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 ] در آشمكش زندگي و آرمان-2[
 

لCذا تتمCه   . ابتداي تاريخ نظر به روز وداع تCا ايCن عنCوان آCه شCروع شCد مرقCوم داشCته بCودم                       
 .نمايم بر سبيل يادگار بندگي مي. شود عرض مي

 
 تتمه حكايت درويش است

 
ملت اسالم و حقيقت دين حضرت رسول چگونه چCو شCبنمي در وسCط               :  درويش اظهار داشت  

هنوز بعضي از مCردم اسCم   ] اما[گذرد   سال از هجرت رسول مي1290 ظاهر است آه    اسماء
مردم چCين، امريكCا    . اند تا چه رسد به اعتراف نمودن حقيقت ايشان          حضرت رسول را نشنيده   

 آجCCا اطCCالع بCCه امCCر حضCCرت رسCCول دارنCCد؟ هرگCCاه حقيقCCت ملCCت اسCCالم مثCCل آفتCCاب    1و افريقCCا
 !فريقا نتابيده است؟واضح است، چرا بر مردم چين و آ

مجمًال اين است آنچه در دليل وبرهان در اثبات ديCن مبCارك رسCول ايقCان نمCودم، همCه را بCه             
از جCواب عCاجز گشCته، صCحبت مCا بCه طCول انجاميCد و از عهCده           .دليل و برهان جCواب گفتنCد        

 :شما مگر ازملت اسCالم نيسCتيد؟ درويCش اظهCار داشCت     : از درويش پرسيدم  . جواب برنيامدم 
] آCه [را ثابCت نمائيCد   ) ص(حCال آCه چنCين اسCت شCما حقيقCت رسCول        : عرض نمCودم  ! مسلمانم

مسلم است . معرفت انبياء جزء اصول دين است    : درويش اظهار داشت  ! بنده از اثبات عاجزم   
آه اصول دين اجتهادي است نه تقليدي؛ هCر آCس بايCد بCه عقCل و دانCش خCود اصCول ديCن را                    

ه شما تعليم دهند تقليدي خواهد بود و در اصول ديCن تقليCد جCايز    درك نمايد و بفهمد، هرگاه ب 
مCروت،   درويCش بCي  ! اين جواب هم چون صحيح و درست بود چاره جز سCكوت نديCدم    ! نيست

رحمتي صبح به طرف آربال روانه شCده، بنCده        رحمي به تضرع و التماسم ننمود؛ به آمال بي        
 .با رفقا به طرف گيالن روانه شديم] هم[
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تا اينكه . شدم  متذآر بودم و به جايي قانع نمي2 درويش همواره در نظر بوده و قلبًا         گفتگوي
 - آCه از مشCCاهير علمCا و اسCCتاد بنCده بCCود   -يCومي از ايCCام خCدمت جنCCاب آقCا مCCال احمCد خرآCCامي    

رفته، تفصيل حCال چنانچCه واقCع شCده بCود، بCين بنCده و درويCش معCروض داشCته و خCواهش                     
ن حضرت رسول را چگونه بايد ثابت نمود، خواهش مي نمايم بيان    نمودم آه حقيقت دين مبي    

پس از سوال و جCواب تعCرض   . به اصطالح اثبات نبوت خاصه را در خواست نمودم    . فرمائيد
اي؟ ناچCCار سCCكوت  ايCCن گفتگوهCCا را بCCه ميCCان آورده ] آCCه[اي  مگCCر از ديCCن خCCارج شCCده : نمCCود
 !مرخصي حاصل نموده حرآت نمودم. آردم

 و گفتگوي بنده را با جناب مالاحمد، خدمت بعضCي از دوسCتان معCروض داشCته،          تفصيل حال 

آم آم آار به جايي رسيد آه بنده را به بابي بودن نسبت دادند و  در محضCر سCرآار حاضCرم             
دار و دليلCي بCر اثبCات امCر          ام  از براي رضاي خدا فكري نمائيCدوازاين افكCارات آسCوده          . نمودند

 !آه شايد تسلي قلبم گرددمبارك حضرت رسول بياور 
حاجي مجتهد از استماع اين بيانات متغير و صورت زعفراني ايشان به سCياهي مبCدل گشCته،     

انCد، پCس    واي بCه تCو، بCه تCو چCه داده       ! واي برتCو  : با آه پردرد و نالCه جانگCداز فريCاد بCرآورد           
معجCCزه و ايCCن همCCه . هCCاي جهنمCCي گيCCري؟ اگCCر بميCCري از آنCCده  گCCذاري و روزه نمCCي نمCCاز نمCCي

خوارق عادات آه ازحضرت رسول ظاهر شده است، به هيچيك اعتراف و اقرار نداري؟ واي           
چون ابوين ازاسCالم  ! گيرم آنم، روزه هم مي     نماز مي : عرض نمودم ! برتو، واي بر احوال تو    

العن شعور متدين به دين اسCالمم     ] ام[بودند و در ميان مسلمانان تربيت يافته و بزرگ شده           
يقت و فCوادم در اثبCات ديCن مبCارك حضCرت رسCول و برهCان استفسCار نمايCد عCاجزم؛                  ولي حق 

حضCCرت عCCالي . ثمCCر اسCCت مطCCالبي آCCه عنCCداهللا و عندالرسCCول باشCCد از شCCما پنهCCان داشCCتن بCCي 
ايCد   ايCن آCه فرمCوده   ! ام داريCد   باشيد، حقيقت رسول را بيان فرمCوده آسCوده          جانشين پيغمبر مي  

دانCCم وهرگCCاه قبCCل از فCCوز بCCه    هنميCCد، فCCاني خCCود را مجاهCCد مCCي  هCCاي ج هرگCCاه بميريCCد از آنCCده 
! دانCم نCه مغضCوب و معاقCب بCا خداونCد       مقصود ايCن عCالم را وداع نمCايم، خCود را مصCاب مCي              

                                                                                                                                              
 اافريق/ آمريكا، آفريقا=  امريكا، آفريقا- 1
  قلبي- 2
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والCCCذين جاهCCCدوا فينCCCا لنهCCCدينهم سCCCبلنا و ان اهللا لمCCCع     «: خداونCCCد رحمCCCن در فرقCCCان فرمCCCود   
 .يم، بر خداوند است آه هدايت فرمايدنما  فاني به اندازه مجاهده نموده و مي3»المحسنين

ايد اين همه معجزات و خوارق عادات آCه از حضCرت رسCول ظCاهر شCده هيچيCك               آنكه فرموده 
دارم همه معجزات را از قبيCل شCق القمCر و تكلCم      نمايي، معروض مي را نشنيده واعتراف نمي 

چCه حاصCل آCه    ام ولCي   شCنيده ] را[سوسمار و ستون حنانه و سبز شدن درخت خشك و غيره       
بعضCي گوينCد   .  اين حرآCات را معجCزه داننCد   4بعضي . ام تا او را درك نمايم    در آن زمان نبوده   

آه از اصل وقوع نيافته؛ چنانچه در خصوص ا شقاق قمر ميان هيجده نفر يا هشت نفرآه از     
پCCس از مشCCاهده ترديCCد بCCر ايشCCان حاصCCل گشCCته و قCCرار    ] نمCCوده بودنCCد[حضCCرت درخواسCCت 

CCتند آCCيگذاشCCق مCCي طريCCب طCCين شCCه درهمCCن آCCاي يمCCاروان هCCود،   ه از آCCار شCCد، استفسCCنمودن
دانند؛ چنانچه از آاروان  هرگاه اشقاق قمر وقوع يافته باشد البته آاروان ها مطلع شده و مي         

گوينCد آCه    ايCم و واقCع نشCد و بعضCي هCم مCي       ها پرسيدند و آاروان ها اظهار داشCتند آCه نديCده           
لذا مطلبي آه از اول مايه اختالف گردد بعد    ! ي سحر بود نه معجزه    امور مذآور واقع شده ول    

شود اعتماد نمود؟ محض حب تولCد در   از هزار و دويست و نود سال چگونه برصحت آن مي    
ديCن اسCالم و تقليCد آبCCا و اجCداد، تمCام معجCCزات و خCوارق عCادات آCCه از حضCرت رسCول ذآCCر          

 هCCر گCCاه دليCCل بخواهCCد آميCCت دانشCCم لنCCگ و  نمCCايم ولCCي حقيقCCت و فCCوادم نماينCCد، قبCCول مCCي مCCي
همCه  ] باشم بلكه[مستمند، فكرم حيران است، نه تنها بنده مبتال به عدم فهم نبوت خاصه مي        

درد شريك و سهيمند ولي يا درد دين ندارند و يا تعرض و شCماتت خلCق مCانع        ] اين[مردم به   
ه صدق عCرايض فCاني و مقCر و    حقيقت تمام مردم ب] به[از اظهار اين گونه مطالب است واال   

 پرسش و استدعاي بنده در خصوص نبوت خاصه برهاني ا سCت، واضCح          5.باشند  معترف مي 
داشتم و خCود را انگشCت نمCاي خلCق          آه هرگاه درد دين نداشته باشم قدم طلب بر نمي         ] است[

 . شما حقيقت حضرت رسول را بيان فرموده تا آسوده شوم6]مخلصانه. [آردم نمي
ايCCم و آن  مكCCه نرفتCCه] اگCCر: [حCCاجي فرمCCود. ي ميرعبCCدالباقي بنCCاي تحقيCCق گذاشCCتندجنCCاب حCCاج

تمCام ملCل   : ايم نبايد اعتراف نماييم آه مكه در عالم هست؟ عCرض نمCودم    محل مبارك را نديده   

                                                           
 .69عنكبوت :  در دستنوشته به خطا آمد، نگ- 3
  بعضي از- 4
  باشد- 5
  نخصانسيه-6
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احدي از آحCاد بشCر در بCودن مكCه     . اي در مكه بنا شده است    روي زمين متفقند آه چنين خانه     
در خصCCوص ديCCن مبCCارك اسCCالم معCCدود قليلCCي بCCر   . ديCCد و شCCك گCCرددمنكCCر نيسCCت تCCا مCCورد تر 

گويند مCن عنCداهللا    اندو مي   از ملل مختلفه موفق به اقبال نشده      ] ي[حقيقت رسول و جمع آثير      
 .شود نيست، دراين صورت موجب اسكات قلب نمي

 معني ذآر آردن و جواب آافي شافي شCنيدن، از اثبCات معجCزه و خCوارق         پس از مثل هاي بي    
آمCال بشاشCت و سCرور    ] بCا . [عادات حضرت رسول عاجز شCده، متمسCك بCه قCرآن مجيCد شCد               

فرقCان حCق حضCرت رسCول      : مثل آن آه يادش رفته باشد به خCاطر آورده، مسCرورانه فرمCود             
فصCاحت او، بالغCت او مCن        : چه خبر فرقان معجزه است؟ حاجي فرمود      : عرض نمودم ! است

:  است آCه آفايCت جميCع مCردم را نمايCد؟ فرمودنCد        قرآن معجزه : عرض نمودم . حيث المجموع 
صCCاحت و بالغCCت و مCCن حيCCث  فبنCCده يكCCي از افCCراد مCCردمم، چگونCCه از   : عCCرض نمCCودم! بلCCي

المجموع بودن قرآن عارف بر معجزه بودن او گردم؟ يا شخص عبري و فرنگي و انگليسCي                
              Cل نمايCاهي حاصCاحت آگCه فصCا بCته تCي ندانسCدًا عربCد   و چيني و فارسي آه ابCه توانCد، چگون

عCCالوه انسCCان عCCاجز قاصCCر،   ] بCCه[معجCCزه بCCودن فصCCاحت قCCرآن را اعتCCراف و اقCCرار نمايCCد،    
 7!چگونه تواند به شخصي فصاحت دهد و معين نمايد آه فالن حCد فصCاحت قCوه خلCق اسCت؟               

چون صحبت به اين جا آشيد جناب حاجي فرمودند امروز تشريف ببريد، قدري تجسس آرده           
 .بنده قبول آرده، از منزل حاجي حرآت نمودم و مجلس ختم شد! ريدفردا تشريف بياو

به آمال عCزت و  . حاجي به منزل اندرون تشريف برده و مردم هم حرآت نموده متفرق شدند            
ايCن بCود صCحبت    . وقار و بهجهت و سرور از منزل بيرن آمده وبCه سCمت حجCره روانCه شCدم           

نيم طCول آشCيد و تمCام وقCت     ]و[ه ساعت ابتداي ورود الي زمان خروج س. اجمالي آن مجلس  
عاقبCCت خسCته شCCده، غCذا خCCوردن را بهانCه نمCCوده و حرآCCت    . داشCتم  را بCاا ايشCCان صCحبت مCCي  
 .فرموده ومجلس متفرق شد

جنCCاب ميرعبCCدالباقي گمCCان آنكCCه درمحضCCر ايشCCان بتCCوانم گفتگCCو نمCCايم نداشCCتند و اال عنCCوان     
از عCCدم . آردنCCد بCCه آفCر و رجمCCم مCCي فرمودنCCد و محCCض ورود بCدون پرسCCش حكCCم   گفتگCو نمCCي 

                                                           
هاي پيشين را  آوري دين  براي پرهيز از آشوب بيافزايد آه شماري از برجستگان بهائي، شگفت- 7

بهاء سلب هيچ گاه اهل «:توان نوشته ابوالفضل گلپايگاني را بازنگاشت که براي نمونه مي. پذيرايند
هيچ گاه انبياء معجزات و خوراق عادات را حجت و برهان نبوت ... آنند قدرت از انبياء نكرده و نمي
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 مCردم داده پCس از الCزام و عجCز عقوبCت و      8]تحويCل [نمودند، خCواه   اطالع عنوان صحبت مي   
از عنايات سبحاني و تأييدات نهاني چنان راه گفتگو بر ايشان مسCدود نمCوده       .سياستم نمايند   

 CCت مفتضCCق رشCCام خلCCل تمCCع، بCCزد آن جمCCته و نCCاره نداشCCره چCCز و طفCCز عجCCه جCCته  و آCCح گش
پس از تفريق مجلس مCدت هCا گفتگCوي مCا نقCل      . گفتگوي ما عبرت تمام حاضرين مجلس شد     

نمودنCد آCCه ميCCرزا   صCحبت يCCار و اغيCار بCCود و بCCه دانCش و فطانCCت فCCاني اقCرار و اعتCCراف مCCي    
آن آه آاسب و آدم عوام است و حاجي عبدالباقي او را درمنزل آورده خواست  مهدي بابي با    

آقCCا . ، معهCCذا قسCCمي عنCCوان صCCحبت نمCCود آCCه آقCCاي صCCحبت را عCCاجز آCCرد       سنگسCCار نمايCCد 
نتوانست بر او ايرادي بگيرد و او را ملزم سازد و گمان مردم چنCين بودآCه ايCن عنوانCات از          

 .القدس و عنايات نهاني بود،اشهد باهللا خود بنده بود، غافل از آن آه از تأييدات روح
 در عنوانCCات و جعCل حكايCت مCCذآوره بCا درويCCش    پCس از تفريCق آن مجلCCس آCه خCود فCCاني هCم     

متحير بود آه از آجا و چگونه قادر بر اين عنوانات شدم؟ اين سوال و جواب ها رانشنيده و      
مشCCق آن ننمCCوده و حكايCCت درويCCش و غيCCره نشCCده، درمجلCCس خصوصCCي آCCه بCCراي سياسCCت     

ر آن يCوم و بعCد،   حاضرم نمودند چگونه قادر به تكلم اين عنوانات شCدم؟ الحCق و االنصCاف د               
به يقين دانستم هرگCاه انسCان متCوآًال علCي اهللا و منقطعCًا عمCًا سCواه در مجCالس و محافCل بCه                  
تبليغ قيام نمايد، تأييدات القدسي و نصرت ملكCوتي اعلCي شCامل گCردد و بCر مCن علCي االرض              

مر به يCداهللا و  ال. ام  تجربه نموده، ديده و رسيده9خواننده اين اوراق را دام ندانسته . فايق آيد 
 .انه علي آل شيءقدير

سCCراي .  شCCتافتم- آCCه در سCCراي تبريCCزي واقCCع اسCCت  -پCCس ازتفريCCق مجلCCس بCCه طCCرف حجCCره 
محCCض زيCCارت جنCCاب .  در بCCين طريCCق واقCع بCCود - آCCه جنCCاب نصCCير شCهيد منCCزل داشCCت -نمكCي 

حاجي نصير به سراي نمكي وارد گشته؛ جنCاب حCاجي نصCير را دم حجCره نCاظر الCي الطريCق         
: پCس از اداي سCالم، پرسCيدند   .  به زانCوي غCم گذاشCته مترصCد و منتظCر، مالحظCه نمCودم             سر

مقصود مبارك از ايCن سCوال ايCن بودآCه مانCد شCير نCر بCدون تCرس و              (بگو شيري يا شغالي؟     
خCCوف گCCوي سCCعات از ميCCدان ربCCودي و يCCا چCCون شCCغال و روبCCاه، بCCاب چاپلوسCCي و تزويCCر          

                                                                                                                                              
برگرفته » .اي بوده و هستند و ثبت مدعاي خويش قرار نداده اند و اال البته قادر بر اظهار هر معجزه

 .1/480، ...از الكواآب الدريه
 اي ناخوانا  به جاي واژه- 8
 د ندا- 9
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بحمCCداهللا و المنCCه از : عCCرض نمCCودم) تگCCوي آCCردي؟اي و بCCه عجCCز و بCCدنامي خCCتم گف  گشCCوده
 آنچه عنوان شده بود بCه آمCال      10.عنايات الهي و تأييدات رباني شير دالورم نه شغالي مزور         

بشاشت و شادماني معروض داشته، جناب حاجي نصير را رقت دسCت داده، اشCك از چشCمان       
آي؟ طاقت صCبر و شCكيبايي   خدايا تا آي، خدايا تا : مبارآشان جاري شد؛ به خدا عرض نمود      

هCر چCه بادابCاد، يCا جCان      . رويCم  فردا من به اتفاق شما به خانه حاجي ميرعبدالباقي مي    ! ندارم
 !گردم سپارم يا به مقصود فائز مي به جانان مي

. احباب از گفتگوي بنده با حاجي ميرعبدالباقي مطلع شده به غايت مسرور و مشCعوف شCدند    
زودتCر از هCر روز   . ندانستند آن يوم چگونه شام شCد . ام بگيرنداز شوق و ذوق نتوانستند آر 

دآاآين را بسته، شب را نزد يكديگر به عيش و خوشي و شادماني و ذآCر و صCحبت مجلCس                  
 .حاجي ميرعبدالباقي گذرانيديم

نظCCر بCCه صCCحبت حCCاجي ميرعبCCدالباقي آCCه در خاتمCCه مجلCCس اظهCCار داشCCته آCCه امCCروز رفتCCه       
؛ بCCا دوسCCتان مشCCورت نمCCوده آCCه خيCCال دارم فCCردا بCCروم بCCه حCCاجي  تجسCCس آCCرده، فCCردا بياييCCد

ميرعبدالباقي معروض دارم آه يوم قبل خجالت آشيدم از ثبوت معرفت خداوند صحبت نمايم،         
خداونCCد تبCCارك و تعCCالي را ] ثبCCوت[ حقيقتCCًا اول] آCCه[ذآCCر ثبCCوت نبCCوت خاصCCه در ميCCان آورم  

جنCاب  ! مشغول اين عنCوان نمCايم  ] را[هم ايشان   چندي  . بنمائيد، بعد به نبوت خاصه بپردازيد     
عندليب و دوستان صالح ندانستندو فرمودند خداونCد تبCارك و تعCالي شCما را در منCزل حCاجي             
ميرعبCCدالباقي نصCCرت فرمCCود ونتوانسCCت بCCه شCCما تعCCدي نمايCCد، ايCCن غCCيض و بعCCض در دل         

قات عصاي التسليم بCه  اوست، مبادا فردا برويد و او نگذارد آه شما صحبتي نماييد، حين مال  
هرگاه به طلب شCما  ! دست گرفته و به سرو اعضاي شما اشاره نموده و به اين آفايت ننمايد  

فCاني هCم اطاعCت    !آسي را فرستاد، نقلCي نCدارد و برويCد واال خCود شCما صCحبت رفCتن ننماييCد           
 .نموده، نه ايشان از بعد آسي را به طلبم فرستاد و نه بنده به منزل ايشان رفتم

گفتگوي بنده با حاجي ميرعبدالباقي در انظار ناس خيلي اهميت پيدا آرده و احدي نمانده آCه           
مCردم رشCت بيشCتر از پيشCتر     ! در رشت به شخصه يا به اسم، بنCده را بCه اسCم بCابي نشناسCد              

بعضي هم آه اهل انصاف بودند درصدد تعقيCب   . گشتند  آمر عداوت به ميان بسته پي فتنه مي       

                                                           
  مذور- 10
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 در سCبزه ميCدان رشCت ده نفCر ده     11ها عصر هCر روز  نمودند وبابي رواده ميمطلب برآمده، م  
بغCض و حسCد مغرضCين و معانCدين همCه روزه زيCادتر       . آردنCد    تفCرج مCي    12نفر جوخCه جوخCه    

 .شد] مي[
. ميCCدان بCCه تفCCرج مشCCغول بودنCCد يCCومي از ايCCام جنCCاب عنCCدليب بCCا جمعCCي از دوسCCتان در سCCبزه 

جنCاب عنCدليب بCه آقCا مهCدي رشCتي       . ان بدگويي گشCودند جمعي از طالب بر ايشان گذشته، زب 
 هCم بCدون مالحظCه آخونCد را بCه آتCك       13آقCاي مشCهدي علCي   ! بزنيد ايCن آخونCد را  : امر فرمود 

هCا   چون مستعد نبودنCد و قCوت و غلبCه بCابي          ! تأديب نمود؛ فرياد وا شريعتاي ضعيفي بلند شد       
عنCCدليب مكتCCوبي مفصCCل بCCه علمCCا   حضCCرت . را ديدنCCد نتوانسCCتند آCCاري نماينCCد، متفCCرق شCCدند  

مرقوم داشته و علما را به امر مبارك جمال قدم جمال ذآره االعظيم نمCود و خCواهش فرمCود                  
 ايCن مكتCوب را احCدي از دوسCتان جسCارت ننمCود بCه علمCا          ايشان را بطلبCد و گفتگCو بنماينCد؛      

 !تسليم نمايد
و بيCان نظCر داشCته، مكتCوب     جناب اقا ميرزا با قر بصCار آCه در شCجاعت و اسCتقامت و نطCق           

 - آCه از مشCاهير علمCا بCود    - مشCهور بCه آCور   -حضرت عندليب را بCه جنCاب مالحسCين الآCاني         
 آCCه از مشCCاهير الCCواط - مشCCهور بCCه آCCور-مشCCهدي اسCCماعيل. رسCCانيده، جCCوابي مسCCموع نشCCد

رشت بود، قد نامردي علCم آCرده، در صCدد هيجCان و شCورش خلCق برآمCده ، در وسCط سCبزه                     
  Cود          ميدان رشCد نمCريعتا بلنCاد و ا شCود   ! ت فريCاد نمCه و          : فريCت رفتCن از دسCاس ديCا النCا ايهCي

 مCCا را فريCCب داده، از ديCCن خCCارج  14هCCا هCCر روز جوانCCان مردمCCان  شCCريعت ذليCCل گشCCته وبCCابي 
آينCد؛ ايCن چCه مسCلماني اسCت و ايCن چCه         نمايند و علما هم درصدد اصالح و عالج بر نمCي     مي

بياييCCد فكCCري بنمCCاييم و چCCاره ايCCن درد     ! اي داد، اي بيCCداد!] اسCCت؟[غيCCرت و جCCوان مCCردي   
جمعCCي را بCCه دور خCCود جمCCع آCCرده، مCCدتي بCCه ايCCن آه و نالCCه و داد و فريCCاد    ! درمCCان آنCCيم بCCي

 !مشغول بود، ايضاء ثمري مترتب نشد
جناب عندليب بعد از سه يوم در وسط سبزه ميدان در حينCي آCه طCرفين بCا جمعيCت خودشCان                   

ت مشغول بودند، مقابل يكديگر واقع شده؛ جناب عندليب بCا آمCال بشاشCت و    به تفرج و صحب 
                                                           

 هاي عصر هر روز  روزه- 11
  جوقه جوقه- 12
  نگ، علي رشتي- 13



 49   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان     

سرور وادب و وقار دست به شال آمر مشهدي اسماعيل آور بCرده و شCال آمCر ايشCان را از             
اذن بدهيCد لبCان شCما     : روي تلطف و مهرباني بگرفت و به نهايت با محبتي اظهار داشCت آCه              

هCا و خلCق را    سه يCوم شCنيدم منCادي بCابي    . باشم  و مي را ببوسم و نهايت از شما ممنون بوده       
ها دين از دست گيرنCدو جوانCان و مردمCان مCا را فريCب دهنCد، بسCي         ساختي آه بابي مطلع مي 

توانند آشCكارا مطالCب خودشCان را بCه صCورت جلCي گوشCزد مCردم              ها نمي   معلوم است آه بابي   
! باشCند  ده و آCل رهCين منCت شCما مCي     ها جلوه نمCو     نمايند و اين حرآت شما خيلي به نظر بابي        

مشهدي اسماعيل از اين جسارت و محبت منفعل شCده بCه طفCره گذرانيCد و خلCق رشCت چCاره                      
 .اين طايفه را نتوانستند نمايند

 - آه دو فرسنگي رشت است  -خالويي داشتم موسوم به آرباليي محمدباقر، در قريه جعفرآباد        
ي از ايCام بCه ديCدن ايشCان در قريCه جعفرآبCاد             يCوم . منزل داشته و بCه شCرف اقبCال موفCق بCود            

سيد محمد نCام روضCه خCوان روزگCارم را     :  فرمودند15رفته؛ به آمال عجز و شكستگي خاطر    
تCوانم تحمCل آCنم و مCردم هCم       گويد، نمCي  سياه داشته؛ در محافل و مجالس خيلي از شما بد مي  

انCد بCه     مCرا بCه تنCگ آورده   نمايند و محض زجر و اذيت بنده سيد را اغوا به هرزگي گفتن مي         
فCاني ايشCان را تسCلي    . دانCم  از ورود در اين گونه مجCالس مCي       ] تر[قسمي آه مردن را دوست    

انبيCCاء و اوليCCاء هميشCCه گرفتCCار سCCخريه و    . داده آCCه همCCواره وضCCع عCCالم چنCCين بCCوده اسCCت    
انCد، منحصCر بCه حاليCه نيسCت، وضCع عCالم چنCين بCوده و هسCت، خCالوي                     استيضاح خلق بوده  

نصCCيحت و موعظCCه تسCCلي داده، زنCCگ آCCدورت و خCCوف از دلCCش زدوده و      ] بCCه[مرحCCوم را 
 .ام آرد  افسردگي خالوي ماجد قلبًا متألم وافسرده16اش داشتم ولي آسوده

در ] خCوان [ثاني، ايضًا به مالقات خالوي مرحوم به قريه جعفرآباد رفتCه؛ سCيد محمCد روضCه      
به بنده اطالع دادنCد آCه سCيد    . داشت  بود،صحبت مي آه همسايه خالويم    ] يا[خانه يكي از رعا     

سCCيد محمCCد از آثCرت غCCيض و بغCCض  . فCCي الفCCور بCه خانCCه آن مCCرد رفCتم  . در فCالن محCCل اسCت  
] اي[فاني هم پشت سر سيد روان شده؛ در خانCه . احوالپرسي ننموده به خانه ديگر روان شد  

ن خانCه حرآCت   آ] از[قدمCه  سيد محمد ايضاء بدون تمهيد و م. آه سيدوارد شده بودوارد شدم   

                                                                                                                                              
» مردمان«گرچه امروزه نيز شماري .  مردم درست است؛ در دستنوشته هر دو گونه آمده است- 14

 .نويسند
  خواطر- 15
  ولي از- 16
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آCCرده؛ بCCاالخره چهCCار خانCCه ايشCCان را تعاقCCب نمCCوده، فCCرار نمCCوده و در خانCCه پCCنجم در قريCCه      
برآCCاده، منCCزل مشCCهدي علCCي نCCام آدخCCدا، سCCيد را گيCCر آورده، خواسCCت فCCرار نمايCCد دسCCتش را  

 سCCيد محمCCد مجبCCوراً . گرفتCCه، اظهCCار داشCCتم بCCا شCCما صCCحبتي دارم بفرماييCCد تCCا عCCرض نمCCايم    
غير از ايCن مالقCات بCا شCما واقCع شCده؟       : معروض داشتم آه. نشسته، نتوانست چيزي بگويد   

هرگاه مالقات با بنده ننمCوده و صCحبت نداشCته           : معروض داشتم ! اول مالقات است  : فرمودند
و از مذاق و مشربم اطالع نداري، چه واداشته شما را آه در مجالس و محافل غيبتم بنمCايي    

معCروض  ! سيد حاشا نمودآه غيبت ننمودم و از شما سCخني بCه خلCق نگفCتم      و آافرم خواني؟    
ايCCد ميCCرزا مهCCدي بCCابي اسCCت واز ديCCن خCCارج و آCCافر گشCCته     در مجCCالس نگفتCCه: آCCه] داشCCتم[

جCد شCما   : معCروض داشCتم  . گوينCد  گويم، تمام خلق مي  تنها من نمي  : سيد اظهار داشت  ! است؟
نمCCود و سCCتاريت و  ده را نشCCنيده فCCرض مCCيانگاشCCت، شCCني حضCCرت رسCCول، ديCCده را نديCCده مCCي

داشت، هرگاه شما هم ذريه پيغمبر باشيد به سبك و روش جد  رحمانيت را همواره منظور مي 
مطهر شما سالك باشيد و هر چيزي را عقب گيCري ننماييCد و سCخني آCه اسCباب هيجCان خلCق         

اه درد ديCن داشCتيد    بوديCد، هرگC   ام شCنيده  سCخني دربCاره  . است، در ميان مCردم منتشCر نسCازيد     
هرگCCاه مخCCالف شCCريعت حضCCرت رسCCول و يCCا . بايسCCتي بنCCده را بطلبCCي و تحقيCCق مطلCCب نمCCايي

سليقه شما سخني ازبنده استماع نمودي، به لسان موعظه و نصCيحت بنCده را ملتفCت سCاخته      
و به شاهراه مستقيم وارد نماييد ولي هرگاه نصايح شما مفيد نشدو ثمري نبخشCيد، آن وقCت                 

اگر دعا ننمايي پس از تحقيCق واطCالع بCر    . ام دعا نمايي ري فاني را واگذاري و درباره   حق دا 
عقايدم، آن وقت حق داري آه غيبتم نمايي و به آفرم فتوي دهي؛ پCس معلCوم اسCت آCه شCما           
ذريCه حضCرت رسCCول نيسCيتد، هرگCCه ذريCه حضCCرت رسCول بوبديCCد ايCن گونCCه حرآCات از شCCما        

 !شد ظاهر نمي
سCيد محمCد چCون وضCع را     . آCه بCراي سCيد و صCاحبخانه مجCال تفكCر نمانCده           قسمي بCر آشCفتم      

. گوينCCد تمCام مCردم ايCن حCرف هCا را مCي      : دگرگCون ديCد ماليمCت آغCاز نمCود؛ اظهCار داشCت آCه        
گفتگCCوي شCCما بCCا حCCاجي ميرعبCCدالباقي گوشCCزد تمCCام اهCCل رشCCت گشCCته، هCCرآس آCCه شCCما را       

! د، منحصCر بCه بنCده و ديگCران نيسCت     دهC  شناسCد دربCاره شCما ايCن گونCه نسCبت هCا را مCي              مي
گوينCد آCه سCيد محمCد بCه خCالف شCرع انCور عامCل بCا            در مCورد شCما هCم مCي      : معروض داشCتم  
 در آويختCCه - خادمCCه مشCCهدي حيCCدر آدخCCدا آCCه عمCCرش از شصCCت متجCCاوز اسCCت -فاطمCCه خCCانم
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 بنCCده نيسCCت حرآCCات شCCما را بCCازاري نمCCايم؛ در مجCCالس و محافCCل غيبCCت شCCما 17تكليCCف]. اي[
سCيد محمCد سCر    ! خير وشر و نيCك و بCد آنچCه واقCع شCود راجCع بCه خCود انسCان اسCت                      . مايمبن

خجلت به زير انداخته، قادر به تكلم نشد و از بعد هم در محافل و مجالس صحبت طايفه بابي         
 !مرحوم خال از شر سيد آسوه شد، انتها. نمود وبنده را نمي

      Cدالباقي و مكتCاج ميرعبCا و      نظر به گفتگوي بنده با حCزد علمCدليب نCرت عنCتادن حضCوب فرس
دعوت نمودن خلق را بCر مCال و بCا هCرآس صCحبت داشCتن، طCالب و علمCا و مCردم پCي چCاره                      

 .  وارد رشت شد و در مدرسه جامع منزل نمود18گشتند تا اينكه ميرزا احمد آيهاني مي
          Cالب عصCي از طCا جمعCوم  يومي از ايام دوستان اظهار داشتند آه شخص فاضل و آاملي بCر ي

جناب آقا ميرزا يوسف علي و آقا ميرزا ابCراهيم       . جمعه در منزل آقا مشهدي علي وارد شدند       
 و آقCاميرزا بCاقر بصCار حضCور داشCتند وايCن مCرد بنCاي         - ملقCب بCه ابتهCاج الملCك      -خان منشي 

پس از صحبت  . صحبت گذاشته؛ دوستان از اول چنين گمان آردندآه جناب فاضل قائني است           
ا دگرگون يافته و بر ضد دوستان صحبت داشت و بر دوسCتان غالCب آمCد و بCه      قليلي حالش ر  

 .تعرض قيام نمود و مالقات را به وقت دگر مرهون داشت
آن . تفضCCيل را بCCه حضCCرت سCCمندر و جنCCاب عنCCدليب معCCروض داشCCتم. يCCوم حرآCCت چاپCCار بCCود

ات و طالب حضر. اوقات حضرت عندليب محض مالقات اقوام به الهيجان تشريف برده بودند     
 .ها صحبت نمايند بابي] و[درصدد برآمده آه مجلسي فراهم آنند و با ايشان 

ابتCدا تصCديق بCه امCر مبCارك جمCال قCدم جCل         . اين مرد حراف و نطاق ميرزا احمد آيهاني بCود       
] ي[پCس از چنCد  . نمCود  ذآره و ثنائه نمود و مدت ها خلق را به امر مبارك دعوت و تبليغ مي       

 به واسCطه اسCتعمال تريCاك انCدك اعتشاشCي در دمCاغ او پيCدا شCده از امCر            گرفتار حبس شد و   
حCالش  ] شCرح . [ايضCًا اعCراض نمCود   . پCس از چنCدي دوبCاره راجCع شCد          . مبارك اعراض نمود  

طلبCان گرفتCار   ] ي[عاقبCت بCه اسCم شورشCيان جمهCور           . طوالني است، به همين قدر اآتفا شد      
 .وداع گفت] را[ن عالم فاني حبس سلطاني در همدان شد و در حبس همدان اي

ها صحبت داريم و شCخص فاضCلي آمCده      باري طالب نزد هر آس زمزمه داشتند آه ما با بابي          
رفتنCد حCاال مCا     ايشان را ملزم ساخته، ايشان آسCاني بودنCد آCه دنبCال مCردم بCراي صCحبت مCي                  

                                                           
  تكلف- 17
 آهاني:  اينجا و پس از اين- 18
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 19فخCراي هCر روزه احمCد آيهCاني درمجلCس آقCا      . زننCد  هCا طفCره مCي       دنبال حضرات رفته، بابي   
 -دارد و آقCا آCاس آقCا    رشت باالي منبر رفته و اوقات خود را در ذم طايفه بCابي مصCروف مCي        

 اظهCار داشCت آCه چCرا مجلCس         -آه از تجار معروف رشCت و بCه سCالمت نفCس موصCوف بCود                
نمائيCد، فقCط صCحبت شCما بايCد بCا مردمCان         دهيد وبا اين شخص فاضل صCحبت نمCي     ترتيب نمي 

چCاره چCون    اي را به دست آورديد با او صحبت آرده بي       چاره  مي و بي  عوام باشد؟ هر جا عوا    
بيند مجبورًا دين بابي اختيار نمايد؟ هCر گCاه صCادق هسCتيد بCا ايCن        خود را از جواب عاجز مي    

ما نيز قبCول نمCوده آCه بCه     ! مردم فاضل صحبت نماييد تا ميزان فهم و دانش شما معلوم شود         
 .صحبت حاضريم

بايCد تهيCه   ] ي[ها امتناع نموده اظهار داشت آه منزل ديگر      ن به منزل بابي   ميرزا احمد از آمد   
پCCس از مشCCورت طCCرفين راضCCي شCCدند منCCزل مشCCهدي صCCالح نCCام سمسCCار آCCه صCCوفي     . شCCود

 .مشرب و شخص ساآت و صامتي بود رفته، صحبت نماييم
ن و يCCوم موعCCود ميرزااحمCCد بCCا پCCنج نفCCر از طCCالب و آقCCا آCCاس آقCCا بCCا بعضCCي از تجCCار مسCCلمي   

ايCن عبCد و آقCا ميCرزا يوسCف علCي و آقCا ميCرزا         . مشهدي صالح، صاحب منزل، حاضCر شCدند   
ايCن واقعCه   . خان در مجلCس حاضCر شCديم    باقر بصار و جناب ابتهاج الملك و آقا ميرزا ابراهيم  

ماها آه بابي بوديم در مملكت ايران در ميان جمع برمالء اعتCراف  .  قمري رخ داد 1299در  
    Cي           بر بابي بود خCوان مCت عنCور حكمCه طCحبت را بCاييم و صCتيم نمCت    ود نتوانسCرديم و حكايCآ

گويند و ميCرزا احمCد بCدبخت آCه از همCه نكCات مطالCب           ها چنين و چنان مي      نموديم آه بابي      مي
صحبت يCا فقCط در   . بابي مطلع بود؛ در چنين مجلس البته به وفق دلخواه صحبت نتوان نمود        

 ظهCور مبCارك را ظهCور حسCني داننCد و ظهCور نقطCه اولCي را               هCا ايCن     امر مبارك بود آه بCابي     
[... طفCCره نزنيCCد ايCCن وجCCود مبCCارك  : ظهCCور حضCCرت قCCائم گوينCCد؛ ميCCرزا احمCCد اظهCCار داشCCت  

بخشم، فCوق مقCام اولويCت را         به هر آه بخواهم ببخشم مي      20]من است ... الوهيت و ربوبيت    
يCد؛ هرگCاه اثبCات امCر شCما بCه       شCما از واليCت و آيCت سCخن نگوييCد و طفCره نزن         ! مدعي اسCت  

اظهار ايات است، من هم مقتدر به آورن آيات هستم و شCروع در قرآئCت آلمCات عربCي نمCود         
. و مسلسل و مسجع به اندازه يك صفحه گفت و خواند آه همه حاضCرين را تعجCب دسCت داد                 

                                                           
 . امروزه آفخرا گويند- 19
 .ديده و ناخوانا است چند واژه آب - 20
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ا درسCت  ها به اندازه جواب گفتند ولي نتوانسCتيم مطالCب خودمCان ر       مجلس بابي   اگر چه درآن    
 .مسجل داريم و عجز طرفدار مقابل را ثابت نماييم

منCCزل متفCCرق شCCده هCCر آCCس پCCي آCCار خCCود رفCCت ولCCي جميCCع مضCCطربًا و از حرآCCات ايCCن مCCرد   
اعتCراف  ] آCردن آئCين خCود و    [آار چون منجر به اين مقام شد چاره اي جز بCر مCال      ! پريشان

. آCCه بCCا ايCCن شCCخص مباهلCCه نمCCاييمبCCر خودمCCان مجمCCر نمCCوديم . بCCه امCCر مبCCارك نمCCاييم نيCCافتيم
! صCCالح در ايCCن دانسCCته، بنCCده و جنCCاب آقCCا ميCCرزا يوسCCف علCCي در مباهلCCه آCCردن حاضرشCCديم  

.  ثمCر و اسCباب زحمCت اسCت      گفتگCوي مCا بCا شCما بCي         ! قاصد فرسCتاديم آCه درمباهلCه حاضCريم        
يCم تCا   رو دست يكديگر را گرفته توي آتش مCي . افروزيم  آتش مي21هرگاه به قول خود صادقيد   

از اسCتماع ايCن خبCر ميCرزا احمCد وحشCت نمCوده، عنCواني         . حق از باطل معلوم و ممتاز شCود    
 !ننمود

وقتي در منزل ايشان رفته، پرسCيدم مقصCود شCما از       . منزل ميرزا احمد در مدرسه جامع بود      
] ي[اين گفتگوهCا و صCحبت چيسCت و خلCق را بCراي چCه بCه هيجCان و شCورش آورده، ادعCا                     

نمCايي آCه حCق بCا      هرگاه ادعايي نداري و خCودت اعتCراف مCي   ! ي داري بفرماييد مطلبي يا امر  
جمال قدم جل ذآره و ثنائه است آه دست غضبين خود را بگيرد و به تمام اهل عصر خطCاب             

رسCد آCه ايشCان ايقCان بCه       فرمايد آه ايشانند حجت من، هر آينه صحيح فرموده احCدي را نمCي     
مقصCCود شCCما . داريCCد بCCه خCCالف صCCحبت قبCCل صCCحبت مCCيمثCCل نماينCCد و حCCال شCCما هCCر سCCاعتي 

وقتي، من اوامCر و  . محرمانه حاالت خود را به شما بگويم : چيست؟ ميرزااحمد اظهار داشت   
 و احكام عيسي و محمد و به نقطه اولي عابد بودم، قسمي روحانيت       22فواحي احكام زردشت  

مCا، بCه احكCام زردشCت و     حال شما هم همين قسCم ن . آيد براي من حاصل شد آه به وصف نمي    
آقCCا ] بCCه! [موسCCي و عيسCCي و محمCCد و نقطCCه اولCCي عابCCد شCCو تCCا مالحظCCه روحانيCCت نمCCايي       

 :ميرزااحمد گفتم
جناب، اوامر زردشت و موسي و عيسي و محمد و نقطه اولي را جمع نمودن و عامCل شCدن            

حCاآم  آCل مخCالف يكديگرنCد و چگونCه ممكCن اسCت در يCوم واحCد عامCل بCه ا                    . از محاالت است  

                                                           
  صادقي- 21
  زرتشت- زردتشت- 22
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ديوانCه و مخCبط ديCدم بيشCتر از ايCن صCحبت ننمCوده، از        ] را[انبياء  مزبور شد؟ چون ايشCان    
 .منزل بيرون آمده و به دوستان، حالشان معروض داشتم

جناب عندليب هم پس از وصول عريضه و آگاهي از ورود ميCرزا احمCد بCه آمCال عجلCه وارد       
يافتنCد و تفصCيل ماضCيه را معCروض     از ورود حضرت عندليب دوسCتان روح تCازه        . رشت شد 
جنCCاب عنCCدليب بCCه تفصCCيل اقبCCال ميCCرزا احمCCد و اعCCراض و اقبCCال بعCCد از اعCCراض و    ! داشCCتند

ميCرزا احمCد بCا    . اعراض بعد از اقبال ايشان را مفصCًال فرمودنCد و بCه آCل دوسCتان اطCالع داد          
حمCد مكتCوبي   از ورود حضرت عندليب آگاه شCده، ميCرزا ا       . مشهدي اسماعيل آور رفيق شدند    

به جناب عندليب بCه اغCواي مشCهدي اسCماعيل آCور نوشCته و جنCاب عنCدليب را بCه صCحراي                    
ايCن  .  دعCوت نمCوده آCه تشCريف آورده، گفتگCو نماينCد           - آه بيرون رشCت واقCع اسCت        -ناصريه

مكتوب را يكي از مالزمان مشهدي اسCماعيل آCور بCه حجCره جنCاب عنCدليب آورده و بCه اسCم          
جناب عنCدليب قلCم   . اند ض داشتند آه شما را در ناصريه دعوت نموده  مشهدي اسماعيل معرو  

در دسCCت گرفتCCه، بCCدون تفكCCر و تامCCل مكتCCوبي عربCCي و فارسCCي در نهايCCت فصCCاحت و بالغCCت   
پCCس از رفCCتن قاصCCد تفصCCيل حCCال از جنCCاب  . مرقCCوم و بCCه دسCCت قاصCCد سCCپرده و روانCCه نمCCود 

زا احمCد آيهCاني و مCع جCوابي آCه      مكتCوب مشCهدي اسCماعيل آCه ايشCان ميCر      . عندليب پرسيدم 
پCس از توحيCد و خداونCد و نعCت      «: حاصCل جCواب عنCدليب     . مرقوم داشته بودند بيان فرمودند    

 بCCراي 23قبCCول دعCCوت مشCCهدي اسCCماعيل بCCود آCCه وقCCت عصCCر در ناصCCريه . انبيCCاء و مرسCCلين
فاني جسارت نمCوده، معCروض داشCتم آCه در صCحرا بCا مشCهدي اسCماعيل                  . »صحبت حاضرم 

آيCد يCا اذن بدهيCد بCا شCما       جمعي از اشرار صحبت نمودن خارج از حكمCت بCه نظCر مCي         آور و   
چCون مكتCوب مرقCوم داشCته و وعCده مالقCات داده بودنCد، نخواسCتند           ! بيايم و يا تشريف نبريد    

حCال آCه   : به جناب عندليب معCروض داشCتم  . تخلف نمايند، صالح در وفا نمودن وعده داشتند   
، ما هم با جمعي از عقب شما خواهيم آمد و مواظCب حCال شCما      چنين است شما تشريف ببريد    

 .هرگاه خداي ناآرده بناي هرزگي گذارند، خودمان را به شما خواهيم رساند.  خواهيم بود
 آCCه از مالزمCCان حكومCCت و از دوسCCتان 24الفCCور آسCCي را بCCه طلCCب آقCCا ميCCرزا حسCCين هCCدي فCCي

فCاق جنCاب آقCا ميCرزا حسCين هCدي و چهCار        به ات. فرستادم و تفصيل حال را بيان نمودم     ] بود[

                                                           
 . امروزه صحراي ناصريه بخشي از شهر رشت است- 23
 . هدي و هدا، در دستنوشته هردو گونه آمده است- 24
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نفر ديگCر بCه صCحرا روانCه شCده و از دور مراقCب حCاالت مشCهدي اسCماعيل آCور و سCايرين                        
 .شديم

الي وقCت غCروب در صCحرا بCوده همراهCان مشCهدي اسCماعيل جمعيCت مCا را ديCده و شCناخته             
 منCزل خCود   وقCت غCروب آفتCاب مشCهدي اسCماعيل و همراهCانش بCه         . نتوانستند فسادي نمايند  

 .رفته و حضرت عندليب به ما محلق شده، به منزل معاودت نموديم
پس ازورود جناب عندليب به رشت، با فاصله ده يوم ميرزا احمد از رشت به طرف انزلCي و          

از ورود آن مCرد  . اطالع احدي بيرون رفته آه مبادا به ايشان صCدمه وارد شCود             مازندران بي 
بCال نمCوده بودنCد و آلCوده بCه بعضCي امCراض بودنCد، از امCر          به رشت بعضي ضعفا آه تازه اق     

پس از چنCدي ثانيCًا توبCه نمCوده بCه اقبCال موفCق              . مبارك اعراض نموده، الندمي اختيار آردند     
مردم رشت همواره درصدد بودند آه بهانCه در دسCت بياورنCد و بCه سياسCت و عقوبCت        . شدند

 .طايفه بابي اقدام نمايند
 مبCارك جCل ذآCره االعظCيم بCه افتخCار ايCن عبCد عنايCت شCده، ايCن لCوح                    اول لوحي آه از جمال    

 :مبارك است
 .اوست مقدس از ذآر و بيان«

اي مهدي آتابت در ساحت مظلوم حاضر و عبد حاضر آن چه در امCر مسCطور بCود معCروض      
از حCق  . طوبي لك بما فCزت بهCذا المقCام العظCيم    . داشت و از او نفحات محبه اهللا استشمام شد       

