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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 صفحه ۸در  – وقایع اتفاقیه :[روزنامه]

 [۱۲۳۱شهریور  ۴] ۱۲۶۸الحرام  قعدهپنجشنبه دهم ذی :[تاریخ]

 ۸۲ :[شماره]

 ۳و  ۲، ۱ :[صفحه]

  

 اخبار داخله ممالک محرُوسه پادشاهی

 دارالخالفه طهران

  .خود رساندند

سیّد حسن خراسانیرا که از اشرار و متابعین آن مذهب بود شاهزادگان بضرب شمشیر و کلوله ]گلوله[ و کارد و خنجر 

اصل حقیقت کیفیّت کما یَْجِب و َیْنَبِغی بطور وضُوح و ُشُهود معلوم و مشهود نکردیده ]نگردیده[  در هفته گذشته ُچون

بود ُمقّدمه آن چند نفر خبیث مردود که از سوء نیّت قصد منکری نسبت بوُجود مبارک اعلیحضرت شاهنشاهی داشتند 

بدبخت المذهب ِکرد ]ِگرد[ آمده پیرُوی و بطور اجمال نوشته ُشده بود تفصیل آن اجمال این است که جمعی شقی 

هللا اختراع کرده بُود و بسزای عمل را که در سنه ماضیه مذهبی بغیر ما انزل [شده حذف]محمد باب متابعت سیدعلی

 ُخود رسید پیشنهاد کرده بودند چون موافق قاعده ُعلُوم ادیان و ِملَْل نمیتوانستند حقیقت مذهب خود را برسانند و اکر

]اگر[ آشکار میکردند بطالن آن بطور وضوح معلوم و مشهود بود چنانکه بعضی از ُکتُْب و نوشتجات و احکام آنها که 

توانستند مذهب کفر آثار خود را بدست افتاد همه محض ُکفر و ُکفر محض بود و در گفت و شنود و ُمباحثه علمی نمی

لطنت افتادند که شاید ِرْخنَه در اجزای سلطنت نمایند و آشوبی بر پا که تالی دعوی اُلُوهیّت بود آشکار ُکنند بخیال س

ُکنند که بدعوی مذهب باطل خود در مقام تاخت و تاز و نهب و غارت برآمده از دست اندازی بمال مردم تمتُّعی 

ابت باب سابق را اّدعا برکیرند ]برگیرند[ جمعی بیمغز فرومایه که رئیس و قُطب آنها مالشیخعلی نام تُْرِشیِزی بُود و نی

تنی چند بدور خود کرد ]گرد[  [شده حذف]مینمود خود را بحضرت عظیم ملقّب داشته از اصحاب و اتباع آن باب 

آورده بعضی از اَشرار و اَلواط و اوباش خام هوس را هم فریفته که از ُجمله یکی حاجی سلیمانخان پسر یحیی خان 

الخفیّه بنای در دارالخالفه طهران در محلّه مشهور بسرچشمه جمع آمده علی مرحوم نبریزی بود در خانه این خبیث

شور و ُسوری کذاشته ]گذاشته[ همت بقصد کزند ]گزند[ و آسیب ُوُجود ُمبارک اعلیحضرت پادشاهی بکماشتند 

طپانچه و کارد ]بگماشتند[ دوازده نفر از آنها را که داوطلب شدند ُمنتخب کرده بهر یک سالح حرب از قبیل قمه و 

دادند که آمده در نیاوران هر جا و هر وقت که بتوانند و دست بیابند آسیبی بوُجود مبارک برسانند و خود نیز با کمال 

استعداد در خانه سلیمانخان آماده و ُمهیّا بودند که بمحض کذشتن ]ُگذشتن[ امر بیرون آمده باسم اّدعای مذهب بهیئت 

ل و سفک دماء ُمسلمین بکشایند ]بگشایند[ آن بود که در روز یکشنبه بیست و هشتم شهر اجتماع دست بتاخت و تاز ما

محابا بر سر المکرم در وقتیکه سرکار اعلیحضرت پادشاهی بعزم شکار سوار شده بُودند آن بدبختان متهورانه بیشوال

که ساچمه داشت چند دانه ساچمه  اسب سواری پادشاهی تاخته چند طپانچه خالی کردند که از جمله از یکی از آنها

قدری بدن مبارک پادشاهیرا هم خراشیده بُود لکن چاکران از قبیل نتیجةاالمراء العظام اسدهللا خان امیراخور و ُمقربی

