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 در باره مؤلف کتاب

فرزند ميرزا محمود تاجر شيخِي بارفروشي, زبان  جناب فاضل مازندراني که نام وي اسدالّله  و

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش  1880هجري قمري ( ١٢۹۸دان, خّطاط و نويسنده بود. در تاريخ 

سابق) مازندران توّلد يافت. تحصيالت مقّدماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در 

معيل ابن الحّداد از دانشمندان شيخي مازندران آغاز جواني از فضالء برجسته اي چون شيخ اس

استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش به شمار رفت.  در غالب معارف عصر 

چون فقه, ، اصول, ، کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبّحر يافت. بر اثرمعاشرت 

ن و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي و مذاکره با برخي از أحبای طهرا

 ابهٰی ٰ , از جمله لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن به أمر أعّز ابهٰی ٰ اردستاني و زيارت آثار جمال 

ء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به لبهاءگشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدا

" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين مّال محّمد کاظم خراسانيآخوند  

رفيعي اردستاني عازم نجف و کربال گرديد, ولکن دراثر فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و 

زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح 

کانادا است که خود کتابي مفصل است .  و  ن, ، مصر،, امريکااسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستا

ء مامور تبليغ در امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي لبهاءجناب فاضل از جانب حضرت عبدا

خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر 

ناميدند.   »1 مبلغ کامل«   ن امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان رامبارک پردازد و چون در اي

                                            
جناب فاضل چنين  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه   - 1

جز نشر نفحات  .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملميفرمايند: "... شكر كن خدا را كه حضرت فاضل 
كاخ ه ير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني بغه و ب ارزوئي ندارد

 ) ١۶صفحه م  -١امرو خلق جلد  ساند ...(رمالاعلي 
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خواندند. جناب  »2 تألي ابوالفضائل« دانش و حکمت نيز  ء ايشان را در عرصهٴلبهاءحضرت عبدا

فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءالّله و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان 

ودند. از آثار َمطبوع و ُمهّم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحّق،, بهائي معاصر زمان خود ب

اسراراآلثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها مقاالت منتشره در مجّالت بهائي 

ميالدي ١۹۵۷در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خّرمشهر به سال 

 گلستان جاويد  شهر اهواز است.واقع گشت. و مرقد ايشان در

کتاب ظهورالحّق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجّلد تأليف يافته است. مجّلدات 

اّول, ،دّوم، و سّوم را به تاريخ عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سّوم اين کتاب در طهران انتشار 

به   1942-1940در حدود سال يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب 

. جلد سّوم که متّمم دو جّلد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب 3طبع رسيده است 

حضرت باب و بيان محّل و موقعيت اماکن متبّرکه امر در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي 

ع آراسته نگرديده است که تاکنون به زيور طب اما جلد اّول و ذّوماز مطالب مهّمه تاريخيه است. 

که اکنون يک نسخه  بهائي مطبوع گشت. -و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

 [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به Baha’i-Hفايل در  Pdfخطی و نسخه تايپی آن به صورت 

 به زيور طبع آراسته گشته است. 

                                            
 ه ّي) مندرج درنشرRoy Wilhelmلهلم ( ياعزاز ايادي امرالّله جناب ُري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب - 2
)Star of the West٢۵۷صفحه  -ميالدی 1921 -1922ازدهم ، ير مجّلد ) نجم باخت . 
 
 مّلـی روحـانی محفل به خطاب ميالدی 1943 جوالي 1 مطابق بديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸استخراج ار لوح مبارک مورخه  - 3

 دنمودنـ بـه آن مباشـرت کـه ارجمند جناب استدالليه و فاضل جناب تاريخ کتاب از جلد يک طبع  بنويس، ايران فرمودند: 
از مجموعه  ۴۷۸( صفحه زيرا مخالف اوامر حکومت است.  ,مابقي بايد توقيف گردد و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع ,زجائ

و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است  تواقيع مبارک حضرت ولی امراهللا خطاب به محفل مّلی ايران)
= آزردگان ( جناب رحمـت اهللا ازردگـان ) و ط = طهـران . در  284مطبعه،  –ط ) به اين معنا می باشد م  -284 –عبارت (م 

 1942 -1940 سـالهای مطـابق شمسی هجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهای در را کتاب اين طبع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی   هٴمجل
 ه است.نمود ثبت
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تخصيص دادند. مجّلدات چهارم و پنجم در  ابهٰیٰ مجّلدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد 

باره حيات حضرت بهاءالّله و جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عصر حضرت 

آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه ميالدی در آلمان به وسيله  ٢٠١١بهاءالّله است. جلد چهارم در سال 

که تاکنون  چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششمعربی  و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -

بهائي  -به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

 H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  مطبوع گشت.

 گشته است.  به زيور طبع آراسته [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به

مجّلدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت 

-Hء و حوادث زمان ميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در لبهاءعبدا

Baha’i  به زيور طبع آراسته گشته است. مجّلد هشتم در  [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به

ء است که در دو قسمت لبهاءحيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدامورد 

به طبع رسيده  در طهران   مطبوعات امرئی مؤّسسه به وسيله  ١۹۷۵و  ١۹۷۴, اّول و دّوم در سال 

  است.

مجّلد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد واليت حضرت ولي امرالّله و حوادث مربوط به آن است که 

 H-Baha’iبديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در  ١٠٠ا سنه ت

به زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش  [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به

 تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجّلدات تاريخ  ١٩٣٨ فوريه ٢٦حضرت ولي امرالّله در ابالغيه موّرخه 

أيهاالفاضل الجليل الّشهم الّنبيل مجهودات عظيمه  « ظهورالحّق خطاب به جناب فاضل ميفرمايند :

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و  و اقدامات باهرهٴ
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يند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائمًا تمجيد نمايند و تهنيت گو ابهٰیٰ سکان فردوس 

 . انتهئ» 4 ليًال و نهارًا از حضرت خّفي االلطاف متمّني و ملتمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
رالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع جلد بنام ظهو ٩هللا در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در ١٩٣٨فوريه  ٢٦گرديده است . در ابالغيه مبارك مورخه 

پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره 

تمجيد نمايند و تهنيت  ابهٰیٰ  جمال احديه آني از ياد نرود مالاعلي وسكان فردوس موطن اصلي ين جامعه دران ركن رك

 ) ٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد  گويند.
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 سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجّلدات ظهورالحق

سعی شده است که با حداکثر دقت  دوستان عزيز, همانطور که مالحظه می،فرمائيد در اين سری مجّلدات حداکثر

تمام مطالب در درجه اول تايپ صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی االمکان در موارد لزوم با حواشی و 

اضافات اصالح و اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی 

در بعضی از مجّلدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم از مجّلدات در شرف تکميل است و 

اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطالع آن عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و 

. منتشر می،شودو  چاپعربی  و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه هفتم بوسيله 

عربی چاپ و  و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه جّلد سّوم و چهارم نيز به وسيله 

منتشر شد. با توجه با اين سعی من در اين در طهران   مطبوعات امرئی مؤّسسه به وسيله جلد هشتم نيز  منتشر شد.

جّلدات اول, دّوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا تمام است که حتی االمکان در تکميل م

مجّلدات تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه 

اين جانب تماس حاصل  با   ADELSH09@GMAIL.COM  زير:   ايميل  با اين جانب می باشند می توانند باآدرس

 نمايند.

 ارادتمند : عادل شفيع پور -با تقديم احترامات فائقه                                            
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 قسمت اول  -۸ظهور الحق جلد 

 

 --- ۱صفحه (م) ---

 قسمت اول ۸ق جلد ظهور الح                                  

 ق (قسمت اول از جلد هشتم) كتاب ظهور الحرووس مطالب و اهم اسامي مندرجه در فهرست 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 3 مناجات افتتاحيه از اثار مبارکه مرکز ميثاق
  آذربايجان

 5 مقدمه
 6 ميرزاعلي محمدورقاوا خالف واقربا

 60 هيدحاجي ميرزا حسين، برادر ش
 60 آقا سيد مهدي يزدي
 61 حاجي معين السلطنه

 61 ميرزا حيدرعلي صنيعي اسکوئي
 62 ميرزا اسمعيل مشکوه

 67 حاجي مالعلي

 67 ميرزا جليل خوئي (ناقض)
 73 حاج محمدحسين تبريزي

 74 محمدعلي ميرزا وليعهد در اوايل و اواخر احوال
 75 ضوضاي مراغه

 84 – 77 واقعه سيسان 
 79 ميرزا محمدخان پرتوي

 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 85 ممقان
 87 ميالن

 88 اروميه و بعضي از نقاط ديگر
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 89 مراغه
 89 ميرزا محمد ثابت

 93 اردبيل
 93 امين العلماء

 94 خلخال
 94 سراج دفتر، صدر العلماء، مسعودالممالک

 95 ميانج
 95 افتخار العلماء

 96 شيرانقره 
 97 برادران احمداف

 98 ميرزا ابراهيم خان آذر منير
 104 ميرزا موسي اديب

 104 برادران ميالني
 105 مال ولي اهللا مراغي

 107 آقا ميرزا حسين طوطي

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 112 سيد عبداللهميانجي
 119تا  113 مهاجرين آذربايجان در عشق آباد

 114 اسداهللا و سلمان
 115 مهدي قلي بنايي صراف

 117 ميرزا محمدعلي مشيرالتحار
 اصفهان

 121 مقدمه
 122 آقا سيدمهدي و آقا سيدهادي

 123 حاجي ميرزا علي محمد سيف الذاکرين
 124 ميرزا عبدالحسين

 125 ميرزا اسداهللا خان وزير
 134 قربه گزوقربه خورزوق

 134 ا"اسماء "بعضي از احب
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 136 حاج مير سيدعلي
 138 ميرزا حسن فرزانه و برادران

 139 ميرزا جعفر ثابت
 143 خازن بختياري

 146 کوه کيلويه

 
 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 147 ميرزا محمد ناطق
 153 نجف آبد

 154 مالقاسم
 155 ميرزا باقرهائي

 156 حاج کليعلي (اسدعلي)
 157 رحاج حيد

 161 محمدجعفر صباغ
 162 ملک آبد و علي آباد
 164 حاج کلبعلي کفاش

 165 تراب خان
 166 اردستان

 167 خاندان رفيعي
 168 قمشه
 168 زواره

 168 فريدن
 170 شيخ محمدعلي (آقا نجفي)
 171 ظل السلطان و جالل الدوله 

 بروجرد
 174 مقدمه
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 کتاب    ه|صفح اسامي اشخاص و امکنه

 174 برادران آوارگان
 198 سيد ابراهيم خباز

 خراسان
 200 مقدمه

 201 ميرزا يوسف قائني
 204 ميرزاعلي محمدخان مؤتمن السلطنه

 204 خاندان مستوفي
 206 حاج محمد ترک

 207 بشرويه
 207 شاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس

 226 بي بي روحانيه
 229 اه خليل اهللاميرمحمد بيگ و حاج ش

 230 عماد الملک
 231 ميرزا محمود فروغي

 241 قائن
 242 تربت

 242 شيخ علي اکبر قوچائي

 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 247 ايميرمحمدحسين خان بشرويه
 248 شيخ محمدعلي هدايت

 249 بعضي ديگر از احباء خراسان
 253 عبدالحسين محمودزاده ميرزا غالمرضا شيدا و ميرزا

 262 آقا سيد عباس علوي
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 خوزستان
 زنجان

 263 مقدمه
 264 حاج ايمان و خاندان او

 265 ميرزا حسين هويدائي
 سلطان آباد

 267 مقدمه
 267 ميرزا اقاخان قائم مقامي

 278 حاجي عرب
 281 شاه آباد و حسين آباد

 281 ادريس آباد و ورقا
 مالير

 282 ي ميرزا موزونحسين قل

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 284 ميرزاعلي اکبر زرگر
 287 بعض ديگر از احباء

 سمنان و سنگسر و شهميرزاد
 288 آقا سيد محمدرضا و عائله

 291 استاد حاجي کفاش و بعض ديگر از احباء 
 293 ضوضاء سنگسر و شهميرزاد

 298 مالنصراهللا شهميرزادي
 302 1340وقايع سال 

 304 مالمحمدعلي هراتي
 304 آقا سيد مصطفي طباطبائي

 315 شاهرود و بسطام
 طهران

 317 مقدمه 
 319 حاج ميرزا عبداهللا نوري و بعضي ديگر
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 320 خاندان ملجم
 321 ميرزا محمدتقيابن ابهر، ايدي امر اهللا

 327 حاج مالعلي اکبر، ايدي امر اهللا
 329 نيروسينا

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 362 نعيم
 375 ابن أصدق، ايدي امر اهللا

 377 دکتر عطاء اهللا خان بخشايش
 378 حاج ابوالقاسم دباغ

 379 آقا علي حيدر شرواني
 380 حاج ميرزا عبداهللا سقط فروش

 381 ميرزا غالمحسين و خاندان دواچي
 382 سيد نصراهللا باقراف

 383 عض ديگر از احباء طهرانب
 384 جمال بروجردي

 392 ميرزا عزيزاهللا مصباح
 401 مشهدي حسين قزويني

 402 دکتر يونس خان افروخته
 325 خاندان عالئي

 426 محمدحسين ميرزا مويد السلطنه
 427 خاندان ذبيح

 مکرر 427 خاندان مهتدي
 مکرر 427 خاندان نور

 428 خاندان قدس
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 کتاب ه|   صفح سامي اشخاص و امکنها

 428 خاندان مودت
 429 حاج ميرزا محمد افغان

 431 ميرزا مصطفي خان نوري
 438 دارميرزا علي محمدخان سررشته

 440 خاندان مهديه و خاندان مهربان
 443 ميرزا محمودخان بديعي

 443 گرآقا سيد نصراهللا ريخته
 444 نبعضي از بهائيان اسرائيلي طهرا

 446 حاجي فرج
 451 طائره

 462 ميرزا حسن اديب، ايادي امراهللا
 478 حاج نديم باشي

 480 صدرالصدور
 481 محب السلطان

 483 حاج غالمرضا امين امين
 486 قائزه خانم
 490 نبيل الدوله

 491 ميرزا عزيزاهللا خان ورقا
 495 ميرزا ولي اهللا خان ورقا

 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح مکنهاسامي اشخاص و ا

 497 ميرزا مسيح و ميرزا نصراهللا رستگار
 498 ميرزا تقي خان بهين آئين

 499 ميرزا عبداهللا مطلق
 500 ميرزا عزيزاهللا خان عزيزي

 501 مصور رحماني
 502 ميرزا عبدالحسين خان خادم
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 503 ناظم الملک
 503 ميرزا احمدخان يزداني

 504 ميرزا غالمحسين خان کيوان
 504 ميرزا محمدعلي خان موافق و بعضي ديگر

 505 حاج ميرزا هادي دولت آبادي
 507 حاج شيخ هادي نجم آبادي

 513 امام جمعه
 513 صفي علي شاه

 518 اماکن تاريخچه
 527 ناصرالدين شاه

 533 امين السلطان
 539 اشتهارد
 539 طالقان

 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 فارس
 540 مقدمه

 541 بيت مبارک
 544 عندليب

 562 اخالف حاج ابوالحسن بزاز
 563 بشير السلطان

 564 ميرزا محمود زرقاني
 566 ميرزا جالل زرقاني

 567 لسان حضور
 569 فاضل شيرازي

 573 ميرزا ابوالقاسم تندر
 573 حضرات افنان

 573 ميرزا جعفر هادي اف
 574 ي فارسبعضي ديگر از احبا

 576 ريزء احباء و وقايع آن بلدني
 582 بندرعباس
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 585 آباده
 586 قابل

 595 بينش

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 599 جهرم
 قزوين

 600 مقدمه
 602 حکيم الهي

 606 خاندان سمندر
 613 اسعد الحکماء

 614 حاج عبدالکريم و عائله
 614 احياء السلطنه

 615 ميرزا حسن واعظ
 618 ميرزا يوسف خان وجدائي

 622 آقا محمدعلي الموتي
 622 حاج نظرعلي

 622 حاج محمدجواد
 623 مال حيدرقلي

 623 درويش مسعود
 626 خاندان تسليمي

 626 حاج ميرزا ابراهيم دوافروش
 627 خاندان راسخ

 627 حاج مونس
 627 لوحي از قلم ميثاق

 قــــم
 630 همقدم

 630 آقا سيد اسداهللا قمي

 636 آل نداف
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 655 آقا عبدالرزاق تبريزي

 655 جاسب

 

 --- ۳صفحه  ---

 بهٰیهواال

 ومعاذی وانيس قلبی فی وحشتی و سكون فؤادی فی دهشتی اّللّهم يا ملجائی ومالذی ومبدئی و معادی و مأمنی

عتبة  لربوبيّتك ومتراميا علی ی فی تراب العبودّية متذّلالوجه وسلوتی فی وحدتی و راحتی فی بالئی ترانی مكّبا علی

 و معّفرا جبينی علی الغبراِء ابتهاال وتّضرعا و انكسارا علی حضرتك الّرحمانّيه تخضنعا تخّشعا لسلطان الوهيّتك

رف المحضة واّلرقّية الخالصة والفناِءالّص ملكوت فردانيّتك لك الحمد يا الهی بما اّيدتنی علی العبودية

بّيناتك فكيف عند اشراق شمس  فی فناِء مظاهر نفسك و مطالع امرك و مشارق آياتك و مجالی والمحوّيةالبحتة

اّلرحمانّيه تعاليت يا الهی عن  مثلك االعلی كينونتك اّلالهوّتية و ذاتّيتك الملكوتّية و حقيقة حقيقتك الّنوراِء و ظهور

الشريك لك وحدك  بی عن ذكری و ذكرالموجودات وحدكو تّقدست يا محبو ادراكی وادراك الممكنات

 وحدك الشبيه لك تّفردت بوحدانّيتك و تّنزهت بفردانّيتك النظير لك وحدك المثيل لك

 --- ۴صفحه  ---

و مسكنتی و جزعی و ابتهالی و ضراعتی ببقاِء ربوبّيتك و  اّللّهم اقبل ذّلی و انكساری بباب احدّيتك و زد فی فقری

والبسنی هذاالقميص اّلذی هو حياة روحی و نجاة  عبودّية اّحبائك والخضوع والخشوع لدی اصفيائك علی ثّبتنی

و فخری و مباهاتی و هودرعی االوقی و حّظی  و ّعزة ذاتی و شرف كينونتی و عّلو هوّيتی و سلطنة حقيقتی نفسی

 ی و استغفرك عن ّكل صفة غير هذهو فردوسی االعل و سدرتی المنتهی و مسجدی االقصی و جّنتی المأوی االوفی

و استغفرك  الّسمة الّنوراِء فاّنها مثلی االعلی و طريقتی المثلی الّصفة العليا و اتوب اليك عن ّكل سمة دون هذه

 . بهٰی استغفرك يا رّبی اال

 --- ۵صفحه  ---
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 آسيا _ ايران

 آذربايجان

 دانهای متّمكنين ومتوّطنين و شهداِء و رجال ومهاجرينو خان آذربايجان بنوعی كه در بخشهای سابقه بيان كرديم ،

 در صف اوّلين ازاياالت ايران از حيث ّعدت و ّعدت ابهٰی  از بهائيان آن قسمت نگاشتيم ، هنگام غروب شمس جمال

 سيسان وميالن و قريه باباكندی و مطنه وغيرها داشت مؤمنين محبوب بود و مراكز پر جمعّيت فّعال غيور مانند

 يافته معدودی بخدمت سرافراز گشتند و پی ابهٰی عظمت  روهی از آنان مجاور در ّعكا و تّقرب و انتساب بساحتوگ

و انبساط زيستند و چون بنوعی كه در دو بخش سابق  در پی بذهاب و اياب زائرين و نزول الواح مباركه در نشاط

و بری از نظر مخالفت و معاندت بود ، و عده ای از  فستحت حكمرانی مظفراّلدين ميرزا وليعهد كه سليم الّن, آورديم

و ميرزا عنايت علی آبادی مازندرانی كه مأموريت  دائره اش امثال حاجی ميرزا عبداهللا خان نوری ّفراشباشی رجال

و تّعلق شديد بامر بديع داشته بحمايت  بازرسی نواحی مييافت غايت اشتهار و اقتدار و كمال ايمان حكمرانی و

 رت ميكوشيدند ،ونص

 --- ۶صفحه  ---

ميكرد تضييقات و تعرّضاتی مانند ديگر اقسام در  و نيز دراّيامی كه امير نظام گروسی با قدرت و عدالت حكمرانی

 رخ نداد . آن حدود

 آن هٴ  ) و شرح احوال سابق۱حسين در مياندوآب بودند ( و ميرزا علی محمد ورقا در تبريز و برادرش حاجی ميرزا

 صعود حضرت بهاِءاهللا را شنيد در خارج از تبريز بود واده را در بخش ششم آورديم وورقا هنگامی كه خبرخان

و شكوی از فرقت پر حرقت نمود وهم جاللت مقام  ودر نامه ای كه برای يكی از نزديكترين دوستانش نوشت ناله

كه با ّقوت عرفان و ايمان و  حال اكبراالعظم را با بشارات كتب مقدسه استوار ساخت و در عين حضرت غصن

و زيارت محضرت  بنثر و نظم در نشر آئين ابذع ميكوشيد اجازت شرف اندوزی فصاحت و بالغت منطق و بيان

 آنكه چندی در بالد قفقازيه سير و سفر كرده بنشر اين امر آنحضرت را خواست و اجازت دادند بشرط
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 زيارت غصنپردازد و ورقا نيزچنين كرده و با عزم ّعكا و

________________________________________________________________ 

 برادرش حاجی ميرزا حسين بسر ميبرد و خطی بحاجی ميرزا نزد ۱۳۱۰) ورقا با دو فرزند مذكور اّيامی در سال ۱)

م اكراد بتحرير آورد و احباب قصبه مذكور را جهت هجو حيدرعلی اصفهانی نوشت و شرحی مؤّثر از بلّيات وارده بر

در اينجا از احباب از بقيةالّسيف هجوم اكراد بمقدار  ضمن اشاره بعظمت مقام حضرت غصن اعظم چنين نگاشت در

 عدد

 --- ۷صفحه  ---

و روح اّلله بشتافت و چندی در جوار پر انوار فيض  با ابواّلزوجه و دو پسرش عزيزاّلله ۱۳۱۰اعظم نمود و بسال 

و تابان ديد و با عّلو عرفان و شور عشقی كه  را از مشرق عبودّيت عظمی درخشان ابهٰی اشراقات يافت و  سرشار

اّنی آنست نارا مرتفع ساخت و نيران  رّنه منجذبانه بركشيد و با قصائد ّغرا و غزليات شيوا ندای مخصوص باو بود

ود و رايت عشق و عرفان برافراخت بعّلت نم حسودان و ناقضين ّعكا برافروخت وچون عودت به تبريز حسد و بغضاِء

 ّشدت عناد و

________________________________________________________________ 

نموده درك نموديم فی  اخبار و ابشار بهٰی رابع از صحيفه اشعيا عليه بهاِءالّله اال واحد موجود .... الحمدالّله اين اّيام مبارك را در اصحاح
عبدالّله خان ايمان باين امر نداشت و دختران  ميرزا هٴ و مجدا و ثمراالرض فخرا و زينةللّناّجين . زوج م يكون غصن اّلرب بهاِءذلك اليو

مذكور و  زوجه خود چنين حكايت كرد كه ورقا بدو پسر خود عزيزالّله تأسی كردند و ميرزا عزيزالّله برای شيبانی شوهر خواهر بمادر
برده و شكايت و  از حفظ ميخواندند يكروز مادر گويا عزيزالّله را نزد ثقةاالسالم قدس و صلوة كبير تعليم كرد وآنانروح الّله كتاب ا
مجتهد بايستاد و نماز از حفظ  نماز خودشانرا تعليم داد و عزيزالّله را واداشت تا نزد شوهرم بهائی است و بكودكان سعايت كرد كه

خردسالی را چنين تعليم دينداری نمود  فت برو اطاعت شوهر خود نما من چگونه در حق كسی كهو گ خواند لكن مجتهد شدت نكرد
ايجاد خطر جانی وی است و روزيكه زن از خانه بعزم  و موجب حركت ورقا از تبريز همين شد كه دانست زن مهّيای سخن ناروا گويم

تا منتهی  نه خود كه خانه ميرزا عبدالّله خان بود تغيير مكان نمودخا بيرون آمد اشياِء خصوصی و آثار امری را بجمال داد از حمام
 بورودش در زنجان گرديد . ( ميرزا حيدر علی صنيعی اسكوئی )

______________ 

 --- ۸صفحه  ---
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غير مؤمنه اش بنت  هٴ و السّيما مخالفت و معاندت زوج تّعرض معاندان ، خصوصا حاجی ميرزا موسی ثقةاالسالم

مأمورّيت رسيد كه گهی در طهران و اّيامی در  زا عبدالّله خان مذكور ، ازجانب حضرت غصن اعظممير حاجی

مّحبين زنجان و توسيع دائره امر را در آنجا مورد  و نشر نفحات الّهيه پردازد ومخصوصا تشويق و تكميل زنجان بتبليغ

و برخی اصحاب معّظم و از  ابهٰی اعلی و جمال رّب  هّمت سازد و تمامت كتب و آثار نفيسه اش را از بيانات ٴوجهه

خط و كاغذ و جلد ثمين و زيبا ّمدون و مذّهب  و تصاوير بمانند كه در طول مدت متماديه بدست آورد و با رسم

نزد ابوالزوجه اش حاجی خان مذكور كه  داشت و بجهات مذكوره احتمال خطر ميرفت بطهران َبَرد و ومجّلد كرده

 رد.مقيم گرديد بسپا

 ابوالزوجه اش حاجی ايمان ٴمذكورش بزنجان درآمده در خانه از طريق قفقاز و گيالن با پسران ۱۳۱۲و لذا در سال 

 حسد و عداوت مالّيان شعله كشيد و حكمران عالِءالدوله نزول نموده چندی بماند و بهّمت تاّمه تبليغ پرداخت و نار

پسرش روح اّله و برخی از بهائيان زنجان و  صيل حبسش  بارا گرفته در داالحكومه محبوس ساخت وما تف، وي

 ابعادشان

 --- ۹صفحه  ---

 آورديم و اين ۱۳۱۳در بخش سابق ضمن واقعات سنه  بطهران وحبسشان در انبار و باالخره شهادت پدر و پسر را

ر همانشب بقبرستان معروف انبار د ٴرا چندتن از عمله هيجدهم ذيقعده سال مذكور واقع شد و جسدشان ٴواقعه در ليله

سپردند و پس ازچندی ميرزا مؤمن كاشانی  آقا ( باغ فردوس حاليه ) بردند و در جنب غّسالخانه بخاك سر قبر

باغی محصور در بيرون شمالی شهر بنا  عالمت نهاد و پس از چندين سال ميرزا عزيزالّله بن ورقا صورت قبر ساخته

 م جسد مالعليجان مازندرانی شهيد مذكور در بخشبرادر ، و ه كرد و بنام جسد پدر و

 ساخته بنام ورقائيه معروف نمود . ورقا را سه پسر بجاماند ششم كه در آنجوار انتقال و استقرار داده ، بقعه و بارگاه

و ميرزا  و به ترتيب سن ، ميرزا عزيزالّله و ميرزا روح الّله كه همگی از دختر حاجی ميرزا عبدالّله نوری بعرصه آمدند

 شعرّيه و ٴ) و حالت لطيفه روحانّيه و قريحه۱ده بود (رچها نام يافتند . وميرزا روح الّله حين شهادت داخل ّسن ولی الّله
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ذوق تبليغ داشت و خط نيكو مينوشت و برادرش ميرزا  معلومات ديّنيه و ادبّيه و ّقوت بيان و نور عشق ايمانی و

 ابهٰی تّشرفشان در عكا و حضور محضر  حكايت كرد كه در اّيام عزيزالّله

__________________________________________________________________

____________ 

روح الّله را  سر ورقا را در كنده گذارده با ّغداره ريز ريزكردند وسر ) كيفّيت شهادت ورقا و روح الّله را بعضی چنين نقل كردند كه۱)
 بريدند .