مCن فCاز باالسCتقامت الكبCري فCي      . و عز استقامت خواستي، نعم ما اردت من فضله العميم     جل  
 .انه من المقربين في آتاب مبين. امر ربه العلي االبهي

بر جميع دوستان الزم از اين مقام غفلت ننمايند و در آل احبان از محبوب امكان سائل شوند         
 . ا اهللا الوجود و مالك الغيب و الشهودقل سبحانك ي. تا ايشان را بر جيش مستقيم دارد

اسئلك بالكلمه التي بها فصلت بين احبائك و اعدائك بCان تجعلنCي مسCتقيمًا علCي حبCك و ناطقCًا                 
بثنائك ثم اآتف لي يا الهي من قلمك االعلي اجر لقائك و ما آتبه ال صCفيائك انCك انCت المقتCدر                

 ».المتعالي العلي العظيم
ني اسCت آCه بCه توسCط حCاجي خCاور درويCش سCه مCاه بCه حسCب و                 و اين لوح مبCارك لCوح ثCا        

ابCتالء رشCCت مانCده از سCCماء مشCCيت الهCي بCCه افتخCار ايCCن عبCCد نCازل شCCده و لCوح مبCCارك ايCCن       
 :است
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 .هو االعظم االقدم االبهي«
يا مهدي ان احمداهللا بما هديك الي صراط المستقيم و عرفك مظهCر نفسCه و مطلCع آياتCه الCذي       

 في الصCور و الضCعق مCن فCي السCموات و االرض االمCن شCاء ربCك القCوي           نطق الطور و نفخ   
 .هذا هذاء فاز به الحكيم في طور العرفان و الحبيب في المعراج ان انت من العارفين. القدير

قCد حضCCر آتابCك لCCدي   . قCد ظهCر مCCا آCان مكنونCا فCCي علCم اهللا ربCCك و بشCرك بهCذا الCCذآر الحكCيم        
الCذي تعاولCه خCزائن االهCم     . ي العCرش اصCناك بهCذا اللCوح    المظلوم و عرضه العبCد الحاضCر لCد       

ايCاك ان   .  بCذيل ربCك الكCريم      25...تمسCك بحبCل االسCتقامه و      . آلها الشهيد بCذلك آCل عCالم بصCير         
سخرتك شئونات الدنيا او تمسك شبهات المغرضين آن مستقيمًا علي امCر ربCك مالCك االسCماء         

ان ربCCك لهCCو . نCا فCCي العCراق بمCCا يحCدث مCCن بعCد    آ. و ناطقCًا بثنCCائي الحميCل انCCا اخبرنCا الكCCل او   
 .تجنب عن الذين اعرضوا عن اهللا و سلطانه و اقبلوا الي آل عجل بليد. المخبر الخبير

بشCر آCل واحCد مCنهم بCه فضCل اهللا و       . انا ذآرناك ثم الذين اسمائهم ان ربك لهو الفضال الكريم        
اسCCمائكم قلمCCي االعلCCي اذآCCان   قCCل ان افرحوابمCCا تحCCرك علCCي   . رحمCCه اللهCCي سCCبقت العCCاملين  

ال يعادل باته من آيات ربكم الرحمن خزائن االمكان و مCا         . المظلوم في هذا الحصن المتين تاله     
انCا نوصCيكم و احبCايي    . انCه لهوالغفCور الCرحيم     . آان آذلك نطق لسان العظمCه فضCًال مCن عنCده           

ضCطربت افئCده العCارفين و    باالستقامت الكبري فيهذا الم الذي به ارتعدت  فرائض االسCماء و ا           
 .الحمداهللا رب العالمين

يا مهدي انت الذي قضدت المقصد االعلي و افردوس االعلCي و رجعCت عمCااردت و اخCذت مCا                  
انCا آتبنCاك لCك اجCرا للقCاء و البيCك الCذي صCعد الCي الرفيCق            . اراده اهللا فيهذ اليوم العزيز البديع     

 ايCCاك بCCذآر تCCذآره بCCه المCCالء االعلCCي والCCذين    انCCا ذآرنCCا . انCCه اليضCCيع اجCCرا العCCالمين  . االعلCCي
مطوفون عرشي العظيم و زيناه بطراز الففران فضًال مCن ربCك انCه الCرحمن يفعCل مCا يشCاء او                  

   .يحكم ما يريد، الاله اله هو المقتدر القدير
 
 
 
 

                                                           
 اي ناخوانا  واژه- 25
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 ]1300 گرفتاري سال -3[
 

     Cود و در طهCCتانم بCه از دوسCCامي آCن نCCد، محسCزار و سيصCCرم هCدمت 26ران در اول محCCه خCCب 
دولت خيCال دارد هCر چCه بCابي     :  مشغول بوده مكتوبي به بنده مرقوم داشت آه   27گري    قونسل

خوب اسCت  . در ايران هست بگيرد و تلف نمايد و اين مسئله حتمي است آه واقع خواهد شد            
شما پيش از وقت تدارك آار خود ديCده بCه خCاك روسCيه رفتCه، از شCر ايCران و اهCل آن فCارغ           

 !گرديد
البتCCه . فCCاني مالحظCCه آن آCCه هرگCCاه حرآCCت نمCCايم اسCCباب حرآCCت سCCاير دوسCCتان فCCراهم نيسCCت  

بCه يCك نفCر خCوش بگCذرد و سCايرين در زحمCت باشCند، چCه ثمCCر و          . دوسCتان مضCطرب شCوند   
فايCCده و لCCذتي اسCCت؟ خوشCCي و راحCCت را در خCCدمت دوسCCتان بسCCر بCCردن دانسCCته، راضCCي بCCه   

بCCه جنCCاب حCCاجي نصCCير شCCهيد و  . اهللا اقامCCت نمCCودممفارقCCت و مسCCافرت نشCCده، متCCوآًال علCCي  

بعضي دوستان مستقيم، اطالع دادم آه از طهران چنCين مطلبCي از سCفارتخانه روس بCه بنCده          
اصCCل باشCCد، بCCه جهCCت دوسCCتان محتمCCل اسCCت آCCه گرفتCCاري حاصCCل شCCود،    انCCد نبايCCد بCCي نوشCCته

 ميCرزا ابوالفضCل،   مواظب باشيد آه فسCادي واقCع نشCود تCا آن آCه خبCر گرفتCاري حضCرت آقCا                  
پCس از چنCدي گرفتCاري بCه امCاآن      .  و ساير دوستان در تهران واقع شد  28آخوند مالعلي اآبر  
 .ديگر سرايت آرد

يCCوم چهارشCCنبه چهCCارم مCCاه جمCCادي االولCCي، اخCCر هفتCCه سCCال شمسCCي مطCCابق هCCزار و سيصCCد   
              Cازه پوشCاس تCوروز لبCام نCه  هجري، به عادت هر ساله آه در ايران معمول است آه ايCند و ب

گذراننCد، بنCده و    سر باغ و صحرا و ديد و بازديد مشغول و به نشاط و سرور ايام عيد را مCي          
مقCارن  . دوستان و خلق لباسي تازه پوشيده، پس از جزئي تفرج به حجره آمده مشغول شديم 

                                                           
 .همه جا تهران راچون تازيان طهران نگاشت.- 26
 . يا قونسول آوردبر برگ هاي ديگر نيز قونسل و. آنسول=  قونسل، قونسول- 27
  نگ، ابوالفضل گلپايگاني و علي اآبر شهميرزادي- 28
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 بCه حجCره تشCريف آورده، اظهCار داشCت آCه         - پسCر جنCاب حCاجي نصCير        -ظهر جنCاب آقCا علCي      
 .!بينم وضع امروز را دگرگون مي. نمايد  آمده از جناب عالي استفسار ميآدخدا به حجره

عCذر ايشCان   . جناب آقا ميرزاحسين هدي و آقا ميرزا باقر بصار در بنده منزل تشريف داشCتند  
 !را خواسته از منزل بيرون نمودم، منتظرم آه چه خواهد شد

             Cه       آقا رسول قناد يكي از دوستان رشت بود و در سراي گلشن منCول بCا رسCر آقCت پسCزل داش
از حجCره  ]را[اند پدرم ام آمده و اظهار داشت آه دو نفر فراش آمده  ساله بود، به حجره 8سن  

 .اند آشيده، به حبس خانه برده
ايشCان را  . داشتم سيد ابراهيم نام؛ در حجره بود و از طفوليت نزد بنده بود           ] اي [همشيرزاده  

حجCره آقCا   29يCرون اسCت، تCوي حجCره گذاشCته و در     فرستادم آCه بCرود اجنCاس حجCره آCه در ب          
به ايشان گفته شد بCزودي بيCا، مCرا هCم خواهنCد      . الفور مراجعت نمايد رسول را قفل آرده، في  

ام را قفل آرده به خانه رفته، آنچCه الCواح در خانCه دارم            پس از اينكه مرا بردند حجره     . گرفت
ت، بCرده و بCه اهCل خانCه بگوييCد آCه           خانه حكيم فانوس ارمني، آCه از دوسCتان مCن اسC             ] به [

سيد ابراهيم بزودي رفته، قسمي آه . مضطرب نشوند و از خانه بيرون نيايند تا بعد چه شود      
دستورالعمل داده بودم انجام داده مراجعت  نمود و فاني هم براي رفتن حCبس خانCه حاضCر و     

 .ام آماده نشسته
بنCده هCم   ! بفرماييCد : يده، اظهار داشCتند در اين بين دو نفر فراش حكومت با آدخداي محل رس         

آن ايام از . بدون پرسش آه آجا و چه جا، عبا را برداشته به طرف خانه حكومت روان شدم          
بCه قسCمي   . به طور عزت و احتCرام بنCده را منCزل حكومCت بردنCد          .  سال گذشته بود   27عمرم  

 .انه نشدند به ديوانخ] بردن من[آه احدي از بازار  و آاروانسرا ملتفت بيرون 
پCس از ورود بCه ديوانخانCCه، فراشباشCي و نايCب الحكومCCه بنCده را تكليCف بCCه سCب و اعCCراض        

 آدخCداي محلCه   -بCراي چCه و مقصCود چيسCت؟ حCاجي صCادق            : معروض داشتم . نمودن نمودند 
زاهدان اظهار داشت آه اين ميCرزا مهCدي نCام معCروف اسCت آCه بCا حCاجي عبCدالباقي مجتهCد                       

 بزنيCد  30آهCن سCرد اسCت چكشCش     . د و علت گمراهي اهل رشت ايشCانند       گفتگو آرده باني فسا   
ديگCر حضCرات پرسCش نكCرده، بCه طCرف حCبس خانCه             ! شود، به مهمانخانه ببريCد      آه نرم نمي  

                                                           
 اي از در آژ نوشته.   اينجا و چند رويه ديگردرب آمد- 29
  چكوشش- 30
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اظهCار  . علCت پرسCيدم  . نزديك به محبس نگاهم داشته، جيCب و بغلCم را مالحظCه آردنCد        . بردند
هرگاه داشته باشيد برداريم آCه خCود را هCالك    خواهيم ببينيم ترياك و آارد و چاقو     مي: داشتند
به اين بهانه ساعت و هر چه پول و اسباب قيمتي درجيب داشتم درآورده، در حCبس       ! ننماييد

پاهCا را  . خانه تاريك آثيف متعفن آه يك سوراخ آوچكي در سقف خانه  داشCت واردم نمودنCد    
. ا رسCول قنCاد و دزدهCا نشCاندند    به آنده و گردن را به زنجير مطرزو مزين داشتند؛ پهلوي آق           

 سCرو  ]را[ جناب آقا علي را حبس نمودند و جناب آقا ميCرزا يوسCف علCي           ] اي [پس از لحظه  
آقا ميرزا باقر و آقا ميرزا علي اصغر و آقا ميCرزا حسCين هCدا    . پاي برهنه وارد حبس نمودند   

 .يف برده بودندجناب عندليب آن ايام الهيجان تشر. را به ترتيب وارد حبس خانه نمودند
اقCCا :  هفCCت نفCCر حCبس شCCدند 1300از دوسCتان رشCCت در يCوم اول چهارشCCنبه جمCCادي االولCي    

رسول قناد، اقل عباد ميرزا مهدي، آقا علي قزويني، آقا ميرزا يوسف علي، آقCا ميCرزا بCاقر،                
يCCوم چهارشCCنبه چهCCارم جمCCادي االولCCي سCCنه . (آقCCا ميCCرزا علCCي اصCCغر، آقCCا ميCCرزا حسCCين هCCدا 

 ).31سامي فوق در سبيل الهي حبس شدند ا1300
 

 .تفضيل حال آقا ميرزا حسين هدا است
 

مCرد بCا فضCل و    . اول شCباب جCواني بCه رشCت آمCد     . جناب آقا ميرزا حسين از اهل تفCرش بCود     
 ] بCCه[اول ورود ايشCان بCCه رشCت، در تCCوي بCازار ايشCCان را مالقCات نمCCوده مايCل      . آمCالي بCCود 

رسCي بCه منCزل دعCوتش نمCودم و اظهCار داشCتم منCزل بCا          پ پCس از احCوال    . صحبت ايشان شCدم   
 زاهCCدان دارم، هرگCCاه فراغCCت داشCCتيد منCCزل تشCCريف بياوريCCد، ] جCCاي محلCCه[صCفايي در فCCالن  

 طلبيCد، حاضCر   32نهCار . مCاه رمضCان بCود   . يCومي از ايCام وارد منCزلم شCد    . ممنون خCواهم بCود    
 بCا ذوق و خCوش مشCرب و    مCرد . بعد از صرف ناهار بناي صCحبت و عرفCان گذاشCتيم     . نمودم

در بين صحبت بناي بد و ناسزا گفتن به انبياء را گذاشت معلوم شCد ايCن         ! قيدي بود   شاعر بي 

                                                           
. رود آه نويسنده براي ترديد زمان دستگيري، اين گونه نوشت  با نگرداشت جمله پيش، گمان مي- 31

 . درست است1300/ 1چهارم ج 
 .پس از اين هم نهار نوشت.رناها=  نهار- 32
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 ] بCCا[ صCCحبت 33] مايCCل بCCه[بيچCCاره اعتقCCاد بCCه خCCدا و انبيCCاء نCCدارد، قلبCCًا از ايشCCان منزجCCر و  
 !ايشان نشدم
اي   تCوي آوچCه  -د از اقبCال  الهيجان جهت رسيدگي مطالب بابيه سCفر آCردم بعC   ] به[زماني آه  

آقا ميرزا حسين را مالقات نمودم آه سرش از باد سرخوش و افكار مغشCوش، بCا تمCام عCالم                
 در رشCت آمCده،   1294تا زماني آه سنه . جزيي صحبت با ايشان داشتم. گويا به جنگ است   

 .با ايشان بناي صحبت گذاشتم
نCزد  . يي آCه بCا آمCال و فضCل بCود     فضل الهCي شCامل شCد بCه شCرف اقبCال فCائز گرديCده از آنجCا             

 1300 شاهزاده آه نايب الحكومه رشت از قبCل عبCداهللا خCان والCي، الCي سCنه                   34ميرزا يحيي 
باآانCه صCحبت    مالحظCه و بCي   بسCيار شCوخ و بCا حCال بCود، بCي       . گري برقرار شده بود     به منشي 

 .داشت مي
بCه صCحبت عرفCا      ايشCان پCس از تحصCيل مقCدمات، مايCل            . ابوي ايشان از فضCالي تفCرش بCود        

 - بعد از فوت پدرش-شنيد آه حاجي ميرزا ابراهيم نام تبريزي پسر فراش باشي تبريز     . شدند
اعالن نموده، آنچه مال از پدرم مانده چون از ظلم و جبر تحصCيل آCرده مCن تصCرف نخCواهم           

       Cده جميCع نمود؛ بياييد و برداريد؛ مردم اوباش و فقرا هر مفت خوردانسته، به خانه ايشان آم
زاد و توشCه   بعد از اين اعالن و بردن اموال، لنگي به آمربسCته، بCي    . مايملك ايشان را بردند   

بعد از چندي به آربال وارد و از آنجCا بCه نجCف اشCرف مجCاور گرديCد و        . از تبريز حرآت آرد   
جناب آقا ميCرزا حسCين از اسCتماع ايCن واقعCه يقCين نمCود آCه حCاجي مCرد                   . مرجعيتي پيدا آرد  

از تفCرش پCس از زحمCت    .  مقطعي است و اين نCوع انقطCاع نصCيب هCر آCس نشCود        وارسته و 

بCه  . بسيار با پاي پياده وارد نجف گرديد؛ درك شرفيابي جناب حCاجي ميCرزا ابCراهيم را نمCود              
بعCد  . نمCود  آمال خلوص مدت يك سال جزء مريدهاي حاجي بشمار و به جان و دل خدمت مCي        

تCCرك . ه حCCال حCCاجي ميCCرزا ابCCراهيم را معلCCوم نمCCوده  العCCاد از اقامCCت يCCك سCCال بCCا زحمCCت فCCوق  
 .اخالص ورزي آرده، از نجف اشرف بيرون آمد

                                                           
  از مايل به- 33
يحيي بيش از هفت سال نداشت .  چهل و سومين فرزند فتح علي شاه قاجار از شانزدهمين زنش- 34

 .آه استانداري گيالن را به او سپردند
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 را شنيد آه در تهران مرآزيتي دارد و اآثر اعيان و اشCراف    35گر  اسم استاد غالمرضا شيشه   
چCه آCه   . باشند، يقين نمود هرگاه شخص آاملي در عالم يافCت شCود ايشCانند     از مريدهايش مي  

بCه عCزم   . و بزرگان آCه بCه عقCل و دانCش معروفنCد، گCول وفريCب نخواهنCد خCورد                 رجال دولت   
مCدتي  . پس از مدت سCه مCاه وارد تهCران شCد     . مالقات جناب استاد شيشه گر عازم تهران شد       

تCCا آن آCCه  محCCرم شCCده در  . بCCه آب پاشCCي و جاروآشCCي درب خانCCه جنCCاب اسCCتاد مشCCغول بCCود   
اسCتاد  .  از اعيCان و اعCزه هCم حضCور داشCتند     گر وارد شCد و جمعCي   مجلس جناب استاد شيشه   

گر در صCدر مجلCس بCه حالCت سCكوت و محCو نشسCته و آCل مجCذوب حCال جنCاب اسCتاد                        شيشه
. نمCود  هرگاه ممكن بود چهار چشم قرض آرده مالحظCه حCاالت و سCكنات اسCتاد را مCي               . است

خCود بCراي   گCر اشCاره بCه نCوآر      اسCتاد شيشCه  . گCر پCاي سCماور نشسCته بCود      مالزم استاد شيشه 
مCالزم ايشCان اشCاره نمودنCد آCه قنCد نيسCت، جنCاب اسCتاد            .   براي حضCار نمCود     36ريختن چاي 

 چCاي هCم بCه    37يCك اسCتكان  . قند ريخت به مCردم داد  مالزم استاد چاي بي  ! اشاره نمودند؛ بريز  
يقCين بCر   ! جناب ميرزا حسCين مالحظCه فرمCود آCه شCيرين اسCت           . جناب آقا ميرزا حسين دادند    

به آمال خلCوص مCدت چهCار مCاه در خCدمت جنCاب             .  و آرامت جناب استاد نمود     خوارق عادت 
بعد از چهارماه با مالزمين جناب استاد طCرح دوسCتي و محبCت پCيش نهCاد و                 . استاد بسر برد  

قنCد بCه مCردم داده بCود      يوم معلوم آه چCاي بCي    . معلوم نمود آه تمام دآان داري و تزوير است        
 !وداز قبل توي سماور قند ريخته ب

بعد از اين واقعه جميع بندها را گسسته، به هيچ آيين و طريقت و خدا و انبيايي معتقد نبCود،        
 سCCواره راه 38هCا  يCومي از ايCCام در طCالش دوالب رشCت در ميCCان آCوه    .تCا آن آCه بCه گCCيالن آمCد    

غلتCCان . ناگCCاه پCCاي قCCاطر در رفتCCه قCCاطر و جنCCاب آقCCا ميCCرزا حسCCين هCCر دو غلتيدنCCد  . رفCCت مCCي
 به سنگ ديگCر، گCاهي آقCا ميرزاحسCين     40ز اين درخت به درختي ديگر، از سنگي      ا 39غلتان

 گCCاهي قCCاطر روي آقCCا ميCCرزا حسCCين، بCCا آن آCCه بCCه خCCدا اعتقCCاد نداشCCت  ] و[روي قCCاطر اسCCت 
                                                           

ساروي تبارزاده شيراز، از عارفان سرشناس )  ق1301 -1231( پرآوازه به حاج استاد - 35
در تهران جان سپرد و آالبدش را در مشهد . يك چند در ساري، قم و تهران زيست. روزگار خود بود
 .به خاك سپردند

  چايي- 36
 )به روسي( ايستكان - 37
 ها  آوهي- 38
 غلطان.... غلطيدند= غلتان...غلتيدند- 39



 62   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان     

بردندت، دنيCاي تCو آCه ايCن اسCت؟       هدا آجا مي :  فرياد برآورد  ]و[اختيار به خدا ملتجي شد        بي
: ناچCار بCه خCدا ناليCد    !  خواهد شد، جCاي ديگCر هCم آCه نيسCت         يك تكه گوشت بدن تو هزار تكه      

از قضا همان حين پاالن قاطر ايشان به درختCي بنCد شCد، آقCا  ميCرزا             ! الها تو به فريادم برس    
بCا سCر و دسCت شكسCته و صCورت         . حسين پايش را از رآاب درآورده و از قاطر آنCاره نمCود            

 . را به هزار زحمت به آبادي رسانيدخراشيده و لباسي پاره پاره شده، خود را و قاطر
بعد از اين واقعه به خداوند معتقد بود ولي با هيچ يك از انبيCاء ميانCه نداشCت، تCا ايCن آCه در               
سنه هزار و دويسCت و نCود و چهCار بCه شCرف اقبCال فCائز شCد و در سCنه هCزار و سيصCد بCه                       

ان آدم فرسCتاد آCه شCما    ميرزا نزد ايشC  يحيي. حبس سلطاني در رشت با دوستان گرفتار گرديد    
را به دين و مذهب چه آار، خود شما هرگاه ادعاي مطلبي نمايي قبولCت داريCم، چCرا خCود را       

 امCCا وي در [.  ببندنCCد] غCCل[ تCCو هCCم 41 شCCاهزاده پيغCCام فرسCCتاد بCCه گCCردن]! اي؟[ مCCتهم داشCCته
 يحيCCي شCاهزاده .  بعCداز مCدتي حCCق را پيCدا آCCرده، البتCه از دسCت نخCCواهم داد     ]جCواب گفCت آCCه  

 شما به خانه علمCا رفتCه خCود    ] آه[ميرزا از آثرت محبتي آه به ايشان داشت، پيغام فرستاد       
آقCا ميCرزا حسCين قبCول آCرده، بCه خانCه علمCا         ! نمايم و تبري نمCا     ، من جبيره مي     را نشان داده  
در هCCر خانCCه از علمCCا آCCه تشCCريف بردنCCد اقامCCه دليCCل و بCCراهين در اثبCCات امCCر . تشCCريف بردنCCد

علما مجدد به شاهزاده نوشتند آه شما اين مCرد را فرسCتاديد آCه نCزد           ! نمودند    رك بيان مي  مبا
مجدد جنCاب آقCا ميCرزا حسCين را     ! نمايد ايشان آمده ما را تبليغ مي . ما تبري نمايد و توبه آند     

پCCس از ورود ايشCCان در حCCبس گCCره ثCCاني، دفتCCر و قلمCCدان را   . گرفتCCه بCCه حCCبس خانCCه آوردنCCد 
 .يي ميرزا از ايشان خواسته، به آمال سرور و شادماني تسليم نمودندشاهزاده يح

دختري داشت مسمي به رقيه سلطان؛ خيلي تعلق خاطر بCه  . عيال ايشان آن ا يام مؤمنه نبود    
آورد زيCاده از حCد     در مجلس و محافل هر وقت آCه دختCرش را بCه خCاطر مCي         . اين طفل داشت  
عيالش چCون تعلCق ايشCان را بCه         . ن و دل من است    رقيه سلطان جا  : گفت  مي. مسرور مي شد  

يCCومي از ايCCام رفتCCه، رقيCCه سCCلطان را لباسCCي خCCوب پوشCCانيده و       . دانسCCت رقيCCه سCCلطان مCCي  
شCايد آقCا   . شستشو داده و به زلف هCاي او شCانه زده، بCا حCال خCوش وارد حCبس خانCه نمCود           

          Cري بجويCود، تبCبس شCانع از حCCت او مCده محبCود را ديCر خCين دختCرزا حسCد ميCCرون بيايCد بي !

                                                                                                                                              
  سنگ- 40
  گردم- 41
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شCينده بCودم شCيطان در حCين     : اش افتCاد، فرمCود     بCه نCور ديCده      ] آCه  [آقاميرزا حسين چشCمش     
دهCد شCايد ايمCان     شود، مال و عيال و اوالد به انسان نشان مي مرگ به لباس انسان ظاهر مي 

ه برو پدر سوخته حق آن آ. اي بينم آه تو شيطان من شده الحال به عين مي   . انسان را بگيرد  
به آمال سرور و خوشي در حبس خانCه بودنCد تCا حكCم بCه             ! ديگر در حبس خانه بيايي نداري     

 .اخراجش شد
بعCCد از اخCCراج از رشCCت بCCه اورميCCه تشCCريف بCCرده، اوقCCات را بCCه  . چهCCار مCCاه در حCCبس بودنCCد

به اورميه اهCل بيCت را   . بعد عيالش هم به شرف اقبال موفق شد       . گذرانيدند  خوش وضعي مي  
 .طلبيد
مCدتي  . زخCم هCا آCارگر نشCد    . تي در بازار اورميه اشCرار ريختنCد چنCد زخCم بCه ايشCان زدنCد        وق

.  عCالم فCاني را وداع نمCود     - جل ذآCره و ثنائCه      -زندگاني به خوشي نموده، به حسب جمال قدم       
در روز اول عرض شدآه هفت نفر از دوسCتان را آCه اسCامي ايشCان عCرض      ! رحمه اهللا عليه 

 آCه هCر دو   -42عد آقا سيد مهدي آفاش اصفهاني و حاجي خليل قمي     روز ب . شد، حبس نمودند  
شCCي بودنCCد و تCCازه بCCه رشCCت وارد شCCده، دآCCان جراحCCي داشCCتند و بCCه بCCابي هCCم   يبCCه لبCCاس درو

 بCCه - آCCه پCCنجم جمCCادي االولCCي باشCCد    - بCCه اختيCCار خودشCCان دو يCCوم حCCبس    -معCCروف نبودنCCد 
رفقCCاي مCCا آجCCا مCCي : رسCCيدند آCCهاز فراشباشCCي و نايCCب الحكومCCه پ. ديوانخانCCه حكومCCت آمدنCCد

خيلي مردم را حبس نموديم، اسCم رفقCاي خودبگوييCد؟ آقCا             : باشند؟ فراش باشي اظهار داشت    
مگCر شCما بCابي    : فCراش باشCي پرسCيد   . طايفCه بCابي هCارا مCي گCويم     :سيد مهCدي اظهCار داشCت    

شيم و مCا  با بلي، بابي مي: هستيد؟  آقا سيد مهدي به اتفاق رفيقش حاجي خليل اظهار داشتند     
بCه  . في الفور ايشان را بCه حبسCخانه آوردنCد، غCل و زنجيCر نمودنCد            ! را به رفقاي ما برسانيد    

شCناخت چCرا    شما معروف به بابي نبوديد واحدي از اغيار شCما را نمCي   : ايشان عرض شد آه   
خواسCتيم از ايCن موهبCت    : به اختيCار خCود، خCود را گرفتCار حCبس نموديCد؟ اظهCار داشCتند آCه          

عطيCه آبCري آCه حCبس در سCبيل محبCوب يكتCا اسCت،ما هCم نصCيبي بCريم و بCا شCCما             عظمCي و  
حرآCCات ! شCCرآت نمCCاييم و طاقCCت مفارقCCت شCCما را نداشCCته بCCه اختيCCار خودمCCان شCCرفياب شCCديم 

                                                           
ديگر . شش آمدرفيق دروي/ سيد مهدي درويش و درويش ديگر:  در ظهور الحق نام اين دو حاجي- 42

 )773-772، 759/ 2-8(اين آه آنها را از دستگيرشدگان نخستين روز شناساند 
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هCا بCه    ايشان در انظار يار و اغيار زياده ازحد جلوه نموده واهميت پيدا آرده آCه، اتحCاد بCابي          
 !نمايند و آشته شدن هم اتحاد مياي است آه در حبس رفتن  درجه

دوستان به آمال محنت و ذوق و ذآر در حبسخانه تشريف داشCتند و حCبس خانCه را جCارو و           
هCCاي گCCالب در محCCبس ريختCCه جشCCن وسCCروري برپCCا نمودنCCد آCCه عبCCرت     پCCاآيزه آCCرده، شيشCCه

ا زنجيري آه حبسي ه. در شب اول خيلي سخت بر دوستان گرفتند    . ها و محبوسين شد     قراول
داشتند خيلي بزرگ و طويCل بCود؛ از قCراري آCه جنCاب آقCا ميCرزا بصCار شCمرده آCرد هفتصCد                

 .حلقه زنجير بود آه مردمان مجرم و غيرمجرم در گردن داشتند
 را، آCه از جملCه مCا هفCت نفCر بCوديم از حبسCخانه بCا زنCدانيان           ] هCا  [وقت غروب تمCام حبسCي     

دانسCCتيم مقصCCود   انCCه بCCود آوردنCCد، نمCCي   آCCه آنCCار حCCبس خ  ] اي[بيCCرون بردنCCد، در مخروبCCه   
پCCس از ورود بCCه آن خرابCCه ابريCCق . حضCCرات از بيCCرون آوردن مCCا و زنCCدانيان چCCه چيCCز اسCCت 

آب يCا بCا آب در    اي بCي  هر يك از زندانيان ابريق شكسته  . هاي زيادي آنار آن محل بود       شكسته
غيCره نماينCد و تمCام    دست گرفته بند جامه را باز آرده، مكشCوف العCوره نشسCته آCه ادرار و                   

خCواه ادار داشCته   ]براي همين هCر آCدام از آنهCا     .  ه اند  [زندانيان چون به يك زنجير بسته شد        
باشCCد خCCواه نداشCCته باشCCد، باالجبCCار بايCCد بCCا زنCCدانيان همراهCCي نمCCوده بنشCCيند زمCCين، هCCم بCCه     

 خيلي. آيد  آثيف است آه به وصف نمي] اي[اندازه
بعضCي از دوسCتان بCه شCوخي ومCزاح         . ب و دشCوار گذشCت     بدوضعي بود، بر مCا خيلCي صCع        . 

ها را به  پس ازا نجام اين حرآت وحشيانه ابريق شكسته  . داشتند  ساير دوستان را مشغول مي    
 . جاي خود گذاشته، وارد حبسخانه شديم

چCCاهي در زنCCدان خانCCه حفCCر نمCCوده بودنCCد آCCه شCCب هCCا زيCCادتي زنجيCCر را در چCCاه ريختCCه قفCCل    
نفCر بCابي را درشCب اول پهلCوي يكCديگر غCل و زنجيCر آCرده و زنجيرهCا را                ماهفت  . آردند  مي

هاي ما به يكديگر دو حلقه تا سه حلقه زنجير بCيش   چنان سخت آشيده بودند آه فاصله گردن    
هاي زنجير هم مضايقه   به اين سختي و شدت ما را پهلوي يكديگر خوابانيده و از حلقه            . نبود

آنند، همان قسCم زنجيCر گردانCده مCا را       سفت مي43ي چطورداشتند، تنگ اسب را براي سوار 
ديگر نموده آCه نصCف   همسخت آشيده وبه يكديگر ما را وصل آرده و قفل به زنجير و قالب         

 .شب زنجير از چاه برون نياورده اسراف ننماييم

                                                           
  چنين- 43
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هوايي به غايت گرم و حبسخانه هم يك سوراخ آCوچكي منفCذ در سCقف خانCه داشCته، حبسCي                     
فCاني را هCم عCادت چنCان بCود آCه بايCد        . افزايد يت نفوس البته بر گرمي حرارت مي   هوا و جمع  

. چه تابستان و چه زمستان، چه در سفر و چCه در حضCر  ! همواره تنها بخوابم و با لباس هم      
از . لباس خواب من منحصر به پيراهن و زير جامCه نCازك بCود   . نمودم   خواب مي  ] اين چنين  [

. لم از شدت گرمCي تپيCدن آغCاز نمCوده نزديCك بCود جCانم بCه لCب آيCد           حرآات ظالمانه زندانبان د   
جناب آقا ميرزا يوسف علي پهلCويم خوابيCده بCود؛ از اضCطراب و حCالم مطلCع شCده آCه طCاقتم               

ميCCرم، هرگCCاه بشCCود تمCCام   معCCروض داشCCتم از شCCدت گرمCCا مCCي  . طCCاق شCCده احوالپرسCCي نمCCود 
ا بيCCرون آورم ونفسCCي تCCازه نمCCايم شCCايد  زنCCدانيان يCCك دفعCCه حرآCCت نماييCCد آCCه بتCCوانم لباسCCم ر  

جناب آقا ميرزا يوسف علي بCه جميCع زنCدانيان تفصCيل را     . محفوظ مانم واال هالك خواهم شد  
فرمود و خواهش نمود آه يكدفعه حرآCت نمايندآCه ميCرزا مهCدي لبCاس خCود را بيCرون نمايCد                

رده افتCادم، ندانسCتم   زندانيان هم قبCول آCرده يكدفعCه نشسCته، فCاني فCوري لبCاس را بيCرون آو                
مCCروت اعتنCCا ننمCCوده، بCCه همCCان حالCCت صCCعب    زنCCدانبان بCCي. غCCش نمCCوه و يCCا بCCه خCCواب رفCCتم 

در عالم رويا خواب ديدم آه حبس بنده نوزده يوم طول خواهCد آشCيد و بعCد خCالص       . خوابيدم
صبح تفصيل خوابم را به جناب آقا ميرزا يوسف علي و ديگران معCروض داشCتم    . خواهم شد 

 !متداد حبس بنده نوزده يوم خواهد بود و چنان واقع شدآه ا
يوم دويم حبس پس از ورود آقا سيد مهدي آفاش و حاجي خليل، استاد ابراهيم آليچCه پCز بCا         

 پسCCر مشCCهدي ميCCرزا رفيCCع  -بCCرادرش اسCCتاد اسCCماعيل و آقCCا مشCCهدي علCCي و آرباليCCي قاسCCم  
 اسCCتنطاق نمCCوده، بCCه   را آروده،44 و اسCCتاد اسCCماعيل و اسCCتاد ابCCراهيم صCCباغ قزوينCCي-زرگCCر

جمعيت ما  . آقامشهدي علي واستاد براهيم آليچه پز را نگاه داشتند        . منزل خودشان فرستادند  
آقCا مشCهدي علCي و اسCتاد ابCراهيم و آقCا سCيد        . بالغ بر يازده نفر شده، قت نفCر از قبCل بCوديم         

 .مهدي و حاجي خليل قمي ملحق شده، يازده نفر شديم

                                                           
 فاضل مازندراني نوشت آه محمداسماعيل و محمد ابراهيم صباغ قزويني در نخستين روز - 44

ز، به پندار همواين دو را نيز پس از سه رو. دستگير شدند” دو روز مانده به نوروز “1300سرآوب 
براي پايداري هم بند پايداران آردند ولي در برگي ديگر انان را از جمله شش تني برشمرد آه 

نگ،  (.و آزاد شدند ”  همانروز اول حبس به منازل مالها رفته نوشته اسالميت خود گرفته“
 )2/759،773-8ظهورالحق، 
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ازحبسخانه بCا تمCامي زنجيCر    . نه در بيرون حبس آمده حكم به احضار ما نمود        ريس تلگرافخا 
پس از مالحظCه و تأمCل سCر بCه     !  آوردند - محقري داشت  ] ي [ آه فضا    -به بيرون حبس خانه   

 [شCفاهًا صCحبتي بامCا    ! از قرائن چنين معلوم شده آCه حيCا نمودنCد          . زيرانداخته تشريف بردند  
تادند آه از جانب حضرت سلطان مامورم آه هر آCه بCابي اسCت        نمايند، پيغام فرس    ]نخواستند

 سCلطنت ايCران آن زمCان ناصCرالدين      -بگيرم و حبس نمايم تا اذن جديد از سلطان صادر شCود           
. نمCايم   هر آدام آه بابي نيستند تبرا نموده، بد بگوئيد من شمار ا مرخص مي       -شاه قاجار بود  

پCس  از  ! نمCائيم  گCوئيم و سCب نمCي    احدي بد نمCي يازده نفر مذآور معروض داشتيم آه درباره       
   Cلطان                  يتحقيق و رسCرت سCور حضCه حضCه بCه تهرانCًا بCيده، تلگرافCك را رسCك يCامي يCدگی اس

 . ناصرالدين شاره قاجار خبرد اده، حضرت سلطان تلگرافًا مضمون زيرا را خبر دادند
 :هاي گيالن است مضمون تلگراف حضرت سلطان درباره بابي

اين طايفه ضاله مذله نبايCد در آن حCدود   ! زندران جنگلستان و شكارگاه من است    گيالن و ما  «
 ».انتهي. باشند و حبس ابد يا اخراج بلد

 آCه  -پس از صدور اين حكم محكم امورات سخت تر شCده و قCرار شCد آCه مCا را بCه سCياهچال                  
 . منزل دهند-شديدتر و بدتر از آن حبسي نيست

زاده يا يكي ديگر بCه   سيدابراهيم همشيره. نمودند انه طبخ ميناهار و شام در اوايل وروداز خ   
. داديCم  هCا از دزد، قاتCل، الCواط واشCرار را خCوراك و غCذا مCي         آوردنCد و تمCام حبسCي        حبس مCي  

عريضCه بCه عبCداهللا خCان     . سلوك با مردمCان اشCرار در حبسCخانه البتCه صCعب و دشCوار اسCت         
ماييد مارا تهران برنCد و در تهCران تكليCف مCا       والي نوشته آه هرگاه ما مقصر دولتيم امر بفر        

معلCCوم شCCودو هرگCCاه حرآCCت بCCدون اذن حضCCرت سCCلطان امكCCان نCCدارد، مCCا را جداگانCCه حCCبس     
با مردمان اشرار و اراذل محشور نسازيد و زنجيCر مCا را بCا زنجيCر دزدهCا و سCايرين        . نماييد

 .جدا آرده تا تكليف مامعلوم شود
ما بCه مالحظCه آن آCه    . ستاد و پنجاه تومان پول از ما خواستدر اين بين فراش باشي آدم فر     

.  ما را گذاردنCد  مبادا عادت نمايندو هر روز پول از ما بخواهند قبول نكرده، بناي زجر واذيت        
آقا رسول را به آتك گرفتند  آه ديگران حساب آار خود را بنمايند، آه هر آس پCول ندهCد از           

 هرگاه مقصريم بCه آنچCه   ] آه[اي به حكومت نوشتيم  يضهمجدد عر. بهره نخواهد بود  آتك بي 
مCان   تكليف شما است عمل نماييCد؛ يCا حCبس ابCد نماييCد و يCا اخCراج بلCد و يCا بكشCيد و آسCوده                
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پول خواستن و اذيت نمودن هرگCاه بCه اذن حكومCت و حضCرت سCلطان اسCت حاضCريم          ! داريد
باشCي فرسCتاد و     عريضه مCا را نCزد فCراش   عبداهللا خان والي . واال بفرماييد آه اذيتمان ننمايند    

 ] اي را[ وارد حCبس شCده عريضCه    ] ايCن رو [از .  و ملعنت فراش باشCي افCزود    45بر شرارت 
 آغCاز نمCود و اظهCار داشCت آCه      46آه به حكومت نوشته بCوديم در دسCت گرفتCه، زشCت گCويي            

ام پCول    خواسCته ايد آه زنجير حبس ما از سايرين جدا نماييد، اين پنجاه تومان آه             شما نوشته 
 پنجCاه تومCان پCول از مCا     47بCاري بCه جبCر و عنCف    . زنجير شما است آه بايد بدهيد تCا بسCازيم     

اگCر چCه زنجيCر تCازه ناصCاف و سوسCه           . پس از چندي زنجير ساخته براي ما آوردنCد        . گرفتند
نمود،معهCذا علCت افتخCار      و گCردن را زخCم مCي   - چه آه تازه بود و ساييده نشCده بCود       -دار بود 

 .ودمان دانسته و زنجير را گرفته، بوسيده به گردن نهاديم و شكر الهي نموديمخ
 از الهيجCان بCه رشCت    ] را[بعد از چهار يوم حبس، جناب عندليب و آقا محمد صادق قزويني     

جنCCاب . اي يافتنCCد از ورود حضCCرت عنCCدليب در حبسCCخانه، مجCCدد دوسCCتان حيCCات تCCازه. آوردنCCد
 . فرمودند عندليب دوستان را دلداري مي

 آه مومنه آامله و بالغه و شاعره بود، با والCده ايشCان   - ليلي خانم-همشيره آقا مشهدي علي 
چCCون نسCCوان بودنCCد وبCCراداران و فرزنCCدان .  نCCزد عبCCداهللا خCCان والCCي بCCرده اسCCنتطاق نمودنCCد ،

 . در حبس بودند، متغرض نسوان نشدند، مرخص نمودند] نيز[ايشان 
چهCل سCال اسCت در    : جناب عندليب فرمودند. بيده واستنطاق نمودجناب عندليب راحكومت طل   

فرمايCد و تمCام اهCل      صاحب دنيا در عكا نشسCته بCه صCورت جلCي نCدامي             . عالم اين ندابلنداست  
فرمايد و رؤساي هر ملت حاضر نموده تا با ايشان  نمايد و مي    عالم را به امر خود دعوت مي      

بد، از گرفتن ده نفر يا صد نفCر چCه ثمCر مترتCب     صحبت شود و حق از باطل تميز و تفضيل يا     
گوينCد صCاحب امCر در عكCا اسCت،       هCر گCاه علمCا راسCت مCي      ! است، آب را بايداز چشCمه بسCت       
ايشCان را جCواب گفCت؛ جميCع خلCق را آسCوده دارنCد واال از        . بطلبند و با ايشان گفتگCو نماينCد       

 آشتن و حبس نمودن معدود و قليل چه ثمر؟
هCر  : ها نمود و اظهار داشCت  ،ايشان را تكليف به نوشتن اسامي جميع بابي عبداهللا خان والي    

جنCاب عنCدليب قبCول نفرمودنCد، بCه حبسCخانه       ! گاه راست نگويي، شمارا سياست سخت نمايم      
                                                           

  شرافت- 45
  گرفته به زشت گويي- 46
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هCا را   عبداهللا به من امCر نمCود اسCامي حضCرات بCابي           : جناب عندليب اظهار داشت آه    . آوردند
بعضCCي صCCالح در ذآCCر نوشCCتن  .  و اذيCCت نخواهCCد بCCودبنويسCCم، هرگCCاه ننويسCCم خCCالي از زجCCر 

در هCCر حCCال حضCCرت عنCCدليب از . اسCCامي دوسCCتان نديدنCCد وبعضCCي صCCالح دانسCCتدآه بنويسCCند 
هCا را از زن و مCرد و اطفCال سCاآن رشCت و         آثرت اصرار و تحكم عبCداهللا خCان، اسCامي بCابي           

سCCامي مCCردم نCCزد پCCس از فرسCCتادن ا. توابCCع رشCCت هCCر چCCه بCCود نوشCCته، تقCCديم حكومCCت نمCCود 
حكومت، انقالب غريب در رشت و توابع آن واقCع شCده و جمCع آثيCري را گرفتCه بCه حكومCت                

 .آوردند و اآثري حاشا و تبرا نموده خالص شدند، بعضي استقامت نمودند
آقا رسول قناد قبل ازواقعه گرفتاري، از امر مبارك اعراض آرده؛ بعد توبه نموده راجع شده         

صد آه اسباب حبس فراهم شد، حرآات حضرت عندليب را بهانه نموده، و در سنه هزارو سي   
بعCد از مCدت دو يCوم در حCبس از امCر مبCارك اعCراض نمCوده، از          . مجدد بناي تعرض گذاشCت    

 .حبس خالص شد
 . از حبس خالص شد- حاجي مال خشكجاري-آقا مشهدي علي به توسط امام جمعه رشت

والCد مرحCوم در آخCر عمCر ايشCان را اختيCار       .  خCاتون بنده را والده عيال مسمي بود به حليمه    
حليمCه خCاتون دختCري از شCوهر قبلCي خCود مسCمي بCه                .نمود، اوالدي از والد مرحCوم نداشCت       

 يCك   48پس از فوت مرحCوم والCد بCا آن آCه    . شيرين و شهربانو خانم داشت، بنده اختيار نمودم       
را بسياردوسCCت و عزيCCز  بCCرد و خCCاطرم   پسCCر و دو دختCCر ديگCCر داشCCت بCCا بنCCده بCCه سCCر مCCي      

 آشنايي 49اين بيچاره پس از وقوع حادثه حبس، نزد عيال آنسول روس آه سابقه    . داشت  مي
قراري را گذاشت تا آن آCه از آثCرت تضCرع      بناي زاري و گريه بي ] رفت و  [ داشت   ] با وي  [

 حCبس  فاني ابدًا اطCالع نCدارم و خالصCيم رااز   .  به حمايت بنده واداشت ] را [و زاري، آنسول    
 .دانم از محاالت مي

 حبسخانه آمده اظهار داشCت  ] به[يومي از ايام علي نام چهار دهي آه از فراشان دولتي بود        
آنسCCول روس بCCه خCCواهش  ! برميCCرزا مهCCدي سCCخت نگيريCCد ايشCCان را خCCالص خواهنCCد نمCCود   

ا ز حكومCت درخواسCت آCرده آCه       . عيالش به همراهي ايشان به وساطت اين عبد قيام نمودند         

                                                                                                                                              
  انف- 47
  آنان آه -48
 
  سابق- 49
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حكومت اظهار داشت اختيار از من ساقط شده، از تهران بايد امCر بCه     ! نده را مرخص نمايند   ب
جنCاب آنسCول از سCفارتخانه روس در تهCران خالصCي بنCده را از               . خالص ايشان صادر شCود    

نظر به خواهش جناب آنسCول ،حضCرت سCلطان بنCده را بCه             . حضرت سلطان درخواست نمود   
 .آنسول صاحب بخشيدند

قف نوزده يCوم در حCبس، دو نفCر از مCالزم هCاي آنسCول و دو نفCر فCراش حكومCت                   پس از تو  
بشCارت رفCتن از حCبس خانCه و     ] . بشCارت دادنCد  [آمCده و بنCده را بCه خالصCي از حCبس خانCه       

محCCزون : حضCCرت عنCCدليب فرمودنCCد. گذاشCCتن حضCCرت را در محCCبس بCCرايم خيلCCي مشCCكل بCCود 
آه اقدامي در خالصCي خCود ننموديCد، خداونCد        نباشيد اسباب خدايي است آه فراهم شده، شما         

بCه جهCت شCما    . چنين فراهم آورده؛ البته بايد هر يك از ماها به بهانه واسCطه خCالص بشCويم         
 ! اسباب خالصي بهتر و خوبتر فراهم آمده، جاي تأمل ودرنگ نيست

 به آمال حزن حضرات  دوستان را وداع نموده، بCه اتفCاق مالزمCان آنسCول بCه خانCه آنسCول               
. انCد  ام حليمه خانم سر پا ايستاده و عيال کنسول روي آرسCي نشسCته   در حيني آه والده  . آمدم

اگر چCه آن ايCام سCنم  بيسCت و هفCت بCود ولCي بCه عارضCم خCط ندميCده بCه نظCر هيجCده سCاله                          
پCCس از معرفCCي، رّقCCت بCCه ايشCCان دسCCت داده     . شCCناخت عيCCال آنسCCول بنCCده را نمCCي  . آمCCدم مCCي

