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 )١وحيد زمان و فريد عصر . (
 و ايمان جناب وحيد دارابی ) حال(شرح 

 مقدمه 
 

 آن كس كه تو را شناخت جان راچه كند؟      
 فرزند و عيال و خانمان را چه كند ؟                          

 ديـوانـه كـني هـر دو جـهانـش بــخـشي 
 را چه كند ؟  ديـوانه تو هر دو جهان                         

اهميت مطالعه تاريخ امر بر همه كس واضح و مبرهن است. زندگينامه نويســي      
و بررسي شخصيتهاي تاريخي جزئي از تحقيقات تاريخي بــه شــمار مــي رود . از آن 
ميان پرداختن به حيات شهداي امر و تفحــص در بــاره نقــش و تــأثيرات آنــان در 

خــاص دارد. مســلما" و محققــا" هــر گردنــي  ايتاريخ براي هر فرد بهائي جاذبــه
سزاوار كمند الهي و هر جاني اليق قرباني و فداء نيست و فقط عشاق حقيقي صميمي 
براي اين مهم انتخاب مي شوند. در بيان مقام شهادت قلم اعلي جل ذكــره االبهــي 
به اين نغمات قدسي ناطق :"هر نفسي از كأس موت خواهد آشاميد و اگر اين لوجــه 

 واقع شود و در سبيل محبوب روح و جسدش انفاق گردد. البته اين اولي تر بوده هللا
 " هر بصيري شهادت مي دهد كه اين مقام ، اعظم مقامات است لدي هللا ...و 

 )۴٨(حديقه عرفان ص 
 و نيز در باره چگونگي حصول اين مقام مي فرمايند :

د كل به افق اعلــي " اگر مردمان ارض به شنيدن نداءالهي فائز شون   
قسم به بحر الهي كه اگر به توجه نمايند و از رحيق الهي بياشامند . 

گوش حقيقي نغمه اي از نغمات طيور عرش را ادراك كننــد ، جــان در ره 
دوست ايثار نمايند و از محل فداء زنده بر نگردند ، چنانچه شــاربان 

اهــل ، در  و آنچه بود و نبــود از مــال و جــانكوثر معاني برنگشتند 
سبيل آن شمس حقيقت دادند . فنعم اجرالعاملين. اگر نفسي قطره اي از 
بحر محبت بياشامد و يا به رشحه اي از بحر انقطاع فــائز شــود جميــع 

 عالم را شبه يك كف سبيل دوست منع ننمايد ... "
 )  ٢٢٣ص ٧"(آثار قلم اعلي ج 

نه مستقبل " و" حرف اثبات" از آن جا كه " آينده مثل سابق است و ماضي آئي     
منشاء تمامي مؤمنين و مخلصين در گذشته و حال و آينده مي باشد ، بررسي زنــدگي 
و احوال و آثار يك نفس از آنان مي تواند اصول حقيقي فداء و خلــوص را بــر مــا 
واضح و عيان سازد . اين است كه در اين مقال ، به ذكر حيات پر بار " جناب آقا 

ابي " مي پردازيم. مي خواهيم دريابيم جناب وحيد چه تــأثيراتي از سيد يحيي دار
زمان و محيط گرفته است و چه تأثيراتي بر آن گذارده است. بنابراين بــه بررســي 

 نحوه ايمان مي پردازيم.و اوضاع كلي زمان ظهور، شرح حيات ايشان 
يي مقبــول و هدف از اين تحقيق ، معرفي شهدا و از جمله وحيد به عنوان الگو    

منتخب و عاملي در جهت ازدياد شور و شوق ايماني در فرد فرد جامعــه بهــائي مــي 
 باشد و در عين حال اداي ديني كه بر عهده ماست در قبال فداكاريهاي گذشتگان .

سؤاالتي در باره جناب وحيد دارابي و زنــدگي ايشــان مطــرح مــي شــوند بــدين     
 قرارند:

 عصر و فريد زمان " خود محسوب مي گشتند ؟چرا جناب  دارابي " وحيد  )١
 اوضاع زمان ظهور و ايران چه تأثيراتي بر جناب وحيد گذاشت ؟ )٢
 جناب وحيد چه تأثيري بر زمان ، افراد و محيط خود گذارد؟ )٣
 علت و انگيزه تحقيق وحيد در باره امر مبارك چه بود ؟ )۴
وحيد از جانب  اوضاع دربار ايران چگونه بود و چرا بين علماي درباري جناب )۵

 محمد شاه براي تحقيق برگزيده شد؟
 نحوه ايمان جناب وحيد چگونه بود؟  )۶

 
در اين تحقيق ، عالوه بر مطرح كردن بعضي مباحث جديد، سعي شده اســت مطالــب     

پراكنده راجع به جناب وحيد جمع آوري و در صورت تناقض مطالب ، تــا حــد امكــان 
سته شود و از طرف ديگر به روشني و وضوح آنها ضمن اتيان داليل از تخالف آنها كا

هر چه كم و ناقص افزوده گردد. همچنين مطالبي جهــت مطالعــات و تحقيقــات بعــدي 
پيشنهاد شود. شايد بتوان گفت در اين رساله سعي بر آن بوده تا رويكرد اســطوره 

آن  پروري تضعيف شده ، رويكرد و ديدگاهي ديگر جايگزين آن شود . رويكردي كه در



 ٢

جناب وحيد عضوي از يك سيستم اجتماعي در نظر گرفته شده اند و تعامالت ايشان با 
 محيط و اطرافيان نيز مورد توجه قرار گرفته است .

 روش تحقيق      
اله هم كتابخانه اي بوده است و هــم ميــداني . امــا بــه علــت مشــكالت مقدر اين 

له فوت اكثــر مطلعــين محلــي و فراواني كه در تحقيقات ميداني موجود بود، از جم
عدم دسترسي به منسوبين جناب وحيد ( به علت آن كه اكثرا" در ظل امر نبودند) و 
عدم امكان استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي استعالم در اين باره و غير قابل 
دسترس بودن اسناد و مدارك ملي و ... بيشــتر بــه تحقيــق كتابخانــه اي از نــوع 

 .پرداختم تحقيق تاريخي
 

 زمان ظهور
 
از آنجا كه تاريخ نويسي به صورت سنتي اسطوره پردازانه به تدريج متــروك       

گرديده است و هر شخصيتي پرورده بستر زمان خود و زمينه اجتماعي موجــود محســوب 
مي شود، پرداختن به اوضاع و احوال زمان واقعه ضرورت مــي يابــد . البتــه ايــن 

و بيشتر بــه امــوري مــي  دبه همه جوانب اين دوران را نداروجيزه مجال پرداختن 
پردازد كه ارتباطش را با جناب وحيد دارابي دريافته بنابر اين هدف آن است كــه 

 تا حد امكان به بررسي تأثير محيط بر جناب وحيد پردازيم.
دوره قاجار كه ظهور اين آيين در آن صــورت گرفــت، عصــر پريشــاني و پــس روي و  

پايتخت صفويه را تسخير كردنــد و  ١٧٢٢سقوط ايران است. افغانها در سال باالخره 
پس از هفتاد سال كه در دوره كوتاه و پر ماجراي افشاريه و زنديه را دربرداشت، 

ن تكيــه زد. دوران او ارهبر ايل ترك قاجار، آقا محمد خان بر تخت پادشاهي ايــر
تــوأم بــود و در واقــع از زمــان  هايي طوالني در قفقاز و ساير نقاطنيز با  جنگ

سلطنت فتحعلي شاه اوضاع ايران تقريبا" ثبات يافت. در زمان قاجاريه بنابر سنت 
ار ـنسوبان بــه دربـــآنان، اداره كشور در دست شاهزادگان قاجــار و مــقبيله اي 

قرار گرفت كه هريك به مناسبتي ادعاي سلطنت نيــز داشــتند و حكومــت مركــزي مــي 
داشتن آنها بكوشــد . ســواي اينهــا ، گــروه بــزرگ مالهــا و  گاهبايست در راضي ن

روحانيون بودند كه راضي نمودن آنها و همــراه داشــتن آنهــا، دادن بــاج و اداي 
احترام در برخي موارد حلقه بگوشي را براي شاهان قاجار ضروري مي نمــود. گــروه 

د. با ضعف حكومت ديگر مالكين بزرگ و سران ايالت با قدرتهاي بي حد سنتي خود بودن
ميرزا آقاســي ايــن ســرگروه يعنــي  مركزي و روي كار آمدن وزراي بي كفايتي چون 

دولتيان ، روحانيون ، مالكين و سران ايالت با دست باز به چپاول و دست انــدازي 
به مال و حقوق مردم پرداختند. گرفتن رشوه در بين شاه و امرا تا مــأموران دون 

دروغ و تقلب به جاي راستي و آزادگي و درستكاري مــدار پايه رواج گرفت. فساد و 
كار شد. ظلم به اقليتهاي مذهبي مثل يهوديان و زرتشتيان براي چپاول ثروت آنها 

علــم و دانــش و ترقــي معنــوي را باب روز شد. خرافات مذهبي و جادو و جنبل جاي 
تــا دور  . كارها از حد گسيخت و بي نظمي و بي حسابي از دربــار محمــد شــاهگرفت

ترين نقاط كشور عادي گرديد شايد همه اين امور را نتوان دستاورد قاجــار افتاده
دانست و بايد بسياري از آن را معلول جنگهــاي داخلــي دانســت. اوضــاع اقتصــادي 
ايران نيز دچار ركود شد. ورود كاالهاي خارجي مخصوصا" نساجي و صــنايع كارخانــه 

ظ قيمت رقابت مي كرد نه تنهــا موجــب تعطيــل اي كه با صنايع دستي ايران از لحا
كارخانجات در مراكز صنعتي و بروز بيكاري شد بلكه در چند مورد به نابود كــردن 

حــاكي از كــاهش صــادرات و روســی  وگزارش مأموران انگليســي چند حرفه انجاميد. 
) نتيجه اين امر خارج شدن طــال و نقــره از ١مي باشد .( گرفتن وارداتروزافزوني 

، تأمين گرديد.  ور بود كه چند سالي با غنائي كه نادر شاه از هند آورده بودكش
ولي پس از آن كار به بحران اقتصادي كشيده شد. سكه زدن بي رويه و ريخــتن پــول 

ها شد ، بطوري كــه در ســالهاي بدون پشتوانه به بازار باعث باال رفتن سريع قيمت
 )٢فزايش يافت .(درصد ا ١۵٠تا  ٧٠تورم به   ١٨۶١ تا ١٨۴٣
 و ١٨٠۴ ـ٣نافرجام با روسيه تزاري (همين دوره قاجار بود كه دو جنگ  در       
) موجب از دست رفتن مناطق شمالي ايران و تمامي ناحيه قفقاز شد و به ١٨٢۶ـ  ٢٨

جتمــاعي تحميــل ايران خسارتي فراوان چه از لحاظ مالي و چه از لحاظ سياســي و ا
هــرات را بــه   ١٨٣٨راي حفظ منافع خود در هند ، در سال ب گرديد. انگلستان نيز

تصرف درآورد. دو دولت بزرگ اروپايي يعني روســيه و انگلــيس ، ايــران را صــحنه 
تاخت و تاز و دسيسه هاي سياسي خود نمودند و با دخالتهاي مداوم در امور داخلي 

تيــازات ايران از جمله حمايــت از واردات كشــورهاي خــويش در ايــران، گــرفتن ام
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رشــوه بــه شــاه و تخــت  اقتصادي و سياسي مختلف كه همراه با ارعــاب و يــا دادن
داشتن تابعيــت يكــي  بردند.مي وزيران قاجار همراه بود ، مقاصد خود را از پيش 

مي آمــد و احيانــا" بــراي  از اين دو كشور براي بزرگان ايران افتخاري به شمار
ي شدند. بعدا" با خالي شدن خزانه كشور احراز آن حاضر به هر سازش و سرسپردگي م

و هوس بازي هاي شاهان قاجار ، ايران به زير قرض اين دو دولت رفت و اين قضــيه 
نه براي ايجاد راه صنعت بلكه براي تأمين مخارج سفرهاي تفريحي شاهان قاجار به 

 )٣فرنگ گرفته مي شد. (
 سي موضوع مي پردازيم :رحال به تفكيك به بر    

 
هـ  ١٢٣٠ـ  ١٢۶۶(  و صدر اعظم های آنان  دشاهان قاجار در زمان زندگي وحيدپا  

 . ق.)
دوران زندگي جناب وحيد مقارن با سلطنت سه پادشاه قاجار فتحعلــي شــاه ، محمــد 

آقــا محمــد  " ... فرمايند :شاه و ناصرالدين شاه بوده است . حضرت ولي امرهللا مي
س و خونخوار بــود كــه كســي در خــاطره هــيچ نان سفاك و خسيخان مؤسس آن سلسله چ

ايراني مانند او منفــور و ملعــون عمــوم قــرار نگرفتــه اســت ... " و نيــز مــي
اش همانا بربريت و  فرمايند:" ... شرح سلطنت اين پادشاه و جانشين هاي بالفاصله

دوره نظــام قــرون وســطي  و راهزنــي و گريياغي جنگهاي داخلي و ملوك الطوايفي و
  باشد..."

" ... جانشين آقا محمد خان يعني فتحعلي شاه عياش و كثير االوالد كه معروف      
به "داريوش زمان" گرديد ، پادشاهي بود متكبر و خودخواه و بي انــدازه لئــيم . 
از كثرت زنان عقدي و صيغه كه از هزار شماره آنها تجاوز مي كرد و از حيث كثرت 

 بر كشور وارد آمد، مشاربالبنان بود ."اوالد و مصيبتهايي كه حكمراني او 
و اما سومين پادشاه قاجار ، محمد شاه بــود كــه دوران زمامــداري او بــا       

) وي پس از مرگ فتحعلي شاه (پدر بــزرگش) ۴ظهور حضرت نقطه اولي همزمان گرديد.(
ميالدي به سلطنت رسيد و در آغاز سلطنت خود  ١٨٣۴ هجري قمري مطابق  ١٢۶٠در سال 

ائم مقام فراهاني را به صدر اعظمي برگزيد. ميــرزا ابوالقاســم فرزنــد ميــرزا ق
عيسي فراهاني معروف به قائم مقام از دير باز در دســتگاه عبــاس ميــرزا ( پــدر 
محمد شاه ) در تبريز خدمت مي كرد، مردي اديب و دانشمند ، مدبر و بــاهوش و در 

اه لياقت و كفايت زيادي از خود امور اداري هنرمند بود و در تحكيم اساس محمد ش
نشان داد. دشمنان قائم مقام از جمله حاجي ميرزا آقاسي با بــدگوئي از وي نــزد 

صــفر  ٣٠شاه سبب شدند تا محمد شاه دستور قتــل وي را صــادر نمايــد. وي در روز 
 )۵پس از هشت سال صدارت به قتل رسيد. ( ١٢۵١

سيد مدينه تدبير و انشــاء" ملقــب قائم مقام فراهاني از جانب جمال قدم به "   
شد. هيكل مبارك از قتل او به عنوان يكي از دو "امر منكر" سرزده از محمد شــاه 

) حضرت عبدالبهاء در باره تدبير وي مي فرمايند :" اگر ٧) و (۶ياد فرمودند . (
) محمــد شــاه پــس از قــائم ٨قائم مقام را نكشته بودند، ايران ويران نمي شد."(

جي ميرزا آقاسي معلم و مرشد خود را به عنوان صدراعظم انتخاب نمــود. مقام ، حا
در دوران سلطنت چهارده ساله اين پادشاه رنجور و ضعيف، نتايج عهد نامه گلستان 
و تركمانچاي و عــوارض ناشــي از جنگهــاي ايــران و روس بــروز نمــود و كشــورهاي 

ت برخاســتند. يكــي از بــه رقابــاروپايي بر سر تحصيل نفوذ در ايران با يكديگر 
حوادث مهم زمان سلطنت محمد شاه لشكر كشي ايران به هــرات اســت كــه ايــران بــه 
محاصره و تصرف آن شهر نائل آمد و اما تهديد انگليس مبني بر تصرف جنوب ايــران 
و تقاضاي آزادسازي شهر هرات باعث عقب نشيني نيروهاي ايران گرديد. محمــد شــاه 

سالگي به مرض نقرس جهان را بدرود گفــت و تــاج و تخــت در چهل  ١٢۶۴ شوال  ۶ در
 اش ناصرالدين ميرزا كــه در آن زمــان در آذربايجــانايران را به پسر هفده ساله

 )٩مي برد واگذار نمود. ( سر به
شاه چنين مي فرمايند:" وي از ساز و طنبور  حضرت عبدالبهاء در توصيف محمد     

قد ظهر يوم  حضرت ولي امرهللا وي را در توقيع "  )١٠و شرب، طبعا" منزجر بود ." (
وي را   ١قرن بــديع جلــد ) و در ١١"موهوم پرست " توصيف فرموده اند (" الميعاد

) بطور كلــي ١٢عنصري مريض و متردد و ضعيف النفس و متزلزل ، وصف مي فرمايند. (
بوده است  بيشتري برخوردار محمد شاه نسبت به پادشاهان ديگر قاجار از صفاي قلب

اما به علت ضعف نفس و بيماري و نفوذي كه معلم و مرشدش حاج ميرزا آقاسي بر او 
اقدامات مؤمنين ، شــرف صــدور توقيعــات  با وجود تحقيق در مورد امر مباركداشت 

مباركه و شوق ديدار موفق به زيارت و ايمان حضرت رب اعلي نگرديد. چه بسا اگــر 
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به امر حضرت اعلي ايمان مي آورد. چنانچــه حضــرت   گرفت محمد شاهمالقات صورت مي
 ولي امرهللا مي فرمايند:

خطير  " باري آن وزير مقتدر و مكار به عنوان اينكه افكار شهرياري در اين موقع
مصروف مهام كشور در انقالب و پيكار است بايد كار و كه فتنه خراسان و كرمان در 

وي موقعيــت و مقــام در قطعا" ورت تحقق امور گردد موفق شد، نقشه اي را كه در ص
تأثير شديد داشت بر هم زند مقدرات حكومت و نفس سلطنت و جمهور رعيت همچنين در 

 )١٣و از ورود حضرت باب به عاصمه مملكت ممانعت نمايد."(
حضرت ولي امرهللا از حاجي ميرزا آقاسي به عناوين "و في الطبع ، بدنفس و پست     

لكت را به پرتگاه ورشكستگي و انقالب كشانيد، ياد كــرده انــد فطرت و شخصي كه مم
).١۴( 

د ايام زنــدگي جنــاب وحيــو اما ناصرالدين شاه كه بدايت سلطنتش با نهايت      
، جواني عياش و بي تجربه بــود و در امــور مملكــت داري هــيچ تبحــري همزمان بود

كــه "  اميرکبيــر موکــول نمــود نداشت، امور را به كلي به وزير خود امير كبيــر
) و خود رأي بود تصميم بر قلع و قمع بابيــان گرفــت و ١۵عنصري مستبد و سفاك "(

اگر چه نيتش خدمت به ايران بود و در مواردي موفق گرديد، به علت غفلت و تعصــب 
از حقيقت امر الهي ذاهل ماند و به عداوت با امر الهي پرداخــت و بــدين وســيله 

ي تصور موقعيت اجتماعي جناب وحيد اطــالع از ســاختار تيشه بر ريشه خود زد . برا
 قدرت و اوضاع سياسي مي تواند كمك شايان توجهي بنمايد.

 
 ساختار سياسي قدرت قاجار  

 ) قلمداد كرد كــه در١۶رژيم سياسي قاجاريه را مي توان يك رژيم استبدادي (    
. انبــوه خلــق آن كليه اختيارات و مسئوليتهاي حكومت متوجــه شــخص پادشــاه اســت

 .و او ولي نعمت همه آنان بندگان شاهند
 دهند و عوامل مؤثر قدرت سياسي قاجارها را "شاه " و عناصر اصلي تشكيل مي

، روابط خارجي در واقع سطح ثانوي از مناسبات ساالري ديگري مانند علماء ديوان
كزي شاه به عنوان هسته مردهند. مي تشكيل   ر ساختار قدرت سياسي راحاكم ب

" را " اجرا" و "قضاوت ،ذاري"ـگاد مطلقه سه وظيفه   "قانونمنظومه قدرت استبد
عنان مي باشد. مطلق ال كمرانـئونات حـ" از شامامـت كه تـعهده داش هـود بـخ

استبداد و ايجاد عادت در مردم و رسوخ در اعتقادات آنان و مباني مشروعيت اين 
اد سياسي با اعتقادات ديني مردم توسط هم چنين تطبيق و هماهنگ سازي اين نه

 روحانيت بود.
ايرانيان از دير باز به فره ايزدي در مورد پادشــاهان اعتقــاد داشــتند و      

مي دانستند و در زمان قاجار نيز توده مردم ســلطان عــادل را بــه  آنان را ظل هللا
و سلطان يكي عنوان جانشين پيامبر پذيرفته بودند. پس از نظر آنان گفته پيامبر 

بود و اطاعت از آن واجب و فرض به حساب مي آمد. اگر چه قاجارها هيچ گاه همچون 
صفويه از يك مشروعيت اوليــه و بالــذات مــذهبي برخــوردار نبودنــد ولــي حمايــت 

جلب مي كردند. با اين همه عواملي وجود روحانيون را تقريبا" در طول حكومت خود 
حد و حصر را اندكي محدود مي كرد و به طور كلــي و اقتدار بي داشت كه اين قدرت 

خودكار و با مكانيزمي درون سيستمي تا حدودي اراده مطلق شاه را كنترل مي كــرد 
. از جمله اين عوامل مي توان شريعت و نهــاد رســمي آن يعنــي دســتگاه روحانيــت 

ه ، پادشــان از دير باز يك جامعه مذهبي بــوداشاره كرد. از آنجا كه جامعه ايرا
اگر چه اعتقاد جدي به اسالم نداشت، مجبور بود تظاهر به دين داري و رعايت حدود 

 شرعي بنمايد.
عامل ديگري كه عالوه بر وجود قوانين شرعي در نهاد روحانيــت قــدرت شــاه را     

محدود مي كرد، ساخت قبيله اي و ايلي قدرت سياسي بود. ساخت ايلياتي نــه تنهــا 
تنيده بود و ماهيت اصلي آن را تشكيل مــي داد ، بلكــه  در تار و پود قدرت حاكم

خود را به عنوان عامل باز دارنده در شكل گيري قدرت متمركز و اســتبداد مطلقــه 
عمل مي كرد. اگر چه رهبران ايالت همواره تابع قدرت سلطان بودنــد ولــي در عــين 

درت ، آنهــا حال شاه نيز به دليل قدرتمند بودن آنان ، ناچار بود در به دادن ق
 را به حساب بياورد و يا به عبارت بهتر حمايتشان را از دست ندهد.

عامل ديگر، وجود يك طبقه قدرتمند اقتصادي به نام " زمينــداران بــزرگ "       
بود كه هم تأمين كننده مخارج دربار و ديوان پادشاه بودند و هم در مواقع خطــر 

طنت مطلقه دفاع مي كردند ، لــذا شــاه با دادن آذوقه و حتي سربازان از كيان سل
تالش مي كرد كه از حوزه منافع آنان پاسداري كرده ، حمايت آنان را به سوي خــود 
جلب كند، مجموعه اين عوامل حصاري را به دور شاه مي تنيد و حوزه نفــوذ سياســي 
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او را محدود مي كرد ، به طوري كه پادشاه ، گــاه مجبــور مــي شــد تصــميماتي را 
ند كه هرگز تمايل قلبي به آنها نداشت و صرفا" به لحــاظ رعايــت مصــالح اتخاذ ك

نهــاد. ايــن نــوع ســاختار وقت و تداوم نقش سياسي نهاد سلطنت به آنها گردن مــي
 اقتــدار" " ( توزيع قدرت به صورت ملوك الطوايفي) مهمترين تناقض ذاتي اجتماعي

 واقعي سلطنت مطلقه را تشكيل مي داد.
تشكيل دهنده ساختار سياسي ايران از مقام سلطنت را مي توان به  عناصر اصلي    

دو دسته تقسيم كرد : دسته اول طبقات مركزي كــه عبــارت بودنــد از رؤســاي ايــل 
قاجار ، شاهزادگان ، درباريان ، تيولداران ، مستوفيان ، وزراء ، فرمانفرماها 

شكيل مي دادند و اكثر و اشراف بزرگ . اين نخبگان اطرافيان و نزديكان شاه را ت
مناصب دولتي خصوصا" مقاماتي مانند: وزارت ، حكومت اياالت بزرگ و مناصــب بــاالي 
قشوني را در اختيار داشتند. دسته دوم ، طبقات محلي را شامل مي شد كــه عبــارت 
بودند از : اعيان و اشراف محلي ، خوانين ، صــاحب منصــبان محلــي و ميرزاهــا . 

خودشان مناصب دولتــي را در انحصــار خــود داشــتند همچنــين اينان نيز در مناطق 
: امام جمعه ، شــيخ گروهي از روحانيون را كه داراي مقامات ديني، دولتي مانند 

االسالم و قضاوت بودند ، نيز بايد جزء عناصر تشكيل دهنده سازمان قدرت قاجاريــه 
كيل دهنــده دانست. اگر چه وظيفه روحانيون به طور رســمي جــزء اجــزاء اصــلي تشــ

قدرتمنــدي روحانيــت كــه صــيغه  )١٧سازمان قدرت قاجاريه به حساب نمــي آمــد . (
ل كرد . نيروي اعتقادي داشت با گذشت زمان ، اين نهاد را به يك نيروي سياسي بد

اي كه در كشمكشهاي قدرت ، حضور فعال داشت و همواره يكي از مدعيان بنــام سياسي
 آن بود.