 --- ۱۰حه صف ---

 اثنی عشرّيه ميخواهند خروج ٴمنتظر بنوعی كه مردم شيعه نوبتی بنوع طيبت ومالطفت از او پرسيدند كه هرگاه مهدی

 او را تبليغ ميكنم . ابهٰی عرض نمود بتأييدات  نمايد و با تو مقابل شود چه خواهی كرد ؟ و او بيدرنگ

 و قساوتی كه جعفرقليخان معين الّسلطان حاجب اّلدوله يلشهادت ورقای جليل و روح الّله بی مث ٴو از فاجعه

 ٴيافت و ازجمله مراثی كه شعرا در آن موقع سرودند مرثيه بهائی تأّثر و لرزش شديد ٴدر قتلشان بروز داد قلوب جامعه

و  ا نوشتِء شد كه امر فرمودند مشكين قلم بخط زيبلبهاءعبدا نوزده بيتی نّير و سيناست و چندان مورد قبول حضرت

 در بيت مبارك نصب كرد . و هی هذه :

 آه آه ای ارض طا ورقا چه شد ؟        

 چه شد ؟ ابهٰی مرغ باغ طلعت                         

 آن تذرو گلشن توحيد كو ؟        

 وان غزال قدس اين صحرا چه شد ؟                        

 ای صبا فرزند دلبندش كجاست ؟        

 آن خوش الحان بلبل گويا چه شد ؟                        

 آن نهال نورس نوخيز كو ؟        

 وان گل نشكفته رعنا چه شد ؟                        
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 --- ۱۱صفحه  ---

 قمری موزون و خوش آهنگ كو ؟        

 طوطی شيرين شكرخا چه شد ؟                        

 اف قرب كو ؟جوجه سيمرغ ق        

 آهوی ّبر با چه شد ؟ هٴ ّبر                        

 صوت روح افزای روح الّله كو ؟        

 جان پرور ورقا چه شد ؟ٴ نغمه                        

 بی حضورش انجمن را نور نيست        

 ای دريغ آن انجمن آرا چه شد ؟                        

 ا حاجب ار واجب شمردقتل او ر        

 چه شد؟ فتوٰی  آن سجل قتل و آن                         

 كس نداند جسم زارش در كجاست        

 وان مّنور هيكل روحا چه شد ؟                        

 گر در آتش رفت ابراهيم وار        

 حمرا چه شد ؟ ٴآن گل و آن الله                        

 ورچو يونس در دهان حوت رفت        

 آنخروج بعدش از دريا چه شد ؟                        

 ورچو يوسف گرگش از هم بردريد        

 آن قميص كذب خون پاال چه شد ؟                        

 ورنه گرگش خورد و در چاه اوفتاد        
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 شد ؟ شرح داد و قال يا بشری چه                        

 --- ۱۲صفحه  ---

 ور چو يحيی خون او در طشت ريخت        

 آن سر و آن پيكر زيبا چه شد ؟                        

 ور چو عيسی بر فراز دار رفت        

 آن هجوم قوم و آن غوغا چه شد ؟                        

 گر سرش از تن جدا شد چون حسين        

 نورا چه شد ؟ ٴآن تن پاكيزه                        

 ور شد از شمشير و خنجر ريز ريز        

 كس نميگويد كه آن اعضاِء چه شد ؟                        

 نّيرو سينا چو نی ناليد زار                

 كان رفيق با وفای ما چه شد ؟                

 : و اين ابيات مثنوی منسوب بروح الّله ميباشد

 جام می را ساقيا سرشار كن        

 طور دل را ازِمَيت پر نار كن                        

 ساغری در ده ز صهبای الست        

 تا بهوش آيم من مخمور و مست                        

 بر درم استار وهم و هم گمان        

 بر پرم بر اوج هفتم آسمان                        

 بگذرم زين تيره دام و آب وخاك        
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 ره سپر گردم براحستان پاك                        

 --- ۱۳صفحه  ---

 وارهم زين ملك پر رنج و محن        

 رو نمايم سوی روحانی وطن                        

 بشنوم ازگلشن جان بوی دوست        

 سبم از كوی دوستبازگردم چون ن                        

 با مّعطر نفحه های جانفزا        

 با مبارك مژده های غم زدا                        

 بر مال گويم باحباب ديار        

 يوم ميثاق است ياران البدار                        

 البدار ای عاشقان روی دوست        

 وی كوی دوسترو كنيد از جان بس                        

 ای رفيقان دم غنيمت بشمريد        

 امر حق را نصرت و ياری كنيد                        

 هّمتی ياران كه اين امر مبين        

 منتشر گردد در اقطار زمين                        

 كوششی ياران كه گردد منتشر        

 مقتدر در جهان آيات ّرب                        

 هّمت ای ياران كه وقت خدمت است        

 گاه كسب  فيض و يوم نصرت است                        
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 رو نمائيد ای احّبای بها        

 سوی عالم با علمهای هدی                        

 --- ۱۴صفحه  ---

 تا بهوش آيند اين اقوام مست        

 ون و وهم بردارند دستاز ظن                        

 چشمشان از نور ّحق روشن شود        

 خارزار از قلبشان گلشن شود                        

 اينچنين فرمود سلطان قدم        

 در كتاب اقدس خود بر امم                        

 هر كه جان در راه حق سازد فدا        

 ر بود وجه خداسوی اوناظ                        

 ساقيا جامی كرم كن از صفا        

 تا شوم طاهر ز هر جرم و خطا                        

 گرچه عصيانم فزون است از شمار        

 ليك از فضل حقم اميدوار                        

 مرحبا ای ساقی بزم قدم        

 خاك از كرمرشحه ای افشان بر اين                        

 تا زجودت ذّره ها تابان شود        

 نزد جانان قابل قربان شود                        

 كی شود يارا كه اندر كوی تو        
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 جان فدا سازم به نقش روی تو                        

 ايخدا آنروز كی خواهد شدن        

 پژمرده تن كه شوم فارغ از اين                        

 --- ۱۵صفحه  ---

 رو نمايم سوی فردوس بقا        

 سبز وّخرم گردم از فيض لقا                        

 اندرين بيدای حرمان سوختم        

 وز شرار هجر نار افروختم                        

 برقع از رخ برفكن ای شاه جان        

 روشن ز نورت آسمانتا شود                         

 ای شه ميثاق ای سلطان عهد        

 ای ز نارت مشتعل فاران عهد                        

 ءِ لبهاءای كه خود را خوانده ای عبدا        

 مرتفع ازامر تو رايات هدی                        

 مطلع اسرار سبحانی توئی        

 ر يزدانی توئیمنبع آثا                        

 چون الف قائم بامر كردگار        

 هستی ای شاهنشه ذواالقتدار                        

 ليك خاضع در عبودّيت چو ياِء        

 ءِ لبهاءّرب ا ٴنزد باب روضه                        
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 ای تو سدره امر را غصن عظيم        

 عب زاصل قديموی تو فرع منش                        

 ای تو هستی مشرق وحی خدا        

 اهل بها هٴ ازتو روشن ديد                        

 --- ۱۶صفحه  ---

 قطره ای از لطف بر اين طير زار        

 كه ز هجرت گشته بی صبر و قرار                        

 زآتش بعد تو سوزان دل شدم        

 زد شرر هم از تو بر آب و گلم                        

 اين زمان ای شهريار ملك دل        

 از فراقت گشته قلبم مشتعل                        

 سوختم شاها من ازنار فراق        

 اندر اين بيدای صبر و اشتياق                        

 كن خالص اين طير را از دام غم        

 ای مليك فضل سلطان كرم                        

 در لياقت منگر و در قدرها        

 بنگر اندر فضل خود ای ذوالعطا                        

 ممممممممممممممممممممممممم                
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 هی كيده اها قصتنگاريم من،كرديم و در اينمقام نيز لختی رامي و ما شّمه ای ازاشعار آبدار ورقا را در بخش ششم ثبت

 ِء سرود و مشهور ولبهاءوتطبيق با والدت حضرت عبدا در تهّنيت عيد مبعث حضرت اعلی در پنجم جمادی االولی

 متداول ميباشد و هی هذه :

 

 --- ۱۷صفحه  ---

 بهائيان بشارت كامشب دو عيد اعظم        

 توام شده است با هم ابهٰی از فضل ّرب                         

 د سعيد مبعث امشب بّعز و شادیعي        

 با جشن قدس مولود گشته است هردو منّضم                        

 اصل مظاهر امر با فرع جسته پيوند        

 بدِء مشارق وحی با ختم گشته توام                        

 نوری كه بود فاتح در فجر عز اجمال        

 ش قدس تفصيل گرديد باز خاتمدر عر                        

 شد كاف كنز مكنون با نون وصل مقرون        

 در اين شب مبارك وين ليله مّكرم                        

 ای مطرب الهی آمد نشان شادی        

 اسباب جشن شد جمع گشتند عيدن يا جم                        

 است امشب شب وصال است به از هزار سال        

 الحان ابدعی را بر خوان بنغمه بم                        
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 بر گو براهب مهر در دير چرخ گردون        

 

 ناقوس نه فلك را امشب بكوب محكم                        

 شد منتهی عالمات قد قامت القيامات        

 اشراط ّكل ساعات قد انتهی و ماّتم                        

 ای شاهد بهائی وقت است كاندر آئی        

 تا در رهت فشانيم جانها بخاك مقدم                        

 --- ۱۸صفحه  ---

 در اين شبی كه ارواح ازشوق پای كوبند        

 ای دوستان بشادی دستی زنيد برهم                        

 ای داده عاشقانرا نوشين لبان لعلت        

 هر دم بيك تبّسم صدجان ز فيض مبسم                        

 وه وه چه نورپاش است اين ليل سرمدی نام        

 به به چه روحبخش است اين فجر ايزدی دم                        

 ای نوبهار جانها بخرام اندرين بزم        

 تا گلشن دل ما گردد ز وصل خّرم                        

 دارد عظيم قدری اين ليلهء مبارك        

 زايد منير بدری اين ساعت مّفخم                        

 ساقی مه جمادی است شب نيست روز شادی است        

 حور لقا منادی است ما را بجشن افخم                        
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 تابنده شد در اين ليل شمس الّشموس اعلی        

 زاينده شد در اين فجر رّب النّفوس اقدم                        

 ای عاشقان هلموا ويعارفان تعالوا        

 كامشب خدای ماراست دريای فضل ملطم                        

 ساقی بشادی عيد امشب تراست تأييد        

 بايد ز كأس توحيد نوشيد می دمادم                        

 س اّول شب شد نقطه مّشيتدر پا        

 المع چه مهر تابان از امر ّرب اكرم                        

 --- ۱۹صفحه  ---

 رطلی گران كرم كن كامشب تبارك الّله        

 شد حضرت مبّشر مبعوث زامر مبرم                        

 الف وار لبهاءدر انتهای اين ليل عبدا        

 ازنقطه يافت تفصيل در مهد عهد اقوم                        

 سرشار ساغری نيز در ده بنام يزدان        

 كامشب بود بشادی مولود غصن اعظم                        

 شد ياد و كون شادی طالع ز فجر قدرت        

 يك دهر روز روشن زين تيره ليل مظلم                        

 فضلی دريای جود و بذلی ساقی تو شمس        

 بفشان ز فيض جامت رشحی بر اهل عالم                        

 زين بعثت و والدت زين نعمت و سعادت        
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 شعشاع بحت گرديد ظلمات صرف صيلم                        

 مينای آسمانرا پركن ز باده ناب        

 جامی چه بحر قلزم وانگه بما كرم كن                        

 از فيض اين بهی عيد شد يافنون الحان        

 در جوهر معانی ناطق لسان ابكم                        

 ياران بجان بكوشيد زين پاك می بنوشيد        

 حالی كه پاك يزدان با مابود مّسلم                        

 زين نغمهء الهی كامشب وزيد بركون        

 بس كودكان اّمی گشتند حبر اعلم                        

 --- ۲۰صفحه  ---

 با اين عطا و احسان ديگر چه حزن و اندوه        

 با اين سرور و شادی ديگر چه غّصه و غم                        

 شد از فؤاد خاّصان انوار علم مشرق        

 ن از روح وحی ملهمگرديد قلب پاكا                        

 ای ساقی عنايت زان بحر بينهايت        

 جامی بعاشقان ده ته جرعه ای بمنهم                        

 از بس بحور الطاف ّمواج شد در امكان        

 شد هر خسی گلستان گرديد هر نمی يم                        

 من خاكم ای خداوند بر بنده نيز جودی        

 ای كمترين گدايت شه بر هزار حاتم                        
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 در افئده احّبا جّنات شد مهّيا        

 وندر صدور اعدا شد مشتعل جهّنم                        

 بر ما بگوشهء چشم ای شاه جان نگاهی        

 تا بهر جانفشانی جانها شود مصّمم                        

 ت اهل جّنت قرب بس جاهل مّكالگش        

 راجع بنار گرديد بس عالم معّمم                        

 هان ای مغّنی روح بر كو ببانك ناقور        

 كامد زمان بهجت بگذشت نوبت ّهم                        

 ظاهر شد اندر اين ليل ای بس شئون عظمی        

 اندر اين فجر ای بس امور معظم جاری شد                        

 --- ۲۱صفحه  ---

 امشب شب نشور است هنگام نفخ صور است        

 ای گوش كون اسمع وی قلب دهر افهم                        

 دارم بوصف اين ليل در دل بحور معنی        

 ليكن نميتوانم رشحی برآرم از فم                        

 ت ظرف افهام لنگ است پای ادراكتنگ اس        

 

 چون صد هزاريم علم گنجد درون يك نم                        

 اسرار صد فلك كيف زانوار شمس معنی        

 چون ميشود كه گنجد در قلب ّذرهء كم                        
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 چون صد هزار عالم ّسرآله بيچون        

 توان نمودن در سر ابن آدممكنون                         

 من چون كشم خدا را با جمله ناتوانی        

 حملی كه گاه عرضش شد پشت نه فلك خم                        

 رازی كه منصعق شد زان عقل پور عمران        

 ّسری كه منفطر گشت زان روح ابن مريم                        

 ذّره دل چه فهمد؟ واحسرتا از اين راز يك        

 واحيرتا از اين ّسر با مشت گل چه گويم                        

 ورقا خموش كز لب گرديد ّسر دل فاش        

 شد عقلها مّشوش زين نكته های مكتم                        

 ازيار من مبر نام در كوی وی مزن گام        

 ا شرم و از ّسر دل مزن دماز روی حق نم                        

 --- ۲۲صفحه  ---

 مستی مكن چه هستی ازخمر روح سرشار        

 مجرم مشو چه گشتی در بيت قدس محرم                        

 زين نعمه های مرموز وين رازهای جانسوز        

 خامش مشو كه در دل ّمواج شد يم دم                        

 الّسرور است هنگام وجد و شور استها ليلة        

 اسباب عيش و شادی است در شش جهت فراهم                        

 در ساغر الهی بحر نشاط ّمواج        
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 در نغمه مغنی است كنز سرور مدغم                        

 زين نغمهء الهی وين نشأهء معانی        

 يزند جوش آهسته گوی وزمزمچون بحر م                        

 از وی مكن تغافل اما نما تجاهل        

 تا آن غزال روحی آرام گردد از رم                        

 چون نام وی شنيدی هی برآر جانسوز        

 چون جام می كشيدی شعری بكوی مبهم                        

 از رمز يار غيبی زن نغمه اندك اندك        

 ازوجه حور معنی بردار پرده كم كم                        

 تكرار كن سخن را ورقا بمطلع نور        

 ترجيع كن بيان را ای طير جان ز مختم                        

 نقشی كه گشته مسطور بر لوح اسم اعظم        

 باشد سه حرف پر نور ازكنز ّسر اكتم                        

 --- ۲۳صفحه  ---

 در قطب وی مّمكن هاِء هوّيت بحت        

 بر عرش اسم اعظم ابهٰی چون ذات ّرب                         

 در ركن ايمن هاِء گرديده نقطهء باِء        

 بر باب عز اجمال ساجد بخاك مقدم                        

 بر ركن ايسر هاِء گشته الف چه خدام        

 در ارض قدس تفصيل قائم بامر مبرم                        
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 ابهٰی شمس شهود طالع از اين دوفجر         

 عرش ظهور قائم بر اين دو ركن اقدم                        

 رمز كنون بائی در هاِء بود كماكان        

 سر كتاب هائی گرد و الف اذ اّتم                        

 ای اهل هوش و بينش در صدر آفرينش        

 در كنز اين اشارات رمزی بود منمنم                        

 ها ذات بحت بات است با مظهر صفات است        

 واندر الف شده جمع اسماِء ّرب اكرم                        

 در ّظل سدرهءها اصلی بود متين باِء        

 بروی الف چه غصنی روئيده زاصل اقدم                        

 اصل مقدس هاِء ثابت در ارض قدمان        

 فرع مبارك وی اندر سماِء ادوم                        

 اسرار نقطهء باِء در هاِء شد هويدا        

 اثمار سدرهء هاِء اندر الف فراهم                        

 --- ۲۴صفحه  ---

 ر ارض طور است ها سدرهء ظهور استبا بذ        

 باشد الف بر اين اصل فرعی منيع و افخم                        

 گر در ظهور تعيين آمد الف مؤّخر        

 ليكن بّسر تكوين بر باِء بود مّقدم                        

 باِء و الف دو حرفند در لوح اقدس هاِء        
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 اندر سماِء عالم ابهٰی چون نيرين                         

 ای عارف الهی تا كی در اشتباهی ؟        

 تاييد شمس توحيد شد محو شرك مظلم                        

 با بود عبدی ازهاِء در ظل امر ثابت        

 باشد الف عبيدی بر ركن عهد محكم                        

 ا اصل وی الف فرعها سدرهء قديم است ب        

 پس شأن كبريائی شد سدرهء مّسلم                        

 ابهٰی رو كن بشمس توحيد در فجر عهد         

 بگذار شرك تثليت بر حزب ابن مريم                        

 گر با ّحق آشنائی غير از بها مكن ياد        

 از بها مزن دمور بندهء بهائی جز                         

 زين فصل و وصل بگذر بر فرع و اصل منگر        

 ّحق سدرهء قديم است هم شاخه زوست بن هم                        

 --- ۲۵صفحه  ---

 اسرار سدرهء روح در دوحه بود مكنون        

 اثمار آن بهی دار بر شاخه شد مجّسم                        

 ئی تا چند لب فروبندورقا سخنسرا        

 می خور بشادی عيد با دوستان دمادم                        

 گر صد هزار دريا از فضل حق بنوشی        

 بايد كه برنياری آثار اندوه از فم                        
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 ای ساقی معانی زان خمر آسمانی        

 

 ين شب مكرمجامی دگر كرم كن در ا                        

 ای مطرب خوش آهنگ برخوان با دف و چنگ        

 گاهی بنغمهء زير گاهی بنعرهء بم                        

 ای شاهد حقيقی در بدو آفرينش        

 نقش خوش تو گرديد بر لوح جان مرّسم                        

 درد درون ما را زهر بالت ترياق        

 تو مرهم ۰۰۰۰زخم قلوب مار را تيغ                         

 ای كرده مردگانرا احياِء بيك تبّسم        

 جان هزار ورقا بادت فدای مبسم                        

 هردم دو صد جهان دل آری بدام و بندی        

 با خم چين پر چين وز چين زلف پر خم                        

 ين شب عيد ازجلوهء جمالتشاها در ا        

 بزم وصال ما را فرخنده ساز و ّخرم                        

 --- ۲۶صفحه  ---

 ياّرب بّحق آنان كامشب ز وصل شادند        

 مهجور طير خود را بخشا رهائی از غم                        

 بادا هميشه ميمون جشن والدت شاه        

 با عيد مبعث ّرب بر ّكل اهل عالم                        
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 ّام القرون اعصار باد اين سعيد ساعت                

 ّرب الّدهور ادوار باد اين شب مفّخم                

 مممممممممممممممم                        

 و قوله نشهد اّنه اليوصف بوصف ما سواه وال ينعت بنعت دونه

 بهٰی ال اله سواه بسم ربّنااالعظم اال و ال يذكر بذكر غيره و

 نقاب ابهٰی بر افكن ای شاه جان ز وجه 

 بر آی ای شمس وجه ز خلف نيلی سحاب                        

 بيار ساقی روح كاوس صهبای ناب

 بگو مغنی روح ببانگ چنگ و رباب                        

 ابگذشت دور قشور رسيد فصل لب                

 چه منتهی شد زمان بدوره سرمدی

 دميد از فجر امر ستارهء احمدی                        

 عيان شد اندر فلق شعاع علم و هدی

 بنجم نوراِء شدند جهانيان مهتدی                        

 --- ۲۷صفحه  ---

 بفضل ّرب الوری بخلق شد فتح باب                

 اِء باز شدبدست تائيد ّحق باب سم

 ظالم وهم و ظنون ز علم ممتاز شد                        

 بنور علم و يقين جهان سرافراز شد

 قلوب اهل تقی بعلم دمساز شد                        
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 گشوده شد بر نفوس طريق صدق و صواب                

 پس از وی از فجر امر بشير ثانی رسيد

 دوباره از پيش صبح فجر معانی دميد                        

 چه از فروغ افق روی فلق شد سفيد

 ستارهء كاظمی ز اوج فلك شد پديد                        

 منادی صبح زد صال بيوم الماب                

 نسيم صبح وصال ز نو وزيدن گرفت

 شعاع علم از قلوب باز دميدن گرفت                        

 جع و معاد چه جان شنيدن گرفتنويد ر

 ز شوق طير فؤاد بجان پريدن گرفت                        

 بريد دلها نمود بسوی مقصد شتاب                

 سحر برآورد چرخ چون يد بيضا ز جيب

 دميد آثار روز ز مطلع الفجر غيب                        

 ز نور فجر يقين شكافت ظلمات ريب

 گشت شئون شباب بدل باثار شيب                        

 --- ۲۸صفحه  ---

 دوباره بعد از هرم رسيد عهد شباب                

 سپس تجالی مهر جيب افق را شكافت

 شعاع رخسار شمس بر اوج افالك تافت                        

 صبا ز ضوِء سپهر چه مژدهء وصل يافت



39 
 

 خاور آن روح بخش بباختر رو شتافتز                         

 كه ای جهان مژده باد كه بردميد آفتاب                

 چه صبح حق شد پديد پس از ليال ضالل

 نمود مهر منير ز فجر اعلی جمال                        

 ز جلوه اش منكشف گشت سحاب جالل

 شميم آورد بود ز بوستان وصال                        

 نسيم بيدار كرد خفته دالن را ز خواب                

 كه بر جهيد ای گروه كه صبح طالع شده

 مبشر آفتاب ز فجر المع شده                        

 جمال ّحق قديم دوباره راجع شده

 شعاع شمس ظهور ز غيب ساطع شده                        

 د فيض يابكه سازد آفاق را بنور خو                

 برآمده نّيری ز فجر امر اله

 گواه ابهٰی شعاع رخسار وی بشمس                         

 ستارگان را بمهر دليل و هادی راه

 سفر شه حشمتی شده قالدوز شاه                        

 --- ۲۹صفحه  ---

 لوا برافراخته بر اوج نيلی قباب                

 ری شد پديدز فجر قدس قدم مبّش

 جالل ّعزش بديع شئون قدسش جديد                        
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 ابا ندائی عظيم بسان رعد شديد

 گهی ببانگ بلند داد جهانرا نويد                        

 گهی بصوت رفيع كرد بعالم خطاب                

 كه ای جهان مژده باد كه كردگار آيدا

 صد هزاران هزار بهی بهار آيدا دو                        

 درخت ها زان بهار ببرگ و بار آيدا

 پديد گلهای تر زخشك و خار آيدا                        

 سبزه دمد بی ثمر گل شكفد بی حساب                

 شود ز فجر ظهور لميع انوار قدس

 گردد كنز صدور مخزن اسرار قدس                        

 ی شود گلشن و گلزار قدسساحت گيت

 برآيد از باغ روح انجم و اشجارقدس                        

 بجوشد از ارض قلب عيون وانهار طاب                

 شود سموات قبل بدست ّحق منطوی

 كهنه جهان را رسد باز زمان نوی                        

 شمس حقيقی دمد ز مشرق معنوی

 ز ّكل شئی اين ندا بگوش جان بشنوی                        

 --- ۳۰صفحه  ---

 كه آمد اندر جهان ّرب مليك الّرقاب                

 پديد گردد شهی كه من دليل و يم
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 مبشری رهنما سوی سبيل و يم                        

 ّرب عزيزم ولی عبد ذليل و يم

 ن ظل ظليل و َيماو همه نور است و م                        

 من زوَيم آيتی او بود اّم الكتاب                

 ما همگی بنده ايم اوست خداوند ّكل

 منبعث از امر اوست روح جميع رسل                        

 شود شديدالقوی بهر كه گويد كه قل

 بسوی او منتهی شود تمام سبل                        

 مخلوق را باوست رجع و ايابجميع                 

 شود هويدا شهی بملك عّما قريب

 كه جذبهء عشق وی كشد مرا بر صليب                        

 ز شوق او داده جان در اين سبيل رحيب

 بسی خليل و كليم بسی مسيح و حبيب                        

 ولی جمال ورا نديده كس بی حجاب                

 جنّتی كه باب عّزش منم شود عيان

 بحضرت اقدسش اّول من آمنم                        

 ز روح تائيد اوست حيات جان و تنم

 بود بگاه عروج ظالل وی موطنم                        

 --- ۳۱صفحه  ---

 در آن افق ميشوم ز وصل وی كامياب                
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 خوش آن زمان كز عذار برافكند ّسر نور

 شود چه شمس آشكار ز فجر قدس ظهور                        

 كند سرافيل روح بامر وی نفخ صور

 دهد َدَمش زندگی بمردگان قبور                        

 شود چه خرم بهشت كهنه جهان خراب                

 چه گويم از عهد وی كه آن زمان چون بود؟

 هد وی ز حصر بيرون بودفضائل ع                        

 ز صد هزاران قرون دميش افزون بود

 نعوت يومش برون ز وصف مادون بود                        

 ببحر ماند كجا ترّشحات سحاب                

 شورشی آشكار كه من شوم والهش

 برآسمان برشود چتر بهی خرگهش                        

 ای رهشدو صد هزاران چومن شود فد

 درخشد آنگاه مهر كه پيش ميرد مهش                        

 مجئی روز آنگه است كه شب نمايد ذهاب                

 چه مشرق ان بشير بامر ّنوار شد

 ز جلوه اش نّيری ز نو نمودار شد                        

 ظهور قّدوسيش بّحق پديدار شد

 دو نور لميع جهان پر انوار شد از آن                        

 --- ۳۲صفحه  ---
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 ز هر فلك نّيری دميد پر ضوِء و تاب                

 چه بحر پر موج و جوش چه شمس بازغ همه

 بر اوج فضل و كمال بعلم بالغ همه                        

 بنفس طاهر تمام بقلب فارغ همه

 جود سابع همهبمعرفت بيهمال ب                        

 بروح قدسی خصال بعقل كامل نصاب                

 رسيده هريك ز ّحب بذروهء امتناع

 شده درخشان چه مهر ز مشرق انقطاع                        

 نموده در عشق حق ز ملك هستی وداع

 بنزدشان ملك كون ز ّذره احقر متاع                        

 ان نه سپهر عدم چه فانی حباببچشمش                

 گذشته در راه دوست ز ثروت و ملك و مال

 بسته بحق جان و دل رسته ز اهل و عيال                        

 نهاده پای غنا بفرق جاه و جالل

 گشوده بال طلب باوج عرش وصال                        

 نموده زی شهر قرب بپای همت شتاب                

 شق حق جملگی لوا برافراختهبع

 خانهء دل را تمام ز غير پرداخته                        

 افسر فخر و شرف ّكل ز سر انداخته

 همه بدشت فنا رخش وفا تاخته                        
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 --- ۳۳صفحه  ---

 بمرگ خود شوقمند چه تشنه كامان باب                

 عيدبمدت هفت سال در اين سبيل س

 بتيغ ظلم و ستم بدست قوم عنيد                        

 شدند چندين هزار نفس مّقدس شهيد

 بسا بدور وفا بسی نجوم اميد                        

 در اين سماِء جديد قد ظهر ثم غاب                

 بدين صفت دمبدم ز روح يوم النشور

 صعق بامر مبرم بصوردميده شد نفخ                         

 ز سكر خشيت نفوس منصعق اندر قبور

 مشارق علم و دين ز وصل حق در حبور                        

 مظاهر جهل و شرك ز وجه ّرب در هراب                

 چه زين ندای رفيع جهان پرآوازه شد

 وفا زكهنگيش گسسته شيرازه شد                        

 روح بفرخی تازه شدهياكل از فيض 

 سرور و جذب و وله برون ز اندازه شد                        

 فتاد در بوم و ّبر همهمه و انقالب                

 سپس بدست قوی صحيفه ای برگشاد

 وز آن بّقدوسيان بشارتی تازه داد                        

 كه شد عالئم تمام رسيد يوم المعاد
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 در آسمان و زمين از اين بشارت فتاد                        

 --- ۳۴صفحه  ---

 زلزله و ارتعاد ولوله و اضطراب                

 مغنی روح باز زمزمه آغاز كرد

 دريچهء وصل را حور لقا باز كرد                        

 طائر فردوس قدس ساز سفر ساز كرد

 الجنان ز ملك پرواز كرد ابهٰی باوج                         

 در آتش فرقتش سوخت دل شيخ و شاب                

 چه كرد قصد عروج مليك عرش وفا

 ز تختگاه ظهور به بارگاه خفا                        

 دهر كهن برفروخت آتش جور و جفا

 سوخت ز تف سموم گلشن صدق و صفا                        

 سو شد بلند عواِء ضاری ذباب ز چار                

 جنود و كفر و ضالل بهم در آميختند

 اهل شرك فتنه برانگيختند فتوٰی  ب                        

 بر سر من فی الوجود خاك فنا بيختند

 هيكل معبود را بدار آويختند                        

 مشكبش ساخته ز رمی سوزان شهاب                

 اين اجتراح ز دست قوم عنود چه سر زد

 گشت رخ مهر و ماه تار از اين تيره دود                        
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 صعود ابهٰی نمود روح البقاِء بغيب 