. ل است چرا ايشان را حبس نمودند؟ بنCده را بCه والCده تسCليم نمودنCد     اين طف: اظهارداشت آه 
 . و اظهار تشكر نمود ] شد[والده از مالقات بنده بسيار مسرور

در مدت دو يوم با اجزاء آنسCول بCي پCرده و آتمCان صCحبت از      . دو يوم در خانه آنسول بودم 
 !هار ايمان و اقبال نمودمحمد آريم بيگ آه ناظر آنسول و بود اظ. نمودم امر مبارك مي

اهل رشت چون بنCده را از حCبس خCالص ديدنCد اجمCاع آCرده، استشCهادي مطCول مهCر آCرده،                 
 بCCه خانCCه آنسCCول شCCتافتند آCCه بنCCده را از آنسCCول درخواسCCت نمCCوده بگيرنCCد و ] ي[جمCCع آثيCCر

 محمد آريم بيگ آه اقبال نمCوده بودنCد ، خلCق را بCه لسCاني       . آنچه ميلشان است مجري دارند    
 .لين متفرق ساخته نگذاشت آه فتنه بزرگ شود

 اهل بيت و اطفال ديCدن نمCوده شCب     ] از [پس از توقف دو يوم در خانه آنسول به خانه آمده            
ام سلطان خانم بCه منCزل آمCده، اظهCار داشCت آCه از        يوم بعد همشيره. را در خانه به سر بردم  

آن بيچCاره در منCزل آمCده    . آردند اصغر ديشب يكصد تومان گرفته خالصش  ] علي [آقا ميرزا   
آه استفسار حال نمايد مجدد ايشان را گرفتند و آقا ميرزا علي اصCغر را ضCعف عCارض شCده      
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غش نموده، با همان حال غش ايشان را به عبا پيچيCده بCه دوش گرفتCه و بCه منCزل حكومCت               
تCوي  .  آمCدم بر فاني اين فقره خيلي موثر گشCته طاقCت توقCف خانCه را نداشCته، بيCرون           . بردند
دوبCاره خواهنCد   . نمايم و يقين دارم آه براي من اسباب زحمت خواهد بCود  ها گردش مي   آوچه

از توي خانه نزد عيال و اطفال نگيرند آه اسCباب تشCويش خCاطر ايشCان شCود،از               . مرا گرفت 
. آCردم  هCا گCردش مCي     الCي وقCت عصCر در آوچCه        ! توي بازار يا آوچه بگيرند، البته بهتر است       

 .روم نده شيرين خانم هم مراقب حالم بود آه به آجا ميعيال ب
 دوسCتي باايشCان داشCتم رسCيده،         50وقت غروب نزديك خانCه حكCيم فCانوس مسCيحي آCه سCمت              

آجCCا بCCروم؟ عجالتCCًا : هCCا سCCرگرداني؟ گفCCتم چCCرا تCCوي آوچCCه: شCCيرين خCCانم نزديCCك آمCCده پرسCCيد
بCCرو خانCCه حكCCيم  : ن گفCCتمبCCه ايشCCا! روزگCCارم پريشCCان و محCCل امنCCي آCCه زيسCCت نمCCايم نCCدارم   

گويد ممكن است در خانCه شCما بيCايم و چنCد روز بمCانم؟ ايشCان        فانوس، بگو ميرزا مهدي مي  
عيCال  . هم به خانه حكيم فانوس مسيحي رفته، به عيال حكيم فCانوس تفسCير را اظهCار داشCت             

 عيCال حكCيم فCانوس دم   ! بيCرون در اسCت  : فالني آجا است؟ عرض نمCود   : حكيم فانوس پرسيد  
در . درب خانه آمده، به آمال محبت بنده را به خانه خCود آورده، منزلCي رابCرايم تعيCين نمCود            

 .منزل ايشان نوزده يوم توقف نمودم
. مردي خيرخواه و رحCم دل و مهربCان بCود   . حكيم فانوس مسيحي از اهل جلفاي اصفهان بود  

ر گCيالن او رسCم    آاشCتن را د 51با اآثCر مردمCان رشCت معاشCرت و مCراوده داشCت و پCاپروس             
 سبب اين خدمت بزرگ به دولت و ملت ايران ،صاحب نشان درجه سCيم و سCالي      ] به [. نمود

ايCCن مCCرد ] . بCCود[يكصCCدو پنجCCاه تومCCان مواجCCب از طCCرف دولCCت بCCراي ايشCCان تعيCCين گشCCته    
 [نمودآCه محCال     بنCده آمCده و فCاني را نصCيحت مCي     52مهربان و خيرخواه همه روزه به اطCاق      

خوب است آه به اتفاق بCرويم خانCه يكCي ازعلمCا،        . انيد در رشت زندگي نماييد     شما بتو  ]است

به ظاهر بد بگCو و آسCوده بشCو؛ در بCاطن بCه هCر عقيCده آCه هسCتي بCاش وصCورت ظCاهر را                
 !اصالح نما تا بتواني زندگي نمايي

                                                           
  آه به سمت- 50
 توتون سيگار/ پاپيروس=  پاپروس- 51
 .همه جای دستنويس اطاق آمد.اتاق=  اطاق- 52
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. نمCود   عنCوان مCي  53اي هر روز نظر به اخبار جديد به قسم دلسCوزي و خيرخCواهي و روضCه             
داشت آه عيسويان بعد از حضرت مسيح سيصد سال مثل ملت شما در انظCار نCاس       ر مي اظها

عاقبCت تقيCه   . ذليل واسير بودند و جمعCي آثيCر از عيسCويان را بCه انCوع اقسCام شCهيد نمودنCد          
شما هم تقيCه نماييCد تCا ديCن شCما      . نموده و به تقيه امر خودشان را پيش برده عالمگير شدند       

يومي آه تمام مردم دشمنند و آنان آه بابي هستند يا تقيه آرده خCالص      در چنين   ! ترقي نمايد 
توانيCد بCدون تقيCه نمCودن در ميCان خلCق        باشند، شCما نمCي   شدند و يا تقيه ننموده در حبس مي       

ممكCCن اسCCت آCCه شCCما را بCCه خانCCه علمCCا بCCرده و از شCCما محCCض    . راه برويCCد و زنCCدگي نماييCCد 
ما بCCه خانCCه علمCCا بCCدون پرسCCش آفايCCت آننCCدو بCCه بCCه ورود شCC. دوسCCتي بCCا مCCن چيCCزي نپرسCCند

بنCCده هCCر روزي يCCك جCCواب مقCCرون بCCه   . نمCCاييم صCCورت ظCCاهر را اصCCالح نمCCوده معCCاودت مCCي 
گفCتم آCه هرگCاه بيCايم درخانCه علمCا، چيCزي هCم بپرسCندو سCب            مCي . دادم صواب بCه ايشCان مCي     

اثر و نتيجه است،  لماتم بيتوانم از بعد تبليغ نمايم و آ ننمايم، باز ذلت امر بهائي است و نمي       
 .مردم اعتنا ننمايند؛ تا آن آه شهادت جناب حاجي نصير شهيد واقع شد

 
 حكايت جناب حاجي نصير شهيد است

 
 از حCبس دوسCتان رشCت گذشCته بCود، جنCاب حCاجي نصCير را از خانCه              ] آCه  [پس از دو هفته     

بنيCه و مCرض اسCهال     بCه حالCت ضCعف    - به مرض اسهال مبتال بود    -خودشان آه خوابيده بود   
پCس از  . هواي حبسخانه آثيف و حبس بر مCرض جنCاب حCاجي افCزود          .  حبسخانه بردند  54به  

بCه حكومCت خبCر دادنCد آCه جنCاب حCاجي        . مدت نه يوم در حCبس بCه عCالم بCاقي رجCوع فرمCود       
ده نفCر فCراش بCا چهCار حمCال، تCابوتي دم حبسCخانه آورده و نعCش         . نصير در حبس فوت شCد     

مردم شهر مطلع شده آه ايCن  .  در تابوت گذاشته و از حبسخانه بيرون بردند  مبارك ايشان را  
تعاقب نموده،از سنگ وسفال و چوب زدن و ريختن بر تCابوت  .تابوت جناب حاجي نصيراست  

حمCCال هCCاي تCCابوت هCCم از چCCوب و سCCنگ خCCوردن بهCCره گرفتنCCد و از تCCرس . مضCCايقه ننمودنCCد
بCCا ايCCن غلغلCCه و همهمCCه و . گCCذارده فCCرار نماينCCدتوانسCCتند تCCابوت را زمCCين  هCCا هCCم نمCCي فCCراش
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 گذاشCته فCرار آردنCد،    - آه منCزل جنCاب حCاجي نصCير بCود      -گيرودار تابوت را به محله زاهدان     
 آCه حCاجي نصCير    ] اي[خانCه  . مبادا دوباره ايشان را فراشان مجبCور بCه تحمCل تCابوت نماينCد          

عاياي دولت روس بCود، خانCه را   عبدالمحمد نامي آه از ر. شهيد داشت خريداري ايشان نبود    
پCس از گذاشCتن نعCش مبCارك در آنCار در خانCه،       . به آرايه به جناب حاجي برگزار نموده بCود        

زنCCد، يكCCي چCCوب و  خلCCق بCCي حيCCا، بنCCاي هرزگCCي را گذاشCCته؛يكي بCCه جسCCد مبارآشCCان لگCCد مCCي
ن را ريزد و چشم هاي مبارك ايشا آند، يكي آب دهان به صورت مبارآش مي سنگ حواله مي
. آننCد  ريCش هCاي مبCارك ايشCان را مCي     . اندازنCد  آورند و بCه دور مCي        در مي  55با چاقو از حدقه   
عبدالمحمCCد  صCCاحب خانCCه ،خلCCق را  .  آورده آCCه جسCCد مبCCارك را آتCCش زنCCد 56يكCCي رفتCCه نفCCت 

بCا فراشCان   ]. آورد[متفرق ساخته؛ فورًا به آCارگزاري اطCالع داده، ده نفCر فCراش و آCارگزار        
مال ديگCر پيCدا آCرده، نعCش مبCارك را حرآCت داده در بيCرون شCهر رشCت بCه             حكومت چهار ح  

 آنCCCار رودخانCCCه 57طCCCرف راه قCCCزوين و طهCCCران نزديCCCك پCCCل حCCCاجي محمCCCدباقر جنCCCب ناصCCCريه
در آن محل چاهي عميق بود، جسCد  .  به ولي بزگوار معروف است  ] آه [صيقالن،محلي است   

 .مبارك ايشان را در آن چاه انداختند
يCCن ظلCCم و شCCورش، حكCCيم فCCانوس بيشCCتر از پيشCCتر درمقCCام نصCCيحت برآمCCد و  پCCس از وقCCوع ا

يومي از ايام اظهار داشCت آCه شCما جCوان هسCتيد و اول      . شنيد هروقت به مناسبت جوابي مي 
از آشتن و حبس شدن و آواره گشتن در سبيل محبوب شCما پCروا   . شباب و زندگي شما است  

 و طالبيCد، ايCن عيCال و اطفCال شCما آCه واجCب        بCه جCان و دل آنچCه واقCع شCود مشCتاق            . نداريد
بCCا سCCلوك حاليCCه و . النفقCCه شCCما هسCCتند و سرپرسCCتي مCCال و دارايCCي ايشCCان قCCرض شCCما اسCCت 

! خداوند رحمان ابدًا راضي نبوده و نيسCت . ننمودن تقيه، نگهداري اطفال و عيال محال است       
ب ايشCان غCور آCرده، بCا     در مطالC . ها سكوت نموده بر خود پيچيCدم      پس از استماع اين عنوان    

عاقبCت صCالح در ايCن دانسCته آCه عيCال را رهCا نمCوده، خCود را فCارغ           . بخت بد به جنگ شدم 
 !سازم

وضCع  : پCس از ورودبCه منCزل اظهCار داشCتم آCه         .به عادت هر روز شيرين خانم بCه ديCدنم آمCد           
تقيه رشت را مطلعيد آه به چه اندازه مغشوش و پريشان است و زندگي من دراين شهر بد و  
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اگر شCما نباشCيد جCالي وطCن     .  و رفتن به خانه علما و بد گفتن به امر مبارك از محاالت است    
گوييد؟ خانه علما رفتCه ،محCض    شما چه مي. گردم نمايم و آسوده مي نموده به طرفي فرار مي   

نمايم ويا از شما حالليت طلبيده از اين ملك فرار نمايم؟ مقصودم      آسايش شما بدگفته و تبري      
 خود را از تعلق به عيCال و اطفCال رهCايي    ] هم[ عنوان اطالع مراتب حالش بود آه ] اين[از  

هرگاه محCض  :  پس از فكر و تأمل اظهار داشت]. را راحت سازم [ و هم شيرين خانم      ] داده [
توانيCد در رشCت    نمCي . شCويم   خواهي بCروي خانCه علمCا بCدبگويي، مCا راضCي نمCي        خاطر ما مي  
امCCورات مCCا را هCCم خداونCCد وا نخواهCCد  .  هCCر جCCا ميCCل داريCCد تشCCريف ببريCCد  بCCه. توقCCف نماييCCد

 [از ايCن حCرف شCيرين واسCتقامت ايشCان، زيCاده ازحCد مسCرور         ! گذاشت و اصالح خواهد شCد     
  بر حسن نيCت و ثبCات ايشCان را تحسCين نمCودم و مCادام العمCر ايCن حرآCت و عنCوان           ] گشتم

 .شيرين خانم در نظر بوده و هست
 جنCاب  -ايضCًا شCرحي از گرفتCاري سCادات خمسCه      ، جناب حكيم فCانوس وارد شCده  58رمقارن نها 

وضع رشCت  .  مذآور داشتكه به حكومت آورده استنطاق نمودند      -آقا رضا و آقا سيد علي نقي      
بCCه جنCCاب حكCCيم فCCانوس . بCCه غايCCت مغشCCوش و توقCCف در رشCCت بCCدون نقيCCه از محCCاالت اسCCت 

، شCCرحي بيCCان 59اطفCCال و عيCCال و دارايCCييCCوم قبCCل در خصCCوص نگهCCداري : معCCروض داشCCتم
 از او استفسCار  ] اسCت [حCال، شCيرين خCانم موجCود        . فرموديد آه موجCب تأمCل و تفكCر گرديCد          

اش ممكCن؛ بCه عCالج آن قيCام      هرگاه حرآات بنده نسCبت بCه ايشCان ظلCم باشCد چCاره           . نماييم  مي
جنCاب فCانوس شCيرين    ! شود و هرگاه ايشان را حرفي نباشد البتCه مالمCتم نخواهيCد فرمCود            مي

 را آه  هر روز در توقCف نمCودن رشCت      ] اي [خانم را مخاطب ساخته، نصيحت هاي مشفقانه      
از آشCته شCدن و   . فالني جCوان اسCت  : داشت ،لباس تازه پوشانيده اعاده نموده آه   به بنده مي  

 حاضCCر ] بCCاآي نCCدارد وبCCراي جانفشCCاني [حCCبس و پريشCCان شCCدن در سCCبيل ديCCن و آيCCين خCCود   
نمCود آسCي را بCر ايشCان حCق        عيال و اطفال نداشCت، هCر قسCم مCي        گاه تعلق نداشت،  هر. است

تعرض نبود ولي تربيت اطفال و نگهداري عيال بر انسCان فCرض اسCت، بCا وضCع حCال محCال                
است آه بتوانند در رشت توقف نمايند، چه آه تمام مردم با ايشان دشمن و تمام فسCاد رشCت          

خلق تCا جCان در بCدن دارنCد     . دانند ت آز آقا ميرزا مهدي ميو ظاهر شدن دين بابي ر ا در رش    
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گذارنCCد آCCه در رشCCت اقامCCت نماينCCد مگCCر آن آCCه از آيCCين خCCود انحCCراف جسCCته، نCCزد علمCCا   نمCCي
فCرار نمCودن ايشCان بCه ملCك      ! رفته، تبري نمايد يا از اين ملك فرار نموده، به ملك ديگCر رود        

شCCيرين خCCانم اظهCCار . و پرسCCتار ظلCCم اسCCتديگCCر و گذاشCCتن شCCما در ايCCن ملCCك بCCدون مخCCارج  
. شCويم  هرگاه به مالحظه خاطر ما بايد برود خانه علما و تبري بجويد، ما راضي نمCي     : داشت

حكCيم فCانوس سCر    ! خداوند حافظ و نگهدار ما خواهد بCود . هر جا آه ميل دارند تشريف ببرند  
ر خانه حكيم فانوس پنهان  مدت نوزده يوم د   . به زير انداخته واز بعد لب به نصيحت نگشود          

 !بودم و از اطالعات حبس به طور اتم مستظهر و مطلع
بCه  . فروختنCد  اي بCود آCه خCوراآي و غيCره در آن جCا مCي          منزلي آه داشتم مشرف به بازارچCه      
هر يك از مردم به آمCال آزادي ميCوه و نCان و غيCره در       . تماشاي آن محل گاهي مشغول بودم     

. رفتنCد  فروختند و به آمCال سCرور و شCادماني راه مCي           خود را مي  دست گرفته، فريادآنان مال     
گشود آه شما از اين مردمان پس مايه آه آاه و نان و تخم         نفس ناري زبان مالمت گاهي مي     

به مجرد ايCن  ! توانيد بيرون بياييد افتيد و نمي عنداهللا آه در حبس مي. فروشند، پست تريد    مي
آCردم آCه در تمCام اهCل ايCن        رقص مCي 60وق در توي طاالرنمودم؛ از شدت ذ خيال استغفار مي 

مملكت خداوند رحمان دستم را گرفتCه و بCه شCاهراه هCدايت داللCت فرمCوده؛ چCه نعمتCي اسCت               
نمCCودم و از انديشCCه و   شCCكر الهCCي قيCCام مCCي] بCCه[! بهتCCر و چCCه لCCذتي اسCCت اعظCCم تCCر از ايCCن؟ 

 .آردم وسوسه باطل توبه مي
هCCا را  نCCه جنCCاب حكCCيم فCCانوس دلCCم تنCCگ شCCده، امCCورات بCCابي  پCCس از توقCCف نCCوزده يCCوم در خا

صCورت حسCاب دآCانم را يCك هفتCه بCه        . تر و شديدتر ديده چاره جز فرار از رشت نديCدم            سخت
گرفتاري مانده، نموده بودم و صورت طلب و قرض ونقد و موجودي صاف و روشCن بودآCه                 

ت حسCاب را طلبيCده، مكتCوب    صCور . اي رخ بدهد اقًال قCرض و طلCب معلCوم باشCد      هرگاه حادثه 
مفصلي به جناب آقا سيد رضا معروض داشتم و دفتر روزنامه و حساب آل را نزد جنCاب آقCا        

معCروض داشCتم آCه بCراي بنCده      .  فرسCتادم - آه از دوستان و  مربوط به تجارت بود        -سيدرضا
       Cد آCين نماييCي را تعيCرده    هاقامت در اين شهر امكان ندارد، آسCول آCب را وصCنس و طلCا   جCي 
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از رشCت  . بهاي طلب بدهد و هرگاه چيزي ماند نCزد امينCي بگCذارد تCا دسCتورالعمل داده شCود                    
 معلوم نيست به آجا و چه جا خواهم رفت؟. حرآت نمودم
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 ] گريز از رشت و بازگشت ناگزير-4 [
 
 

 را از ده خواسCته،  - مشCهدي شCعبان   - و اخCوي شCيرين خCانم       - آرباليي محمدباقر  -خالوي بنده 
 آCه خCالوي   - لباس آرده نيمه شب از رشت حرآت نموده، وقت سحر در قربه جعفرآبCاد             تغيير

در باالي بام خانه منزلCي بCرايم ترتيCب    .  وارد شدم-بنده و برادر بنده و بستگانم منزل داشتند   
 . داده، در آن محل توقف نمودم

 از سCفال  62جCا های آن عمارت و خانه.  گيالن رطوبتي است و اآثر اوقات باران  است     61هواي
از بCاران و  . ها وسيع و قابل همه قسCم گذاشCتن اشCياء اسCت         و آلش پوشيده شده و با م خانه       

در عCCراق چنانچCCه زيCCرزمين رسCCم اسCCت در گCCيالن عCCوض زيCCرزمين و     . بCCرف محفCCوظ اسCCت 
فCرش در بCام خانCه گسCترده بنCده را      . سرداب، بام خانه مرسوم است و بCام خانCه وسCيع اسCت       

 .منزل دادند
مCردم دور و نزديCك   . يم چون از رشت آمده بود گرفتاري بنCده را هCم مCردم شCنيده بودنCد            خالو

بعضCي اظهCار تاسCف و    . داشCت  ام صCحبتي مCي      يوم ورود به خانه خالويم آمده هر آس درباره        
ديدنCد ولCي بنCده همCه را ديCده،       هCا بنCده را نمCي       آن. آردنCد   اندوه وبعضي سرور و شادماني مي     

گوينCCد  مCCردم مCCي: اظهCCار داشCCت بCCرادري داشCCتم محمCCدعلي نCCام، . نيدمشCC حCCرف هايشCCان را مCCي 
اصCل   ايCن قCول بCه آلCي خCالف و بCي        . ها عفت ندارند، يك زن را به نه شCوهر جCايز داننCد               بابي
. از وضCع خCانواده و عيCال ايشCان بCه طCور اآمCل مطلعCم        . ميرزا مهدي برادر مCن اسCت   . است

، آمتCر از نفCوس بCه ايCن درجCه        دارا هسCتند عفت و عصمتي آه در خانه آنهCا و عيCال ايشCان           
چCه مكCرر بCا خCودم صCحبت      . باشند و در بCابي بCودن ايشCان هCم شCكي نيسCت         صاحب عفت مي  

!  آشCتن اسCت و بCس   ] آه به علت آن اليق    [چيزهايي است   . آرده و به دين بابي دعوتم نمود      
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تمCام قبيلCه خCواهم    هرگاه به دستم بدهند خودم شكمش را پاره خواهم نمود و اين ننCگ را از           
 .نمود ريخت و برادرم را نصيحت مي خالويم اشك مي! برداشت

پس از حرآت بنده از رشت، سيدرضاي مرحوم مكتوب بنده رامع صورت حسCاب و دفتCر بCه               
. مردماني آه با ايشان طرف معامله بودم، نشان داده و از حرآت بنCده خلCق را مطلCع سCاخت         

ل آCه تجCارت قCزوين داشCت و بCا مشCهدي حCاجي آقCا         مشهدي محمCد علCي نCام معCروف بCه بقCا          
رشتي آه مقيم قزوين و با بنده سرو آار داشت شريك بCود، پCس از اطCالع بCه گرفتCاري بنCده         
چهارصد تومان از بنده طلب داشت، به شريك خود مشهدي محمدعلي وجه مزبCور را حوالCه        

ه آنسCول روس شCكايت   مشهدي محمدعلي بقال پCس از اطCالع از فCرار نمCودن بنCده، بC             . نمود
، يCا ايشCان را تسCليم نماييCد و يCا پCولم را        آرده آه از ميرزا مهدي چهارصد تومCان طلCب دارم    

والCده اظهCار داشCت    . جناب آنسول، والدة حليمه خاتون را طلبيد، استفسCار حCال نمCود         . بدهيد
آجCا رفتCه   معلCوم نيسCت   . از شرارت مردم به ستوه آمده زيست نتوانCد نمايCد، فCرار نمCود     : آه
 !است

بCه ايشCان اطCالع داده آCه        ! به هر جا آه رفتCه اسCت بايCد حاضCر نماييCد             : آنسول اظهار داشت  
حليمCCه خCCاتون ناچCCار بCCه طCCرف جعفرآبCCاد روانCCه شCCد و در منCCزل خCCال   . بياينCCد و مالقCCات شCCود

معCاودت بCه   ! تفصيل حال بيان آه بايد حكمًا مراجعت نمCوده، جنCاب آنسCول را مالقCات نمCايي                 
 . خيلي مشكلم بود، چاره هم نداشتمرشت

بعد از توقف دو شب، نصف شCب مجCدد بCا خCالو والCده و مشCهدي شCعبان عCازم رشCت شCده،            
برويCد بCه آنسCول اطCالع     : بCه والCده عCرض نمCودم     . صبح زود خانه حكCيم فCانوس وارد شCديم         

ن پCس از رفCت  . بدهيد آCه ميCرزا مهCدي در خانCه حكCيم فCانوس منتظCر دسCتورالعمل شCما اسCت            
والده و اطالع دادن به آنسول،جناب آنسول دونفراز نوآرهCاي خCود را فرسCتاد آCه بCه اتفCاق        

پس از آمدن آدم هاي آنسول و مالقات با حضCرات، بCراي رفCتن            . ايشان به خانه آنسول روم    
عيال حكCيم فCانوس مطلCع شCد و هCر چCه از حرآCت بيCرون رفCتم                 . به خانه آنسول حاضر شدم    

 صCوفيه  -دختCر حكCيم فCانوس     . اختيCار بنCاي گريCه آCردن گذاشCت           بي. شيدمنعم نمود، اثري نبخ   
 نيز متالم شده بنده را رقت  دست داده، هر طور بود وداع آرده به طرف خانه آنسCول             -خانم

 آنسول در جلو و يكي ازعقب با آمال مهارت و محافظCت  ] ي[ها  يكي از توپچي  . روان شديم 
ر به آمال تاني با سرور و بشاشت تمام از توي آوچCه  بنده به منتهاي سكينه و وقا    . حاضرند
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بCا ايCن هيCات و هيبCت و جCالل      . و بازار عبور نموده و تمام اهل بازار به تماشا مشغول شدند     
 .به خانه آنسول وارد شدم

 خانCه ايسCتاده   63پس از ورود به خانCه آنسCول، مشCهدي محمCدعلي بقCال را در گوشCه حيCاط            
پرسي اظهCار   پس از احوال .رسيدم محمدعلي بقال هم نزديك آمد     چون نزد جناب آنسول     . ديدم

گCويي؟ بCرات مشCهدي حCاجي      گويد آه از طرف شCما طلبكCارم، چCه مCي     اين مرد مي  : داشت آه 
صCحيح  : معCروض داشCتم  .  آه با او طCرف معاملCه بCودم، بيCرون آورده مطالبCه نمCود      ] را[آقا  

: ايCد؟ معCروض شCد     ايشان را چه آCرده      پول  :جناب آنسول اظهار داشت آه    . است، طلب دارند  
وعCده آCه چهCار مCاه بعCد      64جنس و طلب موجCود اسCت، وعCده پCول ايشCان هCم نرسCيده، رأس               

اجناس و مطالباتم را نوشته . توانم آاسبي نمايم چون در رشت نمي. شود است، آارسازي مي
چCرا  :  داشCت جنCاب آنسCول اظهCار   . آوري نموده بردارند    هايم فرستاده آه جمع     نزد ارباب طلب  

بCCه آمCCال تغيCCر  ! گذارنCCد خلCCق نمCCي: تCCواني در رشCCت آاسCCبي نمCCايي؟ معCCروض داشCCتم آCCه   نمCCي
شCما را خCالص نمCودم، آCه قCادر اسCت بCه شCما               65معنCي اسCت مCن       اين چه حرف بCي    : فرمودند

! اذيCCت نمايCCد؟ السCCاعه بCCرو حجCCره و دآCCان خCCود را بCCاز آCCرده و مشCCغول تجCCارت خCCود بCCاش       
ر نمود آه فالني هرگاه آاسبي نمايد حرفCي نCدارم، راس وعCده             مشهدي محمدعلي اظهار تشك   

نCاظر و پيشCخدمت آنسCول و تCوپچي بCا بنCده روانCه         . مجبCورًا قبCول آCرده   ! پولم را خواهCد داد   
 !نموده و سفارش فرمود آه مراقب حالم باشند، همه روزه از حالم مطلع شوند

 آCه در  –شCخدمت بCا ايCن چهCار نفCر      فاني از منزل جناب آنسول با دو نفر توپچي و نCاظرو پي      
 صCCحبت آنCCان بCCا نهايCCت بشاشCCت و سCCرور وارد سCCراي -يمCCين و يسCCار و جلCCو و شCCمال بودنCCد

 حجCره را جCارو و نظيCف نمايCد و آرايCش در وضCع            ] آCه  [به داالندار امCر شCد       . تبريزي شديم 
ريني هCاي آنسCول از بCازار طلبيCده، بCه صCحبت و خCوردن شCي            حجره داده و شيريني براي آدم     

آردنCد و بCه گوشCه      از دم حجCره عبCور مCي     ] اي [جوخCه بCه بهانCه         مردم جوخCه  . مشغول شديم 
هCاي آنسCول بعCد از دو سCاعت      آدم. آردنCد و جCرات نزديكCي و صCحبت نداشCتند          چشم نگاه مCي   
 .خود رفتند توقف به منزل

 بابي از بعد  يا  را نديده گويا اينكه هرگز بنده. آمدند   به تماشايم مي] دسته [شهردسته مردم
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 !!ام ديگرپيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCداآرده شCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCكل شCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCدن  
از چشCمهايش پيCدا   : گفCت   يكCي مCي   ! مانCد    آدم مثCل مCردم مCي       ] ايCن  [عجب اينكCه    : گفت  يكي مي 

از حرآCاتش  : گفCت  يكCي مCي  ! از گفتCارش معلCوم اسCت   : گفCت  ديگCري مCي  ! است آه بCابي اسCت   
را قيمCCت نمايCCد همCCان را  آنچCCه  آنCCد، طلبCCد و قسCCم يCCاد نمCCي واضCCح اسCCت، در معاملCCه زيCCاد نمCCي

 . گفتند هر آس علي قدر مراتبهم سخن مي. گيرد مي
هCCا را آشCCيده و زيCCر  پCCس از تماشCCا، پاشCCنه گيCCوه. يCCومي از ايCCام شخصCCي دم داالن سCCراي آمCCد

 بCه صCورت جلCي ايCن شCعر را      ] پCس از آن  [. جامه خود را باال گرفته، آه به پاهCايش بپيچCد          
 :ضحكي بودخواند و فرار نمود؛ خيلي وضع م

        صلوات نبي، مدح علي، لعن عمر، آشتن بابي
 اين چهار، صوابي است آه اندازه ندارد     
عCCزت و احتCCرامم از قبCCل بCCه مراتCCب بيشCCتر و .ام بودنCCد هCCاي آنسCCول اآثCCر اوقCCات در حجCCره آدم

علما چون ديدند مقصودشCان حاصCل نشCد، التجCاء بCه علمCا ننمCوده بCه توسCط               . تر شدم   محترم
روم؛ درصCدد فسCاد ديگCر برآمدنCد و اهCل       نسول روس خالص شCده، بCه آمCال آزادي راه مCي        آ

صاحب سراي يCومي از ايCام، بنCده    . سراي را واداشتند آه بنده را از آاروانسرا بيرون نمايند     
بCCا آن آCCه بCCه واسCCطه بCCابي بCCودنم آرايCCه حجCCره را دو مقابCCل      . را تCCوي آوچCCه مالقCCات نمCCود  

آه اهCل سCراي     : اظهار داشت . جهت پرسيدم . توقف در سراي خواست   گرفت، عذرم را از       مي

 راضي به توقف شما نيستند، چه بايد نمود؟
دويوم بعددرحجره حاجي محمد ابراهيم آاشاني، اهCل سCراي جمCع شCده بنCاي غوغCا گذاشCتند                     

از ذليCل و ضCعيف   .آه آقا شيخ جواد امروز در باالي منبCر زيCاده از حCد محCزون و مكCدر بCود                
خCCورد و فرمCCود، ميCCرزا مهCCدي بCCابي را   هCCا مCCي ديCCن اسCCالم و ظهCCور ديCCن بCCابي افسCCوس شCCدن 

آنسول از دولت درخواست آرده نگذاشت آه دولت ايشان را به سزاي خود برساند و شCرش   
 ] بCا [آيا آنسول قادر است آه ما را هم مجبور به معاشCرت       . را از سر اهل رشت آوتاه نمايد      

. زا مهCدي را از حCبس خCالص آCرده و هCر جCا ميCل دارد بفرسCتد        ميCر ! اين آافر ملعون نمايد؟   
چرا بايد در سراي مسلمانان باشد و آب چCاه حCوض بCردارد و بCا مسCلمانان محشCور باشCد و               

 از سCراي  ] اي[از اجتمCاع حضCرات وضCع را دگرگCون ديCده، بCه بهانCه                 ! آل را نجCس نمايCد؟     
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 خCCادم آنسCCول آCCه -مCCد آCCريم بيCCگبيCCرون آمCCده، بCCه طCCرف خانCCه آنسCCول رفCCتم و تفصCCيل بCCا مح
 ميCان آوردم آCه بCا وضCع حاليCه مشCكل اسCت در رشCت بتCوانم اقامCت           -نمود  اظهار تصديق مي  

اگCر  :  محمCد آCريم بيCگ اظهCار داشCت      . خيال دارم فردا حجره را ببندم و به حجره نروم   نمايم،
ح را بCاز  صCال ! شCود نمCود    ولCي بCه تCدبير سCاآت مCي     ] شCد [شCود مCدعي       چه با تمام خلق نمCي     

 .نمودن حجره ديده و بنده هم ناچار تمكين نمودم
از گوشCه و آنCار اهCل آاروانسCرا     . فردا به عادت قبCل بCه سCراي آمCده و حجCره را بCاز نمCودم                 

مجدد بناي زمزمه و غوغا گذاشته؛ مشهدي اسماعيل نام رشCتي آCه پيشCخدمت آنسCول بCود،       
. فرسCتاد آCه خلCق را سCاآت نمايCد      ايشCان را  66محمCد آCريم بيCگ مخصوصCاً    . وارد سراي شCد   

 حاجي محمدابراهيم آاشCاني وارد گشCته و بCه اهCل سCراي اظهCار                  مشهدي اسماعيل در حجره   
در ايCCن آاروانسCCرا مCCدتي اسCCت اقامCCت  . باشCCد داشCCت آCCه ميCCرزا مهCCدي در حمايCCت آنسCCول مCCي 

خCود  داشته، قرض و طلب فراهم آرده، بايد در ايCن سCراي توقCف نمايCد و بCه انجCام امCورات              
هرگاه اهل سراي ميCل بCه توقCف ايشCان ندارنCد، دفتCر روزنامCه ايشCان را ديCده               . مشغول گردد 

قرض و طلب و جنس ايشCان را قبCول آCرده، جنCاب آنسCول، ميCرزا مهCدي را بCه جCاي ديگCر                         
آييCد، بايCد در ايCن سCراي       هرگاه از عهده قبول جنس و مطالبات ايشان برنمCي         . خواهد فرستاد 

مشCهدي اسCماعيل ايCن عنCوان را         . آوري مطالبCات خCود مشCغول گCردد           جمCع  اقامت نمايد و بCه    
 . به طرف خانه آنسول روانه شدونمود 

اهCل سCراي فريCاد واشCريعتاي مختصCري بلنCد نمCوده، چCون مسCتعد نبودنCد فريCاد واشCريعتاي             
آقCا آCاظم قزوينCي ديگCر        . ايشان از در سراي به بيرون سرايت ننمودوبه خودی خCود فروشCد            

 آه به عباس علي موسوم بود، مخاطب ساخته بناي فحCش و دشCنام   ] را[دار آاروانسرا   داالن
چرا اجنCاس حجCره ميCرزا مهCدي را بيCرون      . گذاشتند آه اين همه تقصير از عباس علي است    

. آنCد؟ عبCCاس علCي داالنCدار، مCCرد بCا زهCCد و تقCوي بCCود      ريCزد و از سCCراي بيرونشCان نمCCي   نمCي 
ا نيCاورده، بCه آمCال جCرات بنCاي تغيCر را گذاشCت و اظهCار         طاقت فحCش و بCدگويي حضCرات ر      

شغلم داالندار است و محافظت نمودن اموال مردم، نه بيرون     ! نه شمرم و نه يزيد    : داشت آه 
توانيCد بياييCد و اسCباب حجCره ايشCان را بيCرون بريزيCد، بCه مCن چCه             خود شما مي  . آردن خلق 
در ايCن مCدت   . ي در اين سراي توقف دارد ميرزا مهد] آه[مدت چهار سال است  ! دخلي دارد 
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از همCCه . ام و بCCا مكCCاري و مشCتري و دالل بلنCCد حCرف نCCزده    خCالف از ايشCCان نديCده  ] اي[ذره 
 ايشCان را بيCرون نمCايم؟ نCه حCاآم       بCه چCه قاعCده   . شما فردًافردًا  خالف ديCدم، از ايشCان نديCدم     
مالعبCاس علCي داالنCدار عCاجز       خلق از جواب    ! دانم  شرعم، نه حاآم عرف، تكليف خود را مي       

 .شده، جواب نگفتند
يوم بعCد اهCل سCراي بCه خانCه آقCا شCيخ جCواد مجتهCد رفتCه؛ در آن محCل فريCاد واشCريعتا بلنCد                      

خبCر  . نموده، از گفتگوي مشهدي اسماعيل از طرف آنسول عنوان کرده و مستعد فتنه شCدند   
! حجCره را ببنCد و بCه خانCه بCرو           : بCه سCيدابراهيم گفCتم     . از حجCره بيCرون رفCتم      . به بنده رسCيد   

. ام را بسCته ديدنCد، بCه مقصCود نائCل نشCدند          حضرات بعد از رجوع  از خانه شيخ جواد حجCره          
روزهCاي  . دو روز حجره را بسته، روز سّيم حجره را باز نموده و ساعتي نشده بيرون رفCتم          

گذاشCته   جره مي روزي دو ساعت تا يك ساعت حجره را باز نموده، سيد ابراهيم را در ح         بعد،
با اين حال جنگ و . شد سيد ابراهيم چون طفل بود آسي متعرض ايشان نمي        . رفتم  بيرون مي 

 .آتش فتنه حضرات خاموش نشد. گريز، فرار و قرار ده يوم گذشت
يCCومي از ايCCام، از بيCCرون تCCازه وارد حجCCره شCCده، آسCCي بCCه حجCCره آمCCده آCCه شCCما را صCCاحب     

وعCده دادم برويCد خCواهم آمCد و       . نمايCد    آاشCاني طلCب مCي      آاروانسرا در حجCره آقCا سCيد قاسCم         
زياده از حد مضطرب شده، يقين نمودم آه حضرات امروز به مقصود خودشان نايCل خواهنCد             

ديCدم بعCد از    تCر از ايCن زنCدگي مCي     شدن را خوشتر و دلگين از آن جايي آه مردن و آشته   . شد
 بCه طCرف حجCره آقCا سCيد قاسCم       خوف و اضطراب،اطمينان حاصل، به آمال جرأت و جسCارت        

دار ايCCCن  پCCCس از ورود واداي سCCCالم، ميرزاعبCCCدالكريم اصCCCفهاني آCCCه اجCCCاره. آاشCCCاني شCCCتافتم
 جCز معقوليCت و انسCانيت،     اهللا از شCما خالفCي نديCده    بيني و بين:  اظهار داشت   آاروانسرا بود، 

هCا آCه در حCبس     گويند آه شما هر روزه با بCابي        اهل سراي مي  . چيزي از شما ملحوظ نگشته    
هCر  .گذاريد آه ايشان تبري نماينCد و خCالص شCوند       داريد و نمي   ] مي [ ارسال مرسول     هستند،

 در 67فرسCCتيد و ايشCCان را وادار بCCه ايسCCتادگي هCCا مCCي  روزه يCCك نCCوع دسCCتورالعمل بCCراي بCCابي
نمCايم بCه سCراي ديگCر تشCريف ببريCد و        هرگاه چنين است خCواهش مCي      . نماييد    روش بابي مي  

 !فساد و شورش نشويدعلت 
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به حال اهل مجلس مالحظه نمCودم از حCاالت و سCكنات حضCرات يقCين نمCودم هرگCاه حضCرت                
 با آن بينات و معجزات آه ذهني مردم شده، در اين مجلس حاضر شود و زبان      ] ص [رسول  

 صالح  !مالحظه رجمش آنند و يا به قتل حضرتش قيام نمايند     به نصيحت گشايد، اين جمع بي     
 Cذرانم  در ايCCره بگCه طفCCه بCده آCCتم . ن ديCCروض داشCب   : معCCاعت از شCCب دو سCت امشCCي نيسCنقل

آقا سيد قاسم آCه    . دارم   تفصيل معروض مي    گذشته شرفياب حضور مبارك آقا سيد قاسم شده،       
دانسCت وعCده مالقCات بنCده را بCا ايشCان علCت تملCق و رياسCت           خود را رئCيس اهCل سCراي مCي        

شب تشريف بياوريCد تCا مالقCات    !  خيلي خوب  خيلي خوب، : دانسته، به آمال بشاشت فرمودند    
 ! از آن جايي آه سيد جسور و فحاشي بود مردم از ايشان مالحظه داشتند. شود

مخCدوم خCود سCيد ابCراهيم را بCه خانCه فرسCتادم و        . در هر حال مجلس ختم شد و بيرون آمCدم  
يد؟ سماور را آب ريختCه  خود بنده در حجره نشسته در امورات خود متحيرم آه به آجا انجام         

ام را ملتفCت شCد بCه     عبCاس علCي داالنCدار چCون روشCنايي حجCره      . به شرب چاي مشCغول شCدم   
پرسCCCي  احCCCوال. ام آمCCCده، مالحظCCCه نمCCCود آCCCه نشسCCCته بCCCه شCCCرب چCCCاي مشCCCغولم  طCCCرف حجCCCره

يك اسCتكان  . اظهار شد نظر به آثرت مشاغل و حساب امشب را خيال توقف حجره دارم   .نمود
 .  داده، رفتندچاي به ايشان

ميCرزا  : عباس علي اظهار داشCت آCه  . فاني از حجره بيرون آمده گوش فرادادم به اهل سراي  
آردند آCه ميCرزا    آهسته به يكديگر خبر مي اهل سراي آهسته. باشد مهدي امشب در سراي مي 

از اسCتماع ايCن   ! سبك بخوابيد نه سنگين، مبادا فسادي واقCع شCود         . باشد  مهدي در سراي مي   
بCه  . آيCد  امين و اطالع بر خوف و جبن حضرات به حدي مسرور شCدم آCه بCه وصCف نمCي         مض

آCCردم و شCCكر خداونCCد رحمCCان     حجCCره مراجعCCت نمCCوده از شCCدت شCCوق و شCCادي رقCCص مCCي       
باشند؛ سلطان و رعيCت و علمCا و    ها در حبس مي نمودم آه در چنين يومي آه جمعي بابي         مي

م اين طايفه قليل بسته و در شهر و قCري بCه قلCع و       امرا و اراذل و اوباش آمر به قتل وانهدا        
از . باشCند؛ تنهCCا بنCده بيCرون آمCCدم    قمCع ايCن طايفCCه قيCام نمCوده، آنچCCه بCابي بCود در حCCبس مCي       

 !عظمت اين امر مبارك، خلق از توقف بنده در سراي جرات خواب راحت نمودن نداشت
 بCه سCمت حجCره آقCا سCيد      پس از اداي شكر و ثناي جمال اقدس ابهي، به آمCال شCوق و ذوق    

پCCس از اداي سCCالم و پرسCCش حCCال معCCروض  .  وارد حجCCره شCCده، سCCالم نمCCودم  .قاسCCم شCCتافتم
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در مدت توقف در سراي چه خالفي از بنده ظاهر گشته آه علت انزجار خCاطر مبCارك          : داشتم
عالي شده؟ نه عمده التجارم آCه بCا شCما همكCاري نمCوده از تجCارت شCما بكاهCد و نCه تجCارت                     

بCCر فCCرض آCCه رسCCتم و    . ه بCCا تجCCارت شCCما ربطCCي و مشCCابهتي دارد آCCه همكCCاري تCCوانم       بنCCد
اسفنديارم، آويال و آوپالم؟ تمCام مCردم بCر اذيCتم قيCام نمودنCد، بCس نيسCت آCه شCما هCم اقCدام                      

 -به جCان فرزنCد دلبنCدم   : ند  آقا سيد قاسم فرمود!  ايد؟ ايد، به آزار و پريشانيم آمر بسته       فرموده
وجCCه تقصCCيري نيسCCت و راضCCي بCCه اذيCCت شCCما     مCCرا بCCه هCCيچ-مد حاضCCر باشCCدآCCه آقCCا سCCيدمح

! اند آه بايCد فالنCي را از آاروانسCراي بيCرون نمCايي      اهل سراي مرا به ستوه آورده    . باشم  نمي
نماينCد چCه بهانCه در دسCت دارنCد؟       آنهCا آCه خCواهش بيCرون نمCودن بنCده مCي         : معروض داشتم 

گCCذاري تبCCري  هCCا را نمCCي اي و بCCابي اهCCي خلCق شCCده شCCما بCCابي هسCCتي و علCCت گمر: فرمودندآCه 
با مCا معاشCري   . فرستيد ها مي نموده از حبس خالص شوند، هر روز دستورالعملي براي بابي      

صCاحبين ايCن عنوانCات چCه     : معCروض شCد   ! شCويم   و ما بCه سCبب معاشCرت بCا شCما نجCس مCي               
لمCن القCي علCيكم    التقCن  «: و آلCه فرمودنCد    ) ص(مذهبي دارند؟ هرگاه مسلمند حضرت رسCول        

گويم و مدعي بCر بCودن اسCالميت نيسCتم و آلمCه       مگر بر شما سالم نمي  » السالم لست بمؤمناً  
انCد مذعننCد،    آنم؟ هرگاه خلق بCه خCدا و پيغمبCر مCؤمن و بCه آنچCه فرمCوده           توحيد بر زبان نمي   

. ي نيستهرگاه مسلمان نيستند بنده را با ايشان حرف. بايد اطاعت نمايند و تعرض هم ننمايند     
 از احاديث و اخبار وارد است آه بر گوينده الاله االاهللا محمدًا رسول اهللا ايذا و ] يك[در آدام 

اذيت روا دارند و حكم به آفرش نمايند؟ آيا مگر ما مامور بCه ظCاهر نيسCتيم، بCه ظCاهر نبايCد                 
. ارد استعمل نماييم؟ هرگاه به باطن بايد عمل نماييم، اين سخت بر علماي قبل و حضرت و           

 تلطف حضرت رسول بCا خلفCا بCه آن    ] پس[. اهل تشيع متفقند آه خلفا در باطن مومن نبودند   
ايCم و وصCلت فرمودنCد نعوذبCاهللا صCحيح نيسCت، بايCد بCه بCاطن عمCل نماينCد و              درجه آه شنيده  

 هرگCاه بCه نفسCي بCد نگCويم و تبCري       ] آCه [اين قدر مردم بايد شعور داشته باشCند  ! رحم آنند؟ 
هرگاه شخصي المذهب باشم بCه اول  .  از آثرت تدين بنده است آه جرات بد گفتن ندارم نجويم

حيCف و صCد حيCف آCه يCك      . شCوم  گويم و متحمCل ايCن همCه ايCذا و اذيCت نمCي         و آخر دنيا بد مي    
.  شود آه تفكر نموده علت تحمل اين همCه صCدمات را ملتفCت گCردد      شخص با شعور يافت نمي    

 مCا را بCه    ائمCه اطهCار و پيشCوايان مCا،    . باشCيم  ضCرت رسCول مCي   موالي بنCده، مCا مCؤمن بCه ح      
انCCد آCCه در ايCCام    هCCا از مCCا گرفتCCه   منتظCCر داشCCته و عهCCدها و ميثCCاق   ) ع(ظهCCور حضCCرت قCCائم   



 84   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان     

ظهورش به سCويش بشCتابيم و جCان عزيCز خCود را در سCبيل حضCرتش ايثCار آنCيم، مCع طCول             
ته، بCه داليCل و بCراهين و    وشصت سال شخصي به اسCم قائميCت ظCاهر گشC             بعدازهزارودويست

آثار و عالمات و اخبار حقيقت خود را مبCرهن داشCته و جمعCي آثيCر از فضCال و عرفCا و ادبCا             
بCCه اسCCم . بCCه حضCCرتش مCCؤمن شCCدند و جCCان عزيCCز خCCود را در سCCبيل حضCCرتش نثCCار نمودنCCد   