الملک کشیکچی باشی و سایر اعاظم و معارف و غیره دو نفر از آن اشقیاء لعین را الممالک و نظامالخاقان مستوفی

القرار پیش کرفت ]گرفت[ از یر[ کرده و یکی هم در میان دعوا از ضرب تیغ و سنگ و چوب راه بئسدستکیر ]دستگ

اند بعد از آن سرکار بوده [شده حذف]آن دو نفر که زنده دستکیر ]دستگیر[ شدند معلوم ُشد که اینها از تابعین باب 

علّیه اولیای دولت قاهره در مقام تَجسُّس و اعلیحضرت پادشاهی عزیمت شکار را موقوف داشتند و بر حسب اشاره 

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

الّدوله و عالیجاهان کالنتر و کدخدایان شهر حکم ُشد که ُرؤسای این تفُحص برآمده بُمقّرباالخاقان اجودان باشی و حاجب

تحضار الّدوله و فراشان شاهی در کمال معقولیت اسالخاقان صاحبقوم را بدست آورند تا اینکه در روز آخر ماه ُمقّرب

از َمْجَمْع و َمْکَمن آنها حاصل نمودند که همگی در خانۀ حاجی سلیمانخان مرُدود هیأت اجماعی دارند کدخدای محلّه را 

با جمعی اخبار کرده بر سر آنخانه رفتند حاجی سلیمانخان با ُدوازده نفر از آن اشرار در آنجا دستکیر ]دستگیر[ شده 

ر کردند بعد از آنکه این دوازده نفر کرفتار ]گرفتار[ شدند اسامی سایر رفقاشان از مابقی از راهها و جاهای دیگر فرا

الخاقان آُجودان باشی و کالنتر با فراشان پادشاهی روزی سه و چهار و پنج نفر آنها معلوم ُشد و یوماً فیوماً مقرب

ر مجمع عام آنها را حاضر ساخته از کرفته ]گرفته[ آوردند و هر کدام را که آوردند اولیای دولت علّیه بخصوصه د

االشهاد ُمدلّل داشتند از ُجمله خدمت نمایانی که از مقربرفقای سابقشان هم حاضر ساختند و تقصیر ایشانرا علی ُرؤس

الّدوله نسبت بدین و دولت ظاهر ُشده بدست آوردن مال شیخعلی مزبور بود که همیشه مختفی بود و خود الخاقان حاجب

الّدوله فرستاد بعد از آنکه از شهر فرار کرده بیکی از دهات شمیران آمده بود با چند نفر از نمینمود و حاجبرا بأحدی 

اصحابش که همراه او بُودند دستگیر کرده آورد بخُصوصه جناب جاللت مآب صدر اعظم برای تحقیق و تفتیش مسئله 

تکیر ]دستگیر[ ُشده بودند حاضر ساختند و در همان مجلس او را احضار نمودند و اصحاب او را که سابقاً و الحقاً دس

االشهاد معلوم نمودند که اصل ُمحّرک و بانی این عمل شنیع آن ملعُون بوده است از ُجمله معلُوم ُشد محمد علی رؤس

را  صادق نامی که در روز اّول خود را باسب سواری همایون پادشاهی رسانید و طپانچه انداخت و آن نوع جسارتها

ظاهر ساخت نوکر خود این ملعُون بوده و اسباب و اسلحۀ حرب را خود آن شقی باو داده بود آنچه ازین طایفه ضاله 

اند از آنها بروز الواقع رفیقی داشتهشقی کرفتار ]گرفتار[ شدند سی و دو نفر بودند مابقی معلُوم نشد اکر ]اگر[ هم فی

واری شده باشند از جمله یکی از آنها میرزا حسینعلی نامی نوری در َزْرَکْنَده نیافت یحتمل بوالیات بعیده فراری و ُمت

]َزْرَگْنَده[ که جناب جاللت مآب وزیر مختار دولت بهیه روسیه بودند فرار کرده بُود جناب معّزی الیه بمحض اینکه 

الفور قدغن ه با کمال معقولیّت فیدانستند ازین قوم ضاللت آثار است شرایط اتحاد دولتین را َمْرِعی و منُظور داشت

نموده اتباع سفارت او را کرفته ]گرفته[ نزد اولیای دولت علّیه فرستادند و سرکار اعلیحضرت پادشاهی و اولیای دولت 

 بفرستادکان صل کرده جناب جاللت مآب صدر اعظمعلّیه از ظهور این نوع معقولیت ایشان کمال رضامندی حا

