم ذيحجه از ميان لشگر مالمحمد علي به نزديك فرخ خان آمدند واز در حيلت با او همداستان شدندوگفتند 

وازه قزوين راهي دانيم كه تو را با چند تن  سپاهي بدون زحمت و عسرتي تا به خانه مال محمد علي كه از جانب در

دربريم. واو را غفلتا گرفتار سازيم و برذمت ما است كه او را با چند تن از مردمش دست به گردن بسته به دست تو 

نمودر گردد كه كار بروفق مراد نيايد. از اين جهت سپاريم.ولي زنهار زنهار! كه اين سخن آشكار شود واين راز از پرده 

مي بايد اين سخن را چون جان شيرين مستور بداري. فرخ خان كه جواني نامجرب و همه تن طمع و طلب بود، چون اين 

بشنيد، بدون تواني صد تن سوار برگزيد وبه اتفاق عليقلي خان و كربالئي شعبان راه برگرفت. جماعت بابيه كه عنكبوت 

آسا براي صيدي چنين در كمين نشسته ،از اين راز به خوبي آگاه بودند، چند سنگر را تهي ساخته و واپس شدند تا 

مردمِ ]طرفداران[ فرخ خان چندان پيش بيايند كه مجال فرار از ابهر ايشان محال گردد. چون حضرات به صيدگاه 

را هدف گلوله ساختند. سپس با شمشيرهاي آخته بر رسيدند، مردم مال محمد علي، از چهار جانب درآمده وايشان 

سرآنان تاختند . زماني دير برنيامد كه همگي را كشتند و فرخ خان را با دوازده تن زنده دستگير نمودند . واز قضا دو 

ان ينفر اسمعيل نام كه نخست طريقت باب داشتند و از اوبازگشت نموده به نزديك امير اصالن خان گريخته بودند، در م

آن صد نفر بودند كه آن دو نفر اسمعيل نام هم گرفتار آمدند. مردم] طرفداران[ مال محمد علي، سرهاي آن جمعيت را 

از تن جدا نموده وبا آن دوزاده نفر و فرخ خان نزد مال محمد علي برده وسرها را بر قدم او افكندند. مال محمد علي 

ك خطاب كرد كه هر كه از حجت حق روي بگرداند، خدايش به نخست از در خشم وغضب به اسمعيل بزرگ و كوچ

معرض كيفر كشاند. آنگاه فرمان داد تا آتش افروختند و آهن پاره اي چند درآن آتش تافتند كه در ميان آتش و آهن 

 جان بداند و يكصدو چهل جاي بدنشان داغ گرفت.

بعضي از معاريف لشگر را كه از تن جدا ساخته بودند، آنگاه سر فرخ خان واسمعيل بزرگ و كوچك و خان باباخان ياور و

به ياد امير اصالن خان ومحمد شاه امير تومان به ميان لشگرگاه در انداختند وبدن آنها را به آتش بسوختند. از اين معني 

 هراسي عظيم و هولي عجيب در دل لشكريان پديدار گرديد.
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 وحشت دولت

از بابيان به قشون زنجان مي رسيد، خاطر پادشاه سخت بهراسيد و فرمان داد  بايد دانست از شكست هاي پي در پي كه

تا عده ديگر باز به ميدان كارزار بشتابند و بابا بيك ياور را با دو عراده توپ هيجده پوند و چهار عراده توپ دوازده پوند 

يش داشتند. و برحسب فرمان دولت با جماعتي از سلحشوران جسور و صاحب منصبان غيور، فرمان داد تا راه زنجان پ

با نهايت شهامت، رزم بابيه را تصميم عزم دادند. واز طهران تا زنجان بتاختند وتدبير رزم را بدين سان ساختند كه از 

چهار جانب اطراف خانه مال محمد علي را حصار دهند و فوج گروس به سوي قلعه عليمردان خان كه معقلي] پناهگاهي 

از شدند وفوج چهارم به جانب خانه آقا عزيز كه نزديك سراي مال محمد علي بود حمله به كار بردند [ محكم بود سبكت

 وافواج ديگر كه بودند، هر كدام طريق سنگري را گرفتند.