داشته بــود وا اين ويژگيها در رهبران ديني، حكومت را  از سوي ديگر وجود      
تا جايگاهي را ويژه آنان شمارد و همواره از قلمرو سياسي ، اجتماعي و اقتصادي 
روحانيون دفاع كند، اما روحانيــت در عــين همســويي و همراهــي بــا حكمرانــان ، 

 گران اصلي قدرت قرار نگرفت .يهيچگاه در مجموعه باز
م ديگري كه در همين ارتباط در زمان قاجار رخ داد، جداشدن نقــش مسئله مه      

نهاد مذهبي از نهاد سياسي بود . در انديشه مردم و روحــانيون اگــر چــه شــاه ، 
سايه خدا محسوب مي شد ولي نماينده امام غائب نبود كه مجتهدان را نيز در زيــر 

ي انفكاك بوجــود مــي پوشش خود بگيرد به همين لحاظ بين نهاد مذهبي و نهاد سياس
اش افزايش اقتدار مردمي نمايندگان نهاد مــذهبي بــود . در واقــع نتيجه آورد كه

" اقتــدار" سياســي بــه آنــان مــي  عموقعيت ويژه رهبران مذهبي در جامعه، يك نو
بخشيد كه قادر بودند در برابر قدرت سياســي بايســتند و بــا آنــان بــه مبــارزه 

ي از زماني شكل گرفت كه آقا محمد خــان در كــار ) اين اقتدار سياس١٨برخيزند. (
تأسيس دودمان قاجار ، تشخيص داد كه تسلط علماي دين بر قلوب مردم عامل اساســي 

ير و ي خواهد بود بنــابراين آنهــا را تــوقدر جهت مشروع ساختن سلطنت و حكومت و
ئض احترام كرد و براي استحكام بخشيدن به موقعيت آنها ، خود را به انجــام فــرا

دين پرداخت و از اينجا نفوذ و تسلط علما را در ميان مردم تشويق كرد. بر طبــق 
اسناد و مداركي كه در دست است مي بينيم كه كار اين نفوذ و ســلطه بــدانجا مــي 
رسد كه علماي دين عالوه بر تجمع از جميع مواهب زندگي ، در تمام امــور مملكتــي 

وي خــود دولــت را منقــاد كــرده و عــوام رسما" و علنا" دخالت مي كنند و با فتا
الناس را به هر راهي كه مصلحتشان ايجاب مي نمود سوق مي دهنــد و بــاالتر از آن 
به منظور استفاده هر چه بيشتر يا امكان انديشه و تفكر را از توده مدم ســلب و 
خرافات و اوهام را در ذهن آنان جايگزين مي نمايند. از جمله اينكه ســوادآموزي 

راي طبقه نسوان غير مجاز دانســته ، ازدواج دختــران را در ســنين نوجــواني را ب
جامعــه انســاني فلــج و ملزم شمرده و به اين ترتيب سبب مي شــوند كــه نيمــي از 

بيهوده ببار آيند . آنها به اين اصول اساسي كه پايه و شالوده حيــات اجتمــاعي 
رين تــوجهي مبــذول نمــي هر قوم و ملتي تعليم و تربيت همه افراد آن است كــوچكت

داشتند و تحصيل علوم را در مكتب خانه هــاي ابتــدايي آن روز ، تنهــا بــه اوالد 
هاي اعيان كه تعدادشان از شمار انگشــتان تجــاوز نمــي ذكور پاره اي از خانواده

ايتاليــايي نويسنده   MICHELE  LESSONAميشل لسونا  )١٩مي دادند.( اختصاص كرد،
ايران و ايتاليا كه بــه ايــران مســافرت نمــود مــدتي در  عضو هيأت بهبود روابط

گوبينــو ســفير  طهران ، اصفهان و شيراز زندگي كرده است . در طهران با كنــت دو
مطلــع  طــهفرانسه آشنا و رفيق شدند و از جريانات ظهور حضرت باب و حــوادث مربو

 د:نوشت كه در آن چنين مي نويس   BAB( باب )     گرديد و كتابي به نام 
سال قبل از ورود من به شيراز جوان بســيار بــاهوش و زيركــي كــه بــه كمــال  ۴٠"

دانايي زبانزد خاص و عام بود وجود داشت كه ســيد علــي محمــد موســوم بــود و در 
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هاي خود را نمــوده بــود ... عنفوان جواني با قيافه جذاب جلب محبت عموم همشهري
ه طبق قوانين شرع مأمور رســيدگي قدرت در دست طبقه روحانيون بود كدر اين ايام 

به اختالفات حقوقي و مذهبي مردم بودند . اين طبقه از اختيــارات خــود بــر خــالف 
 )٢٠اصول ديانت سوء استفاده مي كردند ... " (

 
 حكومات و تقسيمات مملكتي 

تــن از تــاريخ  ۶نوشــته تاريخ ايران از زمان باستان تا امــروز در كتاب       
بق ... حكومات و تقسيمات كشوري چنين مطرح شده است : " ايــران نگاران شوروي سا

داراي رژيم فئودالي سلطنتي با اختيارات نامحدود شاه كه در رأس اين رژيم قرار 
داشت، بود. براي انجــام كارهــاي دولــت " شــاه " نخســت وزيــري (صــدراعظم ) را 

فعاليت مي كردنــد  گزيد. گذشته از صدر اعظم سه وزير ديگر در دستگاه حكومتبرمي
الممالــك مســئول  ی) منشــ٢) مستوفي الممالــك مســئول كارهــاي مــالي دولــت  ١: 

) وزيــر جنــگ ٣دبيرخانه سلطنتي و كارهاي مربوط به روابط بــا كشــورهاي خــارجي 
عمليات جنگي و ارتش عالوه بر اينهــا ايشــيك آقاســي مســئول انجــام مسئول اداره 

مسئول انتظامات و كارهاي پليسي ، خواجــه  كارهاي بي شمار درباري ، فراشباشي ،
باشي رئيس خواجه هاي حرامسرا و ميرآخور باشي مسئول نگاهداري اسبهاي سلطنتي و 
غيره بودند كه در دستگاه حكومت اهميت فراواني داشتند . اينان فقط به شخص شاه 
 خدمت مي كردند و اهميت آنها از وزيراني كه كارهاي مهــم دولتــي را انجــام مــي

 دادند كمتر نبود .
از لحاظ تقسيمات كشوري، ايران به سي شهرســتان ( واليــت ) و چهــار اســتان      

سان ، فارس و كرمان (ايالت ) تقسيم مي شد . اين چهار ايالت ، آذربايجان ، خرا
حاكم قرار داشــت و اعيــان س هر ايالت يك والي و در رأس هر واليت بودند . در رأ

گزيد و معموال" فرزندان شاه ( شاهزادگان ) يا خود شاه برميمهمترين ايالتها را 
مهمتــرين و ثروتمنــدترين  گــريِ خويشاوندان بسيار نزديك او بودند. معمــوال" والي

ايالت آن زمان يعني آذربايجان به وليعهد سپرده مي شد. فرمانروايي بخشــها كــه 
عتمــاد شــاه و واليــان هاي متنفذ محلي مورد ابع اياالت و واليات بودند به خانتا

واگذار مي گرديد. واليان و حكامان  ... در كارهايشان استقالل كامــل داشــتند ، 
آنها هم براي خود وزير مي گماشتند ، پولهاي مسي را ســكه مــي زدنــد، عــوارض و 
مالياتها را به ابتكار خودشان از مردم مــي گرفتنــد ، كيفرهــا و مجازاتهــا را 

 )٢١ن اجرا مي كردند ... "(خودسرانه نسبت به بزهكارا
لرد كرزن درباره صفات كلي و طرز كار و خدمت وزيــران و مــأموران عمــده        

نويسد كه زندگي آنان صرف ظواهر آداب مي شود و وسايل معيشــت آنهــا را دربار مي
ترين منابع تأمين مي گردد و كار عمده آنها تحريكاتي است كــه همــواره از آلوده

دارد يعني حفظ خويشتن يا تباهي كار ديگران و ... خالصــه بواســطه هدفهاي واحدي 
وضع و شرايطي كه دارند محكوم به پول دوستي و حيله گري و بي حقيقتــي انــد ... 

)٢٢( 
شايد همين امر باعث شد كه جناب وحيد مورد اعتماد و ثقــه شــاه قــرار          

داشتند و علما نيز به تلوث گيرد، چرا كه اطرافيان شاه بوئي از صداقت و خلوص ن
ريا و تظاهر گرفتار بودند اما جناب وحيد فردي آزاده و از خانواده اي نجيــب و 
شريف بودند و چه از لحاظ وجه عمومي و سياسي و چه از لحاظ منابع مادي نياز به 
چاپلوسي و حيله گري نداشتند و در واقع بــه علــت تربيــت در خــانواده اي اصــيل 

زش و وقري براي مناصب دولتي و جاه طلبــي و زيــاده طلبــي مايــل احتمال دارد ار
جان و مال خويش نبوده اند و اين امر را با جانفشاني در راه امر مبارك و فداي 

 به اثبات رسانيدند.
 

 اقتصاد 
ماه سلطنت مشــروع نداشــت و بيشــتر  ١۵از آنجا كه محمد خان قاجار بيش از      

ند. لذا از توجه به امر اقتصاد باز ماند . كــاهش اوقات خود را به جنگ مي گذرا
ميزان داد و ستد، بازرگاني، تجارت، جنگهاي داخلي، ويراني سيســتم آبيــاري، از 
ميان رفتن صنايع علوم روابط توليدي صحيح ايران را در پايــان ســده هجــدهم بــه 

 برد.صورت كشوري درآورد كه از لحاظ كشاورزي و اقتصادي در حالت ركود به سر مي
در زمان فتحعلي شاه  ... روند اقتصاد همچنان بحراني و در حالت ركود بــه      

برد. تجارت ايران تقريبا" همان قسم بود كه در قــديم متــداول بــود . طــرز سرمي
ير را به خود گرفته بود و فعاليتهاي صنعتي يكشاورزي و شخم زدن زمين كمترين تغ
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. چنانچه سر جان ملكم در اين باره اينگونــه  گيري نداشتو هنري ايران ترقي چشم
 شهادت مي دهد :

كه در شهرها و قصبات و قرا سكني دارند و بيشتر  انی" از سكنه ايران كس
اند ولي به علت ياد كردهصنايع مفيده و ظريفه ترقي زدر تربيت شده اند 

نعتي تغيير و تحول كلي در فعاليتهاي صاوضاع سياسي و تعصبات مذهبي آشفتگي 
مشاهده نمي شود. زيرا صنعتگران و بازرگانان هر قدم كه در راه اصالح حال 
خود و بهبود وضع تجارت بردارند ممكن است محرك عرض حاكم و اعوان وي شود 
يا اگر شخصي مهارت و حذاقتي در يكي از صنايع از خود نشان دهد بيم آن است 

بي مزد زير كارش كشند و كه پادشاه يا حاكم او را به زور بكار گيرند و 
ع و مبدع در معرض اگر قاعده جديدي در علوم و فنون پديد آورد شخص مختر

ه بعضي از پيشوايان هر چه را برخالف فهم متشرعه در مي آيد چعداوت گروهي از
م را بر اايشان است كفر مي دانند و هر بيچاره كه از اين معاني دم زند، عو

 ن موانع اسباب ترغيب بكلي مفقود است ."وي مي شورانند و با وجود اي
هاي كاروان رويــي كــه از خــاك ايــران مــيدر اين دوران كم اهميت شدن راه     

گذشتند و خاور را به باختر متصل مي نمودند به علت ايجاد راه يابي اروپــا بــه 
از كناره هاي افريقا توسط كشورهاي اروپــاي غربــي وجــود راهزنــان در  هندوستان

وران ، ي بازرگاني اخذ عوارض به منظور امنيت راهها از بازرگانان و پيشــههاراه
گرفتن ماليات و صرف آن جهت نگهداري دربار شاه . حرمسراهاي دربــاري ، دو دوره 
جنگهاي ايران و روسيه به دنبال آن  امضاي دو عهد نامه گلستان و تركمانچــاي و 

، خيانــت نــاپلئون بــه هاي بيگانــهز اراضي ايران به كشورواگذار نمودن قسمتي ا
با روسيه، دخالت انگلستان در امور ايران  ( Tilsit )ايران با بستن معاهده تيليست 

بر اقتصاد اين دوران اثر سوء گذاشت و آن را با ركود مواجه نمود. بدين ترتيــب 
در دوره جنگهاي ايــران و روســيه و از دســت رفــتن قســمتي از اراضــي ايــران از 

 واملي بود كه دخالت وضعيت اقتصادي ايران را تشديد نمود.مهمترين ع
با به سلطنت رسيدن محمد شاه و نفوذ روزافزون كشورهاي غربــي در ايــران ،      

جنگ ايران با هرات ، ضعف نفس شخص شاه و واگذار نمودن امــور مملكــت بــه حــاجي 
 )٣٧دا كرد (ميرزا آقاسي و ... اوضاع اقتصادي ايران روزبروز سير قهقرايي پي

ايران كشور كشاورزي پس افتاده اي بود كه  ١٩و آغاز سده   ١٨در پايان سده     
نظــام روابــط  كوچ نشين با  دالها آن را مي گرداند و عشاير وبطور كلي قشر فئو

توليدي نيمه فئودالي ـ نيمه پدرساالري زنــدگي مــي كردنــد. در همــان هنگــام در 
داري در حال شكوفايي بود ... استيالي بيگانگــان  كشورهاي اروپايي روابط سرمايه

ئودالي داخلي روستاها و شهرها را به ويراني كشاند . صــنايع را از ف و ستيزهاي
ميان برد و پيشرفت اجتماعي ـ اقتصادي كشور را متوقف كــرد ... ويرانــي سيســتم 

تانها هاي آبياري و عدم توجه به نوسازي اين تأسيسات بيشتر زمينهاي بــارور اســ
 را به بيابانهاي بايري تبديل كرد.     

با وجود اينكه بازرگاني داخلي نسبتا" به ميزان گســترده اي رواج داشــت        
هايي كه در راههاي بازرگاني انجام مــي تعدي حكام ، راهزنياما نا امني مملكت، 

ان مــي ورگرفت و باعث اخذ عوارض به منظور امنيت راههــا از بازرگانــان و پيشــه
 )٢٣پيشرفت بازرگاني و كسب و كار  را سد مي كردند ... ( هشدند همه اينها را

    
 مردم 
نه افكار عمومي متشكل وجود نداشت و نه حتي مقــدمات ابتــدايي آن فــراهم "     
بود: اساسا" جمهور مردم دخالتي در تعيين مقــدرات سياســي خــود نداشــتند گرديده

گاه نان و گوشت كمياب مي گرديد قاطبه مردم ازدحام تنها چيزي كه بود اينكه هر 
 مي كردند و اگر احساسات ديني آنها جريحه دار مي شد بــه هيجــان مــي آمدنــد ".

) لرد كرزن در باره ايران چنين توصــيفاتي را ذكــر كــرده اســت : " مــؤدب ، ٢۴(
بــي  اشرافي ، تهييج پذير ، هوشمند، زيرك ، رياكار و دچار آفت فساد و تباهي ،

، بي همت در تعالي كشــور ...  ي )لتوجه به اعتقادات ديني (شرب نوشابه هاي الك
)٢۵( 

عقــب مانــدگي  "مــي خــوانيم :ايران از زمان باستان تا امــروز در تاريخ       
اجتماعي اقتصادي ايران را در پايان سده هجده و آغاز ســده نــوزده بازتــابي از 

دوره هيچ ابتكاري در زمينه فرهنگ شكوفا و  سقوط همگاني فرهنگ مردم بود در اين
دانش در ايران ديده نشد . ركود و پس افتادگي ادبيات ، فلسفه و هنر جــاي خــود 

 )٢۶را دارد... " (
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 روحانيون شيعه مسلمان نقش مهمي را در زندگي اجتماعي سياسي كشــور ايفــا      
كــرد كــه گويــا كليــه  . روحانيت ، رژيم فئودالي را تقديس و تبليغ مي دكردنمي

مقررات و ضوابط دستگاه حكومت بر پايه قوانين مقدسه قــرآن و شــريعت اجــرا مــي 
گردد . مجتهدان و علماي بزرگ استثنائا" حق تفسير قرآن و شريعت را نداشــتند و 

طبق كنند. حتي خــود شــاه نمي توانستند قوانين مقدسه قرآن را با شرايط موجود م
انجــام بعضــي از تصــميمها و  كرد و دربارهگ مراجعه ميگاهگاهي به روحانيون بزر

جست ، منظورش از اين كــار آن بــود انطباق آنها با اصول اسالم از آنها مصلحت مي
خواست ، اعتبار و نفوذ دستورات ديني را در انجام تصميماتش به رخ رعايــا كه مي

يار داشتند و از بكشد و روحانيون بزرگ امالك وقفي و داراييهاي ديگري را در اخت
داد  لحاظ اقتصادي موقعيتهاي مهمي را احراز كرده بودند . بارها چنــين روي مــي

كه روحانيون بزرگ بوسيله دالالن يا چهره هاي كاذب ديگر به گونه مستقيم به كــار 
قــدرت ، بــزرگبازرگاني و حتي رباخواري مي پرداختند . عالوه بر ايــن روحانيــان 

ر مي آمدند ، اينان آموزش مردم و داوريهاي كشوري ( بــه مذهبي نيرومندي به شما
عنوان حاكم شــرع ) را بدســت داشــتند ... شــاه و حاكمــان زيــر دســتش از نفــوذ 
روزافزون علماي روحاني و مجتهدان بيم داشتند و گاهگــاهي مــي كوشــيدند تــا از 

يــان نفوذ آنها بكاهند . اما اختالف نظر ميان شاه و حاكمان از يــك ســو و روحان
بلند پايه از سوي ديگر چندان ژرف نبود . همين كه رژيم از سوي توده هــاي ســتم 

اختالفاتشــان را  كشيده مردم تهديد مي شد، اشراف فئودال و روحانيون بلند پايــه
كنار مي گذاشتند و متحدا" براي مطيع كردن توده هاي مردم اقدام مي كردنــد ... 

ا كــه در روســتاها مــي زيســتند بــه گونــه به ويژه آنهوضع روحانيان دون پايه  
چشمگيري با وضع علما و مجتهدان فرق داشت ... بيشتر روحانيان دون پايــه بــراي 
گذراندن ناگزير بودند به كارهاي صنعتي ، بازرگاني و حتــي كشــاورزي بپردازنــد 

) ...٢٧( 
 الزم به ذكر است كه جناب وحيد از زمره علمــاي بلنــد پايــه و مجتهــدين        

نبودند، اما از علماي دون پايه نيز محسوب نمــي شــدند و ايشــان عــالم دربــاري 
بودند يعني علمايي كه از خانواده هاي معروف و خوش نام بــوده و ادعــاي كشــف و 
شهود داشتند و بيشتر مراد تلقي مي گشتند . افرادي كه شاه به آنها نظر عنايــت 

يشتر از توارث نشأت مي گرفته است داشته و برايشان احترام قائل بود. اين امر ب
گرفتنــد و آخونــد رســمي . جناب وحيد مورد نظر و ثقه شاه بودند ولي حقــوق نمــي

دربار نبودند . از آنجا كه جناب وحيد به زيب سيادت آراسته بودند بررسي وضعيت 
اي برخــوردار سادات اهميت پيدا مي كند . بايد دانست كه ســادات از حقــوق خاصــه

تند . محاكمه و تعرض آنها فقط توسط ســادات ديگــر ممكــن اســت . ســهم بوده و هس
 خاص به نام خمس به آنان تعلق مي گرفته و مي گيرد.درآمدي 

بهر حال سختي و فشار استبداد و دخالت اوضاع اقتصادي و معنــوي و سياســي و     
روح ظالم حاكمان زمان قاجار و نيز تلفات ناشي از بيماريهاي مسري و نــاامني ـم

مردم آن زمان را بيش از پيش عالقمند به ظهور امام غايــب و نجــات بخــش موعــودي 
 )٢٨نمود كه هدف و آرزوي نهايي همه اديان است . (

و در واقع مردم عطش ظهور موعود معهود را داشتند اما صفاتي چــون جهــل ،       
ي بودند كــه ناداني ، خشونت ، تعصبات، خرافات ، بي سوادي و ... از جمله عوامل

در نوع ، شدت و كيفيت اعتقادات مردم ايران در آغــاز ظهــور امــر الهــي دخالــت 
و بلند نظــري ايرانيــان در  ینموده و ايشان را در ظلمت خود گرفتار و روشن بين

و اكثريت آنان از  ) ٢٩گذشته ايام را تبديل به ذلت و فالكت و تنگ نظري نمود. (
 امر محروم ماندند.درك ظهور الهي و شناسايي مظهر 

 
 مذهب 

 در مورد اقتدار روحانيان در مباحث قبل مطالبي نوشته شد در تكميل مطالــب     
 مذكور بايد گفت كه روحانيت در درون خود به دو گروه منقسم شده بود : اخباريون

. اخباريون در توجيه و تفسير امور مذهبي و اجتماعي متكي بر اخبــار و اصوليون 
هبي بودند و گاهي حتي اخبار و احاديث را بر قرآن مقدم مي داشــتند و روايات مذ
بر خالف آنها به اخبــار و احاديــث تــوجهي نداشــتند و در توجيــه و  اما اصوليون

تنها قرآن را مرجع قابل اعتماد مي شــناختند . تفرقــه بــين  تفسير امور مذهبي 
ر مذهب ، بكــار بــردن روحانيون ، جعل احاديث ، وارد شدن اوهام و خرافات در ام

براي حفظ منافع دنيوي توسط روحــانيون و دخالــت   قرآن ، فقه ، اصول و علم كالم
مذهب تشيع اصالت ويژه خود را در اين زمــان از  گرديد كه  در امور سياسي باعث 

مــي  كه از اعمال و گفتار علما كور كورانه تبعيــت   مردم هم  )٣٠دست بدهد . (
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مشكل و سردرگمي مي شدند ؛ زيــرا نمــي دانســتند كــه بــراي نمودند ، اغلب دچار 
در ايــن دوران نيــز بواســطه  شــوند .  يافتن حقيقت نزد كدام يك از علما روانه
معرض اذيت و آزار و تحقيــر  مذهبي در  رواج اوهام و خرافات و تعصبات اقليتهاي

 )٣١گرفتند. ( و توهين و تكفير و تنجيس مسلمين قرار
 

  تعليم و تربيت
در دوره قاجار مانند دوره هاي پيش جز مكاتب محدود ، جايي بــراي تعلــيم و     

تربيت نوآموزان وجود نداشت ، اعيان و اشراف معلم سرخانه مي آوردند و بســياري 
از كودكان مستعد و زيرك به علت نبودن مــدارس كــافي از تعلــيم و تربيــت صــحيح 

طبقه خاص ، وضع ساير طبقات جامعــه  طرز تعليم و تربيت در يك ماندند. می محروم
در اوايــل دوران ...  و نصيب بردن آنان از امر تعليم و تربيت را مشخص مي سازد

 قاجار نيز همانند سابق اكثر آحاد مردم از تعليم و تربيت عمومي محروم بودند و
و ثروتمند بود ... در ايــن دوران ، شــاهد   ات اشرافطبقاين امر فقط متعلق به 

هاي عقلــي هســتيم و ايــن  علوم و دانش و فلسفه به جاي سايرفت علوم مذهبي پيشر
عــدم ارتبــاط فرهنگــي امر به طور اخص به عدم وجود متخصص در اين زمينه و نيــز 

) جناب وحيد از آنجا كه در خانواده اي ٣٢ايران با ساير كشورها بر مي گردد . (
 م و تربيت برخوردار گردد.توانست از امكانات ويژه تعلي ، عالم پرورش يافت

   
 فلسفه 

فلسفه جدا از دوران صفويه به علت اوضاع آشفته داخلي ايران از پيشــرفت و      
و بعد از مال صدرا و شــاگردان او حكيمــي از ايــران در آن زمينــه  ماندزترقي با

برنخاست تا اينكه در دوران قاجاريه حاج مال هادي سبزواري حوزه بحث و تدريس در 
مت را در سبزوار داير كرد . وي از بزرگترين مدرسين فلســفه اســالمي در زمــان حك

ي رود كه تأليفات و تحقيقات بسيار مستند به آثار گذشتگان باالخص مخود به شمار 
. بدين ترتيب فلسفه در اوائل عهد قاجار با ظهور حــاج مــال هــادي  مال صدرا دارد

ديده نشد فقــط بــه توضــيح و  نمباحث آسبزواري مجددا" رونق گرفت اما نوآور در 
 جــزءتفسير سخنان و آراء پيشينيان اكتفاء گرديد كــه ايــن امــر را نمــي تــوان 

) يكي از خصائص آثار مباركــه كــه ٣٣پيشرفت فلسفه در اين زمان به حساب آورد .(
اسباب ايمان قلبي جناب وحيد گرديد فلسفه بديع و خالق آن بوده است ، يعني آثار 

ر حد فلسفه زمان ، روحي جديد دميــد و از رقــد خمــودت و جمــودت آن را مباركه د
 خارج ساخت.

تأثير جناب شيخ احمد احسائي و جناب سيد كاظم رشتي را بر افكــار فلســفي و     
آنچه شيخ احمد احسائي به   ١٣عرفاني زمان خود نمي توان ناديده گرفت . در قرن 

اعتقادي ـ فلسفي مــردم را فــرو ريخــت و  يهابسياري از پايه ، آنها اشاره نمود
اسباب ركود فلسفه مالصدرا گرديد و در واقع راه را بــراي ظهــور حضــرت رب اعلــي 

گرداند. با كمي دقت مي توان دريافت كه اكثر مؤمنين اوليه اعم از حــروف هموار 
حي و بسياري از نخبه  اصحاب شيخي بودند زيرا افكارشان آمادگي پذيرش امر الهي 

پيدا نموده بود اما جالب اينجاست كه جناب وحيد شيخي نبودند و از شــاگردان را 
   شيخ  و سيد محسوب نمي شدند.