عام دادند و نظر باینکه کذشته ]گذشته[ از بطالن مذهب و دعوی باطل جسارتی پیش گرفتند که ]بفرستادگان[ ایشان ان

شد کافّه مردم از ُعلما و خسارت عموم ناس از سفک دم و نهب حرم و سایر منهیات و منکرات از آن حاصل می

خاص و عام قتل این مفسدین فضال و چاکران دربار سپهرمدار و رعایا و برایا و وضیع و شریف و بُرنا و پیر و 

تقصیر نبود بجهة ضاللت بیشه را واجب دانستند شش نفر از آنها را که این اشخاص بودند میرزا حسین قمی که بی

بعضی سئوال و جواب او را نکاهداشتند ]نگاهداشتند[ و میرزا حسینعلی نوری و میرزا سلیمانقلی و میرزا محمود 

سر آقا محمدجعفر و میرزا جواد خراسانی چون بتحقیق معلوم نشد که با آنها درین مفاسد همشیره زادۀ او و آقاعبدهللا پ

و شوری شرکت داشته باشند لهذا اعلیحضرت پادشاهی حکم بحبس آنها فرمودند که در حبس ُموبّد و ُمخلّد بمانند و بقیه 

تّجار و اصناف و کسبه در میان خود تقسیم  آنها را ُعلما و فضال و چاکران دربار پادشاهی عموماً و جمیع اهل شهر از

کرده هریکی را یکفرقه از صنف نوکر یا رعیّت از اینقرار بسزای خودشان رسانیدند ُماّل شیخعلی را که رأس و 

رئیس این فرقه ضاله بود و خود را نایب خاص باب میدانست و خود را بحضرت عظیم ملقب ساخته و منشاء و 

فتنۀ عظیمه بود ُعلما و فُضال بر حسب حکم شریعت طاهره قتل او را واجب دانسته بسزای  مصدر و بانی و باعث این

 .مقتول ساختند

الممالک در اّول محض تعّصب دین و حمیّت دولت خود با طپانچه زده الخاقان مستوفیالعابدین یزدی را مقربماّل زین

 .طپانچه و کارد و خنجر و قمه ریزه ریزه کردندبعد از آن مستوفیان عظام و لشکر نویسان کرام کلُّهم با 

الملک و میرزا سعید خان دبیر مهام خارجه اول نظامالخاقان میرزا کاظم خان نظامماّل حسین خراسانیرا نیز مقربأ

الملک خود با طپانچه زد و بعد از آن طپانچه دیگر میرزا سعید خان زد و بعد از آن اتباع هر دو با سنگ و قمه و 

 رد و خنجر بسزای خود رسانیدند. کا

میرزا عبدالوهاب شیرازی مشهور بکاظمینی که ُمّدتی در کاظمین بود و بدعوی همین مذهب فتنۀ عظیمی بر پا کرده 

بود اتفاقا در همانساعت که او را آوردند یکی از علماء موثّق معتمد در آنجا حاضر بود و شهادت داد که در کاظمین 

ردم و نپذیرفته الطایلها و نامربوطها کفت ]گفت[ و از جمله دوازده نفر اشخاصی بود که بنیاوران شبها او را دعوت ک

آمده مرتکب جسارت شدند عالیجاهان جعفر قلیخان برادر جناب صدراعظم و ذوالفقار خان و موسی خان و میرزا 
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ملجات تفنکداران ]تفنگداران[ و غالمان علیخان پسران معّزٌی الیه و سایر منسوبان و بنی اعمام و جملکی ]جملگی[ ع

 .ایشان بضرب کلوله تفنک ]گلوله تفنگ[ و طپانچه و زخم قمه و شمشیر ریزه ریزه کرده بدارالبواز فرستادند

هللا قُمی ولد ماّل علی صحاف که در روز اّول چند دانه ساچمه طپانچه او قدری بدن مبارک را خراشیده بود در ماّل فتح

الّدوله طپانچه با ساچمه بهمانجا که او بسرکار الخاقان حاحبون بدن او را شمع زده روشن کردند و مقربارُدوی همای

الفور افتاد و سایر عمله فراشخانه با قمه پارچه پارچه و سنک ]سنگ[ باران اعلیحضرت پادشاهی انداخته بود زد فی

  .کردند

 .بضرب طپانچه و شمشیر بدرک فرستادندشیخ عباس طهرانی را خوانین و امرأ دربار همایون 

آبادی که از ُجملۀ آن دوازده نفر بود و خود اقرار و اذعان داشت که در جمیع محاربات طایفۀ ضاله محمدباقر نجف