 بلند شد از زمين فغان بجرخ كبود                        

 --- ۳۵صفحه  ---

 جهان شد اصل جحيم از نفحات عذاب                

 شد از قضا تيره شبچه روز اهل بيان 

 برآمد افغان و آه هم از عجم از عرب                        

 بعرش اعلی رسيد حنين اصحاب ّرب

 از اين ضجيج عظيم وزين صريخ عجب                        

 گداخت قلب كثيب ز نار غم در هضاب                

 پس از افول جمال ز مشرق تابناك

 محيط شد بر قلوب سياهی سهمناك                        

 شدند آواره قوم به پهن دشت هالك

 بدان خطا مرتكب شدند بی بيم و باك                        

 كه قوم موسی بتيه نموده اند ارتكاب                

 در فلوات جنون رخش ظنون تاختند

 دپرستش عجل را پيشهء خود ساختن                        

 بعشق مرآت و هم نقد يقين باختند

 بخود پرستی تمام علم برافراختند                        

 برآمد از هر طرف نعيب بوم و غراب                

 ز شورش اهل و هم جهان پرآشوب شد
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 جمال دين مبين زبغی محجوب شد                        

 زمين ز اعمال سوِء خبيث و مغضوب شد

 گلشن قدس بيان خوار و لگدكوب شد                        

 --- ۳۶صفحه  ---

 ز فرط وحشت شدند قوم اّشرالّدواب                

 گرفته يكسر ز جهل طريق شرك و ضالل

 ز شيعه اشنع بفعل ز صوفی اقبح بحال                        

 محرمات كتب بنزد ايشان حالل

 ز هيچ رجس ز ناكسی اجتنابنكرد ا                

 دريده از فرط شك پردهء ناموسشان

 جسته بنكبت افول اختر منكوسشان                        

 زده بال مذهبی در همه جا كوسشان

 بزن پرستی اسير رئيس منحوسشان                        

 عبيد فسق و فجور مريد بنك و شراب                

 زنان نهفته در پرده اوز خوف جان چون 

 ز بيم وهمی دوان چو كودكان كوبكو                        

 ز حق نبرده نصيب ز صدق نشنيده بو

 گروهی از اهل و هم اسير اوهام او                        

 چه تشنگان در عرا دوان بسوی سرآب                

 چو گشته ميقات تسع بامر حق منتهی
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 ز ذلت امر يافت آله حق آگهی                        

 چه لجه آمد بجوش غيرت ّرب الّلهی

 نشست سلطان امر بعرش شاهنشهی                        

 --- ۳۷صفحه  ---

 نقاب ابهٰی بدست ّحق برفكند ز وجه                 

 گشت ز شعشاع وجه كون و مكان پر ز نور

 رافيل روح بامر حق نفخ صوركرد س                        

 حشر من فی الوجود بعثر من فی القبور

 نشر مافی الّصدور حّصل ما فی الّصدور                        

 ّنزل ما فی الّسماِء ّبرز ما فی الّتراب                

 بعرش شد مستوی من هو يحيی العظام

 القيامبصور اعلی قلم دميده روح                         

 برآمد از انصعاق قلوب موتی تمام

 مهّلال ناطقا بحمد ّرب االنام                        

 مّسبحا ناظرا بمن اليه اناب                

 چه كرد سلطان غيب قصد ديار شهود

 نمود ّرب االله بخاك راهش سجود                        

 بچاكريش  كمر بسته اله الوجود

 غاشيهء بندگيش فكند ّرب الجنود                        

 بر كتف و شد دوان درآن مبارك ركاب                
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 ز خرمن جود وی بهر كران خوشه چين

 گروهی از انبياِء قبيلی از مرسلين                        

 بحق كمين خادمش خدای روح االمين

 شموس ّحق اليقينچه ّذره در ساحتش                         

 --- ۳۸صفحه  ---

 ديوك عرشی برش حقيرتر از ذباب                

 از قلمش منخمر بحر بيان موج موج

 جنود الهام و وحی در كتفش فوج فوج                        

 اهل خصائص ز وجد پريده بر اوج اوج

 بسوی كويش دوان منجذبين زوج زوج                        

 ز شوق پر اضطرام ز وجد پر انجذاب                

 چه سدرهء هيكلش بّحب شرر بار شد

 ز جذبهء عشق وی جهان پر از نار شد                        

 چه آذرين طلعتش بجلوه ّنوار شد

 ز نور بهار جمال زمانه گلزار شد                        

 شق التهابفتاد اندر قلوب ز نار ع                

 شد دل هر قطره ای ز وجد بحر حبور

 ز وجه هر ّذره ای تافته شمس ظهور                        

 لّجه ظلمت بدل گشته به دريای نور

 شد زقوی و بدن پديد شور و نشور                        
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 روان قوم كفور فتاده در پيچ و تاب                

 رخاستندخلق زبون با خدای بجنگ ب

 جنود كفر و شقاق صفوف آراستند                        

 عجوزه شرع را بحيله پيراستند

 هرآنچه افزود جهل ز علم و دين كاستند                        

 --- ۳۹صفحه  ---

 بّضد ّحق شد بلند نباح قوم كالب                

 رؤس بغی و عناد اصول كفر و شقاق

 نموده بر ّضد ّحق بمنكرين اتّفاق                        

 ز كين برافراشتند لواِء جهل و نفاق

 بلند شد بر فلك ز قوم باطل نفاق                        

 برآمد اسياف ظلم بدست قهر از قراب                

 شدند قوم عزيز بچشم عدوان ذليل

 نحيب و عويلز بيتشان شد بلند صوت                         

 دماِء اهل بها بتيغ كين شد سبيل

 شدند بيش از شمار روح مكرم قتيل                        

 شد ارض هر مرزوبوم ز خون پاكان خضاب                

 شود بحورار مداد و گر شجرها قلم

 و گرزند دست خلق بدهر سرمد رقم                        

 هزاران ستمنيايد اندر شمار يك از 
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 ز ظلمهای عباد ز جورهای امم                        

 كه دست اين خلق كرد بيوم ّحق اكتساب                

 هرآنچه شد بيشتر بغی و عناد عباد

 عنايت و فضل حق گشت دمادم زياد                        

 چه پر شد اقطار ملك ز ظلم اهل فساد

 رحمت ّحق شد محيط بّكل من فی البالد                        

 --- ۴۰صفحه  ---

 بكيفر هرگناه داده هزاران صواب                

 بصرف مظلومی آن مليك ذواالقتدار

 نموده بر ظلم خلق صبر و سكوت اختيار                        

 داد بسلطان حلم قلوب را اصطبار

 د آتش و دود و شرارگلشن و گلزار ش                        

 عذاب شد اندر مذاق ز هخر عذاب و عقاب                

 بحسن اخالق كرد عباد را تربيت

 ز روح الطاف داد قلوب را تسليت                        

 بجوهر ّحب نمود افئده را تقويت

 بدل شد از فضل وی بتهنيت تعزيت                        

 ر بال شد چه شهد بكام ها مستطابزه                

 ز بس زغيم قلم چه غيث هاطل مدام

 بحر بيان رشح شد برافئده خاص و عام                        
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 شدند اهل بها جوهر تقوی تمام

 شهير شد نامشان چه شمس بين االنام                        

 چنين كند فضل ّحق ز بين خلق انتخاب                

 ه سرير قدم غريب پنجاه سالش

 كه بود فی ّكل حين تحت عذاب و نكال                        

 نمود بر نصر امر قيام فی ّكل حال

 چه در زمان ظهور چه در ليال جمال                        

 --- ۴۱صفحه  ---

 چه روز وصل و حضور چه گاه هجر و غياب                

 ان سلطان عصرنشد دمی منقطع بي

 چه در سالسل بسجن چه بر ارائك بقصر                        

 بحور آيات وی فزون شد از ّحد وحصر

 ز اوج افالك گشت مرتفع اعالم نصر                        

 شدند ساجد شموس برآن معلی جناب                

 از آن سپس كامر ّحق بخلق اثبات شد

 تمام عالم غريق ببحر آيات شد                        

 عيان ز هر مشرقی اشعهء ذات شد

 در لمن الملك ّحق داد قضايش جواب                

 ز بهر فصل الخطاب پس از كتاب كريم

 ز فجر ميثاق حّق بيوم عهد عظيم                        
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 دميد شمس مضيئی بامر حق قديم

 هء غصن ذات بدست غصن قويمز سدر                        

 بجست فرعی رفيع ز اصل قديم انشعاب                

 چون ثمر سدره گشت ز غصن اعظم عيان

 ريخت ازآن اصل روح يافت از آن فرع جان                        

 بحور الهام وحی شموس علم و بيان

 نيافت بر او رنگ وصل كاف بنون اقترا                        

 --- ۴۲صفحه  ---

 جست در افالك نور مهر به مه اقتراب                

 چو غصن اعالی ّحق مظهر آثار شد

 جمالش از نور وجه المع و ّنوار شد                        

 فؤادش از روح وحی قلزم ذخار شد

 غصونش از فيض امر حامل اثمار شد                        

 شد بجميع شئون ز سدره نايب مناب                

 بامر ّرب القضا رسيد حين الّزوال

 كتاب مبدِء نهاد چه شمس رو در مال                        

 فُغاب روض الّظهور و غيض بحرالوصال

 واسترت بالّسحاب طلعة شمس الجمال                        

 بو غش وجه الّنهار ظالم حزن  عجا                

 چه از سماِء قضا بامر ّرب المعاد
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 دميد صبح فراق رسيد سال شداد                        

 برآمد آفاق را دود سموم از نهاد

 شمس سماِء وفاِء مليك عرش وداد                        

 جست ز فجر ظهور بغيب ذات اغتراب                

 صعود ابهٰی چه كرد شسمس قديم ز فجر 

 برق فنا زد شرر بقلب من فی الوجود                        

 بلند شد از زمين برآسمان آه و دود

 شد ز دخان قضا تيره فضای شهود                        

 --- ۴۳صفحه  ---

 طيور دلها شدند برآتش غم كباب                

 ز سدرةالمنتهی چه منقطع شد حفيف

 گريست چشم وضيع و شريف ابهٰی بر آل                         

 بدر بقا چون هالل ز فرط غم شد نحيف

 چهرهء اوراق گشت برنگ برگ خريف                        

 ز عين اغصان نمود بحور دم انصباب                

 فتاد در طور قدس ز نار حزن اندكاك

 چاكهيكل روح القدس جامه جان كرد                         

 حضرت روح االمين ريخت بسر تيره خاك

 كشتی خورشيد گشت غرقه ببحر هالك                        

 شد فلك كهكشان چاك بنيلی ثياب                
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 در اين فزع كاسمان گريست خون بر زمين

 برآمد از ّبر و بحر فغان بچرخ برين                        

 روز دينتباه شد حال علم سياه شد 

 چه قلب اهل بها مجمر مهر مبين                        

 ز نار هجران شه پر از شرار و لهاب                

 در اين بالی شديد كه محترق شد نهی

 شموس عليا شدند ز غّصه همچون سهی                        

 ِءلبهاءبامر ّرب القدم حضرت عبدا

 عنی فرع رفيع ز سدرهءالمنتهیا                        

 --- ۴۴صفحه  ---

 كه مشرق عهد را بود مبين آفتاب                

 نمود از فجر عهد طلوع چون بدر تّام

 بنصرت امر ّحق نمود از جان قيام                        

 رحيق مختوم را گشود مشكين ختام

 خّاص و ّعام دميد روحی جديد ز فضل بر                        

 مشام جانها شنيد شميم گل از گالب                

 چه مشرق شمس عهد گرفت تابندگی

 ظالم آفاق شد بدل به رخشندگی                        

 مرده جهان باز يافت ز روح حق زندگی

 دميد بدر شهود ز مطلع بندگی                        
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 كأوس صهبای ناب بگردش آمد زنو                

 نشست چون ّرب عهد بكرسی عهد بر

 صيت جاللش چه شمس شد بجهان مشتهر                        

 ساحل آفاق گشت پر از تالل گهر

 ز قعر بحر بيان بموجب فضل و هنر                

 ريخت ز بس هر كنار لؤلؤ و ّدر خوشاب                

 اق توای شده آفاق جان روشن از اشر

 شموس امكان خجل ز فيض انفاق تو                        

 بحور ّحب موج زن بقلب عّشاق تو

 جز به ثبوت و رسوخ (؟؟) بعهد و ميثاق تو                        

 --- ۴۵صفحه  ---

 نيست كسی در دو كون ز قهر يزدان مصاب                

 غير تو ای شاه عهد شاهد معبود كيست

 جز كه بسودای تو ای شه جان سود نيست                        

 مظهر حق اليزال در همه عالم يكی است

 در بر احباب تو عدوی ناچيز چيست                        

 بجز دو مشت استخوان درون چركين جراب                

 خدای مارا سزاست سپاس بيّحد و ّمر

 كه بسته بر بندگيش چون تو خدائی كمر                        

 شكر كه گشت آشكار مجد پدر در پسر
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 بّحق كه بی بهره است ز قلب و سمع و بصر                        

 كسی كه در ّحق تو زند دم از ارتياب                

 ای آنكه محجوب شد دلت ز انوار ّحق

 مد اثمار ّحقبحيرتی كز فروغ چون د                        

 كی عجب است ار ز غصن سرزند آثار ّحق

 نيافت جانت نصيب ز بحر اسرار ّحق                        

 چون مگس نحل راست شهد مصنع لعاب                

 ای متعالی بذات ز مدح و وصف و ثنا

 توئی مليك بقا عباد عبد فنا                        

 ز ّعز و غنادر كف افصال تواست كنو

 نعيم بالد ز وجد اگر كنی اعتنا                        

 --- ۴۶صفحه  ---

 جهيم لرزد ز خوف اگرنمائی عقاب                

 ای دو جهان شرزه شير دراين مهيمن مصاف

 بمخلب تو اسير هزار عنقای قاف                        

 دهی بيكتائيت كون و مكانرا كفاف

 كعبهء قدست بود موّحدين را مطاف                        

 باب عطايت بود مجترحين را متاب                

 ای رخ دلجوی تو نور بصر روح سمع

 وی بفروزندگی چو شمع مابين جمع                        
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 زنار ّحب بهاِء مدام لرزان چو شمع

 ات رشح دمعباحتراق فوأد ز ديده                         

 همی چكد بر كنار بسان لعل مذاب                

 ايكه گر از بحرجود قطرهء احسان كنی

 شبنم نابود را لّجهء ّعمان كنی                        

 ز جلوه ات ّذره را چه مهر تابان كنی

 بدست تائيد خويش اگر تو پران كنی                        

 نی گر حمام تيره شود برعقاب شگفت                

 شها منم ّذره ای تو پر بها شمس عهد

 رسد بظّلت كجا طائر ورقاِء بجهد ؟                        

 گر نظری از عطا كنی برين طفل مهد

 چه منج نحل از ثنا فشانم از كام شهد                        

 --- ۴۷صفحه  ---

 چه كرم قز از رضاب بريشم آرم بطبع                

 بس است ورقا ثنا خمش كه ّجف القلم

 برآر دست دعا بر آسمان كرم                        

 ِء ز فضل ّرب القدملبهاءبّظل عبدا

 طلب كن از بهر خلق برای خود نيز هم                        

 فضل برون از شمار فيض برون از حساب                

 بذات سبحانيتمهيمنا مالكا 
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 بمظهر اسم ّرب كه شد بجان فانيت                        

 بمشرق شمس عهد بغصن قدمانيت

 بفرع قدس رفيع به بدر نورانيت                        

 كه خلق را ده نجات ز ظلمت اجتحاب                

 ۱۳۱۳ورقا شهر رجب                                         

                                        _________________ 

 اينكه می بينيد ياران سدرهء نار است نار

 ای نوای روح بخشا نغمهء يار است يار                        

 عيسی كو تا شود زين روح قدسی فيض ياب

 موسی كو تا برآرد نغمه آنست نار                        

 ز شعاع روی جانان ملك جانمشتعل گشت ا

 پر شد از مشكين شميم جعد دلبر هر ديار                        

 --- ۴۸صفحه  ---

 عاشقان وجه در هر كو گروه اندر گروه

 اشتران مست در هر سو قطار اندر قطار                        

 سينه های عارفان چون بحر اعظم موج زن

 ی عاشقان چون جعد جانان بيقرارلبهاءق                        

 خلوت انس است وندر وی وصال اندر وصال

 گلشن وصل است وندر وی بهار اندر بهار                        

 صد هزارن نغمه خيزد از بن هر موی من
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 چون كنم با يك جهان صوت و صدا صمت اختيار                        

 يزدان كرد فاش ؟چون كنم مستور ّسری را كه 

 چون نمايم مخفی امری را كه ّحق كرد آشكار ؟                        

 كرده در شعشاع معنی شمس اعظم رخ نهان

 گشته انوار عيان وجه خدا را پرده دار                        

 قلز می بينم باسرار حقيقت موج زن

 نور بار مشرقی بينم باثار هوّيت                        

 گشت ظاهر پادشاهی در لباس بندگی

 كرد معشوقی طريق عاشقی را اختيار                        

 با رعايا گشته سلطان حقيقی هم نشين

 كرده خورشيد الهی قمص ماهی مستعار                        

 جذ بهای روح بينم همچو انوار شموس

 بينم همچو امواج بحار جلوه های قدس                        

 --- ۴۹صفحه  ---

 آيد از هر جلوه بيضاهای معنی در ظهور

 ريزد از هر موجه درياهای لؤلؤ بركنار                        

 ظهور ابهٰی چيست يا ّرب اين تشعشع طلعت 

 كيست يا ّرب اين مهيمن حضرت ذواالقتدار                        

 ن است از خيالوافسوسا عالم معنی برو

 ايدريغا پردهء غفلت فزون است از شمار                        
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 گوش كو تا در نيوشد زمزمه يزدان پاك

 چشم كو تا باز بيند چهرهء پروردگار                        

 ديده ميگويد كه لم اعبد الها لم اراِء

 شرم دار دلبر از غيرت گزد لب كز جمالم                        

 چند گويم بس كن ای ورقا تو از اسرار دوست

 چند گويم لؤلؤ جان پيش اين كوران ميار                        

 هيچ بينی عارفی بر عهد ّحق ثابت قدم

 هيچ بينی عاشقی در ملك ّحب استوار                        

 با چنان شرطی كه مقصود است در ميثاق ّرب

 

 هيچ می بينی كسی بر عهد و پيمان پايدار                        

 در ميادين يقين ای عارفان كو مرد صدق

 بهر اثبات وفا ای مردمان كو مرد كار                        

 اين بود راه نجات ای عارفان امر ّحق

 اين بود شرط وفا ای عاشقان روی يار                        

 --- ۵۰صفحه  ---

 ء مخمود و كسالن ازخمار بيُهشیفرقه

 جوقهء مخمور و سكران از شراب افتخار                        

 محتجب قومی باخبار از كه ؟ از ّرب الجنود

 معترض جمعی بنحوی بر كه ؟ بر پروردگار                        
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 وای بر اين قوم غافل وين نفوس محتجب

 ين افهام ناقص وين عقول مستعاراف بر ا                        

 با كتاب عهد و اقدس وين نصوص واضحات

 ميسزد آيا روايت ميبرازد اختيار                        

 بر كتاب عهد ّحق ثابت شويد ای دوستان

 كامياب و كامكار ابهٰی تا شويد از فيض                         

 با توّكل نزد حق تفويض بايد گشت و رفت

 از جالل وجاه ملك و مال و ّعز و اعتبار                        

 هر كه زين دنيای دانی رست باشد اهل دين

 وانكه او از خويش فانی گشت باشد مرد كار                        

 در امور انديشه كن ايجان كه باشی راست رو

 رستگار راستكاری پيشه كن ای دل كه باشی                        

 جامهء تن را بكن با آب تقوی شستشو

 آينه دل را نما پاكيزه از زنگ و غبار                        

 عرصهء ما و ومنی جائی است پر خوف و خطر

 نار كين و دشمنی ناريست پر دود و شرر                        

 --- ۵۱صفحه  ---

 از منّيت كار خاّصان سر بسر گردد تباه

 وز عداوت روز عالم سر بسر گرديده تار                        

 قوتی شايد كه زائل گردد اين ما و منی
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 همّتی بايد كه خامش گردد اين دود و شرار                        

 جز بذكر خير مگشائيد ای ياران زبان

 تا نماند غير ذكر خير از ما يادگار                        

 فضل حق فرمود عفو ازماسلف چونكه بحر

 زين سپس بايد ز ماالينبغی جست احتراز                        

 ای گروه بوستان وصف در صيف و شتاءِ 

 وی گروه طائفين حول در ليل و نهار                        

 در رياض عهد حق بر غصن ميثاق اله

 از اين ورقاِء زار بشنويد اين نغمهء جانسوز                        

 قرب دريائی است موج افتتانش بی حساب

 وصل گلزاريست خار امتحانش بيشمار                        

 قرب وجه ّرب شما را شد حجابی بس عظيم

 فيض وصل حق شما را گشت سدی بس كبار                        

 بردريد اين پرده را با ّقوت ّرب القوات

 بشكنيد اين ّسد بتائيد اله االقتدار                        

 مقصد از عهد الهی چيست ای اهل خرد

 معنی ميثاق چبود ای گروه هوشيار                        

 --- ۵۲صفحه  ---

 از پس چل سال در ّظل الهی تربيت

 آدمی كز ّحق شود غافل بود ادنی الجار(؟؟)                        
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 يدهء اهل حقيقت ای ضريردر دل و در د

 ّحق بود مشهود و پيدا همچو مهر نور بار                        

 چيست ّحق ذاتی بنفس اقدس خود مستوی

 كيست ّرب نفسی بذات قائم خود برقرار                        

 بحر علم حكمتش بر اوج فطرت موج زن

 قدرت سوار فارس فرمان او بر مركب                        

 نور او نبود زضوِء هيچ شمس مقتبس

 علم او نبود ز رشح هيج بحری مستعار                        

 فجر امكانرا ز انوار رخش روشن ضياءِ 

 گلشن جانرا ز انوار خوشش ّخرم بهار                        

 ای عجب در فجر ايقان ما گرفتاران وهم

 ميان روز روشن ما دچار شام تار در                        

 روز ديدار است چندين آه و افسوس و دريغ ؟

 فصل گلزار است تا كی غفلت و خواب و خمار ؟                        

 دوحهء تقديس ّرب را موسم حاصل رسيد

 سدرهء توحيد حق را آمد اّيام ثمار                        

 ائيد روحمژده باد اهل حقيقت را كه از ت

 در بهی مينو درخت ايزدی آمد بكار                        

 --- ۵۳صفحه  ---

 نهان گشت از نظر ما را ولی ابهٰی سدرهء 
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 با هزاران جلوه شد از غصن اعظم آشكار                        

 فضل اين عصر است در هردم الوف اندر الوف

 ست در هر آن هزار اندر هزارفيض اين عهد ا                        

 موسم صيف آمد و بگذشت هنگام ربيع

 پرشد از اثمار گوناگون جميع شاخسار                        

 با دوصد لطف و صفا از تابش خورشيد صيف

 گشت ادن از درختان ميوه های آبدار                        

 ذوق جان كو ای رفيقان مشعر وجدان چه شد؟

 تا چشد طعم بقا زين ميوه های خوشگوار                        

 بهر درك اين عطا يا كو ّفوادی مستّحق

 بهر شكر اين مواهب كو شكوری حق گذار                        

 مقصدی در پيش داريم ای عزيزان بس عظيم

 همّتی شايان آن بايد كنون بردن بكار                        

 د ما اصالح اهل عالم استمقصد و مقصو

 واّتحاد و اتّفاق ّكل اهل روزگار                        

 همّتی بايد معادل با قوای بيكران

 غيرتی شايد مقاوم با جنود بی شمار                        

 كوششی بايد فراوان چون رياح عاصفات

 بحارجوششی بايد نمايان همچه امواج                         

 --- ۵۴صفحه  ---
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 با سالح علم و حكمت در ميادين بيان

 كرد می بايد تقابل هر تنی با صدهزار                        

 كاش ميبوديم واقف بر تواريخ قديم

 كاش ميگشتيم عارف بر امور كردگار                        

 ايدريغا غافليم از موج بحر امتحان

 بی خبر بنشسته ايم از روز رزم و گيرودار                        

 از خيالی بی حقيقت نو گروهی بوالهوس

 يوسف مصر جاللت را همی خواهند خوار                        

 اين بود ای دوستان شرط وفا و مردمی

 اين بود ای عارفان رسم و ره آموزگار                        

 پست ؟عهد ستوار الهی را جرا گيريم 

 فجر نورای معانی را چرا خواهيم تار ؟                        

 غفلت ما بين كه در دريای پرموج و فتن

 مينمائيم از كف مالح سلب اختيار                        

 بنده چون از سايهء يزدان تواند شد بدر

 كی فقير از ّظل سلطان غنا جويد فرار                        

 بتائيدات اين مالح ّعالم قديرجز 

 كی رسد اين كشتی از بحر حوادث بركنار                        

 ناشر آثار ّعزت كيست جز اين ذوالجالل

 رافع اعالم قدرت كيست جز اين شهريار                        
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 --- ۵۵صفحه  ---

 جلوهء توحيد ّحق زين مشرق آيد در ظهور

 نفحهء تقديس ّرب زين روضه جويد انتشار                        

 حافظ دين خدا كبود بغير از اين وجود

 ناصر امر الهی كيست جز اين نامدار                        

 كشوری بی شاه كی در ملك گردد منتظم

 هيكل بی قلب چون در كون يابد پايدار                        

 طلع طلوعاليزال انوار را بوده است از م

 لم يزل افالك را بوده است بر مركز مدار                        

 بی وجود قائمی كی امر حق گيرد قوام

 بی قيام شاخصی چون سايه ماند برقرار                        

 ِء روحی فداه ای بندگانلبهاءكيست جز عبدا

 و نهار قائم اندر بندّگی امر ّحق ليل                        

 اين چنين شاهی كه او را خواند ّحق ّرب الوجود

 گشت بر باب عبودّيت عبيدی خاكسار                        

 چند ورقا بشمری نعماِء ّحق را بهر خلق

 موج اين دريای بی پايان نيابد انحصار                        

 قطره كی احصا نمايد وسعت بحر محيط

 بنده چون گويد ثنای حضرت پروردگار                        

 برپر از آفاق و انفاقی اگر خواهی بكن                
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 بگذر از گفتار و كرداری اگر داری بيا                

 --- ۵۶صفحه  ---

 ايضا ترجيع بندی است حاوی نه بند و هر بندی مشتمل

 ده بيت و اّولش اينست :

 كه باب مشرق االذكار شد باز× ×××زناقوس حرم برخاست آواز 

 درآمد طاير روحم بپرواز×××× جهانی تازه ديدم كز هوايش 

 بمنهاج طريقت گشته انباز×××× گروهی ديدم از اهل حقيقت 

 نه انجامی بود پيدا نه آغاز×××× عجب راهی است اين وادی كه آنرا 

 شنيدم نغمه ای از گلشن راز×××× رسيدم در مقام قدس محمود 

 دلم با ياد دلبر گشت دمساز×××× از عشق جانان گشت پرشور سرم 

 تّجلی كرد آن محبوب غّماز×××× سحر در مطلع الفجر حقايق 

 ولكن از شئون ملك ممتاز×××× مبارك طلعتی در كسوت ملك 

 ز ناقوس حرم برخاست آواز×××× من اندر حكمتشس حيران كه ناگه 

 أنه ّثم تعالیتبارك ش×××× بها شد مسّتقر بر عرش اعلی 

 و نيز ترجيعی ديگر بنوع مذكور اّولش اينست :

 --- ۵۷صفحه  ---

 سر نهاديم در بياناتش

 گرچه ره نيست سوی پايانش                        

 بوالعجب عالمی است عالم عشق

 كه به جانبازی است بنيانش                        
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 ترك سر گوی دست از جان شوی

 وانگهی پا بنه بميدانش                        

 ياّرب اين نامه را چه مضمون است

 كه بخون در نوشته عنوانش                        

 برده ام پی باين معّما ليك

 نتوانم نمود تبيانش                        

 قاصدی كو كه آيد از بر دوست

 تا دل و جان كنم بقربانش                        

 جمع شد خاطرم كه می شنوم

 بوئی از ّطرهءپريشانش                        

 از وصال رخش نديده نصيب

 مبتال گشته ام بهجرانش                        

 به كه ظاهر كنم بر اعيانش×××× ّسر ّحق تا بكی نهان ماند 

 و بدِء شمس وجه الّنوار×××× قد اتی امر رّبی المختار 

 --- ۵۸صفحه  ---

 ايضا ترجيع مفّصل ديگر كه بندی از آن چنين است :

 عاشق روی دوست جان چكند

 زن و فرزند وخانمان چكند                        

 مرد ميدان عشق و طالب وصل

 زيور و غازه چون زنان چكند                        



70 
 

 آنكه رخش همم ز جوی جهاند

 ت اين جهان چكندبا شئونا                        

 جان چه از قوت روح ّقوت يافت

 در درون حرص آب و نان چكند                        

 چون عيان شد جمال شمس ظهور

 نفس دل مرده با بيان چكند                        

 در چمن چون بهار عهد رسيد

 طير پژمرده با خزان چكند                        

 وست مأوی گشتهر كه را كوی د

 كوثر و طوبی و جنان چكند                        

 ثمر سدره شد ز غصن پديد

 هر كه اين را نيافت آن چكند                        

 در شگفتم كه برق غيرت ّحق

 اندر اين عهد با خسان چكند                        

 --- ۵۹صفحه  ---

 پردهء غفلت و ضاللت بين

 كه بافهام ناتوان چه كند                        

 گيرم ای دون شدی شرر بنار

 جذوه با بحر بيكران چه كند                        

 در گذر زين سخن كه كرمك خاك
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 با خداوند آسمان چه كند                        

 ساقيا روز فضل و احسان است

 چه كند تا عطايت بدوستان                        

 دست جودت بما چه نوشاند

 ابر فيضت به تشنگان چه كند                        

 ای بهی رو نگار من بی تو

 طير ورقا ببوستان چه كند                        

 دانم آخر ز تير غمزه بحسن

 چشمت ای فتنهء زمان چه كند                        

 همه تن حيرتم كه چون شنود

 اين سخن گوش راز دان چه كند                        

 كه برآمد ز اصل قدس قديم

 غصن اعظم بيوم عهد عظيم                        

 ردود ٴز ثبت رساله های اثباتيه و اجوبهاكتفا مينمائيم و ا و ما بهمين مقدار از اشعار ورقا كه برای نمونه ثبت كرديم

 --- ۶۰صفحه  ---

 زيبايش موجود است و از آنجمله رسالهء مرقوم در سال كاتبات مفيده اش با فضالی بهائی كه بّخطمعرضين و م

 ح الّله و بامضای آن كودك روحانیزيبای نسخ رو برای يكی از علمای شيخيهء آذربايجان كه بّخط ۱۳۱۰

 محض مراعات اختصار ,در دست است ۱۳۱۱شعبان  ١٢ و كتبه احقراالرّقا روح الّله ابن ورقا فی ارض اّلزاِء بدينطريق

 احنراز ميكنيم .
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در  در مياندوآب بود و سفر در نقاط آذربايجان نمود ابهٰیٰ  و حاجی ميرزاحسين نيز ثابت و قائم بر عهد و ميثاق

 در كنف فضل و عطا بسر برده عودت نمود و برای تبليغ تحكيم مبادی پيمان كوشيد و آنگاه سفر به ّعكا كرد اّيامی

ه . ق  ۱۳۳۴و باز به مياندوآب رفته بزيست تا در سال  ه . ق بود ۱۳۳۱يب پنج ماه در تبريز بماند و اين در سال قر

 درگذشت .