 
 هنر و ادبيات 

در باره هنر آن دوران بايد گفت كه همان روش و سياق قــديم در جنبــه هــاي      
مر و تحولي كه نشانه پيشرفت اين امختلف هنري رعايت شده است و هيچ گونه تغيير 

) ارتباط كشورهاي غربي و نفوذ آنها در ايران ، ٣۴در جامعه باشد وجود ندارد. (
هنر اصيل ايراني را تحت الشعاع قرار داد و چهره حقيقي آن را دگرگون ساخت ... 

ها ها ، فرخيها ، خاقانيدربار فتحعلي شاه و جانشينان او عصر سعديدر )  شعر٣۵(
. با اين تفاوت كه معاني و مضــامين اشــعار اســتادان و ... بار ديگر احياء شد 

داد. " قديم جاي خود را به سخن آرائي و شبيه سازي و به اصطالح تتبع و "اقتفــاء
زيرا شاعران سروده هاي خود را به صورت الفاظ و عبارت در قالب اشعار اســتادان 

طــور كلــي پيشين بدون در نظر گرفتن معاني آن مي سرودند. مضــامين كــالم آنهــا ب
هاي عيش و ها، بزمها ، سالممنحصر بوده به مدح و ستايش ، وصف شكار ، شراب ، جشن

نوش و خوش گذراني يا دادن تصويري از عالم طبيعت مانند بهار و خزان، شب و روز 
يا گريز به تصوف و عرفان و ذكر بي وفائي و بي اعتباري دنيا و تأسف بر عمر از 

 دست رفته .
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كالم آنكه در اشعار اين دوران ، محلي براي ابداع و ابتكار و اصــالت  خالصه     
انديشه و احساس آزادي شاعر نبود و در اشعاري كه بدين گونه ســاخته و پرداختــه 
مي شد ، به اوضاع زمان و حوادث اجتماعي كمتر توجه مي شد. نهضت بازگشــت ادبــي 

هضت بر كــالم منثــور آهســته و عالوه بر شعر ، نثر را نيز فراگرفت . تأثير اين ن
تدريجي انجام پذيرفت . نثر اين دوره عبارت از آثاري بود كه بــه همــان ســبك و 
روش پيش نوشته مي شد. در اين مورد از روش نويسندگان قرن ششــم و هفــتم بيشــتر 

هـــ . ق .  ١٢۵١تقليد مي شد تا آنكه ابوالقاسم قائم مقــام فراهــاني ( متــوفي 
را در نثرنويسي بوجــود آورد كــه در ادوار بعــد مــؤثر  حاتيم. ) ... اصطال ١٨٣۵

 واقع گرديد.
م  ١٨٣۴ـ  ١٧٩٧هـ . ق /  ١٢۵٠ـ  ١٢١٢از دوره سلطنت فتحعلي شاه قاجار (      

. ) به بعد ارتباط فرهنگي ميان ايران و اروپا باعث گرديد ادبيــات كــه تــا آن 
عامه راه پيدا كرد و دچــار  زمان منحصر به دربار و مجامع اشراف بود ، به ميان

 )٣۶تحول و تغيير گردد كه بحث پيرامون آن تحقيقي است جداگانه . (
هر صاحب بصر و سمعي مي تواند فصيح ، بديع و پر معنــا بــودن آثــار حضــرت      

اعلي را دريابد و اين امر در مورد جناب وحيد نيز صدق مي نمايد آنچه وحيــد را 
نزول آثار مباركه و فصاحت و بالغت و حالوت و استحكام تحت تأثير قرار داد، نحوه 

آن آثار بوده است . يعني همه اموري كــه در نثــر و نظــم ادبيــات موجــود جــائي 
 نداشته است .

 
 زندانها و اقسام شكنجه و مجازات )  امور قضائي و مجازاتها ( محاكمات،

 نويسد :  لرد كرزن در مورد قوانيني كه در ايران وجود دارد چنين مي  
ن محكمــه شــرعي ) شرع يا احكام مذهبي كــه مجريــا١: " دو نوع قانون وجود دارد 

شامل چند مال و مجتهد است كه گاهي به كمك قاضي و به رياست يكي از عمــال رســمي 
كه عنوان شيخ االسالم دارد برحسب معمول پادشاه يك تن از ايشــان را در هــر شــهر 

شفاهي و رسم و سابقه  هایسنت قانون عادي كه بر) عرف يا ٢بزرگ منصوب مي كند . 
استوار است بنابراين در نقاط مختلف مملكت متفاوت مي باشد و چون نص يا قــانون 
مدني در كار نيست از اين رو بسته به نيكو نهادي يا حرص و آزار افرادي است كه 

غربــي ســبك و نمونــه بــه شغل قضايي يا اجرايي دارند ... دادگاه مدني يا حقوق 
 )  ٣٧وجود ندارد ..." (

با وجودي كه محاكم شرعي حق صدور حكم را دارنــد ولــي اختيــار اجــراء بــا      
مأموران دولت است و هر چند كه رأي مجتهدان بندرت محل ترديد و فســخ واقــع مــي 
شود و معموال" مجري است باز ارجاع نهائي امر به دادگــاه مــدني شناســايي ضــمني 

چه راه براي ادامه جريان طــوالني مــذاكرات و رشــوه ، خاصــه  تفوق آن است . اگر
 ) ٣٨وقتي كه يكي از اصحاب دعوي شخص يا مأمور دولتي باشد باز خواهد بود .(

حاجي سياح در اين مورد در خاطرات خويش مي نويسد : " مجــازات هــر خطــا        
 ن هــم بــدونترتيب و قانون مقرري ندارد هر چه به نظر آقا آمد و دلــش خواســت آ

دهد . نسبت به عاجز بودن ، پول گرفتن به هر وسيله و هر بهانــه تحقيق انجام مي
معمول است . مجازات زنا و قتل و قمار و شراب و فحش و كتك و شكستن و هر افترا 

 ) ۴٠) و (٣٩اعضا و غصب اموال و هر شرارت و راهزني و دزدي پول است و بس ... (
زات محكومين در اين زمان در بسياري از كتــب تــاريخي قساوت قلب براي مجا      

موجود است و نحوه مجازاتها كامال" نشان از سخت دلي و عدم تــرحم عــاملين آنهــا 
دارد. اين امر در مورد جنگهاي بابيه و نحوه برخورد مــردم بــا هياكــل نــازنين 

 ست .شهدائي مانند جناب قدوس و جناب حجت و جناب وحيد كامال" ظاهر و عيان ا
     
 زنان    
دواج كرده و بــه گونــه اي اغلب زنان امكان تحصيل نداشتند و در نوجواني از    

شدند كه به راحتي بتوانند سمت كنيــزي شــوهر خــود را قبــول كننــد حــق تربيت مي
انتخاب همسر براي زنان و مردان به ندرت وجود داشــت . در ضــمن حضــور اجتمــاعي 

ي از اربردنــد. " بســير چادر و روبنــد، بــه ســر ميآنان بسيار كمرنگ و بيشتر د
نسوان متوسط الحال آنجا (ايران ) را تربيت شده بايد محسوب داشت و تربيت آنها 
عبارت از خواندن و نوشتن  اشعار و تغني و ترتيب انواع اغذيه ... كــه پختــه و 

نــي بايد گفــت كــه زنهــاي فقيــر ايرادر اندك مدتي فراهم بياورند ( است ) ... 
گذراننــد. البتــه هميشه ساعي هستند و هرگز اوقات خود را به بطالت و تنبلي نمي

زنان ايراني هم عيوب خود را دارند . يعني زنها عاشــق بــدگويي و غيبــت هســتند 
 )۴٠اغلب با يكديگر نزاع مي كنند و گاهگاهي حسودند ... (
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ي ايــران در عهــد در كتاب تاريخ اجتمــاع در مورد مجازات زنان خيانتكار       
هاي ايراني در خانه شوهر خــود بــه نفر از زن:" اگر يك قاجاريه چنين آمده است 

تقصير بسيار بزرگي مرتكب شود شوهر او نظر به بعضي مالحظات طالق را بر چاه مــرگ 
مجازاتي سنگين را براي او تعيين مــي  ترجيح مي دهد و يا با مشورت خانواده  وي

مــي هايي كــه امكــان تحصــيل را در منــازلم بجز خانوداهكند. از نظر تحصيل علو
توانستند ايجاد كنند، زنان از كسب علوم و معرف محروم بودند و قريب به اتفــاق 

) بــراي آنكــه تصــوير روشــني از زن ۴١ايشان از هر گونه سواد بي اطالع بودند. (
النسوان "  ايراني در عهد قاجار بدست داده باشيم بايد نگاهي به رساله " تأديب

سال بعــد  ٣۴( حدود  ١٨٨٠بيندازيم كه توسط مؤلفي ناشناس ظاهرا" در اوايل دهه 
از ظهور ) در طهران به چاپ رسيده است . اين رساله به عنوان دستورالعملي براي 

فرموده اند كه ناقص عقلنــد" بــه چــاپ خدا و ائمه طاهرين "طايفه " نسوان " كه 
مــرد باشــد و چــون و چــرا در اطاعــت " فناي محــض رسيده و به موجب آن زن بايد 

اگر آنچه بگويد اطاعت كند و فرمان برداري مرد را واجب داند ... نداشته باشد و
في المثل دستش را گرفته و به آتش اندازد آتش را گلستان و باغ و بستان بشمارد 

زن در  )  در مورد رفتار۴٢و تخلف از مرد به قدر يك نفس كشيدن جايز نداند . "(
مقابل مرد مي نويسد كه زن بايد ابدا" سخنان تلخ نگويد  ... و در كــالم ابــدا" 

از مرد گله نكند هر چند  هرگزاز مرد پيشي نگيرد و شكايت نكند ... او بايد كه 
) ۴٢از مرد ببيند و هرگز قهر نكند هر چند صدمات كلي ببينــد ... " (صد ناماليم 

 )۴٣و (
رت اعلي كه براي نسوان حقوق بسياري قائــل بــوده ( مثــل تعاليم مباركه حض     

تعليم و تربيت يكسان براي پسران و دختران ، حق انتخاب زوج براي زوجــه و شــرط 
طرفين و محدود نمودن طالق و ... ) و نمونه و الگــوي شــاياني كــه ارائــه رضايت 

ت تــا داده است ( جناب طاهره ) به زنان بابي نقــش و هــويتي تــازه بخشــيده اســ
آنجائي كه زنان را در حال تشويق مردان خود از بامها و حضور اجتماعي مــؤثر در 

ريز و زنجان مشاهده نمود ريز و حتي شركت در جنگ ، فداكاري و جانفشاني در نيني
توانند از غيبــت و بــدگويي و كارهــاي . شجاعت و شهامتي به آنان مي بخشد كه مي

ر و مصلحت خانواده خويش كــه موكــول بــه حضــور خانگي رها شوند و نه تنها از خي
پرداختــه ، در  نمردانشان در خانه است ، بگذرند كه خود به تشويق و ترغيب آنــا

 مگر حقانيت امر مبارك ؟جنگ شركت نمايند . چنين تقليب در تاريخ گواه چيست 
   

  خاندان جناب وحيد 
مــيالدي)  ١٧٧۵جري قمري (ه  ١١٨٩در سال پدر جناب وحيد جناب سيد جعفر كشفي     

) علوي موسوي و حفيد ۴۴تولد يافت . وي فرزند سيد اسحق ( به روايتي ابواسحق) (
شيخ حسين آل عصفور عالم معروف اخباري زمان خويش بود . سيد اسحق از داراب بــه 

جنين  ٣ظهور الحق جلد ) در ۴۵اصطهبانات رفت و در آنجا سيد جعفر بدنيا آمد . (
 ت :مرقوم شده اس

" ... آقا سيد جعفر در آنجا ( اصطهبانات ) حدود سال هــزارو صــدو هشــتاد      
واند متولد گرديد و در صغر سن و آغاز شباب تحصــيالت علميــه نمــود ولــي جــذبات 
باطنيه عنان از كفش ربود و از فارس به نجف شتافته مشغول به رياضيات و طاعــات 

مكاشفه پرداخت و معروف به علوم باطنيــه گشت و سنين چند به مراقبه و مجاهده و 
و كشف كرامات گرديد و تأليفات كثيره ... منتشر ساخت و در علوم فقه و اصــول و 
تفسير و حكمت و عرفان متطرف و متبحر و صاحب قلب و فكري سيال و متنور شد و در 
 نجف و اصفهان و يزد و طهران و بروجرد و اصطهبانات هر يك خانه و عائله تأســيس
كرد و اوالد و احفاد بسيار و ارادتمندان بي شمار فراهم نمود و با وفرت علــم و 

الشــأن عظمت و مكنت در بالد مذكور مي زيست و جمعي از اخالفش علماء و وعــاظ عظيم
 )۴۶شدند ... "  (

در ذيــل عنــوان ريحانه االدب مجلــد ســوم مرحوم " مدرس تبريزي " در كتاب       
كشفي ... چنين فرموده است . قوله عليه الرحمه : الشهره از كشفي در باره جناب 

اجالي علماي اماميه قرن سيزدهم هجرت که اصل ايشان از داربجرد فارس و با صــاحب 
اقدس نازل شده ) و سيد محمد  ]مستطاب  [ جواهر ( شيخ محمد حسن كه ذكرش در كتاب 

ايشان معاصر بوده و عــالمي باقر حجه االسالم ( سيد شفتي ساكن اصفهان ) و نظاير 
القدر و عظيم المنزلــه  است اديب نحوي عارفي فقيه اصولي محدث مفسر متكلم جليل

 و بالخصوص در حديث و تفسير بي نظير ... "
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ايشان به علت تبحر در تأويل آيات قرآن شريف و كثرت رؤيت و مكاشفات بــه       
محبوبيت بزيست . ســيد جعفــر در لقب كشفي اشتهار يافت و در كمال عزت و شهرت و 

 )۴٧فقه ، اصول ، تفسير، حكمت و عرفان متبحر و صاحب نظر بود . (
جناب سيد جعفر در دربار رفت و آمد داشت و مورد احترام فتحعلي شاه بودند.     

) صاحب فارسنامه در بــاره ايشــان مــي نويســد : " ... بــر حســب ظــاهر بــرگ ۴٨(
ابخانه ، نه در نزد خود نداشت و آنچه را مي گفــت كتابخانه در خانه ، نه در كت

از حفظ حافظ بود و بيشتر اوقات آيه اي از كالم هللا مجيد را عنــوان مــي فرمــود و 
 )۴٨آنچه متعلق به آن بود به استدالالت عقليه و نقليه بيان مي نمود ... " (

کر آنها در آثار و تأليفات متعددی ازجناب سيد جعفر كشفي باقی مانده که ذ     
 )۴٩( اين مجال نمی گنجد.

) كــه از ۵٠از جناب سيد جعفر يازده پسر و چهار دختــر بــاقي مانــده (         
جمله آنان " شـيخ موسي، شيخ علي، شيخ حسن، سيد سينا، سيد عيســي، ســيد روح هللا، 

 )۵١سيد صبغه هللا و سيدريحان هللا و سيد يحيي و جان بيگم بودند .(
آمده است : " ... طايفه شيخ جعفر همه از ذكور و انــاث  ص العلماءقصدر        

فرزند فقط دو تن از آنان به امر  ١۵) كه البته از اين ۵٢( همه فقيه مي باشند.
حضرت رب اعلي ايمان آوردند . فرزند هفتم (سيد يحيي) و فرزند يــازدهم ( جهــان 

د گر چه همگي داراي نفوذ و بيگم ) الزم به تذكر است كه پدر و برادران جناب وحي
احترام بسيار و قدرت فــراوان بودنــد هرگــز بــه معانــدت و معــاودت امــر الهــي 
برنخاستند و حتي از شواهد چنين بر مي آيد كه هــر جــا توانســته انــد بــه طــور 
حكيمانه به كمك و حمايت بابيان اقدام و قيام نموده اند (در سطور آينده شواهد 

ن خانواده سر ناسازگاري و جنگ با فرقــه يــا گروهــي را مذكور است) در حقيقت اي
 نداشته و بيشتر متمايل به رعايت و جلوگيري از خونريزي بوده اند.

 چنين نوشته شده است :  قصص العلماءدر باره فرزندان جناب سيد جعفر در     
) و تــدريس ۵٣" پس از شيخ ( جعفر ) ولد كبيرش شيخ موسي بجاي شــيخ نشســت (    
كه الحق فقيهي بود فريد و وحيد و تالي و ثاني پدرش بود و تحقيقاتي كه از  كرد

او نقل   نموده اند در غايت متانت و دقت بود و چون شيخ موســي عــالم فــاني را 
وداع نمود پسر دوم كه شيخ علي باشد به جاي پدر نشست و تدريس و تالمــذه بســيار 

و او را محقق ثالث ناميدنــد و آن  در حوزه آن بزرگوار به تحصيل اشتغال داشتند
جناب در تأسيس قواعد كليه و استحكام آنهــا معــدوم النظيــر و در توزيــع فــروع 

 )۵۴مانند پدر بزرگوار وحيد اعصار بود ... " (
برادر سوم شيخ حسن نام داشت " در سالي كه مير علي محمد باب طلوع كرد         

به عربستان نزد بعضــي از اصــدقا خــود  )۵۵قرآن جعلي خود را به همراه دو نفر (
فرستاد . آن دو نفر در بغداد وارد شدند . پادشاه بغداد اطالع پيدا كــرد قــرآن 
را از ايشان گرفت و آن دو نفر را حبس كرد و قضاه و مفتيان و افنديان عامه را 
جمع ساخته و بر اين قضيه ايشان را اطالع داد و ايشان فتوي به قتــل آن دو نفــر 

دند ليكن چون آنها عجم بودند خواستند كه قتل آنها به استحضار علماء اماميه دا
) خالصه پادشاه بغداد دو نفر از علمای افقه عجم را خواســت کــه ۵۶نيز باشد... (

درباره آنها حکم صادر کنند . شيخ حســن حکــم اعــدام صــادر نکــرد و گفــت آنهــا 
جنــاب مــال علــي بســطامي نقــل . اما در بــاره محاكمــه ) ۵۶(رسولنند و نه کاتب 

موجود است كه گرچــه در چهار مقاله تاريخي در باره قره العين متفاوتي در كتاب 
اي از ايشان ذكــر مورد حضور برادر جناب وحيد تأكيد مي كند ولي اقدام متهورانه

 نمي نمايد.
وقتي نجيب پاشا حاكم بغداد مالحظه نمود كــه دائــره امــرهللا روز بــه روز در      

اتساع است از علماء عراق دعوتي به عمل آورد كه با جناب مــال علــي ( بســطامي ) 
) پسر شيخ جعفــر از ۵٧مناظره و مباحثه كنند لهذا از نجف شيخ موسي و شيخ نجف (

كربال سيد ابراهيم قزويني و از كاظمين شيخ محمد حسن ياسين و شيخ حســن اســدهللا و 
قيب االشراف ... و غره را فراخوانــد و از از بغداد سيد محمد آلوسي و سيد علي ن

) نيز دعوت نمود كه در آن مجلس شركت كند وليكن چون پدرم مي ۵٨پدرم شيخ محمد (
دانست كه غرض نجيب پاشا از انعقاد آن مجلس تهيه استشهادي در رد امر الهي است 

 ا" از بغداد خارج شد .عمدو مسئولش را اجابت ننمود و مت
زا حضور بهم رسانيد و از او از كيفيت ظهــور ي در آن مجلس دهشتجناب مال عل     

و ادعاي حضرت اعلي سئوال كردند و مــال علــي در جــواب گفــت :" ان الــروح الحــق 
المنتظر قد ظهر و انه هو الموعود في صحف الد و كتبه " و شروع به تــالوت بعضــي 

طوري كه ايــراد آن  از خطب و آيات و مناجاتها از حضرت باب براي آنها كرد . به
مطلب در آن مجلس بر علماء سخت گران آمد و عمومــا" اعــراض و انكــار نمودنــد و 
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بالنتيجه مال علي را تكفير نموده و فتوي بر قتل دادند و با اين ترتيب آن مجلسِ 
مشئوم و منظور خاتمه پذيرفت . نجيب پاشا آن استشهاد و فتوي را كه علما عــراق 

ند به اسالمبول فرستاد.  برحسب دستور باب عــالي جنــاب مــال صادر و مهر كرده بود
 علي را ... از طريق موصل به اسالمبول بردند. (تلخيص ) 

و اما فرزندان ديگر ايشان " سيد صبغه هللا كشفي" بود . در شرح حــال شــيخ مرتضــي 
) سيد صبغه هللا كشفي فرزند ســيد جعفــر ۵٩انصاري در باره ايشان چنين مذكور است (

معروف به كشفي ... از علما شيعه و فقها اماميه متولد نجف اشرف و از شــاگردان 
) و در كربال دار فــاني را وداع گفتــه و كتــابي بــه نــام ۶٠جواهر و شيخ بوده (

بصائر االيمان يا دره الصافي تفسير ائمه الهدي در دو يا سه جلــد تــدوين كــرده 
 " ... 

يد جعفر دوازده فرزند بجاي مانــده اســت . در اين كتاب مذكور است كه از جناب س
جلد ششم به چند تن از برادران جناب وحيد اشاره شده است  مصابيح هدايتدر كتاب 

) ، سيد حسين ، سيد علي و سيد محســن كــه در يــزد ســكونت ۶١از جمله سيد مصفي (
 )  و سيد ريحان هللا۶٢۶داشتند و سيد سينا و سيد عيسي كه در اصفهان ساكن بودند (

از  فارســنامه ) صاحب ۶٣كه كوچكترين اوالد سيد جعفر بود و در بروجرد مي زيست (
اوالد وي غير از سيد يحيي يكي ديگر را به نام " عالي جناب قدسي انتساب ، زاهد 
عابد سالمه سادات سيد مصطفي" ذكر مي كند. در مورد كوچكترين برادر جنــاب وحيــد 

چنين نوشته است :" جناب آقــا ســيد ريحــان ،  كاتب نسخه حشمه السلطنه در حاشيه
مجتهد حاليه داراالخالفه و برادر آقا سيد يحيي است كه فعال" بر مسند شــرح مــذهب 

هـ . ق فــوت كــرده و  ١٣٢٧سيد ريحان هللا در سال  ١٣٢۴جعفري متمكن است. سنه رجب 
)  سال بعد از فــوت ســيد يحيــي ( جنــاب وحيــد ۶٢چنانچه مشاهده مي شود فوت او 

در تبريــز حيــات  ١٢٨٨اتفاق افتاده است يك برادر ديگر هم از سيد يحيي تا سال 
) داماد های جناب کشفی هم همگی از علمای صاحب نام ۶۴داشته به نام سيد روح هللا (

 بودند.
جناب سيد جعفــر در مكــه   ١٨۴۴هـ . ق مطابق دسامبر  ١٢۶٠در ماه ذي حجه       

 ) ۶۵مود . (حضرت باب اعظم را مالقات ن
 چنين مذكور است :  ٢جلد  ظهور الحقدر       

" ... آن حضرت ( حضرت اعلي) در اثناء سفر در ايام حج در مكه و نيز 
مدينه نفوس كثيره را به ساحل عرفان دعوت و هدايت نمود و براي جمعي 
از مشاهير علما و عظماء مانند شريف مكه و والي خوزستان و غير همــا 

يمنه حاوي آيات بديعه ارسال داشت پس برخي از ايشــان بــه توقيعات مه
محبت و ايمان او در آمدند و كثيــري اقبــال و توجــه در نياوردنــد و 
گفته اند كه در جمع مشاهير حجاج ايراني حاجي سيد جعفر شهير كشفي و 
حاجي سليمان خان افشار و امثالها نيز بودند و آن بزرگوار را ديــده 

 ... " و دعوتش را شنيدند
چنين آمده است كه جناب سيد جعفر پــس از مالقــات حضــرت بــاب ظهور الحق در      

) حضرت باب در سوره بيســت و هفــتم از ۶۶اعظم در ايام حج حبي به وي حاصل كرد (
 قيوم االسماء ( سوره االنوار ) ضمن خطابات مهيمنه اي به سيد جعفر كشــفي تصــريح

مر مبارك نامبرده ركني رفيع در جهان فاني و مي فرمايند كه در صورت اتباع از ا
 ) عين بيانات مباركه چنين است :۶٧در رفيق اعلي با حضرتشان محشور خواهد بود (

) قل للعالم الجليل جعفر العلوي انك علــي الحــق ۶٨" يا قره العين (
ان كنت بالباب هلل ساجدا" لقد كنــت فــي ام الكتــاب عنــدهللا محمــودا" و 

عليك علي الحق بالحق طوال وانه من هللا الحق لحــق بالكلمــه هوهللا قد كان 
االكبر علي العالمين جميعا" و انك بالحق في اآلخره منــا فــي الرفيــق 

ئ شهيدا ذلك مماقد اوحــي هللا االعلي باذن هللا العلي و هوهللا كان علي كل شي
اليك في سبيل الحكمه فانتظر علي الحق االكبر هذا الغالم العربي فــان 

 )۶٩نصرهللا و ايامه قد كان في ام الکتاب قربيا" ... (
، ســيد جعفــر را از جملــه بــه "ســيد صحيفه شرح دعــا غيبــت حضرت باب در       

 )۶٧المعاصر" و "عضد المحققين " توصيف فرموده اند. (
د يحظيره الواقع في بــواطن الرقــائق و الــدقائق ســ" و لقد بلغ الي 

فــي ســنابرقه المحــيط علــي المغــارب و المعاصر و عضد المحققين فصل 
المشارق فجزاه هللا في بيانه في حقيقه ذلك المســئله بالســر الواقــع و 
الكلمه البالغ و النور الساطع بعــد مــا انجمــد الكلمــات فــي قبــاب 
اشاراته ولكن ذلك ما كان اال الحقط قطره الناظرين فجزاه هللا كمــا هــو 

 )٧٠اهله و الحمدهلل رب العالمين ." (
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و نيز در توقيع مبارك راجع به سنا برق سيد كشفي فرموده اند قوله تعــالي      
: 

" و قد طالعت سنا برق جعفر العلوي و شاهدت آياتها و انه ما عرف اال 
نفسه و ما وصف االشئون عبوديته و كل ما قال في حق آل هللا سالم هللا عليهم 

 بــك فــيهم و اليليــق في تفسير الدعا و المشرقه عن ناحيه المقدسه لم
ف آل هللا اال بما تجلــي حرف عبوديته و ما وصعندهللا بشأنهم النه ما قرأ اال
ما  احد و ال يقدر بوصفهم عبد اذ يعرف آل هللاآخرهم في كنه ربوبيته و ال

 )٧١سواهم من فاضل ذكرهم ليذكرون و يوجدون ." (
اب از محضر مبارك مرخص جناب وحيد ( پس از ايمان ) در نهايت اشتعال و انجذ    

و مأمور ابالغ امر جديد به پدر خويش سيد جعفر كشفي شهير گشت ... جناب وحيد از 
شيراز يكسره به بروجرد سفر نمود و امر مبارك را به پدر خويش ابــالغ كــرد و از 
سخنان پدر چنان فهميد كه نامبرده منكر حقانيت حضرت باب نيست ولكن مايل اســـت 

 )٧٢او را بحال خود واگذارد ... ( كـه سـيد يحيي
 حاجي ميرزا جاني كاشاني در اين باره چنين نوشته است :     

" ... خالصه خدمت ايشان (جناب وحيد) عرض مي نمودم كه اي وحيــد زمــان 
پدر عاليمقدارت در حقيقت حضرت حق چه مي فرمايند ؟ فرمودند كه اظهار 

ذات اقدس بــاري كــه هــر گــاه توقف مي نمايد و قسم ياد نمودند به حق 
پدرم با آن جاللت قدر و عظمت شأن انكــار ايــن ظهــور بــاهر النــور را 
نمايد ؛ البته من به دست خود في سبيل المحبوب قاتل ايشان مي شــدم و 
حال آنكه پدري به مثل ايشان و پسري به مثل من در تحت فلك قمر بسيار 

معرفت بــه جهــت امتثــال كم يافت مي شود و به هر حال آن يكتا در صدف 
 )٧٣امر آن حضرت روانه به دارالخالفه گرديدند ... "(

) جناب ٧٣ميالدي ) واقع شد ( ١٨۵٠هـ . ق ( مطابق  ١٢۶٧وفات ايشان در سال      
سيد جعفر در بروجرد وفات يافت در مسجد خــودش مــدفون گرديــد و قبــرش در جــوار 

واهرهاي حضــرت رضــا (ع) هســتند . مقبره دو خواهران است كه به عقيده شيعه از خ
 سنگ قبر سيد جعفر كشفي كتيبه مفصل دارد .