تكليCCف بCCا اهCCل اسCCالم بCCه نيCCك بCCين او   . نمايCCد و اظهCCاري نكCCرده  غيرقCCائم خلCCق را دعCCوت نمCCي 
 يCCا بCCدون دليCCل و برهCCان و تجسCCس اعCCراض و اعتCCراض ننمCCوده و      جسCCس و تفحCCص اسCCت ت

 چCه خCاك بCر     !ايشCان مCدعي ظهCور قائميتنCد      . مومنين و خلق را مجبور به سب و لعCن نمCاييم           
بCه درمCCانم  . اي بنمCا و عCالج درد دلCCم آCن    سCر ريCزم و چگونCه ندانسCCته اعCراض نمCايم؟ چCCاره     

از بCراي رضCاي خCدا بCه     .  بيزار شCده، ايCن زنCدگي نخCواهم    از زندگي. جانم به لب آمد   . بكوش
اگCCرراه فCCرار .قCCدر سCCم راه فCCرار بنمCCا تCCا متابعCCت شCCما بنمCCايم و زبCCان نعوذبCCاهللا از لعCCن بيCCااليم 

نداريCCد و از ايقCCان دليCCل و برهCCان بCCر بطCCالن ايCCن امCCر مبCCارك عاجزيCCد، العCCن شCCعور فCCاني را    
هCا   ها نيست ولي بابي  بابي  برهان بر بطالن دين  شما را آه دليل و    ! نمودن ننما   مجبور به سب  

 آCه علمCاي راشCدين و فضCالي ديCن مبCين       68ها و براهين هست را بر اثبات دين خودشان دليل 
را محCCو و مCCات نمCCود و طCCوق بنCCدگي حضCCرتش را بCCه جCCان و دل قبCCول بCCر گCCردن نهCCاده، بCCر    

د در ارتفCCاع امCCCرش  تCCCا جCCان در بCCCدن و روان در آالبCCد داشCCCتن  . نصCCرت امCCرش قيCCCام نمودنCCد   
ها آرده، عاقبت جCان عزيCز خCود را          آوشيدند چنانچه در مازندران و زنجان و شيراز آوشش        

 . نثار حضرت دوست نمودند
فرزند ارجمنCد خCود را    ! جناب آقا سيد قاسم از گفتارم متحير، زبان به تحسين و تمجيد گشود            

آامCل و عCCارفي اسCCت،   مخاطCCب داشCته و فرمCCود ميCرزا مهCCدي شCCخص   -آCه سCCيد محمCد بCCود  –
. ايCم  الحقيقه ما غبن دارم آه در اين مCدت مالقCات ننمCوده و از صCحبت ايشCان بهCره نبCرده                 في

ها چه دليل دارنCد   هاي بسيار و اظهار غبن و ابراز محبت، سوال نمود آه بابي پس از تحسين  
وآيCات و  ازاحاديCث واخبار  گويند؟ فاني هم بدون پرده و خCوف بنCاي صCحبت گCذارده؛       و چه مي  

جناب آقا . ها داشته و سيد را محو و حيران نموده ها نموده و صحبت   انجيل و تورات استدالل   
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جCCز تصCCديق چCCاره نداشCCتند، بCCر صCCدق    . سCCيد قاسCCم و آقCCا سCCيد محمCCد اظهCCار بشاشCCت آردنCCد   
 . اهل سراي را طلبيده و جميع را حاضر آردند! عرايضم اذعان نمودند

در اين مدت آCه آقCا ميCرزا مهCدي در ايCن سCراي             : ي فرمودند جناب آقا سيد قاسم به اهل سرا      
توقف داشت با ايشان معاشرت نشده  و از حال ايشان آگاهي حاصCل نگشCته، امشCب مالقCات              

الحقيقCه شCخص آامCل و فاضCل و بCا زهCد و تقCوي اسCت؛ سCوال آنيCد، هCر چCه                    فCي . فراهم شد 
 !بخواهيد

تCCرس دامنگيCCرم گشCCته، آه پCCر از درد  در ايCCن حCCين آCCه اهCCل سCCراي را خواسCCتند بCCاز خCCوف و   
ايCن  .  اگر هزار جان داشته باشCم يكCي را بCه سCالمت امشCب بيCرون نخCواهم بCرد           ] آه [آشيدم  

حال آه معلوم نمود، اهل سراي را   . سيدتدليس آرده و دلداريم داد تا حقيقت حال معلوم نمايد         
سCر تسCليم پCيش نهCاده، تحمCل       مدتي در اين فكر بودم عاقبت       . طلبد آه به اذيتم قيام نمايند       مي

 .  آل حاضر شدندااهل آاروانسر. همه نوع زحمت و اذيت را آماده شده
  بCدون تقيCه و پCرده و     پس از ورود حضرات، ستر و آتمان نمودن را خالف حكمCت دانسCته؛           

 بCCا ايCCن جمCCع صCCحبت داشCCتم وآCCل را  - چنانچCCه از قبCCل بCCا آقCCا سيدقاسCCم صCCحبت داشCCته -خCCوف
چون ميCدان  ! روحند نفس از احدي بيرون نيامدگويا  قالب بي      . يران نمودم مبهوت و مات و ح    

را از اعتراض خالي ديCده، سCمند فكCرت و دانCش را در جCوالن آورده، گCاهي بCه طCرف يمCين             
عطCف عيCان نمCودم و بCه ذآCر و ثنCاي حضCرت رحمCان زبCان          . شتافتم و گاهي به طرف يسCار      

           Cودم وداد سCان نمCل وبرهCان و دليCرآوردم  گشودم وايقCام دل بCان    . خن دادم و آCر ژيCون هژبCچ
حضCرات از غCيض و غضCب چCون      . درمقابل اعداء ايستادم و راه فرار بCر آCل مسCدود نمCودم             

 .جستند مار به خود پيچيدند و راه فرار مي
در ميان اين جمع شخصي بود از  اهCل آاشCان مسCمي بCه حCاجي محمCد ابCراهيم، عمCرش بCه                    

ميCرزا  : ز جيب فكرت برآورده، بCه لهجCه آاشCاني اظهCار داشCت          سر ا   .نظر هتفتاد سال رسيده   
مCا صCراف علCم نيسCتيم آCه بCد را از خCوب          . مهدي از علم سخن گويدواحاديث و اخبار خوانCد        

آقا ميCرزا  . صراف علم جناب حاجي شيخ جواد است. وراست رااز دروغ تميز و تفصيل دهيم    
هرگCCاه . د، بCا او صCحبت نمايCد   مهCدي هرگCاه صCادق اسCت تشCريف ببCرد نCزد جنCاب شCيخ جCوا          

مCا حرفCي نCداريم، در ايCن سCراي تشCريف داشCته باشCند                ايشان قبول نمودند و از او پذيرفتنCد،       
هرگCاه جنCاب حCاجي شCيخ  جCواد سCخنان ايشCان را            . تاج سر ما است؛ بزرگ و آقاي ما است        
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 بCرده،  جواب گويد و ياايشان در منزل جناب حاجي جوادنرود بCه آاروانسCراي ديگCر تشCريف               
معروض داشتم فرمايش جنCاب حCاجي شCيخ جCواد را در جميCع مCوارد اطاعCت                  ! محلي بگيرند 

جميع مراتب فرمايش ايشان فرض و واجب اسCت، البتCه آنچCه          : خواهيد فرمود؟ اظهار داشت   
از جنCاب حCاجي شCيخ جCواد معاشCرت بCا       : معCروض داشCتم  ! فرمايند اطاعCت خCواهيم نمCود       مي

 ] جCCايز[آCCنم آCCه جCCايز اسCCت يCCا نCCه؟ هCCر گCCاه    وبCCت سCCوال مCCيحضCCرات شCCيخي را در حCCين رط
روم و فرمCايش شCما    ها در حين رطوبت، فاني از سراي بيرون مي دانستند معاشرت با شيخي  

ها درحين رطCوب جايزنيسCت و آنCان هCم      هرگاه معاشرت با شيخي. آنم و ايشان را اطاعت مي  
جوييCد و متعCرض    ريCد وآنCاره نمCي   ها معاشCرت دا   نجس مي باشند چرا شما با حضرات شيخي 

 شويد؟ ديگران مي
از اسCCتماع ايCCن مطلCCب آقCCا  . آقCCا سCCيد قاسCCم شCCيخي بCCود و حCCاجي محمCCدابراهيم متشCCرعي بCCود  

! داننCد؟   ها را نجCس مCي       علماي متشرعي حضرات شيخي   : اظهار داشت آه  . سيدقاسم برآشفت 
ا سيدقاسCم چCون مCرد     آق! دانند    شيخي را نجس و آافر مي       ] آه [واضح است : معروض داشتم 

بCCا حCCاجي محمCCدابراهيم آاشCCي     .  بCCود، بنCCاي تغيCCرو بCCدگويي را گذاشCCت     69جسCCور و سCCفاآي 
 ! متشرعي تبديل شد] به دعواي ميان شيخي و[نزاع بابي و متشرعي و شيخي  .برآشفت

چون صحبت از اعتدال خارج و نزديك به جدال رسيد به جناب آقCا سيدقاسCم معCروض داشCتم               
ه چCCون بCCه حضCCرتعالي وعCCده داده تCCام گرف آCCريم بيCCك نCCاظر آنسCCول ، وعCCدهامشCCب محمCCد : آCCه

فرماييCد بنCده مCرخص شCده،      الحCال هرگCاه اذن مCي     . بودم، خلف ننمCوده شCرفيابي حاصCل شCده         
جنCCاب آقCCا سيدقاسCCم   ! جنCCاب محمCCدآريم بيCCك را هCCم از انتظCCار درآورده بCCه وعCCده وفCCا نمCCايم      

از منCCزل آقCCا سيدقاسCCم  !  شCCما آCCاري نCCداريم بسCCيار خCCوب، شCCما تشCCريف ببريCCد، بCCا  : فرمودنCCد
 .مرخصي حاصل، روانه منزل شدم

انجاميCد،    معلوم نشد جدال حضرات بCه آجCا   ] بيرون رفتم[پس از آن آه از منزل آقاسيدقاسم     
همين قدر معلوم شدآه بعد از آن مجلس، اجدي از اهل سراي گفتگCويي در خصCوص بيCرون              

آب از چCاه و  . بCردم  راي به آمCال ذلCت و محنCت بسCر مCي     رفتن بنده از سراي ننمودند و در س    
از خانCه بCه    ام بCه بCازار خيلCي فاصCله داشCت،           با اين آCه خانCه     . داشتم  وضويي از حوض برنمي   
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ايCن بCود شCرح    . آوردم گCرفتم بCه حجCره مCي     جهت تطهير توي شيشه آب ريختCه، زيCر عبCا مCي       
 .مدت نه ماه در] ي[زندگانيم بعد از گرفتاري از حبس در سراي تبريز

 
 .حكايت سيدعباس عطار است

 
بعCCداز .از ايشCان طلCب داشCتم   . در بCازار صCCيقالن عطCاري داشCت   . سCيدعباس نCامي بCود عطCار    

خالصCي بنCCده از حCبس ، ايشCCان نCزد حكومCCت رفتCه از عبCCداهللا خCان والCCي درخواسCت نمودآCCه       
دحاصCCل و عبCCداهللا خCCان والCCي هCCم دسCCتخطي بCCه سيدعباسCCي عنايCCت نمو    . طلCCب بنCCده را ندهCCد 

! مقCCرر داشCCتم آCCه از آقCCا سCCيدعباس مطالبCCه وجCCه ننمCCايي      ! ميCCرزا مهCCدي : مضCCمون آن آCCه 
 نشCان  - زماني آه درحجره مشغول دادو ستد بودم-سيدعباس فرمان حكومت را يومي از ايام  

پس از مالحظه فرمان حكومت، بناي قهقهه گذاشCته، مسCرورًا و معجبانCه سCيدعباس را                . داد
هCا زحمCت آشCيده و     ا افسوس و حسرت از زحمات شCما اسCت آCه مCدت             مخاطب ساخته آه مر   

 بCCه دربCCار حضCCرت واال آCCرده تCCا ايCCن سCCند را از حكومCCت گرفتCCه از ظلCCم آسCCوده      70هCCا صCCرف
داشCتي   آمدي و مقصود خCود را آCه نCدادن پCول اسCت، اظهCار مCي        هرگاه نزد خودم مي !! شوي

 آافرم خواننCد و مCالم را حCالل شCمارند؛      در چنين ايام آه علما    . اي جز قبول نداشتم     البته چاره 
اراذل و اوباش در اذيتم حاضر باشCندو حكومCت بCه ايCن درجCه ايسCتادگي نمايCد، الزم بCه ايCن                 

نمايم آه درسCبيل الهCي علمCا آCافرم      بنده فخر مي. همه زحمت و مصرف نبود آه تحمل نماييد     
مارند؛ حكومCت بCه حCبس و     وضعيتم را علت فالح و نجCاح شC        دانند؛ ] نجس [آنندو عوام مرا    

در تمام رشت احدي يافت نشود آCه  . زجرم قيام نمايدو حكم صادر نمايد آه احقاق خود ننمايم     
با اين همه تفصCيل سCتر و آتمCان ننمCودم آCه بCه       . اظهار محبت نمايدو رعايتم را منظور دارد     

   Cي نترسCيچ  ذآر حضرت به جان ذاآرم و به محبت محبوب عالميان ثابت، از هيچ باليCم واز ه
 خارف دنيا تهي ] از[اندازه ظاهر   و راحت بي71...هرگاه حسرت و زحمت  ! مصيبتي نهراسم 

از آCتم بCه عرصCه    . اسCت، چشCم سCر از آللCي مملCو؛ التفCات بCه زخCارف دنيCا نداشCته و نCدارم           
نيكو به حال . زخارف رفت زخارف به آلي آمده و مراجع اين جهان فاني باز بايد بي     وجود بي 
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فاني نهايت امتنان را از شما دارم آCه  . ه مال و منال او را از غني متعال باز ندارد          شخصي آ 
اي آه به واسطه بابي بودن بنده طلCبم نCدهي        ها آشيده، فرماني از حكومت صادر آرده        زحمت

و از حكومت نيز نهايCت ممنCونم آCه ايCن عبCد را بCه ايCن عنايCت مفتخCر داشCته و حكCم صCادر                        
سCCيدعباس از عنوانCCات بنCCده و حرآCCات خCCود خجCCل و    !  خCCود ننمCCايم فرمCCوده آCCه احقCCاق حCCق  

 .شرمنده گشته، بناي عذر را گذاشت
! از حرآت سيدعباس و وضع علما و حكومت معلوم اسCت آCه طبقCه عCوام چCه خواهنCد نمCود            

گردد، بل فرمان صCادر نمايCد    حكومت مانع از احقاق حقم مي. علما خون و مالم را حالل دانند  
در چنCCين موقCCع البتCCه از هCCر آCCه طلCCب داشCCته باشCCم وصCCول نشCCود و مCCال  . نگيCCردآCCه طلCCبم را 

البته . هرگاه مال نفروشم به واسطه هواي گيالن مال فاسد شود. بفروشم و وجه عايد نگردد   
زندگي در چنين مملكتي به واسطه امر دشوار و ناچار تجCارت را تغييCر داده، بنCاي معاوضCه          

آردند آه بCابي مCا را مغبCون آCرده اسCت و       دم وا فرياد بلند مي نمو  گذاشته و هرگاه مغبون مي    
 اين وضع مCدت نCه   ] با[. دانستم شدم محنت خود مي هرگاه مغبون مي. گردانيدند آب را بر مي   

 .ماه زندگي نموده، انواع واقسام بالها را متحمل شده آه شرحش موجب تطويل آالم است
 

 .حكايت مال يوسف عطار است
 

 ،مCال يوسCف نCام عطCاري دآCان داشCت و از       72دان رشت پهلوي بقعه خCواهر آقCا   در محله زاه  
. نمCود آCه آسCوده شCوم     داد و نه حاشا مCي  انصاف نه پولم را مي      اين بي . اين مرد طلبكار بودم   

هرگاه از ] آه[گذراندو عمده تدبيرش اين بود  نمودم، به مسامحه مي     همواره مطالبه وجه مي   
نمCاز ايCن   ! شCد  خاست ومشCغول نمCاز مCي    قت روز بود به نماز برميديد، هر و دور بنده را مي   

 هم تفضيلي داشت آه هر حرف و آلمه از حروف وآلمات حمد و قCل هCواهللا آCه              73مرد مزور 
بايد از مخرج مخصوصًا ادا شود، سهل است در حين اداي آلمات، لب و چانه و دهن آCج  و       

ير و بCم  و حلCق و نهCان و زبCان و چانCه و      آوله شده، ناف هم بايد همراهي نمايد تا آهنگ ز   
هرگاه يكي از حروف از مخرج معمولCه ادا نشCدي و يCا         . پي وبر و ناف آل بايد متابعت نمايد       
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 خواه رآعCت  -اعضا و جوارح همراهي نكرده، غفلت ننموده في الفور در هر جاي نماز بودي 
از  آCCردي و نمCCاز را  يCCك آلمCCه حاضCCر نشCCد تكلCCم    -اول، خCCواه رآعCCت دويCCم و سCCيم و چهCCارم   

 !البته وقتي آه طلب خواه به ستوه بيايد و برود، نماز هم تمام خوانده خواهد شد! سرگرفتي
يك روز بر خود حCتم  . از بس مشهدي يوسف عطار اين تدليس را آرد، بنده را به تنگ آورد              

فراغCت  ايسCتم تCا از نمCاز     نمودم آه در دآان اين مرد دو سه ساعت سرپا ايسCتادن باشCد، مCي        
 .نمايم گيرم يا صرف نظر از اين طلب مي يابد؛ يا پول خود را مي

از دور آه بنده را ديد به نماز مشغول شد و بنده هم برخCود حCتم نمCودم آCه تCا وقCت غروبCي                  
يك روز تعطيل شCدن و آCار را بCه آخCر رسCانيدن بهتCر       . هم باشد در دآان اين مرد خواهم بود  

 و سCكنات وهنجCار   74اپا در دآان اين مرد ايسCتاده، حCاالت       سر. از سرگرداني همه روزه است    
 -شCود   آه هر دقيقه به طرفي آج و به شكل عجيب وغريب نمودار مCي -و لب و دهن اين مرد    

 .نمايم مالحظه مي
اي را ديدم لخCت   ديوانه. نزديك دآان ميدان آوچكي بود آه از چهار طرف راه آمد وشد داشت   

سنگ وچوب اطفال به يمين و يسار و جنCوب و شCمال جسCت    و عريان در توي اين ميدان از  
زننCد و   اطفCال دور ديوانCه جمCع شCده، ديوانCه بيچCاره را سCنگ و چCوب مCي             . نمايCد   و خيز مCي   
در حين اشتغال يكي از اطفال را چشم به بنده افتاده، بابي بابي گويان بCه طCرف            . جشن دارند 
از يمCCين و . نCCه آشCCيده، دورم جمCCع شCCدندسCCاير اطفCCال نيCCز يكبCCاره دسCCت از ديوا. بنCCده شCCتافت

هCا بCه    آشCند و دسCت   خواننCد و عربCده مCي      نماينCد و تصCنيف مCي        يسار هجوم آCرده ورقCص مCي       
 :خوانند يكديگر زده، يك صدا و يك آهنگ اين شعر را مي
 صلوات نبي، مدح علي، لعن عمر، آشتن بابي

 اين چهار صوابي است آه اندازه ندارد
ديوانه لخت و عريان از هجCوم  .  اين حال بر انسان چه خواهد گذشت   ديگر معلوم است آه از    

شخص عاقل البته بايد در خيال فرار افتCد  . جست اطفال به جست و خيز مشغول، راه فرار مي  
لCCذا تCCرك اقامCCت نمCCوده چشCCم از يوسCCف عطCCار     ! و از ايCCن بCCالي عظCCيم خCCود را رهCCايي دهCCد   

 آزار متصCل  ] مCردم [جمعCه اسCت و اطفCال    از قضCا روز  . پوشيده، بCه سCمت خانCه روان شCدم      
هلهله آنان، شيهه زنان، رقص آنان از يمين و يسار و جنوب و شمال    . شوند    دورم زياد مي    

                                                           
  ايستاده مالحظه حاالت- 74



 90   يادمانده های مهدی رشتی از گيالن و ترکستان     

بااين عظمCت  . در حرآت و به تصنيف خواندن آبدار و جوهر آشيده و رآيك و قبيح مشغولند           
هCCم بCCا اطفCCال همراهCCي  دآانCCدارها !! نمCCايم و جCCالل و افتضCCاح و رسCCوايي از بCCازار عبCCور مCCي  

هCCاي تCCرازو بCCه  زنCCد؛ قصCCاب و نCCانوا و بقCCال  آفCCه  نمCوده، آفشCCدوز مشCCتي آفCCش بCCه آنCCده مCCي 
زند هر يك از اصناف بCه آهنCگ زيCر و بCم      ؛ آهنگر چكش به سندان مي76زنند  مي 75پيشخوان

 فCاني . يCد  اي در بازار حاصل، آه بCه وصCف نمCي آ    عربده و غلغله. نمايند اطفال راهمراهي مي  
از بCازار بقعCه خCواهر    . نمCايم   به آمال سكينه و وقار از تCوي بCازار بCا ايCن جمعيCت عبCور مCي                   

يكCي از اطفCال را آCه تقريبCًا     .  معCروف اسCت، رسCيدم   77گذشته، به محلي آCه بCه تكيCه سCوخته     
حيCا،   اي بCي : چهارده ساله و بيشتر ازساير اطفال شرير بود، مخاطب ساخته برآشفتم و گفCتم    

بCه بCابي   . به شCما آCاري نCداريم   : داري؟ آن طفل اظهار داشت    ات برنمي   حيايي  چرا دست از بي   
گويم؛ چه دخلي به شما دارد؟ چون حرف ايشان را حسابي ديCدم سCكوت آCردم       فحش و بد مي   

گويي، درتCوي بCازار بCا جمعيCت اطفCال، خCالف حكمCت و         چه آه يا بايد بگويم بابيم چرا بد مي     
ناچار صرف نظCر  ! آن هم غيرممكن است   ي نيستم متفرق شويد،   ثمر است يا بايد بگويم باب       بي

از سكوت بنده اطفال جسورتر شدندوبيشتربناي غلغلCه  . از تعرض آرده، راه خود پيش گرفتم  
ايCن بCابي ملعCون خواسCت مCرا      : آن طفCل آCه شCرورتر بودبCه اطفCال گفCت          . و شيطنت گذاشCتند   

 بCه واسCطه محبCت بCا آقCا مشCهدي علCي        بنده هم در محله آيCاب     . بزند؛ هرزگي را بيشتر نمود    
در محلCه  .باشCم  واخوان ايشان، در نزديكي خانه حضرات خانه خريCده، در آن محCل سCاآن مCي      

 .زاهدان اين حكايت واقع شد
 آيCاب  در طCرف غCرب و در آخCر رشCت      ] اسCت و [محله زاهدان در طرف شرقي رشت واقع        

ام برسم و با اين هيات اجتماع البته  ه خانهبايد از تمام بازار و دآاآين بگذرم تا ب        . واقع است 
لCذا از پهلCوي    ! عاقبت صالح در اين دانسته به خانCه آنسCول رفتCه آسCوده شCوم               . مشكل است 

مدرسه مستوفي آCه سCابق در   . رود، روانه شدم اي آه به خانه آنسول مي     تكيه سوخته آوچه  
 منزلCCي داشCCت آCCه - احمCCد آخونCCد مCCال-آردم،آنCCار ايCCن آوچCCه واقCCع ومعلCCم بنCCده آن تحصCCيل مCCي

 .شد پنجره آن به آوچه باز مي
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 از ] آCه [بنده را ديد  جناب آخوند پنجره آوچه را باز آرده و جمعي از طالب دورش نشسته؛   
از دور جنCCاب . دارد نمايCCد وبCCه صCCحبت مشCCغولم مCCي  احCCوال پرسCCي مCCي. نمCCايم آوچCCه عبCCورمي

    CCر و طمطCCت آثيCCه جمعيCCه بCCدم آCCدالباقي را ديCCاجي ميرعبCCد  حCCان شCCاهر و نمايCCر، ظCCراق و ف .
مريCCدان حCCاجي را چCCون چشCCم بCCه بنCCده افتCCاد، بCCه جنCCاب ميرعبCCدالباقي زيCCر لCCب و بعضCCي بلنCCد  

از عقب اطفال با آن هيCات اجتمCاع حاضCر    ! عرض نمودند ميرزا مهدي بابي است آه ايستاده    
مCد هCم قطCع    و جناب حاجي ميرعبدالباقي با آبكبه و دبدبه و جميCع مريCد نCاظر، جنCاب مCال اح           

 جنCاب عبCدالباقي تشCريف    ] بCه [بCه حالCت تCرس و خCوف          ! نمايCد آCه آسCوده شCوم         صحبت نمي 
از حسCن  . از غيض و غضب سربلند نكرده و جواب سالم نگفتCه و برفCت        . آورده سالم نمودم    

داشCتم، از شCرارت دسCت آشCيده، تماشCا       اتفاق اطفال در اين موقع آه با مال احمد صحبت مCي       
فCCاني . از خCCداحافظي از جنCCاب مالاحمCCد دوبCCاره اطفCCال بنCCاي شCCرارت گذاشCCتند بعCCد . آردنCCد مCCي

. بCا ايCن وضCع اطفCال خجالCت آشCيدم آCه بCه خانCه آنسCول بCروم           . نزديك به خانه آنسCول شCدم      
اختيار عبا را از دوش برداشته يك سيلي مردانه دليرانه بCه آن طفCل آCه شCرورتر از همCه                   بي

 آCه  -به سنگ و زنجير و چوب نمايند، دايي بقCال قزوينCي     اطفال خواستند دست    . بود، نواختم 
 مانع شد و اطفال را ترسانيد آه فالني بسCته     -فروشي داشت 78دم مدرسه مستوفي دآان آجيل    

 .به آنسول است
 ] آنCار [فاني هCم بCه خانCه آنسCول رفتCه،     . اطفال دست از خيال خود آشيده آنار ديوار نشستند    

اطفCCال از دور بCCه . قليCان طلبيCCده مشCCغول آشCيدن شCCدم  . در خانCه روي سCCكوي دروازه نشسCCتم 
دارم  فاني شرم مCي ! دانيم چه بايد آرد] مي[فهمانند آه هرگاه بيرون بيايي        ايماء و اشاره مي   

مCدت دو سCاعت در خانCه    . آه تفصيل خود و اطفCال را بCا مالزمCان جنCاب آنسCول اظهCار دارم            
عاقبCت دسCت   . حرآت نمايم وتالفCي آننCد   آشند آه     آنسول نشسته، اطفال هم از دور آشيك مي       

آرد، به بهانه رفتن به صCحرا گرفتCه، بيCرون     محمد آريم بيگ را آه اظهار اقبال و محبت مي     
 .اطفال چون حال را چنين ديده متفرق شده و از پي آار خود رفتند و آسوده شدم. آمديم

 
 حكايت مهماني مشهدي محمدعلي بقال
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چCون بCا مشCهدي    .  بقال، بنده را به خانه خود دعCوت نمCود       شبي از ليالي، مشهدي محمدعلي    
آقا آه طرف بنده در قزوين بود و شرآت بCا او داشCت، قبCول دعCوت ايشCان نمCوده، بCه            حاجي

شCما  : جناب آقا مشهدي محمدعلي از فرط محبت و دوستي زبان گشود آCه         . خانه ايشان رفتم  
 خانCه  79اييCد، بهتCر ايCن اسCت آCه بCه      با حال حاليه محال است آCه در رشCت توقCف بتوانيCد بنم           

رونCد، شCما    همCه مCردم هرگCاه جهCنم مCي     . علما رفته تبري جوييد و مشغول زندگي خود شويد      
داريد و اگCر هCم تبCري ننماييCد و از طريقCه تCازه          هم برويد، چرا مخالف تمام مردم صحبت مي       

 بكCن، در بCاطن هCر    داريد، اقأل تقيه نما و به خانه علمCا بCرو و بCا خلCق معاشCرت               دست برنمي 
عاقبCت بCه   . شب را تا ساعت چهار از شب گذشته مشغول صحبت بوديم ! خواهي باش   چه مي 

 .روح و ريحان صرف شام نموده حرآت آردم
  چنCCين بCCود آCCه شCCب هCCر جCCا ] زمCCان[قCCانون بابيCCه در رشCCت، بلكCCه در تمCCام بCCالد ايCCران،در آن 

سCحر حCرك آCرده بCه خانCه عCودت       فرمودنCد، وقCت       مهمان بودند در همان محCل اسCتراحت مCي         
بعد از صرف غذا چهار ساعت از شب گذشته، مايل به بيCرون آمCدن از منCزل آقCا        . نمودند  مي

مشهدي محمدعلي نبودم ولي خجلت آشيدم آCه بگCويم آCه رسCم مCا نيسCت آCه سCاعت سCه از               
 به نمود و زبان  بر خوف بنده مي] حمل[شب گذشته در آوچه و بازار گردش نماييم، چه آه 

خCواهي مخCالف تمCام مCردم رشCت حرآCت نمCايي و          گشود آه با چنين قوت قلCب مCي          مالمت مي 
ناچار و ناعالج متوآًال علCي اهللا از خانCه مشCهدي محمCدعلي بيCرون آمCده آCه            ! زندگاني آني؟ 
رونCد،   ميCدان مCي   خانه مشهدي محمدعلي از طرف خانCه حكومCت آCه بCه سCبزه       . به منزل بيايم  

ميCدان، مسCجد و فضCاگاهي اسCت و خانCه مشCهدي محمCدعلي مقابCل             سبزه نرسيده به بازارچه  
از خانه ايشان آه بيرون آمدم جمعيCت آثيCري از اراذل و اوبCاش و آسCبه            . اين ميدانچه است  

 آCه ششCم   -را ديده آه دور يكديگر جمعند و شهر را نظر به عيد مولود ناصرالدين شاه قاجار   
  Cت    ماه صفر و رسم ايران است آه در شب مCادي اسCرور و شCن و سCاني  -ذآور جشC80 چراغ 

شب تCار ماننCد روز روشCن شCده       . نموده و دآاآين را زينت داده و به عيش و نشاط مشغولند           
از در خانCه آCه بيCرون آمCدم ملتفCت شCدم آCه        ]. اسCت  [و هر آCس بCه عCيش و سCرور مشCغول     
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ر حCال علCي   نه حال حرآت مانCده، نCه مجCال مراجعCت، در هC       . امشب عيد مولود سلطاني است    
 .اهللا روانه راه شدم

گCCويي و  بنCCاي هCCرزه.  رسCCيدم تمCCام خلCCق متوجCCه بنCCده شCCدند ] آCCه[  تCCوي بازارچCCه و فضCCاگاه
امشCب آCار ايCن    : شخصCي پاشCنه گيCوه خCود را آشCيده بCه رفقCايش گفCت         . سرايي گذاشتند   ياوه

 سCCاير 81. از جCCاي خCCود حرآCCت آCCرده، يكCCي از رفقCCايش عطسCCه زد .سCCاختملعCCون را خCCواهم 
بنCده از نCزد ايشCان بCه آمCال سCكون و       . رفقا، ايشان را منع نموده زبCان بCه نصCيحت گشCودند      

گيCري   هنوز مطلع از حضرات نيسCتم آCه خواهنCد عقCب    . وقار گذشتم، داخل آوچه تاريكي شدم  
مالحسCين الآCاني بCا    . به منتهي اليه آوچCه رسCيدم     .  پا بناي فرار گذاشتم    82با نك ! نموده يا نه  

 يCك دفعCه از تCوي تCاريكي     ]آيند  مي [آشند ا با فانوس بزرگ آه از پيشش ميجمعي از مريده
در حCين دويCدن سCر     ]  بCود [ مالحسCين ]دار [ آCه فCانوس  84اليCه آوچCه، مCردي     منتهCي 83در 

زمCCين پCCر از لجCCن غلتيCCده، فCCانوس     85خCCورده، فCCانوس آCCش و مالحسCCين روي يكCCديگر بCCر      
نمCوده، بنCده هCم چCون بCرق بعCد از تنCه            صداي بگير و ببند بلند      ! خاموش و مريدها مضطرب   

زدن حضرات از طCرف ديگCر، بCدون اينكCه صCداي پCايم بCه گCوش احCدي برسCد، فCرار نمCوده،                 
مريCCدهاي جنCCاب مالحسCCين، جنCCاب آخونCCد را از ميCCان گCCل و لجCCن    ! جCCان بCCه سCCالمت در بCCردم 

 آCه   جناب مالحسين مدتي مريض شده و در رشCت شCهرت يافتCه   . بيرون آورده به خانه بردند  
آن شCب بCه دادم   ]  در[عطسCه آن مCرد   ! 86انCد  اجنه ديشب به جناب مالحسCين آسCيب رسCانيده   

اي خداونCد حفظCم فرمCود و از شCر اشCرار       بCه عطسCه   . آمCد   رسيد واال دمCار از روزگCارم درمCي        
 . و مهربان، الاله اال هو عطوف الرحيم87او است رئوف. محفوظم داشت

داران بCه اغCواي حكومCت و     قCرض . به اذيتم قيام آردنCد  دشمنان  . دوستان قطع مراوده نمودند   
آقا ! مشهدي حاجي آقا طلب خود را به تمامه گرفت و ترك مراسله نمود . علما طلبم را ندادند   

قزوين تجارت داشت و جزئي طلCب هCم   ]  و در [ آه يكي از سادات خمسه بود –سيد اسداهللا 
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امCورات از هCر طرفCي    . راسCالت نمودنCد   پس از واقعه حبس، ايشان هم قطع م      -از بنده داشت  
 شده، به هزار زحمت و مشقت از مطالبات و غيCره سCي تومCان پCول فCراهم         88صعب و سخت  

شايد بCه واسCطه   . نموده و خيال نمودم اين وجه را به قزوين فرستاده، چند عدل اجناس ببرم     
 .ام وصول شود اجناس تازه مطالبات آهنه

پCس از تعارفCات   .  بCه منCزل تشCريف آوردنCد    -ت خمسه بCود  آه يكي از سادا-آقا سيد علي نقي 
شCCوي؟  چCCه خيCCال داري و چCCرا بCCه شCCغلي مشCCغول نمCCي    : رسCCميه استفسCCار حCCال نمودنCCد آCCه   

 اي ه[از مطالبCات چيCزي نقCد ننمCود    : اظهCار داشCت  . اسCبابش فCراهم نيامCده   : معروض شد آCه 
 .سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي تومCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCان تحصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCيل نمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCودم   : معCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCروض شCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد ]

تCازه از  : دهCي؟ معCروض داشCتم     ن پCول چCرا طلCب مCا را نمCي           با بودن سي توما   : اظهار داشت 
قCCرض مشCCهدي حCCاجي آقCCا خCCالص شCCده ايCCن وجCCه قليCCل را تحصCCيل آCCرده، خيCCال دارم قCCزوين    

به عالوه وعده پول . ام را بدهند    ام مطالبات آهنه    بفرستم مالي بياورم، شايد به طمع مال تازه       
وار اسCت آCه شCما پCول موجCود داشCته       سCزا : آقا سيد علي نقي اظهار داشت آCه      ! شما نرسيده 

باشCCي و مCCا معطCCل باشCCيم و بCCه مCCا نCCدهي و عCCذر بيCCاوري آCCه بايCCد قCCزوين بفرسCCتم و اجنCCاس    
هرگCاه يقCين نمCايم    : معCروض داشCتم   ! بياورم؟ اين پول را به ما بده و اجناس هم از ما بخواه            

ب آقا سCيدعلي نفCي   اگر چه يقين بر آذب قول جنا  . گذاريم  آه وجه را به شما بدهم معطلم نمي       
مالحظCه شCد   . ولي آثCرت سCوگند يCادآردن ايشCان بنCده را مجبCور بCه دادن وجCه نمCود                    . داشتم

نمايCد و خواهCد گفCت آCه       ام مي   گمان سستي اعتقاد درباره   . هرگاه بنده به ايشان اعتماد ننمايم     
ج قبCول  ناچCار و نCاعال  ! نمايCد  فالني را هم اعتقاد چون ما سست شده، به سCوگند اعتمCاد نمCي          

بCا آنكCه   : ها را تسCليم ايشCان نمCوده، معCروض داشCتم      ميلي و پريشاني پول نموده، به آمال بي   
جنCاب آقCا   ! نمCايي وجCه را داده، حCال خCود دانCي        عهد و سCوگند خCود نمCي         يقين دارم آه وفا به    

ام عمCل   خCالف نكCنم و آنچCه گفتCه      : نقي مجدد سCوگندهاي غCالظ و شCداد يCاد نمCود آCه                سيدعلي
ايCن وجCه قليCل را مفCت خCود دانسCته بCه        . وجه را گرفته از خانه بيرون تشCريف بردنCد         . نمايم

 !وعده خود وفا ننمودند
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يومCًا فيومCًا    . پس از اينكه تجارتم از قزوين منقطع شCد، اشCتغالم منحصCر بCه معاوضCه گرديCد                  
تعاوضCه  ام را م خسرانم بيشتر و گرفتاريم زيادتر گشته، آار به جايي رسCيد آCه تمCام سCرمايه              

با پاپيروس و بعضي اشياء ديگر نموده و در رشت امكان آن آه اين اشياء را به شئي ديگر          
يومًا فيومًا پاپيروس تنزل نموده، چاره جز حرآت از رشت نديCدم لCذا             . تبديل نمايم ميسر نشد   

 .  حواله نموده، عازم تهران شدم89قدري اجناس ديگر خريده، مطالباتم را به محسن نامي
CCائني  در قCCل قCCارك فاضCCور مبCCرفيابي حضCCدجواد  90زوين درك شCCا محمCCمندر و آقCCاب سCCو جن - 

زحمCات و ابتالئCات، از مالقCات يCاران     ]  آCه [اي   درجCه   و ساير دوسCتان حاصCل؛ بCه   -عموجان
پCس  ] . شCد [اندازه از صحبت ياران حاصل  روحاني فراموش شده، روحي تازه و سروري بي

 . هران شدماز توقف يك هفته در قزوين عازم ت
 

 حكايت مسافرت تهران
 

 آCCه از دوسCCتان -91حCCاجي محمدحسCCين شبسCCتري. تهCCران در سCCراي وزيCCر نظCCام منCCزل نمCCودم 
ام را در آن سراي آورده، در آن محل منزل نمودم  التجاره مال.  در آن سراي منزل داشت     -بود

ز جملCه آنCان    آCه ا -از قضاياي اتفاقيه چهار نفر از اهCل رشCت  . و مشغول به فروش مال شدم    
بنCده  .  از زيارت مشهد مقدس مراجعت آرده، وارد اين سCراي شCدند      -يكي سيدمحمد بزاز بود   

الفCور تفصCيل فCاني مCع زيCاده و دروغ       را در اين سراي ديده نار غضب حضCرات مشCتعل، فCي       
 نقCل نمودنCد آCه ميCرزا مهCدي بCابي         -دار ايCن سCراي اسCت         آCه اجCاره    -بسيار براي آقا محمدآقا   

هCا را در رشCت    ست و مردمان رشت را اين مرد بابي آرده، ايشان و جمعي از بابي      معروف ا 
محمCدآقا  . گرفته حبس نمودنCد و آنسCول روس از ايشCان توسCط آCرده از حCبس بيCرون آمدنCد         

 آCه وزن آن بCه      -حCين ورود يCك دانCه گCاودارو        . دار آاروانسرا و خCالوي وزيرنظCام بCود          اجاره
 نظCر بCه خCواهش ايشCان تسCليم نمCودم        -92مرغ بود   زه زرده تخم  چهار مثقال و قطر آن به اندا      

 از ]. بCCودم[آCCه بCCه امCCين اقCCدس حCCرم محتCCرم حضCCرت سCCلطان بنمايCCد و قيمCCت را معCCين نمCCوده 
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اطCCالع احCCوال بنCCده زيCCاده از حCCد مسCCرور و خوشCCحال شCCده بCCه خيCCال آنكCCه شCCكاري گيCCر آورده  
 [ بيCان نمCود  -يمانش مستور اسCت  آه از دوستان و ا-تفصيل حالم را براي حاجي محمدحسين   

قسمي آه شنيده بود براي ! هاي نمره اول است گويند از بابي   رفيق شما از قراري آه مي      ]آه
 .حاجي محمد حسين نقل نمود

اآبCر و بعضCي از    آن اوقات جناب آقا محمدرضا و جناب آقا ميرزا ابوالفضل و آخوند مال علي      
. گذشCت  اي تهCران و امCاآن ديگCر خيلCي سCخت مCي      ه دوستان در حبس تهران بودند و بر بابي     

حاجي محمدحسين پس از استماع اين حكايت مضطرب شده، در آوچه و بازار بCه جسCتجويم        
 پسCر  -آن روز ناهCار در منCزل جنCاب حكCيم ايCوب     . شتاب نمود آه مالقاتم نمايد و اطالعم دهد       

ن را دم در سCراي      عصCر آن يCوم منCزل آمCده، حCاجي محمدحسCي            .  مهمان بCودم   -محمود آليمي 
اول وحلCCه حCCين اسCCتماع، . تفصCCيل حCCال را جنCCاب حCCاجي بيCCان فرمودنCCد . منتظCCر ايسCCتاده ديCCدم

اي اضطراب به ايمان تبديل شد و سعادت خCود را در ايCن           خيلي مضطرب گشته، بعد از لحظه     
حCCCاجي . دانسCCCته آCCCه در حCCCبس تهCCCران بCCCه دوسCCCتان ملحCCCق شCCCده و از زحمCCCت آسCCCوده گCCCردم  

امشب برويم خانه و چند نفر از دوستان را دعوت نموده، شور نمCاييم       : ندمحمدحسين فرمود 
اوًال آقCا محمCCدآقا و  : فCاني راضCي نشCCده، اظهCار داشCتم    . و آنچCه صCالح دانسCته معمCCول داريCم    

سايرين از نرفتن بنده امشب به آاروانسرا جسور شCوند و گمCان نماينCد آCه ترسCيدم و طفCره                  
هاي امCروز هرگCاه بCه آاروانسCرا نCروم فCردا از رفCتن بCه          صحبتزدم؛ ثانيًا خود بنده با بودن   

بهتر اين است آCه شCما تشCريف بCرده بCا      . آيم آشم و از عهده صحبت برنمي سراي خجالت مي 
جناب حاجي حسين از آثرت محبتCي آCه داشCت،    . دوستان مشورت فرموده، فردا خبر بياوريد     

ناچCار وداع آCرده بCه طCرف       . يCده نشCد   شد و اصرار داشت آه منزل ايشان روم، فا          راضي نمي 
حCاجي  : بنده وارد سراي شده؛ محمدآقا تبريزي دم در سراي ايسCتاده، پرسCيدند         . خانه شتافت 

شما اطCالع داريCد   : عرض نمودم!  شما آار الزمي داشت93اي؟ با  محمدحسين را مالقات آرده   
آيCم و بCه    مCي مطلعCم، شCما حجCره تشCريف ببريCد، حجCره         : آه آارش چه بوده اسCت؟ فرمودنCد       

 .فاني به حجره آمده ايشان جرأت آمدن به حجره ما ننمودند! گويم شما مي
آنCان بCه منCزل     صبح فردا حCاجي محمدحسCين بCا آمCال تCرس و خCوف، يمCين و يسCار مالحظCه             

چCCون ايشCان را بCCه آن درجCCه  . جCرأت نشسCCتن نCدارد  . نمايCCد آمCده، سCCر پCا ايسCCتاده صCحبت مCCي   
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بينCي آCه تمCام        چه جاي پرسCش اسCت، مگCر نمCي         : هار داشت اظ. مضطرب ديدم، علت پرسيدم   
محمدآقا از ترس مردم ديشب نتوانست نزد شما بيايد، خيلCي بCد          ! اهل سراي ناظر و مراقبند؟    

آيCم، بCCا   شCما برويCد نCCزد آقCا محمCدآقا بنCده السCاعه مCي       : معCروض داشCتم  ! وضCعي فCراهم آمCده   
 .ايشان و شما صحبت آرده تكليف معلوم آنم

دحسين رفته، تفصيل را با آقا اظهار داشته آه ميرزا مهدي خيCال مالقCات بCا شCما              حاجي محم 
ام منع نمCا آCه    البته، البته، ميرزا مهدي را از آمدن به حجره   : محمدآقا اظهار داشت آه   . دارد

حاجي محمدحسين به ايماء و اشاره بنده را زا آمدن به حجره آقا محمد     ! اسباب بدنامي است  
هCر چCه حضCرات منCع نمCوده      .  هم به ايمCاء و اشCاره فهمانCدم آCه خCواهم آمCد          فاني. منع نمود 

آقCا محمCدآقا چCون حCال     . قبول ننموده، حجره را بسته به طرف حجره آقا محمCدآقا روان شCدم   
را چنCCCين ديCCCد جCCCرأت اقامCCCت در منCCCزل ننمCCCوده، حجCCCره خCCCود را بسCCCت و بCCCه اتفCCCاق حCCCاجي      

 .محمدحسين از سراي بيرون رفتند
. روم ضCCرات را تعاقCCب نمCCوده، بCCه سCCرعت هCCر چCCه تمCCامتر از دنبCCال حضCCرات مCCي فCCاني نيCCز ح

خانه، آه   مرتبه اين قهوه94باال. خانه شدند اي رسيده، داخل قهوه   خانه  حضرات ناچار به قهوه   
بنده هم وارد به ايشان شده محلي آه مشرف به آوچه بود، خواستم         . جاي امن بود، نشستند   

نمايم در اين آCنج اتCاق بنشCينيد آCه مCردم شCما را          خواهش مي : تمحمدآقا اظهار داش  . بنشينم
آقCا سCيدمحمد رشCتي    : اظهCار داشCت آCه   . تفصيل حال و علت خلق و اضطراب پرسCيدم    . نبينند

نمايCد   هCا نقCل مCي     و در سراي ما وارد شده، از شما حكايت   ] است [آه از تجار معروف رشت      
گوينCد شCما شCيخي و        مCي : ؟ اظهCار داشCت    گويCد   چه مCي  : سوال شد ! آه خيلي مايه تعجب است    

حكومCت ناچCار شCده شCما را و     . ايCد  بابي هستيد؛ رشت را برهم زده جمع آثيري را بابي آرده          
جمعي را حبس آرده تلگCراف از بCزرگ شCما از عكCا بCراي آنسCول رسCيد و آنسCول وسCاطت              

زنCدگاني  نموده شما را از حبس خالص آCرده و بعCد از خCالص از حCبس نتوانسCتيد در رشCت           
 .ايد نماييد، به تهران آمده

فCاني را گمCان آنكCه تCازه خبCري      ! ام نموديCد  آسوده: پس از استماع اين مطلب معروض داشتم    
بعضCي  . اي نيسCت  گCذرد مطلCب تCازه      مCدتي اسCت مCي     . احداث شده، ايCن فقCره آهنCه شCده اسCت           
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از . نCد جمعي را در رشCت بCه اسCم بCابي حCبس نمود            ! هاي سيدمحمد رشتي صحيح است      حرف
آنسCول روس بCه حمCايتم برخاسCت و از حCبس      . جمله بنCده را هCم بCه اسCم بCابي حCبس نمونCد              

ايCن اوقCات هCم    . مدت نه ماه بعCد از حCبس در رشCت بCه دادوسCتد مشCغول بCودم           . خالص نمود 
 .هرگاه عقايدم را بخواهيد به شما بگويم. تهران آمدم

   CCد و قCCد و فريCCه وحيCCالي آCCارك و تعCCد تبCCه خداونCCيم  اوًال بCCان و رحCCوم و رحمCCت [ادر و قيCCاس 
تمام موجودات و ممكنات را آه پرتوي از الطاف حضرتش خلق را پديCدار نمCود، مCذغن و           ]و

معترف؛ پس از اقرار به وحدانيت حضرت احديت و عجز از ادراك ادلCه ممكنCات و مخلوقCات       
   CCان حضCCه اول ايشCCبحاني، آCCاهر سCCي و مظCCاء الهCCام انبيCCالي و تمCCبحانه تعCCرت سCCرت آدم حض