 يزدی كه در بخش ششم ضمن اوضاع يزد و هم آذربايجان و از مشاهير مؤمنين ثابتين مخلصين آقا ّسيد مهدی

روحانی و مساعدت اخيار بود و كيفّيت شهادتش را  ه مرجع امورنام برديم و در تبريز باغناِء و اعتبار اقامت داشت

 ديگر برادرش آقا سّيد سليمان كه نيز مخلصانه موّفق بر در بخش سابق نگاشتيم واز او خاندانی برجاست ۱۳۱۴بسال

 درگذشت . خدمت اين امر بود و باالخره بعشق آباد رفته در آنجا

 --- ۶۱صفحه  ---

كه در بخش ششم شرح احوال او را آورديم و سالها در آن  در تبريز حاجی معين اّلسلطنه و از فضال و رجال دولت

نمود كه باتمام و طبع نرسيد و ما در مواضيع كثيره از  ميدرخشيد و اخيرا تاريخی بتفصيل برای امر بديع شروع بلد

 رف شده و باالخره بخانه حاجیو طهران ص سابق برخی اقوال از او آورديم و اّيام اخيره اش در قزوين بخشهای

ديگر ميرزا حيدرعلی صنيعی اسكوئی  برادرش ميرزا علی بنكدار . درگذشت و نيز ۱۳۴۴مشيرالّسلطنه در حدود سال 

به ّعكا شتافته  ابهٰی غروب شمس جمال  در بخش ششم آورديم و قبال مقيم عشق آباد بود و پس از كه شرح حال

جست و بتجارت پرداخت چندی  اعظم بسر برد آنگاه به تبريز عودت و اقامت حضرت غصن اّيامی در جوار عنايت

هنگامی در شركت اميد كه با بعضی  و اّيامی در تجارتخانهء برادران احمداف موّظف شد و مستقال بتجارت پرداخت

آذربايجان و  گشت و در بالد مشغول بتجارت گرديد و در موفّقيت بتبليغ مشهور و معروف از مؤمنين تأسيس كردند

 دمساز و سرافراز ميباشد . متماديه نمود و كثيری را هدايت كرد و بدين خدمت ديگر اقسام ايران سفرهای

 --- ۶۲صفحه  ---
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 حال در بخش ششم آورديم و عنقريب شرح شرح احوالش را و جمعی ديگر مانند پسران حاجی احمد ميالنی كه

 خدمت در اين امر ميپرداختند ميپردازيم و مانند حاجی تفليس داشته انواع آنان را كه تجارتخانه در تبريز و ميالن و

سماور ساز كه  استاد آقا تفنگ ساز واستاد صادقو  در عشق آباد حسن حّمامی و استاد شيرمحمد تفنگ ساز متوّفی

مبّلغين  و معاونت ابهٰیٰ  نمودند و در انتشار و ارتفاع امرهمی  مجلس و محفل آرائی احّبا و پذيرائی غربا سعی بليغ در

بديع  ضياِء و مرتضی خان مبذول داشتند . و ميرزا محّمد عليخان و مسافرين و تشكيل مجالس و محافل هّمت وافيه

 فضل عليخان و غيرهم مانند مشهد علی و اخوانش مشهدی الكتاب و ميرزا عليخان سرتيب تلگرافخانه و حاجی

و ديگر  احمد و محمود كاشف و رحمت اهللا و امثالهم . علی و پسران مشهدعلیابوالقاسم و محمدعلی و ميرزا عبدال

و ّعده  كه اشعار بسيار در اين امر گفت و خواهرزاده اش ميرجعفر ميرزا اسماعيل كتابفروش شاعر مشكوة تّخلص

مقيم  تا آنكه ايرانيانِء مقيم ازمير بوده تبليغ نمود لبهاءحضرت عبدا كثيری امثالهم بودند و مشكوة چندی حسب االمر

گشت و سالها در آن حدود خصوصا در بادكوبه و تفليس  آنجا بمقاومت برخاستند و او مأمور سير و تبليغ در قفقاز

 مقيم بود

 --- ۶۳صفحه  ---

 و نبذه ای از اشعارش چنين است : در تفليس وفات يافت . ۱۳۳۶تبليغ نمود تا عاقبت در سال 

 گرم شد از تو جشن يزدانی× ×ساقی ای دلنواز روحانی 

 جرعه ای از رحيق وجدانی×× لطف كن از كرم بمشتاقان 

 بكف آريم روح و ريحانی×× تا از آن روحبخش و جان پرور 

 ّذره را آفتاب نورانی×× قطره را بحر بيكران سازد 

 مور را حشمت سليمانی×× نشئه كاملش همی بخشد 

 خرامانی سرو درمانده را×× در لب جويبار قرب دهد 

 درد دل جويد از تو درمانی×× ای طبيب مريضخانه عشق 



74 
 

 گشته چون يادگار جانانی×× ياد تو مايهء مّسرت جان 

 منفر دبار دار انسانی×× منشعب فرع ريشه قدمی 

 منجلی نور شمس فارانی×× مشتعل نار سدرهء طوری 

 ّدر يكتای گنج عرفانی×× گوهر شاهوار بحر علوم 

 بر همه كائنات ميزانی×× د را محكی ّكل من فی الوجو

 صدر پاكت طلسم رّبانی×× ای بنانت كليد باب فتوح 

 مركز عهد و قطب پيمانی×× پيشوای عموم احبابی 

 هيكل ّرب را توئی بانی×× كرمل جود را توئی وارث 

 بندگی كسب كرد سلطانی×× خدمت ازخدمت تو يافت شرف 

 وصلت ارزانیكه بما داشت ×× شكر آن طلعت مبارك را 

 --- ۶۴صفحه  ---

 دست ادراك عقل امكانی×× ورنه بر گرد دامنت نرسد 

 با نواهای بدع ايرانی×× بسرائيد اّيها االحباب 

 زنده شد روح انفس و آفاق×× از فيوضات نّير ميثاق 

 ای قسيم مزاجها كافور×× ای بدستت سپرده جام طهور 

 گردد عين قصور تا كماالت×× از كرم جرعه ای فشان بر خاك 

 نعره ای ای نوای تو ناقور×× موجی از بحر اعظم ميثاق 

 نغمه ای ای ترانه ات سافور×× پرتوی ای ستارهء اثبات 

 جذوه ای ای نهال سدرهء طور×× رشحه ای ای سحاب فضل و كرم 

 نظری ای باهل ذل منظور×× لطفی ای منشعب ز اصل قديم 
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 ی ای شعاع نّير نورلعمه ا×× جلوهای ای يگانه گوهر عهد 

 كشفی ای پرده دار ّسر ظهور×× رمزی ای محرم سرادق راز 

 فيضی ای هوشيار بزم حضور×× سهمی ای خازن خزائن جود 

 خدمتی ای امير ّكل امور×× نكته ای ای عليم ّكل علوم 

 قسمتی ای مليك ّكل اجور×× بهره ای ای امين ّكل فيوض 

 ای خبير ّكل صدور پرده ای×× رأفتی ای بصير ّكل قلوب 

 ذكر وصف جميلت اصل سرور×× ای عبودّيت تو مايه وجد 

 نفحاتت وصال را بمرور×× حركاتت ز لطف ميارد 

 در پناهت مظّفر و منصور×× همه اهل ثبوت و اهل رسوخ 

 ثابت عهد تست ّكل ذكور×× ناظر وجه تست ّكل اناث 

 همه را كرده بندگان شكور×× مرحمتهای روح پرور تو 

 --- ۶۵صفحه  ---

 ديدهء ناقضين ز حسرت كور٭٭٭٭از فرح چشم ثابتين روشن

 صيحه آرند ثابتين باصور٭٭٭٭وقت آن است با تمام طرب 

 زنده شد روح انفس و آفاق ٭٭٭٭از فيوضات نّير ميثاق 

 ذكر خيرت طراز لوح وجود٭٭٭٭ای رخت آفتاب مشرق جود

 ر مقصودوز تو حاصل جواه ٭٭٭٭از تو صادر سواذج مطلوب 

 وز تو واصل عواطف معبود ٭٭٭٭ازتو محكم روابط مألوف 

 وز تو بالغ تداركات سجود ٭٭٭٭از تو كامل لوازم خدمت 

 وز تو متقن شرائط معبود٭٭٭٭از تو طائر لطائف مستور
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 وز تو گلشن فضای غيب و شهود ٭٭٭٭از تو روشن چراغ بزل وصال 

 ين محمودشد مقامات ثابت ٭٭٭٭از ثبوت و رسوخ ميثاقت 

 از حضور خدا بود مردود ٭٭٭٭هر كه خوش نيست با محبت تو 

 ناظر وجه تواست هر مسعود ٭٭٭٭رخ بگرداند از تو هر منحوس 

  كه چنين باب رحمتی بگشود ٭٭٭٭حمد سلطان اليزالی را 

 همه را امر بر وفا فرمود ٭٭٭٭لوح عهدی بخط خويش نوشت 

 بر نفس شوم خويش نمود ظلم ٭٭٭٭بعد از او هر كه بيوفائی كرد 

 گشت مصداق اّنها لكنود ٭٭٭٭هر كه نشاخت قدرنعمت را 

 همچو شرطی نبسته دست عهود ٭٭٭٭همچو عهدی نديده ديدهء دهر 

 با هزاران لسان شكر ستود ٭٭٭٭بايد اين عهد امر اعظم را 

 كه دل جمع را زسينه ربود ٭٭٭٭نازم آن دست دلربائی را 

 خيمه در قاف زد بدون عمود٭٭٭٭ت بقلم شرق و غرب را بگرف

 --- ۶۶صفحه  ---

 جمع در بارگاه ّرب جنود ٭٭٭٭وقت آنست ثابتين گردند 

 اين نوا را بنغمهء داود ٭٭٭٭همه با يك ترانه ساز كنند 

 زنده شد روح انفس و آفاق ٭٭٭٭از فيوضات نّير ميثاق 

 قامت سرو بوستان كمال ٭٭٭٭ای جمال تو شمع بزم وصال 

 شاخه گرديد دانهء آمال ٭٭٭٭از تو شاخهای اميد  نخل شد

 شمس گرديد كوكب اقبال ٭٭٭٭ماه شد از رخت ستاره بخت 

 بدر انور شد آنكه بود هالل ٭٭٭٭مهر خاور شد آنكه بود اختر 
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 نهر شد از تو قطرنه های خيال ٭٭٭٭بحر شد از تو نهرهای حواس 

 اعمال ميوه گشته شكوفهء ٭٭٭٭گل شده از تو غنچهء آداب 

 گشته بالغ مدارك اطفال ٭٭٭٭متوّلد شده جنين عقول 

 يافت ترتيب بيت عدل رجال ٭٭٭٭شد مرّتب مجالس احباب 

 ماِء توحيد گشته صاف و زالل ٭٭٭٭طين اوهام خود نشسته فرو 

 كور شد چشم او زبانش الل ٭٭٭٭آنكه منكر شد اين مدايح را 

 حسرتش پروبالسوخت از نار ٭٭٭٭آنكه ميخواست آشيان بلند 

 خواست شركت كند باستقالل ٭٭٭٭بسته شدگردنش بحبل شروط 

 در نهايت بغير اضمحالل ٭٭٭٭ثمر از نقض خود نخواهد چيد 

 صوری عاقبت شود پامال ٭٭٭٭نسبت معنوی بقا دارد 

 شرفی يافته حبش ز بالل٭٭٭٭از ابی جهل مّكه منفعل است

 اد قات جاللاز ورای سر ٭٭٭٭نور رخسار يار جلوه گر است 

 حسن ذاتی گرفته نقطه خال ٭٭٭٭وجه بيضا گشوده زلف سياه 

  --- ۶۷صفحه  ---

 شده در عالم جواب و سئوال ٭٭٭٭فيلسوفان غرب حيرانش 

 جمله در فضل او زبان مقال ٭٭٭٭فضالی زمانه بگشودند 

 زنده شد روح و انفس و آفاق ٭٭٭٭از فيوضات نّير ميثطاق 

 متدّرجا انوار نجم بابّيت در پرتو ابهٰی در سنين اشراق  ه بنوعی كه در بخش ششم شرح داديمو راجع ببابّيه و ازلّي

 حاجی مالعلی ۱۳۱۰اوائل طلوع نّير ميثاق يعنی در سال  اشراق شمس بهائّيت ناپديد گرديد تا باالخره در سنين
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س از درك محضر حضرت غصن بقبرس كند پ شهير مسافرت بارض عكا نمود و با آنكه در ضمير داشت مسافرتی

 بهائی بوطن عودت نمود . منصرف گشت و باثبات قدم و انجذاب و اشتعال در ايمان اعظم از عزيمتش

 ناقضين بسوی آذربايجان توّجه و سعی كرده خواستند باتكاءِ  مخالفين و ابهٰی و در سنين اوائل طلوع نّير عهد و ميثاق 

و چندی جوالن نمودند ولی دچار مقاومت ثابتين  آن سرزمين افشانندبر مناسبات سابقهء خود بذر خودسری در

خاسر گرديدند . نخست آقا جمال بروجردی  و مقابلت و مناظرت مشاهير مبّلغين و غيرهم گشته خائب و مخلصين

 ولی ميرزا جليل مسكر خوئی را كه در بخش وارد شد و در تبريز و ميالن كار مهّمی از پيش نبرد ۱۳۱۳ در سال

 ششم نام برديم و

 --- ۶۸صفحه  ---

آذربايجان تبليغ كنان سير و گردش كرده نشر اين امر  در نقاط ۱۳۱۱_۱۳۱۲لسانی در تبليغ گويا داشت و در سال 

نّيات فاسده برقرار داشته برگشت و جليل به خوی  يار خود ساخته بمراغه شتافته جوالن كرد و جليل را برای نمود .

غّيور ملتفت  ض پاشيدن گرفت و برخی از بهائياننق رداخت و بدستور وی در پرده و بحيله بذربشغل مسكری پ رفته

تبريز تّظلم نوشته اظهار خوف و بيم نمود و هم  تشديد و تهديد كردند چنانكه بترسيد و بمحفل روحانی شده

يغ اين امر نمايد وآن خود را مصروف در تبل ِء عريضه ملتمسا مساعدت مالی خواست تا وقتلبهاءعبدا بحضرت

و مبلغ مصروف را از بابت حقوق اهللا  و حكمًة اجازه فرمودند كه هركس از مؤمنين بوی مساعدت كند حضرت لطفًا

منجذب از اهل قريه ايلخچی را كه  روحانی تبريز برای اجراِء دستور آقاعليمحمد جوان رشيد محسوب دارد و محفل

در آن سورت برودت زمستان  هم كربالی باقر ممقانی را مأمور نمود تا قريهء مذكور گشت و موجب هدايت اهالی

و در حجرهء ميرزا حيدرعلی  راه نورديده بخوی رسيدند جليل را به تبريز آوردند سوار بر حمار چهار فرسنگ

ولوح فتنه آقا جمال شد  خانهء مؤمنين پذيرائی كردند و او در مجامع و محافل همراه اسكوئی سكنی دادند و شبها در

 تالوت ميگشت و برخی از مخلصين

 --- ۶۹صفحه  ---
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 الدخيل،رخی از مخلصين احّباِء خصوصا ابنو بنای مراسله بب منجذبين ميگريستند تا آقاجمال سوی طهران برگشت

 هفاسد ر تبريز برجای مانده بنشر منوياتننمود ولی جليل د گذاشت و هّمت بر اخاللشان گماشت و اقداماتش تأثيری

خليل  بنام برخی از احّبا خصوصا بنام ميرزا ۱۳۱۴ّعكا بسال  پرداخت و در خالل همان احوال اوراق نقضّيه از ناقضين

 و در طبعش مؤّثر گشت و موافقتش برای عمليات جليل حاصل كه در دائره مبلغين امريكائی مستخدم بوده رسيد

 ميرزا عليخان تلگرافچی بدين مضمون نوشت كه احّبای یگرديد چنانكه مكاتيب باطراف فرستادند از آن جمله برا

حسب  مشرك ماندند تا اينكه حاجی ميرزا محّمد تقی ابهری تبريز همه در اطراف جليل و موّحدند فقط چهارتن

در تفليس  از اقامت قريب چهل شبانه روزآذربايجان شد و پس  ِء از عشق آباد عازم بالدلبهاءدستور حضرت عبدا

مليح  ) مّحب السلطان روحانی ) كه مناجات و الواح بلحنی بسيار جه درد پا با ميرزا علی اكبر ميالنیبرای معال

رفتند آقا ميرزا محمد ،همي د و در آنحال كه احباِء بمالقاتشكر ميخواند بتبريز رسيد و در حجرهء احمد اف ها منزل

و تا سه روز مصاحبه را دوام دادند و احدی از  بن محسن بيك از وجوه احبا نزدشان رفته بمكالمه پرداخت علی

 اذكار و

 --- ۷۰صفحه  ---

 كه را از حيل و دسائل جليل آگهی دادحيدر علی اسكوئی  اسرار جاريه خبر نيافت تا پس از سه روز ابن ابهر ميرزا

 قا سيد مهدی و استادوجوه را كه حاجی معين الّسلطنه و آ بذر نقض و مخالفت فيمابين احّبا پاشيده نام چهارتن از

چنانكه آقا  ه راز را با آنان در ميان نگذاردسپرد ك شير محمد تفنگ ساز و آقا ميرزا حيدرعلی مذكور بودند برده

هر و آقا و حسب مشاوره فيمابين ابن اب علی نيز متزلزل گشت ولی اينك ثبوت و اطمينان حاصل كرد ميرزا محمد

، ابن ابهر را بخانه خود برد و بحاجی محمدعلی احمد اف نوشته تا در ميالن آقا سيد مهدی , سيد مهدی و احمد اف

آحاد احّبا را بخانه آقاسيد  تجارت خود نگهداشت و ميرزا حيدرعلی و ميرزا محمد علی آمد و جليل را بحجرهء

مد اف نتوانست كمال مراقبت اح برفع شبهات كوشيد چنانكه همه آگهی يافتند جليل بّعلت مهدی بردند و ابن ابهر

سرتيب ّكل اّحبا دعوت شده  وی را طرد نكردند و باالخره روزی در خانه شيرزاد خان اختالفی نمايد و معذلك
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رفع كند و در ضمن  و ابن ابهر خواست شبهات جليل را بدون اشاره باسم وی محفل پرجمعّيتی منعقد گشت

اگر  بايد بحضرت غصن اعظم توّجه كنيم بموجب نّص كتاب اقدس تقريرات خود چنين گفت بالشك و ريب

 بعضی چنين تّصور و تّفوه ميكنند كه مقصود از توجه نظر

 --- ۷۱صفحه  ---

هيچ يك نه در كتاب اقدس و نه در كتاب عهدی و نه  باداره امور است نه مقام روحانی مماشات كرده ميگوئيم چون

افراد مؤمنين صرف نظر كنيم و حساب وجدانها را  عرفان اصل توّجه اختالف نداريم اولی آنكه از تفاوت مراتب در

در امرالّله نشود و تمامت آحاد اهل بها  واگذاريم و خود را مكّلف و مسئول شماريم كه اختالف و نفاق با خدا

بجنبش آمده بعضی كلمات از  واحد متوّجه و مجتمع شوند و جليل از استماع سخنان مذكور ٴبمركز واحد و در كلمه

چرا احّبای طهران  اينكه آقا جمال مّشقت و تعب بسيار در امرالّله تحمل كرد نش بيرون جست از آنجملهلسا

را نراندند تا آنكه ،وي فتوغرافيه اش را پاره كرده دور ريختند ولی تحّمل كرده احترامش را منظور نداشتند صورت

 ابهر و اخوند مال ولی الّله مراغه اینفر از وجوه احّبا را با ابن  دو شبی ديگر حاجی مهدی دالل ده

و ابن ابهر در اثناِء مكالمات از كتاب اقدس و كتاب  و حاجی محمد علی احمد اف و نيز جليل مذكور دعوت نمود

آخوند پرسيد كه آيا شما جز اين تفسير و تبيين  در خصوص غصن اعظم خواند و بيان و تفسير نموده از عهدی

معنی و محملی ندارد و جليل در اين  كلمات ميدهيد و او سوگند ياد نمود كه جز اين ديگر از اين احتمال مقصدی

 كرده مكررًا بسوی وی دست انداخته چنين گفت تو هم هنگام باخوند تغّير

 --- ۷۲صفحه  ---

خطاب نمود گفت تو را چه ّحق است كه با آخوند بنوع  بجمال قدم مشرك شدی و حاجی احمد اف برآشفته بوی

و . بخانه ميزبان بياسودند و جليل علی الصّباح بدر رفت احترام تكّلم كنی و بالجمله تمامت مدعوّين در آن شب عدم

ت بال حاصل كرده به ميالن و و حاجی محمد علی فراغ ديگر بحجره برنگشت و از معاشرت با احّبا محروم گرديد

و مراغه و ساير معمورات حّتی در دهات مانند مطنه و  خویخود رفت و ابن ابهر پس از اّيامی چند به ارومّيه و ٴ خانه
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ِء آقا سيد لبهاءو بعد از او حسب امر حضرت عبدا سفر كرد آنگاه ببادكوبه و عشق آباد و طهران عودت نمود سيسان

ازعكا باذربايجان آمد و سعی و  ابهٰی عهد و ميثاق  دهجی با پسر دوازده ساله اش سيد حسين برای تثبيت مهدی

محمود زرقانی بدين حدود آمد و نوبتی كه در  نمود و حاجی ميرزا حيدرعلی اصفهانی دو نوبت با ميرزا كوشش

اعمال ميرزا خليل مذكور خبر داد و او بی اهمال  ميرزا حيدر علی اسكوئی بدانجا شتافته وی را از احوال و ميالن بود

بكوشيد و همه را مجددا راسخ و استوار نمود  عهد و ميثاقآمد احّبا را مجتمع ساخته در تبيين و تثبيت  به تبريز

تنها به تبريز و ساير مراكز اين  ۱۳۱۶بسال  خليل نيز متنّبه و ثابت گرديد و نوبتی ديگر ميرزا محمود چنانكه ميرزا

 واليت سفر نمود

 --- ۷۳صفحه  ---

 مراغه ای و ابن الّدخيل نيز بنقاط كثيره حاجی ميرزا مجيد و ميرزا حيدر علی اسكوئی و حاجی ميرزا حسين يزدی و

بسفر و خّمت مبّلغين خصوصًا ابن ابهر امر ميثاق در  سفر كرده هّمت بقلع و قمع ريشهء نقض نهادند و بدينطريق

و اّيامی مخصوصًا در مراغه و تبريز محسوس  مستحكم گشت و فقط تنی چند در اطراف جليل ماندند آذربايجان

خود او از ميان رفتند و يكی ازآنان ميرزا  بحدوث توبه و ندامت و با عوارض و حوادث طبيعةمتدرّجا  بودند ولی

به عكا در آمده بمحضر حضرت  عّلت حصول مضيقه در امور زندگانی بازمير شتافت و از آنجاه ب اسمعيل گرگانی

 در گذشت . خره در گرگانو انابه كرد آنگاه باذربايجان عودت نموده و باال ِء تّشرف يافته توبهلبهاءعبدا

 ثابت شدند و ميرزا فتاح مراغه ای غايت ثبوت داشت و ميرزا غالمحسين و مالمّحمد رضا و ميرزا باقر مراغه ای

حسب اجازهء  ۱۳۱۳ششم احوال او را آورديم و بسال  و حاجی محمد حسين تبريزی معروف بشبستری كه در بخش

زائرين عكا پرداخت و بسالی ديگر كه قتل  ی و كارگذرانی و پذيرائیِء در اسالمبول براهنمائلبهاءعبدا حضرت

و بدستياری نظاميان عثمانی ويرا بسفارت  در طهران رخ داد مورد حملهء ايرانيان مقيم آنجا گرديد ناصرالدين شاه

 ايران كشيدند

 --- ۷۴صفحه  ---



82 
 

 ی نمود و چون دانستند كه بهائی است و خصوصاافغان و سفير استنطاق و تحقيق در باب مالقات با ّسيد جمال الدين

 شديد اكيد از مالقات با ّسيد مذكور را حاوی بود سفير ِء يافتند كه نهی و منعلبهاءالواحی از بغلض از حضرت عبدا

اسالمبول بمصر روانه داشت و الواح مذكور را برای  را با تنی چند از بهائيان محض تحفظ از تعرض ايرانيان وي

 بالجمله از حاجی شبستری خاندانی برجاست . و ما چون يق و رفع سوِءظن از عاّمه بهائيان بايران فرستاد واحق كشف

را در آذربايجان و هم حكومت با قدرت وعدالت  شمهء از كيفيت حكمرانی با مهربانی وليعهدی مظفراّلدين ميرزا

تكرار و بسط كالم در امور مذكوره نمی ه ب جیگروسی را در دو بخش سابق آورديم در اين مقام احتيا امير نظام

 نهايت دل خوش شدند چه در اوائل،شاه اهل بها بي و در سنين حكمرانی مّحمد علی ميرزا وليعهد مظفرالدين بينيم .