 
 كودكي تا جواني جناب وحيد   

جناب آقا سيد يحيي فرزند هفتم سيد جعفــر و از زوجــه يــزدي ايشــان بــود.      
متأسفانه    بنا به نحوه تاريخ نگاري ايرانيان كه از ذكر زنان اكراه داشتند، 

جناب وحيد در دست نيست. اما آنچه مسلم و معلوم است پرورش چنين اطالعي از مادر 
نابغه دهر و اعجوبه دوراني بدون آغوش مادري دانا و مهربان محال و مستحيل  مي 

 باشد .
      

 
 

) در ٧۴مــيالدي ) ( ١٨١١هجري قمــري ( مطــابق  ١٢٢۶به هر حال جناب وحيد در سال 
جواني خود را در شهر يــزد گذرانــده اســت شهر يزد متولد شد و دوران نوجواني و 

) نيكالس پس از ذكر محامد و نعوت پدر جناب وحيد در باره ايشان چنين نوشــته ٧۵(
 است :

" پسر نيز در تحت تربيت پدر طولي نكشــيد كــه بــا پــدر از هــر حيــث 
برابري مي كرد و داراي همان احترام و شهرت پدر گرديد و قبولي عامه 

به طهران نمود و به خواهش محمد علي ميرزا پســر  پيدا كرد و مسافرتي
فتحعلي شاه با پسر او شــاهزاده طهماســب ميــرزا مريدالدولــه نــواده 
فتحعلي شاه هم خانه و هم غذا گرديــد. دولــت نيــز او را بــه واســطه 
لياقت و معلومات محترم مي داشت و غالب اوقات در موانع مشكله با او 

ودكي و جواني به تحصيل علــوم رايجــه مشورت مي كرد. ايشان از ايام ك
پرداخته و در بين فرزندان آقا سيد جعفر به كثرت علم و دانش و تقوي 
و تمسك شديد به اصول و مباني ديني معروف و از افاضل علماء و وعــاظ 
بي نظير شهرت يافت و با درباريان محمد شاه و خاندان سلطنتي آشنايي 

و ارادت مي ورزيــد و مــورد ثقــه و و دوستي كامل داشت و به او اخالص 
 )٧۶اعتماد شخص شاه قرار گرفت ... (

بنابراين جناب سيد يحيي پس از اتمام تحصــيالت خــويش از اعلــم دانشــمندان      
ايران زمين محسوب و با اخالق كريمه و سجاياي عظيم كه داشت مشــهور خــاص و عــام 

 )٧٧ير يافت .(گرديد و در دربار شاه قاجار احترام و محبوبيت كم نظ
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از دوران كودكي و نوجواني و نحوه تحصيالت ايشان اطالعي بيش از اين در دســت     
توان يقين كرد كودكي باهوش و ذكــاوت بســيار در محيطــي مناســب و نيست ، اما مي

تقريبا" استثنائي قرار گرفته است . چرا كه امكان تعليم و تربيت فقط براي عده 
امل وراثت و محيط وجود عزيزي چــون جنــاب وحيــد را بــه معدودي وجود داشته و تع

 عرصه شهود و ظهور آورده است و او را اليق فدا در ره حضرت بيچون نموده است .
جناب وحيد در شهر يزد تأهل اختيار نموده و صاحب چهار اوالد شــد و در نــي      

نم ازدواج ريز فارس با صبيه حاج شيخ عبدالعلي از علماي محلي به نام صــغري خــا
اي تشكيل داد و پسري به نام اسماعيل از اين اقتران حاصل گشت. نمود و    عائله

در يزد و ني ريز منازلي با اسباب و اثاث قيمتي و فاخر داشــتند. ايشــان منــزل 
ديگري هم در داراب داشتند كه متعلــق بــه اجدادشــان بــود و بــه ايشــان رســيده 

ودند ولي همسر ني ريزي ايشان بــابي بودنــد )  همسر يزدي ايشان مؤمن نب٧٨بود.(
(در اين باره در بخش "بازماندگان جناب وحيد " بيشتر توضيح داده خواهدشــد) در 

 ۴٧٧صظهورالحــق مورد نام فرزندان جناب وحيد حتي جنسيت آنها توافق بين تواريخ 
وجود ندارد. اينكه ايشــان در چنــد ســالگي تأهــل تاريخ نبيل و لمعات االنوار و 

اختيار كردند معلوم نيست ولي از آنجا كــه همــه ايــن فرزنــدان ايشــان قبــل از 
فرزند از يك همسر و يــك   ۴سالگي  ٣۴ايمانشان متولد گرديده بودند يعني در سن 

 ٢۶تــا  ٢٠فرزند از همسر ديگر داشتند. مي توان احتمال داد كه در اوج جــواني (
 سالگي ) ازدواج فرموده اند.

    
 ، اجتماعي ، خصوصيات اخالقي و ارتباط با دربارموقعيت علمي 

 جناب فاضل مازندراني در باره جناب وحيد و جناب حجت چنين نوشته اند :    
" جناب وحيد و جناب حجت گر چـه از حـيث سبقت و منقبــت ايمــاني از 
حروف حي و اصحاب اوليه حضرت نقطه اولي و نيز از اصحاب معروف شــيخ 

نبودند ولي از حيث مقامات علم و عرفــان و قــوه احسائي و سيد رشتي 
تحرير و بيان و رشادت و شجاعت در مقام ايمان پستي از اكثــر آنــان 

ســخنور  را نداشتند و جناب وحيد عالم و فاضلي ماهر و واعظ مقتدر و
 )٧٩و صاحب مسجد و محراب ومنبر بودند.(

د تعــاريف و تمجيــداتي اين مطلب بسيار جالب توجه و تدقيق است كه با وجو      
كه از پدر و برادران جناب وحيد در كتب تاريخي غير امري موجود است هيچ توصــيف 
و تمجيدي از جناب وحيد وجود ندارد و اين مطمئنا" از تحريف كتــب و تــاريخ بــه 
جهت تخفيف امر مبارك نشأت گرفته است . در اكثر كتب نه تنها از فضائل و مكارم 

د در ميان مردم سخني به ميان نيامده اســت بلكــه ايشــان را و محبوبيت جناب وحي
ت ايشان شواهدي صادق بر افردي جاه طلب معرفي نموده اند در حاليكه تمامي اقدام

روحيه خضوع و خشوع و عبوديت ايشان است . فرد جاه طلب چگونه از زن و فرزنــد و 
 با فراست و دانائي گذرد؟ اين امر را نيكالمي مال و مقام درباري و حتي جان خود

گويند اين سيد در دربار مقــام مهمــي را اشــغال دريافته و نوشته است: "مثال" مي
دهند. پس چگونه مي توان قبول كرد كه به طيب كرده بود و او را جاه طلب نشان مي

) در مــورد موقعيــت ٨٠خاطر و نشاط قلبي خود را در چنين كار خطرناكي اندازد؟ (
 يشان جناب فاضل مازندراني چنين نوشته اند :علمي و اجتماعي ا

" ... در ايام صغر و جواني تحصيالت علميه نمود، مجتمع علوم شده از 
افاضل علماء و وعاظ بي همتا گرديد و به عالوه وفور علــم و كمــال و 
فصاحت بيان و قدرت تقرير و استدالل داراي شجاعت و نيرو و قوت بازو 

ف و بــه كثــرت وت و خانــدان ســلطنت معــرنيز بود و نزد اولياء دولــ
 مخلصين و ارادتمندان موصوف گشت ."

علت ورود جناب وحيد به دربار و ارتباط با خاندان سلطنت ، مــي توانســته       
از ارتباط پدر ايشان با دربار و درباريان و حرمــت و احترامــي كــه شــاه بــراي 

كثــرت علــم و محبوبيــت ايشان قائل بودند نشأت گرفته و از طرف ديگــر بــه علــت 
 )٨١اجتماعي ايشان بوده باشد .(

جناب وحيد با آنكه در علم و حكمت فريد عصر خويش بود ، جــوهر محبــت و         
در وصـف ايشان چـنين مــي مقاله شخصي سياح ) حضرت عبدالبهاء در ٨٢ايمان بود. (

مــود ...." فـرمايند:   " ... دانا و زيرك بود و مراعات مقتضيات وقت را مــي ن
)  قدرت و جودت حافظه جناب وحيد زبانزد عموم و معروف بود كه تقريبا" تمام ٨٣(

) اين امر از طرفي نشان دهنــده ٨۴قرآن و سي هزار حديث به حافظه سپرده است . (
ذكاوت ايشان است و از طرف ديگر تأثير تربيت را به ذهن متبادر مي نمايــد چــرا 
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يار قوي داشت . (همانطور كه در شرح حال ايشان ذكر اي بسكه پدر ايشان هم حافظه
 شد)

چنين مذكور اســت : جنــاب ســيد يحيــي دارابــي ... تاريخ نبيل زرندي و در      
ترين علماء عصر خود و به صفات تقوي و نورانيت باطني مشهور و ترين و عالممشهور

سي وارد مي گشت مورد اعتماد عامه بود .... شخصيت ايشان چنان بود كه در هر مجل
، احدي از علماء جسارت تكلم نمي نمود و همه آنها در محضر ايشان ساكت و سراپا 
گوش بوده و همگي بر تقدم ايشان از جهت علــم و تقــوي و فضــيلت مــذعن و معتــرف 

 بودند. 
 

 ايمان جناب وحيد 
  

" اشهد بأن من اول کلمه خرجت مــن فمــه و اول نــداء ارتفــع منــه بمشــيتك و    
 )٨۵ادتك انقلبت االشياء كلها و السماء و ما فيها و االرض و من عليها " (ار

در مورد تحقيق محمد شاه و نحوه ايمان جناب وحيد ســئواالتي چنــد بــه ذهــن      
 متبادر مي شود :

 اوال": محمد شاه به چه علت تصميم به تحقيق در باره امر حضرت اعلي گرفت ؟
د را مأمور تحقيق نمي كرد ، آيــا امكــان داشــت ثانيا": اگر محمد شاه جناب وحي

 ايشان ايمان بياورند؟
ثالثا": چرا محمد شاه از بين عمال و كارگزاران بسيار كه به خدمتگزاريش حاضــر 

 بودند ، جناب وحيد را براي اين مأموريت برگزيد؟
 رابعا": جناب وحيد چگونه به امر مبارك ايمان آوردند؟

 چه تأثيرات و نتايجي به دنبال داشت ؟ خامسا": ايمان جناب وحيد
گرچه مورخان در مورد علت و انگيزه تحقيق شاه و زمان فرستادن جناب وحيــد      

به اين مأموريت اتفاق نظر ندارند، اما همگي در اين باره كه اين اتفاق پــس از 
شهرت امر مبارك و ترس علما و دولت از اين اشتهار رخ داده و ايــن امــر پــس از 

 ر حضرت اعلي واقع گشته ، متفق القولند.سف
، علت و انگيزه تحقيــق شهداي يزد جناب محمد طاهر يزدي مالميري در تاريخ      

... در مسجدالحرام باالي منبر "اند:را اظهار امر قائميت حضرت در حج ذكر فرموده
اينــد مي روند و آن روز كه حج اكبر بوده باالي منبر اظهار امر قائميــت مــي فرم

باري چون اين نداي جانفزاي الهي در ايران انتشار عظيم يافت محمد شــاه قاجــار 
سلطان ايران حضرت آقا سيد يحيي وحيد كه ... آن اوقات در طهران تشريف داشــتند 
و محمد شاه ارادتي عجيب به ايشان داشـت، آن حـضرت را يك اسب و يك شمشــير داد 

 )٨۶نه شيراز نمود ... " (و مبلغي براي مخارج و ايشان را روا
چنين نگاشته انــد: " بــه محــض قميص نور جناب "ديويد روح " (روهه) در كتاب    

مراجعت حضرت باب از سفر حج ، شعله نار اصالحات مذهبي ازدياد يافــت . نماينــده 
منتخب شاه ، عالم شهير و عالي مقدار يعني سيد يحيي دارابي براي تحقيق از صحت 

 )٨٧ربي جديد الهي اعزام گرديد .... " (و سقم ادعاي م
جناب فيضي در كتاب حضرت نقطه اولي علت اين امر را سفر دوم جنــاب مالحســين     

به شيراز مي داند يعني مدتي پس از دستگيري حضرت اعلي در خارج شيراز و محاكمه 
 حضرت در دارالحكومه :

بــه شــيراز) و " ... نتيجه و ثمر اين سفر جناب مالحسين (دومين ســفر 
همچنين ساير حروف حي و اصحاب جهــت ابــالغ و انتشــار امــر مبــارك در 
اطراف و اكناف كشور آن شد كه نهضت امر جديد بابيه اهميت يافته عده 
زيادي از نفوس مستعده در صدد فحص و تحقيق برآمــده ايمــان آوردنــد. 
حتي از درباريان دولتي مانند ميرزا لطفعلــي پــيش خــدمت محمــد شــاه 
ايمان آورده و شخص محمد شاه نيز دربــاره ظهــور جديــد صــحبتهايي از 
مخالف و موافق شنيده و حسين خان آجودان باشــي والــي فــارس هــم بــا 
ارسال مكاتيب مملو از تهمت و افترا شاه را دچار نگراني نموده بــود 
؛ لذا تصميم گرفت براي كشف حقيقت شخص مورد اعتمــادي را بــه شــيراز 

 )٨٨آنچه حق و حقيقت است ، آشكار سازد .... " (گسيل دارد تا 
نيز مطالبي مشابه نگاشته شده است كه مرجع هر دو مشكبيز  ني ريزو در كتاب     

 آنها ظهور الحق مي باشد : 
" و هم  در آن ايام توقف حضرت باب اعظم در شيراز جمعي از علماء و 

بــراي زيــارتش و  فضالء و طالب حق و حقيقت از بالد ايران و عراق عــرب
درك مقاصد و مآربش به دانسو شتافتند و علي قدر مقدور فيض و بهــره 
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از عرفان و ايمان و تربيت روحانيه يافتند و چنانچه حاجي سيد جواد 
كربالئي شهيد سابق الذكر و نيز شيخ حسن زنوزي با شــيخ ســلطان عــرب 

ن بــدان متفقا" از عراق عرب و مال شيخ علي (عظيم) ترشيزي از خراســا
بالد و به محضرش تشرف جسته چندي مستفيض از آن انوار بديعه شــدند و 
آقا سيد يحيي بن آقا سيد جعفر كشفي براي مالقات و تحقيق حال و فهم 
آثار و اسرارش از طهران بدان سو رفت. آورده اند که به امــر محمــد 

و شاه مبعوث به شيراز براي كشف آن امور گرديد چه كه جمعيت مؤمنين 
محبين حضرت ذكرهللا حتي در ما بين اعضاء درباريان دولتي بسيار بودند 
و ميرزا لطفعلي پيش خدمت كه با آقــا ســيد يحيــي نهايــت مصــادقت و 
يگانگي داشت از اين طايفه بود و حسن خان والي فارس و علماي شيراز 
و غير هم بوسيله مكاتبه شاه را به انديشه انداختنــد و او چنانچــه 

اهيــات واعداء سخنان مخوفي در بــاب آن مظلــوم شــنيده از اف از طرف
مردم سايره نيز اخباري در خصوص آن بزرگوار به سمع وي رسيد. برخــي 
مي گفتند و شهادت يافت كه نائب حضرت موعود منتظر غايب و باب اوست 

)  طالع شده و منكرين ٨٩و بشارت مي دهد كه ( قريبا" با علم مبين)(
واهد داد و بعضــي او را بــاب علــم و نقطــه (عليــه و طغاه را جزا خ

الهيه) و ملجاء و مالذ روحاني عصر مي ستودند و نيز مقامات معنويــه 
و كرامات و خوارق العاده و قدرت اجابت دعوات در بــاره وي اشــتهار 
داشت و اين اخبار متشتت شاه را كه مردي صوفي مسلك (بــود) و خــويش 

و متنفــر از مالهــاي قشــري متعصــب  را عاري از تعصب و طالــب حقيقــت
آن داشت كه سيد يحياي مذكور را مــأمور شــيراز و تحقيــق  شمرد برمي

 )٩٠حقيقت مدعاي آن قدوه اهل راز [نمايد] ... " (
 اما نيكال در تاريخ خود چنين نوشته است :

" ... ( پس از اقدامات جناب مقدس و جناب قدوس ) شهر شــيراز صــحنه 
مناقشات گرديد كه بكلي آرامش عمومي سلب شده بود. نمايش مباحثات و 

زوار و كنجكاوان و هواخواهان فتنه و فساد اين شهر را ميعاد قــرار 
داده و به نقل و تفسير اجفار تازه مغول بودند بعضــي ايــن امــر را 
قبول مي كردند و پاره اي برعكس مخالفت مي كردند و بــه ســيد جــوان 

ام اهل شهر هيجان شــديدي توليــد شــده طعن و لعن مي نمودند و در تم
العــاده بود . همه عصباني و ديوانه بودند مالها نيز با اضــطراب فوق

مي ديدند كه شماره پيروان مذهب جديد پيوسته رو به ازدياد مــي رود 
و بنا بر اين مشتريان و وسايل عايدات آنها روز بــه روز كمتــر مــي 

و تحمل طوالني مساجد آن را گردد پس بايد فكري كرد كه ممكن است صبر 
از مشتريان پا برجايشان خالي کند و البته وقتي كه اسالم بــي دفــاع 
ماند مغلوب خواهد شد از طرف ديگر حســين خــان نظــام الدولــه حــاكم 
شيراز بي نهايت مشوش بود و مي ترسيد كه اگر سهل انگاري كند فتنــه 

گيري از آن غير و شورش به صورت بدتري درآيد و به جايي برسد كه جلو
ممكن باشد و به عالوه كمترين اثرش اين باشد كه مورد بي مرحمتي شاه 
واقع شود . از طرفي هم باب به وعظ و نشر مذهب خود قناعت نمي كــرد 
و اشخاص قوي االراده را به سوي خود مي خواند و مــي گفــت: كســي كــه 

كنــد معرفت به قول خداوند دارد و در موقع شدايد بــه او كمــك نمــي 
مانند كسي است كه سيد الشهداء حسين بن علي در كربال رو گردان شــده 

اند (كتاب بين الحــرمين) نظــر است و آن گونه اشخاص از زمره مشركين
به اينكه در اين مواقع منافع شرعي و عرفي با هم موافقت پيدا كــرد 
نظام الدوله و شيخ ابوتراب امام جمعه شيراز هم رأي شدند كه بايــد 

نوع اهانتي بــه ايــن متجــدد وارد آورد تــا در انظــار عامــه از يك 
اعتبار بيفتد و شايد بدين طريق از انقالب جلوگيري شود و موفــق بــه 
آرامش شويم . بنابراين اين اجتمــاع بزرگــي از علمــا و تجــار شــهر 
فراهم كردند و باب را نيز به آن مجمع آوردند شيخ ابوتراب به محــض 

خشم و غضب خودداري كند و يك مرتبه زبــان بــه ورود سيد نتوانست از 
هتاكي گشود و به او خطاب كرد : "تو كيستي و براي چه باعث اين همه 

اي؟ " باب با كمال آرامي جواب داد : " مــن نايــب انقالب و شورش شده
خدا هستم براي هدايت مردم به سوي حقيقت و رستگاري چرا به من مالمت 

ايم ؟ شيخ ابوتراب مي به مخلوق خدا دادهمي كنيد؟ آيا چه تعاليم شو
از اين اندازه آرامش خاطر و شجاعت، بيشتر عصباني شد با چوب دســتي 
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كه در دست داشت او را زد و از شدت هيجان با مشت به سر و كله خــود 
)  حضار تماشــاي ايــن صــحنه را نپســنديدند و بــه آن ٩١نيز مي زد؟(

و خشــونتها شايســته نيســت و  خاتمه دادند و گفتند اينگونه تندي ها
اگر در اعمال خود اصرار ورزند هتك احترام خود را نمــوده انــد پــس 
باب را روانه منزل كردند و به او توصيه نمودند كــه ســاكت باشــد و 
دست از موعظه و تبليغ بكشد به عالوه گفتند كه دائــيش شخصــا" بايــد 

خــواهر زاده  مسئول اعمال و رفتار او باشد بنابراين ميرزا سيد علي
را به منزل خود برد و در را به روي او بست تا كسي بــا او مــراوده 
نكند و علماي كم تجربه اميدوار شدند كه با اين عمل ، جنبش و نهضت 
تهديد آميز فرو نشست اما اين كار نتيجه معكوس بخشيد و اين اذيت و 

 آزار باعث بسط و توسعه آن طايفه گرديد.
بعد دقت عامه به يك طرز جالب توجهي به حــوادث از اين تاريخ به    

شيراز معطوف گرديد و همه مي خواســتند بداننــد قضــيه چيســت؟ و چــه 
مقصودي در كار است؟ و هر كس در جهتي يا جهت عكس آن متوجه قضيه مي 
شد و انقالب به منتها درجه رســيد. در همــين موقــع بــود كــه تصــميم 

مالها به فكر افتادند كه بهتــر گرفتند ضربت بزرگتري به او بزنند . 
آن است باب را قهرا" مجبور نمايند كه در حضور عامه مــذهب خــود را 
انكار كند پس رفتند به منزل او و پس از تهديدات و آزارهــاي مــوحش 

 او را كشاندند به مسجد بزرگ . 
باب باالي منبر رفت و با يك بيان مملو از نيرومندي و ايقان و      

يت خود را به طوري اعالن كرد كه تمام حضار قهرا" ســاكت فصاحت مأمور
شدند در نتيجه اين نمايش عمومي كه بواسطه حماقــت در تمــام ايــاالت 
ايران رو به شدت گذارد و قضيه به طوري اهميت پيدا كــرد كــه محمــد 
شاه يك نفر از علماي بزرگ را كه نسبت بــه او اعتمــاد كامــل داشــت 

ايع و چگونگي قضيه باب گزارش صحيحي بدهد روانه شيراز كرد تا از وق
)  " ...٩٢( 

بدين ترتيب نيكال اقدام شاه براي تحقيق را پس از مسجد وكيــل ذكــر كــرده       
است البته در جاي ديگر اين تحقيق را پس از واقعه طبرسي ذكر مي نمايد كه مطلب 

 اخير كامال" نادرست است چنانچه مي نويسد:
يع در شمال ايران جريان داشــت (منظــور واقعــه " هنگامي كه اين وقا

طبرسي است) ايالت مركزي و جنوبي نيز به واسطه تبليغات مبلغــين بــا 
حرارت مذهب جديد كامال" به جنبش آمده بود. ملت سطحي جاهل زود باور 
به حد افراط وهم پرست از اعجازات متواليه كه در هر لحظــه داســتان 

ت فرو رفته بود. مالهــا نيــز مضــطرب ، آنها را مي شنيد كامال" در به
هــا و احساس مي كردند كه گله گوسفندانشان در شــرف فــرار اســت تهمت