 .خلوت با قمه و کارد و خنجر مقتولش ساختند بابیّه بوده است پیشخدمتان حضور همایون و جمیع عمله

جات اصطبل پادشاهی اّول نعل اقان اسدهللا خان میراخور خاصه پادشاهی و سایر عملهالخمحمدتقی شیرازیرا مقرب

 .نموده بعد با تخماق و میخ طویله آهن و قمه و خنجر بیارانش رساندند

الخاقان ایشیک آقاسی باشی و جارچی باشی و نسقچی باشی و نایبان و یوزباشیان و سایر محمد نجف آبادیرا مقرب

 .نیاوران بضرب تبرزین و شش پر و غیره باسفل السافلین فرستادندعمله حضور در 

میرزا محمد نیریزی را که در جمیع محاربات بابیه در نیریز و زنجان و مازندران در هر جا بوده است و اثر زخم 

تان و الخاقان سرکشیکچی باشی و یوزباشیان و غالم پیشخدمبسیار از محاربات سابقه در بدن او ظاهر بود مقرب

غالمان سرکاری هدف گلولۀ تفنک ]تفنگ[ ساخته تیرباران کرده و بعد از آن با سنک ]سنگ[ و چوب با خاک یکسان 

 .کردند

 محمدعلی نجف آبادی را اول خمپاره چیان یکچشم او را کنده بعدها بدن خمپاره گذاشته آتش دادند.

فوق ترقیم یافت با حاجی قاسم نیریزی که وصی سید حاجی سلیمانخان پسر یحیی خان تبریزی را که تفصیل او در 

یحیی بود آقا حسن نایب فراشخانه بشهر برده بدن آنها را شمع زده افروخته و با نقاره و اهل طرب و ازدحام خلق در 

کوچه و بازارها کردانده]گردانده[ و مانع از سنک]سنگ[ باران مردم در شهر شده تا در بیرون دروازه شاهزاده 

 .لعظیم فراشان غضب نعش آنها را چهار پارچه کرده بچهار دروازه آویختندعبدا

 .الخاقان اجودان باشی و میران پنجه و سرتیپان و سرهنگان بشمشیر کذرانیدند ]گذرانیدند[سید حسین یزدی را مقرب

 .قمه و خنجر هالک نمودند آقا مهدی کاشی را که از جمله آن دوازده نفر معهود بود فراشان شاهی بضرب

ها صادق زنجانی نوکر مالشیخعلی که روز اول بدست ملتزمین رکاب کشته شد نعش او را دو پارچه کرده بدروازه

 .آویختند

 .میرزا نبی دماوندی ساکن طهران را اهالی مدرسه دارالفنون بشمشیر و سرنیزه کارش را ساختند

 .طپانچه و غّداره بدرک واصل نمودمیرزا رفیع نوری را سواره نظام با 

 .میرزا محمود قزوینی را بعد از آنکه زنبورکچیان هدف کلوله ]گلوله[ زنبورک کردند با غداره پاره پاره نمودند 

الحسین ملقب کرده بودند سربازان حسین میالنی را که از توابع اسکوست و ان مالحده او را بلقب امام همام ابا عبدهللا

 .پیش کرده با سرنیزه جسد خبیث او را پنجره وار مشبک و بدرک فرستادند افواج نیزه

 .مالعبدالکریم قزوینی را توپچیان حاضر رکاب بضرب غّداره دمار از روزکارش ]روزگارش[ برآوردند

لطفعلی شیرازیرا عالیجاه شاطرباشی و شاطران سرکاری با خنجر و کارد و چوب و سنک ]سنگ[ بنزد معاهدین خود 

 .رستادندف

االثر نجف خمسه را اهالی شهر عموماً اجماع کرده با سنک ]سنگ[ و چوب و کارد و خنجر و قمه و مشت معدوم

 .کردند

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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حاجی میرزا جانی تاجر کاشی را که بکرات ارتداد او معلوم و توبه کرده و باز رهائی یافته و باعوانی عوام مبادرت 

 .و تجار و کسبه باالجماع با هر گونه اسباب حرب بجهنم فرستادند التجارنموده بود عالیجاه آقا مهدی ملک

 الخاقان نصرهللا خان و سایر عمله کارخانه مبارکه بقتل رساندند.حسن خمسه را مقرب

 .محمدباقر قهپایه را آقایان قاجار ُطعمه شمشیر آبدار نموده بدرک فرستادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