بهره گرفته و اركان و اعضاِء دائره حكومتش از مؤمنين و  حكمرانيش از امر الهی آگهی يافته از مطالعه كتب و آيات

 داشت و حسن ّظن حاصل نموده متدرجا بر تعلق و اين امر بودند و بديانت و صداقت ولياقتشان اطمينان ينمّحب

از ناحيه مالها و ّحكام پر جفا حوادث شديده رخ داد  طرفداريش بيفزود و پی در پی در مواقع متعدد كه در آنحدود

 رعايت

 --- ۷۵صفحه  ---

 خبر دهند تا بحمايت برخيزد و هنگامی كه اخبار قتل سختی حادث شود و حمايت كرد و سپرد كه هروقت برايشان

و  اندوه و اسف كرده چنين گفت ايكاش در اينموقع بيزد بودم به تبريز رسيد مكررا اظهار ۱۳۲۱و غارت يزد بسال 

 د بلكهنمود كه نسبت بمذهب و عقيدت نبايد تعرض كر انتقام ميكشيدم و نيز بّكرات نزد محترمين چنين اظهار

و  دولت آسوده و راحت باشند و بهائيان را باو حسن ّظن تمامت اقوام و مذاهب مختلفه بايد در رعايت و حمايت

امويه  سالطين آل قاجار مانند عمربن عبدالعزيز از بين ملوك عقيدت حاصل شده اميدوار بر اين گشتند كه از مابين

مّحرم در مراغه مالها بفساد  وليعهد بطهران رفت و در ماه ۱۳۲۳ل چنانكه در سا باحقاق حقوق مظلومين قيام نمايد .

سينه زن را با كتاره گرفته لعن  مضمون ساختند كه دو تن بابی مست شده جلوی دستهء پرداختند و استشهادی بدين

ميرزا و حكمران جوانی باغبان حاجی  نمودند كه مجازات دهد وگرنه خود دست بكار زنند كردند و بحكمران ابالغ
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استقامت ديد سقط گفته رها داده  رئيس محفل روحانی را اخذ نموده تهديد بقتل كرد و چون مجيد صدر الحكماِء

 پس از بيست روز از شدت بيم درگذشت و سپس ميرزا حسين دخيلی بيرون نمود و جوان

 --- ۷۶صفحه  ---

 ض آب يخ كرده انداخته همی زدند وحوزمستان در  و كربالئی محسن خورده فروش را بامر مالها در بحبوبهء

قرب هالك رسانده در حبس انداختند و ه ب كربالی محسن و موی سر ميرزا حسين را كندند و هر دو را محاسن

مقتدر و خودسر بلد شروع به جور و  ازآن انديشه كرد كه حاجی صمد خان شجاع الدوله حاكم حاجی ميرزا مجيد

حكمران به شيشوان گريخته پناه به  بوليعهد در طهران تلگراف نمود و خود از بيم واقعه را جفای عموم احّبا نمايد

بهائيان بيفزود و مظلومان بوليعهد  آن قريه برد و حاجی صمدخان خبر يافت بر تشديد و تقييد امامقلی ميرزا مالك

لگراف رمز نمودند و وليعهد بود ت رضاخان از بهائيان فارس كه محرم و رابط بين او و اين فئه توسط آبدارش ّسيد

متغّير بود و او ناچار شده  صادر كرد و چون به تبريز برگشت از اعمالش مكدر و سخت حكم عزل شجاع الدوله

حاكم مراغه را حبس  بازخواست كرد و از حاجی ميرزا مجيد معذرت خواست و محبوسين را رهائی داده از مالها

و نيز حكمران خوی دو تن از وجوه  از غضب وليعهد مأمون گشت . تكرده جريمه گرفت و بطريق تّملق و ضراع

و مبلغ پانصدتومان طلبيد تا مستخلص  عقيدت و ايمان بازخواست و ّسب و شتم كرده بحبس انداخت مؤمنين را بنام

 سازد و مظلومان خبر

 --- ۷۷صفحه  ---

شكايت از بهائيان قريه نمود  ان بعناد دين سعايت وو نيز نوبتی مالك قريه سيس بوليعهد دادند و حاكم را معزول كرد .

نهاد و وليعهد آن اّيام  عده ای را به تبريز آورده حبس كرده زنجير بر گردنشان و فراشباشی را بر آن داشت كه

و و متّصف برأفت  از طائفهء علی الّلهی را كه شخص معّمر و محترم و مقتدر و مدّبر حسينقلی خان نظام الّسلطنه مافی

را از ايشان  ولی غايت اعتماد و اعتقاد باين فئه داشته خواص محرمانش خواند،عدالت بود و هرچند خود را بهائی نمي

واسطهء ه ب دانسته حكمرانی تبريز داد و سرگماشته گان حكومتی گرفته پيوسته رعايت و حمايت ميكرد ، بهائی
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از  هر دو بهائی بودند ) مطبوخ مكّمل با قند و چای وليعهدی ( زندانيان خبر يافت كه طّباخ و خّياط مخصوص

اعتنا  و نوازش كردند و از طّباخ بازخواست نمود و طّباخ بسخنش دستگاه وليعهد برای محبوسين فرستاده پذيرائی

 نكرده در گفت : اولی اين بود كه بقول مالك قريهء سيسان اعتماد نكرد و نظام الّسلطنه بشنيده وی را طلبيده چنين

 فراش باشی تجسس نمود و دانست كه مالك غرض و عناد خصوص احوال رعايا تحقيق ّحق ميكردی و الجرم

عرض وليعهد رسيد حكم داد كه مالك مذكور در ه ب ورزيده لذا محبوسين را مستخلص ساخت و همينكه ماجری

 امور

 --- ۷۸صفحه  ---

 و نيز در موقعی كه مسيو هيپوليت دريفوس از وجوه بگيرد . سيسان مداخله نكند و فقط مبلغی مّعين در سال از رعايا

رسيدند  بايران آمدند چون به تبريز ابهٰی اهل بها و نشر امر  بهائيان فرانسه با مسيس بارنی امريكائی برای مالقات

 و مالقات و مذاكرات نمود و مخصوصا از قطعه فتوغرافی بهائيان بوليعهد خبر دادند و او از هردو دعوت

 گرديد و در مجامع پر جّمعيت احّبای تبريز كه برای مالقات جمعّيتی بهائيان عشق آباد كه با ايشان بود بسی مسرور

 وليعهد و نظام الّسلطنه حضور يافتند و علی هذا لوحی از مسافرين منعقد گشت اعضاِء محترم دائره حكومت از جانب

و در حق وليعهد ذكر آيه مخصوص در كتاب اقدس  ِء برای سيدرضا خان مذكور صادر شدلبهاءحضرت عبدا

تا چون انقالب ايران شروع شد و مشروّطيت و  و تاج سلطنت و افتخار دو جهان را باو نصب عين فرمودند نمودند

نيز بودند همه بنام بابی مشهور شدند وليعهد  مّلی تأسيس گشت و انقالبيون كه در آن ميان بابی ازلی مجلس شورای

مؤلف الدوله پيوسته خير و صالح را  غلبه كرد و با اينكه معلم كودكان و مؤانس محرم و ترجمانش را سوِءظن

 احوالش استقامت حاصل نشد و بيم و انديشه و اضطراب برايش بيان نمود در

 --- ۷۹صفحه  ---

 ی پدر متوفايشتّصرف تاج و تخت سلطنت و انتصاب بر جا از وی زائل نگشت و معذلك در شبی كه از تبريز برای

اظهار تشكر از رعايتهايش در سنين حكمرانی در  بعزم طهران ميرفت محفل روحانی تبريز مكتوبی مفصل شامل
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بطهران هم اظهار حمايت كرد ولی پس از جلوس بر  نسبت به اهل بهاِء فرستاد و او حّتی در اثناِء طريق آذربايجان

 و از مشاهير مؤمنين و مّبلغين تبريزی در اين دورهء اسر گرديد .سلطنت تغيير حال يافته عاقبت مخذول و خ اريكه

 و ايمان يافت و تحصيل ابهٰی زيست اّطالع از امر ،مي عهد و ميثاق ميرزا محّمد خان پرتوی باغاز جوانی در طهران

 و طليق و سيمایوارد گشت و با اخالق طيّبه و بيان فصيح  معلومات امريه و كماالت علميه نمود و در دائرهء تبليغ

 سالها در طهران و قزوين و گرگان و گيالن و خراسان و بشاش و مّزاج بهدايت غافلين و تشويق مؤمنين پرداخت

روّسيه تبليغ نموده مورد تهاجم و تّعرض حسودان و  همدان و ديگر بالد ايران و چند سال در بغداد و در قفقاز و

ابن آقا سيد محمود باقراف كه شرح  ا سيد احمد باقراف خمسیو معرضان گشت باالخره با كريمه آق مغرضان

ساكن رشت و اّيامی در طهران  همين بخش مسطور است در رشت ازدواج كرد چندی احوالشان در بخش ششم و

 شغل و تجارته شد و ب

 --- ۸۰صفحه  ---

 )۱پرداخت . (

________________________________________________________________ 

توقف  مشتاق روی تو هستند البته شما هم مشتاق ايشان هستيد ) لوحی باسم اين فانی نازل ميفرمايند كه اهل سيسان۱(

 باحباب فروخته از عشق آباد قطع عالقه نموده با اهل و عيال شما در آنجا سبب بقای الفت است فانی اسباب ها را

يكديگر را مالقات نموديم و احباب هّمت نموده مّحل  و حبور بسيسان رفتم و با احّبای آن سامان بكمال سرور

قدری اسباب برای آن مّحل فرستاد و خورده خورده  جهت اوقات اجتماع بنا نمودند و حاجی حسن تبريزی وسيعی

بعضی مقبل و برخی معرض ميرفتند . جناب ميرزا . نمودند،اّتحاد احباب فراهم شد و اغيار هم آمد و رفت مي اسباب

تعمير مقام مقدس حيفا جمع نمودند و پنج نفر هم  قمی هم بسيسان آمده اشتعال احباب زياد شد وجهی جهة اسداهللا

مشايعت ايشان رفتند اغيار از مالحظه ه ب زمستان مسافر بارض مقصود شدند احّبا از كوچك و بزرگ در همان اّيام

عوام شده اهل قراِء اطراف را بحركت  از مفسدين مّحركبعضی  ۰۰۰۰بغضا در قلوبشان مشتعل  اين رفتار نار ّغل و

آنها را مّملو از بغض و عناد نموده خون آنها را  و تهمت هرچه بزبانشان آمد باحباب نسبت داده قلوب آوردند افترا

جهاد  محّمد علی و شيخ االسالم فتوای آنها نزد علما رفته و ايشانرا مّمد خود قرار دادند حاجی مال بجوش آورده و
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و احّبای سيسان را هالك نمايند ولی برخی از  دادند كه با اهل قراِء اطراف مّتفق شده هجوم آورند دادند و دستور

و تدارك آالت نمودند و چون اغيار  يافته تفنگهای خود را اصالح نموده  و بعضی تفنگ خريدند احباب اطالع

 مطلع شدند خوف كرده

 --- ۸۱صفحه  ---

 م خوزستان گرديد .و باالخره مقي

________________________________________________________________ 

و احباب سنگر  قرای اطراف هجوم ميكنند بايد در سيسان جز بابی نباشد از سيسان كوچ نموده بمحالت اخری رفتند و گفتند چون اهل

چهل نفر از ايشان مع حقير و  دی خواب نكرد صبح احّبا مشورت كردهنسوان مضطرب و اح بسته تهيه دفاع نمودند و آنشب را اطفال و

و چند سوار مأمور بقريهء حاجی آقا كه  سيسان بتبريز شتافتيم و مطلب را كماهی بحكومت عرض نموديم دو طفل جالل و جمال از

ندی طرفين آرام بوده تا آنكه اغيار بهانهء ديگر چ بود روانه نمود از آنها التزام گرفته تحذير كرده آرام نمودند سبب عمدهء عناد و فساد

چند  و در اّيام مّحرم بنای بهانه گرفتن باحباب را گذاردند و بسر آوردند و چند نفر از ضعفاِء اجباب را با خود همدست كردند بدست

و چوب و حربه و يراق  تند فورا با چماقبرده ايشانرا بردند و چون احباب اطالع ياف نفر از احباب كه در مّحلهء آنها منزل داشتند هجوم

مالحظه نمايم كه چه ميشود ديدم صدای  و آنها مطلع شده همگی فرار نمودند فانی باالی بام آمده عزم تالفی نموده بمّحل آنها رفتند

 مراجعت نمودند ديدمقتلی واقع شود بعد از ساعتی احباب  است و هفده تير تفنگ هم خالی شد بسيار مخوف بودم كه های و هوی بلند

احباب آمدند و  و چند تير تفنگ بهوا خالی كرده اند و بعد آن مستضعفين چيزی واقع نشد بهمين های و هوی حضرات را فراری كردند

ابواب كذب و افترا و تهمت  اغيار چون مغلوب و منكوب شدند مجّدد نسبت باحباب مذكور نمودند كه ما همه وقت با شما بوده ايم

 رفته و بعد بتبريز رفته در تمام مجالس و محافل كه روضه خوانی د و جمعی بقراِء اطرافگشودن

______________ 

 --- ۸۲صفحه  ---

 و از علمای متنفذ تبريز حاجی ميرزا اسمعيل حجةاالسالم

________________________________________________________________ 

بائمه خدا ناسزا  مّحرم روضه خوانی داشتيم بابی ها مانع شده نعوذبالّله ا را ذكر مينمودند كه ما در اّيامبود اين دروغها و اين تهمت ه

نفر از مردها را برده اند نميدانيم چه  منبر ما را آتش زدند بعضی از زنهای ما را برده اند چند گفتند آخوند روضه خوان را ريش بريدند

 و تكايا و مقامات كه تعزيه خوانی بوده ذكر مينمايند ديگر كشته اند از اين قبيل بيانات در جميع دهات را يا ايشان بسر آنها آمده است

اين مطالب  بجوش ميايد بخصوص عوام لكن اكثر علماِء و عقال دانستند كه معلوم است كه از اين صحبت ها چگونه خون اين مردم

احباب حاجی زين العابدين  مع كدخدای طرفين حضرت وليعهد از كدخدایطلبد ،مي دروغ است حكومت تبريز جمعی را از طرفين
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بر من معلوم شده بر سر زراعت و درخت  كرده اند ؟ عرض مينمايد بنده در تبريز بوده لكن از قراريكه ميپرسد اينها برای چه نزاع

و ميگوئيد  ب ميفرمايد كه در سر ملك نزاع مينمائيدشاهزاده باو نهي كدخدای اغيار ذكر مينمايد كه سر دين و مذهب بوده نشاندن بوده .

پرسد كه بابيها چه ميگويند ؟ ،مي چه مدخلّيت دارد بابی باشند و بعد از حاجی زين العابدين دين ومذهب بوده و اينها بابی هستند بشما

 برحق و من عنداهللا ميدانند و ائمه اثنی عشر همه را له ميدانند و جميع انبياِء و مرسلين را از آدم الی خاتم ميگويد خداوند را الشريك

آقای  عامل اند و نواهی و مكاره را تارك حضرت وليعهد ميفرمايد عليهم الّسالم را مّحب و مطيع و منقادند و جميع اوامر الهی را

 ثقةالدوله حاجی خوب جواب داد و بعد حاجی

 --- ۸۳صفحه  ---

 ان ميكردخلف مال محّمد ممقانی مّحب شده اظهار ايم

به   _______________________________________________________________

كه بابيها  طايفه در همه جا ذكر كرده اند و بسرير حكومت هم عرض نموده اند وليعهد عرض مينمايد كه اين حضرات مطالبی را باين

تهمت ها كه نسبت بما  تيد تحقيق نمايند اگر يك فقره از ايننفر نفوس امين را بفرس چنين و چنان كرده اند عرض ما اينست كه چند

كذب و تهمت باشد حكم آن با  ايشان صدق است و ما مقّصر دولت و مّلت هستيم و اگر تمام داده اند راست باشد تمام عرضهای

كل ساكت و صامت گويا كلمات  شما چه ميگوئيد ؟  حرف از اين حسابی تر و بهتر نميشود توجه باغيار فرموده شماست وليعهد فرمود

وليعهد چهارنفر  سحره را بلعيد و بطالن آنها را آشكار ساخت . حضرت زين العابدين خاصيت ثعبان كليم بخشيد كه تمام االت حاجی

ه اند آن روضه خوان كه ريش او را بريد مطلب بسيسان فرستاده ايشان بنای تحقيق گذاردند گفتند ازنوكرهای خود را جهت تحقيق اين

زنهای  و چه مّحل بود ؟ از جواب عاجز ماندند . پرسيدند پيدا نشد پرسيدند آن منبر شما را كه سوزانيدند در كجا كدام است ؟ كسی

چند نفر كه مفقود شده اند كيانند  اسامی آنها چيست ؟ معلوم نشد گفتند آن مردهای شما شما را كه برده اند شوهرهای آنان كيان اند و

 شد كذب بوده؟ معلوم 

احباب مع شده بود  اسبابهای ما را غارت كرده اند آن اغيار كه آمده بود با و چند نفر اسبابهای خانه خود را در مّحلی مخفی نمودند كه

كار بيرون آوردند رسوائی ايشان بر هر كس آش نمودند باحباب اطالع دادند آن اسبابها را نيز آمده ميدانستند اسبابها را در كجا مخفی

 آن نفوس بعد از تحقيق از آنها و وجه قلق و جريمه گرفته شد خالصه

______________ 

 --- ۸۴صفحه  ---

مفّصلهء مذكوره در تبريز و سائر بالد و قرای آذربايجان  و حاجی ميرزا موسی ثقةاالسالم مخالف بود و با وجود امور

حاجی مال علی ممقانی پس از عود از زيارت  زآنجملهو شهاداتی نيز واقع شد كه در بخش سابق نگاشتيم و ا فتن

 ۱۳۱۵و نيز از آنجمله در حدود سال  در عكا در وطن هدف گلولهء احمد نامی شده در گذشت . ِءلبهاءحضرت عبدا
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نظام كروسی كردند و او ده سوار برای  شكايت و سعايت از بهائيان قريهء سيسان نزد والی امير اهالی اطراف

بواسطه ابن ّعم خود نظام العلماِء  سيسان نمود ولی سيد عبداّلرحيم خان قائم مقام مالك قريه مأمور گرفتاری آنان

از آنجمله حاجی زينل بود با شيخ  برداشتند و تقريبا پانزده تن از بهائيان معّمر قريه را كه شفاعت كرده مأمورين را

 به سيسان بود بشهرپی حفظ از شرور اهالی اسكو ملتجی  احمد معّلم اسكوئی كه

 كشيدند و عليقليخان پيشكار والی آنان را با معارضينشان

________________________________________________________________ 

چون اغيار من جميع الجهات مأيوس شدند البد  و چند نفر را تنبيه نموده در آخر اصالح داده بتبريز مراجعت نمودند

مرقوم نمودند كه از سيسان حركت نموده بروم  ( قلوبهم يكاِء تتمير من الغيظ ) احبای تبريز بحقيرلكن  تسليم شدند

نگذشت امر حضرت من اراده اهللا نازل  احبای سيسان راضی نميشدند زمانی ۰۰۰ايشان كمتر شود  تبريز شايد عداوت

و جناب ميرزا اسداهللا قمی هم از  ئی جائزباطراف حركت نما اگر گاهگاهی بسيسان تردد نما و ميفرمايند از سيسان

 تبريز آمده . ( ميرزا حسين زنجانی )

______________   

 --- ۸۵صفحه  ---

مستخلص نمود كه بقريه برگشتند و در آخر اين دوره  روبرو استنطاق كرد و باالخره مبلغ سيصد تومان نقود گرفته

شد و محفل روحانی و تمامت مؤسسات ديگر ،مي رو دويست نفربهائيان سيسان از صغير و كبير بالغ بر هزا جمّعيت

و ميرزا اسماعيل بن مّحمد ممقانی معروف در تبريز  و در قريه ممقان كه شمار بهائيان قريب پنجاه تن بود داشتند .

شده مّحبت و حمايت نسبت بمظلومان  نوشتيم پس از وفات برادر مهترش ميرزا محمد تقی حّجةاالسالم چنانكه

و گروه معاريف و مقتدرين بسال  قريه از قبيل مالمحّمد نام و پسرش ميرزا علی و آقا سيد محّمد اشت و مالهاید

خواستند هجوم عمومی آورده  ۱۳۱۴سال  گذاشتند و علی المنابر ّسب و لعن گفتند تا در رمضان بنای تعرض ۱۳۱۱

با برودت هوا مجتمع شده مشورت كردند  در مّحلی نيمه شب و مظلومان خبر يافته شبانه بتبريز شتافتند و بزنند و ببرند

و با آقا ميرزا اسمعيل حّجةاالسالم و آقا  ِء دولت بشهر رفتنداولياءبازآمدند و تنی چند برای تّظلم ب و بعضی بقريه
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يه فرستاد و صادق نام را برای رفع غائله بقر العمالِء واقعه را گفتند و حجةاالسالم گماشته خود مشهدی حاجی نظام

اناث و صغار و كبار مؤمنين ديدند سقط گفته  بلكه فتنه شديدتر گرديد و ستمكاران هر كه را از ذكور و عالجی نشد

 دشنام دادند

 --- ۸۶صفحه  ---

حاجی ميرزا حسن مجتهد و ديگر متنّفذين بحسنعلی  و قريب صد تن از ّمالها و معاريفشان بشهر در آمده بواسطه

را بدين اسامی : مشهدی محّمد حسين ، كربالئی  م حكمران آذربايجان توّسل جسته شش تن ازمؤمنينامير نظا خان

بنام بهائی و طاغی وصف كرده مجازات خواستند  و آقاعلی پولی و سليمان بيك و آقا محّمد و كربالئی رحمن باقر

مران دهخوارقان هر شش نفر را موّفق الملك حك شديد بعهدهء حسنخان اسكوئی صادر شد كه با اطچالع و حكم

پيام كرد كه بشهر آيند تا بتدبير و حكمت آتش  تحت المراقبه بشهر آرند و ازآن سو حجةاالسالم بانان دست بسته

مشهدی حسين و سليمان بيك گرم تهيهء مركب و  خاموش نمايد و سه تن بيدرنگ آمدند و كربالی باقر و فساد را

كرده در خانه سليمان بيك بچوب بسته بازار  ين ايالتی رسيده هر سه را گرفتاربودند كه ناگهان مأمور مايلزم

برده و معاندين در خانه ها برقص و نشاط شدند و سه  و در آنحال انبوه تماشائيان از مشاهده آن احوال ّلذت پرداختند

العلماِء از والی حكم حّجةاالسالم و حاجی نظام  را در حكومت دهخوارقان حاضر كرده بشهر بردند و چون تن

و حاجی نظام العلماِء بواسطه پسرش  صادر كردند پيشكار ايالت فی الحال مظلومان را مرخص كرده ترك مأموريت

 حاجی سعيد السلطنه

 --- ۸۷صفحه  ---

بقريه عودت كردند و تّعرضات اهالی شديد بود  از وليعهد كه حكم فرمائی ايالت داشت حكم گرفت و مظلومين

 كه جنازه يكی از پيشوايان درگذشته ايشان بعّلت عدم درب خانه های بهائيان را مّلوث كردند و بتشهير افترا چنانكه

 مردم بعنوان تماشا بر آنجا روآوردند و در ممقان فتنهء نقض اقتدار بدفن قبرستان در خانهء كربالی باقر ماند افواج

مؤمنين  كه بعضی تائب شدند و برخی ازميان رفتند و ازمشاهير تادندعهد الهی نيز اندك تأثير كرده تنی چند بافتتان اف



90 
 

داشت و برادرش  مالرجبعلی سابق الذكر كه سمت قضاوت شرعی و مالئی آنقريه ميرزا عبدالوهاب قوام العلماِء ابن

شيخ رحيم  ن العابدينآقا عزيز و آقا احمدعلی و برادرش آقا عبداهللا و آقا زي مالّستار و ميرزا رفيع و فضل اهللا و ديگر

هدف  ِء در عكا در وطنلبهاءپس از عودت اززيارت حضرت عبدا و نيز چنانكه مذكور شد حاجی مالعلی ممقانی

 گلوله احمد نامی شده درگذشت .

 جمعّيتی كثير از مؤمنين در اثر ستمهای متمادّيهء متطاوله و در قريهء ميالن بنوعی كه در بخش سابق شرح داديم

پی در پی بعشق آباد و غيرها مهاجرت كردند و  ت و سالمت از جانب ممالك روسيه استشمام كردهروائح حرّي

 جمعی از بهائی زادگان و آنانكه خود فائز بايمان گرديدند معذلك

 --- ۸۸صفحه  ---

 رزا حسين هدیچنانكه در بخش سابق شرحی از احوال مي و در اروّميه " رضائيه " نيز جمعی برقرار بودند و ميزيستند .

سابق آورديم بشهادت رسيد و پسرش نيز اندكی بعد از  بنوعی كه در بخش ۱۳۳۳نگاشتيم شمع جمع بود تا در سال 

خواهر زادهء آقا سيد يحيی وحيد دارابی  كه شرح  وفات كرد و ميرزا يوسف خان لسان حضور وحيد كشفی آن

 توّجه مردم و نشر امر گرديد . گرفته موجب را در ضمن اوضاع نيريز مياوريم در آنجا اقامت احوالش

تحّقق داشت و در مياندوآب مركز قوی بهائی موجود بود و  و در قريه شيشوان نيز مركزيت و اجتماعی از مؤمنين

در جمع ميدرخشيد و در واقعهء جنگ بين الملل  در بخش ششم و نيز قبال نگاشتيم حاجی ميرزا حسين يزدی چنانكه

 نراقی تفرقه در جمّعيت رخ داد . سابق آورديم بقتل و غارت اكراد و قتل آقاعلی اكبر بخش بنوعی كه در

ششم اسم برديم و در آنميان خليل مذكور كه در  و در بناب و خوی اجتماعی بود كه غالب مشاهير را در بخش

ل آقا جمال بروجردی نقض نوع مذكور باضاله ب در آن حدود و در بالد قفقاز خدمات تبليغيه انجام داد دورهء سابق

 ِءلبهاءكرد سر از طاعت فرمان حضرت غصن اعظم عبدا ابهٰی  عهد و ميثاق

 --- ۸۹صفحه  ---
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برادرانش و غيرهم از  و در مراغه جز ابن الدخيل و حاجی عبدالمجيد و بركشيد و بدانحال خسران مالی در گذشت .

ميرزا مجيد در تثبيت مبانی  ديم عده ای كثير ميزيستند و حاجیداده و قبال نيز نام بر مشاهير كه در فصل ششم تفصيل

و ارجاع متزلزلين و ناقضين همچت  گشت و رسالهء اثباتّيه نوشته منتشر كرد و در افهام عهد رچب مجيد ركنی شديد

معروف بلد ثابت پسر مالعبدالصمد مال و مّدرس  و از آن جمله از معاريف بهائيان مراغه ميرزا محّمد مبذول نمود .