نسبتهاي شرم آور را روز به روز مضاعف مي كردنــد دروغهــاي مــوحش و 
خياالت خونريزانه به وسيله آنها منتشر شده بود و توده در ميان خوف 

ؤلفين معتقدند كه شــاه در و رجاء امرار حيات مي كرد. پاره اي از م
مقابل اين انقالبات مذهبي مردد مانده كه چه تصميمي را بايد اتخــاذ 
كرد و خواست به دقت در اين موضوع و ارزش آن رسيدگي بــه عمــل آيــد 
بنابراين شخصي را انتخاب كرد ... و او را مأمور كرد كه به شــيراز 

شــخص آقــا ســيد رفـته حـقيقت امر را تحقيق و گـزارش دهـد . ايـــن 
 )٩٣يحيي پسر آقا سيد جعفر كشفي بود ... (

اما در مورد اين كه تحقيق شاه پس از واقعه مسجد وكيل انجــام شــده اســت       
نوشته جناب آقــا محمــد مصــطفي  "الرساله التسع عشريه في تاريخ حضره االعلي "در

است ، چنــين  البغدادي است و به زيب تأييد و تصديق حضرت عبدالبهاء آراسته شده
 مذكور است : 

" يومي از ايام جمعيت علماء و حاكم شيراز حسين خــان بــا جمعــي از 
فقها حضرت اعلي را در مسجد حاضر نموده و اصرار و اجبار كردند كــه 
بفرمايند كه اين شهرت و روايت كه از من كرده اند كذب است من خبــر 

ه اي اســت. چــون ندارم اين روايات و حكايات جميع از مالحسين بشــروي
حضرت به منبر تشريف بردند خواستند اول خطبه اي بخوانند نگذاشــتند 
گفتند جوهر مطلب را بگوييد در كمال متانت نوعي بيــان نمودنــد كــه 
ظالمان ساكت و محبان ثابت ماندند. چون از منبر نزول فرمودند خلــق 

امــر  گفتند اين شخص ادعاي خويش را مجمال" اثبات فرمود. چون انتشار
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حضرت اعلي به اين درجه رسيد و شهرتشان انحاء ايران را گرفت نفوسي 
كه هميشه در طلب رئيس روحاني و منتظر موعود بودند به ســمت شــيراز 
حركت نموده و به هر وضعي ممكن بوده به حضور مبارك حضرت اعلي مشرف 
شده گوش به بياناتش داده به شرف ايمان فائز مي شدند و بــه تبليــغ 

 ران در نهايت جديت قيام مي نمودند.ديگ
از جمله نفوس مهمه كه در آن وقت به شيراز آمــد (آقــا ســيد يحيــي  

دارابي) بوده كه از علماء مشهور و سادات معــروف ايــران بــود و در 
علم و فضل عند العموم مسلم و موسوم به كشفي. اين شخص براي تحقيــق 

ز رســانيد و چنانچــه اين امر از طهران سفر نموده خود را بــه شــيرا
بعضي از مورخين نگاشته اند در مجلس حسين خان و علما كه بــه حضــرت 
نقطه اولي اهانت وارد آوردند، حاضر بوده و همان جا شيفته مظلوميت 

 )٩۴كسي وجود مـبارك مي گردد." (و بي
فتنه بــاب در مورد يك مجلس با حضور علماي شيراز و حاكم فارس مطالبي در       
ي كتب ديگر غير امري موجود است كه در آنجا به مكالمه و مناظره با حضــرت و بعض

)  اما چنين مطلبي در هيچ يك ٩۵پرداخته اند و جناب وحيد هم حضور داشته اند .(
از كتب تاريخيه امريه موجود نبود مگر رساله فوق كه بيشتر به نظر مي رسد همان 

. البته چون اين مجموعه كــه عبــارت دستگيري اول حضرت اعلي در دارالحكومه باشد
از نطقهايي براي نوجوانان و جوانان است به نظر و تأييد حضرت عبدالبهاء رسيده 

 جاي تحقيق بسيار وجود دارد.
جناب اشراق خاوري زمان تشرف جناب وحيد را بين مــاه آگســت تــا ســپتامبر       

رت اعلي از بوشهر بــه )  ايشان ورود حض٩۶هـ . ق) تعيين كرده اند.( ١٢۶١( ١٨۴۵
و وارد شدن عبدالحميد داروغه براي دستگيري حضرت   ١٢۶١شيراز را جمادي الثاني 

مرقوم نمــوده  ١٨۴۵سپتامبر  ٢٣مطابق  ١٢۶١رمضان  ٢١اعلي به خانه مبارك را در 
نمي تواند درست باشد. زيرا در ايــن صــورت مــدت اقامــت  ١٨۴۵اند كه البته سال 

اين تــاريخ    God Passes Byماه بوده است. طبق مندرجات  ۴فقط حضرت اعلي در شيراز 
) جناب وحيد در يكي از نوشته هــاي خــود تــاريخ ٩٧م. بوده است. ( ١٨۴۴سپتامبر 

هجري (آپريــل ـ  ١٢۶٢مالقاتش را با حضرت باب در شيراز ماه جمادي االول از سال 
تحقيق محمد شــاه چنــين علت مطالع االنوار ) در ٩٨م .) ثبت نموده است.( ١٨۴۴مي 

 آمده است :
" استدالل پيروان حضرت باب و تبيين عالمات ظهور و تفسير آيات كه براي مــردم    

بيان  مي كردند سبب حيرت نفوس مي گشت و وضيع و شــريف را در پايتخــت ايــران و 
ساير نقاط آن مملكت به جستجو و بحث وادار مي نمود حتي سلطان ايران محمد شــاه 

استماع قيام باب و اصحاب متوجه اهميت مطلب شد و در صدد تحقيــق موضــوع  نيز از
 )٩٩برآمد ... " (

 و حضرت ولي امرهللا در اين باره چنين مي فرمايند :   
" ... شور و ولهي كه در اصحاب شعله ور شده بود به افــراد علمــاء و 
 تجار و طبقات عاليه اجتماع راه يافت به نحــوي كــه كــل در جســتجو و
تفحص افتادند و فكر تحقيق و تدقيق در بين اهــالي در سراســر مملكــت 
قوت گرفت و نفوس بيشمار با عشق و عالقــه سرشــار در محاضــر و مجــالس 
حضور يافته به اصغاء بيانات رسوالت و داعيان باب كه به نهايت شجاعت 

اندنــد، خوو خالي از بيم و فخاســت طالبــان را بــه شــريعه الهيــه مي
پرداختند باري اين همهمه و انقالب و دمدمه و التهاب اوج گرفت و كار 
اهميت حاصل نمود به قسمي كه محمد شــاه درصــدد تحقيــق برآمــد ... " 

)١٠٠( 
 چنين مي فرمايند :مقاله شخصي سياح و حضرت عبدالبهاء در 

" ... باري چنانچه ذكر شد از عدم تجربــه و مهــارت علمــاء در فنــون 
يه و تتابع فتاوي گفتگو زياد شد و تعرض به باب ولوله در ايران سياس

انداخت و سبب ازدياد اشتعال محبان و اقبال متوقفان گرديد چه كه از 
اين وقوعات جستجوي ناس زياد شد و در اطراف ايران بعضي از عباد بــه 
او گرويدند و كار اهميت پيدا نمود به قسمي كه خاقــان مغمــور محمــد 

را كه از مشاهير علماء و سادات ... تعيين نمــود و اســب و  شاه شخصي
خرجي داد كه به شيراز رود و بنفسه فحص ايــن كميــت را نمايــد ... " 

)١٠١( 
 

 نتيجه گيري 
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بــه طــور تاريخ نبيــل زرنــدي و قرن بديع و كتاب مقاله شخصي سياح از محتوي    
س از حادثه مسجد وكيــل ضمني استنباط مي شود كه واقعه مأموريت جناب سيد يحيي پ

) ١٠٢فرانسوي بدين نكته تصــريح مــي شــود .(تاريخ نيكالي شيراز پيش آمد ولي در 
الزم به ذكر است كه در اين باره تصريح و تأكيدي در سه كتاب مذكور وجود ندارد. 
جناب ابوالقاسم افنان واقعه مســجد وكيــل را از نتــايج ايمــان وحيــد و نتيجــه 

ثر توسط حاكم شيراز و علماء مي داند و ايــن مطلــب را از مطالعه تفسير سوره كو
قول جناب سيد حسين كاتب وحي ذكر مي كند كه در مكتوبي به شرح واقعه مسجد وكيل 
پرداخته است و در اين مكتوب اخير از همه مطالب و اقوال گذشته مستندتر به نظر 

 مي رسد.
حقيق بــوده انــد و يــا بــه در مورد اينكه جناب وحيد موكل محمد شاه براي ت    

سائقه فطرت و روحيه تحقيق و تفحص در باره امر مبارك اقدام نموده انــد اقــوال 
 موافق است .مورخين متباين و نا

بعضي از مؤلفين و مورخين، جناب وحيد را صرفا" وكيل شاه براي تحقيق مــي       
 Le Journalيايي درمجلــه آســ (GILBERT)دانند مثال" رمان نويس فرانســوي، ژيلبــرت، 

Asiatigue  چاپ شده ، نوشته است :" محمد شاه  همين كه خبر ظهور  ١٨٧٣ كه به سال
و اظهار امر باب را شنيد يكي از علماء مورد اطمينان خود را بــه نــام دارابــي 

) و نيكال در تاريخ خود چنــين ١٠٣براي تحقيق از چگونگي  امر به شيراز فرستاد (
 مي نويسد : 

سيد يحيي) مسافرتي به طهران نمود و به خــواهش محمــد علــي  " ... (
ميرزا پسر فتحعلي شاه با پسر او شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيدالدوله 
نواده فتحعلي شاه هم خانه و هم غذا گرديد. دولت نيز او را بواسطه 
لياقت و معلومات محترم داشت و غالب اوقات در موانع مشــكله بــا او 

بود كه محمد شاه و حاج ميــرزا آقاســي بــه خيــال  مشورت مي كرد اين
افتادند كه در اين موقع او را مأمور شيراز كنند زيرا كه به اصالت 
و امانت او اعتماد كامل داشتند. شاه اسبي بــا مخــارج ســفر بــه او 

 )١٠۴داده و به طرف شيراز روانه نمود ... "(
او را انتخــاب و مــأمور  و نيز در جاي ديگر چنين آورده است : " ... شــاه     

رفتن شيراز كرد كه برود با باب رابطه پيدا كند و كامال" از نتايج سياســي ايــن 
تجدد كه ممكن است صورت كشور را دگرگون سازد تحقيق و تفحص نمايــد و مراتــب را 

 ) ١٠۵به مركز گزارش دهد ." (
 و پس به ضميمه چنين نگاشته است : 

شدن او را از طرف شاه منكرند و مــي گوينــد حــس  " بعضي از مورخين ، مأمور    
كنجكاوي خودش او را به مسافرت شيراز وا داشت اما مدركي كه باعث اظهــارات مــا 

 )١٠۵شده به قدري زياد و توافق دارد كه من قهرا" به آنها اعتبار مي دهم ." (
ل پــس متأسفانه ذكري از اين مدرك نشده است. اما يكي از مهمترين داليــ         

از شهادت آثار مباركه در اين باره ورود جناب وحيد به منزل حسين خان مي باشد، 
همين امر ثابت مي كند كه ايشان به عنوان يك مأمور دولتي وارد شهر شيراز شــده 
اند و همچنين مالقات ايشان در زماني واقع شده كه حضرت اعلي در منزل خــال تحــت 

قات و رفت و آمدي با احتياط و مخفيانه صــورت نظر و حبس بوده اند و هر گونه مال
 BINNINGمي گرفته است . سختگيري و مواظبت حســين خــان در مطلبــي كــه باينينــگ 

 ) نوشته است قابل فهم و تصور است :١٠۶مستشرق انگليسي (
" سيد جواني از عائله پيغمبر اسالم اظهار كرده بود كه موعود قرآن و عالم      

مــيالدي  ١٨۴۴هجري يعني  ١٢۶٠بق مندرجات قرآن مي بايست در سال اسالم است كه مطا
ظهور مي كرد ... خيلي مايل بودم اين شخص را مي ديدم ولي حسين خان حاكم فــارس 
او را تحت نظر قرارداده و درنهايت شدت با او و پيروانش ضديت مي نمايد يــا از 

 انتشار عقايدش جلوگيري مي نمايد ... " 
كه جناب وحيد نه تنها آزادانه به مالقات حضــرت شــتافتند و دچــار در حالي      

مشكل و مـخالفتي نـشدند بلكه خود وارد مـنزل حسين خـان شدند . در ضمن جـــناب 
وحيد طبق شهادت شاهدان عيني در مسجد مصالي يزد به مأموريت خود اشــاره فرمــوده 

 ) ١٠٧اند .(
ده است اكثر مورخين غيــر بهــائي ايــن همانطور كه جناب نيكال نيز اشاره كر     

مأموريت را انكار كرده اند و انگيزه و علت اين كار كامال" واضح و مبــرهن اســت 
زيرا مي خواستند از اهميت اين قيام مبارك كاسته ، ارتباط جناب وحيد با دربار 
را كمرنگ و بي اهميت جلوه دهند و از ارزش ايماني جنــاب وحيــد بكاهنــد . امــا 

نمودن ايمان جناب وحيد به وكالتي كه سلطان ايران به وي داده بــود امــر موكول 
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بخالف واقع به نظر مي رسد چرا كه جناب وحيد عالمي محقق و دانشمند بــود و نمــي 
توانست در برابر اخبار مهمي بي تفاوت باشد . چنانچه جناب " حاجي ميرزا جــاني 

ه علت تصديق جناب وحيد به امــر كاشاني " طي سفر يزد به طهران از ايشان در بار
 مبارك را سئوال نموده و ايشان در پاسخ چنين فرموده اند :

" ... من بعد آنكه خبر ادعاي آن جناب رسيد مردم از من سئوال نمودند كه       
شما در حق ايشان چه مي گوييد . گفتم الحال ايشان را ساكت  هستم تا آنكه خــود 

گردم آنچه فهميدم خواهم گفت پس روانه شيراز گرديدم . ياب فيض مالقات ايشان شرف
) "١٠٨( 

ممكن است خواننده نكته بين بر اين دليل ايراد وارد كند و بگويد سئواالت       
تواند در شهر يزد و پس از احاله مأموريت به ايشان صورت گرفته باشد . مردم نمي

ود است كه شبهه را بر طرف مي موجمطالع االنوار اما در اين باره مطلبي در كتاب 
 كند : 
" ... سيد يحيي باطنا" از اين مأموريت خوشحال شد زيرا خودش هم ميل داشت      

اش بــراي كه در باره باب تحقيقاتي كند ولي چون سفر شيراز نظر به جهاتي وســيله
او فراهم نبود از اجراي مقصود باز مانده بود . وقتي كه امر شاه رســيد مجبــور 

 )١٠٩اطاعت گرديد و به جانب شيراز رهسپار شد ." ( به
و همچنين بيانات جناب ميرزا ابوالفضائل كه از جناب حاجي سيد جواد نقل        

 مي كند ، به مطلب مذكور قوت بيشتري مي بخشد ، مذكور مي گردد: 
" ... مرحوم آقا سيد يحيي از بس اقوال مختلف را شنيد اراده نمود كه خود      

عازم شيراز شود و به حضور مبارك مشرف گردد و بنفســه بــه امــر مبــارك رســيدگي 
نمايد و حاجي ميرزا آقاسي شخص اول از اين معني آگاه شد و عزم سيد را به حضور 
شاه معروض داشت . محمدشاه ... به وساطت ميرزا لطفعلي پيش خدمت از سيد خــواهش 

فسار و اطالع نظر خود را به شاه اعــالم اين مجاهده و اجتهاد پس از استكه درنمود
 )١١٠دارد ... " (
توان گفت شايد در صورت مأمور نبودن از طرف شــاه ، ايــن بنابراين مي          

تحقيق كمي ديرتر اتفاق مي افتاد اما قطعا" رخ مي داد و تقدير الهي نخبگــان و 
 برگزيدگان را به جانب امر الهي رهنمون مي سازد . 

در مورد اينكه چرا محمد شاه جناب وحيد را براي اين اقدام مهم برگزيد اما     
 توان چند علت را ذكر نمود .مي

دليل اول را بايد خصوصيات و ويژگيهاي بي نظير و شايان تحسين جناب وحيد و     
شهرت و محبوبيت ايشان هم در دربار و هم نزد مردم دانســت .ايشــان از " افاضــل 

) بوده و به عالوه ، فــرت علــم و كمــال و فصــاحت ١١١بي همتا "(علماء" و "وعاظ 
بيان و قدرت تقرير و استدالل داراي شجاعت و نيرو و قوت بازو نيــز بــود و نــزد 
اوليا دولت و خاندان سلطنت معروف و به كثرت مخلصين و ارادتمندان موصــوف گشــت 

شاه مرحوم و حــاجي ) "... به علم و فضل اشتهار داشت و مخصوصا" محمد ١١١... "(
) از علماء ١١٢ميرزا آقاسي معروف به شخص اول به حضرتش وثوق كامل داشتند ... (

)" ١١٣مشهور و سادات معروف ايران بود و در علم و فضل عند العمــوم مســلم ..."(
)" ... در بــين علمــاء ١١۴... محمد شاه ارادتــي عجيــب بــه ايشــان داشــت ..."(

رهيزگاري و علم و دانــش و احاطــه حقــائق و دقــائق روحانيين ايران به تقوي و پ
) " محمــد شــاه نظــر بــه ١١۵اسالمي معروف و طرف توجه شخص شاه و صــدراعظم ..."(

اصالت خانوادگي و كثرت علم و تقوي و استقالل فكر و ثبات شخصيت و قدرت اســتدالل 
ي صوفي و بيان جناب وحيد ايشان را براي اين اقدام انتخاب نمود، زيرا شاه" مرد

مسلك " بود و خويش را عاري از تعصب و طالــب حقيقــت و متنفــر از مالهــاي قشــري 
)  و در واقع از چاپلوسي و تملق و رياكاري اطرافيــان كــه ١١۶(متعصب مي شمرد."

در پي نفع شخصي خود بودند، خسته و بيزار شده بود لذا جناب وحيد را كه " شخصي 
ه و خداوند بيان و تقرير بود و والدش حاجي محقق و نحرير و متفنن در علوم كثير

سيد جعفر كشفي از علماي مهم مشهور صاحب تأليفات و ساكن بروجرد و مردم اعتقاد 
 )  بود .  ١١۶كشف و كرامات در باره او داشتند ... " (

 چنين توصيفاتي از جناب وحيد مذكور است : تاريخ نبيل در      
علماء عصر خود بود و به صفات تقوي و نورانيت  " ... مشهورترين و عالمترين    

باطني مشهور و مورد اعتماد عامه بود ... شخصيت ايشــان چنــان بــود كــه در هــر 
مجلسي وارد      مي گشت احدي از علماء جسارت به تكلم نمي نمود و همه آنها در 

قــوي محضر ايشان ساكت و سراپا گوش بوده و همگي بر تقدم ايشان از جهت علـم و ت
 )١١٧و فضيلت مـذعن و معترف بودند ... " (
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يكي از اجله علماء كــه در  "در توصيف ايشان مي فرمايند :قرن بديع در         
) و ١١٨فصاحت و بالغت سرآمد اقران و مورد ثقه و اطمينان (شــاه ) بــوده ... " (

 حضرت عبدالبهاء عالوه بر اين توصيفات در باره ايشان مي فرمايند :  
)   ١١٩" ... دانا و زيرك بود و مراعــات مقتضــيات وقـــت را مــي نمــود ..." (   

نـيكال هـم ايـشان را مشاور دولتي معرفي مي كند و مــي نويســد كــه دولــت او را 
بواسطه لياقت و معلومات محترم مي داشت و به اطاعت و امانــت او اعتمــاد كامــل 

 )١٢٠مي كرد ... " ( داشت و غالب اوقات در مواقع مشكله با او مشورت
"مهدي بامداد " در باره وحيد و كماالتش چنين نگاشته اســت :" ســيد يحيــي در    

جواني تحصيالت خوبي نمود و در زمره علماء و مجتهدين درآمد و در وعظ و خطابه و 
بيان مردي فصيح و بليغ بــود و در تقريــر و اســتدالل درج اول را بــين اقــران و 

عالوه بر اينها داراي شجاعت و نيرو و قوت بازو نيز بــوده  امثال خود حائز شد و
 )١٢١است ... " (

و اما دليل دوم در بعضي كتب تاريخي سكونت جناب وحيد در طهران در آن زمان     
 است . ذكر شده

" ... ( سيد يحيي ) چون در طهران مي زيست و در اجتماعات بــا دربــار محمــد    
حمد شاه از وي خواست براي تحقيق در باره قيام بــاب شاه ارتباط نزديك داشت . م

 )١٢٢به شيراز رهسپار گردد و از حقيقت حال و دعوت باب اطالع يابد ... " (
 در مورد محل سكونت جناب وحيد در طهران اقوال متفاوت است .    
هـ . ق بــه طهــران رفتــه در  ١٢۶٠آمده است كه ايشان در سال ظهور الحق در     

ادرشان " آقا سيد الحق " در محله امامزاده يحيــي ورود و مــدتي اقامــت خانه بر
) و بوسيله لطفعلــي ١٢٣نمودند . خبر ظهور حضرت باب اعظم را استماع نمودند " (

پيش خدمت شاهي از جانب محمد شاه و صدر اعظم مأموريت يافتند . نيكال در تــاريخ 
 خود مي نويسد:

ران نمود و به خواهش محمــد علــي ميــرزا پســر "( سيد يحيي) مسافرتي به طه     
فتحعلي شاه با پسر او شاهزاده طهماسب ميرزا مؤيد الدوله نــواده فتحعلــي شــاه 

 ) ١٢۴همخانه و هم غذا گرديد ... " (
چنين نوشته شده :" سيد يحيي در آن ايام ساكن طهران مطالع االنوار اما در      

بود . شاه بوسيله ميرزا لطفعلي به سيد  و در منزل لطفعلي پيش خدمت شاه ميهمان
دارابي پيغام داد كه از طرف من به شيراز توجه فرما و در امر باب تحقيق كــن و 

)  بدين ترتيب جناب وحيد ميهمان شخص پادشاه بود ه ١٢۵نتيجه را به ما بنويس."(
ذكر ) و دليل سوم همانطور كه قبال" ١٢۶كه اين مأموريت عظيم را دريافته است." (

 شد اطالع مـحمد شـاه از نـيت و قصد جناب وحيد براي تحقيق و تفحص بوده است .
جناب وحيد سر راه خود به شيراز ، به يزد تشريف بردند يعني محلي كه در آن     

خانه و خانواده داشتند و داراي احترام ، نفــوذ كــالم و كــالس و منبــر بودنــد و 
شان گرد آمده بودند. جناب مالميري در اين دوستان و ارادتمندان بيشماري حول اي

باره چنين نگاشته اند:" در حاليكه بر اسب سوار شده و شمشير بــر كمــر بســته و 
چند نفر از علماء و مقدسين در ركاب مبارك بوده وارد بر مصــالي صــفدر خــان مــي 
شوند و تشريف مي برند باالي منبر و جمعيت كثيري در مصلي جمــع بــوده انــد، مــي 

ايند اي اهل يزد جوان سيدي شيرازي دعوي امــر قائميــت فرمــوده و مــن عــازم فرم
شيرازم چون به خدمتش رسيدم اگر باطل است ، با اين شمشير گردنش را مــي زنــم و 

ها كه ميــل اگر حق است با اين شمشير در سبيلش جهاد مي نمايم حال هر يك از شما
اهل يــزد كــه آنجــا حاضــر بودنــد داريد به همراه من بياييد اآلن روانه هستم . 

تماما" از عالم و جاهل و غني و فقير گفتند شما را قبول داريم آنچــه بــر شــما 
ها مطيع امر شما هستيم و علم و عقل و ايمان و تقــوي و ثابت و محقق گشت همه ما

نيــز ظهــور الحــق ) در ١٢٧رد و قبول شما در اين امر براي ما حجــت اســت ... "(
 ) ١٢٨شابه مندرج است . (مطلبي كامال" م

سپس جناب وحيد به سمت شيراز حركت كردند و در ميان راه پرسشهاي خود را        
) و ١٢٩از حضرت باب تنظيم و پاسخ آنها را از ميزان ايمان خويش تعيين نمودند (

آمده است ظهور الحق ) چنانچه در ١٣٠به منزل حسين خان حاكم فارس تشريف بردند (
 : 

.. آن بار ورود يافت  بر حسين خان حاكم نزول نمود و او پاس احتــرام و " .    
)  نيكال ورود جناب وحيد را همزمــان ١٣١تجليل وي را به غايت مرعي داشت ... " (

با ورود " بسياري از زوار ديگري كه تشنه فهم حقايق بودند " ذكر كــرده اســت . 
و هم در آن ايام توقف حضرت باب  نيز مطالبي آمده :"ظهور الحق در اين باره در 

اعظم در شيراز جمعي از علماء و فضالء و طالب حق و حقيقت از بالد ايــران و عــراق 
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عرب براي زيارتش و درك مقاصد و مآربش بدانسو شتافتند ... چنانچــه حــاجي ســيد 
جواد كربالئي شهيد ... و نيز شيخ حسن زنوزي با شيخ سلطان عرب متفقا" از عــراق 

مال شيخ علي (عظيم ) ترشيزي از خراسان بدان بلد و محضرش تشرف جسته چندي عرب و 
 ) ١٣٢مستفيض از آن انوار بديعه شدند ... " (

به نوشته " جناب ابوالقاسم افنان " آقا سيد يحيي براي اجراي مأموريت         
در  محوله هنگامي وارد شيراز شد كه خالهاي مبارك نيز در آن شهر حضور داشتند .