حCالل و حCرام   . اهللا باشCد، مقCر و معتCرفم        ابوالبشر و آخر ايشان حضرت پيغمبCر محمCد رسCول          
بCه حشCر و نشCر و قيامCت و ميCزان و      . دانم حضرت رسول را الي يوم القيامه حالل  حرام مي    

خواهم آه اين عبد را به اين عقيده بميرانCد و   ، از خداوند رحمن مي ] م [صراط و ميعاد معتقد   
االن . خواهنCد در حقCم بگوينCد، گفتCه باشCند          حال مCردم هCر چCه مCي        .  فاني را وداع نمايد    جهان
روم باليي سر سيدمحمد رشتي بياورم آه از بعد توبه نمايد؛ بCه غيرواقCع سCخن نگويCد و         مي

 !آبرو و عزت مردم را نريزد
، لسCان  محمد آقا از استقامت و شجاعت و نطق و بيانم متحيCر شCده، جCز سCكوت چCاره نديCده           

الزم نكCرده اسCت سCيدمحمد را مالقCات نمCايي و بCه ايشCان        : به محبCت و مCودت اظهCار داشCت        
باشCCند، شCCما در  هCCا در حCCبس مCCي در چنCCين ايCCامي آCCه بCCابي . تعCCرض آنCCي و گفتگCCو بلنCCد شCCود 

اگCر چCه   ! خصوص بابي نبCودن خودتCان بCا سCيدمحمد بياويزيCد، خCالي از صCدمه نخواهCد بCود               
نمCودم و جCرأت اظهCار هCم نداشCتم ولCي منCت بCه آقCا محمCد آقCا                نمCي  فاني با سيدمحمد تعCرض    

 .پس از صحبت بسيار تفريق مجلس شد و متفرق گشتيم! گذاشته، قبول عدم تعرض نمودم
در بCابي بCودن ميCرزا مهCدي شCكي و       : آقا محمCد آقCا بCه حCاجي محمدحسCين اظهCار داشCت آCه                

مCا آCه مسCلمانيم و      !آCرد؟   كلCم مCي   مالحظه نموديد آه بCه چCه جCرأت و جسCارت ت            . شبهه نيست 
نمايند، معهذا به واسطه  احدي با ما مخالف و معاند نيست وخلق هم به اندازه از ما تملق مي       

ايشCCان . رفCCتن بCCا ميCCرزا مهCCدي را نCCداريم  زدن و راه هCCاي سCCيدمحمد جCCرأت بلنCCد حCCرف  صCCحبت
حبسCمان  . ا بردنCد مر. گويند مرا گرفتند  مي. دارد  خوف و هراس به آمال دليري صحبت مي         بي

. ام چنCCان اسCCت  سCCليقه. اعتقCCادم چنCCين اسCCت . آنسCCول حمCCايتم نمCCود . خالصCCم نمودنCCد . آردنCCد
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در هCر حCال چCون بCا شCما آشCنايي       ! الحقيقه از گفتار وحرآات اين مرد مات و متحيCر شCدم           في
گCويم بهتCر ايCن اسCت آCه ميCرزا مهCدي تغييCر منCزل نمايCد مبCادا                    دارم محض دوستي شCما مCي      

 .حاجي محمدحسين محرمانه تمام مطالب را برايم نقل نمود! حرف حاصل شوداسباب 
آقCCا محمCCدآقا و حCCاجي محمدحسCCين باالتفCCاق اظهCCار    . وقCCت غCCروب ايضCCًا مالقCCات اتفCCاق افتCCاد  

 مبCادا خCداي نCاآرده اسCبابي فCراهم      ] اسCت [داشتند آه صالح در تغيير منزل و حرآت نمCودن        
هCCا   را در صCCندوق95قبCCول نمCCوده، شCCب تمCCام اجنCCاس فCCاني . شCCود آCCه عCCالج آن ممكCCن نگCCردد 

اي ديCده، يCك    خCان حجCره   در سCراي دوسCت علCي     . ريخته و بسته و اشياء منزل ،آلي را بسCته         
هCا   نفر از دوستان را صبح زود يوم فردا وعده خواسته آه در سراي حاضر باشند و با حمCال  

نفCر   ه بCازار رفتCه، دوازده  صCبح فCردا بC    . خCان ببرنCد     ام را به سCراي دوسCت علCي          اجناس حجره 
هCا سCپرده از سCراي بيCرون      حمال ديده، اشياء و اجناس حجره را آنچه بود يك دفعه به حمCال        

هCCا را بCCه سCCراي دوسCCت   هCCا بCCود، حمCCال آن دوسCCت محتCCرم آCCه در سCCراي منتظCCر حمCCال . آCCردم
 .خان برده، در حجره تازه گذاشتند علي

قا محمدآقا آCه در داالن بCود، رفتCه و بCه داالنCدار      ها به اتاق آ    خود بنده پس از فرستادن حمال     
بعCد از  . خCواهم حسCاب حجCره را بپCردازم       گفتم آه آقا محمدآقا را از خواب بيدار نمايد آCه مCي            
به حسب الفرمايش شCما منCزل را خCالي    : ربع ساعتي آقا محمدآقا بيدا رشده، معروض داشتم     

 آقا محمدآقا را ميCل آنCي بCود آCه بنCده فCرار         .اش چند است بفرماييد تا بندگي نمايم        آرايه.آردم
نمCCوده، امCCوالم را بCCه تنهCCايي يCCا بCCه شCCراآت حCCاجي محمدحسCCين صCCاحب شCCود؛ ابCCدًا تصCCور        

آرد آه يك دفعه تمCام اجنCاس را بCرده و منCزل راخCالي آCرده، بCاال سCرش بCه دادن آرايCه                       نمي
ه نشCCاني منCCزل هرگCCا: اي؟ معCCروض داشCCتم آجCCا منCCزل آCCرده: اظهCCار داشCCت. شCCوم حاضCCر مCCي

هCCر .  بCCاز ناسCCيدي پيCCدا خواهCCد شCCد و اسCCباب زحمCCتم را فCCراهم خواهCCد آورد96معCCروض بCCدارم
حاضرم آرايه حجره را . روزه شرفياب خواهم شد، فرمايش باشد آه از عهده انجام آن برآيم          

خCان   به سراي دوست علي. مرخصي حاصل. داده، مطالبه گاو دارو نموده،وعده به فردا دادم     
 .گذرانم  و با دوستان به راحت و خوشي مي]  کردم[ام را مرتب اجناس حجرهرفته، 
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آقا محمدآقا با حاجي محمدحسين صحبت داشته آه فالني بغتتًا از سCراي بيCرون رفتCه، مCردم                 
 تعارف گرفته ايشCان را از سCراي بيCرون نمCودم و بCرايم      97را چنين گمان آه از ايشان رشوه   

باشي وزير نظCام تCا زمCاني آCه سCيدمحمد         صًا چند نفر فراش   مخصو. اسباب غيابي فراهم شده   
نمود حاضر بودند، همان حين درصدد تفتيش برآمCده، آنهCا    رشتي صحبت ميرزا مهدي را مي     

مقصود محمCدآقا  . ها بدنام شدم اند، نزد فراش را ساآت نمودم و حال که ايشان از سراي رفته  
حCCCاجي . تعCCCارفي بCCCه ايشCCCان داده شCCCودايCCCن بCCCود آCCCه مفتCCCًا مفCCCت از دسCCCت نCCCرويم، رشCCCوه و  

 .محمدحسين تفصيل حال را برايم بيان نمود، اعتنا ننمودم
درآخر مجلس عنوان .روز ديگر به منزل آقا محمدآقا رفته،از هر قبيل صحبت در ميان آوردم     

 از سCراي  ] و او را[گوينCد شCما از بCابي پCول گرفتيCد         نمود آه نزد فراشان مفتضح شCده، مCي        
روزه از مCن   همCه . شناسCند  از آقا سيدمحمد اسم شCما شCنيدند ولCي شCما را نمCي            . دبيرون آردي 

خCوب  : به آقا محمدآقا معCروض داشCتم     . زنم  شوند، من طفره مي     جوياي منزل و محل شما مي     
سCه فايCده از معرفCي بنCده نCزد فراشCان       . است بنده را به حضرات نشان بدهيد تا آسوده شوند   

. ها از دامنت آوتاه خواهد شCد  شوي، دست تعرض فراش     ه مي اوًال خودت آسود  : مترتب است 
ثالثCًا بCر   . ثانيًا آام دل حضرات واصل وآرزوي مالقات مCن از قلCب فCراش هCا بيCرون مCي رود       

 اذيCت نكننCد و بCه سCخن اشCخاص بCا غCرض        ] را[چCاره   نمايم آه از بعد هر بي    خلق معلوم مي  
تCا شCما برويCد و    : محمدآقا اظهار داشت. يفتندگناه ن   اعتماد ننمايند و درصدد اذيت مردمان بي      

ثابت نماييد آه بCابي نيسCتم، رفCتن شCما بCه حكومCت و مراجعCت شCما دويسCت تومCان مخCارج                        
شوم آه خلCق از بعCد    نقلي نيست، متحمل خسارت و رسوايي مي : معروض داشتم . خواهد شد 

تعرضCين نبايCد داد   دارم آه گوش به سCخنان م  در رفاه و راحت باشند و بر حكومت واضح مي 
بلكه بايد تنبيه نمود تا عبرت ديگران شCوند و خلCق بCه آسCودگي و راحCت بCه دعCاي حضCرت                 

 . آن يوم هم گاودارو را نداده، مرخص شدم. سلطان مشغول شوند
همCCه روزه منCCزل ايشCCان آمCCده و مطالبCCه   . روز سCCيم و چهCCارم و پCCنجم هCCم بCCه طفCCره گذرانيCCد   

نماينCد و بنCده هCم تمنCاي مالقCات       از فراش و غيCره صCحبت مCي       نمايم و ايشان هم       گاودارو مي 
 98چCون اصCرار آقCا محمCدآقا زيCاده از حCد شCد، حCاجي محمدحسCين پCانزده           . نمCايم   ها مي   فراش
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. گيCCري ننمCCايم هCCزار دينCCار بCCه محمCCدآقا داده و گCCاودارو را گرفتCCه و خCCواهش نمCCود آCCه عقCCب   
تفصCCيل حCCال را جنCCاب حCCاجي    .ن نمCCايمشCCا هCCا داده وآسCCوده  پCCانزده هCCزار دينCCار را بCCه فCCراش   

 . محمدحسين برايم نقل نمودوگاودارو را تسليم آرد
بCدون مشCورت چCرا وجCه     : از حرآت جناب حCاجي محمدحسCين برآشCفتم و تعCرض نمCودم آCه             

هرگCاه غيCر از   . اي؟ البته گاودارو پس داده و پول خود را بگيريد       اي و گاودارو را گرفته      داده
      Cًا از شCد      اين نمايي قلبCواهم شCدر خCي     ! ما مكCين فCاجي محمدحسCزل          حCه منCرده بCول آCور قبCالف

محمCد آقCا رفتCCه، تفصCيل حCCال را بيCان داشCCته آCه فالنCي بابCCت دادن وجCه از مCCن مكCدر گشCCته،         
محمCCدآقا بيشCCتر از  . مجبCCورم آCCه گCCاودارو را بCCه شCCما رد آCCرده و پCCول خCCود را دريافCCت دارم    

 .رفته، وجه را پس دادپيشتر در مقام اذيت برآمده، گاودارو را گ
عاقبCت  . فاني عصر همان يوم به منزل آقا محمدآقا رفته، از هر قسم صCحبتي در ميCان آوردم   

مCCا بCCه واسCCطه دوسCCتي حCCاجي محمدحسCCين خواسCCتيم قطCCع گفتگCCو  : محمCCدآقا اظهCCار نمCCود آCCه
شما به اين درجCه هCم اقCدام ننمCودي و راضCي بCه اصCالح              .  از بعد طرفين آسوده شوند      نموده

. فاني را اعتراض به پانزده هزار دينار يا پانزده هزار تومان نيسCت         : معروض داشتم ! شدين
در مقام دوستي و محبت هرگاه دوستان چيزي بخواهند آه ازعهده انجام آن برآيم به جCان و             
دل منت دارم و در سبيل دوستان از هيچ چيز مضايقه ندارم ولو انفاق و روان باشد ولCي در       

 99تCCوانم اغمCCاض نمCCايم و طCCبعم را آلCCوده رشCCوه دادن نمCCايم و نCCزد  له نمCCيخصCCوص ايCCن مسCCا
هرگاه فعل مذمومي را اقدام نموده، بهتر آن است آCه تCرك      ! نفس خود خجل و شرمسار شوم     

دادن چCرا آلCوده شCوم؟     نمايم و خود را ذليل و حقير نسازم و هرگCاه خالفCي ننمCوده بCه رشCوه          
پCروا و   گCرفتن   هرگCاه شCما از رشCوه   . صوع واحد اسCت رشوه گرفتن و رشوه دادن هر دو در   

گCرفتن   دادن و رشCوه  مواليان و پيشوايان ما رشCوه    . دادن بيزارم   انديشه نداريد، فاني از رشوه    
 اظهار داشCت  ] و[محمدآقا از نصايحم برآشفت . را حرام و علت خرابي و ذلت اسالم دانستند 

ي امCر پروردگCار را علCت تبعيCد ا ز درگCاه           شيطان فضل حضرت آدم را دانسCته و نافرمCان         : آه
دانست معهذا مطرودي از درگاه الهي را قبول نموده سجده به آدم نكCرده و مCردود    احديت مي 

حال هم دراين موقع ناچارم آه ايستادگي نمايم، خواه عنداهللا ححرآاتم مقبول آيCد وخCواه        . شد
 بCه شCما   :] گفت[ جنبانيده و از روي غيض و غضب گاودارو را تسليم آرده و سري     ! مردود
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امCورات بCا خداونCدتبارك و تعCالي اسCت و اوسCت            : فCاني معCروض داشCتم     ! معلوم خواهم نمود  
رسCد آCه    احCدي را نمCي  . الحول و ال قCوه اال بCاهللا العلCي العظCيم         . يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد      

عجالتCًا معلCوم   . دهبگويد چنين يا چنان نمايد و هرگCاه بگويCد و غلCو نمايCد و خCبط و خطCا آCر                   
هر وقت بفرماييد شرفياب خCواهم  . طلبم ايد اذن مرخصي مي   است آه خيلي از فاني مكدر شده      

 .عذر خواسته حرآت نمودم. شد
تفصيلي ذآر آCرد آCه موجCب سCرور و تشCكر           . صبح فردا حاجي محمدحسين را مالقات نمودم      

اني حاصCل، بCه شCكر الهCي قيCام       شCادم ] و[دنيا سرور و عالم، عالم فCرح        . بر استقامتم افزود  
حCCاجي محمدحسCCين اظهCCار داشCCت آCCه  . نمCCودم و از الطCCاف و عنايCCت بهCCايي حيCCات تCCازه يCCافتم 

در بسCتر  . صبح مطلع شCده بCه عيCادتش رفCتم    . محمدآقا مريض شده و در بستر خوابيده است 
و خCدام  . پرسCش حCال و آيفيCت احCوال نمCودم        . به مرض قولنج خيلي ضعيف البنيه شده يافتم       

ايCن باليCي اسCت آCه از دسCت ميCرزا مهCدي           : حضار را از مجلس بيرون آرده و اظهار داشت        
القCدر   ديشب در عالم رويا سيدجليل: اظهار داشت. جهت پرسيدم! آشم آه به اين حال شدم   مي

به ميرزا مهدي رشتي چرا اذيت : المزاجي را ديدم آه از روي غضب و تغير فرمودند          و عليل 
. ل و هCراس از خCواب بيCدار شCده و خCود را بCه مCرض قCولنج گرفتCار ديCدم          نمCايي؟ از هCو   مCي 

در بابي بودن ميرزا مهدي شCكي   . شبانه طبيب طلبيدم و به انواع زحمت و مشقت دچار شدم          
اش به درگاه الهي مقبCول آمCده و مCورد     و شبهه نيست ولي ممكن است آه توبه آرده و توبه     

ش خCاطر ايشCان گرفتCار ايCن نCوع سCخط و عCذاب             حال به واسCطه رنجC     . الطاف سبحاني گشته  
آيفيCت خCواب مCرا    . شما رفته از ميرزا مهدي دلجويي نموده آه قلبًا از من راضي شود   . شدم

 ]. اي[دهم آه از شر اين مرد فارغ شده حال به شمامژده مي!از ايشان مستور داريد
دآقا نيCCز اظهCار محبCCت  الفCCور بCه منCCزل آقCا محمCCدآقا رفتCه عيCCادتش نمCودم و آقCCا محمC      فCاني فCي  
آقCا محمCدآقا    . چهار روز از اين مقدمه گذشCت      . ذآري از گفتگوهاي قبلي به ميان نيامد      . نمود

ثانيCًا بCاد و نخCوت بCه دمCاغش وزيCده و ناخوشCي را فرامCوش آCرده،          . از ناخوشي شCفا يافCت     
ه،  در آن سCCراي رفتCC] اي[فCCاني هCCم همCCه روزه بCCه بهانCCه. هCCاي قبCCل را بCCه ميCCان آورد صCCحبت

يCومي  . نمCايم  صحبت متفرقه در ميان آورده و در ضمن عرفان صحبت از امر مبCارك هCم مCي            
نCزد تمCام مCردم مفتضCح و رسCوا شCده آCه از شCما         : از ايام سخت ايستادگي آرده برآشفت آCه    

چاره جز اين ندارم آه شما را نزد وزير برده . رشوه گرفته و شما را از سراي بيرون نمودم        
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بCه  ! بCه غايCت ممنCون، هCر وقCت بفرماييCد حاضCرم           : معروض داشCتم  . د نمايم رفع اتهام از خو   
فردا قرار شد آه آمده، محمدآقا بنده را نزد وزير نظCام بCرده تسCليم نمايCد و خCود را از اتهCام              

 .مرخصي حاصل گشت. درآورد
پCس از سCالم   . فردا وقت موعود در حيني آه به شرب چاي و قليان مشغول بود ،حاضر شدم          

آقCا محمCدآقا پCس از    .  معروض شد به وعده وفCا نمCوده هCر وقCت اراده فرماييCد حاضCرم            و ثنا 
فراغCCت از شCCرب چCCاي، از جCCاي خCCود حرآCCت آCCرده آCCه بCCه اتفCCاق بCCه خانCCه وزيرنظCCام رفتCCه،     

گونCه مCوارد    عطسه نمCودن در ايCن   (اي زدند     يكي از حضار حين حرآت عطسه     . تسليمم نمايند 
هرگاه قبل از اقدام به آاري حCين حرآCت شخصCي عطسCه زد،             . را اهل ايران پيغام الهي دانند     

. آقامحمCدآقا رعايCت عطسCه را نمCود    .) بايد ترك آن آار نمود آCه عاقبCت اسCباب زحمCت اسCت              
 قليCCان و توقCCف يCCك سCCاعت، ثانيCCًا حرآCCت 100پCCس از آشCCيدن. سCCاعتي نشسCCت و قليCCاني طلبيCCد

ده، بيشCCتر مايCCه تعجCCب  شCCخص ديگCCري بCCاز عطسCCه ز  . نمCCود آCCه بCCه خانCCه وزيرنظCCام بCCرويم   
بنا بCه اسCتخاره گذاشCت؛ از قضCا اسCتخاره          . محمدآقا گشته الحول گويان به جاي خود نشست       

 . داريم فرمودند امروز موقوف مي. هم بد آمد
از بعCCد حCCCاجي محمدحسCCCين ايشCCان را نصCCCيحت آCCCرده ؛خCCواب و اسCCCتخاره ايشCCCان و عطسCCCه    

بCا يكCديگر رفيCق و مهربCان     . باز داشCت واستشاره ديگران، محمدآقا را از صرافت و شرارت        
 .شديم مند مي شده و هر روز به صحبت يكديگر بهره

: اواخر ايام به جناب حCاجي محمدحسCين اظهCار شCد       . ونيم در تهران توقف نمودم      ماه  مدت سه 
 آقا محمCد آقCا بCدون پCرده و تقيCه صCحبت از امCر        ] آه با  [خوب است، به حمداهللا خوب است       

بCه محمCدآقا اظهCار    . ص با علم و هوشي است، شCايد موفCق بCه اقبCال شCود        شخ. مبارك نماييم 
شما آه اهل علم و دانش هسCتيد و ميCرزا مهCدي        . داريد آه علم هر شئي به از جهل آن است         

وقتCCي تفصCCيل احCCوال بپرسCCيم، از  . هCCم از حCCال و مطالCCب بابيCCان مطلCCع و آگCCاه و خCCوب اسCCت   
     Cر شCالن هCاييم و بطCدانيم  مطالب بابيه استفسار نمCم بCين    . ئي را از روي علCد حسCاجي محمCح

آقCا محمCدآقا نيCز    . تفصCيل حCال را در مقCام صCحبت بCا آقCا محمCدآقا در ميCان آورد                 . قبول نمCود  
اظهار داشت آه مرا نيز اين خيال در سربود و حال آه شCما ا قCدام بCه عنCوان نموديCد نهايCت            

هCدي را بCه صCحبت واداشCته        به اعانت و همراهي يكCديگر ميCرزا م        . ممنون و خوشبخت شدم   
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جنCاب حCاجي محمCد حسCين تفصCيل حCال را چنانچCه گذشCته بCود،          . تحقيق مطالCب بابيCه نمCاييم      
 .نهايت مسرور گشتم. اظهار داشت

يومي از ايCام بCه عCادت قبCل، بCه ديCدن آقCا محمCدآقا رفتCه و حCاجي محمCد حسCين نيCز حضCور                      
ء و اشCاره بCه حCاجي محمدحسCين حCالي       ايمCا ] را[ از اغيCار ديCده       ] را [داشتند و منزل خCالي      

جنCCاب حCCاجي محمدحسCCين در مقCCام پرسCCش برآمدنCCد و آقCCا     . نمCCود آCCه عنCCوان صCCحبت نمايCCد   
در ايCن مCدت از مطالCب طايفCه     . دانم محمدآقا نيز خواهش نمود آه شما را با اطالع و علم مي    

مطالCCب آنCCان بابيCCه اطCCالع نCCدارم و يقCCين اسCCت آCCه شCCما بCCا طايفCCه بابيCCه معاشCCرت نمCCوده و از  
هCا صCCحبت فرمCCوده واز عقايCCد ايشCCان    قCCدري از حCCال بCCابي101آگCاهي داشCCته؛ خCCوب اسCCت آCه   

مضايقه ننمايم و از آنچCه  : فاني به آمال بشاشت و سرور معروض داشتم آه     . مطلعم فرماييد 
دارم مشCروط بCر ايCن آCه بنCده را بCه دينCي و آيينCي نسCبت            مطلعم سوال فرماييد، معروض مي    

مطالCب بابيCان مطلبCي    . اي برايم در نزد خود از تقرير و بيCانم اسCتنباط ننماييCد          قهندهيد و طري  
 و يهCود و نصCاري و اسCالم، صCوفي و     102 و مCذاهب بCودا     ] اديCان  [نيست، بنده مطالب سCاير      

 و وهCCابي و درزي ونصCCيري مطلCCع، از هCCر مCCذهب و آيينCCي سCCوال نماييCCد      زيCCدي و اسCCمعيلي
هرگCاه بCا نفسCي صCحبت نمCايم فCاني       ]. هستم[زه مطلع و آگاه   به اندا . بهره و نصيب نيستم     بي

وجCدان  . دارد و ايCن اطالعCات دخلCي بCه اعتقCادات قلبCي مCن نCدارد             رااز زمره خود مصون مي    
 آCه اولCش حضCرت    -حقيقتم بر يكتايي خداوند تبارك و تعالي و بر جميع مشارق انوار احCديت        

رف به حشر و نشر و ميزان و صCراط و      مقر و معت   -آدم ابوالبشر وآخرش حضرت قائم باشد     
!  حال هر چه خواهي سوال آن و از آييني آه ميل داري استفسار نمCا   103.ميعاد مذعن و مقر   

مCرا بCا سCاير اديCان آCاري نيسCت مقصCود اطCالع از آيCين و طريCق                   : آقا محمدآقا اظهار داشCت    
از حكايCت مراتCب   دارم تCا   بر سبيل مقدمه حكايتي معروض مCي    : اظهار شد ! بابي است، الغير  

اي معلوم آيد و ملتفت شويد آه اقوام و اعمال خلق را نبايد ميزان معرفت        حال خلق به اندازه   
  بCا  ] ايCن کCه  [هرآس بايدچشم ازحب وبغض پوشد نه.خداوند رحمان قرار داده و اعتمادنمود    

مختلفCه  به نظر انصاف سCير در مCذاهب    .  اظهار حب نمايدو يا انزجار عداوت آند       ] اي [ طايفه
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البته خداوند رحمان چنين شخص مجاهد را محروم ننمايCد و بCه صCراط            . و سبل متعدده نمايد   
 .مستقيم هدايت فرمايد

 
 حكايت
 

.  حرآت آردم-باشد  آه دو فرسخي رشت مي -آنان به طرف قريه جعفرآباد      يومي از ايام تفرج   
             Cات اتفCود، مالقCروف بCش معCان   در بين راه شخص واعظي آه به فضل و دانCاد و ا يشCاق افت

فCCاني از مالقCCات ايشCCان خوشCCحال و صCCحبت ايشCCان را   . هCCم قصCCد توجCCه بCCه آن ده را داشCCتند  
نمCاييم و   آنان طي طريCق مCي   غنيمت و علت خوش اقبال خود دانسته، به طور محبت  صحبت      

 .شود از هر قسم صحبت و حكايت و احاديث صحبت مي
  آسمان پرداخته واز آسمان هم باالتر شده به رفته رفته صحبت زمين و اهل آن تمام شده به

: فرمودنCد . از رفيق مصاحب معني قاب قوسين اواداني سوال شCد     . قاب قوسين اواداني رسيد   
 !قاب قوسين اوادني

قCاب قوسCين اوادانCي،    :  فرمودنCد پقوسCين اوادانCي چCه چيCز اسCت، يعنCي چCه؟       : معروض شد 
 .  قاب قوسين اواداني رسيد]به [حضرت به معراج آه رفت ! قاب قوسين اواداني

باز قاب قوسين اوادني معلوم نشد؛ بفرماييد آه معراج حضرت رسول روحاني   : معروض شد 
 بود يا جسماني؟ 

 . ها شبيه است هاي بابي هاي شما به حرف رفيق فاضل بدون مقدمه اظهار داشت آه حرف
اطCCالع و  خبCCري بCCي از ايCCن عنCCوان خCCائف شCCده، در وسCCط راه مردمCCان دهقCCاني آCCه از هCCر         

از آخوندترسيدم مبادا صدا بلند آنCد وگرفتCار   . نمايند باشند، عبور و مرور مي   آخوندپرست مي 
 .مردمان عوام در ميان جنگل شوم

 وابي چه چيز است؟: از رفيق مصاحب پرسيدم
 !است[بابي، بابي : اظهار داشت

 وابي چه چيزاست؟:باز تجاهل نمودم و گفتم]
اي اسCت آCه از    بCابي طايفCه   ! دانCي   نمCي ] اي و  [هللا از شما آه بابي نشCنيده      ماشاءا:اظهار داشت 

يCك زن را بCه نCه    . دين مبين حضرت رسول خارج گشته، به همه انCواع فسCق و فجCور عامCل          
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به مردم خرمCا و چCاي داده ،خلCق    . شوهر جايز دانند و مال را مال اهللا و عيال عيال اهللا دانند        
ر ديCن خودشCان ثابCت و راسCخند آCه هرگCاه ايشCان را قطعCه                بCه قسCمي د    . سCازند   را گمراه مي  

 هرگCCاه ] آCCه[قطعCCه نمCCايي، دسCCت از طريقCCه و آيCCين خCCود برندارنCCد و اعتقادشCCان چنCCين اسCCت 
 !آشته شوند بعد از سه روز زنده خواهند شد

حCCال شCCما بCCابي  . اسCCم واوي را شCCنيده بCCودم از آيCCين ايشCCان اطCCالع نداشCCتم  : معCCروض داشCCتم
خيلCي  . نمCايم اطالعCات خCود را بيCان فرماييCد             خCواهش مCي   .  حكCايتي شCيرين اسCت      !فرماييد  مي

. بعيCCد اسCCت آCCه انسCCان مرتكCCب ايCCن قسCCم اعمCCال شCCنيعه شCCود و ادعCCاي ديCCن و مCCذهب نمايCCد      
آقا، خيلي تعجب است آه مCردم بCه      . الحقيقه به مراتب بهايم بهتر از اين گونه انسان است           في

ه؛سCCحردرحيوانات اثCر نمايCدو بCCه ارتكCاب ايCن گونCCه     واسCطه خCوردن شCCرب چCاي فريCب خورد    
!  خرما و چاي بشود چنينن نتيجCه گرفCت؟  104نمايم آه از افعال ذميمه وا دارد، بنده گمان نمي    

. سحر و جادو همه قسCم ممكCن وهميشCه در بCين خلCق بCوده اسCت        : جناب آخوند اظهار داشت   
اي؟ از مردمان صCادق   يدهننشغفلت ننما و يقين دار، حكايت موسي وسحر ساحران را، مگر         

 را از ديCن  105دهنCد و مردمCان بCا فضCل و آمCال      هCا خرمCاو چCاي مCي     ام آه بابي   و متدين شنيده  
 .برند بيرون مي

جناب آخوند، هرگاه به خوردن خرماو شرب چاي، انسان بابي شود آCار بCر           : معروض داشتم 
هCاي غيرمعCروف چCاي     ابيها رواج يابد؛ چه آه ممكن است بC           مردم سخت و رونق بازار بابي     

اين فقCره  !! و خرما به مردم بقال و عطار بفروشند و جميع مردم را بدون زحمت بابي نمايند      
 .آيد به نظر محال مي

! نماييCد  از شما خيلي عجيب است آه مطلب به اين واضحي را انكار مCي            : آخوند اظهار داشت  
خCودم ديCده و بCر ايCن     . شCود  مCي دانند و شCهرت تCام دارد چنCين ممكCن           چيزي آه تمام خلق مي    

! نمCCايم هCCا را ديCCده، بCCدون مأخCCذ صCCحبت نمCCي آمتCCرين وارد شCCده، بCCه راي العCCين شCCيطنت بCCابي
 ايد؟ خود شما به چشم خود ديده: معروض داشتم آه

 !هاي گنهكار خود ديدم با اين چشم! بلي بلي: اظهار داشت
 . دممحض اثبات قول خودش سوگندها ياد نمود آه به چشم خود دي
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 ! دارد، بفرماييد106تازگي: معروض داشتم
 غCCرب ] بCCه[اي اسCCت آCCه  در محلCCه آيCCاب خميCCران رشCCت آوچCCه : جنCCاب آخونCCد اظهCCار داشCCت 

- نرسCCيده بCCه قبرسCCتان  -پCCس از گذشCCتن از مسCCجدي آCCه پهلCCوي خانCCه آالنتCCر اسCCت  . رود مCCي
 . ها در آن آوچه است خانه بابي. اي است آه به طرف جنوب واقع است  آوچه
 !دهد؛ سكوت نمودم آه چه خواهد گفت يدم خانه بنده را نشان ميد

بCه مCردم   . شCوند   شCنيده بCودم آCه مCردم در ايCن خانCه روزهCاي جمعCه جمCع مCي                    : اظهار داشت 
يك طCرف  . يك روز محض امتحان وارد آن خانه شدم. نمايند  دهند و بابي مي       خرما و چاي مي   

طCرف ديگCر را بCه گCل و ريCاحين و      . ه بودنCد خانه را آه سبزه و اشCجار و گCل بCود، سCوزانيد             
 .پس از تماشاي اين فقره به منزل حضرات وارد شدم. اند سبزه آراسته

دانسCتم   از آنجايي آه مي. يك استكان چاي هم نزد من گذاشتند. في الفور به حضار چاي دادند 
      Cوري شرب چاي حضرات علت گمراهي است، عباي خود را نزديك دهانم بردم و چاي رابه ط

 زمCين  ] را[آه احدي ملتفت نشد، پس از بردن نزديك دهان به دامنم ريختCه و اسCتكان خCالي           
گذارده، با دستمال چاي را آه به دامن ريخته بود، دامن را خشك آردم و منتظر شدم آCه چCه     

. ديدم شخصي باالي منبر رفتCه و زيCر جامCه خCودش را بيCرون آCرد              . اي رخ خواهد داد     نتيجه
آن مرد آه باالي .ود اين مرد به منبر، اهل مجلس بنا به صلوات و سالم نمودند           به مجرد صع  

مCردم  ! بهشت و دوزخ را ببينيد: منبر رفته، دو انگشت خود را به مردم نمودار نمود و گفت      
مCن آCه چCاي    . آردند همه ترسان و لرزان به گريه و زاري درآمدند و اظهار خوف و جبن مي 

هاي طرف ديگر حيCاط چيCزي     وزخ جز گل و رياحين سوخته و گل      نخورده بودم از بهشت و د     
 !ها گفته از منبر به زير آمد صاحب منبر قدري از اين نوع حرف! نديده

يCا خCود شCما     ايCد   جنCاب آخونCد شCما غCرض نمCوه     : پرسCيدم  دربين صحبت، مكرر از ايشCان مCي   
 ايد؟ ديده
بCا  : گفCت  آيCد و مCي   ه بCه انCدامم مCي   نمود آCه از خCوف الهCي لCرز      هاي غالظ و شداد ياد مي       قسم

 .ام چشم گنهكار خود ديده
گمCان آCردم آCه شCايد     . انصاف قسم ياد نمود آه بنده را به شCك انCداخت        اين قدر اين آخوند بي    

 !!ام وقتي چنين آاري آرده، حال فراموش نموده
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ات انصCاف، بعضCي خرافC     بعضي از علماي بCي ] آه[مقصود از اين مقدمه و حكايت اين است     
جعCCل نمCCوده بCCه بCCابي نسCCبت داده آCCه عCCوام بيچCCاره جCCرأت نزديكCCي ننماينCCد و مقCCام پرسCCش         

نماينCCCدو از خCCCدا و  جعليCCCات خودشCCCان را بCCCه سCCCوگند دروغ يCCCاد نمCCCودن ثابCCCت مCCCي   . برنياينCCCد
پاشCند و   بدون جهت تخم نفاق و عCداوت در ميCان اهCل وطCن مCي         . خلق،انديشه و پروا ننمايند   

 .شوند مخرب دين و ملت مي
نمود، نظر به سوگندهاي غCالط و شCدادي آCه ايCن       هرگاه جناب آخونداز خانه بنده حكايت نمي      

آCردم و بCر عCدم انسCانيت و وحشCي بCودن        انصاف به دروغ ياد نمود، البته قبول وباور مي     بي
چCCون ايCCن مطلCCب را نسCCبت بCCه خCCود بنCCده داده و از  . نمCCودم طايفCCه بCCابي اقCCرار و اعتCCراف مCCي

نمود واقعيت نداشت، حمل بCر غCرض و عCدم ديانCت حضCرات نمCوده، بنCاي               مي ام حكايت   خانه
 ! دوستي و مراده با حضرات بابيه نمودم

بCCه مزخرفCCات و جعليCCات مCCردم اعتنCCا ننمCCوده، راه معاشCCرت و مCCراوده پCCيش گرفتCCه و بنCCاي       
دوستي بCا حضCرات بابيCه گذاشCتم و همCواره نCزد يكCديگر ايCام بCه خوشCي گذرانيCده تCا آن آCه                       

هCاي رشCت هCم     هCا ايCران فCراهم شCده و بCابي      درسنه هزار و سيصد گرفتCاري بCراي تمCام بCابي       
ها دوست و رفيCق و معاملCه داشCت او را نيCز      هر آس آه با بابي   . گرفتار حبس حكومت شدند   

پاهCايم رابCه غCل و    . ها دوستي داشته، گرفتCارم آردنCد    بابي] با[گرفتار آردند از جمله بنده آه   
 . و مزين داشتند107زنجير مطرز گردنم را به 

فرماييCد آCه بنCده     مالحظCه مCي  ! هCا  بCا انصCاف  : پس از ابتالء گرفتاري به رفقا معCروض داشCتم        
تفصCيل حCال   . رابه واسطه دوسCتي بCا شCما گرفتCار نمودنCد و بCه غCل و زنجيCر مخلعCم داشCتند                   

خواهنCد    مCي  گناه شما چيست و آيين و طريقه شما آدام؟ خلق از شCما چCه   وبگوييد آه تقصير  
 سCربلند آCرده آهCي    - متخلص به عنCدليب -و مقصود شما چيست؟ جناب آقا ميرزا علي اشرف   

پCس از تحسCين و امتنCان از مراتCب محبCت و دوسCتي       . آشيد وناله پCر از درد از قلCب بCرآورد         
گناه ما ايمان به خداوندتبارك و تعCالعي اسCت و اعتCراف بCر مظCاهر و مشCارق             : اظهار داشت 
 و آخCر ايشCان حضCرت    ] حضCرت آدم   [ آه انبياء و سفراي زيادي آCه اول ايشCان            الطاف الهي 

خاتم باشد، بر وصاياي حضرت رسول و ائمه اطهار آه ما را به ظهور حضرت قائم و ايمان            
بCر وصCاياي ائمCه اطهCار     . ايCم  به حضرت مهدي منتظر داشته اقCرار نمCوده و شCناخته و يافتCه       
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ايCن  . اي آCه حضCرت مهCدي بCراي مCا معCين آCرده عCامليم          عامل و موفق شCده، آيCين و طريقCه         
ايمCان آورديCم و دوسCتان مCا راهCم      ) ع(است گناه ما آه به خداو ائمه اطهارو حضرت مهCدي            

مقصCCود خلCCق اضCCمحالل و  . و خجCCل و شرمسCCارمان سCCاختند ] نمودنCCد[بCCه واسCCطه مCCا گرفتCCار 
 !آشتن ما است و مقصودما جان فدا نمودن در سبيل خداوند يكتا

چCه  : وقت رامتقضي ديدم؛ بناي پرسش و استفسCار نمCودم آCه       ون اين مطالب تازگي داشت،    چ
گوييد همان قائم آمده يا ديگري است؟ حضرت  گوييد اين قائم موعودآه منتظر هستيم، مي     مي

 !ايم، آمده است همان قائم موجودآه منتظر بوده: عندليب اظهار داشت آه
         Cد آقCا محمCي         از استماع اين عنوان، آقCاي بCد، از جCتن نمايCش جسCه از آتCپندوار آCار   ا اسCاختي

گوينCد قCائم    هCا مCي   بCابي : اظهCار داشCت   . حرآت آرده، در تCوي اتCاق بCه راه رفCتن مشCغول شCد            
تCCCا آن زمCCCان محCCCتمًال  ! اعتقادحضCCCرات چنCCCين اسCCCت :معCCCروض داشCCCتم!موعCCCود ظCCCاهر شCCCده؟ 

اب پريشCاني افكCار ايCن مCرد     ايCن فقCره خيلCي اسCب    . ها مCدعي ظهCور قائمنCد     دانست آه بابي  نمي
  مشCغول داشCته و   ] را[اختيCار در تCوي اتCاق بCه راه رفCتن خCود          شده، طاقCت قCرار نيافCت؛ بCي        

بCه جنCاب عنCدليب    . دهCم   فاني نيز صحبت جناب عندليب را شرح وبسط مي        . نمايد  استفسار مي 
 !چنين ايراد نمودم، جواب چنان فرمودند

 در آتب عديده، فضال و علمCا و ملCت بهائيCت تصCنيف        ] را [چون داليل و براهين طايفه بابيه       
فاني به شرح و بسط گفتگو و اقامه دليCل و بCراهين در آن مجلCس بCراي آقCا محمCد            . فرمودند
 !مقصود فاني نوشتن تاريخ است. پردازم آقا نمي

در هر حال صحبت حضرت عندليب را بهانه نموده، بCراي آقCا محمCدآقا بCراهين و اسCتدالل از        
CCياحاديCCان مCCار بيCCايم ث واخبCCده،  . نمCCدآقا وارد شCCا محمCCزل آقCCته در منCCاعت از روز گذشCCدو س

الCCي دو سCCاعت بCCه غCCروب آفتCCاب مانCCده صCCحبت داشCCتيم، بعCCد  . ناهCCار هCCم در آنجCCا صCCرف شCCد
 .مرخصي حاصل به منزل مراجعت نمودم

قCا  آ! مطالCب را چگونCه يCافتي؟    : حاجي محمد حسين پس از حرآCت بنCده از ايشCان پرسCيد آCه               
امشCب نيCز ايشCان را بياوريCد آCCه     : مطالCب حضCرات شCنيدني و فهميCدني اسCت     : اظهCار داشCت  
فCاني محCض آن آCه    . حCاجي محمCد حسCين قبCول نمCوده تفضCيل را بيCان فرمCود          . صحبت نمCايم  

شCب بعCد بCه خانCه حCاجي محمدحسCين        .بيشتر تشنه مالقات شCود آن شCب را نرفته،عCذرآوردم          
آCرد آCه    پCس از چنCدي اظهCار اقبCال نمCود و تشCكر مCي       . شCتم رفته، با آقCا محمCد آقCا صCحبت دا        
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مكرر نزد وزير نظام رفته و تفصيل حال شما را خواسCتم بCا وزيCر نظCام در ميCان آورم؛ گويCا             
آسي از خارج آمدي و بردهانم قفل زدي آه نتوانم تكلم نمايم و حال آن آه من خCالوي وزيCر               

نمودم معهذا هر وقت آه اراده  با ايشان مينظام و محرم راز ايشان بوده و همه قسم صحبت 
ديCدم و حCال بCه نهايCت مسCرورم آCه        نمودم از شما نCزد ايشCان ذآCر نمCايم، خCود را عCاجز مCي         

 !انتهي. اذيت به شما ننموده و آلوده به خطاي بزرگ نشدم
 پCCس از  .پCCس از توقCCف چهCCار مCCاه در دارالخالقCCه تهCCران بCCه طCCرف وطCCن مCCالوف روانCCه شCCدم  

دوسCتان قCزوين   .  قزوين شده، حضرت سمندر و سCاير دوسCتان را مالقCات نمCودم            چندي وارد 
آن ايام از شدت گرفتاري و پريشاني وابتالئات . صالح چنين دانستند آه در رشت توقف شود    

حضرت عنCدليب هCم از حCبس خCالص شCده            . وارده، دوستان جرات مراوده با يكديگر نداشتند      
 آشنا و بيگانه بسته، از آنجCايي آCه مCزاج محCروري و       به الهيجان تشريف برده، در به روي      

سCCر پرشCCوري داشCCته وامتCCداد حCCبس هCCم بيسCCت و يCCك مCCاه آشCCيد، بCCه آلCCي صCCبر و شCCكيبايي      
هCا نمCود و جCاي آشCتي بCا احCدي        قلم برداشته به هر يك از مبلغين ايرادها و اعتراض     . سرآمد

 ايشCان و خميCدگي ديگCران،    انCزواي  .به الهيجان تشريف برده و گوشه نشست . باقي نگذاشت 
اگCر چCه توقCف در رشCت خيلCي دشCوار و تلCخ بCود ولCي                 . علت توقف فاني ثانيًا در رشCت شCد        

 . را راحت وجداني خود ديده، قبول توقف رشت نمودم108...الجل محبت دوستان صدمات و
پس از ورود به رشت، عريضه به حضرت عندليب معروض و استفسار حال ايشان بCه طCور          

چون مدت سCه مCاه بودآCه الهيجCان رفتCه و بCاب مراسCالت و مكاتبCات بCا محCل                   . دممحبت نمو 
مقطوع داشته، عريضه بنده سبب بهجت و سرور قلCب ايشCان شCده، فCي الفCور سCواد مرقCوم              

با آن آه ماننCد شCجره مطروحCه در ارض واقعCم، در مقCام      : داشتند و اظهار امتنان نمودند آه     
عنايCات خاصCان حCق گربCه آلCك باشCد سCياه         بCي . اي يا شده پرسش و حال برآمده و از حالم جو       

 .ورق در شرحي مرقوم داشته بودند آه سبب بهجت و سرور گرديد. مستي است
پس از وصول، عين مكتوب ايشان را قزوين خدمت حضرت سمندر فرستاده خCواهش نمCودم          

 هCم اقCدام   حضCرت سCمندر  !  از گذشCته حكايCت نفرماينCد      ] آننCد و   [آه سبقت درنوشتن مكاتيCب      
فرموده و سايرين هم اقCدام نمCوده، ابCواب مكاتيCب مفتCوح و سCب تشCويق و تحCريص ايشCان                     
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شده، از الهيجان به قزوين حرآت نموده و به تبليغ امر مبارك و نشر نفحات به بعضCي بCالد            
 .عاقبت در شيراز عيال گرفته، توطن فرمودند. ايران مسافرت فرمود

ان، مطالبCCاتم را بCCه يكCCي از آشCCنايان محCCول نمCCوده آCCه   زمCCان حرآCCت از رشCCت بCCه طCCرف تهCCر 
 پCCCCس از ]. بCCCCود[آن مCCCCردهم آن چCCCCه وصCCCCول شCCCCده خCCCCود تصCCCCرف آCCCCرده    . وصCCCCول نمايCCCCد 
جناب آقا ميرزا ابراهيم تفرشي آCه در   . ها را تفويض و از پي آار خود برفت          ورود،الوصولي

سCي در آمCد و علCت    دوستي و ثبات، يگانه و مشهور بCود؛ يCومي از ايCام در مقابCل احCوال پر            

. عدم اشتغال را استفسار نمود و از حرآت و سلوك جناب آقCا ميرعلCي نقCي هCم مسCبوق بCود                  
هرگCاه  . نمCايم  گذارم و بCا شCما شCرآت مCي     يكصد تومان سرمايه مي  : به صرف محبت فرمودند   

 فاني به مالحظاتي قبول نموده به شغل قبل، آه داد و سCتد قCزوين باشCد،          . ميل داريد بفرماييد  
 .اقدام نمايم و يكصد تومان را هم به تدريج از ايشان گرفته، مشغول تجارت ثانيًا شدم

 
 تفصيل امتحان جناب آقا ميرزا ابراهيم

 
 سCالگي در رشCت بCه توسCط     22بCه سCن   . جناب آقا ميرزا اهل تفرش و از خانواده علمCا بCود          

در علCم حسCاب و   . جناب آقا ميرزا حسين هCدا و حضCرت عنCدليب بCه شCرف اقبCال موفCق شCد                    
در محبت و صCفا و اطCوار، بCين امثCال و اقCران ممتCاز       . سياق ربطي تمام و خطي نيكو داشت      

آردنCد او را بCه سCبب و     در سCنه هCزار و سيصCد هCر آCس را آCه بCابي گمCان مCي                   .بل فريد بCود   
آردند واال  نمود تعيين بر بابي بودن او نموده، حبس مي هرگاه تبري نمي  . داشتند  تبري وا مي  
دوسCCتان رشCCت قسCCمي خCCوش اخCCالق ونيكCCو رفتCCار بودنCCد آCCه ازحرآCCات و  . آردنCCد رهCCايش مCCي

فروخCCت،  مCثًال دآانCCدار مCCال را آCم مCCي  . نمودنCCد سCكنات ايشCCان يقCCين بCر بCCابي بCCودن ايشCان مCCي   
آورد آه آم است، از دآان فالن خريدم درست و صحيح بCود بCه آمCال           مشتري مال را پس مي    

 109!ن بابي نيستم آه سنگم درست باشدم: شرمي اظهار مي داشت بي
جCواب آن چCه   . يومي از ايام سيد محسن آاشي آه از تجار معروف بود،سوالي از بنCده نمCود     

بيان واقع بود معروض داشته، ايشان قبCول نكCرده، تعرضCم نمCود، شCما نبايCد دروغ بگوييCد،          

                                                           
ها، جز آن آه بگوييم روش شناخته شده گروه   دربارة شيوه روبرويي يا رودررويي اين گونه- 109