واز آن هنگام كه آفتاب سركشيد، تا وقتي كه در مغرب ناپديد شد ، آتش جدال افروخته بود. وچنان گرد و خاك، آسمان 

ان را فرا گرفته بود وبازار جنگ از صداي توپ و تفنگ آنسان گرم بود، كه نه پدر را با پسر الفتي و نه زن را با بلده زنج

شوهر محبتي، اين درآتش اضطراب و تشويش مي سوخت و مي ساخت، وآن به صيانت] نگاهداري[ و حفاظت جان 

را از بابيان پس از تلفات بسيار فروگرفتند  خويش مي پرداخت. صداي هياهوي جنگ در شهر پيچيده و سه سنگر مهم

وبيست نفر از بابيان زنده دستگير مي شوند  -كه شايد بيشتر تلفاتي كه بعدا ذكر مي شود در همان روز واقع گرديد –

 كه در همان روز از تنشان جدا مي سازند.

ح جنگ برخود راست كرده وچون از پس اين جنگ، چنان كار به مال محمد علي تنگ شده بود كه خود همه روزه سال

مردان كارآزموده به چپ وراست همي تاخت و كار رزم را همي ساخت. گاهي بدين سنگر مي آمد واينان را تحريص بر 

استقامت مي نمود، وگهي بدان سنگر مي شد وآنان را به نصرت جنود ]لشگرهاي [ غيبيه و حصول مواعيد ]وعده هاي[ 

 آلهيه اطمينان مي بخشود.

 يرخوردن مالمحمد علی و وصایت اوت

ناگاه گلوله اي بركتف مال محمدعلي اصابت نمود،وبه محض حدودث اين حادثه، دست سنگريان از كار بماند؛ كه گفتي 

سنگ به شيشه اميدشان برخورد! واصحاب جنگجو ايشان را گرفته واز سنگر فرود آوردند ودر منزلي  كه به پائين آن 

گذاشتند. وهمان دم اين خبر به تمام سنگرها منتشر شد. ويك يك از اصحاب چون اين خبر قلعه داشتند، وي را 

بشنيدند، به قرار گاه خود نيارميدند و شتابان به جهت عيادت وي دويدند و چون زخم كتف را مي ديدند، تسلي مي 

ديشه اعادي به اصابت نرسيده؛ چه يافتند، وبه يكديگر دلداري مي دادند كه اگر تيري عادي اصابت نموده، ولي تير ان

اين زخمي يسير است و درمان پذير. اما اين حدس به خطا رفت وحجت به سبب ضعف مزاج تاب مقاومت اين الم را 

 نياورده، بستري گشت. واصحاب خود را طلبيده وديمحمد نامي را كه محل اعتماد او بود به رياست آن قوم تعيين فرمود.

ساب نمود كه مبادا سراز حكم وي بتابند. وچون وصاياي وي به اتمام رسيد، پس ازچند ساعت وبه اصحاب تأكيد بي ح

،رخت از اين سرا بربست و دل اصحاب و احباب را بشكست .همگي گريان و ناالن بر وي نماز خوانده و او را با همان لباس 

 خون آلود مدفون ساختند ودوباره به محافل  وسنگرهاي خود بتاختند.

 ست دیمحمدریا

هر چند اصحاب مالمحمد علي كمال اهتمام را در اخفاي قتل امام و پيشواي خود مي نمودند، معهذا درميان پنج هزار 

نفر اشخاص مختلف كه بعضي به وعده هاي موهوم مالمحمد علي مغرور گشته و برخي چون حاج احمد شانه ساز و حاج 

وعده اي چون فتحعلي شكارچي و نجفعلي آهنگر به خيال فرمانفرمائي  عبداهلل خباز به اميد حكومت مصر رزمساز بود،
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شيراز در قشون بابيان سرباز شده بودند، همين كه ديدند چراغ حيات او بي فروغ شد،ونبوت هايش دروغ، اين خبر را 

 به سپاهيان دولت رسانيدند كه آن خبر سبب ضعف بابيان و قوت آنان گرديد.