ظرف دو ماهي كه وي به مطالعه و رسيدگي قضايا مشغول بود ؛ واقعه مهمي بر عليه 
ها پيش نيامد كه مزاحمتي ايجاد كند ، نه از طرف علماء صــحبتي حضرت باب و بابي

عنوان گرديد و نه از ناحيه حكومت و ساير مردم مخالفتي شد. شايد دم فرو بســتن 
ظر نتيجه رأي غائي و نهائي محمد شاه بر اســاس از آن جهت بود كه ارباب غرض منت

هجري قمري اقــدامي بــر  ١٢۶٢گزارش آقا سيد يحيي بوده اند ، هر چه بود تا سال 
 )١٣٣ها به عمل نيامد ..."(عليه حضرت باب و بابي

در عين حال در اين زمان قوم و خويش هاي حضرت باب يعنــي برادرهــاي زوجــه      
يعني حاج عبدالحسين و حاج محمد خليل مشكالتي را بوجود  حاج ميرزا سيد محمد خال

آورده بودند . حاج عبدالحسين از هيچ سياستي فروگذار نمي كرد تا آنجا كه حضرت 
باب شأن نزول اين آيه قرآن كريم را " فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهت او 

 )١٣۴تتركه يهلت" را حق او صادق دانستند . (
كه قبال" اشاره شد ، ورود جناب وحيد به شيراز زماني صورت گرفــت  همانطور      

كه حضرت اعلي به قيد ضمانت خال اعظم آزاد شده و تحت نظر بودند و در بيت خــال 
سكني گزيدند و رفت و آمدها محدود بوده و حتي مخفيانه صورت مي گرفتــه اســت از 

بار به خاطر آورد كه بــا  جمله مي توان ورود جناب مالحسين به شيراز براي دومين
لباس مبدل و حكيمانه به زيارت حضرت شتافته بودند . اما بــراي جنــاب وحيــد از 

 آنجا كه مأمور مخصوص شاه بودند ، محدوديتي وجود نداشت . نيكال معتقد است :
" جناب وحيد پس از ورود ، بالفاصله شروع به تحقيقات نمود و خواستار 

حظاتي چند اجازه مالقات بــه او داده نشــد . مالقات باب شد. نظر به مال
شايد مي خواستند قبل از امتحان قطعي چنــد روزي بــه استنشــاق هــواي 
مرتعش شيراز انس بگيرد و اگر اين استنشاق در او تأثير كرد بردن او 
نزد "باب علم الهي" از دست نمي رود . بنابراين كم و بيش او را بــه 

ب پيغمبــر جديــد را بــه او نشــان مــي مذهب جديد آشنا مي كردند و كت
دادند . قرائت آيات  كامال" او را منقلب ساخت و جاي ترديد  براي او 
نگذارد  كه صاحب اين آيات حق است و گفت هر گاه عالوه بر ايــن آيــات 
به من اجازه داده شود كه بــه شخصــه شــاهد آن اعجــاز و امــور خــارق 

فــرود مــي آورم . شخصــي  العاده شوم، ديگر تأملي ندارم و سر اطاعــت
بابي كه بر حسب ظاهر مأمور پذيرايي ، ولي در واقع مــأمور تعلــيم و 
تبليغ او بود گفت اشخاص عالمي مانند شما براي قبول حقايق مطلقــه و 
كلي احتياج به اعجاز ندارند. حقيقت خود بلندتر از همه امور غريبــه 

بــاز هــم وكيلــي ارضي صحبت مي كند و اگر در مقابل آن واقع شــوند و 
بخواهند بـدان ماند كه در راهـي كـه آفـتاب آن را روشن نـموده است 

 )١٣۵مـشعلي بدست گيرند ..." (
طبق مطالب فوق چنين به نظر مي رسد كه جنــاب وحيــد قبــل از مالقــات حضــرت      

اعلي، ايمان آورده و اقناع شده است و با قلبي آماده ، پس از زيارت طلعت اعلي 
هي را پذيرفته است . حال آنكه چنين تصوري نادرست است و خالف واقع است . امر ال

جناب وحيد را اصال" و ابدا" مقصود و نيت چنان نبود كه مطيع رفتار حضرت گــردد. 
" آقا سيد يحيي را از اين سفر مي فرمايند :قرن بديع چنانچه حضرت ولي امرهللا در 

دالئل و براهين حضرت را كه سيدي بي نــام و نيت چنان بود كه با مالقات حضرت باب 
نشان و فاقد مدارج و عالم علميه مي شمرد به قوه احتجاج رد نمايد و ايشــان را 

)  همچنين نبيــل از قــول جنــاب ١٣۶به ترك دعاوي و افكار خويش عزم سازد ..." (
 وحيد چنين نوشته است : " ... ( پس از تصميم براي تحقيق در مورد امر سيد بــاب
) پيش خودم اينطور قرار دادم كه به شيراز مي روم و او را  وادار مي كــنم كــه 
از اين فكرها دست بردارد و به رياست من اعتراف كند آن وقت او را با خــود بــه 

) ١٣٧ام ..."(طهران مي آورم  تا همه ببينند كه چه طور او را مطيــع خــود كــرده
يد جواد كربالئي و مال شيخ علــي عظــيم جناب وحيد پس از ورود به شيراز با حاجي س

كه با هم در خراسان سابقه دوستي داشتند مالقات و مكالمات كرده بواســطه ايشــان 
 )١٣٨مكررا" نزد حضرت و خود يافت .(
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قبل از مالقات در خصوص امر و دعوت آن حضرت با آن دو مكالمات و مناظرات        
تكريم حضرت در زمان مالقات و مفاوضــه و مباحثات داشت و آنان تأكيد و تحريص به 

 )١٣٩با آن حضرت نمودند . (
وقتي به شيراز رسيد مال شيخ علي عظيم را ... مالقات نمــود  و راجــع بــه        

ادعاي حضرت از او پرسيد. عظيم در جواب گفت بايد خودت به شخصه بروي و به حضور 
نمايي. دوستانه يك نصيحتي  باب مشرف شوي و اين مسأله را شخصا" رسيدگي و تحقيق

به تو مي كنم در نظر داشته باش كه در اثناء محاورات جنبــه احتــرام را هميشــه 
مراعات كني و گر نه در آخركار پشيمان خواهي شد. سيد دارابي در منزل جناب حاج 

به حضور مبارك مشرف شد و بر حسب سفارش عظيم نهايت احتــرام  ميرزا سيد علي خال
) اكثر مورخين به سه مالقات جناب وحيد با حضرت اعلي ١۴٠مود ... " (را مراعات ن

 اند. كرده(تا ايمان ايشان) اشاره
 مالقات اول 

مجلس نخست به بحث در باره تعاليم اسالمي در خصوص الوهيت و اصول معرفــت و      
 توحيد و بيان آيات متشابه قرآن و اخبار و احاديث ائمه اطهار گذشت. ايشــان دو
ساعت در محضر مبارك مشرف بود و سئواالتي را كه در نظر داشــت يكايــك بــه حضــور 
مبارك عرض مي كرد حضرت باب بيانات او را كامال" استماع مي فرمــود و در مقابــل 
هر سئوالي جواب مقنع مختصري از لسان مباركش جاري مي شد. سيد يحيي كه خــود را 

عامي مي پنداشت آن چنان خويشتن را در در آغاز فاضلي جليل و حضرت باب را سيدي 
محضر مبارك حقير و بي مقدار مشاهده نمود كه محضر مبارك را ترك نمــود و وعــده 
داد كه بقيه سئواالت خويش را در مجلس دوم به حضور حضرت باب تقديم نمايد و بحث 

 )١۴١را به پايان برد. (
القات نخست حضرت را جواني چنين آمده است : " ... در مظهور الحق اما در        

نوراني و متقي ولي عاري از مصــطلحات علميــه و خويشــتن را اعلــم دانســت ... " 
) و اين مطلب با آنچه جناب ميرزا جاني كاشاني از زبان جناب وحيد نقل مــي ١۴٢(

 )  و مطالب جناب حاج محمد طاهر مالميري همخواني دارد.١۴٣كند (
يني " در باره اولين مالقات جناب وحيد بــا حضــرت جناب " مال عبدالرحيم قزو     

 باب چنين ذكر نموده است : 
" و از همين سيد كامل ( سيد يحيــي دارابــي) حكايــت كردنــد كــه در 
شيراز در مجلس اول از حضرت طالب علم كيميا مي شود و حضرت اعتنايي 
نفرموده و از بي اعتنائي ضيق قلب و حزن از براي سيد حاصل مي شــود 

د از مراجعت از مجلس اول قرار سيد در عالم خيــال ايــن      مــي بع
شود كه اين وجوه هر گاه حجه هللا است بايد جامع علم اولــين و آخــرين 
بوده باشد يك مجلس هم رفته و اعاده در مطلب مي نمايم هر گاه بروز 

گردم و به روز ديگر به همين علم كيميا نكردند حجيت ثابت نيست برمي
از سرافرازی حضور انگور تازه بــر ســبيل ارمغــان از بــراي  نيت بعد

حضرت مي آورند حضرت به مالزم امر مي نمايند قــدري انگــور در ميــان 
مجمعه پيش سيد بگذار و بعد از گذاردن سيد قدري ميــل مــي فرماينــد 
بعد به اشاره از حضرت مي شود كه سيد برگي كه در ميان انگــور بــود 

ند كه بعد از ماليدن مجمعه طال مي شود بعــد او را به مجمعه مس بمال
اشاره از سر كار مي شود كه مقصود خداوندي تعلق نگرفته كه مــس طــال 
گردد بلكه بايد به كيمياي علم مس وجود شما ها طال گردد و ســيد بــه 
همين متذكر و نادم مي گردد و آن طال را باز عود مي دهند بــه صــورت 

 )١۴۴اول . "  (
ز منزل جناب خال بيرون آمد عظيم را مالقات نمود و جريان حال را وقتي كه ا     

براي او نقل كرد و گفت من هرچه در قوه داشتم بــه معــرض عمــل گذاشــتم ولــي آن 
بزرگوار با بياني ساده و مختصر تمام سئواالت مرا جواب فرمودند و مشكالت مرا حل 

قدار مشاهده كردم . همين نمودند . چون چنين ديدم خود را در محضرش ذليل و بي م
 مسأله سبب شد كه زودتر از حضور مبارك مرخص شدم .

و " نبيل " از زبان جناب وحيد چنــين نقــل نمــوده : " ... وقتــي كــه وارد     
شيراز شدم و به حضور مبارك رفتم و بيانات مبارك را شنيدم برخالف انتظار واقــع 

و شرمساري گشتم ، مرتبه دوم خــود شد مجلس اول كه به حضور مشرف شدم دچار خجلت 
را در مقابل آن بزرگوار عاجز و مانند كودكي بي مقدار يافتم مرتبه ســوم ديــدم 
كه از خاك پاي او پست ترم از آن به بعد ديگر از خياالت سابقي كــه در بــاره آن 

 )١۴۵حضرت مي كردم اثري نماند ... " (
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 مالقات دوم 
مبارك رسيد از كثرت دهشــت جميــع مســائلي را كــه  چون جلسه دوم به حضور       

خواست از حضرتش سئوال نمايد فراموش كرد ، ناچار مسائل ديگر را كه مربوط به مي
موضوع جاري نبود مطرح كرد ، ديد كه حضرت باب به نهايت فصاحت و رعايت اختصــار 

وش شده پس سئواالتي را كه فراموش كرده بود يكايك جواب مي فرمايند و مسائل فرام
از استماع جواب بيان آن حضرت يكايك يادش آمد : نكته جالــب توجــه آن اســت كــه 
قدرت و جودت حافظه جناب وحيد زبانزد عموم و معروف بود كه سي هــزار حــديث بــه 
حافظه سپرده است و اين فراموشي مسلما" از اراده الهي نشأت گرفته اســت تــا او 

و او را وادار بــه تحيــر و تفكــر كنــد .  را از رقد غرور و غفلت بيدار نمايــد
بعدا" براي بعضي حكايت كرده بود كه از مشاهده اين مطلب عجيــب حالــت غريــب در 

ام و جواب هر مسأله اي را كه از خود احساس مي كردم كه در خواب سنگين فرو رفته
آن مسائل فراموش شده مي شنيدم مرا از خواب بيدار مي كرد از طرفي ديگر فكر مي 
كردم كه شايد اين مطلب از راه تصادف باشد خيلي پريشان بــودم ديگــر نتوانســتم 
بنشينم بي اختيار برخاستم و اجازه مرخصي خواستم پس از خروج شــيخ عظــيم را در 
راه ديدم چون بر حال من وقوف يافت و گفتار مرا راجع به تصادف شنيد بي محابــا 

ها درس خوانديم يي كه من و تو در آنابرو در هم كشيد و گفت اي كاش آن مدرسه ها
خراب مي شد. اي كاش من و تو هرگز به مدرسه نمي رفتيم تا امروز به واسطه ضــعف 

ها به مــا رســيده از فضــل الهــي محــروم نمــي و غرور جاهالنه اي كه از آن مدرسه
مانديم. بهتر آنست كه به خدا پناه ببري و قلبا" از او بخــواهي تــا انقطــاع و 

به تو عطا كند و به فضل و رحمت خود تو را از اين شك و حيــرت برهانــد . توجهي 
)١۴۶ ( 

جناب فاضل مازندراني نوشته اند كه:" در مالقات دوم حضرت را با خود در يك      
) و در جاي ديگر همين مطلب را به صورت ديگر متــذكر شــده ١۴٧رتبه تصور نمود."(

ل خــود بــود و از او ســئواالت علميــه و اند:" ... در ابتدا مغرور به علم و فضــ
دينيه و امتحانات و غيره نمود و اجوبه مقنعه شنيد گوينــد حتــي مشــكالت مخفيــه 

) و بالجمله حاجي سيد جواد كرباليــي مــي ١۴٨خاطرش را جواب شافي فرمودند ... "(
فرمود (از نوشته هاي جناب ابوالفضائل گلپايگاني)  ... سيد يحيي ... چند مجلس 

ضور مبارك مشرف شد و سئواالتي كه از هر باب داشته جواب هر يك را كتبــا" و به ح
شد بر مراتــب خضــوع و خشــوع او مــي لسانا" اخذ مي نمود و هر مجلسي كه مشرف مي

افزود . معذلك اظهار تصديق نمي نمود و گويا منتظر رؤيت چيز ديگري بود . ولــي 
و سراپاي وجودش را احاطه نمــوده  مهابت و بزرگواري حضرت كه قلب او را پر كرده

بود مانع بود كه خود چيزي معروض دارد تا آنكه وقتي به من به سبب محرميتي كــه 
حاصل شده بود اظهار داشت كه آيا ممكــن اســت تصــرفي از تصــرفات خارقــه انســان 
مشاهده نمايد و مقصودشان اين كه من چيزي به خدمت آن حضــرت معــروض دارم گفــتم 

مثل اين حال مثل كسي است كه بر مائده شخص بزرگي حاضر باشد و آن آقا سيد يحيي 
شخص از اغذيه لطيفه و اشربه لذيذه و فواكه طيبه از هر صنف براي او بــر خــوان 

) طلب نمايــد . بــه ١۴٩حاضر نمايد و او در اين اثنا چيزي از قبيل فوم و بصل (
ت به حضــور مبــارك مشــرف حقيقت من از اين وساطت و شفاعت عاجزم . تو خود هر وق

 )١۵٠شدي هر چه خواهي بپرس و هر چه در دل داري طلب نما ... " (
آمده است كه سيد يحيي به جناب حــاجي ســيد جــواد حضرت رب اعلي در كتاب        

كربالئي اظهار داشت چنانچه حضرت اعلي معجزه اي بنماينــد وي از شــك بيــرون مــي 
: " طلب نمودن اعجاز مانند اشتياق نگريستن آيد. جناب سيد جواد در جواب فرمود 

 )١۵١به نور ضعيفي در مقابل شمس حقيقت باشد ." (
 مالقات سوم 

سيد يحيي خودش هم بعدها براي بعضي حكايت كرده بود :" جلسه سوم كــه بــه       
حضور حضرت اعلي رفتم تصميم گرفتم كه قلبا" رجا كنم از قلم مبارك تفســيري بــر 

وم فرمايند و در نظر گرفتم كه ايــن ســئوال را قلبــا" بخــواهم و سوره كوثر مرق
شفاها" چيزي در اين خصوص به محضر مبارك عرض نكنم. اگر از نيت قلبي مــن مطلــع 
شدند و تفسير مزبور را مرقوم فرمودند به طوري كــه بيانــات مباركــه در تفســير 

رسالتش را تصديق  سوره فرموده با  ساير كتب تفصيل فرق داشته باشد بي درنگ صحت
نمايم و به امر مبارك اذعان كنم وگرنه راه خود پــيش گيــرم و خــاطر از تشــويش 

 بپردازم .
چون به محضر مبارك رسيدم خوفي عجيب و ترسي شديد سرا پاي مرا فرو گرفت كه     

سبب آن را ندانستم با اينكه چند مرتبه به حضور مبارك مشرف شــده بــودم ، هــيچ 
من دست نداده بود ولي اين مرتبه سر تا پا مي لرزيدم بــه طــوري اين حالت براي 
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توانستم بايستم . حضرت اعلي چون مرا بــه آن حالــت ديدنــد از جــاي خــود كه نمي
برخاستند دست مرا گرفتند پهلوي خود نشانده فرمودند:" هر چه مي خــواهي بخــواه 

در بر تكلم نباشــد آنچه دلت مي خواهد بپرس تا جواب بدهم ." من مثل طفلي كه قا
و چيزي نفهمد حيرت زده و بي حركت نشسته بودم . حضرت اعلي تبسمي فرمودند و به 
صورت من نظر انداخته گفتند :" اگر سوره كوثر را براي تو تفســير كــنم ، ديگــر 
نخواهي گفت سحر است و به صحت رسالت من اعتراف خــواهي كــرد؟ " از شــنيدن ايــن 

ت داد هر چه خواستم چيزي بگويم نشــد فقــط ايــن آيــه مطلب گريه شديدي به من دس
قرآن را خواندم " ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لتكونن من 

) حضرت اعلي قبل از وقت عصر از جناب حاجي ميرزا ٢٣الخاسرين ( سوره اعراف آيه 
دند . مــن سيد علي (خال ) كاغذ و قلم خواستند و به تفسير سوره كوثر مشــغول شــ

هيچ وقت آن منظره عجيب را فراموش نمي كنم . سيل آيات از نوك قلمــش بــا ســرعت 
حيرت آوري جاري بود. با صوتي لطيــف و آوازي ظريــف آيــات مبــارك را تغنــي مــي 
فرمودند يكسره تا غروب آفتاب اين حال استمرار داشت و بدون تأني و سكون قلــم، 

ر سوره كوثر تمام شد. آنگاه قلم بر زمين آيات نازل مي شد. در هنگام غروب تفسي
گذاشته فرمودند چاي بياوريد. بعد شروع به تالوت آيات نازله فرمودند و با صــوت 

ها بــودم. ظرافــت مؤثري مشغول تالوت شدند. قلب من به شدت مي تپيد. مثل ديوانــه
از  لحن مبارك سوز و گدازي در وجود من ايجاد كرده بود كه نمي توانم بيان كنم 

اي كه در مخزن آن آيــات بــود نزديــك بــود  بلندي مطالب و تابندگي جواهر ثمينه
ديوانه شوم . سه مرتبه مي خواستم بيهوش شوم آن حضرت گالب به صورت من پاشــيد . 
قواي من تجديد شد و توانستم تا آخر به آياتي كه تالوت مي فرمودند گوش بدهم ." 

م شد هيكل مبارك برخاستند و تشــريف بردنــد و پس از اينكه تالوت تفسير كوثر تما
به جناب سيد علي (خال) جناب سيد يحيي و مــال عبــدالكريم قزوينــي ( معــروف بــه 
ميرزا احمد كاتب ) مهمان شما هستند از آنها پذيرائي كنيد تا تفسير سوره كوثر 
را كه اكنون نازل شد استنساخ كنند ... ، حاج ســيد يحيــي مــي گويــد مــن و مــال 

دالكريم سه شبانه روز طول كشيد تا آن را استنساخ كــرديم و مقابلــه نمــوديم عب
مخصوصا" در باره احاديثي كه در اين تفسير از قلم مبارك ذكر شده تحقيــق كامــل 
به عمل آورديم و تمام آنها را در نهايت درجه متانت يافتيم من از مشاهده ايــن 

جميع عالم جمع مي شدند ممكن نبود مطلب به درجه اطمينان رسيدم به طوري كه اگر 
 )١۵٢ايمان و اطمينان مرا سلب كنند يا تقليل دهند . (

" ... و در مره ثالثه پي به درياي علم الهي برده خويش را جاهل و حضرت را     
 ) ١۵٣عالم حقيقي مشاهده كرد و در مقام عرفان و ايمان استقرار يافت .... " (

ابوالفضائل از قول جناب حاجي سيد جواد كربالئــي بــا اما اين مالقات را جناب    
 قدري تفاوت ذكر نموده اند :

" ... پس از قليلي از شبي كه مقرر بود آن شب به حضور مبارك مشــرف 
شود جزوي از سئواالت مشكله و مسائل معضله كه نوشــته بــود بــا خــود 

واهش ام خآورد و فرمود اين مسائل چندي است كه از حضرت سئوال نموده
دارم به حضور آن حضرت تقديم نمايي و جواب طلب كني . چون شب گذشــت 
و صحبت بسيار داشته شد و غذا صرف نموديم پس از صــرف غــذا و قــدري 
جلوس حضرت به پست خود براي استراحت عودت فرمودند من جزوه ســئواالت 
حضرت وحيد را در حضور خودش به غالم آن حضرت كــه نــامش مبــارك بــود 

گفتم همين حاال اين جزوه را به حضرت ده و از قول من عرض كن  دادم و
اين سئوال آقا سيد يحيي است و بر سبيل مطايبه گفتم عــرض كــن آقــا 
سيد يحيي است نه برگ چغندر و مقصود حاجي سيد جواد از ايــن عبــارت 
مطايبه با حضرت وحيد و طلب تدقيق و اسراع در جــواب از حضــرت بــاب 

فرمودند چون سحر بر حســب عــادت بيــدار د جواد ميبوده باري حاجي سي
شديم و برخاستيم و مستعد اداي صلوه گشتيم كه ناگاه مبــارك آمــد و 
جزوي به خط حضرت آورد كه در جواب مسائل حضرت وحيد نازل شده بود . 
حضرت وحيد در غايت سرور گرفت و در نور شمع قدري در آن مرور فرمود 

با اينكه جبل وقار بود ، حركــاتي مشــعر حالتي غريب به او دست داد 
بر خفت مانند ميل به رقص از او ظاهر و متبادر شد. گفتم جناب شــما 
را چه مي شود ؟ فرمود جناب حاجي سيد جواد ! من قريب يك هفته اســت 

 ۵ـــ ۴كه به نوشتن اين سئواالت مشغولم و امشب از اول ليل آن حضــرت 
ساعت  ۵ـ ۴بعد از مراجعت الاقل ساعت تقريبا" اينجا تشريف داشتند و 

هم آن حضرت در بستر خواب استراحت فرمودند تو را به خدا اين اجوبه 
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را كه كتابي است مبين در چه مقدار از وقت مرقوم داشته اند .... " 
)١۵۴( 
اين دو روايت از تصديق جناب وحيد اگر چه متخالف به نظر مي رسد ولــي هــر      
ن مالقات چند ساعته را توصيف نمايد . مطــالبي كــه جنــاب تواند بخشي از اييك مي

سيد جواد كربالئي به ذكر آن پرداخته اند با آنچه خود جناب وحيد فرموده انــد و 
موجود است، موافق است. ممكن است تفسير سوره كوثر قبــل از ايــن نقطه الكاف در 

اثر الهي نموده مذاكرات عز نزول يافته و قلب اصفاي جناب وحيد را آماده پذيرش 
باشد و يا احتمال دارد پس از تفسير مباركه به سئواالتي كه از قبل مهيــا كــرده 
بود برای اتمام حجت و برهان پاسخ كتبي نوشته باشند. آنچه اهميــت و قــدرتش از 
اين جزئيات بيشتر است ايمان و ايقان قلبي وحيد است. ايمان جناب وحيد مشــابهت 

ارد زيرا ايشان نيز حجت مي طلبد و دليــل مــي خواهــد و با ايمان جناب مالحسين د
سئواالت خود را از مظهر امر مي پرسد و با ايمان جنــاب حجــت و يــا جنــاب قــدوس 
تفاوت دارد كه به صرف زيارت يك صفحه از آثار مباركه   ( قيوم االسماء ) و يــا 

و هــم جنــاب زيارت هيكل مبارك پي به مقام ايشان بردند. البته هم جناب مالحسين 
وحيد باالخره از طريق تأثير روحاني و تقلب نفساني ايمان آوردند چه كه در ايــن 
امور پاي استدالليان چوبين بود ، پاي چوبين سخت بي تمكين بود و هر دو نيز بــه 

 سفرهاي تبليغي بسيار و قيام عاشقانه پرداختند.
 چنين مي خوانيم : مذاهب ملل متمدنه اما در كتاب      

) به ديدن ١۵۵" ... فرستاده دولتي پس از ورود به شيراز بالفاصله ( 
باب رفت و چندين دفعه مالقات ما بين آنها واقع شد و چون مايل بــود 
عميقانه ميزبان خــود را تحــت مطالعــه درآورد در مالقاتهــاي اوليــه 
سئواالت مهمي از او نكرد ولي در دفعه ســوم پــاره اي ســئواالت مشــكل 

از او نمود باب جوابهاي رضايت بخش بــه او داد. پــس از  معما مانند
) بــراي او بنويســد ١۵۶آن درخواست كرد كه تفسيري از ســوره يوســف (

قرآن كه موسوم است به سوره كوثر. باب بدون كمتــرين  ١٠٨يعني سوره 
اعتراض و بدون يك دقيقه توقف، قلم برداشت و تفسيري بر ايــن ســوره 

ولتی را دواري در سر عارض و از هــوش رفــت نوشت بطوري كه فرستاده د
البته تأثير نوشتن تفسير جديدي بدون تأمل آن هم بــر ســوره اي كــه 
معناي آن مبهم و تاريك باشد مي بايستي سيد يحيي را كــامال" متحيــر 
سازد . اما چيزي كه بيشتر موجب تعجب او شد اين بود كــه در تفســير 

ياد براي آن عبــاراتي يافتــه بياناتي را ديد كه خود پس از افكار ز
مي كرد  بود و به هيچ كس اظهار نكرده بود يعني براي سه آيه و تصور

خود تنها کسي است كه موفق به كشف آنها شده است ولي در اينجــا بــه 
 )١۵٧باب برخورد و كامال" منقلب گشته به منزل خود مراجعت نمود .(

مي " قرن بديع" ضرت ولي امرهللا درو ح"مقاله شخصي سياح"  حضرت عبدالبهاء در     
)  امــا ذكــري از ١۵٨فرمايند: " در جلسه ثالث خواهش سوره كــوثر نمــود ... " (

چگونگي خواهش و تقاضا كه لساني بوده يا قلبي نفرموده اند . اما بــر ايــن كــه 
تفسير مبارك در حضور جناب وحيد عز نزول يافته است تأكيد و تصريح فرموده اند. 