 !توان گفت شوند، سخن ديگري نمي خوانده مي» اقليت«هايي است آه اينجا و آنجاي جهان، 
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معCروض  !  بگوييCد شما چرا؟ يعني دروغ گفتن مال ما هست، شما آه بابي هستند نبايد دروغ        
 . آن چه عرض شده بيان واقع بود داشتم دروغ نگفته، اميد است نگويم،

 بCا خCوردن شCراب خواسCتند امتحCان آننCد و گمCان آردنCد هرگCاه          ] را[جناب آقا ميرزا ابراهيم   
قبل از وقوع مجلس، يكCي از  . شراب استمعال نمود مسلمان پاك واال بابي آافر و نجس است         

آقا ميرزا ابراهيم اطالع دادآه اجزاي حكومت چنين تدبيري به خيال ايشCان           دوستان به جناب    
 تCر نماييCد و    رسيده است، بهتر آن است آه شما محCض حفCظ از شCرارت خلCق،لبي از شCراب      

. اميد است آه خداوند رحمان عفو فرمايد. اين تكليف اجباري است نه اختياري    . آسوده شويد 
          Cرزا ابCا ميCاب آقCود             از آنجايي آه جنCواه بCرت و خيرخCو فطCق و نيكCوش خلCوب  . راهيم خCمحب

معلوم نشد مجلس شCراب را آراسCتند و امتحCان نمودنCد و يCا      . القلوب آل بود، اذيتش ننمودند 
 به صحبت اآتفا آردند؟

پس از اشتغال بCه داد و سCتد قCزوين، آقCا مشCهدي علCي را آCه از دوسCتان بCود، بCاز پريشCان                 
اگCر چCه مكCرر بCا ايشCان همراهCي شCده و صCدمه ديCده          . ارنيCد گذ  ديده و امورات به سختي مCي      

بCCودم بCCاز راضCCي بCCه پريشCCاني ايشCCان نشCCده و مشCCهدي علCCي را قCCزوين فرسCCتاده و بCCا ايشCCان   
صCرف ارسCال و مرسCول و داد و سCتد شCCده، مشCروط بCه اينكCه خCCالف ماضCي ايCن قCدر عمCCل           

. رمCوده، عCازم قCزوين شCدند    جنCاب آقCا مشCهدي علCي قبCول ف         . ننمايند و طلب بنده را بپردازند     
پس از ورود به قزوين به فاصله دو ماه، دستگاه تجارت و حرف و سور داده،عيCال و خانCه                 

از وضع مكاتيب ايشان معلوم آمد آه عاقبCت ايCن آCار بCاز رسCوايي و            . و دستگاه فراهم نمود   
بCCه زحمCCت و مشCCقت در خCCود رشCCت آاسCCبي    . افتضCCاح اسCCت، قطCCع داد وسCCتد قCCزوين نمCCوده   

ها در خانه آقامشهدي علي مهمان  جنCاب آقCا ميCرزا بCاقر و آقCا       آردم تا اينكه شبي از شب  مي
 .پس از صرف غذا در همان خانه استراحت نموديم. ميرزا علي اصغر بوديم

ناگCاه از دور  . دو ساعت به صبح مانده، عيال جناب آقاميرزا باقر به تدارك چاي مشغول بCود   
بنCده بCه   . اطCالع داده، فCاني و جمعCي سراسCيمه بيCرون شCتافتيم          روشنايي آتش را ديده به مCا        

پس از ورود به خانه، . خانه آمده، جمعي از اقوام همه از قريه جعفرآباد به ديدنم آمده بودند
هCر چCه نزديكتCر شCدم     .  برداشCته، بCه طCرف حجCره شCتافتم     ] را[ام  سيد ابCراهيم همشCيره زاده     
درهCر حCال   .آCه حجCره ام از آتCش محفCوظ باشCد نداشCتم            اميCد ايCن     . شعله آتش را زيCادتر ديCدم      

در حجCCره را شCCكافته داخCCل . خCCودرا بCCه آاروانسCCرا رسCCانيده ،آليCCد حجCCره در خانCCه مانCCده بCCود 
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الواح مبارك آه توي جعبه بود و با قدري ابريشCم آCه حمCل آن ممكCن بCود، مCع،                   . حجره شدم 
از .  بCه طCرف خانCه روان شCدم     برداشته، چشم از ساير اجناس برداشCته،      ] را [پول موجودي   

قضا خانه ما با حجره مسافت آلي داشته و به زحمت تمام به خانه رسCيده، اشCيا را بCه خانCه         
 .اقوام هم از خواب بيدار شده به زودي به اتفاق اقوام به سمت حجره شتافتم. گذاشتم

 آبCش را   تCوي حCوض، آCه   ] را[دفعه ثاني آه به حجره رسيدم، ديدم اهCل آاروانسCرا اجنCاس             
ام را تCوي   اند، ريخته و سيدابراهيم هم متابعت اهل آاروانسرا آرده، اجناس حجره    خالي آرده 
 110 روي حCوض و اجنCاس نهCاده و آب بCاالي نمCدها     ] ضخيم[آب ريخته و نمدهاي   حوض بي 

فCCاني راضCCي نشCCده امCCر بCCه بيCCرون آوردن اجنCCاس بنCCده از   . پاشCCيد آCCه اجنCCاس محفCCوظ ماننCCد 
ام همCت نمCوده، تمCام اجنCاس بنCده را از حCوض بيCرون آوردنCدو از سCراي               اقو. حوض نمودم 
پس از فراغت از بCردن ا جنCاس حجCره بنCده، بCه حجCره جنCاب حCاجي نصCير و                 . بيرون برديم 

 رفته، اجناس حجره ايشان را به همت عCم و خCال و دامCاد و بCرادر و               ] زرگر [آرباليي قاسم   
جناس بنده از حوض، به فاصCله ربCع سCاعت طCول     پس از بيرون آوردن ا. عيال بيرون برديم 

 .نكشيد آه اطراف سراي آتش گرفت  و آنچه در حوض و سراي بود، به تمامه خاآستر شد
بغض ايCن بCدبخت   . زين العابدين نام قزويني در داالن سراي نمكي، نزديك مبال، حجره داشت      

پسCCرهاي جنCCاب حCCاجي اش بنCCده و يCCا  اي بودآCCه هرگCCاه روزي صCCد بCCار از دم حجCCره بCCه درجCCه
آرديم ،تمام صد دفعه به صورت جلي سب و لعن بايد بنمايد وبCه مCردم     نصير شهيد عبور مي   

في الحقيقه تمام احباب، مخصوصًا جناب حاجي نصير و بنده، به ستوه     . معرفت حال ما نمايد   
رد ايCن مC  . آمده و حجره ايشان هم دم مبال بCود، چCاره جCز عبCور از دم حجCره ايشCان نداشCتم                

پCس از بيCداري   . مبغض پس از اينكه سر از خواب برداشت، سراي را پر از شCعله آتCش ديCد                 
از صCبح الCي دو بCه غCروب مانCده        . و جCان بCداد    ... آ... آ: حرفي آه از او مسCموع شCد، گفCت         

 .نعشش در آاروانسرا افتاده بودو مردم فرصت دفن او نداشتند
هCاي قنCد را    ه باقي بود بCه يغمCا رفتCه، بشCكه    هاي مردم آن چه سوخته بود گذشته و آن چ        مال

اي يCك شCاهي حمCل و نقCل        حمال آCه تاچCه     ]. بودند [مردم از روي اضطرار در چاه آب ريخته         
مردمCان  . شCد و محكCي نبCود     نمود، به چهارصد شاهي آه دو تومان باشد، راضي نمCي            بار مي 
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ده و مCردم راحCCت   شC 111اراذل بنCاي چپCاول و يغمCا گذاشCCته، نزديCك بCه غCروب آتCCش خCاموش       
 .هيجده آاروانسرا و سه حمام و دو مسجد، مع تمام حول و حوش آنها بسوخت. شدند

 :بعد از سوختن رشت اين لوح مبارك به افتخار اين عبد عنايت شد
هوالمشرق من افق اسماء البرهان آتCاب انزلCه المظلCوم لمCن ذآCره اسCمي تلقCاء الوجCه ليجCد                        

انا اخبرنا العباد اذآان . ارتفع في االفاق و يكون من العارفين     عرف بيان الرحمن في ايام فيها       
النCCCCCCور مشCCCCCCرقاني افCCCCCCق العCCCCCCراق و علمنCCCCCCاهم ظهورالفسCCCCCCاد و هCCCCCCديناهم الCCCCCCي صCCCCCCراط     

طCCوبي لCCك لمCCا حملCCت الشCCدائد و . قCCدظهرمانطق بCCه القلCCم اال علCCي بCCاهللا رب العCCالمين.المسCCتقيم
مشرآون ما ناحت بCه السCدره و صCاح آCل     دخلت الجن في سبيل اهللا العزيز الحميد قدار تكب ال         

 .عارف بصير
انظر ثم اذآر ازباورد علي سفراء اهللا من قبل وعلي الذين ينطق في آل شان انه ال الCه اال انCا     

. قCCد اخذناالCCذين ظلمCCوا مCCن قبCCل و فCCي تلCCك االيCCام ان ربCCك هCCو المقتCCدر القCCدير     . العلCCيم الحكCCيم
االرضين و انظر في الCراء و الشCين و مCاظهر    المغرب عن عمله شييء و الجنود السموات و     

فيهCCا قCCدا و قCCدوا اهلهCCا نCCارًا النفسCCهم بايCCاديهم فلمCCا ظهCCر  لهيبهCCا و ارتفCCع زفيرهCCاو رجعCCي و   
مانفعم الرحوح لولد افضل اهللا و رحمه لتري المدينCه و اهلهCا آعظCم رمCيم، يشCهد بCذلك لسCان           

و صرفنا بالحق فضًال من لدنا وانا افق سماء  آذلك انزلنا االيات    . العظمه في هذا المقام الكريم    
غيCCCاثي عليCCCك وعلCCCي الCCCذين بانفسCCCهم شCCCيء مCCCن االشCCCياء ومCCCازافتحم ضوضCCCاء العلمCCCاء و       

 .انتهي. جنوداالمراء في اهللا مالك هذا اليوم البديع
در هCCر خانCCه آCCه گمCCان اسCCباب مCCردم  . بعCCد از سCCوختن رشCCت، حكومCCت درصCCدد تفتCCيش برآمCCد 

نمCود بCدون آن آCه     آCرد و بCه صCاحبش رد مCي      هCا را پيCدا مCي        د و مال  نمو  رفت، جستجو مي    مي
ها از خانه علما بيرون آمده آه مريدهاي آقايان دزديده در        بسياري از مال  . ديناري دخل نمايد  

بCه خيCال آن آCه در جنCگ اعCداي ديCن           !! خانه علما برده آه حالل نموده، به اتفاق ميل نمايند         
 از جملCه بCه خانCه آقCاي حجCت      ]! اند[اند  و به خود حالل دانسته   مبين، مال را به يغما گرفته    

باغچCه  .  وارد شCدند - آCه از قبCل تفصCيل گفتگCوي بنCده بCا ايشCان ذآCر شCد              -آقا ميCر عبCدالباقي    
) شCود  در گيالن ترب پس از آاشتن زود سCبز مCي     (اند    حياط را ديده آه شخم آرده ترب آاشته       
آلي مCال مCردم را   . ميده، حكم به حفر آن محل نمودنداجزاي حكومت به قرائن يا از خارج فه       
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شرمي اظهCار   حاجي ميرعبدالباقي به آمال بي   . از زير خاك بيرون آورده، به صاحبانش دادند       
 .عدم اطالع نمود

توانسCCت  از آنجCCايي آCCه امCCورات هCCرج و مCCرج، قCCانون صCCحيح در ايCCران نبCCود؛ حكومCCت نمCCي    
آCرد، يCا حكCم بCه      چه هرگCاه تعCرض مCي   . ن را بنمايددرما تعرض نمايد و چاره اين دردهاي بي 

 !آردند اين بود وضع ايران آردند يا اتفاق آرده بر غرش قيام مي آفرش مي
نمايم تCا   به يك حكايت مختصري ايضًا مبادرت مي   . از علما حكايات غريبه و قصه بسيار دارم       

آتCاب ملتفCت شCودو از     خواننCده ايCن   ] اي[از مراتب انصاف و مروت علماء شرع بCه انCدازه    
 .شرارت علماء سوء، آگاه گردد

 
 حكايت
 

چنانچCCه در ميCCان .  پCCرده و حجCCاب رسCCم نيسCCت- آCCه اطCCراف و نCCواحي رشCCت باشCCد -در گCCيالن
 حجاب بين زنان معمول نيست ومتداول نيست، در دهات رشت هCم  112ايالت و اآراد و الوار     

شCوند و عشCق     آCه آشCنا مCي   ]ا هC [بعضي دخترها و پسCر  . عدم حجاب معمول و مرسوم است   
از  به يكديگر پيدا آنند پدر و مادر طرفي راضCي نباشCند و يCا اسCباب مواصCلت فCراهم نشCود،                

آثرت عشق و محبت طرفين قرار نموده، در دهي وقريه ديگر نCزد قاضCي رفتCه و بCه وصCال           
ي بعضCC. نماينCCد رسCCند و آCCام دل از يكCCديگر حاصCCل مCCي يكCCديگر، پCCس از جCCاري شCCدن عقCCد مCCي 
 از ]آننCCد و وي را  مCCي[نظCCر از آن دختCCر  العمCCر صCCرف پCCدران بعCCداز وقCCوع ايCCن حادثCCه مCCادام  

 بنCابراين، ايCن نCوع حرآCات بCه نCدرت       113.فرزندي خارج  و اسم او را از اوالدي محو نمايند         
هCاي مديCد    سCال . شود و يقين است هر گCاه اتفCاق افتCد از امتCداد محبCت طCرفين اسCت                  واقع مي 

 آCه عنCان شCكيبايي از دسCت بCرود      ] اي[بت طرفين برقرار باشد تا به درجه الزم است آه مح  
و تحمل اين ننگ و بدنامي نمايد؛ نزد پدر و مادر و دوست و دشمن قبول افتضاح نموده، بCا            

 .پسري فرار آرده و خود را تسليم ايشان نمايد
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ار، عنCCان قCCر هCCاي مديCCد درآتCCش عشCCق او بCCي بCCاري، پسCCري بCCه محبCCت دختCCري گرفتCCار و سCCال 
دختر . شكيبايي از دستش رفته و طاقش طاق گشته، از معشوقه خود درخواست وصال نمود              

نيز بيشتر از پسرگرفتار محبت بود و طرفين دل از دسCت داده، ابCوين راضCي بCه وصCال ايCن              
 عقCل و دانCش را   114قرار طاق، تار و پCود  دو عاشق دلداده نبودند تا آن آه طاقت عاشقان بي  

مند توسن عشCق سCوار شCده، دسCت يكCديگر را گرفتCه و فCرار بCر قCرار اختيCار                گسسته، به س  
االسCالم پنCاه    به هزار زحمت و مشقت رشت آمده، به خانه حاجي ميرعبدالباقي حجت          . نمودند
 .آورند

جنCاب  . دختر بCه حرمسCراي آقCا رفتCه، پسCر در خCدمت مريCدان آقCا منتظCر قCدوم حCاجي گشCت                       
 با آنكه از سن تشريف جنCاب حCاجي ميرعبCدالباقي    ؛تر را ديده حاجي ميرعبدالباقي تصادفًا دخ   

پسCCر هCCم ابCCالغ  . پرسCCد تفصCCيل حCCال مCCي . شCCود شصCCت گذشCCته بCCود، گرفتCCار محبCCت دختCCر مCCي  
جنCCاب حCCاجي پCCس از اطCCالع، در مقCCام چCCاره و طفCCره . نمايCCد خCCواهش خCCود را حضCCور آقCCا مCCي

پسCر  . ختر را براي شما عقد نمCايم   بيست تومان بياور تا اين د     : فرمايد  آمده، به پسر مي     برمي
داشCتم پCدر    نمايد آه پول ندارم؛ هرگاه بيست تومان پول مي    نوا هرچه التماس و التجاء مي       بي

نمCCودم، الزم بCCه ايCCن همCCه زحمCCت و گرفتCCاري و   عروسCCي مCCي و مCCادر دختCCر را راضCCي آCCرده،
ه حCCاجي حجCCت ناچCCار در غايCCت يCCاس و پريشCCاني از خانCC ! رسCCوايي نداشCCته، مفيCCد واقCCع نشCCد 

 .درمان خود نمايد بيرون آمده آه چاره درد بي
پCس از احCوال پرسCي بCه ايمCاء و       . طلبCد   پس از بيرون رفتن پسر، جنCاب حCاجي دختCر را مCي             

لوح، حرآت ايما و اشاره آقCا را حمCل بCر پيCري           دختر ساده . گذارد  اشاره بناي عشق بازي مي    
م و ابCCCرو بCCCه اختيCCCار حرآCCCت نمCCCي  نمايCCCد آCCCه مردمCCCان پيCCCر را پلCCCك چشCCC   و ضCCCعف بنيCCCه مCCCي

جنCاب حجCت   . نمايCد  هاي خنك ايشCان را هCم حمCل بCر وفCور محبCت و روحانيCت مCي                   تبسم.نمايد
قاعCده بCه هCدف خCويش گرفتCار نيامCد، بCه         هCاي بCي    االسالم را چون تيCر ايمCا و اشCاره و خنCده         

انم و بCا مCن عCيش و عشCرت آCن و خC      . دختر اظهار داشت عروس فاطمه عليمها السالم باش  
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 و زندگي شو؛ از پسر دهقاني چه تمتع حاصCل، حCال آن آCه وصCلت      115صاحب اين همه اثاث   
 !با او محال

دختCCر چCCون ايCCن آلمCCات را شCCنيد ماننCCدمار بCCه خCCود پيچيCCد و چCCون شCCير غCCران نعCCره آشCCيد و    
آنيCCزان و . بيCCرون دويCCد آCCه خCCود را از قصCCر بCCه زيCCر انCCدازد و از جCCان شCCيرينش دسCCت آشCCد  

 چCون حCال   ] االسالم[جناب حجت. تر را گرفته، نگذاشتند آه خود را تلف نمايد        خدمتكاران دخ 
چنان ديد از اتاق بيرون رفته، به خدمتكاران سپرده آه مواظب حال دختCر شCوند، بCه نصCايح        

 .مشفقانه شايد دختر را راضي نمايند
دا آCرده،  چاره فلك زده به هزار زحمت و مشقت بيسCت تومCان پCول پيC      بعد از دو روز پسر بي     

مريCدان  . به خانه حاجي ميرعبدالباقي آمده آه پول تسليم نمايCد و بCه وصCال دختCر نايCل شCود            
آقا از گفتگوي اندروني و ميل آقا به دختر مطلع بودند ؛ پس از آمدن پسر و آوردن پول، به            

: حاجي ميرعبدالباقي اطالع دادند آه پسCر آمCده و پCول آورده، تكليCف چيسCت؟ حCاجي فرمCود                 
اي؟ آقCا، آن دختCر را    مگCر ديوانCه  : مريدها به پسر اظهار داشCتند   ! ره بزنيد واز سر واآنيد    طف

پسCCر . باشCCد اي بCCراي خCCودش عقCCد آCCرده و تصCCرف هCCم آCCرده، در حرمسCCراي مCCي       آCCه آورده
چاره چCون ايCن خبCر مCوحش را شCنيد، دم در داالن خانCه آCه ايسCتاده بCود فCي الفCور غCش                بي

ه آن پسر بCه انCدازه تخCم مرغCي بCاال آمCده، بCه هCوش نيامCد و             روي معد . آرده، بي هوش شد   
. از فوت پسر، دختر آگاه شده، گربيان چاك آرده، شيون آغاز نمCود . جان شيرين تسليم نمود  

بCه توسCط   . توي  آوچه و بازار همهمه و غلغله بلنCد شCده، خبCر بCه پCدر و مCارد دختCر رسCيد               
 دختCر را گرفتCه بCه خانCه       -ب و مسجد بود    آه اوهم مثل حاجي صاحب محرا      -مالمحمد خمامي 

 !بردند
انصCCاف را آتCCابي الزم اسCCت، بCCه همCCين دو حكايCCت    اگCCر چCCه حCCاالت و تعCCديات ايCCن آخونCCد بCCي  

مختصر اآتفا نموده، بر اولي االلباب معلوم و واضح است آه ايCن گونCه حرآCات چقCدر سCبب             
شCته باشCد آCه اقCدام در ايCن      رسوايي ملت و آيين است و چه اندازه انسان بايد قساوت قلب دا       

ها با هم نرد محبCت باختCه، بCه اميCد وصCال           ميان عاشق و معشوقی آه سال     . گونه امور نمايد  
يكديگر از ننگ و ناموس وعار و خويش و تبار گذشته؛ پنCاه بCه آسCي بياورنCد، بCه اميCد آن                     

 يكCديگر  آه جانشين شريعت پيغمبرند، به احكام شريعت مطهره عقد جاري نمCوده، بCه وصCال         
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انصاف بر پناه آورنده و ميهمان به اين درجه ظلم روا دارد و خCود را      ظالم بي . آامياب شوند 
فCرض  ) ص(جانشين شريعت نبوي دانCد و انهCدام ملCت بCابي را سCبب بقCاي شCريعت محمCدي                    

شكر ، شكر بCار آورد و حنظCل،   . نمايد، غافل از آن آه هر درختي را به ميوه آن بايد شناخت  
آفCر و  .حال است آه درخت آلو سيب بار آورد و يا گالبCي و شCفتالو، گCردو ثمCر دهCد       م. حنظل

 .دهد شناسد و از هم تميز مي ايمان را هم نشانه و عالمتي است آه هر منصف خبير مي
. جبن و خوف اسCت    . نفاق است . عداوت است . خيانت است .  دروغ است . ظلم است : ثمر آفر 

. انفCاق و اتحCاد   . امانت و ديانCت   . عدل و صدق  :مر ايمان دنائت و خباثت است خشم است؛ و ث       
هCCر آCCه . فتCCوت و جCCوانمردي اسCCت. سCCخاوت واسCCتقامت. همCCت و مCCروت. آرامCCت و شCCجاعت

هرگCاه ممكCن اسCت درخCCت    . داراي هCر صCفات اسCت او را بايCد بCه آن اسCم خوانCد نCه غيCر آن         
ن و دروغ و بهتCCان گالبCي گCردو بCار آورد ممكCCن اسCت آCه درخCت ايمCCان را ثمCر ظلCم و عCدوا         

 دچCار انسCان شCد و گرفتCار آمCد، يقCين بدانيCد آCه نCور           116هر وقت آه اين صفات رذيله     ! باشد
 .روزگاري هCم مCن بCي   .  است[ايمان از قلبش محو شده و ظلمت آفر به جايش متمكن گشته

چاره غفلت ورزيده، به اميد آن آCه وقتCي اهCل ايمCان بCودم دلCي خCوش داشCته و مغCرور بCه                         ]
 .خبر شدم شته، از رسم بياسم  گ

در هر دوري از ادوار و آوري از اآوار، شريعتي آCه در ميCان مCردم از انبيCاي الهCي محCض             
هCCدايت و آسCCايش عبCCاد تاسCCيس شCCده، ايCCامي چCCون بگCCذرد وامCCر ترقCCي نمايCCد و عCCزت بCCراي     
مقبلCين و مCومنين فCCراهم شCود؛ علمCCا و مشCايخ و عرفCCا بنCاي دآانCCداري گذارنCد و مداخلCCه در       

اخCالق  . هCا مقCرر دارنCد       به هر طرفي آه ميCل دارنCد بكشCانند و بCدعت            . شريعت مطهره نمايند  
آب مطهر خوشگوار شيرين    . چاره را ديگرگون و شريعت مطهره را واژگون سازند          عوام بي 

شريعت را به لعاب و آثافت هر مردار و زغن آلوده و آثيف نمايند و طعم مزه و لCون آن بCه        
بر خداوند رحمن، نظر به فضCل و    . اثري از شريعت قبلي جز اسم باقي نماند       آلي تغيير يابد و   

بCه اقتضCاي آن وقCت و زمCان، شCريعت جديCد             . احسان حضرتش الزم آه سCفيري تCازه فرسCتد         
هCا مCتعفن شCده، آب     به جاي آب آثيف آه در مCرور ايCام از لعCاب ايCن مردارهCا و زغCن                 . آورد

م حيCCات تCCازه يابنCCد و زنCCدگي از سCCر گيرنCCد و بCCه   تميCCز پCCاك شCCيرين خوشCCگوار بيCCاورد تCCامرد  

عرفان و عبادت مربي و خالق خود موفق شوند و هذه السنه اهللا من اول الذي الول له و لCن    
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تجد لسنه اهللا تغييرًا و تبديًال، واال عالم محتاج به ايCن همCه ارسCال رسCل و انCزال آتCب نبCود،           
 !يك پيغمبر و يك آتاب عالم را آافي بود

ه مرور رموز شريعت به واسطه تصرفات علما و تزويرات عرفCا و تخCيالت مشCايخ و          چون ب 
 هرگCاه  ] آCه [به قسCمي . جهال تغيير يابد، اصول و قوانين عالم امكان بالطبيعه ديگرگون گردد    

خداونCد  . داري حاشCا نمايCد و تبCري جويCد     شريعت را نزد موسس و موجد آن بCري و عرضCه      
نايCت واظهCار الجCود و الكCرم علCي االمCم وجCود مبCارك را از         تبارك و تعالي محCض فضCل و ع        

بين ممكنات اختيار نمايد و به هدايت عباد و تبليغ من فCي الCبالد مCامور سCازد تCا عبCاد را بCه           
شريعه الهيCه دعCوت فرمايCد و از ضCاللت و جهالCت نجCات داده و بCه شCاهراه مسCتقيم هCدايت            

جCل جاللCه و اعظCم افضCاله و       . طرز ومCزين دارد   داللت فرمايد و به اخالق روحاني رحماني م       
 .ال اله اال هم الفضال الكريم.علي قدرته و اآرامه 

 
 1312 سنه -حكايت گفتگوي با علماي سمرقند

 
در . نمCود  ايامي آه در سمرقند به تجارت مشغول بودم؛ عظيم باي نام دالل، اظهار محبت مCي         

يCف اسCت شCما بCابي شCده از مCذهب اسCالم        نمود آCه ح  مقام دوستي يا مزاح گاهي نصيحتم مي 
هCر  . شCوي؛ بCا ايCن اخCالق حيCف اسCت آCه بCابي باشCيد             خارج گشته، بامسلمانان محشور نمCي     

تا آن . شد ها اتفاق افتاد به مناسبت حال چيزي در جواب گفته مي وقت آه از اين قسم صحبت   
 و -معCروف بودنCد   آه از تجار -آه از يومي از ايام، در حضور مشهدي علي و مشهدي آاظم          

جCواب  .  عنوان نصحيت و يا مCزاح نمCود      - در توي دآان خودشان    -جمعي ديگر در توي بازار    
شما عوام هستيد، قCوه مميCزه و مدرآCه نداريCد آCه خCوب را از بCد و زشCت را از          : داده شدآه 

  محال اسCت بCا  ] ايد[ آه از ابا و علماي خود شنيده       ] را [چيزهايي  .زيبا، تميز و تفصيل دهيد    
هCا را بCداني و بفهمCي،       خCواهي مطالCب بCابي       هر گاه مي  . حاالت حاليه شما از قلب بيرون رود      

علماي راشدين را دعوت فرمCوده و بنCده را هCم بخCواه تCا بCا علمCا صCحبت نمCايم، شCايد شCما                    
به عظيم بCاي دالل  ! هاي بنده با علما ادراك نمايي واال چيزي نخواهي فهميد    چيزي از صحبت  
 .ي گران آمده  و مؤثر شداين حرف خيل
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آه در علم و فضل سرآمد وآل بودنCد، دعCوت نمCوده و بCه     ] را[بعد از چندي فضالي سمرقند      
ايCد وفCا فرمCوده، فCردا شCب علمCا در خانCه حاضCرند؛          آCه داده  ]  را[اي  بنده هم اطالع داد وعده    

 .تشريف بياوريد صحبت نماييم
و علمCا را در صCحبت بCا بنCده حاضCر سCازد       بنده اميCد آن آCه عظCيم بCاي مجلCس فCراهم نمايCد              

 گفته ولي عنوان صCورت  یجواب فاني هم محض طفره . عظيم باي عنواني نموده بود   . نداشتم
از آنجCايي آCه عنCوان نمCودم     . واقعي پيدا آرده؛ چنانچه گفته بودم، اسبابش را فCراهم آوردنCد   

ه آCه حمCل بCر خCوف و جبCنم      نمايم، نتوانستم عذر بياوريم و طفره زنم، چC          با علما صحبت مي   
متCوآًال علCي اهللا قبCول نمCوده،     . آردند و هرگاه بروم خالي از فسCاد و زحمCت نخواهCد بCود            مي

قبCCول . اظهCار شCد آCه مCن هCم بCا دوسCتان خCود خCواهم آمCد، رسCمًا از دوسCتانم وعCده بگيرنCد              
 ]. شد[نموده از دوستان وعده گرفته 

و جناب علي آاظم اف و آقا ميرزا حسين ميالنCي و   ضيااهللا -در شب موعود بنده و بنده زاده 
 و آقCا نصCراهللا آCاظم اف اربCاب زاده، بCه طCرف خانCه عظCيم         117آقا شيخ عبCدالباقي محمCد اف   

 جمCCع آثيCCري از علمCCا و تجCCار  118.بCCاي دالل روانCCه شCCده، داخCCل خانCCه عظCCيم بCCاي دالل شCCديم  
 دم پلCه بCه جنCاب حCاجي     محرمانCه . سمرقند و ايراني مالحظCه شCد آCه در اتCاق تشCريف دارنCد              

جنCاب حCCاجي علCCي  . علCي معCCروض شCد آCCه ايCCن مجلCس مخصCCوص بCCراي صCحبت دينCCي اسCCت    
معCروض  . متوحش شده ، اظهار نمود آه از براي خدا صحبت منما آه بيم فتنه و فساد اسCت     

متCCوآًال علCCي اهللا داخCCل مجلCCس شCCده سCCالم آCCرده، بCCه محلCCي نشسCCتم  ! شCCد تCCا چCCه اقتضCCا نمايCCد
 .رار گرفته، در محلي نشستندهمراهانم نيز ق

پCس از ورود و اداي تعارفCCات رسCCميه، بنCCاي صCCحبت متفرقCCه و عنوانCCات خارجCCه گذاشCCتم آCCه  
: عظCيم بCاي دالل اظهCار داشCت    . حضرات را مشCغول داشCته، از صCحبت امCري عنCوان ننمCايم             

رچCه  باشCد، اگ  ميرزا مهدي از تجار اين بلد و اهل ايران مي    : به علما عرض نمود   ! طفره نزن 
جمعي از اهل سمرقند مشغول تجارتند و با آل دوست و رفيقم، ولCي اخCالص و دوسCتي بنCده              
نسبت به ايشCان از سCايرين بيشCتر اسCت و ايشCان الحCق و االنصCاف از آCل ممتCاز در اخCالق                   

مCCدت هفCCت سCCال اسCCت بCCا ايشCCان    . مثCCل و نظيرنCCد  حسCCنه واطCCوار پسCCنديده در بCCين تجCCار بCCي   
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آلمه دروغ مصلحتي و غيرمصلحتي و قسم و آلمه خشن و ناماليم    در اين مدت يك     . معاشرم
نسبت به خلق و غالم خود از ايشان نشنيده و هيچ مشتري از ايشان نرنجيده، آنچه به خلCق         

 [ را داراسCت  119آم و زياد همان را داده و قول خود وفا آرده، همCه محسCنات   وعده داده، بي 
نمCايم آCه بيCا مسCلمان شCو و از       ه نصCيحت مCي   چه حاصل آCه بCابي اسCت؟ بCه ايشCان آنچC              ]اما

گويد تو عCوام هسCتي و علCم نCداري؛ علمCا       نمايد و مي  خداوند و آتش جهنم بترس، گوش نمي      
الحCال ايCن مجلCس را    . نمايم شايد چيCزي اداراك نمCايي   را جمع نما با ايشان صحبت علمي مي       

نمCايم آCه ايشCان را     مخصوص نصيحت ايشان فراهم آرده و به شما زحمت داده خCواهش مCي         
بCا ايCن امانCت و ديانCت و خلCق و      . نصيحت فرماييCد شCايد ايشCان نCرم شCود و مسCلمان بشCوند             

از جبهCه و  . نCه، نCه، ايCن طCور نيسCت        : علمCا در جCواب گفتنCد      . سلوك متأسفم آCه بCابي باشCند       
: عظCيم بCاي اظهCار داشCت     ! هCا الزم نCدارد      ايCن حCرف   . سيماي ايشان پيدا است آه مومن پاآند      

عظCCيم بCCاي چCCه   : علمCCا استبصCCار نمودنCCد آCCه   ! فصCCيلي نCCدارد از خCCود ايشCCان سCCوال نماييCCد    ت
از آثرت محبت ايشان است هر چندگويند، بابي بودن مCا هCم بCر آCل              : معرض داشتم ! گويد  مي

انCد   ، ديگران اشCتباه نمCوده   مدعي آنيم آه اصل مسلماني نزد ما و آيين ما است    . و اضح است  
گوينCد؟ متCوآًال علCي اهللا بنCاي        هCا چCه مCي       بCابي : پرسCيدند ! تفسCار نيسCتند   و مايل به اقدام و اس     

 .صحبت و ا قامه دليل و برهان نمودم
طCرف صCحبت بنCده چهCار     . دهنCد  همه نوع صحبت در ميان آمده و تمام اهل مجلس گوش مCي         

جناب بدخشاني، جناب مال محي الدين، جنCاب مالعCادل مفتCي و يكCي از               : نفراز علما معروفند  
باشند و باقي بCراي گCوش    اين چهار نفر از علما طرف گفتگو وصحبت بنده مي    . لماي ديگر ع

شCCنيدند و قCCانع   جنCCاب بدخشCCاني و مCCال محCCي الCCدين مفتCCي هرگCCاه جCCوابي مCCي    . دادن حاضCCرند
نمودنCCد آCCه رفCCع شCCبهه ايشCCان شCCود مخصوصCCًا فاضCCل بCCزرگ        شCCدند، مكCCرر سCCوال مCCي   نمCCي

ذشCCته بCCه زهCCد و تقCCوي و سCCالمت نفCCس معCCروف و    بدخشCCاني از عمCCر اياشCCن هشCCتاد سCCال گ  
. گفCت  فرمودنCد و از روي فكCر و دانCش جCواب مCي      مشهور، به آمال تاني و تامCل صCحبت مCي         

شعورانه، خواه هCم عمCل و خCواه مسCتعمل باشCد،          انصافانه و بي    جناب مال عادل و رفيقش بي     
شCدند بCا    اب عاجز ميديدندو از جو بعضي اوقات آه راه صحبت رامسدود مي   . گفتند  جواب مي 

داشCتند بCه    خواستند ساآتم نمايند و جوابم دهند و يCا دسترسCي مCي           سخنان خشن و درشت مي    
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ديCدم، بCه    فاني در هر گره آه حضرت را فوق العاده متغييCر مCي  . عصا و شمشير جوابم گويند 
لسان محبت و شوخي و مزاح نار ضعيفه و بغضاء علمCا و حضCار را خCاموش و مخمCود بCه          

هCا بCه آلCي از جCواب      چCاره  سه گره اتفاق افتCاد آCه ايCن بCي          . نمودم    ت و بردباري تبديل مي    محب
ها وغيCره از عCاجز شCدن و العCن شCعورانه تكلCم نمCودن ايشCان،             عاجز شدند و بعضي ايراني    

 .گره چهارم مجدد بناي صحبت گذاشتند. نيم استهزايي نموده و جهل ايشان معلوم آلي گرديد 
ت بCCه آلCCي عCCاجز و راه فCCرار از هCCر جهCCت مسCCدود و بنCCاي يCCاوه گفCCتن      پCCس از قCCدري صCCحب 

هCا هسCتند     اينهCا همCان   . اي  مانيد، اينها رونCد     : ها گفتند   به قول و اصطالح سمرقندي    . گذاردند
از اسCتماع  . آردند  با خر سودا مي120آوردند در بخارا و ُارگنج آه سي چهل نفر ايشان را مي     

موالنا بنده بCا شCما   : رم آه چه جواب گويم؟ معروض داشتماين عنوان نهايت پريشان و متحت  
اينها .جواب علمي داريد بفرماييد. اخبار و احاديث و آيات سخن گويم. نمايم صحبت علمي مي  

آنهCا را آCه اسCير    ! آردنCدِ، جCواب مCا نشCد      را مانيد، اينها آنانند آه با خر سودا و معاوضه مي          
شCCما ! انCCد نCCه بCCابي   آرديCCد، جماعCCت شCCيعه بCCوده    آورديCCد بCCا خCCر سCCودا مCCي     آرديCCد و مCCي  مCCي
ها شما را اسير آرده،  آرديد و شيعه   هارااسير آرده،درايران و ترآستان با خر سودا مي         شيعه

چنان چه جامي عليه . سگ سني و خر شيعه معروف است . آردند  در ايران با سگ سودا مي     
 :فرمايد الرحمه مي

 ع شيعه و سني قيمآامد ز نزا   اي مغبچه دير بده جام ميم
 صد شكر آه خر شيعه، سگ سّني نيم  پرسند آه جاميا چه مذهب داري

پCس از قCدري نصCايح و موعظCه جنCاب      ! ما را صحبت علمCي بايCد نCه جCدال و گفتCار نCاهموار          
گوييد حضرت مهدي آمده است و داليCل        شما مي : بدخشاني و مالمحي الدين اظهار داشتند آه      

نماييد؛ بسيار خوب حرفي نداريم ولي حضCرت مهCدي    ان اقامه مي  و براهني هم بر ظهور ايش     
مCا احتيCاج بCه    . آيد آCه تمCام عCالم را بCه ديCن اسCالم دعCوت نمايCد           آيد براي قتل آفار مي      آه مي 

هنCوز ظلCم عCالم را فرونگرفتCه و     . بCه حمCداهللا مسCلمانيم و از اهCل ايمCان           . آمدن ايشان نداريم  
بCCه آمCCال نفCCوذو اقتCCدار خCCود بCCاقي ) ص( مطهCCره نبCCوي ديCCن اسCCالم از ميCCان نرفتCCه و شCCريعت

انصCاف را از اهCل    چCون ايCن آلمCات بCي    ! حضرت مهدي بيايد و نيايد علي السويه است    . است
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اختيCCار برآشCCفتم، بCCه زانCCوي قCCدرت و قCCوت نشسCCتم؛ متCCوآًال علCCي اهللا پCCرده   مجلCCس شCCنيدم بCCي
 .حجاب را دريدم آنچه گفتني بود، گفتم

نمCايم تCا علCت      بعضي حCاالت قبيحCه مذمومCه اهCالي آن مملكCت را ذآCر مCي       قبل از اين عنوان،   
 آCCه از -اسCCتعمال بنCCگ و چCCرس . نيCCاز بCCودن ايشCCان از ظهCCور حضCCرت مهCCدي معلCCوم آيCCد    بCCي

 در قهCCوه - جCCايز داننCCد و علCCي روس انتهCCي-مسCCكرات و علCCت پريشCCاني افكCCار و جنCCون اسCCت
هCا در فضCليت آن جعCل     ان قبل دهند و حديثها استعمال آنند و نسبت اين عمل به پيشواي  خانه

چنCان چCه وقتCي از اوقCات مخصCوم و مخدومچCه نCام سCمرقندي آCه اظهCار                  . اند  آرده و نوشته  
اجابCت نمCوده   . آCاري مطالعCه شCود    آرد، آتابي خواهش نمCود آCه ايCام بCي     دوستي و محبت مي  

 .د دو حكايت از آن آتاب را خوانده و آتاب را پس دا] آه[آتابي دادم  

 
 :حكايت اول

 
شخصCCي دزد قطCCاع الطريCCق، آCCه همCCواره بCCه قطCCع طCCرق و شCCوارع و يغمCCا و چپCCاول وقتCCل و   

حكايCت آننCد آCه ايCن شCخص هCزاران خانمCان را بCر بCاد و سCبب هCزاران            . غارت مشغول بCود   
چCاره شCده؛ در شCرارت و دزدي و قتCل و نفCوس مشCهور        سر و ساماني عباد ومردمان بCي    بي

 بغلي تاريخ مانندي با خود داشته و آن چه از قتل يا دزدي و غيCره گرديCد،   دفترچه. آفاق بود 
يومي از ايام به آنار رودخانCه نشسCته، شCخص ديگCري در آنCار آب            . در دفترچه ثبت نمودي   

از گفCتن آن  . گفCت  اي آن مرد از جاي حرآت آرده يا علCي  اعلCي مCي    بعد از لحظه. آرميده ديد 
فCي الفCور   .  دزد شCرور يقCين بCر رافضCي بCودن ايCن مCرد نمCود          مCرد  - آلمه يا علي اعلCي     -مرد

از آجCا   بعCد از آشCتن فكCر نمCود،    .  از پCاي درآورده و بكشCت       ] را [چCاره     شمشير برداشCته، بCي    
بايد فهميد آه اين مرد رافضي بود، بلكه مسلمان بود، يا علي اعلي آه بيشتر نگفت؟ در هCر            

يرون آورده آه اين واقعه را هم جCزء واقعCات     حال دست به جيب خود برد، دفترچه بغلي را ب         
هرچه تفحص نمود از آنچه در اين مدت نوشته بود اثري نيافCت           . ديگر در دفترچه ثبت نمايد    

معلوم شد آه مرد رافضي بود و از آشCتن او  . و آاغذ و دفتر چه بغلي ايشان تمامًا سفيد بود  
حه اوراق محCو شCده، نCزد آCرام     تمام گناهCان ايCن مCرد آمرزيCده و حCل شCد، چنCان چCه از صCف                 

 !الكاتبين معفو و محو گشت
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 :حكايت دوم

 
شخص فاضلي را نوشته بودنCد بCه شCرف زيCارت يكCي از مشCايخ زمCان آCه اسCم او در آتCاب                       

زماني آه مريدان حضور داشتند و آاسه بنCگ آب در گCردش بCود،            . نوشته نبود، مشرف شد   
از جملCCه هCCم بCCه اذن . ضCCرت شCCيخ دادنCCدبCCه هCCر يCCك از حاضCCرين جCCامي از بنCCگ بCCه اشCCاره ح 

چCاره چCون عCادت نداشCت و تمCرد فرمCايش جنCاب         ايCن بCي  . حضرت شCيخ بCه تCازه وارد دادنCد       
شيخ هم نتوانست نمايد، جام را گرفته، جامه خود را نزد دهانش برده و بنگ آب را سرازير        

 .دي ملتفت نشدبه جامعه خود نمود و دهن را پاك آرده و جام را پس داد، به طوري آه اح
 في الفور لباس خود ] خود رفت و    [اين شخص به خانه     . تفريق مجلس شد   ] اي [بعدازلحظه  

بعداز سCاعتي بCه    . آه بشويد و خودش به بازاررفت      ]وداد  به ا [آنيزي داشت، . را بيرون آورد  
آنيCCز خCCود را ديCCد آCCه صCCورتش برآشCCفته، بCCه آمCCال و هCCوش و ذآCCاوت  . خانCCه مراجعCCت نمCCود

نمايد، به  خن از زمين و ناسوت سهل است، آسمان و الهوت و ملكوت صحبت ميآراسته، س 
 متحير دست به  از حاالت و گفتار ايشان،    . فصاحت  بياني ظاهر آه محيرالعقول و افكار است        

آند، شايد اشتباه آرده اين خانه و آنيز از او نباشد و   بر يمين و يسار نگاه مي  . مالد  چشم مي 
چCرا  : آيا تو آنيز من نيستي؟ اظهCار داشCت  : محل آمده؛ عاقبت از آنيز پرسيد    اشتباهًا به اين    

شما آه به اين فضل و دانش نبCودي، چگونCه داراي ايCن مقامCات         : پرسيد! باشم  آنيز شما مي  
پCس از شسCتن رنCگ،    . جامه شما را به من داديد آه بشCويم        ! دانم  نمي: ايد؟ اظهار داشت    شده

. هرچCCه خواسCCتم بشCCويم و پCCاك نمCCايم ممكCCن نشCCد. بCCت مانCCدسCCبزي رنCCگ آب برجامCCه سCCفيد ثا
پس از مكيدن ابواب علوم در وجهCم مفتCوح و آنچCه مسCتور          . عاقبت ان محل را يك دم مكيدم      

به سرائر و به حقيقت هر مطلب پCي بCرده   . بود در پيشگاهم مشهود آمد، آشف حجاب نمودم   
 . و راه يافتم

شيخ رفتCه، عبCاي جCام بنCگ آب نمCوده بCه ايشCان          بيچاره ساده لوح، دوان دوان نزد حضرت        
 !انتهي. به شما داده بوديم، قسمت شما نشد و ديگري موفق گشت: فرمودند. داده شد

بعCCد از خوانCCدن ايCCن دو حكايCCت، آتCCاب را بCCه صCCاحبش داده؛ از حCCاالت و اعتقCCادات حضCCرات، 
سCكرش بيشCتر   عالوه بCر بنCگ، شCرب مختلCف آCه نCوعي از خمCر، بكلCه                  . نهايت تحير حاصل  
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روزهCاي عيCد و سCاير ايCام     . اختيCار   قاضي  مفتي دراستعمال آن بCي      . است، جايز و حالل دانند    
. تواننCد بنماينCد   شCوند آCه خCودداري نمCي      هCوش مCي     تفرج، قسCمي قاضCي و مفتCي مسCت و بCي            

 .دارد جايز دانند اعمال مذمومه آه قلم از ذآر آن خجل و وجدان از اظهار آن شرم مي
آCدام قCانون شCما شCبيه بCه اسCالم       : ات و علما را مخاطب سCاخته، اظهCار داشCتم     منجمله حضر 

مانCد؟ يCك يCك حرآCات مذمومCه اهCل آن مملكCت را از             است و چه چيزي شما بCه مسCلماني مCي          
روي عدم شكيبايي شمردم و به شCرح آن پرداختCه و انصCاف طلCب نمCودم آCه در آCدام شCرح                   

چه وقت حضCرت رسCول شCريعت و قCانون آورده     ! وقانون ارتكاب اين گونه امور جايز است؟  
! نداريCCد؟) ع(احتيCCاج بCCه ظهCCور مهCCدي  ]هسCCتيدو[آCCه شCCما بCCه ايCCن شCCريعت و قCCانون مغCCرور   

 .حضرات چون نقش ديوار، به جاي مانده، از جواب عاجز گشتند
عظCCيم بCCاي دالل آCCه ميزبCCان بCCود، چCCون بCCه ايCCن  درجCCه مشCCاهده افتضCCاح نمCCود و علمCCا را          

صحبت شما :  ديد بيشتر ازاين خلجت حضرات را نپسنديده، اظهار داشت آه  جواب و خجل    بي
حال خوب است آه رفيCق شCما، جنCاب حCاج         . معلوم آمد و همراهان شما هم البته بابي هستند        

 .علي، قدري صحبت نمايد  و شما مثل سايرين گوش بدهيد
ه چون دسCتي نCدارد   مقصد عظيم باي از اين عنوان و تدبير آن آه جناب حاج علي در محاور            

اطالع است، در مقابل علما يقCين اسCت عCاجز گCردد و جبCران خجلCت        و از احاديث و اخبار بي     
 !علما و حضار خواهد شد

 در صCحبت نمCودن بCا    ودوازده سال از عمر آقا ضياءاهللا بCيش نگذشCته     :  معروض داشتم آه  
با آقايان صCحبت نماييCد، بسCم    آقا ميرزا ضياء اهللا بفرماييد  : اظهار نمودم . آقايان حاضر است  

 سCاله نهايCت تCوبيخ و    12اگر چCه تكليCف صCحبت علمCا بCا طفCل           . اهللا، بفرماييد مشغول باشيد   
پCCس از صCCرف غCCذا . تحقيCCر بCCوده، ولCCي بCCدون مالحظCCه گفتCCه و آسCCي هCCم جCCرأت اقCCدام ننمCCود 