مير اصالن خان به نزد محمد خان امير تومان كه فرمانده كل بود رفته، و پس از كشف راز، چنين يكي از سرداران سپاه، ا

رائي را ابراز نمود كه خوب است مكتوبي به قلعه ارسال گردد مشتمل براين مضمون؛ كه ما را جز قتل مال محمدعلي 

اين است كه شما هم بدون جهت با  مقصودي نبود وچون اين مقصد حاصل شد، ديگر باشما جنگي نداريم؛ پس بهتر

دولت خصومت نكنيد و خويش را مقصر حكومت نسازيد. پيكار رها كنيد و در پي كار خود برويد. اگر به مساكن خود 

شتابيد، دولت سعادت وامان يابيد؛ واگر در اين كارزار بمانيد، زار وناالن و خسران مال وزيان جان ببريد. وما تعهد مي 

ه اعليحضرت ثابت بداريم كه اين بيچارگان ،گول حجت زنجاني را خورده وظهور حجت آسماني را باور كنيم به پيشگا

كرده بودند. وچون برجان خود ترسان بودند و از سطوت] غلبه[ حجت هراسان ميشدند، براطاعتش مجبور ودر اين 

كون طاء ،سختگيري، تندي( او مأمون مخالفت معذور بوده اند. اكنون كه رئيسشان مقتول و از بطش) به فتح با و س

شدند، به اطاعت درآمدند و اظهار ندامت نمودند. ويقين بدانيد چنين عذري مسموع و اين چنين كالمي مقبول گردد. 

 محمد خان امير تومان اين رأي را پسنديد؛  مكتوبي تقريبا به همين مضمون نگاشتند وارسال قلعه بداشتند.

چون مضمون آن كتاب به گوش عموم احباب رسيد، آراء مختلفه در رد و قبول به ظهور رسيد. جمعي گفتند : چون 

دولتيان شمشير خالف را در غالف كرده اند، سرصلح و تسليم پيش آورده اند، بايد از مقاتلت و مبارزت درگذريم و هر 

 يك پي كار خود رويم. 

چنين بهانه پيش گرفتند كه اعتماد برچنين مكتوب و عهدي نشايد؛ واز سپاه دولتي  برخي ديگر كه طرف دار رزم بودند،

چنين عهدي با ما استوار نيابد. همانا تدبيري انديشيده اند كه خون ما را به رايگان بريزند و خانمان ما را بسوزند. در آن 

تفاق عقيدت مبدل سازد و آنان را بررزم عزم ميان ديمحمد خواست به خطابه اي اصحاب را متحد كند و اختالف آراء به ا

دهد، نصيحت و بيانش چندان تأثيري نداشت كه مقصود حصول يابد. الجرم حضرت سه دسته شدند: يك دسته كه از 

امتداد زمان حرب خسته و از فوت حجت و اقاريب دلشكسته بودند، برمتاركه رزم تصميم عزم نمودند وگفتند مقصد ما 

زاع؛ حال كه ايشان سرقتال ندارند، ما را دفاعي نيست، لذا از سنگرها فرود آمدند و پيكار را گذاردند وپي دفاع بود ، نه ن

 كار خود رفتند.

ودستۀ ديگر با ديمحمد هم عهد شدند كه تا جان دارند، بكوشند. وتا يك قطره خون در بدن دارند، بجوشند، ودسته اي 

آن اطمينان را از سپاهيان نداشتند، لهذا طريق بي طرفي را كه عين تذبذب)  ديگر ميل به متاركۀ قتال داشتند، وليكن

دودله شدن، دورو بودن( ومنافقي است، پيمودند و منتظر بودند كه ببينند معامله دولتيان با متاركين حرب به چه صورت 

 پيدا مي كند.

 

 خبط دولتيان و شكستن پيمان

ادثه را اعم از خوب يا زشت، در اين اوراق ننهفت، خاطر قارئين را مستحضر چون بايد در تاريخ هر قضيه را گفت و هر ح

مي دارد كه بيست و پنج نفر درآن دسته اي كه دل از پيكار برداشتند، طريق فرار را اختيار كردند. و به قيادت  فتحعلي 

ن رخت خود را بركنار كشيده شكارچي و نجفعلي آهنگر كه از زعماي اصحاب حجت و سلحشوران لشگر او بودند، از زنجا