فرمايند :" ... چون باب من غير تفكر و تأمل تفســيري ضرت عبدالبهاء ميچنانچه ح
) مال ١۵٩بر كوثر نوشت، سيد مذكور شيفته و آشفته او شد ... "( در آن محضرمفصل 

 جعفر واعظ قزويني در اين باره چنين نقل كرده است : 
" ... حاجي ميرزاي بزاز مسائلي از جناب وحيد سئوال نموده فرمودنــد 

د از استماع ندا به شيراز رفتم و در كنار حق نشستم دليل برهان و بع
بينات خواستم بيان فرمودند و شرح كوثر را که كــوچكترين ســور قــرآن 
بود طلب كردم فرمودند تقريرا" او تحريرا" عرض كردم تحريرا" . قلــم 
و كاغذ به دست گرفتند جواهر و دراري ثمين بر روي صفحات ريختند بــه 

قوم و به سرعتي مسطور مي نمودند كه حركات انامل طيبه معلوم نحوي مر
نمي شد بدون تفكر و سكون قلم زياده از دو هزار بيت نوشتند و به من 
دادند مالحظه نمودم ديدم قوه بشر نيست كه اين گونه كلمات بدون تفكر 
و سكون قلم بنويسد. يقين بر حقيقت او و بطالن غير او نمودم الي آخر 

 )١۶٠."( كالمه
ـ طــي ســفر از يــزد بــه و نيز در پاسخ جناب " حاجي ميرزا جاني كاشاني "     

 طهران ـ كه پرسيده بود " سبب تصديق شما آن حضرت را چه بود ؟" چنين فرمودند : 
"مجلس اول كه خدمت ايشان رسيدم قدري از روي غرور مالئي سخن كــردم  

فرمودند ولي چون كه من در و بعضي سئواالت نمودم ، آن جناب هم جواب 
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حجاب انانيت خود محتجب بودم چنــدان مطالــب ايشــان در نظــرم جلــوه 
نگرديد قدري محزون گرديدم كه زحمت بي جــايي كشــيدم لكــن آن جنــاب 
التفات زيادي و تبسم بسياري مي فرمودند به منــزل معــاودت نمــودم. 

به ايشان حضرات اصحاب ايشان را ديدم كه بعضي بسيار فاضل مي باشند 
تريد چگونه است كــه گفتم شما خود از اين شخص بسيار عالم تر و آگاه

ايد گفتند شما هم قدري تأمل نماييد بــه شــما تصديق ايشان را نموده
حالي مي شود من اراده داشتم كــه برگــردم حضــرات مــانع گرديدنــد . 

گوييد؟ گفتند گفتند : شما هم تصديق خواهيد كرد . گفتم : از كجا مي
ايم آن حضرت به هر كس التفات فرمودند ولو كان معرض ما تجربه نموده

هم بوده باشد البد مصدق مي شود و هر گاه با كسي التفــات نفرماينــد 
اگر چه مصدق باشد ، آخر االمر معرض مي شود . خالصه شبي را آن حضــرت 
مرا خواستند بعد از التفاتات فرمودند : تو از من چه مــي خــواهي . 

ردم كه من اهل علم مي باشم و رزق من علمست لهذا چنــد ســئوال عرض ك
دارم خدمت سركار عرض مي نمايم هرگاه جواب فرموديــد مــي دانــم كــه 
نقطه علم در دست شما مي باشد هر چه بفرماييد مطيع  و فرمانبردارم 
. فرمايش فرمودند كه سئواالت خود را بنويس تا آن كه جواب بنويسم و 

ر نظر داشتم دو سئوال نوشتم و خدمت آن جناب گذاردم پس  سه سئوال د
آن حضرت قلم گرفتند بدون تأمل و تفكر در نهايت سرعت قلم دو جــواب 
را نوشتند و صفحه ديگر از كاغذ گرفته نوشتند كه امــا ســئوال ســيم 
شما كه در قلب داري چنين و جوابش چنان است ، هوش از سرم بيرون شد 

ن شد. حلقه بندگي ايشــان را بــه گــوش جــان و آنچه ناگفتني است هما
انــد كــه الحــال را در ايــن كشيدم و مرا چنان از خود بي خود نموده

ام  زمستان به اين شدت به يك اشاره ايشان در نهايت سرور حركت نموده
و حال آن كه من در اين عالم شخصي بي اسم و نام و بــي علــم و عمــل 

تعال را مي نمايم كه هر گاه علــم نبودم بلكه قسم به ذات اقدس رب م
نمودنــد مــرا عــار و فضل اكثر علماي زمان را در سوفالي (سفالي) مي

بود هرگاه به دست مي گرفتم . زيرا كــه پــدرم كــه آقــا ســيد جعفــر 
دارابي و كشفيش مي خوانند از جميع فنون و علوم به آخر مي باشــد و 

االت هست و من خدمت در جميع ايران مشهور در نزد كل ارباب علوم و كم
ام و ايشان فرمودند بعد از من سيد يحيي مي باشــد و ايشان را نموده

من صاحب مسجد و منبر بودم و مريد و اخالص زيادي داشتم چه در واليــت 
خودم و چه در ساير بالد و نزد اهل در خانه پادشاه معــروف و محتــرم 

اســت كــه نمودهمي باشم معهذا نمي دانم اين جوان شيرازي با من چــه 
ام و طــوق اطاعــت و فرمــانبرداري چشم از جميع اين منظورات پوشــيده

ام و به يك اشــاره آن جنــاب در ايــن ايشان را به گردن تسليم نموده
زمستان كذا در نهايــت ســرور بــه امــر آن حضــرت ســفر مــي نمــايم و 
اميدوارم از فضل و كرم ايشان چنان هســتم كــه مــرا از بنــدگي خــود 

مايند تا آنكه يك قطره خون خود را در ركاب ايشــان نثــار محروم نفر
نمايم والحق آن شير بيشه صــدق و اخــالص كوشــيد و در ديــگ محبــت آن 
سلطان المحبين قرباني نمود هر كس از قضيه يــزد و نــي ريــز ايشــان 
مطلع گرديده و صدق ادعــاي آن ســلطان كشــور محبــت را برخــورده ... 

)"١۶١( 
ن عشق و حرارت محبت آن جوهر وفا در بيان نگنجد و كيفيت و في الواقع ميزا     

تقليب آن وحيد دوران و فريد زمان در وصف نيايد و اين وجيزه تالشي است هر چنــد 
 ناقص و ناتمام در بيان ميزان عشق ، اخالص و فداكاري آن جوهر وجود . 

بي اطالع از جناب وحيد همانطور كه خود فرموده اند فردي عامي و بي سواد و      
آثار اسالمي و عرفاني نبودند، بلكه در همه اين علوم شهره آفاق و دســت پــرورده 
پدر خود بودند. اما چه وجوه امتيازي در هيكل مبــارك  و آيــات بــاهرات ايشــان 
يافته و استدراك نموده بودند كه چنين شعله اي در قلبشان افروختــه گرديــد. در 

ين السلطنه تبريزي در كتاب تاريخ خــود از قــول جواب به اين سئوال جناب حاج مع
 جناب وحيد چنين مرقوم فرموده اند : 

" اول آن حضرت امي است و تحصيالت علميه نكرد. دوم آن كه هنگام بيان 
مسائل معظله و مطالب علميه عويصه مقاصد را به غايت مختصــر و مفيــد 

كلمــات و ادا مي نمايد كه از عهده ديگران خــارج اســت . ســوم آنكــه 
عباراتش شبيه به كلمات علما نيست و از حــديث مصــطلحات و مضــامين و 
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نيز از حيث مطالب و مآرب و غيرها بدع و مخصوص به خود اوســت و ايــن 
اعظم دليل مي باشد كه علم آن حضرت تحصيلي و اكتسابي نيست و گر نــه 

م بايستي به عبارات و مصطلحات و اسلوب قوم باشد . چهارم آن كه هنگا
جواب سئواالت سائلين هر مقدار كاغذ در دست داشته باشد ولو آن كه في 
المثل بيش از سطري بر آن نتوان نوشت جواب مسائل را كامال" بر همــان 
كاغذ مرقوم مي فرمايند چنانچه سائل قانع و ســاكن گــردد ولــي علمــا 
مجبورند كه شرح آن مطلب را در مباحث مفصله بيان نماينــد. پــنجم آن 

با همه حسن زيبايي خط آن حضرت راست مرقوماتش را در نهايت ســرعت كه 
قلم مي نويسد و حال آن كه از شرايط حسن خط آرام نوشتن و نگاهداشتن 
قلم مي باشد. ششم حسن خلق آن حضرت است كه در تمام شــئونش آشــكار و 
ممتاز از ديگران مي باشد. به درجه اي كه قيام و قعــودش ابــدا" بــه 

خاست ساير ناس شباهت ندارد. هفتم آن كه اكل و شــرب حضــرت نشست و بر
مانند اكل و شرب ساير ناس نيست و به دقت تمام مالحظه كردم سه لقمــه 
ناهار اوست و در شام هفت لقمه غذا ميل مي فرمايند و به نظــر دقيــق 
مالحظه كردم تمام غذاي شبانه روزش به مقدار دو لقمه غــذاي يــك مــرد 

ي غالبش چاي مي باشد و آن را با جليســش مســاوي مــي اكول نيست و غذا
آشامند، اگر چه آن شخص از طبقه دانيه مي باشــد و از ايــن جهــه كــه 
حضرت باب شرب چاي را مدح فرموده يكي از شعائر بابيه قرار دادنــد و 
اين طايفه به كثرت شرب چاي معتاد شدند ( و ما بين جهال انام شــهرت 

ي مردم را بابي مي نمايند) . هشــتم آنكــه يافت كه بابيه با دادن چا
عبادت حضرت در قوت و طاقت احدي نيست و مشابه مي باشد بــا آنچــه در 

 )١۶٢كتب سير از امير المؤمنين و از سيد الساجدين حكايت شده ."(
اكثر مطالب فوق تنها با مراجعه به اوضاع زمان ظهور قابل درك و فهم اســت      

ن سنت شكني حضرت را كه حتي در امور جزئي زنــدگي عــادي . در بيانات فوق مي توا
وجود داشته و از ديدگان تيز بين جناب وحيد دور نمانده است ، درك نمود. مــثال" 
دليل هفتم اشاره به تساوي نفوس در نزد حق دارد كه بــا جــو فئــودالي و اخــتالف 

كه اشــاره بــه  طبقاتي شديد زمان ظهور كامال" تخالف و تباين دارد و داليل اوليه
خصوصيات وحي الهي دارد ، به واسطه بدعيت و خالقيت كلمه هللا و سرعت نزول آثــار و 
نوشتجات و ادبيان زمان ـ كه كامال" تصنعي و تقليدي بوده ـ متمايز است . داليــل 
ششم و هفتم اشاره به آداب معاشرت حضرت و حسن خلق ايشان دارد كه در ايــران آن 

آن نمي شده و فقط در دربار آن هم به صورت تظاهر و ريــا و  زمان توجه زيادي به
چاپلوسي وجود داشته و جاي آداب معاشرت و اخالق حقيقي را گرفته بوده است. امــر 
ديگري كه به نظر مي رسد، وحيد را تحت تأثير قرار داده، توانايي درك منويات و 

ع زاده از منســوبين سؤاالت ذهني وي توسط حضرت اعلي بوده اســت.خانم رضــوان رفيــ
) چنين نقل مي كنند كه جناب وحيد هنگام مالقات با حضرت به ايــن ١۶٣جناب وحيد (

ند كه فردي به اين جواني با اين قد و باالي باريك و كشــيده و اهانديشيدمطلب مي
عمامه اي چنين كوچك مي تواند همان قائم موعود باشد؟ پس از مدتي حضرت اعلي به 

فرمايند: "خوب، خوب . قائم بايد عمامه هفده مني بر ســر و تســبيح هــزار او مي 
دانه در دست داشته باشد؟!" اين پاسخ جناب وحيد را به خود آورده خجل و شرمسار 

 مي نمايد.
 خبر ايمان جناب وحيد از دو طريق به سمع شاه و حاج ميرزا آقاسي رسيد.   
طاب به پيشخدمت شــاه ميــرزا لطفعلــي، طريق اول نامه اي بود كه جناب وحيد خ   

نگاشت. حضرت عبدالبهاء در اين باره مي فرماينــد :" ... ســيد مــذكور شــيفته و 
آشفته او شد و بي مالحظه عاقبت و انديشه نتايج اين محبت يك سر به بروجرد نــزد 
پدر سيد جعفر شهير كشفي شتافت و او را داللت كرد و با وجود آنكه دانا و زيــرك 

مراعات مقتضيات وقت را مي نمود تفصيالت خويش را بــي خــوف و انديشــه بــه  بود و
)  و در ١۶۴ميرزا لطفعلي پيشخدمت نوشت كه او خدمت خاقان مغفور عرض كند ..." (

" ... نزول اين تفسير منيع كه از " نيز چنين مذكور است :قرن بديع كتاب نفيس" 
ا شــيفته و آشــفته ســاخت كــه بــي دو هزار بيت مركب بود. چنان آقا سيد يحيــي ر

اختيار قيام كرد و گزارش مختصري به وسيله پيشــخدمت دربــار بــه حضــور پادشــاه 
نيز به همين مطلب اشاره شده اســت : " ...  ظهور الحق)  و در ١۶۵فرستاد ... "(

حضرت وحيد با كمال يقين و ايمان به بروجرد و طهــران مراجعــت فرمــود و پــس از 
يت مجاهده و مراتب معلومات خود را به ميرزا لطفعلي پيشخدمت تبليغ پدر ... كيف

) طريق دوم به واسطه حســين ١۶۶مرقوم نمود كه او تقديم حضور محمد شاه نمايد."(
پس از ذكر نيت جناب وحيد قرن بديع خان حاكم فارس بوده است. حضرت ولي امرهللا در 
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ببــرد و قــوت و قــدرت و كه مي خواست حضرت اعلي را شكست خورده نزد محمــد شــاه 
 مراتب خدمتگذاري خود را به اثبات برساند چنين مي فرمايند : 

) و آقا سيد يحيي در تشــرف بــه ١۶٧" ولي تقدير الهي امر ديگر بود (
مبارك محضر چنان كه بعدا" خود حكايت نموده خويشتن را چون غبــار در 

مقابــل آن  زير اقدام آن حضرت ، پست و ضعيف مشاهده كرد و خود را در
بحر علم لدني چون قطره حقير مقهور و مغلوب احساس نمود به نحوي كــه 
والي فارس كه در ايام اقامت آقا سيد يحيي در شــيراز ميهمانــدار او 
بود مجبور شد ما وقع را به عرض شاه رساند و وي را مستحضر دارد كــه 

زمره  نماينده عالي مقام سلطنت كه مأمور فحص و تحقيق گرديده خود در
عاشقان وارد شده و در سلك پيروان و فدائيان حضرت باب درآمده است." 

)١۶٨( 
 جناب وحيد در اين باره چنين نقل نموده است : 

" در اول ورود به شيراز به حسين خان وارد شــده بــودم و مهمــان او 
بودم. پيش خود فكر كردم مدتي است مستغرق درياي آيات الهي هســتم و 

ام ممكن است طول غيبت من سبب شك و علت خشم ان نرفتهبه منزل حسين خ
او گردد. به اين جهت تصميم گرفتم كه به منزل حســن خــان بــروم. از 
جناب خال و مال عبدالكريم اجازه انصراف خواستم و به منزل حسين خان 
رفتم چون مرا ديد شروع به تحقيق و بحث كرد تا ببيند كه آيا مالقات 

كرده ؟ من مقصد او را دانســتم و بــه او جــواب  سيد باب در من اثري
دادم : " هيچ كس جز خداوند نمي تواند قلب سيد يحيي را منقلب كنــد 
فقط خداوند به اين كار قادر است و بس . زيرا كه مقلب القلوب اســت 
اگر كالم كسي در يحيي تأثير كند مسلما" از طرف خداوند و كالمش كــالم 

حسين خان سكوت كرد بعــدا" فهميــدم بــه  الهي است . از اين جواب من
بعضي گفته بود سيد يحيي فريفته سيد باب گشته و سحر آن جوان در او 
تأثير شديدي كرده است . ديگر اميدي به او نيست به محمــد شــاه هــم 
شرحي نوشته بود كه سيد يحيي هر چند مهمان من بود ولي منزل من نمي 

مالقاتي نمــي كــرد مــن يقــين  آمد و با علماي شيراز ابدا" معاشرت و
دارم كه از پيروان سيد باب و در جرگه اصحاب اوست ... محمد شاه در 
جواب مكتوب حسين خان چنين نوشت كه رتبه سيد يحيــي بســيار عــالي و 
درجه او متعالي است زيرا از خاندان نبــوت و داراي علــم و كمــال و 

اوار نيست كه در باره اي است. افراد رعيت را سزفضل و اطالعات كامله
اين سيد جليل سخنی بگويند زيرا سيد يحيی هــيچ وقــت بــرخالف مصــالح 
حکومت سخنی نمی گويد و به مطالبی كه سبب ذلت و حقــارت ديــن مبــين 
اسالم باشد معتقد نمي شود ... چون اين مكتوب شاه به حسين خان رسيد 

ي كوشــيد و ديگر نتوانست علنا" با من مخالفت كند. پيوسته نهاني مــ
در باطن سعي مي كرد كه از مقام من بكاهد ولي از مساعي خويش نتيجه 
اي نبرد و نتوانست اذيت و آزاري به من برساند و تــوهين و تحقيــري 

 )١۶٩بكند . زيرا محمد شاه نهايت التفات را به من داشت . " (
ه وكالــت اما وحيد عالوه بر اين كه مأمور شاه و وكيل او در تحقيــق بــود       

ديگري نيز از جناب علما و مردم يزد داشت پس به عهد خويش وفــا نمــود و پــس از 
ايمان فورا" كاغذي به اهل يزد مرقوم فرمــود و در اول آن مكتــوب ايــن شــعر را 

 مرقوم داشتند : 
آتشي مي بينم اي يـاران ز دور        گرم مي آيد به چشمم نخــل               

 طور 
شعله گويي خــود نمــايي مــي كنــد         فـــاش دعـــوي خـــدايي               

 كـند مـي
و بعد تفصيل تشرف خود را به حضور مبارك به اهل يزد مرقوم مي فرمايند و پس    

از ايامي چند مراجعت به يزد نمودند و در مصلي باالي منبــر تبليــغ امــر مبــارك 
و الزوجــه شــان حــاجي شــيخ ) و همچنين به علماي ني ريز از جمله ابــ١٧٠كردند (

اي از اشراقات ظاهره عبدالعلي ، از علماي مشهور و محترم و متدين ني ريز ، شمه
و آيات باهره بديعه نگاشتند و چون امر به سير و سفر و تبليغ داشــتند ســكون و 

 )١٧١قرار از ايشان سلب گرديد. (
 

 نتايج ايمان جناب وحيد 



 ٣١

يراتي كه بــر وجــود ايشــان بــر جــاي نهــاد و ايمان جناب وحيد عالوه بر تأث    
انعكاس آن در اعمال و اقدامات آتيه ايشان قابل مشاهده و بررسي است ، نتايج و 
اثرات قابل توجهي در عكس العمل شاه ، صدر اعظم ، قدرتمندان و حاكمان ، افكار 

مر و اعتقادات علما و اذهان عمومي بر جاي گذاشت و همچنين در توسعه و پيشرفت ا
 الهي و تسريع حدوث وقايع آينده مؤثر بود.

آينــده خــواهيم پرداخــت و نقــش ايشــان را در  مقــاالتبه اقدامات ايشان در     
پيشرفت امر الهي مورد بررسي قرار مي دهيم. اما در مورد تأثير بــر شــاه ، بــا 

شاه به جناب وحيد داشت و مراتبي كه بــراي وي قائــل  توجه به ثقه و اعتمادي كه
) رمان نويس فرانســوي GILBERT(بود بالنسبه زياد بوده است. در اين باره ژيلبرت

در مارسي چاپ شده نوشته است: " ١٨٧٣كه به سال   Asiarique Le Jounalدرمجله آسيايي 
محمد شاه همين كه خبر ظهور و اظهار امــر بــاب را شــنيد يكــي از علمــاء مــورد 

قيق از چگونگي امر به شيراز فرستاد ... اطمينان خود را به نام دارابي براي تح
تعجب فوق العاده پادشاه هنگامي روي داد كه شنيد اين مأمور عالي او كــه بــراي 
درهم شكستن اصول عقايد باب اعزام شده بود در سلك پيروان مخلــص و جانفشــان او 

) جناب وحيد بالشخصه نقل مي فرمايند: " ...گفته اند كــه  ١٧٢درآمده است ... "(
محمد شاه روزي به حاج ميرزا آقاسي گفت به مــن خبــر داده انــد كــه ســيد يحيــي 
دارابي در سلك پيروان باب درآمده و بابي شده است ، اگر اين طور باشد امر سيد 

 )١٧٣باب خالي از اهميت نيست . بايد شخصا" در ادعاي او تحقيق كنيم ... " (
خواســت مبارك روشن شده بــود و ميذهن محمد شاه با ايمان وحيد در باره امر     

در باره امر مبارك كه قلب عالم بلند مرتبه اي چون وحيد را تسخير كــرده اســت، 
وحيدي كه از خاندان نبوت و داراي علم و كمال و فضل و اطالعات كاملــه و شــرافت 
خانوادگي است و هرگز بر خالف مصالح مملكت و مواقع دين مبين سخني نمــي گويــد و 

مي كند، بيشتر بداند و همين دليل مشتاق زيارت طلعــت اعلــي مــي شــود. رفتاري ن
كند تا به طهران تشريف بياورند تا به ارزيابي پيام )  و از ايشان دعوت مي١٧۴(

ايشان بپردازد و با حضرتشان مذاكره و مكالمه نمايــد و فضــائل و قــواي عظيمــه 
كه از اين مالقات و زيارت  اما چگونه است) ١٧۵ايشان را مورد قضاوت قرار دهد. (

ترين نقــاط ايــران تبعيــد مــي منصرف مي شود و حضرت را به يكــي از دور افتــاده
 نمايد؟

با شناختي كه از خصوصيات محمد شاه و نفــوذي كــه از معلــم و مرشــدش در او     
سراغ داريم و مريضي نقرسي كه تمام افكار او را مشــغول بــه خــود كــرده بــود و 

لماء و فقهايي كه در شهرهاي مختلف به مبارزه و مخالفت با امر همچنين ترس از ع
مبارك قيام كرده بودند و اذهان مردم را دردست داشتند و مي توانستند به راحتي 
آنان را به آشوب وادار نمايند و نارضايتي حكام و شاهزادگاني كه قشــون نظــامي 

ه حكومــت وقــت بودنــد و را در اختيار داشتند و به راحتي قادر به كودتا بر علي
تــوان انتظــار جنگهاي داخلي و خارجي كه تمام كشــور را دربرگرفتــه بودنــد، نمي

 ديگري از محمد شاه داشت .
البته با همه اين احوال در موقع الزم به حمايت حضرت وحيد در مقابــل حــاكم     

ه بــا فارس پرداخت و قدرت مخالفت علني با وحيد را از او سلب كرد. حسين خاني ك
مطالعه آثار حضرت باب و اقدامات جناب مقدس خراساني و حضرت قدوس به سختي آنان 
را مجازات نمود و حضرت باب را دستگير كرد و تحت الحفظ نگاه داشت و همواره در 
مورد مخالفت و معاندت با حضرت و اصحابشان بود ، مي توانســت در مقابــل ايمــان 

ناب مقدس و قدوس كمتر نبــود ـ عكــس العمــل جناب وحيد ـ كه اثرش از اقدامات ج
شديدي نشان دهد و ايشان را دستگير و مجازات نمايد ، در اثر نامه محمد شــاه و 
التفاتي كه وي به جناب وحيد داشت قطع يد شد،گرچه همواره بــه طــور پنهــاني در 

 صدد اذيت و آزار و توهين و تحقير ايشان بود. 
لي خود را در دربار تــرك كــرد و در اجتماعــات وقتي كه جناب وحيد مقام عا     

بحث مذهبي و عقيدتي مستغرق گرديد، شعله نار اصالحات مذهبي كــه پــس از مراجعــت 
حضرت باب از ســفر حــج بــه شــيراز، ازديــاد يافتــه بــود؛ شــدت و حــدت بيشــتري 

) احساس خطر كرد و با ديدي مغرضانه به اشتعال ١٧٧) حاكم جديد فارس (١٧۶گرفت.(
نگريست، زيرا خطرات افراطيون و نفوس متعصب مذهبي ياق روزافزون بابيان ميو اشت

كه ممكن بود احساسات ايرانيان متلون المزاج و متزلزل العقيده را ترك نمايند، 
براي نفوسي كه به اصطالح زمام قانون و نظم را در اختيار داشتند كامال" مشهود و 

ي بي رحم و نسبت به مقــام و قــدرت خــود معلوم بود. حسين خان حاكم فارس كه مرد
) براي شاه حســاس و مراقــب ١٧٨بعد از مأموريت هاي مصيبت بار و ناموفق خارجي (

بود؛ مشتاق بود با اقدام به اعمالي چون سركوب كردن يك گروه جديد خطرنــاك كــه 
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احتمال داشت افكار عامه تحريك پذير شيرازي را بــه خــود جلــب نمايــد، مقــام و 
ز دست رفته را مجددا" بدست آورد. احتماال" بنا به اوامر صادره از سوي موقعيت ا

ها حاجي ميرزا آقاسي صدر اعظم ، وي داروغه را با سواراني چند بــر بــاالي خانــه
گسيل داشت تا نيمه شبان قبل از اين كــه پيــروان و هــواداران ايشــان بتواننــد 

شايد در نظر داشت كه بعد از دخالت كنند، حضرت باب را از بيت ايشان بربايند و 
  ٢٢اين آدم ربــايي، ايشــان را مخفيانــه بــه قتــل برســاند. ايــن دســتگيري روز 

يا مقارن آن صورت گرفــت، يعنــي درســت همــان زمــاني كــه اولــين   ١٨۴۶سپتامبر 
آمدند و بر ) شيراز در شوارع سراسر شهر از پاي درمي١٧٩قربانيان وباي مرگبار (
مردند يا در بسترهاي خود زندگي را بدرود مي گفتنــد ...  زمين مي غلطيدند و مي

) الزم به ذكر است كه دستور قتل مخفيانه حضرت اعلي به وسيله حاجي ميرزا ١٨٠" (
 آقاسي به حسن خان داده شده بود .