معروفش اينكه اگر اين اّيام حضرت قائم ظهور كند  با فاضل قائنی و ورقا مالقات متعّدد كرد و از سخنان بود كه

مالقات و زيارت او نرود و تولد ثابت در ه ب شاه در هر گذر قراول گمارد و مستحفظ گذارد كه كس ناصرالدين

قره قشون كه مالعبدالّصمد نخست در  مراغه در دامنهء جبال قريهء زوارق در دوفرسنگی جنوب غربی در ۱۲۹۷سال 

بنمود و در سن هفده سالگی كه  واقع شد و تحصيالت علوم دينی در فارسی و عربی در مدرسه آنجا زندگانی ميكرد

ه بقصد مشهد رضا از طريق اردبيل برا منصوب گشت ولی ادامه نداد و با اقارب قراری داد و پدر مرد بجايش بامامت

 دزدان شد كه اموال گرفته قصد قتلش داشتند ولی افتاد و دچار

 --- ۹۰صفحه  ---

 تكاپو بودند رسيده آنان را محاصره و دستگير كردند مأمورين حكومتی كه برای دستگيری آن سارقين قاتلين در

 بعّلت انقالب دريا بيمار شدببادكوبه رفت و  ۱۳۱۷بسال  و اموال بثابت رسيد و همراه سواران باردبيل وارد و با كشتی

بپرستاريش گماشتند كه همه اموال حّتی البسه اش را  و اهالی مراغه از جهت آشنائی با والد مرحومش كسی را

ناچار در ميدان قبه بكاغذ نويسی پرداخت و  ربود و باالخره بجانب ايران فرار كرد و ثابت پس از صّحت بتدريج

علی واعظ بنابی كه نيز جوانی  فت و در تفليس ميرزا غالمحسين بن مالو بگنجه و تفليس ر وجوهی اندوخت

تفليس آمده بود ، با ثابت هم ه ب و بعد از فوت پدر نتوانست بان طريق زندگی كند و لذا تحصيالت كرده مّهذب بود

ر خوئی كه بن مالباق غالمحسين پس از چندی ببادكوبه رفت و با ميرزا محمد حسن منزل و مأنوس شد ولی ميرزا

معاشرت نمود و  هم منزل و مصاحب گشت و ّمدت سه سال با بهائيان آنجا مرّبای ميرزا جليل معروف خوئی بود

پس از  را مانند خود بهائی سازد و نتوانست تا چون ميرزا غالمحسين سعی ميكرد بنوع احتياط كه ميرزا غالمحسين
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با  مراجعت نمود و اين هنگام با ميرزا محمد حسن مذاكرهء يكسال برای زيارت بخراسان رفت و از طريق عشق آباد

 بهائيان عشق آباد را بميان آورد بطريق نقل قول شروع

 --- ۹۱صفحه  ---

 تحقيق بمعبد بهائيان بروند و لذا چند شب مراوده نمودند به تبليغ نمود تا آنكه او را راضی ساخت كه برای تجسس و

آنگاه مالمحّمد رضا و ميرزا باقر مراغه ای را نيز تبليغ كرد  منقلب و مؤمن گرديدو در شب اخير بديدار كتاب هيكل 

ميرزا غالمحسين ازتفليس ببادكوبه رفت و بقريهء  سپس در فكر رفيق قديم خود ثابت افتاد و او بعد از حركت و

المحسين با ميرزا باقر قرار قريه شد و ميرزا غ نزديك باالخانی قرار گرفته مّدرس اطفال و عالم و واعظ مستان زير

آورده و در بين طريق تبليغ كنند و  بمالقات ثابت رفته و او را بعنوان گردش بشهر بادكوبه همراه دادند كه بقريه

بادكوبه بجمع بهائيان رفته بصحبت  كه تحقيق كامل كند و بدانگونه كردند و سه شب و روز در بمحفل بهائيان ببرند

باالخره چند صفحه از  گوش دادند و كوة و آقا مالمحمد علی كه آنوقت در مسافرخانه بودندمش آقا ميرزا اسماعيل

كه تا چند روز سرمست بود و چون  محّمد علی بصوت احلی خواند و تإثير شديد در ثابت كرد كتاب هيكل را آقا

انستند و زدند و قصد اهالی د يكماه خودداری كرد و عاقبت عنان اختيار از كفش رفت و بمستان زير رفت تا

با ميرزا غالمحسين و ديگر رفقا  مانع شد و او را با اشيائش بعّرابه گذاشته بشهر آورد كه هالكش كردند كدخدا

 مشتعالنه تبليغ كردند

 --- ۹۲صفحه  ---

جدائی  گركرده و مابين اين دسته تازه تصديق و بهائيان دي و ميرزا محّمد حسن مذكور بميان افتاده واذهان را مشوب

بحضور رفته  ِء عريضه نوشته اجازه خواستند كهلبهاءبحضور حضرت عبدا و افتراق افتاد چنانكه آقاغالمحسين و ثابت

باطراف  نوشته و بميرزا جليل خوئی نگاشته و در عين حال پی تبليغ فحص قّضيه كنند ومكتوبی هم بميرزامحمدعلی

 تفليسی و قرائت الواح مربوطه و نيز قرائت رساله ای از سمندر هایو نواحی ميرفتند ولی برفتن در منزل احمد اف 

بعضی از آنان  ناقضين پرداختند بعضی را توانستند ثابت نمودند و رفع شبهاتشان گشته داخل در ثابتين شدند و بارجاع
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و اخالل  ودحسن مذكور علم نقض و مخالفت بلند كرد و بكّلی جدا ب بهمان حال ماندند از آنجمله ميرزا محمد

 نساجی تقی اف ثابت و ميرزا غالمحسين درآمدند كه جلو ميكرد ولی بهائيان عقبش را گرفتند و در كارخانهء

و فوت شد و مال محمد نيز كه در رشت بود برنگشت  كارهای او را بگيرند و باالخره ببالد و قرای روسيه رفته گم

علما در قفقازيه مباحثه كرد و در حبسها و  رزا محّمد مّكرر باباقر در رشت و ديگران رجوع كردند و مي ولی ميرزا

ِء باو رسيد و دعا برايی لبهاءمهربانانهء حضرت عبدا تبليغهای مستمر و مؤثر انجام همی ميداد و خطاب خطرها شد و

 ارجاعش

 --- ۹۳صفحه  ---

كه رسيد برای ميرزامحمد حسن  ميرزامحّمد علی و جليل فرمودند و امر بگردش برای تبليغ كردند و جواب های

معلّمی ميكرد و مصدر خدمات بود و بغيرت نطق و  فرستادند و آقا ميرزا محمد ثابت بعدا بعشق آباد رفته مذكور

در همان اّيام مراغه داشت و اخيرا در اثر انقالب  همی نمود و اشعار تركی و فارسی ميگفت و تخّلص بثابت تبليغ

 در اثناِء خدمات تبليغيه در طهران درگذشت . رف محفل روحانی مأموريت تبليغی يافت وبايران آمده از ط بلشويكی

گرفتار  ميرزا عّباس در اّيام وليعهدی و حكمرانی مظفراّلدين شاه و در اردبيل چند نفری از مؤمنين مجتمع بودند و

 ت تا آنكه چون از حبسالذكر بزندان پی ديدنش همی رف شد ّمدتی در تبريز حبس بود ومحمود كاشف سابق

 ابوالحسن امين تصادف كرد و او را بخانهء كاشف برد و مرّخص شد و ميخواست شب در مسجدی بخوابد حاجی

قضيه شهادت امين العلماِء بود كه در بخش سابق  نگهداری كردند تا بهبودی حاصل شود و واقعهء مهّمه آنجا

شمسی در قزوين  ۱۲۹۹قمری مطابق سال  ۱۳۳۹ل بود و بسال و از علماِء و وّعاظ درجه اولی در اردبي آورديم

انجذاب برافروخته نزد اهالی بسمت ايمان  موسی خان حكيم الهی ايمان آورد و در وطن باشتعال و بواسطهء آقا ميرزا

 بديع معروف

 --- ۹۴صفحه  ---
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قمری  ۱۳۴۶هفتم فروردين معروف اردبيلی در  و تحريك حاجی ميرزا علی اكبر مجتهد فتوٰی  گرديد الجرم ب

 قمه مجروح و مقتول گرديد و در قبرستان اردبيل ( ّطوا) شمسی بدست آقاباالخان بقال اردبيلی با ۱۳۰۶سال  مطابق

 نگهداری شدند . مدفون گشت و عائله اش بواسطه محفل روحانی آذربايجان

 ر آذربايجان كه قبال بهائی نداشت از مراكزو معمورات ديگ و هم بر اثر تبليغ متدرجا در اين دوره برخی از اقسام

تبليغ درّزی ّسياحی وارد شده چندی  از آنجمله قطعه خلخال است كه مالصادق بادكوبه ای بعزم گرديد . ابهٰی امر 

سراج االياله تبليغ نمود و خواست بتبليغ  حسن سراج دفتر اقامت كرد و او را با برادرش ستارخان در خانه ميرزا محّمد

اهالی برافروخت و بصدد تّعرض  پردازد و همينكه شروع بمقصود كرد نيران جهالت و عصبّيت ير متنّفذينسا

هالكش شدند و آن مظلوم  صدرالعلماِء و عبدالّله خان مسعودالممالك زدند و بصدد برآمدند و او را سيد اويس

حكمران محل را  و غيرهما از رؤساكه صدر و مسعود مذكور  ۱۳۱۸تا در سال  بگريخت و جان بسالمت بدر برد

 نمودند و والی صدر و مسعود و سراج دفتر را بتبريز كشيده برای آنكه از ايشان مخالفت كرد زده بيرون

 --- ۹۵صفحه  ---

 شده مؤمن گشتند و چون بوطن برگشتند برای رياست چندی در توقيف داشت مابين آنان و احبای تبريز مالقات

از خويشان و  جلب نمودند جمعی از اهالی ايمان آوردند و السيما برخی از مبّلغين را نيز بدانجا و نفوذی كه داشنند و

جمعی از  گرديد و ابهٰی اندك قصبهء هروآباد مركزی از مراكز امر  بستگان شان در اين امر وارد گشتند و اندك

حاجی سيد  اويس صدرالعلماِء مذكور بن كردند و از اشهرشان سيد احّبا در آنجا پديدار شده محفل روحانی تأسيس

بی مداخلتش  بود كه هيچ امری شرعی و دينی و يا كشوری و دولتی مهدی صدرالعلما مجتهد متنّفذ در آن حدود

غربا و  مسافرين و واردين ازهر قوم و مّلت بود و پشتيبان و دستگير صورت نمی بست و خانه اش محل ورود و اقامت

 ۱۳۳۹بسال  و تبليغ نمودند و باالخره در سن متجاوز از پنجاه سال غين بهائی در آنجا اقامتضعفا شناخته شد و مبّل

 درگذشت و خلف صالح برجای گذاشت .
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و ديگر  درگذشت ۱۳۴۲مسعود بن رستم خان سرتيپ كه بسال  ديگر عبدالّله خان مسعود الممالك مذكور سردار

است و از وجوه احّبای آنجا  مراكز جديدالتأسيس آذربايجان ميانجو ديگر از  درگذشت ۱۳۴۸سراج االياله كه بسال 

 مالمحّمد افتخارالعلماِء بن

 --- ۹۶صفحه  ---

عراق عرب فائز بعرفان وايمان بديع گرديد و چون  مالاحمد از علما و ائمه جماعت بود كه در اّيام تحصيلش در

پرداخت و از اينرو در خارجه و  ابهٰی ترويج امر  برگشت در مسجد پدر امامت جماعت را رها كرد بنشر و بوطن

 برجای گذاشت . درگذشت و اخالف ذكور ۱۳۳۰افتاد و در حدود سال  دست تنگی

ديگر از مراكز  درگذشت و اخالفی برجای گذاشت . ۱۳۳۵ ديگر ميرزاآقا باال و نيز آقااحمد از تجار بود كه بسال

بشرف ايمان  تچی واقع بقرب اردبيل است و نخستين كسی كه در آنجايور جديدالتأسيس قريهء قره شيران از قراِء

 زادگان طايفهء يورتچی بود و مجمل واقعه اين است كه بديع فائز گرديد بهمن طهماسبی از بيك

و جهالت و دور از علم و مدنّيت بودند كه هر كه در  اقوام مختلفه معروف بشاهسون چنان غوطه ور موجهء تعّصب

 ۱۳۲۴هبا و هدر شد در چنين احوال بسال  ج از حدود و قيود عتيقه سخن گفت مورد خطر و خونشخار حدودشان

و وارد قريه قره شيران شد و خبر بسمع  ازآحاد همان عشيرت در خاك روسيه مؤمن بامر الهی گرديد اسكندر نامی

 بيست و يكسالگی و در نهايتی درجهء عصبّيت دينّيه بود رسيد بهمن مذكور كه در

 --- ۹۷صفحه  ---

ولی سخنان اسكندر در وی تأثير كرده فائز بايمان  و باهالكش مصّمم گشت و بنای مرابطه و مراوده گذاشت

عزيمت روسيه كرد و باالخره در مازندران  اهالی قريه مطّلع شده پی هالك اسكندر شتافتند او گريخته گرديده

بنشر اين امر پرداخت و نخست برادران  مال اشتعال و جدّيتمضيقه جان سپرد و بهمن مذكور با ك بغايت حسرت و

كرده و تقريبا شصت تن بهّمت و جديّتش  و قره خان و شفيع خان و تنی چند از بيك زادگانرا تبليغ خود حسن خان

شديده نمودند و بايذا و زجر و تعذيب  گرفتند و اهالی جاهل متعّصب شروع بمقاومت و مدافعت در اين آئين قرار
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در سورت سرمای زمستان لخت و  گوناگون وارد آوردند نوبتی جمعی از آن زّراع و رعايا را پرداخته و صدمات

معروف  و از وجوه مؤمنين مخلصين ابناِء حاجی احمد ميالنی و اثر و ثمری نبردند . عريان روی برف نگهداشتند

 ريز خانه خريده اقامت نمود و ميرزا عنايت ،اخوان كه در تب برادران احمد اف خصوصًا حاجی محّمد علی ، اكبر

است نيز  ابهٰیٰ و محفل مّلی بهائی و رايت مرتفعهء امر  اصغر اخوان كه سالها در تبريز و طهران عضو محفل روحانی

در تفليس مركز اين فئه و محل پذيرائی از  سابق مسطور داشتيم و تجارتخانه برادران احمد اف مخصوصًا در بخش

 و واسطهمسافرين 

 --- ۹۸صفحه  ---

و  جمعيتی از ذكور و اناث فراهم آورد كه احادشان با تعّلق ارسال مراسالت بارض مقصود بود و اين خانواده وسيعه

بنصرت و خدمت پرداختند و در اثر انقالب بلشويكی  حمّيت ديّنيهء ارّثيه و اكتسابيه در آذربايجان طهران و غيرهما

خان  و ديگر از وجوه مؤمنين و مبّلغين اين دوره ميرزا ابراهيم پراكنده شد و ازميان رفت .روسيه تجارتشان  در خاك

حاجی علی  توسط ۱۳۰۹در تبريز و اقبالش بامر الهی در سال  ۱۲۸۱ آذرمنير نامبرده ( منير ديوان ) والدتش در سال

مقصود رفته  بارض ۱۳۱۲گذاشت و در سال و بنای تبليغ و نشر اين امر  ميالنی مقيم بنهای از مؤمنين متّقدمين شد

امر و تبليغ  ِء بيارميد آنگاه مأمور ازمير شد بخدمت در طريقلبهاءعبدا اّيامی عديده در كنف فضل و الطاف حضرت

طايفه شدند  اين شاه رخ داد شيعيان ايرانی در همه جا بصدد آحاد كه واقعهء قتل ناصرالدين ۱۳۱۳پرداخت و بسال 

تبليغ گشود و بار  و ناچار بمهاجرت و مسافرت سائر بالد عثمانّيه شده زبان در صدد هالكش برآمدند شسيعيان ازمير

ابالغ تلّطفات  تشرف حاصل كرد و پس از چندی مأموريت قيصرّيه برای ِءلبهاءديگر بّعكاِء محضر حضرت عبدا

 بعّلت رقابت صدراعظم سعيد اّيوبی و والی سابق بيروت كه آنحضرت بخالد افندی از خاندان صالح الدين

 --- ۹۹صفحه  ---

ِء مأمور انجام بعضی لبهاءماه در جوار حضرت عبدا افندی در آنجا توقيف بود شد و بّعكا برگشته مدت هفت

را مصروف در آن خدمت نمود و حسب دستور  بود آنگاه مأمور برای تبليغ در آذربايجان شده غالب اوقات خدمات
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در خلخال نيك موفق گشت و در ساير  وسته سفر ببالد و قصبات و قراِء آن ايالت كرد وتبريز پي محفل روحانی

و معروف گشت و در حّقش  بتبليغ پرداخت و در تمامت اّيام حيات بر آن خدمت موصوف اقسام مملكت نيز رفته

و قطعه و رباعی  لفارسی و تركی شيرين تكّلم كرده اشعاری دارد و چند غز الواح متّعدد صدور يافت و در لغت

 طلوع شمس حقيقت شد از جبين محّبت محض نمونه ثبت ميداريم :

 جهان جوان شد از آئين نازنين محّبت                

 ز وجه غيب برافكنده پرده شاهد وحدت

 كه در زمانه دهد انتشار دين محّبت                

 برفع ظلمت نادانی و عداوت و بغضا

 يد شد يد بيضا از آستين محّبتپد                

 زمان خراب چه شد زاختالف و كهنه پرستی

 بها نمود بنا از نو اين زمين محّبت                

 ز كنز فضل و عطا داد بهر زينت انسان

 بدست مكرمت خود در ثمين محّبت                

 --- ۱۰۰صفحه  ---

 برای نظم جهان و بحفظ جمله جهانی

 نهاد قاعدهء محكم و متين محّبت                

 همی ز عالم باال ابهٰی جمال اقدس 

 صال زند كه منم يار دلنشين محّبت                

 گر آدمی بگذر از شمال تيرهء كينه

 بيا وجايگزين باش در يمين محّبت                
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 كنار گير دمی از قيود وهم و تعّبد

 رعالم يقين محّبتقدم فرا نه ب                

 دمی رها كن خوی درندگی و پلنگی

 بباش آهوی مشكين دشت چين محّبت                

 كنی ز مزرع دل گر گياه هرزهء عدوان

 برويدت گل نسرين و ياسيمين محّبت                

 شراب باقی عرفان گرت ببايد بستان

 ز دست ساقی رضوان زساتكين محّبت                

 ر بخواهی چون بحر پرخروش بجوشاگ

 بنوش قطره ای از آب آتشين محّبت                

 اگر ترا هوس ديو بندی است چو آصف

 بساز زينت انگشتر از نگين محّبت                

 ز ّذره بين حقيقت بّذره ّذره نظر كن

 كه هست عالم امكان همه رهين محّبت                

 --- ۱۰۱صفحه  ---

 ببين بروز ازل كردگار جّل جالله

 سرشت هيكل آدم ز ماِء وطين محّبت                

 كسی كه زنده بروح محّبت است بپايد

 هرآنقدر كه دوام آورد سنين محّبت                

 هميشه مرد خردمند ازخدای بخواهد
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 كه در حيات و مماتش شود قرين محّبت                

 ّص خداست فطرت پاكشهرآنكه بندهء خا

 بود ز دست عطای بها عجين محّبت                

 بنات باكره فكر چون حواری جّنت

 بپرورند در آغوش جان بنين محّبت                

 بشعر گفتن آذر منير خيل ماليك                

 از آسمان بفرستند آفرين محّبت                

 و ايضا از اوست :

 صهء محنت نهاد ابراهيمقدم بعر

 پس از غفار ز هجرت دو در ربيع از ماه                

 ز صلب پاك محّمدعلی بن مهدی

 ز بطن شاه بگم از نژاد لطف الّله                

 بشهر معظم تبريز كشور ايران

 ببخش ليلی آباد خوش هوا و مياه                

 --- ۱۰۲صفحه  ---

 رد عمر در غفلتچو نوزده سنه طی ك

 بسال غش شده از دين صاف ّحق آگاه                

 بحيرت اندر ميبود تا بسال شداد

 نبود اهل يقين هم نداشت استكراه                

 بامر گشت مّصدق ز روی صدق و يقين
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 پس از صعود جمال قدم بحسرت و آه                

 بامر طلعت ميثاق ّجل احسانه

 گهی مسافر و گاهی مقيم در درگاه                

 بسال حيفش روز فراق آمد وگشت

 ز وصل دلبر محبوب دست وی كوتاه                

 سفر بموطن مألوف كرد با حسرت

 برای راه نمائی مردم گمراه                

 كنون گذشت چهل سال در ايران

 هميشه با غم هجران دلبرش همراه                

 ارو سيصدو پنجاه و هشت شد كاملهز

 كه قائم است بخدمت بعون و فضل اهللا                

 بحسن خاتمه ياّرب موّفقش گردان

 كه نيست غير تو بر بندهء ضعيف پناه                

 ِء و شوقی پاكلبهاءبّحق حضرت عبدا

 ببخش از كرمت ای غفور جمله گناه                

 --- ۱۰۳صفحه  ---

 نبرده و نبرد سجده جز بخاك درت

 نكرده ونكند جز بطلعت تو نگاه                

 اگرچه نيست سزاوار حضرتت عملی

 ولی اميد ببخشايشت بود ای شاه                
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 به پيشگاه تو آذرمنير منفعل است

 خجالتش را مپسند ای بهاِءاّلله                

 و ايضا كالم آذرمنير :

 خم ّطرهء آن زلف دوتا شدتا دل ب

 سرمايهء سودای پريشانی ما شد                

 بر پيچ و خم گيسوی پرپيچ و خم او

 برپای دل و گردن جان بند و بال شد                

 تنها نه من افتادهء اين بند باليم

 افتادهء اين سلسله سرسلسله ها شد                

 ريشانهرچند در اين حلقهء عّشاق پ

 

 جمعيم ولی كو كه چه من بی سرو پا شد                

 آذر دلت ارچند بدام سر زلفش

 افتاد ولی بود سزاوار و بجا شد                

 ايضا :

 --- ۱۰۴صفحه  ---

 از بسكه ز فرقتت بسر خاك كنم

 روی زمين پاك كنم ٴخاك از همه

 خاك كف پايت بسر از آن پاشم                

 تا فخر از اين شرف بر افالك كنم                
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 خوش نويس بوده در فارسی و عربی اشعاری نيكو و در انغام ديگر آقاميرزا موسی اديب مذكور كه فاضل و اديب

سنينی در مدرسهء تائيد همدان و باالخره در مدرسهء شاه  معّلمی گذرانده موسيقی مهارتی بسزا داشته امور معاش ب

و  .واج نكرد و اديب مّجرد شهرت يافتالعمر ازد در آنجا درگذشت و مدت ۱۳۴۷ق تعليم داد و بسال عرا آباد

 بودند كه خود معاندت با امر بديع داشت ولی ابناِء اربعه اش ديگر از معاريف بهائيان پسران مالرضای شيخی ميالنی

بعّلت تّعرضات شديده  ,اقبال كردهآقاميرزا حسين  همگی مهتدی شده خاندان وسيعی برجای گذاشت و نخست

در سورّيه و اطراف سياحت كرده و  ضور حاصل نموده و مّدتیُح شرِف ابهٰی عثمانی و ّعكا در محضر  بخاك

عشق آباد مهاجرت ه ب ,ايمان آورده احمد كه نيز ساخته با برادرش مّال 'هتدیمعدودی را ّم وطن برگشت وه آنگاه ب

 رزاعلی اكبر سابق الذكر و ميرزا محّمد نيز ايمان آوردهمي نمودند و دو برادر ديگر

 --- ۱۰۵صفحه  ---

 در ضمن اوضاع طهران مينگارم . بعشق آباد رفتند و شرح احوال ميرزاعلی اكبر روحانی را

 ۱۳۱۷ القامه كبيرالعمامه غريزاللحيه مالی بلد بود و در سال و از معاريف بهائيان مراغه ّمالولی الّله مردی طويل

هدايت عباد ٴ يافت و بيدرنگ روزی برای اداِء وظيفه ابهٰیٰ ايمان بامر بواسطه ابن الدخيل و حاجی ميرزامجيد عرفان و

جماعت و اداِء  صلوة ٴقريب سی سال است برای شما اقامه ای مردم منبر درآمد و خطاب بجمّعيت چنين گفت :ه ب

باشيد  حضر كبريا مقّصر نشده موجب ضاللت شما نگردم آگاهدر م خوف و احتياط از اينكهه وعظ كردم و اكنون ب

 كردم و باالخره بر من ثابت و مدّلل كردند كه قائم آل محّمد كه تقريبا دوماه است با بهائيان مواجه شده مناظره ها

 اين بودگويم بمن تأّسی جسته بهائی شويد بلكه قصدم ،نمي ظهور نموده و امر جديد حق و من جانب الّله است و من

بگفت و پايهء منبر را بوسيد و باين عمل تلويح نمود كه  شما آگهی دهم تا بموجب تكليف خود عمل نمائيد اينه ب

برآن نكند و پائين آمد و حاضرين چون دانستند كه  را وداع گفته ديگر برای اين قبيل مسائل و مباحث ارتفاع منبر

اقتدا شده  ٴديگر پرسيدند كه آيا صلوات سابقهاز يك مال گذشته برآمدهفكر حال خود و اعه الّله بهائی شد ب،ولی مال

 بوی صحيح
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 --- ۱۰۶صفحه  ---

تبريز رفت و در ه زيست وی در وطن ممكن نبود ب باشيم و چون،و منجز است و يا آنكه باطل و محتاج باعاده مي

ت ديدند خويش را معروف بدين نام مصلح احباب حضور يافت و او را در خانهء منزل داده چنين مجامع و محافل

و اهالی در مسجد فرش گسترده بساط  مراوده و معاشرت نمايد و بدين رو چون شهر مّحرم رسيد نكرده با علما

وعظ نموده و روضه خواند و  منبری در مسجدی برايش مهّيا ساختند كه تا هفت روز مرتبًا روضه خوانی نهادند

مراغه ساكن تبريز احوال  گرديد و بر سامعين گوارا گشت ولی يكی از مالهایمؤثر  طالقت لسان و مباحث جذابش

 تحذير كرد كه باالخره مقاصد و افكارش آشكار شده در عقول و اسرارش را فاش ساخته مالها را

بپائين كشند در يوم هشتم در حاليكه بر منبر سخن  و قلوب جايگزين گردد و او خبر يافت و قبل از آنكه از منبر

احباب مشورت كردند و برايش تدارك سفر  عذر اقامه كرده عفو خواست و از آن پس حاضر نشد و الجرم ميگفت

كه سكنه اش از طائفه علی الّلهيند رفته  تبليغ بصفحات قفقاز حركت دادند و بايروان و دهاتش آرتوز ديدند و برای

پرداخت و مسلمانان تعصب كرده  وان شتافته بتبليغبه كوك چای ازتوابع بادكوبه و خاك شير تبليغ كرد و باالخره

 و آن مظلوم دستگير و چند روزی توقيف گرديد و حكم تبعيد شكايت بحكومت نمودند

 --- ۱۰۷صفحه  ---

طويل پياده در جلو اسبان در مّدت چهار پنج روز  صادر شد و دو تن قزاق سواره وی را با عّمامه كبير و محاسن

پياده شد بتبريز آمد و مدتی بماند و با حاجی مال  در كشتی گذاشته بايران فرستادند و در آستارارساندند و  ببادكوبه

پيوسته در باب اين امر سخن گفته او را مهتدی  سرابی كه در طريقش بّحج مّكه وارد تبريز شد شبی تا صبح اسكندر

 درگذشت . ۱۳۲۸ الّله اخيرا بمراغه عودت كرده در سال،ولی بالجمله مال نمود . و

 اشتغال داشت و چون ايمانش شهرت گرفت رئيس طالب ديگر آقا ميرزا حسين طوطی از طالب فاضل بصحافی

 چوب بسيار زدند و باّطالع حكومت تبعيد كردند ,بسته ناظم الّشريعه بواسطه دو تن از آنان وی را حاضر كرده بفلكه

 .و ترقيم در ممالك روسيه و چين و خاوه خدمت همی نمود يغالجرم بروسيه رفته در تجارت داخل شده ساليانی بتبل
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 ) از۱و ديگر ميرزا باقر ناشری و آقا ميرزا غالمحسين (

________________________________________________________________ 

از طالب و اهل  ومحمد باقر ناشری و ميرزا محمد ثابت قمری سه تن بنام آقاميرزا غالمحسين ۱۳۱۸) درتاريخ ۱)

آقا ميرزا غالمحسين عجله كرده دو رفيق را بجا  متفقا عازم خراسان شدند چند روز در بادكوبه توقف نمودند مراغه

در باب اين امر صحبت كردند قبول  خراسان حركت نمود در عشق آباد بعضی از هموطنان با او گذاشت سوی

 نكرده رفت ولی در

______________ 

 

 --- ۱۰۸صفحه  ---

 ّطالب علوم ديّنيه كه بعدا فائز بايمان بديع و خدمت

________________________________________________________________ 

 محمد باقر ناشری را تبليغ كرده و ناشری بعد از چند روز خراسان تصديق باين امر نمود و مراجعت ببادكوبه كرد

شدند كه هرقدر هستيم عمرمان را در راه امر صرف  سه نفر متحد و همعهد ميرزا محمد ثابت را تبليغ نمود و هر

در كوچه و بازار مينمودند با آن درجه رسيد كه  ايشان فورا مشغول شدند و هر روز پروانه وار صحبت امری. نمائيم

م محفل احضار نموده فرمود كه حك محل هرچه نصيحت فرموده مشتعل تر شدند و باالخره محفل محفل روحانی

روحانی امر فرمود كه شما از قره  قبول كنيد خواه تّمرد كنيد ايشان تسليم شدند محفل حكم جمال قدم است خواه

ه آسوده باشيد و آن سه پياده ب دو ماه ديگر بعد مراجعت ببادكوبه كرده اّيامی راحت و باغ تا تفليس گردش نمائيد تا

مهمان كرده بخانه برد بعد از نهار  ند مشهدی عبدل نام بهائی ايشان رامشغول تبليغ شد شهر قره باغ رفتند چند روز

علماِء آن شهر راپورت داد فردا  و بعد از دو روز همسايه خبردار شد به آقا محمد آقا يكی از خودش را معرفی نمود

گفت صالح فتنه دارند  را طلبيده و چون بعد از دوساعت مراجعت كرد گفت خيال يكنفر فرستاد مشهدی عبدل
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بادكوبه رفته آن سه نفر  با هم از شهر خارج شدند در بين راه مشهدی عبدل به اينست من با شما مسافرت كنم و لذا

و در شب آخر احباب  كردند و قرار گذاشتند در هيچ جا با احباب مالقات نكنند بشهر گنجه رسيدند چهار روز تبليغ

خداحافظ كرده بتفليس  كرديد كفايت نمود آبياری با ماست ايشانتخم افشانی  آنجا مهمان كردند فرمودند شما

 تبليغ شدند يكروز وقت ظهر دو نفر پوليس آمدند ايشانرا رفتند و يك هفته در آنجا مشغول

_____________________________ 

 --- ۱۰۹صفحه  ---

 تبليغيه شدند وخصوصا ميرزا باقر مذكور بمأموريت محافل

________________________________________________________________ 

تجارت ميكرد  ايشانرا حبس نمودند آن زمان حاجی علی اكبر احمداف گرفته بديوانخانه بردند و چون مجتهد آنجا شكايت كرد

نمائيد ايشان ببادكوبه  مراجعت پذيرائی نمود گفت محفل روحانی امر فرموده كه ببادكوبه خبردار شده بديوانخانه التزام داده آورده

ناشری را برشت فرستادند ناشری بانزلی رفته ده  آقاميرزا غالمحسين و ميرزا محمد ثابت را بمراغه و محمد باقر رسيدند و محفل روحانی

عارض  نايب حكومتتبليغ نموده و لذا صدا بلند شده عالم آنجا ب مانده يكنفر مالحسين نام معلم را تبليغ كرد و او دو نفر ديگر روز آنجا

مانده روز ّسوم وقت عصر  حكومت رشت وليخان تنكابنی سپهدار بود دو روز حسب شده ناشری را دست بسته برشت فرستاد آن زمان

حبس نموده سپهدار فرمود آن بابی را  رشت مذاكره كرد كه در انزلی يك بابی را نايب حكومت آنجا در محضر سپهدار يكی از آقايان

 سپهدار فرمود يك سئوال ميكنم هرگاه درست گفتی فبها بفراش امر نمود كه آن بابی را بيار و ناشری را حاضر نموده د واينجا فرستا

 واّلا كار مشكل ميشود بگو به بينم مردم را چه طور بابی ميكنی ؟

مسلمان بشويم بعدا بدانيم  ل ماها بقولخنديده باقايان فرمود حاال معلوم شد اّو ناشری گفت قربان اّول مسلمان ميكنم بعد بابی خكومت

سپهدار حكومت فرمود ببريد نگهداريد فردا تكليف  آقايان گفت اينها خيلی فضول و جسور شده اند و لذا تكليف بابی چيست يكی از

بودند و محفل  ن بهائیگرفته بخانه ميرزا ابراهيم سرهنگ فرستاد ايشا ميشود دو روز ديگر فراش باشی بامر حكومت سه روز التزام معلوم

 روحانی ناشری را به الهيجان فرستاد

________________________ 

 --- ۱۱۰صفحه  ---

 روحانيه در همدان و غيرها مشغول بخدمت تبليغّيه

________________________________________________________________ 
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ندای الهی  بعد از ده روز بمراغه رفته پيش از ورودش ميرزا محمد ثابت شریوقدغن كرد كه ده روز آنجا صحبت امری نكند الجرم نا

اهل شهر را از راه ميبرد دو نفر طالب  لشريعه رئيس طالب مالحظه نمود اگر ثابت اينجا بماندا،را بعلماِء و اهل شهر رسانيده باالخره ناظم

 بازار دكان را بزور طالب بسته وقت عصر باسب سياه سوار شده مدرسه حبس نموده فردا رفته با حكومت همدست فرستاد و او را در

رو بناظم الشريعه  طالب چوب كاری كرد كه ثابت بيهوش شده بعد از يكساعت وارد مدرسه شد چوب و فلك حاضر نموده با چهارنفر

بعد آقا امر فرمود ثابت را بدم ميكند  است كه ابن سعد سوار اسب سياه ايستاده دارد حكم نموده گفت حضرت آقا امروز همان روز

 آقا بهائی از اعيان شهر مراغه بودند ايشان پيش حكومت وسط بازار كشيدند . حاجی صدرالحكماِء و مير مهرالدين اسب بسته از مدرسه

خانه حاجی ب طالب گرفته بدارالحكومه رسانيده دو روز نگهداشته شبانه سختگيری كردند حكومت چهار نفر تفنگدار فرستاده از دست

بروسيه مسافرت كرد وچندين  احباب با كفايت به تبريز روانه نمود و يكماه آنجا راحت شده صدرالحكماِء فرستاد و مشاراليه با دونفر

 سال در بادكوبه و عشق آباد

حبس ايذا و اذّيت بی  قت درايشانرا با چند نفر احباب گرفته حبس نمودند چند و تا سمرقند قيام بتبليغ نمود وقتيكه روسيه بالشويكی شد

فرستاد خيلی ايشان مبلغ و عالم بود و  طهران آمده محفل مقدس روحانی مركزی بواليات ايرانه ب اندازه نمودند باالخره عازم ايران

 نمود  مشغول تبليغ و خدمت بود تا اينكه آخر در طهران صعود هميشه شب و روز

_______________________________ 

 --- ۱۱۱ه صفح ---

 گرديد .