 .عود به منزل نموديم. مجلس به محبت و مهرباني ختم شد
 در ايCCن مCCورد، ذآCCر مغCCرور بCCودن علمCCا و اهCCل تسCCنن اسCCت و    مقصCCود از ابCCراز ايCCن حكايCCت 

شريعت و قانون متداوله مرسوله، با آن آه شCريعت حاليCه ايشCان بCه هCيچ وجCه شCباهتي بCه                 
نيCاز و    مغCرور شCريعت مجعولCه خودشCانند و خCود را بCي             . شرع مطهCر حضCرت رسCول نCدارد        

! براي رفع آفCار خواهCد بCود   گويند   غني دانسته، ظهور حضرت مهدي را منتظر نيستند و مي         
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 و طيCره و  121 علمCاي تمCام مCذاهب را يCك    ] بلكCه  [دانند      نه اين حجت را تنها علماي تسنن مي       
رند و معلماي هر ملت، دين خود را خاتم اديان دانند و شريعت خود را ابCدي شC            . منوال است 

دست دارند هرگاه آسي به خالف آنچه در . ظهور بعدي را مروج و مكمل شريعت خود دانند   
عCود بCه   . بگويد و بيCاورد حكCم بCه آفCرش آننCد وايCذا و اذيCتش را بCس صCالح و نجCا شCمرند                    

حكايت خود نماييم و از احواالت خود آنچه بود، از آتش گرفتن رشت صورت گرفCت، معCذور              
 .داريم

پس از سوختن رشت محلي آه بتوانم تحصيل نمايم، يافت نشد و احدي راضي نشد آCه دآCان         
 آورده، بCه  - آه با بازار مسافت آلCي داشCت     -اجناس حجره را به خانه    . ام بدهد    آرايه يا حجره 

آوري مطالبات مشغول شده، به ترتيب زحمت بيشCتر و سCرمايه آمتCر و ضCرر              فروش و جمع  
 .تر شد و خسران زيادتر و زندگي صعب

 122انام چهCCار تومCC  روزي رسCCيدگي در دخCCل و خCCرج نمCCوده، مالحظCCه نمCCودم آCCه از سCCرمايه 
 ميCرزا  123باقي است و از بعد هر گاه مشغول شويم، يقين است آه از تنخواه جناب آقا حاجي   

پس از فكCر بسCيار چCاره جCز     . زياده از حد موجب پريشاني بنده شد     . ابراهيم بايد صرف شود   
 .جالي وطن نديدم

  جنCCاب آقCCا ميCCرزا ابCCراهيم و جنCCاب آقCCا علCCي قزوينCCي بCCا بعضCCي از دوسCCتان ديگCCر را دعCCوت    
در اين مCدت آنچCه زحمCت آشCيدم آCه      . وضع سلوك خلق را با بنده مطلعيد   : نموده، اظهار شد  

ام به تمامه از دسCت   سرمايه. جالي وطن ننمايم و با دوستان ايام زندگي بسر برم، چاره نشد       
هرگCاه ازبعCد مشCغول شCوم     . رفته، رسيدگي به حساب نمودم چهار تومان سرمايه مانده است      

. ه جناب آقا ميرزا ابراهيم آاسته و خجلت و شرمندگي برايم بCاقي خواهCد بCود           ناچار از تنخوا  
آنچه دوستان مCنعم  . لذا خيال حرآت از رشت دارم، ناچار از دوستان جاني بايد مفارقت نمايم 

 . به دليل و براهين معلوم نمودم آه مسافرت اولي است. نمودند، سببي نبخشيد
ب آقCا ميCرزا ابCراهيم داده و جزيCي اجنCاس بCاقي بCود و بCه         آنچه از نقدينه موجود بود به جنCا   

قيمCCت يCCوم، تسCCليم جنCCاب آقCCا ميCCرزا علCCي اصCCغر نمCCوده آCCه وجCCه آن را آارسCCازي، بCCه جنCCاب   
آقCCاميرزا ابCCراهيم نمايCCد و خCCود بنCCده از چهCCار تومCCان مCCذآور، جزيCCي در خانCCه بCCراي عيCCال          

                                                           
  را به يك - 121
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               Cه خواهCت چCوم نيسCالم معلCدم و حCد  گذاشته، عازم بادآوبه شCت     . د شCاپيروس از رشCدري پCق
 .خريده، روانه انزلي شدم

                                                                                                                                              
 .  ابراهيم تفرشي سفر حج نرفته بود، شايدازروی ارجگزاری چنين نوشت- 123
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 ] غربت گزيني-5 [
 

 )سنه هزار و سيصد و دو(تفصيل حرآت از رشت 
 

پCCس از مقارفCCت از رشCCت  و داع بCCا يCCاران روحCCاني و اهCCل بيCCت، متCCوآًال علCCي اهللا بCCه طCCرف    
رفتند، مالقCات   در توي آرجي چند نفر مسافر، آه به ارض مقصود مي] . م[انزلي روانه شد 

جناب حاجي محمد حسين آاشاني روضCه خCوان، حCاجي مالمحمCد حجCام مازنCدراني، آقCا             . شد
 جمCال قCدم ذآCرو ثنائCه بCود، مCع خدمCه        124غالم علي آاشاني و عليCا مخCدره والCده دارالحCرام         

بنCده در خCCدمات حضCرات همCه نCCوع آمCك و همراهCCي     . نمودنCCد آاشCيه حضCرات سCCفر دريCا مCي    
 .نمود

آCه شCما   : ، اظهCار داشCتند   د به انزلCي، والCده راضCي نشCد آCه از ايشCان جCدا شCوم            پس از ورو  
اگر چCه بنCده وجCه آفCاف نداشCتم      ! خيال بادآوبه داريد، خوب است به اتفاق به بادآوبه برويم        

محض امتثال فرمايش ايشان راضCي شCده، پCس از توقCف     ) فقط آرايه آشتي ممكن بود بدهم    (
ز قضاياي اتفاقيه پس از ورود به آشتي، هوا به قسمي متالطم          ا. دو يوم عازم بادآوبه شديم    

اشياء و اجناس در زمCان انقCالب و موجCب    . شده آه اجزاي آشتي خودداري نتوانستند نمايند    
غلطيدنCد و بCاران هCم بCه شCدت هCر چCه         دريا گاهي به طرف يسارو گCاهي بCه طCرف يمCين مCي         

 . منزل دارند- درجه سيم است آه-جميع همراهان در سطحه آشتی. بارد تمامتر مي
رمCق و  . آننCد  تابانه قي و استفراغ مي عفونت و انقالب دريا، سر مسافرين را گيج نموده، بي       

افتنCCد و  حرآCCت از آCCل مقطCCوع، مثCCل سCCاير اجنCCاس حCCين انقCCالب دريCCا بCCه يمCCين ويسCCار مCCي         
 قسCCم بCCود  نCCزد ناخCCدا رفتCCه، هCCر 125متCCوآًال علCCي اهللا برخاسCCته . تواننCCد نماينCCد خCCودداري نمCCي

وعCده  ! وجهCي از بنCده درخواسCت نمCود       . راضي نموده آه منزلي به ما در درجه دويCم بدهنCد           
خCواهم در محCل خCوبی ببCرم      نزد والده آمده، اظهار داشتم آه شCما را مCي          . دادم آه خواهم داد   

هرگCاه ميCل داريCد    . ، وجهي از بنده خواستند، نداشتم بCدهم  آه از باران و صدمه آسوده باشيد    
وجه را به  . اظهارامتنان نموده، وجه دادند   .هي لطف نموده تاشماراازاين محل حرآت دهم      وج
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ناخدا داده، منزل را گرفته، عليا مخدره والده را بغل گرفته، به آمال سهولت بCه درجCه دويCم               
 - آCه دامCاد ايشCان بCود    -جناب حاجي محمد حسين   .  اسباب راحت ايشان را فراهم نمودم       برده،

علCي   بنده و حCاجي محمCد و آقCا غCالم       . ان آاشيه را به درجه دويم نزد والده برد        مع خدمه ايش  
آاشاني در سطحه آشتي به آمال شجاعت و استقامت متحمل باران و رعد و برق و تالطم و         

عاقبت جناب حاجي محمد طاقت نياورده حيني آه تمام لباسCش تCر و آب     . ايم  انقالب دريا بوده  
به زبان فارسCي دسCت   .ريزد، نزد ناخداآمد  سياه و به صورتش مي  اش با رنگ    از آاله پوستي  

آقاي ناخCدا، از بCراي خCدا مگCر مسCلماني نيسCت؟ منزلCي بCه مCا             : گويد  و ريش خود گرفته مي    
گوينCدو   نه ناخCدا فهميCد آCه ايشCان چCه مCي      . ناخدا روس بود! بدهيد آه از باران محفوظ مانيم   

 .نه منزلي بود آه به ايشان داده شود
سCراي حCاجي آقCا منCزل      .  از انقضاي دويوم، با زحمت هر چه تمامتر وارد بادآوبه شCديم          پس

 [ از قضCCا، اجCCزاي گمCCرك پCCاپيروس را نديCCده    -نمCCوده، پCCاپيروس آCCه از رشCCت خريCCده بCCودم    
 . ها را فروخته صاحب پانزده منات پول شدم  يك منات و نيم پاپيروس126 هر پوندي].بودند

شCما خيCال حرآCت مگCر نداريCد آCه       : دآوبه، والده اظهار داشت آهپس از توقف سه يوم در با   
عجالتCًا در بادآوبCه   ! اذن دارم ولي اسباب سفر نيسCت : در فكر تدارك نيستيد؟ معروض داشتم 

پCCس از اصCCرار و تفصCCيل عCCرض شCCد آCCه جCCز ! نمCCاييم تCCا خداونCCد آCCي مقCCدر فرمايCCد توقCCف مCCي
رشت حرآت نموده، با ايCن وجCه قليCل البتCه     پانزده منات ديناري ندارم و از روي اضطرار از      

 .خداوند آريم است: والده سر به جيب فكر فرو برد، اظهار داشت. امكان حرآت ندارد
 آCه يكCي از سCادات خمسCه اسCت، در         ] را [ والده، جنCاب آقCا سيدنصCراهللا بCاقراف         ] بعد از آن   [

قCدر آCه    اشCند ولCي آن  ب اگCر چCه سCه نفCر بCا مCن همCراه مCي        :غياب بنده، طلبيده، اظهCار داشCت      
ميرزا مهدي در راه به من خدمت ومحبت نمود واز عهده زحماتم برآمCد، احCدي از همراهCان      

باشد و ايشان هم مأذوننCد آCه بCه ارض مقصCود      ننمودند و هميشه خدمات ايشان در نظرم مي   
 تCا  نمCايم   در بادآوبCه، توقCف مCي      . دارند آه پانزده منات بيشCتر نCدارم         اظهار مي . مشرف شوند 

خوب است آه شما ايشان را راضي آرده آه با ما بياينCد و          . وجهي فراهم آرده، حرآت نمايم    
در مسافرت انزلي به بادآوبه حالت همراهان ومحبت اشCان    . نمايم  مخارج ايشان را عهده مي    

جنCاب سCيد نصCراهللا    ! ام، بCدون ايشCان مسCافرت خيلCي اسCباب زحمCت اسCت        را سنجيده و ديCده    
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دوسCت نCدارم   . نمCايم معCافم داريCد     فاني عذر آورده خواهش مي    . د اظهار داشته  آنچه شنيده بو  
از قرار معلوم و تقرير والده هرگاه شما نبوديد، خيلي          : اظهار داشت ! رهين منت نفسي گردم   

 آCه از عهCده خCدمت    ] اسCت [ حال همراهان ايشCان معلCوم      ] با [. شد  صدمه به ايشان وارد مي    
اجCر نخواهيCد    هرگCاه بCا ايشCان مسCافرت نماييCد البتCه بCي          ! بCه غيCر   آيند تا چه رسد       خود برنمي 

پCانزده منCات آCه شCما       . آرايه شما از بادآوبCه بCه ارض مقصCود چهCل و يCك منCات اسCت                  . بود
خوراآي . دهم با والده به ارض مقصود برويد داريد بيست و شش منات هم به شما قرض مي

هرگCاه  . نمايCد بلكCه صCرفه آنهCا اسCت      مCي فرقي براي حضرات ن   . هم با حضرات يك آجا هستيد     
. آرباليCي قاسCم و سCاير دوسCتان را بCر بنCده شCCورانيد      . شCما نباشCيد خCرج بيشCتر بايCد بنماينCد      

. عاقبت قبول نموده، پانزده منات را تسليم نموده، در آمال انقطCاع عCازم ارض مقصCود شCدم      
 .وشش منات هم از حضرات گرفته، تسليم نموده روانه شدم بيست
جمعCCي از .  و بيCCروت را طCCي آCCرده، بCCه حيفCCا وارد شCCديم 127مCCاه بCCاطوم و اسCCالمبول ت يCCكمCCد

از .دوستان به اتفاق جناب مسCتطاب آقCا سCيدعلي افنCان بCه اسCتقبال آمCده،درحيفا مالقCات شCد                   
بنCده وحCاجي    . عليامخدره والده و خادمه ايشان بCه حCرم تشCريف بردنCد            .آنجا روانه عكا شديم   

 .ر مسافرخانه عكا وارد شديمعلي  د محمد وآقاغالم
 128سCاعت، بCه زيCارت حضCرت مCولي الCوري غصCن اهللا االعظCم         پس از ورود، بCه فاصCله نCيم      

منCد شCده و    مثCل حضCرت بهCره    روحي به تراب قدوم، اطهره الفدا، فايز و از زيCارت جمCال بCي            
شCكر الهCCي بCCه جCCاي آورديCم و بعCCد بCCه تCCدريج زيCCارت سCاير اعضCCاي افنCCان و دوسCCتان حاصCCل    

 .شتگ
روز بعCد، شCCمس اذن از سCماء مشCCيت، سCبحاني اشCCراق فرمCوده و اذن شCCرف آسCتان مبCCارك      

با آمال خوف و رجا و قلبي پر از شوق و ذوق و بيم و اميد، عCزم آCوي دوسCت                . عنايت شد 
 بCه  129چون به در خانه مبارك رسيدم، آقCا ميCرزا آقاجCان تشCريف آورده، مCا را دعCوت            . شدم

حرآCCت و رمCCق بCCه آلCCي  . رويCCم هCCا بCCاال مCCي  و چشCCم گريCCان از پلCCهبCCا پCCاي لCCرزان. منCCزل نمCCود
ناگاه نسيم عنايت الهي، نور برين آمCد و  .  بيفتم] بود[ها از خوف نزديك      مقطوع، در بين پله   

بCا قلبCي   . فزاي خوش رحماني به گوش سر و سر رسيد، قلب را احيCا و تCازه نمCود               نداي جان 
                                                           

 .امروزه استانبول است. اسالم بول/ ل اسالمبو- 127
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مثCال، آCه    به زيارت طلعت بCي .   اتاق را باال نمودندپرده. 130تازه و صدري گشاده، باال رفتيم     
اطاعCت نمCوده و   . چشم ابداع نديده و نخواهد ديد، مشرف شده، اذن جلCوس عنايCت فرمودنCد           

 .نشستم
با چشم و گوش ظاهري زيCارت لقCاي حضCرت ذوالجCالل و بيانCات مبCارك رحمCاني مCرزوق و                 

خود گشته و به دوسCت   از خود بياصغا نمودم و از آاس عطاي مجاني خمر وصال نوشيدم؛           
. از قيودات ملك بCه آلCي رسCته و از هCر چCه غيCر اوسCت دسCت و دل شسCتم                  . پيوست پيوستم 

شCرح مراتCب نعمCت وصCال البتCه بCه اوراق       ] . شCدم [محو جمال دوست به شكر الهي مشغول 
 .دفاتر نگنجد و قلم و بيان از تحرير عاجز آيد

ات به لقاي حضرت ذوالجالل مشرف و به زيCارت جمCال        مدت نوديوم در عكا بودم و اآثر اوق       
 ]. م[سبحاني مرزوق و متنعم بود

اي آCه مشCرف بCه      آCه پهلCوي پنجCره    -حين اول ورود، جمال قدم جل ذآره و ثنائCه روي تخCت            
با انگشت مبCارك اشCاره فرمودنCد آCه از دسCت آخونCدهاي عمامCه بCه                 .  جالس بودند  -دريا بود 

ذآCر جنCاب مالمحمدرضCا خCويي را فرمودنCد  آCه در حCبس،               بعCد   ! سر چگونCه خCالص شCدي؟      
بسCيار عنايCت   .  آمال استقامت صحبت و برهCان نمودنCد       ] به [خوف و ترس در مقابل اعدا         بي

عاشCCروامع :فرمودنCCد. آثCCار بشاشCCت و سCCروراز وجCCه مبCCارك معلCCوم بCCود .اش فرمودنCCد دربCCاره
 .االديان بالروح و الريحان

پCس از شCرب چCCاي و   . قي احCديت جCام چCاي عنايCت فرمودنCد     سCا . امCر فرمودنCد چCاي بياورنCد    
در حCين مرخصCي بCه گوشCه چشCم نگCاهي فرمودنCد آCه                 . اهللا  امCان   فCي : عنايات رباني فرمودنCد   

چشCم و نگCاهي   . عقل و دل و دين به يك باره گرفتند و تCاب و تCوان شCكيبايي از دسCت بردنCد             
آشان و سروران عالم  دهزاران گردنقرار را اسير و گرفتار آرده و ص        بود آه دل عاشقان بي    

را بCه تCار مCوي حلقCه مشCك بCارش آويختCCه، هCزاران هCزار عشCاق بCه آمCال شCوق و اشCCتياق             
جاللCه و اعظCم    جCل . آرزوي مشهد فCدا نمCوده و در سCبيل حضCرتش جCان و مCال ايثCار نمودنCد                  

 .افضاله و اعلي قدرته
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دارم تا غفلCت و خطCاي    وض مي براي دوستان معر- آه در نظر است  -بعضي از بيانات مبارك   
 موفCق بCه   - از عنايCات الهCي و تاييCدات ربCاني      -اين عبد بر آCل معلCوم آيCد  آCه در يCوم مبCارك                

اقبال و عرفان شدم ولي از عدم اقبال به آنچه سزاوار اين يوم مبارك بود، موفCق نشCده و از     
داده،از دوسCCتان عهCCده خCCدمت برنيامCCده، ايCCام را بCCه بطالCCت گذرانيCCده و اوقCCات را بCCه هCCدر         
در جميCع عCوالم   . رحمانی مستدعيم آه از خداوند رحمن جهت اين عبد طلCب آمCرزش نماينCد      

اواست مجيب و آريم، . به ذآر وحب الهي موفق و با دوستان و اولياي الهي محشور فرمايد         
 .ال اله اال هوالغفور الرحيم

براي چهار نفCر يCا پCنج نفCر     . دشدن آن ايام مسافرين چهار نفر الي پنج نفر بيشتر مشرف نمي      
حضرات مشرف شده، مراجت نموده، بعد چهار نفر ديگر را احضCار    . فرمودند  اذن عنايت مي  

فرمودنCد آCه شCاهد حCال و افكCار آCل            در حين تشرف متاخرين بياناتي عنايCت مCي        . فرمودند  مي
 .نمود آه اين عنوان مبارك، مخصوص است بود و هر آس گمان مي

  آه جمال قCدم جCل ذآCره و ثنائCه در بهجCي تشCريف داشCتند، روانCه بهجCي          131يومي از ايامي  
نمودم آCه چCه خCوب اسCت بCه حضCور مبCارك مشCرف شCوم و بجCز                     در بين راه خيال مي    . شدم

شCريك و سCهيم نداشCته باشCم،     . بنده آسي نباشد  و عنايات مبارك منحصر به خود بنده باشCد            
عت بCCه ظهCCر مانCCده بCCود، آن وقCCت هCCم وقCCت پCCس از ورود بCCه بهجCCي يCCك سCCا! ايCCن بCCود افكCCارم

پس از . شد صبح  وعصر تشرف دوستان بود آه براي مسافرين اذن عنايت مي   . تشرف نبود 
آمدنCد  - آه در ايام نقض به ابوهريره معCروف شCد       -132ورود به قصر، محمد مصطفي تبريزي     

ا را طCي آCرده،   هC  به آمال شوق و شادی پله ! اند  بسم اهللا، شما را احضار فرموده     : و فرمودند 
بCه  . صداي مبارك به فرمودن بسم اهللا، بسم اهللا بCه گوشCم رسCيد             . نزديك آستان مبارك رسيدم   

 .زودي پس از باالي بردن پرده، داخل اتاق شده، به زيارت جمال سبحاني موفق شدم
اگCر قلبCت بCه    . مرحبا، ال تحزن من شئونات الدنيا، ان اهللا محCك فCي بCه آCل االحCوال         : فرمودند
انسان به مقامي بايد فايز گردد آه تمام اهل عCالم     . ر اعظم متصل است، ابدًا محزون نشو      سح
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 را بيCCان 133صCCحبت شCCيخ چغنCCدر  . بسCCيار عنايCCت فرمودنCCد  . را در ظCCن خCCود مشCCاهده نمايCCد   
 .فرمودند

خواهنCد،   ام اين همCه خلCق خلCق مكCن، اينهCا  محCل مCي             گفت به خدا مكرر گفته      شيخ چغندر مي  
حCال آCه   .خواهنCد و اّمCي، بCاني از مCن قبCول نكرد؛متصCل خلCق آCرد         روزي ميخواهند،  زن مي 

 !خلق آرده و توش وامانده به من چه
هر چه از خCدا بخCواهي و دعCا نمCايي مسCتجاب        . در آستان مبارك مشرف شدي    : بعد فرمودند 

خواهي؟ پس از اصغاي ايCن عنايCت و مكرمCت، ديCگ طمعCم بCه               خواهد شد، بگو ببينم چه مي     
در تمام شئونات ملكيه از علم، مال، منصب، وزارت، سلطنت و جميCع آن چCه بCه    . دجوش آم 

خيCCال تصCCور شCCود، چCCون مCCوج دريCCا در آينCCه قلCCب شCCكلي متصCCور و آرزوي وصCCول آن مقCCام   
فCCي الفCCور پشCCيمان شCCده،خوف ايCCن آCCه مبCCادا آن مقCCام و رتبCCه مCCرااز حCCب و بنCCدگي   .نمCCود مCCي

فنCاي  . نمCايم  ده و از آن چه آرزو آرده، توبCه مCي   حضرت رب العزه باز دارد، صرف نظر نمو       
 بCه نظCر تحقيCق و    - از علCم و جهCل، غنCا و فقCر، بنCدگي و سCلطنت                -تمام شئونات عCالم ملكيCه     

 ] پCCس [. تCCدقيق مشCCاهده شCCده، چشCCم از آCCل پوشCCيده، رضCCاي حضCCرت دوسCCت را خواسCCتم         
 تCو اسCت   الها، جز رضاي حضرت تو، چيزي نخواهم و از آن چCه غيCر رضCاي     : معروض شد 

. از فضCCCل و عنايCCCت جمCCCال مبCCCارك چيCCCزي نخواسCCCته و رضCCCاي الهCCCي را خواسCCCتارم  . بيCCCزارم
 .في امان اهللا: فرمودند

به جهت جناب اسCتاد ابCراهيم آليچCه پCز الهيجCي           . يومي از ايام به آستان مبارك مشرف بودم       
آCCه چنانچCCه دوسCCتان ميCCل شCCرف دارنCCد مCCا هCCم ميCCل داريCCم      : فرمودنCCد. اسCCتدعاي اذن نمCCودم 

درايCCن حCCدود،ما تبليCCغ رامنCCع    . دوسCCتان را مالقCCات نمCCاييم ولCCي بايCCد مالحظCCه حكمCCت نمCCود      
بينيد؟ اشاره به حضرت غصCن اهللا االعظCم روحCي بCه تCراب قCدم        همين سرآارآقارا مي .نموديم

 ايCن نCواحي واطCراف    ] مCردم [اي بفرمايند تمCام    هرگاه آلمه :   فرمودند  ] نمودندو [احبائه الفدا 
ابCCدًا خCCودداري . يCCك نفCCر از اهCCل ايCCن بCCالد موفCCق بCCه اقبCCال شCCد، آارهCCا آCCرد   . ماينCCدن اقبCCال مCCي

اهCل ايCن   . هر نوع بود ايشان را سCاآت آCرده، نگذاشCتيم فسCادي واقCع شCود             . نتوانست نمايند 
باشCCند و محCCروري مزاجنCCد، پCCس از اقبCCال، سCCلوك خلCCق را نسCCبت بCCه مCCا        مملكCCت عCCرب مCCي 

شود، نCزاع آCه واقCع     خيزند، البد منجر به نزاع مي    ظه بر مي  توانند تحمل نمايند، به مالح      نمي
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خCواهيم آCه تمCام     ما مCي . ماند  فصل آه واقع شد، امر تبليغ معطل مي. شود شد، فصل واقع مي  
و تمCام قطعCات عCالم موفCق بCه اقبCال شCوند و تمCام قطعCات                  134اهل عالم موفق به اقبCال شCوند       

 ! موفق شوندعالم جنت ابهی شود و به آلمه يابهي االبها
رسCاله بCه اسCم يكCي از عبCاد،      . بعد از بيانات، اذن بCراي جنCاب اسCتادابراهيم عنايCت فرمودنCد           

در . جزءجزء جمال قدم ذآره و ثنائه لطف نمودند آه منزل آورده استنساخ نمCايم   . عنايت شد 
تقCCديم حضCCور مبCCارك  جزءجCCزء نوشCCته،. مCCدت تشCCرف مشCCغول بCCه نوشCCتن آيCCات مبCCارك بCCودم 

 بCه  ] شCده بCود  [آن چه بCه خطCا ايCن عبCد نوشCته      . فرمودند م و جزوه ديگر عنايت مي  نمود  مي
 .حضور مبارك رسانيده، به بنده لطف نموده و زمان حرآت از عكا با خودم آوردم

از . صCحبت از جCا در ميCان آمCد    . يومي از ايام خدمت يكي از دوستان مهاجرين مشCرف بCودم      
ء و گرفتاری انسان را به سCب و لعCن نمCودن وا دارنCد       هرگاه در مقام ابتال   :جمله اظهارداشت 

بCه آفتCاب هCر    . و انسان در چنين موقعي سب نمايد، نقلي نيست چه آه به اختيار سCب ننمايCد      
درايCن خصCوص   .  نCه بCه آفتCاب   ]شCود   مCي [قدر مدح و يا ذم نمايند، مدح و ذم به قائCل راجCع         

ين بCود، جCرأت جسCارت ننمCودم ولCي            سالخورده و از مجاهCد     ] ي [چون مرد . عنواناتي داشت 
از مجلس بيرون آمCده، بCه مسCافرخانه وارد شCدم     . از غيظ و غضب چون مار به خود پيچيدم   

 . ولي به غايت پريشان و از گفتار اين مرد آشفته و حيران
جناب آقاميرزا محمد، خادم مسافرخانه روحي لخلوصه بفدا در پCي تحقيCق و دلجCويي برآمCده       

 معCروض  ] را[ واداشCت آCه علCت پريشCاني و افسCردگي       ] مCرا  [ تدبيري بCود     و به هر زبان و    
آنچه واقع شده بود معCروض داشCته، پCس از اطCالع، سCكوت فرمCوده، تشCريف بردنCدو          . دارم

 !آنچه را شنيده بودند به حضور مبارك جمال قدم جل ذآره و ثنائه معروض داشتند
 ، از شCرف و موفCق بCه الطCاف سCبحاني      پCس . العين جمCال مبCارك بنCده را احضCار فرمCود          في  

اشخاصي آه در اينجا با مCا هسCتند، گمCان ننماييCد آCه بCه ميCل و رضCاي مCا حرآCت                   : فرمودند
. باشCند  بعضي آه ابدًا خيال ترقي ندارند و گرفتار نفس و هوي مي         . نفوس مختلفند . نمايند  مي

 تنزل، قليلي از عباد چشم اولئك آاالنعام في هم اصل، بعضي ديگر گاهي ترقي نمايند و گاهي   
از آCCل پوشCCيده بCCه هCCواي محبCCت صCCمداني در پCCرواز، جCCز رضCCاي محبCCوب آمCCالي نجوينCCد و      

 ] همين آه بCه  [. ايشان را فرستادم ايران براي تبليغ     ! بيني؟  همين جناب نبيل را مي    . نخواهند
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. ا خواسCتم تلگرافًا ايشCان ر . درپي در خصوص نبيل از تبريز نمودند        تبريز رسيد، تلگراف پي   
هCCا در ظCCل امCCري بCCودي؛ سCCجيه و روش مCCا را   نبيCCل سCCال: پCCس از ورود بCCه ايشCCان فرمCCوديم 

! اي؟  خلCق را بCه شCكايت آورده   ومالحظه نمودي، اين چه حرآاتي بودآه از شCما ظCاهر شCده       
.  شCريك امCر مCن اسCت    135مردآه جنCاب آلCيم  . جناب آليم چنين دستورالعمل داد   : اظهار داشت 

اي جCز   چCاره . آننCد  ا در اينجCا حCبس نمCوده، هرگCاه بيCرون نمCايم خرابCي مCي        بعضي از اينهCا ر  
 .مرخص شدم. في امان اهللا: مدتي طوالني آشيد، بعد فرمودند! نگاهداري ندارم

پCس از تشCرف و عنايCت، حكايCت گرفتCاري و        . يومي از يام در بيCت جنCاب آلCيم مشCرف شCدم             
 مCCا هCCم در مازنCCدران و تهCCران گرفتCCار     ابتالئCCات دوسCCتان را ذآCCر فرمCCوده و حكايCCت داشCCتند    

با جمعي از دوستان به قلعه شCيخ طبرسCي مازنCدران خواسCتيم بCرويم،              :  فرمودند 136.ايم  شده
 .به رودخانه آمل رسيديم

وآيCات بCا خCود دارد درآب رودخانCه آمCل          وستان گفCتم هCر کCه هCر چCه از آثCار             دبه حضرات و  
آيCاتي آCه   . تند ريختنCد مگCر مCال ميCرزا جCاني         آCل آنچCه داشC     ! ريزد تا از بCراي او وديعCه باشCد         

يCا فرامCوش نمCوده و يCا بيCرون      . متضمن حديث مشهور آميل بود در سجاف قباي ايشان بود       
 .نياوردند

 وارد قلعه نشده، ما را گرفته، نCزد مCالي آن محCل آCه گوشCت وپوسCتش از نCان و نمCك والCد                 
حCCق نمCCك منظCCور نداشCCت و بنCCا بCCه   آن نمCCك ناشCCناس ابCCدًا  . مرحCCوم تربيCCت يافتCCه بCCود، بردنCCد 

 .جستجو واستنطاق گذاشت
 137] آميCل بCن زيCاد   [ از ميان سجاف قباي مال ميرزا جاني، حديث آميل را بيرون آورده آCه             

نمايCCد و حضCCرت بيانCCاتي آCCه مشCCهور اسCCت،     سCCوال از حقيقCCت مCCي ) ع(از علCCي بCCن ابيطالCCب  
 بCه  138َبْنِوشCته ( د باب غلCط بْنِوْشCتهْ    سي: گويد  خواند مي   آخوند آه اين حديث را مي     . فرمايد  مي
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جمال قدم جل ذآره و ثنائه در آن روز تكلم فرمودند بعد تمام تفسCير و  . زبان مازندراني است  
نفCCس از احCCدي ! اي آخونCCد، نCCه چنCCين اسCCت آCCه گمCCان آCCرده: گفCCتم.) معنCCي آن را بيCCان نمودنCCد

 .  رفتيمبعد از دو شب بيرون.  بيرون نيامد، عاقبت ما را حبس نمودند
پس از شرف و عنايت حمايت آشتن سيدمحمد و همراهان ايشان . يومي از ايام مشرف بودم    

 . را بيان فرمودند
حكومت ايشان را بCه عكCا فرسCتاد و جنCاب مشCكين       ) از طرف ازل  ( سيد محمد و آقا رضا قلي     

حمCد و  سCيد م . قلم و عبدالغفار را به قبCرس بCا ازل روانCه نمودنCد آCه مواظCب حالشCان شCوند           
 بCCه ايشCCان داده  - محلCCي آCCه مشCCرف بCCه آوچCCه بCCود   -رفقCCايش در دروازه عكCCا، بCCاالي دروازه 

الفور به حكومت اطCالع   شدند، في هر يك از مسافران ايراني، به هر لباس آه وارد مي       . بودند
آردند و اسباب فساد و فتنه هر روزه برپCا داشCتند تCا اينكCه احبCاب       داده، حكم به اخراجش مي 

آقCا جCواد قزوينCي و آقCا سCيد مهCدي خواسCتند            .  آمده و در صدد قتل حضرات برآمدنCد        به تنگ 
 . اقدام آنند؛ ايشان را خواستيم و نهي صريح نموده، نگذاشتيم آه مرتكب قتل حضرات شوند

بعد از چندي بعضي از دوستان خودسرانه به خانه حضرات رفته و روز روشن هCر سCه نفCر          
 و 139پلCCيس. شCCهر بCCه هCCم خCCورد . لCCوده از خانCCه بيCCرون آمدنCCد آ را آشCCتند و بCCا شمشCCير خCCون 

عاقبت نزد سCر آCار آقCا رفتCه     ! سرباز دور خانه ما را محاصره آرده، متحيرند آه چه نمايند؟          
سCرآار آقCا تشCريف آوردنCد،      .  ايشCان آبيCر را حكومCت خواسCته اسCت           ] آCه  [و عرض نمودنCد     

 . تفصيل را اظهار داشتند
پس از ورود، آل چون نقCش ديCوار سCاآت و    .  خانه حكومت رفتيمبه] زديم و [از خانه بيرون  

فرمCوديم اسCم مCا معCروف و در        .  سCكوت از مCا اسCم پرسCيدند         ] دقCايقي  [بعد از   . صامت بودند 
فرمCوديم اسCمي بهCاءاهللا، مسCكن        ! شCما بفرماييCد   : اظهCار داشCتند   ! دفتر حكومتي مثبوت اسCت    

د بCراي چCه مCا را در ايCن محCل آورديCد؟        از ايشان سؤال شC    . باز حضرات ساآت نشستند   . نور
 آشCتند،  بCاز   ] را[هاي شما در روز روشن سCه نفCر آدم    آدم. شهر بهم خورده  : اظهار داشتند 

حضرت رسول شرب شراب و قتCل نفCوس   : فرموديم! فرماييد براي چه ما را آورديد؟     شما مي 
ا مؤاخCذه نمCود آCه     بايCد حضCرت رسCول ر      شCوند؛    امت ايشان مرتكب مCي     ] اما [را منع فرمود    

! چرا امCت شCما سCبب قتCل شCدند و شCرب شCراب آردنCد؟ چCه دخلCي بCه حضCرت رسCول دارد؟                 

                                                           
  پوليس- 139
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دانند آه حضرات را منع  آل مي! هاي ما آدم آشتند و تقصير نمودند چه دخلي به ما دارد؟       آدم
 ! خودسرانه اقدام آردند، بر ما چه قصوري است؟] اي مولی آنان[نموده 

 تفصCيل  140 .ودو ساعت طCول آشCيد    زماني آه به خانه مراجعت شود، سي     از ابتداي واقعه تا   
بيانCات مبCارك مفصCل بCود؛ آن     . را به استانبول تلگرافًا اطالع داده، به منزل مراجعت نمCوديم        

 .  اين اندازه بود آه عرض شد چه به نظر مانده،
ا مCردم را بCه امCر    در بغداد علCي رؤس االنتهC  : يومي از ايام، بعد از شرف و عنايات فرمودند        

 و سCCاير 142 بCCه جنCCاب حCCاجي شCCيخ مرتضCCي  141شCCيخ عبدالحسCCين. نمCCودم مبCCارك دعCCوت مCCي
بCCه آCCاظمين  .  نجCCف و آCCربال نوشCCت  و معCCروض داشCCت آCCه مCCرا امCCري مهCCم رخ داد      علمCCاء

 سCواري   جناب حاجي شيخ مرتضي زمان حرآCت از خCر        . تشريف آورده، تا ببينم چه بايد آرد      
 بCراي خCود   143] جCز ضCرر  [آيCد، ايCن مسCاله را      پايش صدمه وارد مCي  خود به زير افتاد و به     

 .شود بيند، مترصد است آه پيش آيد؛ تا آن آه به اتفاق علما وارد آاظمين مي نمي
دارد و مكنون خاطر خود را   شيخ عبدالحسين پس از مالقات با علما، پرده از روي آار برمي           

نمايCد، جمCع    بCابي دعCوت مCي     خلCق را بCه ديCن   دارد آه بهCاءاهللا در بغCداد علCي رؤس    اظهار مي 
بغCداد معبCر   . گCردد ] مCي [ به دور خود جمع آرده و هر روزه عده ايشCان زيCادتر              ] را [آثيري  

 دين است؛ هر گاه يك سال بCدين منCوال بگCذرد بCه آلCي ديCن اسCالم          ] بزرگان [زايرين و مزار    
شCود بCا حضCرات مقابلCه      نمCي به صحبت و داليل   . پايمال و شريعت نبوي از ميان خواهد رفت       

 بشCوريم و ايشCان را از ميCان بCرداريم و خلCق         نمود، بهتر اين است آه يك دفعه همت نموده،        
 . را آسوده آنيم

جناب حاجي شيخ مرتضي قبول ننموده و اظهار داشت آه ادعاي اين طايفه، ظهور مهCدويت          
در فروع و اجتهCادم در فقCه    تحصيلم  شناختن خدا و پيغمبر و امام از اصول دين است،   . است

ندانسCتم حضCرات   «: مكتCوبي بCه مCا نوشCتند آCه     . است؛ مرا ببخشيد و از مجلس حرآت نمCود   
مقصودشان . مرا براي چه به آاظمين دعوت نمودند؟ پس از ورود، قصد حضرات معلوم شد    

آه نمايم  از خداوند مسئلت مي. نمايم  قبول ننموده، به نجف مراجعت مي     . صدمه بر شما است   
                                                           

بيشتر يادکرد ها زمان بازداشت بهاءاهللا ودسته ای از . ه ق رخ داد1288 اين کشتاردينی در- 140
 کشتار سه ازلی :نگ پيوست. پيروانش را بيش از اين دانستند

 ) ق1286 -؟ ( شيخ العراقين / عبدالحسين تهراني- 141
 ) ق1281-1214( مرتضي انصاري - 142
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خيلCي عنايCت دربCاره جنCاب حCاجي شCيخ           » خCداحافظ . شر حضرات را از سر شما آوتاه نمايCد        
 بعد از رفتن حاجي شCيخ مرتضCي سCاير علمCا نيCز متفCرق شCده، جرئCت              144.مرتضي فرمودند 

شيخ عبدالحسين را چون اين تCدبير موافCق نيامCد و از    .  خود رفتندراقدام ننمودند و از پي آا   
 از تبريز و ساير بالد هر چه الوار مشهور و اشرار معروف بود، بCه          د،علما فايده مترتب نش   
ها داده آه هرگاه اين طايفه را بكشي و يا آشته شوي، ثواب از حدود و        بغداد طلبيده و وعده   

هCCا  شCCمار بيCCرون و نCCزد خداونCCد و انبيCCا رو سCCفيد خواهيCCد بCCود و بهشCCت منCCزل شCCما و حCCوري 
نماينCد چنانچCه بعضCي      عوام و اراذل آنچه از دست برآيد مCي   همخوابه شما خواهند بود؛ البته    

 . از دوستان را شهيد آردند
وجCه مبCارك بCه غايCت بشCاش و خنCدان بCود؛ تبسCمانه         . يومي از ايام در بهجCي مشCرف بCودم         

طالب چنCد گCروه نCازل     بن ابي شخصي از ما سوال نمود  آه جبرئيل به حضرت علي      : فرمودند
هCزار مرتبCه جبرئيCل      دوازده: رت چند گروه نازل شد؟ اظهCار داشCت        به حض : شد؟ پرسيديم آه  

وچهارهزار مرتبه جبرئيل نCازل شCده    طالب بيست بن ابي به علي: فرموديم. به پيغمبر نازل شد 
 حين نزول بر پيغمبCر، بايCد اوًال نCازل      جبرئيل يك دفعه،  . اند  است؛ چه آه ايشان باب علم بوده      

خواهCد مراجعCت نمايCد، بCاز       يك دفعه هم آه مي   . نزد پيغمبر رود   طالب بعد   بن ابي   شود به علي  
دوازده هCزار گCره وقCت نCزول بCه پيغمبCر و دوازده هCزار        . طالب شود   بن ابي   بايد نازل به علي   

 !وچهار هزار بيست: شود گره وقت رجوع، مي
 خواسCCتيم خودمCCان را حفCCظ آنCCيم،  خيلCCي تبسCCم فرمودنCCد، بنCCده و سCCاير همراهCCان هCCر چCCه مCCي   

گوينCCد آCCه حضCCرت رسCCول بCCه معCCراج تCCرازو    : ايضCCًادرهمان مجلCCس فرمودنCCد . توانسCCتيم نمCCي
آن پله آه علي نشسCته  . طالب ابي بن يك پله ترازو پيغمبر نشست و يك پله ترازو علي   . آوردند

 رفCت بCه    بود، سنگيني نمود به زيCر آمCد و آن پلCه تCرازو آCه پيغمبCر نشسCته بCود سCبك بCود،                        

                                                                                                                                              
 . اي ناخوانا  واژه- 143
البته آيتي در پايان گزارش آورد .  به اين چالش اشاره کرد351-1/348» ...الكواآب الدريه «- 144
عقيده بسياري بر اينست آه آن شيخ جليل و مجتهد بنيل محرمانه و شبانه با حضرت ايشان «: آه

دام گذريم اگر چه بهائيان هم از قول خ ولي بناء بر اينكه سندي نداريم از شرح آن مي. مالقات آرده
با اين تفاوت آه اين بار نه پيروان بهاءاهللا، بلكه خودوی اين ماجرا رابه » بيت سندي داشته باشند
 .مهدی رشتی باز گفت
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 بحCث در مراتCب قنبCر و عبCاس      هرگCاه ترقCي نماينCد،   . رفان و دانش خلق اين است ع  ! آسمان
 !  مقام قنبر باالتر است  يا مقام عباس؟ نمايند آه،

آCرديم و قCاطر زيCر بنCه بCود؛ در شCرف حرآCت               زماني آه از بغداد حرآت مي     :]ايضًا فرمودند [
يCف مCا چيسCت؟ بCه        تكل  بريCد،   شCما تشCريف مCي     : اظهCار داشCت   .  آخونCدي پيCدا شCد      ] آه [بوديم  

در اين مدت توقCف نزديكCي نكCرد     !! برو شرح لمعه بخوان و يكسر برو به جهنم        : ايشان گفتم 
ما گفتCيم بCرو شCرح لمعCه بخCوان و       . خواهد  در حين حرآت، از ما تكليف مي      . و سؤالي ننمود  

 !! يكسر برو به جهنم
معي از احباب، مسافرين ج. يومي از ايام در منزل جناب حاجي عبدالرحيم قناد، مهمان بوديم         

و مهاجرين و مجCاورين حاضCر بودنCد؛ از جملCه جنCاب حCاجي قزوينCي هCم آن اوقCات مشCرف            
 - روحCي بCه تCراب قCدوم احبائCه الفCدا        -اهللا االعظCم    مجلس به وجود مبارك حضCرت غصCن       . بود

آقCا جCواد بCه    . جناب حاجي خليل،آهسته بCه گCوش آقCاجواد قزوينCي عنCواني داشCت            . منور بود 
نمايCCد، در  حCاجي خليCل عCCرض مCي   : الCوري معCCروض داشCت آCCه    مCولي   مبCارك حضCCرت حضCور 

  حالل است يا حرام؟  قبل از اينكه انسان به او برسد،  هرگاه شكار آشته شود، شكار نمودن،
در حين تيرانCداختن،  .  است 145حكم آن در آتاب اقدس مثبوت     : حضرت مولي الوري فرمودند   
 شكار برسد و شكار مرده باشد، چCون اسCم   ] به[هرگاه  .  است اسم خداوند را ياد نمايد، آافي     

 ! حالل است  از اول گفته است،]را [خداوند
شبي از شب هCا بCاالي بCام    . در بغداد بوديم: فرمودند . مع از ربع ساعت بيانات متفرقه داشت  

شخصCي  . آCردم   تماشCا مCي   146] را [مCاه   . آمCد   مهتاب بود؛ از مهتCاب خوشCم مCي        . رفتيم  راه مي 
 :خواند  خيلي خوب هم مي خواند، اين اشعار را به صورت تلخي مي

 آفتــي نبـــود تــير از نــاشنــاخــت
 در بــر يــار و نـداي عشــق باخـت
 اين چنين مويي آه مشكين مير ما است
 چون آه مجنونيم، او زنجير ما اسـت
 اين چنين نخلي آه قـد يـار مـا اسـت

                                                           
  مسبوت - 145
  به ماه- 146
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 .ر ما اسـتچون آه دزدانيم، نـخل دا
 [مكرر اين اشعار را قرائت فرمودنCد آCه در آن مجلCس بCدون آن آCه بنويسCم،در نظCرم مانCده            

 هCCر وقCت آCCه تشCCريف بCCه  - روحCCي بCCه تCCراب قCدوم احبائCCه الفCCدا -حضCCرت مCCولي الCوري ].اسCت 
 را [ مجلCس را منCور و از بيانCات مبCارك، دوسCتان       آوردنCد،   مسافرخانه و يا مجلس ديگر مCي      

 . فرمودند ساير اغصان نطقي و بياني نمي. داشت قلوب ياران را روشن مي و 147  ]منير
 آقCا  - بCاالي تپCه سCبزه   - آنCار عمCارت طCرف شCرقي      ]. بCودم  [ بهجCي رفتCه      ] بCه  [يومي از ايCام     

اهللا و آقCا ميCرزا ابوالقاسCم نCاظر را      ميرزا محمد علي و آقCا ميCرزا ضCياءاهللا و آقCا ميCرزا بCديع        
چCون حضCرات را ديCدم بCه سCمت ايشCان       . اند و بCه بحCث مشCغولند     ديدم آه روي سبزه نشسته    

بCه آمCال آهسCتگي و ادب بCه طCرف       . روان شده،  آه به زيارت آقايان فائز شده، حظCي نمCايم            
روی سCبزه  .پس از اداي سالم و اظهار بندگي و خلوص،اذن جلCوس دادنCد            . آقايان روان شدم  

پCCس از نشسCCتن و اظهCCار .ان بCCوداز قبCCل گويCCا صCCحبت شCCکار و تCCازی و اسCCب در ميCC .نشسCCتم
محبCCCت مختصCCCر نمCCCودن ،عCCCود بCCCه صCCCحبت نمودنCCCد واز اسCCCب و تCCCازی و شCCCکار صCCCحبت        

بنCده هCم در ايCن مCدت از بيانCات آقCا ميCرزا              .صحبت طوالنی شCد و بCه آخCر نمCی رسCيد            .داشتند
محمCCد علCCي چيCCزي نشCCنيده و ايشCCان هCCم آقCCاي غصCCن اآبرنCCد؛ ميCCل دارم آCCه از فرمايشCCات و     

عاقبCCCCت عCCCCرض نمودم؛مقصCCCCودازآيه مبارآCCCCه در فرقCCCCان آCCCCه    .ن بهCCCCره ببCCCCرم بيانCCCCات ايشCCCCا 
انCCا عرضCCنااال مانCCة علCCي السCCموات و االرض و الجبCCال ان يحملهااشCCفقن منهCCا و «:فرمايCCد مCي 

  چه چيز است؟ 148»حملهااالنسان انه آان ظلومأ جهوال
آقCا ميCرزا   . ماين آيه مبارآه را بهانه نموده، سCوالي نمCودم آCه بيCاني فرماييCد و محفCوظ شCو                     

سCبحان اهللا، چCه تحقيCق و چCه بيCاني آCه قلCب و گCCوش از        . محمCد علCي، بنCاي تحقيCق گذاشCت     
خواهم خود را تسلي دهم بر صحبت ويCا   هر چه مي! استماع آن مشمئز و روان افسرده گردد    