" در بـاره عكس العمل علمـاي عهد اعليو جناب  ابوالقاسـم افنان در كتاب"     
 رفتار حسين خان مي نويسد: شـهر و تحريكات آنان و 

" در ظرف دو ماهي كه وي ( سيد يحيي) به مطالعــه و رســيدگي قضــايا 
ها پيش نيامــد كــه مشغول بود، واقعه مهمي بر عليه حضرت باب و بابي

مزاحمتي ايجاد كند، نه از طرف علماء صحبتي عنوان گرديــد و نــه از 
فرو بســتن از آن  ناحيه حكومت و ساير مردم مخالفتي شد شايد اين دم

جهت بود كه ارباب غرض منتظر نتيجه رأي غائي و نهائي محمد شاه بــر 
هجــري  ١٢۶٢اند و هر چه بود تا ســال اساس گزارش آقا سيد يحيي بوده

ها به عمل نيامد ولي در ايــن قمري اقدامي بر عليه حضرت باب و بابي
ا كه از يك طــرف ها افتاد و مالهها بر زبانوقت بار ديگر مسئله بابي

از نزول تفسير سوره كوثر آگاه شده بودند و از طرف ديگر از آمــد و 
هايش بــا حضــرت هاي مكرر آقا سيد يحيي به منزل خال اعظم و مالقاتشد

باب و باالخره اعتقاد و ايمان جازم وي به آن حضــرت ســخت خشــمگين و 
نهــا بــال ديدند كه تحريكات و مخالفت هاي قبلــي آعصباني بودند و مي

ها در روزها دور از چشم مــردم اثر مانده است. شايع ساختند كه بابي
ها و صحاري اطراف شهر جلسه دارند و در ليالي به خانــه ســيد در باغ

ها را در حضور او به سر مي بردند باب رفت و آمد مي كنند و غالب شب
. 

ده او به هر حال آخوندها بار ديگر حسين خان را تحت فشار گــذار    
اي كــه در كــار ســيد را انذار نمودند كه به مالحظه مسامحه و محاطله

باب از طرف حكومت به عمل آمده سيد باب به قدري جري و جسور شده كه 
به سوره مباركه كوثر تفسير نوشته و سبب گمراهي جمع شــده اســت. وي 

ها كــرده و عرفــا و علمــاء و مــؤمنين بــه در آن تفسير بلند پروازي
نت سيد المرسلين را به ميدان مبارزه خوانده و علنــا" آنهــا را ديا

تخفيف و توهين نموده است و حال وظيفه شرعي تو اين است كه به موجب 
اند، به مواقــع ها حكم قتلش را علماء صادر كردهمندرجات همين نوشته

اش است كه هــر شــب در خانــهاجرا بگذاري زيرا او به قدري گستاخ شده
شوند و آنــان را اغــوا بــه رايد و مردم به دور او جمع ميمحفل مي آ

جهل مي نمايد باالخره مالها به قدري وسوسه نمودند كه حسن خان متغير 
ها در حضور شد و در صدد دستگيري حضرت باب در حالي كه جمعي از بابي

 ايشان باشند برآمد.
راي در همين حال، امام جمعه براي پيشــگيري از بــروز مشــكالت بــ    

حضرت باب نزد حسين خان رفت و به وي پيشــنهاد كــرد كــه بــه منظــور 
خاتمه دادن به اين امر و آرام ساختن علماء و جنجال مردم شهر، همه 
را از هر طبقه و صنفي به مسجد وكيل بخواند، علماء حضــور يابنــد و 
سيد باب را نيز حاضر كنند كه بر باالي منبر رفته از گفته هاي خــود 

اند، تبري جويد و برائت حاصل كند و سپس كه به او نسبت دادهو آنچه 
 به دنبال كسب و كار و تجارت خود برود. 

حسين خان اين بازي را پسنديد و يك روز جمعه را انتخاب كــرد       
و دستور داد تا مناديان از يك هفته قبل همه روز در كوچه و بــازار 

كومت براي سه ساعت به غروب شهر به راه افتادند و مردم را از طرف ح
مانده، روز جمعه به مسجد وكيل دعوت كردنــد و گفتنــد :" در آن روز 

 )١٨١سيد باب را به مسجد آوردند كه توبه كند." (
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آقا سيد حسين كاتب وحي كه شاهد عيني واقعه مسجد وكيل بــوده، واقعــه اي       
اقدام ميرزا ابوالقاســم را كه منجر به احضار حضرت باب به مسجد وكيل شد معلول 

) پيشواي طريقه دراويش ذهبي شيراز يادداشت كرده است ١٨٠معروف به ميرزا بابا (
وي مي نويسد چون مرحوم حاجي سيد جواد كرباليي نسبت به ميــرزا بابــا حســن ظنــي 
داشت و در ميان آنها دوستي و رفاقتي صميمانه و عميق وجود داشــت تفســير ســوره 

به تازگي نازل شده بود براي مطالعه يا تبليغ به مشــاراليه مباركه كوثر را كه 
داده بود كه بخواند، ولي وي خيانت نموده آن تفسير را در اختيار حاكم گذاشت و 
وي به نظر بعضي از علماي شيراز رساند و همين بــود كــه موجــب بلــواي عــام شــد 

د وكيل گذاشــته )  آقا سيد حسين كاتب در مكتوب خويش وقايعي را كه در مسج١٨٢.(
 است به ترتيب زير شرح مي نمايد :

" بعد از ورود سعادت مورود جناب مســتطاب اعــرف العرفــاء ســيديحيي 
) آشــكارا شــدند و آيــات ١٨٣متشرفين عتبه بوسي آستان مالئك پاسبان(

)  روز بــه روز ظــاهر و هويــدا ١٨۴لت و عظمت اعليحضرت ارفع واال(جال
ت شعار آتش حسد در كانون ســينه هــاي منافقين و اشرار و علماي جهال

نفاق پيشه آنها شعله ور گرديــد و بعضــي از آنهــا " اذا قيــل لهــم 
آمنواكما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن من السفهاء اال انهــم هــم 
السفهاء ولكن ال يعلمون ." و بعضهم " اذالقوا الذين آمنــوا قــالوا 

كم انما نحن مستهزؤن " آمنا و اذا خلوا الي شياطينهم قالوا انا مع
" في قلوبهم مرض فزاد هم هللا مرضا" و لهــم عــذاب الــيم بمــا كــانوا 
يكذبون " " اولئك الذين طبع هللا علي قلــوبهم و ســمعهم و ابصــارهم و 

 )١٨۵اولئك هم غافلون " (
 " چنين آمده است :  رهبران و رهروانو در "   

ير و اهل علم و فضــل) " ... و در اين امور ( ايمان عده اي از مشاه
خصوصا" وصول نامه تبليغيه آقا سيد يحيي به ميرزا لطفعلي پيشــخدمت 
شاه و هم اخبار هيجان مجتهدين ايراني در عــراق و برآشــفتن حكومــت 
عثماني و نيز عرايض مالهــا از هــر ســو مخصوصــا" شــكايات مــال ســعيد 

د كريم العلماء  بارفروش از حاجي ميرزا محمد علي و شكايات حاج محم
خان كه در مقابل دعوت حضرت سر به مخالفت و معارضت در  رد و ابطال 
بركشيد و همه پيروانش به مضادت و مقاومت مستعد و مهيا شدند موجــب 
بيم و انديشه حاجي ميرزا آقاسي گرديد و به حسين خان والــي مــذكور 

ساكن اش بود دستور جلوگيري داد و مال جواد برغاني فارس كه برنشانده
قزوين از وعاظ متعصب شيخيه كريمخانيه كه اوال" توجه و انجــذاب بــه 

اي انصراف و انحراف سخت بابيت اظهار داشت و ثانيا" به عذر و بهانه
به عمل آورد. او نيز به شيراز بالمآل به كمال فصحيت برخــي امثــال 
خود را يار كرده به مقاومت پرداخت و بعضي از آثار آن حضرت را بــه 

اي در رد و اعتراض منتشر ت آورده به نظر اين و آن رساند و رسالهدس
 ) ١٨۶نمود و خاطر مالها و حكمران را بياشوباند " (

اين شور و آشوب منجر به دستگيري حضرت باب  در شيراز شد. بنابراين ايمان      
ف جناب وحيد يكي از عواملي بود كه حاج ميرزا آقاسي را به عظمت امر مبارك واقــ

نمود و اسباب شدت معاندت و مخالفت او گرديد و آتيه اين انقالب به نظــرش وخــيم 
آمد. پس به حسين خان نظام الدوله امر كرد كه اين قائد متجدد را مخفيانــه بــه 
قتل رساند و به شورش خاتمه دهد. همچنين جناب ميرزا لطفعلي را از دربار اخراج 

مخصوص شاه بود، دو نقل وجود دارد. بعضي  كرد. البته در مورد ايشان كه پيشخدمت
از مورخين ايمان ايشان را يكي از علل و عوامل تحقيق محمد شــاه بــه حســاب مــي 

) و حــاجي ميــرزا آقاســي پــس از اطــالع از ١٨٧آوردند ( مثل جناب محمد حسين ) (
ايمان ميرزا لطفعلي ايشان را از دربار اخراج كرد . لذا ميرزا لطفعلي به وطــن 

سلماس مراجعت نمود و تا پايان حيات به خدمت امر بديع قائم بود. به نظــر  خويش
مي رسد نقل دوم صحت بيشتري داشته باشد زيرا اخراج ايشان بعد از ايمــان جنــاب 

اند كه جناب وحيد صورت گرفته است چه كه قبل از آن به پيشخدمتي شاه مشغول بوده
مد شاه اطالع مي دهــد . اگــر ميــرزا وحيد مراتب ايمان خود را توسط ايشان به مح

آقاسي از ايمان ايشان قبل از ارسال نامه وحيد اطالع داشت او را همــان وقــت از 
 دربار اخراج نموده بود . 

اما علما را مي توان مطابق عكس العملي كه در برابر ايمان وحيــد از خــود      
ياست و قدرت و جاه و نشان دادند مي توان به سه دسته تقسيم نمود. علماي طالب ر

مقام كه در دام نفس گرفتار و از حقيقت دور بودند و به منظــور تــرس از تخفيــف 
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مقام و موقعيت و تهديد مال و منال به مبارزه با امر مبــارك پرداختــه بودنــد. 
اين گروه به قدري ايمان و اقدامات وحيد برايشان سخت آمد كه به تهمت ديــوانگي 

" تصريح و تأكيد شده است:" مقاله شخصي سياح ن مطلب در "و فريب متوسل شدند. اي
... و خود به اطراف ايران سياحت نمود و در هر شهر و منزلي بر رؤس منابر نــاس 
را به قسمي دعوت نمود كه ساير علماي اعالم حكم به جنون نمودنــد و ســحر معلــوم 

... پــاره اي "ت :) و نيكال نيز در تاريخ خود به آن اشاره كرده اس١٨٨شمردند."(
گفتند كه بــه ســحر و جــادو از علما تصور كردند كه ديوانه شده است  بعضي هم مي

 )١٨٩گرفتار گرديده .... " (
گروه دوم علمائي بودند كه در صدد تحقيق برآمدند و ايمان وحيد آنان را        

بعــد از   مي خوانيم كه در يكي از ليالي تاريخ جديدبه انديشه واداشت مثال" در 
صرف شام، امام جمعه اصفهان خواهش نمود همانطور كه سوره كــوثر بــراي اطمينــان 
قلب آقا سيد يحيي دارابي تفسير شد، سوره والعصر هم براي خاطر وي تفسير شــود. 
حضرت باب در باره نحوه تفسير به صورت كتبي يا شفاهي سئوال نمودند. وقتي امام 

حضرت باب در حضور او و جمعي ديگــر از جملــه مــال جمعه تقاضاي تفسير كتبي نمود 
محمد تقي هراتي تفسير را بدون تفكر و بدون توقــف قلــم نــازل و بــه او تســليم 
گردند. امام جمعه و سايرين كه حضور داشتند بي اختيار برخاستند و دامان عبــاي 

 )١٩٠حضرت باب را بوسيدند . (
لص و طينــت پــاك از ايمــان وحيــد گروه سوم علمائي بودند كه با نيت خا        

متأثر گرديده و اقدامات و دالئل و براهيني كه ذكر نمود را پذيرفتند و در زمره 
مؤمنين مخلص امر مبارك درآمدند. جناب وحيد منزلي در يزد، داراب و نــي ريــز و 
در همه اين مناطق و مناطق ديگر مريدان و مخلصيني داشتند و همين كــه بــه امــر 

آوردند و در سلك اهل بيان داخل شدند پيوسته آشنايان و ارادتمندان  بديع ايمان
خود و سائرين را تحريرا" يا تقريرا" در سفر يا حضر به اين امر مبارك دعــوت و 

 )١٩١هدايت مي كردند . (
 

 نتيجه گيری 
 

حيات جناب سيد يحيي دارابي مملو از اسرار و رموز شيفتگي و شيدائي است و      
سؤال كه چرا ايشان وحيد عصر و فريد زمان خود محسوب مي شدند در همين  پاسخ اين

رموز و اسرار عشق ورزي نهفته است. خصوصيات و اقــدامات عاشــقانه و فداكارانــه 
ايشان اسباب اين تمايز و تفرد و تشخص است. از آنجا كــه جنــاب وحيــد در طريــق 

ي از خود رست و آنچه داشت محبوب از ثروت، شهرت، مقام و اهل و عيال گذشت و بكل
اش ظاهر گرديد و فداي معشوق حقيقي ساخت، حقايق وجوديش بارز و استعدادات نهفته

او را به وجودي منحصر به فرد و قابل تجلي تأييدات و فيوضات الهي تبديل نمــود 
 او فريدا" وحيدا" به مبارزه اصنام اوهام قيام فرمود.

پذيرفت، در خانواده هاي شريف و اصيل متولد  جناب وحيد از زمان خود تأثير     
گرديد. از تعليم و تربيت زمان كه مختص به تعدادي و خواص بود برخــوردار شــد و 
در علوم رايجه تبحر يافت و به دربار راه يافت اما در همه اين مراحل بــه علــت 
ه هوش ذاتي و تربيت صحيح از مفاسد موجود در اجتماع محفوظ و مصون مانــد چنانچــ

نزد محمد شاه و حاجي ميــرزا آقاســي ثقــه و اعتبــار يافــت و در بــين مــردم از 
محبوبيت و احترام برخوردار گرديد. به سائقه فطرت دريافت كه منجي و مصلحي الزم 
است تا روحي جديد در عالم بدمد و حيات جديد بخشد و از همــين روي بــيش از ســي 

پرده بود تا آنها را مالك و ميزاني هزار حديث در ذهن داشت و قرآن را به خاطر س
براي افكار و اعمال خود قرار دهد. جناب وحيــد از نقــائص و مصــايب دوران خــود 
آگاه بود و آنها را مي شناخت و به همين دليل پس از يافتن حق، نتوانســت آن را 

 خواست نداي الهي را به همه عالم ابالغ كند.انكار نمايد و مي
د بود كه بر دوران و زمان خود تأثير مي گذاشــت. هــر جــا پس از آن ديگر وحي   

كــرد. او بــراي گفت و نفس صبيحش در قلوب بسياري اثــر مييافت از يار ميسمعي مي
گفت كه چگونه منقلب گشته و بدين ترتيب در قلوب نفوس نفوذ مي نمــود. ديگران مي

علــي شــيفته و اين نفوذ  بيان تا آنجا بود كه اصحابش بــدون ديــدن روي حضــرت ا
آشفته گشته و عاشقانه تا پاي جان جنگيدند و چشمهاي عالميان را خيره نمودنــد. 

اي نيز به اصالح امور اجتماعي مشغول شدند و در ارتقاء مقام زنــان و عمــومي عده
 نمودن آموزش و پرورش كوشيدند.

شاه و  توان منحصر به مأموريت و وكالتي كهانگيزة تحقيق جناب وحيد را نمي     
وزير به ايشان دادند دانست. زيرا گرچه محمد شاه وي را مأمور تحقيــق در بــاره 
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اين امر مهم نمود اما خود وي نيز اين عطش را در قلب احســاس مــي نمــود و شــوق 
اندكي اين تحقيــق تحقيق در وجودش بود. شايد اگر مأمور و وكيل محمد شاه نبود  

شد. اما چرا محمد شاه و وزيرش تما" انجام ميبه تأخير مي افتاد اما مسلما" و ح
از ميان علماي دربار ايشان را انتخاب نمودند؟ در پاسخ بايد گفــت شــرافت نســب 
ايشان (سيادت) و داشتن پدري چون "سيد جعفري كشفي" و از همه مهمتر برخــورداري 

جبــات از خصوصياتي ويژه چون علم، تقوي، فصاحت و بالغت، شهامت و شجاعت و ... مو
 انتخاب ايشان را فراهم آورد.

ايمان جناب وحيد پس از سه بار مالقات با حضرت رب اعلــي و بعــد از ســؤاالت      
متعدد و خواستن دليل و معجزه از جانب جناب وحيد و پاسخهاي موجز و مناسب حضرت 
اعلي مخصوصا" به سؤاالت وحيد كه فراموش شده بودند و نــزول تفســير ســورة كــوثر 

 گرديد. محقق
ايمان و ايقان جناب وحيد اسباب اعجاب شاه و حــاجي ميــرزا آقاســي و علمــاي    

اعالم گرديد. چنانچه شاه را مشتاق تحقيق بيشتر، وزير را نســبت بــه عظمــت امــر 
الهي آگاه و خوفناك، حسين خان والي فارس را هراسان و مريدان و مخلصــان جنــاب 

يمان در مورد علماي طالب رياست و ديوانة وحيد را فائز به ايمان نمود. تأثير ا
سياست تا آن جا بود كه به او تهمت ديوانگي زدند. همچنين موجــب شــد كــه حــاجي 
ميرزا آقاسي و حاكم فارس به اصرار علما به ترتيب "مسجد وكيل" اقدام نمايند و 
 چون حبس و تحت نظر قرار گرفتن حضرت و نقشه توبه دادن ايشان با شكست مواجه شد

خواستند نرسيد، حضرت اعلي را مخفيانــه ربودنــد و و مسجد وكيل به نتايجي كه مي
تصميم گرفتند آن حضرت را به قتل برسانند اما ارادة الهي و شيوع وبا مانع اين 

 نقشة قاسيانه گرديد.
 از مطالعه شرح ايمان جناب وحيد ميتوان نتيجه گرفت که :

رچه اهميت دارد ولــی ايمــان نتيجــه تقليــب اوال : اقناع عقالنی متحريان حقيقت گ
 .  روحانی آنان است

ثانيا : ايمان افراد مهم و برجسته ميتواند نفوس بسياری را به امر مبارک دعوت 
 کند . 

ثالثا : هر يک از ما ميتوانيم چون وحيد خالصانه و عاشقانه در راه خدمت قيــام 
 نماييم و برای تغيير عالم گام برداريم . 
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  ١٠و  ٩مقاله شخص سياح ص  .١۶۴
  ٩٨و  ٩٧ص  ١ج  .١۶۵
 ۴۶۴و  ۴۶٣ص  ٣ج  .١۶۶
مبارک اشارت بر اين دارد که ايمان جناب وحيد مقدر بوده اين بيان  .١۶٧

 است . 
 ١٠٠ص  ١قرن بديع ج  .١۶٨
  ۶۵ص  ١۵٧مطالع االنوار  .١۶٩
  ١۵تاريخ شهدای يزد نسخه خطی ص  .١٧٠
 ۴۶۵ص  ٣ظهور الحق ج  .١٧١
 ٣٩ص  ١عقايد بعضی از دانشمندان جهان درباره ديانت بهايی ج  .١٧٢
  ۶۶ص  ١۵٧مطالع االنوار  .١٧٣
مله توسعه امر مبارک و اقبال مردم و اخبار البته عوامل ديگر از ج .١٧۴

متنوعه که درباره امر ميشنيد نيز او را بيشتر به مالقات حضرت ترقيب می 
 نمود . 

  ١٠٢قميص نور ص  .١٧۵
  ٩٧با کمی تغيير از قميص نور ص  .١٧۶
ج ا کتاب شرح حال رجال ايران  ۴٢٧توضيح مترجم قميص نور : در ص  .١٧٧

هجری قمری به جای  ١٢۶٠ی در سال آمده است : " حسين خان آجودان باش
ميرزا نبی خان قزوينی امير ديوان به حکومت فارس به لقب صاحب اختياری 

بود ... عدم ق در اين سمت باقی ه. ١٢۶۴و تا فوت محمد شاه برقرار... 
کبير با نظام الدوله سبب شد که بزرگان فارس که تمايل و موافقت امير



 ۴٠

عليه او قيام کردند ... تا اينکه  چندان دل خوشی از وی نداشتند بر
با يک وضع افتضاح آوری از شيراز حرکت  ق معزوالٌ ه. ١٢۶۴خره در سال باال

کرده به تهران وارد شد ... به طوری که از قراين معلوم می شود حسين 
 ه ق درگذشته است . " ١٢٨٢خان نظام الدوله در سال 

: " محمد آمده است چنين ۴٢٩تا۴٢۶کتاب رجال سياسی ايران ص ١ج در  .١٧٨
ق او ه. ١٢۵٣عظم او در واقعه هرات سنه شاه و حاجی ميرزا آقاسی صدر ا

را به عنوان سفير فوق العاده مامور استانبول و پاريس نمودند ... دولت 
.. حسين خان انگلستان حاضر نشد که حسين خان را به طور رسمی بپذيرد .

دت ماموريت مذبور يکسال و ق به تبريز بازگشت . مه. ١٢۵۵در پنجم شوال 
چهار ماه به طول انجاميد و عده ای افسر اتريشی استخدام کرد و به 
ايران وارد شدند ولی با ناخوشی شاه و بی اطالعی حاجی ميرزا آقاسی از 

 اين کار حاصل نشد . " فن نظام چندان پيشرفتی در 
می  وقوع وبا و طاعون خيارکی در ايران بسيار اتفاق ١٨٣٠در دهه  .١٧٩

 Resurrectionکتابش  ٩٧افتاد و قربانيان زيادی می گرفت . عباس امانت در ص 
and Renewal   درصد از جمعيت بدان مبتال ٩٠می گويد که در دهه مزبور حدود

شدند . شيوع اين بيماری ها عاليم آخرالزمان محسوب و تلقی می شد . وبا 
ود می تواند سالها چون وقتی که به يک منطقه فاقد ضوابط بهداشتی وارد ش

آتش زير خاکستر فعاليت داشته باشد و هرازگاهی از وجود نفوس بسياری که 
 بعد از شيوع اوليه، ناقل بيماری هستند ، فوران نمايد . 

  ٩٩تا  ٩٧قميص نور ص  .١٨٠
  ١۶۴و  ١۶٣عهد اعلی ص  .١٨١
 رساله ذهبيه به اعزاز ميرزا بابای ذهبی از قلم اعلی نازل شده است  .١٨٢
  ١۶۴لی ص عهد اع .١٨٣
 مراد حضرت اعلی هستند  .١٨۴
  ١۶۶و  ١۶۵عهد اعلی ص  .١٨۵
  ۴٢٠و  ۴١٩ص  ٢جلد  .١٨۶
  ٣۶۶حضرت باب ص  .١٨٧
 ١٠مقاله شخصی سياح ص  .١٨٨
  ٢۴۵تاريخ نيکال ص  .١٨٩
  ٢٠٩اقتباس و ترخيص از عهد اعلی ص  .١٩٠
  ۴٠٠و  ٣٩٩ص  ٢با اندکی تصرف از طهورالحق ج  .١٩١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