________________________________________________________________  

مشهدی  ۱۳۴۱سنه  نجف آباد است دورهء ّسوم حضرت ولی امراهللا واقعه در مراغه و يك دختر بزرگ اشراقيه نام مبّلغه و مّعلمهء مدرسه

دعوت كنيم تحريض و تشويق شوند  واست نمودند كه احباب عقب ماندهمحفل مقدس روحانی درخ نصير شاطر و محمد باقر ناشری از

احباب گرم شدند كم كم شهرت يافت مردم  باشد محفل روحانی قبول فرموده اّما بحكمت تا وقت پائيز و روزهای جمعه نفوس زيادتر

مدرس چند  آقای شريعتمدار و آقای ميرفرج اهللامبارك فائز شدند  افتاده تا يكماه بعيد مانده تقريبا هيجده و بيست نفر بامر در جستجو

باسم بابی اّذيت مينموده و  دكان احباب تازه تصديق چيزی بخرند بهانه ميكردند مدند،آنفر از طالب را تحريك مينمودند هر روز مي

ميكردند باالخره آقايان عوض آنها تبليغ  تردد ميكردند كتك كاری و ّسب و لعن مينمودند و احباب پول هم نميدادند و احبائی كه

ثناِءاهللا  رفته چه كنيم چه نكنيم ؟ يكی از نبيرهء مشهد نصير شاطر دكان غير از صحبت داد و ستد ندارد چاره از دست ديدند توی بازار

آقايان  چهارشنبه با تحريك بود چهار هفته بعيد مانده آتش بازی ميكردند در آخر نام بود فشنگ و ّطرقا ميفروخت آن زمان مرسوم

ّطرقا نوشته آورده به ّطرقاهای ثناِءاهللا  در دست كرده و آيه والصلبنكم بجذوع الّنخل را بروی يكنفر از طالب يك فشنگ و ّطرقا

 نصير از قران طرقا درست كرده ميفروشد مردم جمع شده طالب آمده پيدا كرده مردم را صدا كرده كه نوهء مشهدی انداخته دوباره

بحكومت رفته سئوال  فردا آقايان دكان بازار را بسته و دسته سينه زن طبل و علم را زده كتك كاری كرده بحكومت بردند قدری ثناِءاهللا

 و جواب نمودند حكومت فرمود
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________________________________ 

 --- ۱۱۲صفحه  ---

 ديگر آقا سيد عبداهللا ميانجی از اّئمه جماعت و فضال

________________________________________________________________ 

 مشهدی نصير شاطر و محمد باقر ناشری ساخته برای خيانت كار بچهء دوازده ساله نيست باالخره آقايان گفتند اين كار را آقايان اين

دفعه استنطاق   بود هر روز دورا گرفته حبس كردند اين هشتم شهرالعال قران و توهين اسالم باالخره چند نفر فراش باشی شاطر و ناشر

شما را بدار بزنيم ايشان در جواب  گفتند شما چرا آيه والصلبنكم را روی ّطرقا نوشتيد ؟ بايد نموده تا دوازده روز آخر استنطاق آقايان

درخت خرما هرگاه جواب موسی را ندهيد از شاخهء  است خدا در قران نقل قول ميكند كه به منجمين گفت گفتند اين حكم فرعون

 می آويزيم

شدند  غروب شد آقايان تشريف بردند و فردا آقايان و مّلت حاضر شما درخت خرما را حاضر كنيد و ما حاضريم . حكومت خنديد

كه شما بحكم خودتان  بودند حكومت ديد اين كار باال گرفته باقايان تغّير نمود باالخره در ميدان آرد و گندم فروش را حاضر نموده

صمدخان شجاع الدوله بود و االن در  كه آقايان ومّلت را بيرون نمود و حكومت برادرزاده حاجی يكنيد فراش و تفنگذار خواستهكار م

در تمام اياالت ايران احباب را قتل و غارت نمودند ل قونسول كشی امريكا واقع شد كه است . اين قضيه در سا طهران وكيل آذربايجان

خودش  تفنگدار و فراش حفظ نمود بعد از دو روز حكومت در درشكهء كومت دكان و خانه های احباب را باطهران باالخره ح حتی در

روحانی تبريز نجات  شاطر و محمد باقر ناشری دوماه در نظمّيه مانده محفل مقدس با چند مأمور از مراغه بتبريز فرستاد مشهدی نصير

 داده بمراغه ارسال نمود و از محافل

_________________________________________ 

 --- ۱۱۳صفحه  ---

 ام شد وخدمت تبليغ هميشه كرده درومعروف بدين ن پس از فوز بايمان در ميانج بتبليغ و نشر نفحات پرداخت

م پرداخت و باالخره در تبريز با تغيير وضع ، استخدا ابهٰی و گيالن و بالد آذربايجان و غيرها بتبليغ و نشر امر  همدان

مهاجرت بعشق آباد نمودند و عده ای  و نيز جمعی كثير از بهائيان آذربايجان در ايندور دولتی گرفته مقيم شد . دوائر

و در آخر اين دوره گروهی از آنان بايران  مقيم آن بلد متدرجا بمالقات اهل بها فائز بايمان گرديدند از آذربايجانيان

علی اكبر و برادرش آقا محمد  حانّيه پرداختند كه از آنجمله آقاعودت كرده بخدمات رو مخصوصا آذربايجان
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ديگر آقا  ششم مسطور گرديد . وسيعه شان ميباشد و شمهءای ازاحوالشان در بخش حسين عباسوف با خانوادهء

 عائله اش بماند آقا ميرعلی اصغر در مشهد خراسان اقامت ميرعلی اكبر اسكوئی در عشق آباد رفته با

________________________________________________________________ 

آقا اسدالّله  و ممنونّيت ارسال نمودند حّتی آن زمان جناب امين مرحوم و آذربايجان برای سردار ناصر كه همين حكومت بود رضامندی

فصل النهايه عنايت  ب عريضهء ايشانارواحنا فداه عريضه نموده بودند در جوا قمی در طهران بحضور مبارك حضرت ولّی امرالّله

 و مراغه در نزد ناشری مانده است . ( ميرزا محمد باقرناشری ) ميفرمايند لوح عنايت در خصوص ايشان

_________________________________________ 

 

 

 --- ۱۱۴صفحه  ---

 آباد رفته فائز بانواع خدماتتعرّضات اهل وطن بعشق  جست و ديگر آقا شيخ احمد معلم اسكوئی مذكور از شدت

مانند پدر موصوف بتعلق و تّقدس اند در تبريز شركت و  گرديد و پس از عودت باذربايجان پسران اربعه اش كه

و در آذربايجان عائله وسيعهء سليمی معروفچيت در  بنام سليمی تأسيس كرده با هّمت تمام بخدمت پرداختند حجره

واز جمله مهاجرين آذربايجان استاد اسدالّله و  ان سكونت كرده ونيز شهرت گرفتند .يافته و اخيرا در طهر امرالّله

خانواده های بسيار علی الّلهّيه است با چند تنی ديگر  از اهل قريه ايلخچی تبريز كه قبال اسم برديم و مشتمل بر سلمان

 ز برای فّخاران هيزم ميبردند و سه تنیچند شتر گرفته ا وارد و ساكن عشق آباد شدند اسدالّله و سلمان ۱۳۱۴ بسال

پليس  فّخاران بديشان عداوت نموده و شكايت و سعايت باداره ديگر از احّبا بهمان شغل اشتغال جستند و جماعت

همه را  مذهبی كرده بابی ميكنند و افترا و بهتان زدند و پليّسيه برده گفتند اين عده بابی اند و با كارگران صحبت

و غالمعلی  مرخص كردند و ديگران را كه اسدالّله و سلمان مذكور از ايشان را كه مشهدی ّستار پير بود طلبيده و تنی

 و مشهدی ستار ازمفارقت رفقا بی تاب شد و آنان پس از سه گرمرودی و عباس ممقانی بودند در حبس بداشتند

_______________________________________ 
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 --- ۱۱۵صفحه  ---

بشهر  ونوبتی اسداهللا با سلمان ازدهات اطراف گاه خريده لص شده در عشق آباد اشتغال بكار نمودندروز مستخ

 در شب بيتوته كردند و شترهايشان هم نزدشان بود و آورده ميفروختند در يكی از قراِء قسمت غربی بلد بجائی

بقصد قتل  رفته ضربتی با كارد و شمشير چند تن بباالی سر ايشان مقداری نقود پنهان كرده داشتند قريب بطلوع صبح

پليس رساند آنان  حال شخصی تصادفا ببالينشان رسيد وخبر بدائرهء آن وارد ساختند چنانكُه آنان مدهوش بيفتاده در

برادران مشهدی فتح اهللا و  بهبودی يافتند . ديگر از آذربايجانيهای ساكن عشق آباد را بمارخانه برده درمان كردند تا

تبريزی بودند و نيز مشهدی علی بن  عبدالغفار خرازی فروش اردوبادی ، مشهدی جبار نعلبند بابا بنابی و مشهدیقائم 

 عائله در اين امر تأسيس نمود . زين العابدين اروميه

 ابهٰی بعّلت آشفتگی از غروب شمس جمال  ۱۳۰۹و در سال  و مهديقلی بنابی ّصراف در عشق آباد فائز بايمان گرديد

مسلمانان فراری از عشق آباد شروع بتعرض وی كردند  انتشار و با عزم مالقات برادر سوی مشهد شتافت و در آنجاو 

شهادت حاجی محمد رضای اصفهانی و انتقام حكومت  در امر ۱۳۰۸بعّلت بغض و عنادی كه از واقعات سال  و

 روسيه

 --- ۱۱۶صفحه  ---

 هالك نمودند و باالخره باخذ مبالغی جريمه خاتمه يافته شيده قصداز مسلمين در دل داشتند ويرا نزد حكومت ك

كار مشكل گشت و برخی با وی مساعدت كردند تا از  رها شد و خواست از شهر بگريزد چون دروازه ها بسته بود

بدويد و راه گم كرده بباجگيران رسيد و برخی  بدرآمده از راه قهقهه بقصد عشق آباد تمامت روز پياده شهر

كردند و پس ازضرب بسيار كت بسته جلوی  ازحالش خبر داشتند منتظر و مترصد بودند ويرا دستگير زمأمورين كها

بر اوسوخت و نقودی از اوگرفته تسليم سوار  روانه مشهد كردند و در بين طريق در دهی برخی را دل اسب سواری

و راه فرار را تعليم كردند و پياده بعشق آباد  دادنداستشهادی بر فرار كردن وی ساخته او را رهائی  مٌامور نمودند و

قوچان نشان دادند ولی راه گم نمود و  دچار تركمانان قاچاق بگير شد و بعضی او را شناخته طريق بگريخت ولی
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و در آنجا باز دچار برخی  بسر برد و بعد ازچند روز مّشقت و تعصب شديد بقوچان رسيد شبی را گرسنه و تشنه

باجگيران بقصد  بعضی مبلغی داده از چنگ آنان مستخلص گشت و بسوی دولت گشت و بمساعدت ازمأمورين

خاك روس  ميبريد و روزها مختفی ميگرديد تا رسيدو هنگاميكه بسوی عشق آباد گريخت و در شبها ميدويد و راه

 ميرفت سواری از عقبش شتافته او را گرفته بسمت ايران

 --- ۱۱۷صفحه  ---

 و در آنحال بعضی بطرف روسيه رفته واقعه گفتند و تذكره و مبالغی نقود گرفته برهنه نموده رها ساختندباز آوردند 

 هرچه معاندين ايرانی كوشيدند و دست تأسف سودند قرنطينه برايش گرفتند و او را بخاك روسيه رساندند ديگر

از شترداران راه  انی آقا سيد علی حاجی فرحانو از بهائيان آذربايج سودی نداد و او بعشق آباد رفته سكونت نمود .

و بامر جمال  از راه بهجی ميگذشت وزير اشجار صنوبر بيتوته كردند مّكة كة وكالت حج نيز ميكرد و شبی با قافله

ما در ّحق  عبور بهريك ابراز مالطفت فرموده نقل دادند و چنين فرمودند چای برای همه بردند و صبح در حين ابهٰی 

بها در  بواسطه محمد حسين وكيل اطالع يافتند و بمالقات با اهل شما هم در حق من دعا كنيد و در بغداد شما و

ديگر مشهدی حسين  مجاور حيفا شده بچای فروشی اشتغال گرفت . معمورات ايران ايمان حاصل كرد . و باالخره

نمود و باالخره  باغ جنينی باغبانی ِء در ارض مقدس شده مدتی درلبهاءعبدا تبريز عارف مسلك شيفتهء حضرت

 باسكندرونه رفته و در آن حدود درگذشت .

 واقعه شهادتش را ۱۳۳۰در بخش سابق ضمن واقعات  و از شهداِء آذربايجان آقا ميرزا محمدعلی مشيرالّتجار

 در ساری و مازندران نوشتيم و او اين ّمال محّمد كتابفروش

 --- ۱۱۸صفحه  ---

شيخ احمد شهيد معمورهء نيشابوری در ضمن قدماِء  ابور االصل بود و مّحمد باقر مذكور همبن محمد باقر نيش

درآمد و پسرش مالمحمد باقر كتابفروش  معموره بواسطهء برادر زادهء مذكور در زمرهء مؤمنين بامر بديع مؤمنين

مهمان بود و صادق خان داروغه بيگلر  سه تن گرديد . آورده اند كه شيخ احمد در تبريز بخانهء وی با بعدا مقيم تبريز



111 
 

بخانه ريخته خانه را غارت نمودند و  بامر حكومت با جمّعيت بسياری از سرباز و گماشتگان حكومتخانه بيكی شبانه

مالمحمد را با تنی از محبوسين كه  بدارالحكومه كشيدند و محبوس ساختند تا پس از چندی هر چهار را كت بسته

را مفصال  ۱۲۸۳كيفّيت واقعه  و شيخ احمد را با تنی ديگر بقتل آوردند وما در بخش پنجم تهّسيد بود مستخلص ساخ

 درگذشت ۱۲۹۸پس با عائله مقيم طهران گرديد تا در سال  نگاشتيم و ّمال محّمد از آن

وفات  در تبريز واقع شد و بعد از ۱۲۸۱شوال بسال  ۱۴و خلفش ميرزا محّمد علی مذكور را والدت در شب يكشنبه 

مذكور در ساری  ۱۳۳۰بتجارت مشغول بود تا بسال  در طهران و سالها در همدان و تبريز و رشت و استرآباد پدر

و محمد اسمعيل امين الّتجار اصفهانی شهيد در  رسيد و جسدش در قبرستان مالمجدالدين مدفون گرديد بشهادت

 امام زادهنيز در قبرستان مذكور مدفون شد و ميرزا محمد در  همانوقت

 --- ۱۱۹صفحه  ---

مهاجر باراضی مقدسه و بعشق آباد و غيرهما  و ما در بخش ششم معدودی از بهائيان آذربايجان عبدالّله دفن گرديد .

فّتاح بودند و آقا حسين آقامعروف بقهوه  كه از مشاهيرشان حاجی علی عسكر تبريزی و برادرش مشهدی را شمرديم

ِء بود و كمال رضا از لبهاءحضرت عبدا نام برديم كه بدستور حضرت بهاِءاهللا قهوه چیعسكر را ،علی چی پسر حاجی

حيفا مدفون گرديد . و از وی  از اينجهان درگذشت و در ۱۳۲۵داشتند تا تقريبا بسال  اخالص و خدمتگزاری اش

و ديگری زوجهء  دختر حاجی علی عسكر يكی زوجهء ميرزا محمدعلی ناقض اكبر خانواده ای برقرار است و دو

نيز در عكا دودمانی  ناقضين بودند . و ازآقا محمد ابراهيم پسر مشهدی فّتاح جواد قزوينی مانند شوهرشان از حزب

معروف بخليل اف  ميالنی مهاجر بعشق آباد را نام برديم كه پسرش آقاعلی اكبر بجای ماند و نيز حاجی خليل گلشن

و ميرزا عبدالكريم  وفات نمود ۱۳۲۲بالئی قاسم در عشق آباد بسال و كر و خليل اف در عشق آباد شهرت داشت

كشيده و  بها در شهادت حاجی محمد رضا شهيد زحمتهای فوق العاده اردبيلی ساكن عشق آباد در صف اول اهل

 وفات نمود و خواهرزاده اش آقا محمد فتح اهللا اف بعد از ۱۳۱۵بخدمت موفق شده در آنجا بود و بسال 

 --- ۱۲۰ صفحه ---
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مشهور عباسوف ميالنی و برادرش آقا محمد حسين و  وی همان رتبه و مقام داشت و مشهدی علی اكبر عباسيان

در عشق آباد و ايران سالها از جانب حاجی  در عشق آباد مشهور بنام اين امر بود . مشهدی علی اكبر خاندانشان

و اخالق قوی و پسنديده داشت تا چنانكه در  نيك و ايماناردكانی ، امين حقوق بود و شهرت و نام  ابوالحسن امين

خاندانی چند از بهائيان سيسان و ميالنی و  در تبريز وفات نمود و بدينگونه ۱۳۴۹ياد كرديم بسال  بخش مذكور

 در بخش ششم شمرديم . غيرهما

                ××××××××××××××× 

                    ××××××× 

                      ××× 

                       × 

 --- ۱۲۱صفحه  ---

 اصفهان و توابع                

 

 مممممممممممممم                

 در اصفهان و توابع جمعی كثير از بهائيان ميزيستند ابهٰی  چنانكه در بخش ششم نگاشتيم هنگام غروب شمس جمال

و در فتنهء حالكهء نقض اثری از انحراف و اختالف در  دائر بودومخصوصا در نجف آباد و اردستان مركزی بزرگ 

جمعی ديگر در اين امر طلوع نمودند و بعالوه  حاصل نگشت و بمسافرت مبلغين كه پی درپی گذشتند آنحدود

حاصل آمد و بعلت غلظت حكمران ظل  در بخش مذكور شمرديم و نيز اخالف طيّبه شان اجتماعی سابقين كه

آحاد اين فئه رخ داد كه در بخش  بر محمد تقی نجفی ابن الّذئب و غيرهما قتل و غارت و باليائی خالّسلطان و شي

ّسيد هادی پسران آقا سيد عبدالّرحيم و  محمد صادق بن محبوب الّشهدا و آقا ّسيد مهدی و آقا سابق نگاشتيم و ميرزا

سيد جواد و از خاندانشان ونيز از خاندان  ان حاجیسيف الذاكرين و ميرزا عبدالحسين مّحرر پسر نيز ميرزا عليمحّمد
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الّشهداِء بنوعی كه بيان كرديم در اراضی  و غيرهم را در بخش مذكور نام برديم و خاندان سلطان گندم پاك كن

 يافتند و در ايران نماندند و از پسران محبوب الّشهداءِ  مقدّسه قرار

 --- ۱۲۲صفحه  ---

 اش كه دختر بزرگ سلطان الّشهداِء بود خاندان،زوجه نامدار نشدند و ازاو و بهٰی اجز ميرزامحّمد صادق در امر 

آقاسيد عبدالرّحيم موصوف  آقا ّسيد مهدی و آقا سيد هادی عالقه بند پسران مذكور محبوبی در اين امر برجا شدند .

 ا واسطهءاشرف دكهء عالقه بندی و ابريشم فروشی داشته غالب در بخش سوم و ششم قرب دروازهء

اهالی يافتند و در فتنهءشهيرهء قونسولخانه همينكه بناِء  ارسال مراسالت و الواح بوده شهرت تامه بنام اين امر نزد

نيمه شب درآمده روز ديگر بر دكهء خود نشستند و  آمدن متحّصنين شد و آقا سيد ابوالقاسم شهيد گرديد بيرون

و آب دهان زنان بميدان شاه كشيدند كه بكشند  توهين و ضرب كنان شده هجوم آوردند هر دو برادر را مردم آگاه

رسيده آن دو را گرفته و در حجرهء داروغه  ازگماشتگان حكومتی كه سابقهء اطالع باين امر نيز داشتند ولی بعضی

ريزند  ريخته خون دو ّسيد مظلوم را نجفی ابن الّذئب خبر رسيد و نزديك بود كه جمعی قاه آو ب نگهداری كردند

 ركن الملك نائب الحكومه رفتند و چندی در توقيف بسر بردند ولی آن دو نزد

 اقامت در وطن نتوانستند الجرم توّطن در آباده اختيار و هنگاميكه آزاد شدند بعّلت شدت تّعرض و تّعدی مردم

 كرده بكسب خود و هم تبليغ پرداختند و آقا ّسيد مهدی

 --- ۱۲۳صفحه  ---

و  و آقا سيد هادی بعد از فوت برادر باصفهان آمده بماند بحال مرض باصفهان آمده درگذشت ۱۳۴۳در حدود سال 

ه ب درگذشت و خاندان رحيم پور از ايشان ۱۳۵۲در سال  مورد تطاول و تّعدی اهالی خصوصا ماليان بود تا تقريبا

 رجای ماند .

 ابق الوصف در بخش سوم و ششم چون در سالسيد جواد س ديگر از اقدم بابيان بهائی ساكن در آن بلد حاجی
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 داديم برجای بود و حاجی ميرزا عليمحمد سيف الذاكرين درگذشت خاندانش چنانكه در بخش ششم شرحی ۱۳۱۲

منابر و مجامع بنوع حكمت و عدم تصريح نشر امر  پسر مهترش كه بصحبت حاجی ميرزاحيدرعلی تكميل يافته بر

معاندين تشنهء خونش بودند و او باطاعت  ولخانه كه در بخش هشتم نگاشتيمهمی نمود و در فتنهء قونس بديع

مريضخانهء جلفا مختفی و ملتجی شده و  لوحش مسطور است حكمت تاج شهادت است چندی در مضمونی كه در

يد برداشت ناچار بجالِء وطن گرد تحّمل و فضل و شعر و ادب و بيان و وقار و لباس علمی كه در با غايت تواضع و

و عمر را بروضه خوانی و  را گذاشته شبانه بطهران هجرت كرد و ديگر بوطن برنگشت آنگاه زن و فرزند و اثاث

 كه از قلم ميثاق در حّقش صادر شد ملقب بضيف الّذاكرين مكتب داری و تبليغ گذراند و در الواحی

 --- ۱۲۴صفحه  ---

سمت مديرّيت داشت و در شبی سرد زمستان  هرانو ضيف المقربين گرديد و دوسال در مريضخانهء وزيری ط

و دچار لرز و تب گشته مريض شد و پس از  هميشگی برای خدمت بنوع بحجرهء مرضی برای دلجوئی رفت بعادت

درگذشت و در گلستان  ۱۳۴۴ بعلت مخالفت اجزاِء مريضخانه بعد از عمل جراحی در شعبان مدتی كه بستری بود

 ز وی برقرار ماند .ا جاويد مدفون گشت و بناتی

 جامعه محسوب بوده در انواع مساعدت و مشاركت خدمات و برادر كهترش ميرزا عبدالحسين در وطن از اركان

و از او پسران و خاندان رأفت برقرار گشت و ايشانرا . درگذشت ۱۳۴۵دينّيه مسارعت و مسابقت ميجست تا در سال 

بعرصهء وجود آمد و از ديگری سيد احمد نامی  ثابت الحق الوصف خواهر بی ايمان بود كه از يكی ميرزا جعفر دو

مستخلص ساخت و ّسيد مظلوم بعدا  وی را هالك كند و ميرزا جعفر مذكور تصادفا رسيده او را كه پدر خواست

 مفقود گشت .