. بيCنم  خردي و دانش ايشان را محسوس مي      عدم فهم و بي   . توانم  امتحان خود بنده نمايم، نمي    
دهCم آCه دربCاره غصCن اهللا      في هم چون غصن اآبرند، خود را نفي و مذمت و فحش مي  از طر 

توانم تصور  نه مي . جهنمي بر بنده گذشت آه فوق آن متصور نيست        ! االآبر عدم فهم نمايي؟   
هCاي ايشCان را نمCايم،     تCوانم قبCول نCامربوط    فهمند، چه آه غصن اآبرند و نه مCي    نمايم آه نمي  

                                                           
 .دسته نوشته آژي و آاستي دارد. 72 احزاب، - 147
 .دسته نوشته آژي و آاستي دارد. 72 احزاب، - 148
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 و در خCCاطر  ] دل[ايCCن افكCCار هميشCCه در . ي و واضCCح الCCبطالن اسCCتمعنCC چCCه آCCه عنCCوانش بCCي
گر بود تا زماني آه نقCض ايCن بزگCوار ظCاهر و علCت افسCردگي و آسCايش قلCب و فCؤادم                   جلوه

پايCه و مايCه بCود؛ جCز پيچانيCدن       گرديد و شكر الهي به جاي آوردم آه، اين بيچCاره از اول بCي        
 ]. اسCت [رايش و زينت ظاهره، آمCالي نداشCته   گيسو و تراشيدن پيشاني و نصف صورت و آ        

 .انتهي
 رسCيد آCه، آقCا ميCرزا     149يومي از ايام تلگراف از استانبول، از طرف حاجي شيخ محمد علي       

 وارد استانبول شده، خيال رفCتن بCه    - قزويني آه ازلي است    150)فتحي( پسر آقا فتاحي     -يحيي
 .قبرس دارد

پCس از مراجعCت از قبCرس بCه عكCا مشCرف           ] آCه  [ خواهش نمود آه اذن عنايCت شCود          ] وي [
 [از سما و مشيت سبحاني، اذن بCراي ميCرزا يحيCي عنايCت شCد آCه پCس از قبCرس بCه              . شوند
پCس از  . پس از چند يوم، در مسافرخانه بودم آه ميCرزا يحيCي قزوينCي وارد شCد         .  بيايند ]عكا

جنCاب آقCا سCيد    ورود، گفتگوي بنده با ايشCان بCه خCاطرم رسCيد آCه وقتCي در رشCت بCه اتفCاق                   
.  به منCزلم آمCده و از صCبح الCي وقCت غCروب در منCزل بودنCد                - رحمة اهللا عليه   -جواد قزويني 

عاقبCCت اظهCCار شCCد آCCه نقطCCه اولCCي روح ماسCCواه فCCدا، بCCه يكCCي از دوسCCتان در لCCوح ايشCCان،        
هرگاه بنCا اسCت مCن يظهCره اهللا در     . تو درك لقاي من يظهره اهللا خواهي نمود     : فرمايند آه   مي

آقCا  . مسCتغاث ظCاهر شCود، بCا بيCان مبCارك ايCن لCوح مغيCر و عمCر آن مCرد آفايCت ننمايCد                  سنه  

ميرزا يحيي در جواب اظهار داشته بود، هرگاه چينين لوحي از نقطه اولي ديCده شCود، بCدون            
 .مجال قبول خواهم نمود؛ مجلس ختم شد

 يحيCCي، نظCCر بCCه قبCCل از ورود ميCCرزا. پCCس از چنCCدي دز مسCCافرخانه عكCCا مالقCCات اتفCCاق افتCCاد 
اطالع جناب حاج شيخ محمد علي همه مسافرين از رفCتن ميCرزا بCه قبCرس و خيCال آمCدن بCه          

 علCCي دهجCCي، ميCCرزا يحيCCي را   ] محمCCد[پCCس از ورود ميCCرزا يحيCCي، مCCال   . عكCCا مطلCCع بودنCCد 
 ميCرزا يحيCي از عنCوان جنCاب مCال علCي       ] اي؟[شCيطان را مالقCات آCرده        : مخاطب سCاخت آCه    

، با ] اي[قبرس مگر نرفته : شيطان آيست؟ آقا محمد علي فرمودند:  داشت ملول شده اظهار  
. پرسCCي آCCه شCCيطان آيسCCت؟ ميCCرزا يحيCCي ازل شCCيطان اسCCت  اي، از مCCن مCCي آنكCCه قبCCرس رفتCCه

                                                           
 .ادر سمندر قزويني است او محمد علي نبيل قزويني بر- 149
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از کجا مCی گCويی کCه ايشCان شCيطانند؟آقامحمد علCي بCه             :آقاميرزا يحيي قزويني اظهار داشت      
 .نمايد و اعتنا ننمود بينه و برهان طلب مياعتنايي اظهار داشت آه از من  آمال بي

گفتگCCوی مالعلCCی  .ايCCن تفصCCيل را بCCه حضCCور مبCCارک جمCCال مبCCارک جاللCCه معCCروض داشCCتند     
بنده را بCه حضCور مبCارك    . محبوب واقع نشدو غذغن فرمودند به حضور مبارك مشرف شود  

. دي آخونCد  مCال محمCد علCي هنCوز آخونC         ] به او گفCتم    [: پي تشريف فرمودند  . احضار فرمودند 
چگونCه مCراد   . باشCد  هنCوز ايشCان نCاظر بCه ميCرزا يحيCي مCي       ! مردآه، تCرا بCه ايCن آارهCا چCه؟      

شCما مواظCب حCال    . آسCي مCأذون نيسCت بCا او راه بCرود     ! نمCايي؟  ايشان را شCيطان خطCاب مCي    
هرگاه جايي ميل دارد برود، شما با ايشان برويد و چيزي آه مخالف ميCل  . ميرزا يحيي باشيد  

بنده قبول نموده، مرخصCم  ! شد، نگوييد و آسي هم بجز شما با ايشان مراوده ننمايد        ايشان با 
 .فرمودند

روز چهCCارم در بيرونCCي . آقCCا مCCال محمCCد دهجCCي، تCCا سCCه يCCوم بCCه حضCCور مبCCارك مشCCرف نشCCد  
عCCCCCرض .  مشCCCCCرف شCCCCCد- روح لتCCCCCراب احبائCCCCCه الفCCCCCدا - اهللا151] غصCCCCCن[حضCCCCCور مبCCCCCارك 

باشCيم، بCاز    حCال ،مCا در بهشCت مCي    .  راه نCدارد گوينCددر بهشCت شCيطان       قربCان،مردم مCي   :نمود
زنCي آCه از    هCا را مCي   ايCن حCرف  : حضرت عبدالبهاء فرمودند! دارد  شيطان دست از ما بر نمي     

حضCرت آقاغصCن   .ام حCال آCه مبCتال شCده    : عرض نمود! تشرف به حضور مبارك محروم شدي 
از چهCار يوم،آقCا مCال    بعCد  . اهللا االعظم به حضورمبارك قدم جCل ذآCره االعظCم توسCط فرمودنCد      

بعCد از مرخصCي از حضCور مبCارك، در     . محمد علي اذن شرف حاصل نمCوده و مشCرف شCدند      
 .نمود  مقام دلجويي، همه قسم سلوك و مهرباني باميرزا يحيي مي

 بCاغي آCه مشCهور بCه رضCوان اسCت، بCه عنCوان             ] بCه  [يومي از ايام، بCه اتفCاق ميCرزا يحيCي            
 هر قبيل به ميان آورده، بنCاي تمجيCد و توصCيف از جمCال و             تفرج رفته؛ آقا ميرزا صحبت از     

سCCيماي پسCCرهاي ازل نمCCود آCCه نCCور از جبCCين ايشCCان سCCاطع اسCCت و احCCدي رابCCه آن شCCكل و     
 ساختگي و آرايCش پسCران   ] قيافه[ به ] البدآدم بيچاره[. شمايل نديده، بلكه يافت نخواهد شد  

 چCون ايCن عنCوان را از    ]. بCود [ شCده  ميرزا يحيي فريب خورده و بيشCتر اسCير محبCت ايشCان       
از آنجCايي آCه امCر مبCارك بCود مخCالف ميCل        . ميCرزا يحيCي شCنيدم، زيCاده از حCد محCزون شCدم       

                                                           
 اي ناخوانا  واژه- 151
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 به خود بنده محول فرموده بودند، پس از گفتCارش  ] را[سخني نگويم و مواظبت حال ايشان    
 .با قلبي نهايت پريشان از باغ مراجعت نمودم

م قبCل آقCا محمCد جCواد قزوينCي از مCا گرفتCه بCود، بCه خانCه ايشCان             آCه يCو    ] اي [نظر به وعده    
 روحCCي -حضCCرت غصCCن اهللا االعظCCم . جمعCCي از مسCCافرين و مجCCاورين حضCCور داشCCتند . رفCCتم

حضCرت آقCا امCر    . سفره گسترده و ناهار حاضر بود   .  تشريف داشتند  -لتراب قدوم احبائه الفدا   
 .ذا شديمدر دور سفره نشسته، مشغول صرف غ. جلوس فرمودند

در . اي ، متوجه ميرزا يحيCي شCده، فرمودنCد خيلCي زحمCت مسCافرت آشCيده            حضرت غصن اهللا  
 اي؟[وضCع اسCتانبول را چگونCه ديCده     ]اي،[اي،آCدام را پسCنديده    ايCن شCهرها آCه عبCورآرده    

بعضCCي از شCCهر و قCCري برحسCCب ظCCاهر خيلCCي    : فرمودنCCد! بدشCCهري نيسCCت :عCCرض نمودنCCد ]
ه ولCي از ورود بCه آن محCل قلCب انسCان افسCرده و روحCش          باشكوه و خوض طرز ساخته شCد      

استانبول اگر چه بناهايش خوب و شCهرش آبCاد اسCت ولCي انسCان از ورود بCه                  . پژمرده شود 
بCCر خCCالف، بيCCروت اگCر چCCه آCCوچكتر از اسCCتانبول اسCCت ولCCي هCCوايش  . آن محCل افسCCرده شCCود 

 چهCره و منظCر بCه    بعضCي از نفCوس خCوش سCيما و نيCك     . انسان نيز چنCين اسCت   . مفرح است 
سازند آه   مشمئز و روح را منزجر مي] را[ قلب 153آنند  ولي دهن آه باز مي152آيند نظر مي

نماينCد، مفCرح     بعضCي از نفCوس آريCه المنظرنCد ولCي دهCن آCه بCاز مCي                  . شCود   انسان متنفر مي  
ع ايCن  از اسCتما ! اندازه عطا نمايند روح را زنده نمايند و قلب را نشاط بي   . مانند مبهج روانند  

از شCوق و ذوق بCه قسCمي    . بيانات مبارك، گويCا خداونCد رحمCن روحCي تCازه عنايCت فرمودنCد        
آيد و به مقام تقرير و بيان نگنجCد، بCه شCكر الهCي       بودم آه به وصف نمي 154سرور و متهيج  

جواب عنوانات ميرزا يحيي را در باغ آCه شCنيده بCودم، از لسCان مبCارك حضCرت            . قيام نمودم 
 ! معلوم شد آه از عنوانات مبارك ميرزا يحيي چيزي فهميده باشد]. م[دمولي الوري شني

پCCس از تشCCرف بCCه آسCCتان مبCCارك  . يCCوم بعCCد، ميCCرزا يحيCCي را جمCCال قCCدم ذآCCره و ثنائCCه طلبيCCد  
از وجنات واحوالش معلوم بود آه اطمينان بCرايش  .به مسافرخانه آمد  .مرخصي عنايت فرمود  

مطCابق اسCCت  : دن را پرسCCيدم، اظهCار داشCتندآه  از ايشCان آيفيCCت حCال مشCرف شC    . حاصCل شCد  
 !  خالفت خلفاي حضرت رسول آه بعضي غصب خالفت نموده بودند] با[امور اين ايام 
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 شخصCي محب،چCه انCدازه صCدمه روحCي وارد          ] بCه  [معلوم است از استماع اين نCوع مطالCب          
ال پريشCاني و  بCه آمC  . آيد؛ مانند مCار، بCه خCود از غCيظ پيچيCدم و جرئCت تكلCم و جCواب نCدارم                    

 .افسردگي وارد منزل شدم
 بنCده را چCون زيCاده از    - آCه زحمCات مسCافرخانه بCه عهCدة ايشCان بCود           -جناب آقا ميرزا محمد   

عاقبCCت عنCCواني آCCه . آنچCCه طفCCره زدم، ثمCCر نبخشCCيد. حدپريشCCان ديدنCCد، آيفيCCت حCCال پرسCCيدند 
حبت ايشCان را بCه      جواب ص ] از اين آه  :  گفتم سپس[ميرزا يحيي نموده بود، معروض داشتم       

ام تنCCگ شCCده و علCCت    حواصCCله. سCCكوت بCCودم، نتوانسCCتن بCCدهم  ] بCCه[واسCCطه آن آCCه مCCامور   
جنCاب آقCا ميCرزا محمCد بنCاي نصCيحتم گذاشCت ولCي ابCدًا               . ] است[پريشاني و افسردگيم گشته     

 .شود رفع پريشاني نمي
از بينات مبCارك،   155اي جزوه.  آقا ميرزا آقاجان به مسافرخانه تشريف آوردند     دو ساعت مع،  

خCط نزولCي، خCط مخصوصCي اسCت آCه       . ( آه به خط نزولي نوشته شده، با خود آورده بودنCد   
نمCود و خوانCدن آن خCط خCالي      آقا ميرزا آقاجان درحين نزول آيات به سرعت تمام تحريCر مCي           

خطCاب بCه ميCرزا    . لCوح مبCارك عربCي بCود    .)  مگCر آسCي زيCاد مCداومت نمايCد          از اشكال نيسCت   
شما آسي هسCتيد آCه از ايCران حرآCت نمCوده، بCه قبCرس        : ب به اين مضامين بودآهيحيي قري 

بحر و بر طي آردي . اي و اذن، طلب نمودي آه به عكا هم بيايي به مالقات ميرزا يحيي رفته 
الحCال، خCادم اهللا آسCتان آمCده، او را بCه       . و يحيي را مالقات نمودي و حال همه به عكا آمCدي           

هCر  .برشمااست  که پس ازاطالع،فلم و کاغذبرداری و بيايی به حضCور    .تحريراين آيات نمودم  
مبCCادا توقCCف نمCCايي؛ . خCCواهي سCCوال نمCCا و هCCر چCCه ميCCل داري بخCCواه تCCا عنايCCت شCCود  چCCه مCCي

 !بشتاب و به زودي حرآت نماوبخواه هر چه ميل داري
 انCدامم بCه   الحقيقCه بCدنم مCرتعش و    وقتي آه اين لوح مبارك را ميرزا آقاجان تالوت نمود، فCي    

جميCع حاضCرين آCه حضCور داشCتند مثCل نقCش ديCوار گشCته، گويCانفس از احCدي               .لرزه در آمد  
ملتفت بيان مبCارك شCديد؟ ميCرزا      : پس از قرائت لوح به ميرزا يحيي فرمودند       ! آيد بيرون نمي 

ای بCCه حضCCور مبCCارک   نCCزد آقCCا محمCCد جCCواد قزوينCCي رفتCCه و عريضCCه    . يحيCCي مضCCطرب شCCد 
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ه از ميرزا يحيCی ازل نمCوده و ايشCان جCواب نCداده بودنCد،عرض نمCودو                   سواالتی ک .] نوشت[
 .خود مراجعت آرد

الفCور عCزم شCرف     في. پس از ورود به مسافرخانه، بالفاصله ميرزا يحيي را احضار فرمودند         
داشCت حCين نCزول آيCات بCود و يكCي از         چنانچCه اظهCار مCي     (پس از شرف    . آستان مبارك نمود  

اين بCود آCه درحCين نCزول آيCات مشCرف شCود و بCه بCه چشCم خCود            خواهشات ميرزا يحيي هم   
بر سبيل فطرت، بدون تامل ] آه[معروض  داشته بود    .مشاهده نمايد   ] را  [آيفيت نزول آيات    

از تفضCالت  .) و درنگ آيات ممكن نيست نازل شود مگر آن آه نفسي مويد من عنCداهللا باشCد          
. جابCت قبCول و بحرالطCاف، مواجCه گشCت         الهي، تمام سواالت و خواهشات ايشان به شCرف  ا          

 .خواست، عنايت فرمودند آنچه مي
ميCرزا يحيCي از شCرف بCه حضCور مبCارك و مالحظCه نCزول آيCات، نتوانسCت خCودداري نمايCCد؛            

 .هوش شود لرزه به اندامش افتاد، نزديك بود بي
رزا قCدري آCه ميC   . فرمودنCد  وجه مبارك متوجه ايشان شده، احوالپرسي از سCفر و قCزوين مCي          

توانسCت   شد، مجدد ميرزا يحيي نمي شد يا نزول آيات مي    يحيي از غلق و اضطراب آسوده مي      
فرمودنCد و تسCكين قلCب     ايضًا، در بين نزول آيات به ميCرزا يحيCي عنايCت مCي    . خودداري نمايد 

مكرر اين قسم اتقاق افتCاد آCه جمCال قCدم          «: از قرار تقرير ميرزا يحيي    . شد برايش حاصل مي  
نمCودو   فرمودند و نزول آيات بود و ميرزا آقاجان هم نشسته، تحريCر مCي       و ثنائه مي  جل ذآره   

شCCدم آCCه طاقCCت ايسCCتادن نبCCود و نزديCCك بCCود     گCCاهي قسCCمي مضCCطرب مCCي . مCCن ايسCCتاده بCCودم 
شCد و در حCين نCزول آيCات، وجCه مبCارك متوجCه           عنايت الهي شCامل مCي     . هوش شده، بيفتم   بي

چون قدري تسكين قلب حاصل شدي، مجCدد آيCات          . رمودندف پرسي مي  شد و احوال   اين عبد مي  
 » شد نازل مي

 مشرف بود و در جواب سCئواالت لCوحي مطCول         - از قرار تقرير ايشان    -مدت يك ساعت و نيم    
در حضور خود ميرزا يحيي از سماء مشيت رب االرباب نازل و به ايشCان عنايCت شCده و بCه                

. در مسافرخانه حCالش ديگرگCون مشCاهده شCد    پس از ورود ميرزا يحيي     . مسافرخانه آوردند 
به آلي اوهامات را ريختCه، بعCد از دو يCوم بCه آمCال سCرور و شCادماني بCه شCرف اقبCال فCائز                 

 . گشت
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والCCد ماجCCدم آقCCا فتحCCی يCCا فتCCاح « :نمCCود آCCه  حCCاالت خCCود را تقريCCر مCCي پCس از فCCوز بCCه ايمCCان، 
به تربيت والCد و معاشCرت بCا     قزوينی از رؤسای طايفه ازلی محسوب است واز طفوليت نظر           

و نشCو  ]نCد [ چه آه ابوين و قبيله از طايفه ازلي بود مردم و تحقيقات الزمه نظرم به ازل بود،   
نمCودم و جCوابي در خCور     بعضي اوقات با طايفه بهائي صحبت مي . و نما در آن طريقه نمودم     

مينCان قلCب بCرايم    مطالب بهائيه نداشته و مطالب ايشCان را جCز تصCديق چCاره نداشCتم ولCي اط             
 به چشم ظاهري جمCال قCدم و ازل، هCر     برخود حتم نمودم آه مسافرت نموده،    . شد حاصل نمي 

پCس از  . دو را ببينم و حق و باطل را از هم تميCز و تفصCيل دهCم؛ لCذا از قCزوين حرآCت آCرده        
رجCاي اذن از  . ورود به استانبول تفصيل بCه جنCاب حCاجي شCيخ محمCد علCي معCروض داشCته                  

تمام اميدم به آن محل بCود و هميشCه   . پس از صدور اذن به قبرس رفتم . قدس نمودم ساحت ا 
نمودم آه نظCرم خطCا نشCود و آCام دلCم در قبCرس حاصCل گCردد و                از خداوند رحمن مسئلت مي    
 . اطمينان قلب عنايت شود

پس از ورود به قبCرس و مالقCات نمCودن بCا بعضCي از دوسCتان ميCرزا يحيCي و وضCع سCلوك                      
آخCCر نCCه مگCCر ايCCن . يشCCان بCCا پسCCران ميCCرزا يحيCCي، زيCCاده از حCCد موجCCب حيCCرت شCCد دوسCCتان ا

اوالدها، اوالد ازلند؛ دوستان چرا بايد به چشم حقارت نگرند و به خCالف ادب بCا ايشCان تكلCم         
نموده و حرآات دوستان ازل و اوالد ايشان را حمCل بCر    از مراتب محب، اغماض مي ! نمايند؟

 از ايشCان سCوال اسCامي     پCس از مالقCات،  . ه به حضور ازل راه يافتم      تا آن آ    نموده، محبت مي 
  از عرايضCم خجCل شCده،   .شCنيدم » !هCا چCه؟   ترا به اين فضولي«: جواب. حروف حي را نمودم  
. هCCا سCCوال نمCCودم  از آيفيCCت آسCCمان يCCوم بعCCد آCCه مالقCCات اتفCCاق افتCCاد، . چيCCزي عCCرض ننمCCودم

 آسمان اول و دويم  و سيم از چه جنس  د چيست؟ مقصو اند،  آه انبياء ذآر نموده156  آسماني
   !باشد؟  ايضا، جواب منكر شنيده، سكوت نمودم مي

حرآات اهل بيت ايشان و دوستان، و گفتار خود ازل در جواب سئواالتم، زياده از حد موجCب           
بCاالخره  . خواسCتم حمCل بCر محبCت نمCايم، نتوانسCتم        گشCته و هCر چCه مCي       157پريشاني حواسم   

 همه حرآات ايشان را حمCل بCر صCالح و صCواب دانسCته       ت و تقليد زيادتي نموده، مراتب محب 
 .دانند و خود را تسلي داده آه ايشان صالح مرا بهتر و تكليفم را خوبتر مي

                                                           
  آسمان-156
  هواسم-157
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 هر روز به مصيبتي گرفتار و به وهمي دچار بودم تا آن آه صCالح بCر         مدتي در قبرس بوده،   
 مستدعيم آه در حضور خCود بنCده،    . مرخص شومخواهم  عرض نمودم آه مي    حرآت دانسته، 

مقصCودم ايCن بCود آCه آيCات از          . الواحي به اسم والCد ماجCد و دوسCتان قCزوين عنايCت فرمCايي               
  الحقيقCه از روي فطCرت،   هرگCاه فCي   شCود و يCا بايCد فكCر نمايCد و بنويسCد؟       روي فطرت نازل مي 

 بايCد حمCل بCر محبCت و      ام، ه آCه مخCالف ميCل ديCد    158] تفصCيالتي را [شود، همCه   آيات نازل مي 
 . فكر ديگري نمايم  زحمت به خود راه نداده، مصلحت نموده واال

 مشCغول    به حضور خواستند و قلم در دسCت گرفتCه،     يومي از ايام،    هاي طوالني،  پس از وعده  
نوشCت، انگشCت خCود      گاهي آه غلCط مCي    . نمود به نهايت تاني و فكر تحرير مي      . به تحرير شد  

، نوشCتن را از سCر    آCردي و يCا دوبCاره     حCك مCي   دهن  تر نمودي و آنچه نوشته بCود، را با آب   
 بCه مCن     يك صفحه مختصر نوشCته،   و اصالح زياد، هاي بسيار و حك  پس از زحمت  . گرفت مي
 در مجلCس   بعCد از دو روز ايضCًا مثCل قبCل،    .  تشريف بردند و باقي را وعCده بCه فCردا داد          داده،

 -آCCردي  آCCه مكCCرر حCCك مCCي-سCCم هCCر يCCك از دوسCCتان بCCه تفضCCيل مCCذآورجCCالس، مكتوبCCاتي بCCه ا

 ».نوشته و تسليم نمود
شCود ازل   هاي آقا ميرزا يحيي، گمان از اغراق و دروغ نمودم آه، چگونه مCي        بنده از صحبت  

! با آن وضع و ادعا نتوانند مكتوبي بCدون فكCر بنويسCند آCه محتCاج بCه حCك و اصCالح نشCود؟               
تCوانم فرمايشCات شCما را بCه ايCن درجCه قبCول         نمايCد و نمCي      بعيد مCي   خيلي: معروض داشتم آه  

نمايم آCه ميCرزا يحيCي از نوشCتن مكتCوب عCاجز باشCد و مكCرر حCك و اصCالح نمCوده، عاقبCت                     
 !نتواند تمام نمايد

 آCه ازل بCه اسCم الCواح بCراي آقCا فتCاح و          ]را[مكCاتيبي   . خود را وا آرد    159ميرزا يحيي چمدان  
و » اهللا المرهCوب المسCتعان   بسم«.  نشان داد    ميرزا يحيي نوشته بود،    ساير دوستان قزوين و   

در يك صفحه سه چهار موضع هر دو مكتوب معلوم بود آه نوشته شCده       .باقي آن فارسي بود   
 .و بعد با آب دهن پاك آرده، سياهي آن محل نمودار بود

بCه  . راه شCدم روانCه   ميرزا يحيي اظهار داشCت آCه پCس از مشCاهده ايCن حCاالت مCرخص شCده،               
گCاهي خواسCتم خCود را در بحCر     . آيد قسمي از حرآات اين مرد پريشان شدم آه به وصف نمي   

                                                           
  تفصيالت آه -158
 دان  چمه-159
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سCب و لعCن   . بيندازم و جهان فاني را وداع نمايم آه تمام عمر خود را صCرف راه ايCن نمCودم    
از مردم شنيدم و به انواع و اقسام مصيبت دچار شدم و عاقبCت معلCوم آمCد آCه همCه زحمCات                   

دادم آCه بCه حمCداهللا     بCاز خCود را تسCلي مCي    .  خطCا بCود    تCه و آنچCه تصCور نمCوده بCودم،          هدر رف 
 !رسيديم و دانستيم آه از بعد چه بايد نمود

.  معلCوم آمCد آCه خطCا بCود       - آه اميدهاي آلي داشتم و تمام تCوجهم بCه ايشCان بCود              -درباره ازل 
امCورات را دآCان و رياسCت    درباره جمال قدم آه به طريق اولي گمان حقانيCت نداشCته و تمCام     

با همه تفضيل، ديدن هر چيز را بهتر از نديدن دانسته  . 160بلكه يقين نموده بودم       فرض آرد، 
روز اول الCي يCك هفتCه، حCالم     161. و علم هCر شCيء را بCه از جهCل شCمرده، قصCد عكCا نمCودم          

پCCس از تشCCريف بCCه حضCCور مبCCارك و اسCCتدعاي جCCواب  . همCCان بCCود آCCه ديCCده و فهميCCده بCCودي
 . به شكر الهي قيام نمودم واالت و نزول آيات، الحمداهللا به آلي رفع شبهات شده،سئ

نمود، آتCابي   مطالبي آه ميرزا يحيي در خصوص مالقات ازل و دوستان ايران ازل حكايت مي  
 162.واهللا اعلم بالصواب. فاني به همين قدر اختصار آفايت نمود] دارد،[جداگانه الزم 

 بCه انCواع و اقسCام    - آه نود يCوم بCود    -مبارك و مدت اقامت در عكا     در ايام تشريف به حضور      
اطواروحرآات عجيبه مشاهده نمCودم آCه شCرح آن موجCب تطويCل آCالم             .]گشتم[عنايات مفتخر 

 و دوست هم نCدارم آCه ذآCري از خCوارق عCادات و معجCزات نمCايم و بCه آنچCه عCرض               ]است[
 .ميدوارم آه به دعاي خير يادم نمايندا .شده، اآتفا نموده، از دوستان ملتمس دعاي خيرم
بCCا جنCCاب مسCCتطاب آقCCا سCCيدعلي افنCCان عCCازم . پCCس از مCCدت معلCCوم، اذن مرخصCCي عنايCCت شCCد

آبCاد خCواهم     عشCق : پس از ورود به بادآوبه، جناب آقCا سCيدعلي افنCان فرمCود             . ترآستان شدم 
از اسCCتماع ايCCن ! د برويCC  ميCCل بCCه رشCCت هCCم داريCCد،  بمانيCCد، شCCما در بادآوبCCه ميCCل داريCCد. رفCCت

بادآوبه چگونه توقف شود و رشت بCا آCدام پCول و          ] در[عنوان زياده از حد پريشان شده آه        
 !وضع بروم و آارم چه خواهد شد؟

 دينCاري   بنCده را در بادآوبCه گذاشCته،    . آبCاد حرآCت فرمCود      جناب آقاي سيدعلي به طرف عشCق      
نوزي آاروانسCرايي در بادآوبCه اجCاره    آرباليي قاسم ز. هم خرجي ندارم آه رفع احتياج نمايم 

                                                           
  نمودم-160
  نمود-161
دريافت اين نكته چندان دشوار نيست آه .  است چند نامه ازل و بهاءاهللا به يحيي صراف در دست-162

 .نگريستند و گزافه نوشتند هر دو تن در اين زمينه يك سويه
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 آه مالعبداهللا نام داشCت و اظهCار     -در حجره داالندار آن سراي      به آن سراي رفته،   . نموده بود 
 بCه ذآCر و     به معاشرت و مصCاحبت دوسCتان محفCوظ و مسCرور،           .  منزل نمودم  -نمود اقبال مي 

تحريCر آيCات و الCواح بCه      شروع به تحريرات نمودم و امر معاش به  ثناي الهي مشغول بوده، 
 . پانزده منات هم عالوه از خرج، تحصيل شد. گذشت طور خوشي مي

 درد گرفCت   اي آCه از طفوليCت آشCيده بCود،      دستم به واسطه صدمه از شدت اشتغال به تحرير،    
آار ديگري هم بCه واسCطه اشCتهار بCه امCر مبCارك       . به قسمي آه از تحرير به آلي عاجز شدم   

ناچار بCه صCالح ديCد    . دانستند توانستم اقدام نمايم و نه دوستان صالح مي       يدر مدت قليل نه م    
 .]م[آباد روانه شد دوستان به طرف عشق
پCCس از .] م[ منCCزل آCCرد163بCCاغي آبCCاد، در سCCراي حCCاجي ميرحميCCد قCCره پCCس از ورود بCCه عشCCق

و توقف يك يوم، دوستان از ورودم ملتفت شده، بنCده را مالقCات نمودنCد و دعCوت بCه سCراي                
 آقCا سCيدعلي   -از روي عدم ميل براي اتاقي بCه منCزل حضCرت دوسCتان            . منزل خودشان آردند  

 اسCتاد اآبCر    ،164افنان، ميرزا ابوالقاسم ناظر، آقا حسين علي احمد اف، آقا محمد رضا ارباب        
 166.اي منزل آردم  رفته و در حجره جداگانه-و ساير دوستان165بنا

. آCاري آCه مناسCب حCالم باشCد، نيCافتم      . آCردم  ا مCي آباد گردش و تماش    عشق] در[مدت سه يوم    
وجهCي  . آباد شCد   مصرف راه ورود عشق وجهي آه از امر تحرير در بادآوبه عايدم شده بود،  

 تCرك    دامCن همCت بCر آمCر زده،       آCه مشCغول آCار شCوم لCذا بعCد از سCه يCوم،                  ]بود[باقي نمانده   
دوسCCتان ملتفCCت .  شCCدم167علگCCيهCCا مشCCغول بCCه ف در جرگCCه فعلCCه. قيCCودات و بزرگCCواري آCCردم

. نمCاييم   با تأسف اظهار نمودند آه شما صبر نماييد، براي شCما آCار مناسCبي تعيCين مCي        .شدند
 .169مشغول شدم168قبول ننموده، به فعلگي

                                                           
   قرباغي-163
 . نگ، محمدرضا آاظم اف-164
 .اآبر يزدي  علي  نگ،-165
با .  اشاره به مهمانسرا و يا جايگاهي براي پخش دين و دارايي بهائيان در آن سامان است-166

ست است،اين ادعای ميرزا مهدی پذيرفته نيست زيرا نامبردگان درآن روزها يك هايي که درد آگاهي
 . جانمی زيستندکه همخانه باشند

 گي  فعله-167
 فعله- 168
 . ديدم-169
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آCه بCا بنCده مشCغول     ] يCي [هCا  فعلCه . نمCودم  آمد مسCامحه نمCي   در ايام فعلگي آنچه از دست برمي 
تCا آن آCه   . آمدنCد  وز ديگCر بCه آن محCل بCه فعلگCي نمCي            شCدند و ر    خدمت بودند، همه عاجز مي    

الزم نكCرده بCه ايCن درجCه بCه خCود زحمCت        : صاحب بنا را دل بCه حCالم سCوخت؛ اظهCار داشCت          
از شCما مCزد   : معروض داشتم! بدهيد، فقط با فعله همراهي نموده،ماازشماراضي خواهيم بود   

ه ننمCايم ومسCامحه کنم،عنCداهللا    آنچه از دستم برآيCد هرگCا    .می گيرم که به فعلگی مشغول شوم      
ميCل داريCد در منCزل    . گيرم،درخورو جزاي آن بايد خدمت نمCايم      آه از شما مي   ]ي[مزد. معاقبم

 !روم ميل نداريد به جاي ديگر مي] و اگر[نمايم  شما فعلگي مي
حضCرت غصCن اهللا   : فرمودنCد . اآبر بنا تشريف به منزل آوردند يومي از ايام جناب استاد علي     

 درباره شما سفارش مرقوم فرمودنCد آCه شCما را بCه             - روحي لتراب قدوم احبائه الفدا     -ماالعظ
 خوب است شما صCبر فرمCوده، مشCورت شCود و آCار مناسCبي بCراي شCما پيCدا               .آاري واداريم 

 بCا حCال   –عجالتCًا مشCغولم و بCه آCار ديگCر          ! مقصود به اشتغال است   : معروض داشتم . نماييم
 . مشغول نگردم-حاليه
. بCرم   نوزده يوم در هواي گرم تابستان به فعلگي مشغول و بCه آمCال قناعCت بCه سCر مCي           مدت

 آCه  - ميCرزا مهCدي نCام ايروانCي      .آردم روزي يك شاهي الي دو شاهي صرف معاش يوميه مي         
بCه بنCده فرمودنCد در هCواي     . سCازي بCود    آباد مشغول بCه رنCگ       در عشق  -نمود اظهار ايمان مي  

 بCه عCزت    آشيدن، مخصوصًا براي شما آه هرگز زحمCت نكشCيده،   مت ميان آفتاب زح  تابستان،
] توانيCد  مCي [هرگاه ميل داشCته باشCيد،   . خالي از زحمت نيست] ايد،[و راحت عمر را گذرانيده  

گيري و تمCام روز     از فعلگي روزي دو قران پول مي       170. سازي مشغول شويد   با من به رنگ   
در . دهCم   روزي يCك قCران و نCيم بCه شCما مCي       ،در ميان آفتاب در زحمتي؛ بCا مCن هرگCاه باشCي        

در خCCدمت آقCCCاميرزا مهCCدي بCCCه   . فCCاني قبCCCول نمCCوده  . شCCCوي سCCازي مCCي   سCCايه مشCCغول رنCCCگ  
 .سازي مشغول شدم رنگ

مدت نوزده يوم به خدمت آقا ميرزا مهCدي مشCغول بCودم ولCي متاسCفانه آقCا ميCرزا مهCدي در               
فرسCتاد آCه اطCالع از ترآيCب و       مCي هCا، بنCده را مخصوصCًا بCه جCايي       حين مخلوط نمودن رنگ   

 بCا ايCن تفصCيل تحمCل      حرآت و سلوك ايشان بر بنده نCاگوار بCود،       . ها نيابم  نمودن رنگ  مخلوط
 .نمودم مي

                                                           
  شده-170
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آردم آه چيزي هم از آقCا ميCرزا مهCدي گرفتCه،      از فعلگي ده منات  پول جمع نموده، خيال مي     
مCدتي اسCت از رشCت     ] آCه [شCته   تفصيل به آقا مهدي معCروض دا      . خرجي براي اطفال بفرستم   

قCCدري پCCول از فعلگCCي .  فCCراهم نيامCCد رشCCت بفرسCCتم،] بCCه[امكCCان آن آCCه وجهCCي . بيCCرون آمCCدم
آقCا  . فراهم نموده، شما هم مواجب نوزده روز را داده تا وجهي براي عيCال و اطفCالم بفرسCتم       

 -ان اسCت  آCه از دوسCت  -از آقا حسين علي احمCد اف     . وجهي ندارم : ميرزا مهدي اظهار داشت   
بCه  . دهCم  رويCم، پCول گرفتCه، بCه شCما مCي       نCزد ايشCان مCي   . بابت رنگ عمارت ايشCان طلبكCاريم   

آCار شCما   : اظهار داشCت آCه  : سازي نموديم  مطالبة پول رنگ  نزد آقا حسين علي رفته،  اتفاق،
آن چه التماس نموديم آه يك رنگ ديگر بيش !  هر وقت تمام شود وجه خواهم داد     تمام نشد، 
ايCCم، عجالتCCًا ده منCCات پCCول بدهيCCد، بCCه ميCCرزا مهCCدي         ، مبCCالغي مايCCه و زحمCCت آشCCيده   نمانCCد
 از محCCل ديگCCر هCCم آقCCا ميCCرزا مهCCدي   .خCCواهيم بCCدهيم آCCه بCCه رشCCت بفرسCCتد، قبCCول ننمCCود   مCCي

سCازي   چون حال را بدين منوال ديده، زحمCات نCوزده يCوم رنCگ       . نتوانست وجهي فراهم نمايد   
 . آقا ميرزا مهدي آشيدم دست از مصاحبت  ما هدر رفت،

 به شرط آن آCه هCر روز مواجCب خCود را بگيCرم،       سازي، نزد شخص ارمني رنگ  ]پس از آن  [
 .گرفتم مدت يك هفته با استاد ارمني به سر برده و مواجب خود را هر روزه مي. رفتم

ام بCزودي انجC  . داراي شش اتاق بود نشان داده آCه سCفيد نمCايم   ] کهاي را[يومي از ايام خانه     
. ديگCري طالCب شCد آCه ديCوار خانCه او را سCفيد نمCايم         .  خواستم به منزل مراجعت نمCايم       داده،

 بنCده را بCه      اسCتاد ارمنCي آمCدو       در بين اشCتغال،   .  مشغول شدم    قبول نموده،   چون وقت داشتم،  
شCغل  ] به[شما را در فالن محل فرستام، چرا :  بناي تعرض گذاشت آه آار ديگر مشغول ديد؛  

اين مرد را ديده، به .  منزل آمدم اظهار شد آه آار آن محل را تمام  نمودم،    !  مشغولي؟ ديگر  
چهCCار قCCران سCCفيد آCCردن ايCCن ديCCوار را قطCCع نمCCودم و ايCCن وجCCه هCCم متعلCCق بCCه شCCما اسCCت و    

بCه ايCن   . سCخنانم را حمCل بCر دروغ نمCود    . گيCرم  مواجبم همان است آCه هCر روزه از شCما مCي          
آنCان بCه   171 غرغCر  ! البته محال است !ن شش اتاق را تمام نمايي؟شود آه آ زودي چگونه مي 
بCا ايCن   .] ام [  قصCوري ننمCوده    ديد آCاري آCه محCولم آCرده بCود، انجCام داده،             . منزل معين رفت  

اي، بنCCا  بCCا آن آCCه محCCل را تمCCام آCCرده: تفصCCيل غCCيظ و غضCCبش فCCرو ننشسCCت و اظهCCار داشCCت
 بلكCه مقصCود نفCع اسCتادم را مالحظCه       ه،چCون قصCوري نداشCت   ! نيست بCه آCار ديگCر بپCردازي       

                                                           
  غورغور- 171
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تعرض ايشان را نتوانستم تحمل    ] براي همين  [ آار هم نباشم   نموده آه وجهي عايد شود و بي      
 . ايشان وداع گفته، به منزل مراجعت نمودم] با [ .نمايم

  پCCانزده منCCات را برداشCCته،. از جميCCع جهCCات پCCانزده منCCات از فعلگCCي و مCCزدوري عايCCدم گشCCت
بCCا آن آCCه ابCCدًا ربطCCي از سCCاختن رنCCگ و  . سCCازي خريCCده و در بCCازار روان شCCدم رنCCگاسCCباب 

پCCس از .  شCCدمی بCCر سCCاز و شيشCCه قCCاطي آCCردن آن نCCدارم، بCCه سCCعي و آوشCCش، اسCCتاد رنCCگ   
بري در مدت دو ماه و نCيم، مبلCغ دويسCت منCات پCول فCراهم        سازي و شيشه رنگ] به[اشتغال  
 .  روانه شدم– و اطفال  به مالقات دوستان-به طرف رشت. آردم
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 ] سفر گيالن، واپسين يادداشت-6[
 
 

. در رشت مشهور به جبرئيل بCودم . مدت مسافرت شانزده ماه طول آشيد آه وارد رشت شدم  
آردنCد آCه جبرئيCل وارد     بعد از ورود، باز مردم از گوشCه و آنCار زمزمCه و ضوضCاء بلنCد مCي        

 .]است[رشت شده
آCه معلCم   ]را[جنCاب حCاجي غCالم علCي مشCهور     . آCردم  گ عبور مCي يومي از ايام، از ميدان بزر   

قديم بنده بود و در ايام تشرف به عتبات و عاليات اجمالي از مالقات ايشان ذآر شد، مالقCات         
مCCآبي آCCه نعلCCين پوشCCيدن، تختCCك   نمCCودم  آCCه بCCا جمعCCي از مريCCدها بCCا لبCCاس و حرآCCات مقCCدس  

 بCCه تCCأني و  ين پيCCراهن و قبCا را نبسCCتن، انCداختن و جCCوراب و شCCال آمCCر آويCزان آCCردن و آسCCت  
  بCه مجCرد ديCدن، بنCده را شCناخته،     .] گشCت [ بCا دبدبCه و آوآبCه نمCودار     تبختCر راه رفCتن باشCد،   

معلCم شCما بCودم چCرا پيشCم      : پرسCي آCرده و تعرضCم نمCود آCه        احCوال . نزديك رفتم . آوازم نمود 
. معCCذور داريCCد]ام،[دهدو يCCوم اسCCت وارد رشCCت شCC: آيCCي و ديCCدن نمCCايي؟ معCCروض داشCCتم نمCي 

تعظCيم نمCوده، مCرخص      ! البته آمده باشيد    البته منزل ما بياباشماآاراختصاصي دارم،    : فرمودند
 .شدم

آسCCي بCا بنCCده همCCراه   شCب حكايCCت را بCه دوسCCتان معCروض داشCCتم آCه چنCCين اتفCاق روي داده؛     
 از آربال و  ايشان تازه :دوستان صالح ندانستند آه. شود، منزل جناب حاجي غالم علي بروم      
از آنجCايي آCه   ! باشCد   رفCتن شCما هCم ابCدًا صCالح نمCي       نجف آمده ورياست تCازه تحصCيل آCرده،      

 ...وعده داده بودم
 

 ********** 
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  هCاي خطCي فارسCي آتابخانCه      نسCخه 401 و 400گونه آه پيش از اين آمد، دفتCر ميانCه          همان
آنCاره دو  .  از ايCن  بشناسCيم  ملي ترآمنستان پيCدا نيسCت  تCا مهCدي جعفCراف رشCتی را فراتCر                 

گرچCCه در آن دفتCCر نيCCز  .  يادداشCCت سفررشCCت آمCCده اسCCت 37بCCرگ پايCCاني دسCCتنويس شCCماره  
گزارش بازگشت به زادبومش پايان نمی يابد، با اين همه، براي دريافت هر چه بهتر ويژگCي           

 : هايي از اين دست،بجااست آه فرازهای زيررابخوانيم يادمان
] پCCانزده[ه منCات پCول از فعلCCه و مCزدوري و غيCره عايCCدم گشCته بCود       از جميCع جهCات پCCونزد  «

 ربطCي از   بCا آن آCه ابCداً   .  افتCادم  172...سCازي خريCده،در بCازار        منات را برداشته،اسباب رنCگ    
 .بر شدم ساز و شيشه  با سعي و آوشش استاد رنگ نمودن آن ندارم، ساختن رنگ و قاطي

بCري مبلCغ دويسCت منCات پCول فCراهم         زي و شيشCه سCا  پس از توقف دو ماه و نيم از امر رنCگ  
 روانه شده، پس از شانزده ماه مسCافرت       - به مالقات دوستان و اطفال     - به طرف رشت    آرده،

دوسCCتان و اطفCCال را مالقCCات و ديCCدن نمCCوده، بCCه ديCCد و بازديCCد مشCCغول  . وارد بCCه رشCCت شCCدم
 . بودم

ليCه بCرايم مشCكل اسCت، بلكCه      پس از مدت يك ماه مالحظCه شCد آCه توقCف در رشCت و حCال حا                    
امكCCان نCCدارد لCCذا مخCCارج راه برداشCCته و تتمCCه پCCول را بCCراي عيCCالم و اطفCCال گCCذارده، متCCوآًال    

 . آباد شدم اهللا عازم عشق علي
 آCه معلCم قCديم بنCده     – حاجي غالم علي مشهور    .آردم يومي از ايام از ميدان بزرگ عبور مي       

بCا  . آمده، به نيابت امام جمعCه،  مشCغول قضCاوت بCود      از آربال با فرمان اجتهاد به رشت          بود،
 آCه نعلCين و تختCك انCداختن و جCوراب بCه             -مCآبي  جمعي از مريدها، با لبCاس و حرآCات مقCدس          

 با دبدبه -به تأني و تبختر راه رفتن باشد173...شال آمر آويزان آردن و آستين پيراهن قبا را     
پرسCي   نزديCك رفCتم، احCوال     .  آوازم نمCود   بCه مجCرد ديCدن، بنCده را شCناخته،            . و آوآبه نمودار  

دو : آيCي و ديCدنم ننمCايي؟ اظهCار داشCتم           معلم شما بودم، چCرا پيشCم نمCي        :  نمودآه  نمود و گله  
. البته منزل ما بيCايي، آCار خصوصCي دارم    : فرمود. يوم است وارد رشت شدم، معذورم داريد      

 .تعظيم نموده، مرخص شدم! ، البته آمده باشيد174...منزل در

                                                           
 اي ناخوانا  واژه- 172
  چندواژه افتاده و يا ناخوانا- 173
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، حكايت را به دوستان معروض داشتم آه امروز چنين اتفاق افتاده، آسي با بنCده همCراه    شب
 .هيچ آس نيامد و صالح در رفتن بنده هم نداشتند. ، منزل حاجي غالم علي بروم شود

 .از آنجايي آه وعده داده بودم، متوآًال الرحمن به خانه جناب حاجي غالم علي رفتم
   CCه قرائCCه بCCوز در آتابخانCCود   هنCCغول بCCاز مشCCات نمCCده  . ت تعقيبCCش بنCCد از پرسCCار  175بعCCاظه 

چCه مCذهب    : تمهيCد و مقدمCه پرسCيد آCه         در حين ورود بCي    . در آتابخانه مشرف شدم   . فرمودند
جنCاب  ).ع(الحمCداهللا، مسCلمان و از شCيعيان علCی بCن ابCی طالCب       :معروض داشتم !  داري؟ بنما 

دربCاره شCما بعضCي سCخنان شCنيده،          . مالحمCداهللا، الحمCداهللا، بسCيار خرسCند شCد         : استاد فرمود 
اي،  خيلCي متأسCفم آCه درس نخوانCده    . اصCل بCوده اسCت    خيلي متأسف بودم؛ البته الحمCداهللا بCي   

مثCل   آCردي، بCي   پنج سال مداومت مي-ايد، هرگاه چهار لطف و استعداد خدادادي آه شما داشته   
معCروض  . اي اده ولي صد حيف آه تحصيل را تمCام ننمCوده و زحمCت را هCدر د               176...بودي و 
 !بفرما: گفت. دارم حكايتي به نظرم آمد؛ هرگاه اذان بدهيد، معروض مي: داشتم

مCويي، قلنCدري وارد    معروض داشتم يومي از ايام، در مجلCس اعيCان و امCرا، شCخص ژوليCده          
 ... .مجلس را مملو از جماعت ديد. شد

 
 +پايان+ 
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