و تا به طارم رفته، وبه ديرج فرود مي آيند. سپاهيان دولت، مأموريني حركت داده، در عقب آنها وبه راهنمايي ودستياري 

مردم ديرج آنان را دستگير نموده و به زنجان معاودت داده، به سران لشگريان تسليم مي كنند. وهمان روز دو نفر از 
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ارچي و نجفقلي آهنگر را به قتل درآوردند. وباقي ديگر را محبوس داشتند تا آنگاه كه پس از يك هفته آنها فتحعلي شك

 ديگر، برمردم مالمحمد علي غلبه جستند. آن هنگام حكم  دادند كه ايشان را نيز سربازان نيزه پيش نمودند.

ند و هم رأي شدند كه چون قشون چون اين خبر در ميان اصحاب سمر] پخش[ شد، هر سه دسته مذكور متحد گشت

دولت به غدر و مكر معامله مي كنند واز ما يك تن را نجات نمي دهند، بهتر كه به شجاعت بجنگيم وبه مردانگي و 

نيكنامي دست از جان بشوئيم. اين بود كه چون پلنگ خشمگين، آغاز جنگ نمودند. وهر يك مانند ديو دوانه در مدت 

ساز كردند؛ كه درآن هنگامه تلفات بسيار از طرفين آشكار گرديد و باالخره ضعف حضرات  شش روز ديگر كار نبرد را

وغلبه سپاه نمودار گشت كه اگر اين نقض پيمان نميشد، تلفات لشگر كمتر مي گرديد و شش روز ديگر هم معطل جدال 

 و قتال نمي گشتند.

و جمعي را كشتند وبرخي را اسير نمودند، به خانه مال محمد بالجمله بعد از آنكه تمام سنگرها را از دست بابيان گرفتند 

علي شتافتند و جسد او را از خاك برآوردند و ريسماني برپايش بستند وسه روز در كوچه و بازار در ميان عام گردانيدند 

 واثاث وخواسته ايشانو اموال و ذخاير آن جماعت را به غنيمت بردند. وبه خانه آنان شتافتند وحلي وزيور آن را بربودند. 

را به دست نهب] چپاول[ وغارت دادند. شايد فجايع ديگري هم مرتكب گرديدند كه ما را شرح آن احوال نيست. و از 

آن پس، سه روز شيپور حاضر باش زده ، از هر فوج صد تن حاضر شده، صف بركشيدند وصد تن از جماعت بابيه را به 

بعض ديگر ازرؤساءو زعما را به دهان خمپاره بسته، آتش درزدند؛ وآن آتش را بدين فرمان نيزه پيش به قتل درآوردند .و

 نمط] روش[ خاموش نمودند.

بود. وآغاز جنگ در روز جمعه  2371وابتداي نهضت مال محمد علي زنجاني و مخالفت با حكومت ، ماه جمادي الثانيه 

سال شد. ودر اين مدت دوهزار و ششصد نفر از ظهر رجب شد وانتهاي جنگ و انجامش در سلخ شهر ذيحجه همان 

بابيان در احوال جنگ به عرضه هالك ودمار رسيد. و يكصد وهفتاد نفر از اسراي آنان پس از خاتمه جنگ، هدف گلوله 

اي متواتره گرديدند. واز قشون دولت بنا برروايت صاحب تاريخ باب االبواب، هشت صد وچهل و چهار نفر واز اهالي شش 

 سري تلف و نابود گرديدند. صد وك

 خاتمه

به طوري كه قبال عرض شد بهائيان تاريخ را وسيله تبليغات  خويش قرار داده اند، ما نيز تصميم گرفتيم كه تاريخ را 

 كماكان نوشته و به اتمام رسانيم تا دست تطاول جعليات و افكيات آنان را كوتاه بداريم.

يك مي دهيم كه شروع به جلد چهارم شود وآن جلد چهارم كه به تاريخ بهاء اين است كه به قارئين محترم وعده نزد

وازل مي رسد، خيلي خواندني است! چه، دعواي برادران برسرميراث الوهيت و ربوبيت و فسادكاري وترورهاي آنها وبعض 

 اسرار سياسي، جالب توجه دقيقه شناسان و نكته سنجان است. 

 ح.  نيكو           
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