 زموصوف در بخش سوم و ششم كه زوجهء آقا سيدهاشم ا و از دختر عبدالحميد بن ّمال جعفر گندم پاك كن

 و گندمی بعرصهء وجود آمده اعضاِء جامعهء اين امر بهائيان معروف اصفهان بود خاندان گندم پاك كن

 شدند و شرح احوال مشكين قلم و ميرزا حيدرعلی و ميرزا
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 --- ۱۲۵صفحه  ---

ش در مهاجرين ارض مقصود در بخش ششم و در اين بخ اسدالّله از مهمترين بهائيان اصفهان و عائله فالح و ديگر

 فلسطين مسطور است . قسمت

 سابقه احوالش را در بخش ششم آورديم و نسب ويرا متصل و از اعظم رجال بهائی ميرزا اسدالّله خان وزير كه

صفوی نوشته اند كه عاقبت چشم درآورده و خانه  فتحعليخان اعتمادالدوله وزير با كفايت شاه سلطان حسينه ب

با او شد كه قريب سی سال تّصدی نمود و  در دورهء حكمرانی ّظل السلطان گرديد و وزارت مالی اصفهان نشسين

شهشهان كه متعلق بميرزامحمدعلی  و صاحب جاه و ثروت و اعتبارگشت و خانه را در محلهء مالك ضياع و عقار

اعات و گرديد و خانه اش مركز اجتم بخريد و نزد خّاص و عّام اهالی بانتساب بامر بديع معروف نهری شهير بود

 مبّلغين و مسافرين شد و در نهايت اخالص ازهيچگونه خدمتی توّجهات بهائيان و اقامتگاه

حزب داشتند بعّلت احترام و اكرام و انعام كه از او  دريغ ننمود و علماِء و مجتهدين با همه ّضديت كه نسبت باين

غييری كه در وضع مملكت رخ داد كسانی ت بعلت ۱۳۲۶كلمهء سو نگفته مدح و ستايش همی كردند تا سال  ميديدند

فشار گرفته و درهم و دينار طلبيدند و برای  حكمروا شدند و اعمال شدت و زور نمودند و وزير را تحت در اصفهان

 اخذ مبالغی كه

 --- ۱۲۶صفحه  ---

 اخالص ساخت از مردم وام كرده بجابرين داده خود را ويرا مديون دولت خواندند توقيف وحبس كردند و او ناچار

با نهايت استقامت و تحمل بخدمات در راه اين امر  الجرم تمامت اموال و اثاثيه بفروخت و ديون ادا كرد و كماكان

و زوجهء ميرزااسدالّله خان وزير نيز با كمال  از اينجهان حزن و عنا درگذشت ۱۳۳۶گماشت و عاقبت بسال  هّمت

 در اين امر برقرار ماند . دان وزير از دو پسر و دو دخترشدر امر همی خدمت نمود و خان ايمان و اخالص

در حق وزير و زوجه اش و در حق ميرزامهدی يزدی  ِءلبهاءو در اينجا صورت طلب مغفرت صادر از حضرت عبدا

 است ثبت ميگردد قوله الجليل : الّصفا مسطور در ضمن واقعات يزد كه نيز در اصفهان مدفون اخوان
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 اسداّلذی ادراك لقاِء رّبه و رفعه الّله مقعد صدق علّيا بجهت فرد احد حضرت "اصفهان طلب مغفرت

 هوالّله                        

 يا فاطرالوری تری تحّلب ادمعی و تلّهب زفراتی و ّشدة اّنی اتبّتل اليك يا نوراالرض والّسموات و اتّضرع اليك

 اصابتنی و سمعت صوت الّناعی ينعی عبدك الّثابت اّلراسخ تیسكراتی من هده المصيبةاّلتی و همتنی واّلرزّية اّل

 القدم فی حّبك و دافق القلب بذكرك و منسجم اّلدمع

 --- ۱۲۷صفحه  ---

و  اسداهللا زئير فی غياضك و ورقاِء لها هدير فی رياضك و مضطرم الفؤاد و منصرم الّصبر شوقا" للقائك ّرب اّنه كان

 فی حّبك و شريانا نابضا فی جسداالمكان و كأسا طافحة ناطقا بذكرك و كبدا ذائبا روحا منجذبا بنفحاتك و لسانا

باب احدّيتك و حفظ حصنك الحصين ونشر نورك  بصهباِءااليمان ّرب اّنه خدم عتبة قدسك و اعتكف فی فناِء

 ل يا الهی ساهرالّنجوم و هوسلطنة رّبانيّتك كم من ليا ولم يفتر آنا و حينا فی عبودّية ّسدة رحمانّيتك و سرير المبين

له  اليه سهام الّظنون و اشرعوا عليه اسّنة الظلم المشئوم و ليس مستغرق فی غمارالهموم بماقام عليه قوم غشوم و صوّبوا

 ببشاراتك والترويج لتعاليمك بين عبادك و كم ياالهی جرم اّلاااليمان بك و باياتك والتّصديق بكلماتك والّتصريح

 و نّورت به االبصار واسمعت به االذان واحييت به االموات فوس و شرعت به الّصدور و طّيبت به القلوبهديت به الّن

فی  افق االيمان و سيفا شاهرا بين مالِءاالمكان وسراجا ساطعا ونفخت فيهم روح الحيات ّرب اّنه كان نجماباهرا فی

المقام  نون فی حّيزالّشهود و مرفرفا باجنحة االشواق الیللّسرالمك محفل العرفان و نورا بازغا فی فجرالوجود و كاشفا

 الئم و الشبهة غاشم و لم تزل قد ماه بوسوسة وسواس و ال بهمز المحمود ّرب لم تأخذه فی الّثبوت علی عهدك لومة

 --- ۱۲۸صفحه  ---

 ی روحه مرارا فیاّلرواسخ وسكون االطوادالّشوامخ و فد خّناس وال بلمزنسناس بل ثبتت فدماه ثبوت الجبال

 و هو مبتهل اليك متّضرع بين يديك يتمّنی الوفود عليك سبيلك و تمّنی المنايا شوقا للقائك الی ان قضی نحبه

 بمناه و اغرقه فی بحارالعفو والغفران و ادخله فی جوار و يشتاق الصعود الی عتبة قدسك ّرب اكرم مثواه و اسمح
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االنوار و ينال الموهبةالكبری فی ملكوت االسرار اّنك  وض فی بحاررحمتك الكبری فی بحبوحةالجنان حّتی يخ

 ِء عّباسلبهاءالعّفوالّرحيم اّنك انت العزيزالغّفار عبدا انت

 ۲/۱۳۳۷ج  ۲۳                                        

 و قوله الكريم :

 بهٰی بواسطه جناب ميرزاعنايت الّله عليه بهاِءاهللا اال

 جناب ميرزا فرج الّله خان  جناب ميرزاعبدالحسين خان اميرزا صادق  جناب ميرزا فتح الّله خاناصفهان جناب آق

جناب  نصرت الّله خان  جناب ارباب هرمز  جناب اسفنديار جناب ميرزاحسين خان  جناب غالمرضاخان  جناب

 خان  جناب سيد اسداهللا،قليخان  جناب الّله ،جناب حسينقلي مصطفی خان  جناب ميرزاعلی اكبرخان  جناب مّحرر

جناب آعلی  جناب آنصرالّله  جناب غالمحسين  جناب  جناب ميرزاحسن معّلم  جناب سيد نورالّله  جناب سيد محّمد

 حكيم

 --- ۱۲۹صفحه  ---

 : بهٰی رجب علی  جناب استاد يدالّله  عليهم بهاِءالّله اال

 هوالّله                        

 دمی آرام نگرفت ,مدت حيات را وقف اعالِء كلمةالّله نمود جناب ميرزامهدی اخوان صفاای ياران روحانی  

 نفس منقطعی بود  روح منجذبی داشت  با قلبی طّيب هميشه در سفر بود  از شهری بشهری و از قريه ای بقريه ای

 ِء بلكه درلبهاءنزد عبدا پرداخت  لهذا آن روح مّجرد  در و طاهر و لسانی ناطق و در باليا صابر بهدايت نفوس

ولی عنقريب ظاهر و آشكار گردد لهذا آن ياران  مالِء اعلی عزيز و محترم بود  ولكن قدر و منزلتش حال مجهول

ِء ازوفات آن مقتدای اهل لبهاءهرچند عبدا در وفات او آنچه مجری داشتيد بسيار محبوب و مقبول واقع مهربان

تشييع و تكفين و تدفين جنازهء آن  ز هّمت آن ياران روحانی كه درمحمود محزون شد ولی ا سجود و وجود

و شما را عون و عنايت نامتناهی  تسّلی خاطر يافت و بدرگاه جمال مبارك تّضرع و تبّتل نمود بزرگوار مجری داشتند



118 
 

گردد از برای ناس حاصل  از صعود آن جان پاك در آن خاك اسباب تنّبه و تذّكر خواست و اميدم چنانست كه

 بقول مالی رومی :

 دانه چون اندر زمين پنهان شود        

 ّسر آن سرسبزی بستان شود                        

 --- ۱۳۰صفحه  ---

 مالِء اعلی حضرت سلطان الّشهداِء و محبوب الّشهداءِ  بسيار بمحل واقع شد كه در تخته پوالد خوابگاه دو شمغ

 براستعداد و لياقت او كه او نيز مجاور آن بقعهء مّطهره قع شد و اين نيز دليلوحضرت وزير جليل امير بی نظير وا

 گردد و اززمرهء مّقربين درگاه معدود شود .

 الّسراج الالمع فی زجاجة محبّتك والنّفس الزّكية الّتی الهی الهی اّن الّنجمين البازغين من افق رحمانّيتك ّثم

 ّمدة حياتها بل كانت تّمر علی الّديار مرور نفحات االزهار ستّقرت فی مكانقدت روحها فی كّل آن فی سبيلك و ما ا

حجّتك و برهانك و تنشر عزّتك و سلطانك قد  ونسمات االسحار و تهدی الّناس الی سبيل رضائمك و تبّين

اتك الخافقه و عباد جعلتهم آياتك الباهره و راي بقعة واحدة تحت ظالل سدرة رحمانّيتك رّب اّن هؤالِء اجتمعوا فی

المنير حّتی يهتدی الخلق الی الّصراط المستقيم و  الّساطعه و سرجك اّلالمعه رّب نّور ذلك االقليم بضيائهم نجومك

يتعّطر مشام الجمهور بنفحات قدسك اّلتی عبقت يوم  القويم ّرب انزل طبقات الّنور علی تلك القبور حّتی المنهج

و تنشرح صدورالحافين حول تلك الخّطة  شاهدة آياتك الكبری فی تلك البقعة النوراِءو تّقر اعين الّزائرين بم الظّهور

 الكريم اّنك انت العظيم و اّنك انت اّلرحمن اّلرحيم . البيضاِء اّنك انت

 --- ۱۳۱صفحه  ---

مشرق من اوج ِءاللبهاءنوراِء مّشرف گرديد و قولوا ا ِء روزی مخصوص بزيارت آن بقعهءلبهاءای ياران از قبل عبدا

 الّنوراِء الّتی دفن فيها تلك الّنجوم الّساطعة الضياءِ  والّنورالّساطع من المالِءاالعلی ينزل و يّحف تلك البقعة العلی

 فی زجاج الّتقی واّلروح المجردالهادی الی منهاج الهدی والّسراج الوّهاج بهٰی النّيران اّلالمعان فی ملكوت اال
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و ملوك سريرالموهبةالكبری طوبی لكم بمانلتم  بهٰی بين الوری ورايات ملكوت االاشهد باّنكم آيات الهدی 

اتّبرك بهذاالتراب المعّطروالمسك االذفر الّنه  االسنی والّذروة العليا و رفعكم اّلله مقام صدق علّياو اّننی هذاالمقام

و اسئل اّلله ان يجعل اجداثكم مشاكی الّنورفی  ريهلتلك الّنفوس المطمّئنة اّلراضية المرّضية المقچربة الی ّرب الّب مراقد

حّتی يستّمدالمخلصون منهااالنوار و بستنشق منها  المشهودوالقرن المحمود ّان رّبی يخّتص برحمته من يشاِء هذاالعصر

 ۱۹۱۹اب  ۲  بهٰی ِءااللبهاءنفحات االزهاروعليكم ا اّلزائرون

 ِء عّباسلبهاءداعب                                        

 و قوله الجليل :

 . اصفهان جناب خان عليه بهٰی عليها بهاِءاهللا اال مناجات طلب مغفرت المة الّله الّنوراِء والده ميرزافتح اهللا خان

 : بهٰی بهاِءاّلله اال

 --- ۱۳۲صفحه  ---

 هواّلله                        

 و ارتعدت االركان و ذابت القلوب و هّمت العيون و تذّرفت االكباد الهی و رّبی و رجائی و املی ومنائی قد تقّطعت

 و حشرجت بهاالّصدور وهی صعود امتك الّطيبةالباهرة الّدموع فی هذه المصيبة اّلتی تغرغرت بهاالّنفوس

 امن المصائب اّلتی تتابعت عليها و حملت وصبرت حّب اّلصادعةالبارعةاّلتی انتعشت من نفحات المقدس وارتعشت

 ثبوتا علی ميثاقك فيالهامن خدمات فائقة فی امرك و بجمالك و ماصاحت و ماناحت و ماانسجمت منها اّلدموع

اّنها اطمئّنت بذكرك و رضيت بقضائك و رجعت اليك  عبرات دافقةفی حّبك و زفرات صاعدةشغفا بجمالك رّب

يّسر مناها و ّنور وجهها و اوقد سراجها فی  و فی عتبتك العاليه و ساحة رحمتك الّساميه ّرب اكرم مثواها مرّضية

اخلدها فی جّنة رحمانّيتك و اغرقهافی  وافتح لها ابواب موهبتك و ادخلها فی جوار رحمتك و زجاج ملكوتك

و صفوة االخيار و علی اوالدها  االسرار ياعزيز يا غّفار وافرغ الّصبر علی قرينها قدوة االبرار بحوراالنوار ملكوت

بتوفيقاتك اّلتی  و ّقو ظهورهم بهٰی من الّسماِء و شّيد ازورهم بجنود من ملكوتك اال ب اّيدهم بمالئكةاالمجاد ّر
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و اّنك انت  حّبها بجمالك و فنائها فی ساحة احدّيتك اّنك انت الكريم التتناهی و اجعلهم خالئف لها فی شغف

 .العظيم اّنك انت الّرحمن اّلرحيم

 ِء عّباسلبهاءعبدا                                      

 

 --- ۱۳۳صفحه  ---

 و قوله الجزيل :

 : بهٰی الورقة الّطيبة آمنه بگم عليها بهاِءاهللا اال اصفهان طلب مغفرت بجهت امة اّلله المهيمن الّقيوم

 هواّلله                        

 ليك اكّف الّضراعة واالبتهال و ادعوك بّكلاّنی ابسط ا اّللهّم يا غافرالّذنوب و كاشف الكروب و ساترالعيوب

 بقلب ملهوف و دمع مسكوب ان تغفر لهذه االمة اّلتی ّذل وانكسار و استغفر المتك الّطيبة الّطاهره و اناجيك

و ميثاقك ّرب اّنها ماّقرت فی خدمة احّبائك واراحة  آمنت بك و باياتك و انجذبت بنفحاتك و ثبتت علی عهدك

و ليس لها امل اّلا وجهك الكريم وال عمل اّلا  تبذل االموال علی الّضعفاِء والفقراِء ابتغاِء لمرضاتكو كانت  ارّقائك

و ملجاِء لّكل اسير و مالذا لّكل غريب و كرمها  الجهيد طلبا لراحة اوّدائك ّرب اّنها كانت كنزا لّكل فقير بذل الجهد

فی بذل الخيرات و المّبرات و كانت خاتمة  ب اّنها قضت اّيامهاظمأن و خادمة لّكل وارد و شارد ّر عينا جارية لّكل

مرضية بجودك و  واجعلها راضية  االلطاف ّرب ادرك هذه الّنفس المطمئّنة بعفوك و غفرانك حياتها فاتحة

 احسانك و ّنور وجهها

 --- ۱۳۴صفحه  ---

 ك انت الغفور اّنك انت العّفو اّنك انترحمتك الكبری اّن بنورااللطاف فی الفردوس االعلی والجّنة العليا جوار

بذكرك فی  العّفار الّتواب لّكل امة استغفرت لذنبها بقلب طافح الكافی العافی الوافی لّكل عبد شكور الاله اّلا انت

 ۱۳۲۷جمادی الثانی  ۲۳جنةالحبود 
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 ِء عباسلبهاءعبدا                                

 بهائی نمايان شد قريه گز و قريه خورزوق بود كه بهائيانی اصفهان در جهان امر و از مراكز جديده كه در توابع

متاعب و مصائب بسيار در راه ايمان تحّمل نمود و  مخلص بعرصهء ظهور آوردند از آنجمله حاجی نائب گزی

كه انبوه انام حاضر  تعزيه خوانی و شبيه گردانی مالها و متنفذين ويرا گرفته بسختی زدند و نوبتی در محل چندين بار

و باری ديگر چوب وافر زدند ونقود كثير گرفتند و  زمين خوابانده چوب و تازيانه وزنجير همی نواختند بر بودند

 چندين بار منفی از وطن داشتند . باالخره

شديده نمودند و در قريه خورزوق مال رمضان و غيره  ديگر سيد محمد جواد و صباغهای معروف تحمل مّشقات

 كثيره ديدند . ّلياتب

 

 --- ۱۳۵صفحه  ---

 ّصراف و حاجی ميرزامحّمد علی صنيع الشريعه و ميرزاو از شناختگان بهائيان در شهر حاجی محمد اسمعيل  

و آقاميرزاعلی كاتب و ميرزاعلی محمد روضه خوان  عليخان و آقامحّمد جواد و آقاميرزاحسن معلم ( نادری )

حساب كل افواج اصفهان را بعهده داشت و  ميرزامحمد خان معروف بمشرف كهحاجی صدر و ديگر ه ب معروف

اهل حق معروف بچاپارچيها كه از اّيام  ِء نمود و از طائفهلبهاءحيفا رفته درك محضر حضرت عبداه ب نوبتی با پسر

نهء واقعه سال محمد خان كه در فت مؤمن بودند خصوصا غالمرضا توفيق و ميرزا ابهٰی و جمال  حضرت نقطهء اولی

كه با وی دوست بودند از چنگ  ديدند و مصطفی خان برترين . ميرزا محمد خان را قزاقها ضرب و آزار بسيار ۱۳۲۱

و باالخره ويرا در گاری پستی  قونسول انگليس و در جلفا نزد انگليسيها و ارامنه مختفی بود اشرار نجات دادند و نزد

 دند كه مقيم گشتند و بقيهء اخالف حاجی محمد كاظمرسان زير اشياِء پنهان كرده بطهران

 داديم كه باالخره ساكن عشق آباد گرديدند . اصفهانی و اخوان و خاندانشان را در بخش ششم شرح

 بخش ششم آورديم كه عاقبت االمر در وطن بماه ذيعقده و ميرزا محمد حسن قناد اصفهانی را شرح احوال در
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 از مؤمنين مخلصين طهران قرار گرفته سالها در جمع اجی لطف اهللا طيفوریوفات يافت و خلفش ح ۱۳۲۵سال 

 --- ۱۳۶صفحه  ---

حيات استاد محمدعلی اصفهانی و نبذه ای از  بهائی بانواع خدمات موفق بود و خاندان طيفوری از اوست و شرح

 ششم آورديم و متمم آن در اين بخش در قسمت عشق آباد مسطور غزلياتش را در بخش

 ست .ا

ّعكاس رحمانی بن محمد حسن بن آقا محمدعلی  ديگراز بهائيان صميم و اخالف قديم اصفهان آقاميرزا عبدالحسين

مقام گشته سالها در جمع  نسب ابوينش را در بخش سوم و ششم مذكور داشتيم صاحب نام و تبريزی االصل كه

 او برجا ماند . مؤمنين ميدرخشيد و خاندان رحمانی از

ششم كه باخالص در ايمان و خدمت بين ثابتين  ر حبيب اهللا خان بن آقا عبداهللا سابق الوصف در بخشديگر دكت

 معروف است .

احوالشان را در بخش ششم آورديم و پدر در  ديگر ميرزا محمود خان فرهنگ و پسرش ميرزا محمد خان كه شرح

سالگی در طهران بسال  ۶۰فون گرديد و پسر بسنوفات نمود . و در تكيه مير مد ۱۳۱۳بسال  هفتادسالگی در اصفهان

ديگر از وجوه بهائيان اصفهان حاجی ميرسيد علی  آشيخ هادی نجم آبادی مدفون شد . وفات نمود و در مقبره ۱۳۳۹

در آنجا نموده در مدرسه معروف  واقع شد و تحصيل علوم ادبيه و عقليه و نقليه ۱۲۷۷اصفهان بسال  تولدش در شهر

و  داشت و چون بنام بابی شهرت يافت مالها و طالب معاندت ورزيدند قامت و تدرس و تدريسكاسه گران ا

 باالخره حاجی شيخ محمد تقی نجفی ( ابن الذئب ) شكايت و سعايت

 --- ۱۳۷صفحه  ---

ه ب يد علیامر باخراج وی از اصفهان داد و الجرم حاجی ّس نزد ّظل الّسلطان حكمران ( ّظل زائل ) نمود و او بی توانی

 مدرسهء سپهساالر حجره و اقامت گرفته بتّدرس و تدريس طهران آمد نخست در مدرسهء امام زاده زيد و سپس در

و در محضر درس  آقاسيد علی اكبر تفريشی و  پرداخت و لغت فرانسه و انگليسی و علوم عصريه نيز بياموخت
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مجتمع شدند و ميرزاعلی نقی صنيع  طالب گرد ویبهبهانی ازمجتهدين حضور يافت و متدرجا  آقاسيد عبدالّله

كرد و طولی نكشيد كه ويرا  مدرسه دخالت داشت بوی ارادت ورزيده مالطفت و مساعدت الممالك كه در امور

و او ناچار شده از طهران  برخاست و تشهير كرد و از مجتهدين طلبيد كه توبه دهند بنام اين طايفه شناخته بمخاصمت

رفته عزيمت ارض عكا كرد و  شتافت و چندی در مشهد بماند و از آنجا بعشق آباد بصوب خراسانمهاجرت نمود و 

دستور دادند كه به  ِء بزيست و او را مأمور عودت بايران نمودهلبهاءحضرت عبدا اّيامی در جوار فضل و عطای

اقامت تبريز كرده  ۱۳۱۲ ازد لذا بسالو با مالها معاشرت كند و بتبليغ آنان پرد آذربايجان وارد شده در تبريز اقامت

و مراتب علم و فضلش  تركی نيك ميدانست طالب بسيار پيرامونش مجتمع گشتند بتدريس پرداخت و چون لغت

 طريق شهرت گرفت و قريب دوسال بدين

 --- ۱۳۸صفحه  ---

ر آن دوسال تأثير خود و طالب فهميدند ولی اقامتش د بسر برد و اندك اندك پرده از اسرارش كشيده شد و مالها

 ابهٰی اسمعيل ابن مالمّحمد ممقانی معروف هدايت بامر  نموده برخی از علماِء و فضال متنّبه و متذّكر گشتند و ميرزا را

برايش صدور يافت ولی عمری وفا نكرده پس از  ِء فرستاده لوحیلبهاءو عريضه ايمان و اخالص بحضرت عبدا شد

طهران آمد و چون برخی از خويشانش از ه ب ميرزاسيد علی بواسطهء شهرت در تبريزدرگذشت و حاجی  اّيامی قليل

تغيير يافته و اينك اقامت امثال وی در آنجا  نوشتند كه اوضاع نفوذ معاندان و تعرض جاهالن در آن بلد اصفهان باو

تشويق و اشتعال احّبا  تبليغ كرد و موجب بوطن رفته قريب دوسال بماند و بنوع احتياط و پاس حكمت آسان است

در مدرسهءتربيت تدريس عربی كرد و  طهران بازآمد و مدت العمر با عائله اقامت جست و سنواتیه ب گرديد سپس

 درگذشت . ۱۳۵۰تا بسال  و اخيرا در دائرهء معارف داخل شده مأموريت بالد همی يافت بتبليغ نيز ميپرداخت

 ثالث بترتيب سن ميرزا آقا مهاجر صحاف و ميرزا عبدالحسين اخوان و ازجمله خاندان بهائی اصفهان در اين دور

 با بابی و بهائی معاشر و مّصدق گرديد و موجبات ابهٰی  و ميرزا حسن فرزانه برادر اكبر در اواخر اّيام اشراق جمال

 --- ۱۳۹صفحه  ---
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 صا از والدشان ميرزامحمد تقی مجتهدماليان متنّفذ خصو تصديق برادر اوسط را فراهم نمود و با همه احتياط كه از

شهر بنوع حكمت و نقل قول مكالمه عرفانی كرده مّطلع و  در بيرون ۱۳۱۲داشتند با برادر اصغر نيز در حدود سال 

والد در گذشت و فرزانه بی پروا بخدمات  ۱۳۱۶ ساختند و اقدام بتبليغ و اجتماعات كردند و تقريبا در سال مهتدی

داديم در جمع متحصنين بود و بعد از تّفرق شبانه  در فتنه قونسولخانه كه در بخش سابق شرح پرداخت و روحانّيه

جماعت مّحله بخانه اش ريخته غارت كرده  خانهء خود رفت ولی بتحريك ميرزا عبداّلرحيم كلباسی امامه ب پنهانی

بردند و او ويرا بدين شرط كه در  بخانه شيخ مّحمد تقی مجتهد معروف باقانجفی ابن الذئه ب ويرا با رنج و آزار

ماند و سنينی در وطن اقامت كرده  و الجرم فرزانه چندی بخانهءابوالزوجه خود آقا سيد هاشم اصفهان نماند رها كرد

طهران گرديدند و خاندان نادری برقرار ماند .  تدريس اشتغال مينمود و باالخره همه برادران مقيم بهمان شغل تعليم و

 ۱۹۲۴اكتبر  ۷تلگراف فرمودند طهران دواچی  رضا ميرزا كه پس از فوتش حضرت ولی امرالّله چنينمحمد  ديگر

 ديگر ميرزا جعفر ثابت كه باالخره مقيم طهران شده محّمدرضا تسليت قلبی ابالغ داريد . شوقی بعائله

 --- ۱۴۰صفحه  ---

ديگر ميرزا حسنخان عهدّيه كه باالخره  شت .امالك پرداخت و خاندان ثابت برجای گذا بشغل داللی بيع و اجاره

گذاشت . ديگر ميرزا اسدالّله طبيب باالخره در  درگذشت و خاندان عهديه برجای ۱۳۵۷شده بسال  مقيم طهران

مقيم سنندج كردستان و ميرزا نورالّله حقيقی  مقيم شد و عائله تأسيس كرده و خلفش آقا حسن حقيقی كردستان

در طهران در مريضخانه دولتی وظيفه داشت و  رديد . ديگر ميرزا ابوتراب جراح كه باالخرهمقيم طهران گ باالخره

 خاندان سهراب از وی برجای ماند و از معاريف اين سيد زين العابدين سابق الوصف در بخش ششم كه برادرش

 ود بواسطه اخوان منتسب باينو آقاّسيد ابوتراب مذكور ب خانواده ميرزا احمد سهراب پسر خواهر ميرزا زين العابدين

باتفاق آقاسيد اسدالّله قمی از اصفهان روانه شد تا در  ۱۳۱۲امر گشته و پس ازنشو و تحصيالت قليله در وطن بسال 

ِء نائل گردد و با آقا سيد اسداهللا در سفر لبهاءعبدا طريق باو خدمت نموده باالخره بشرف حضور محضر حضرت طی
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و آقا سيد اسداهللا ويرا در پورت سعيد مدتی  ميل خط و فارسی و اطالعات از اين امر نمودهمراه بود و تك تا بمبئی

 كرد و در حجرهء تجارت آقاميرزا احمد يزدی بخدمت گذاشت تعليم و تربيت

 --- ۱۴۱صفحه  ---

 ازهء آنحضرتخصوصا آقا ميرزا اسدالّله اصفهانی حسب اج برای مترجمی مّبلغين ايرانی در آمريكا ۱۳۲۲تا در سال 

مطالعه  بهائيان اشتغال بخدمت در اين امر جست و بمكالمه و مريكا شتافت و در اياالت متّحده شمالی بمساعدته آب

ماهيانهء  پيش رفت و طولی نكشيد با بعضی بهائيان آنجا نشريهء متدرجا در ترجمه انگليزی و در تأليف و كتابت

تحرير  دو لغت انگليزی و فارسی نشر نمود كه خود سالها مباشره ب جم باختربهائی اوًال بنام پيامبر باختر و بعدًا ن

احوال و  هم برای تشويق بهائيان شرق نامه های مفصل مشتمل قسمت فارسی آن بود و بعين خّطش انتشار مييافت

تا در هنگام  جست و اجتماعات و انواع امور امرّيه مشاركت و مساعدت اعمال بهائيان امريكا همی فرستاد و در تبليغ

بوده  و با خود بامريكا بردند و در طول آنمسافرت اغلب با ايشان مسافرت آنحضرت بامريكا ويرا در اروپا خواستند

حضرت  آن مباشر ترجمهء بيانات مباركه ميشد و بعد از مراجعت باجراِء اوامر و دستور اقدام مينمود و گهگاهی نيز

ٴ و مطرود گشت او مباشر خدمت ترجمهمترجمی محروم ه ب ن فريد از افتخاراز امريكا بانگلستان كه دكتر امي

 باز در اياالت متحده شمالی كماكان بخدمات امريه مشغول حضوری شد و چون مراجعت بمصر و فلسطين فرمودند

 --- ۱۴۲صفحه  ---

می جلوه داد و او را در مباركه و عكسهای متّنوعه ه گرديد و نجم باختر را بشرح مسافرتهای آنحضرت و خطابات

وی عدم رضايت اظهار ميداشتند و آنحضرت  ازدواجی ميّسر نشد و برخی از بهائيان هم از افكار و اعمال آنمدت

تكميل انگليسی در مدرسه ای گذاشتند و  خواسته مدتی در جوار فضل و حكمت خود نگهداشتند و بنام را بحيفا وي

نبود با جوانان تالمذه در مدرسه امريكائيه  اب حيفا بروی بهائيان دنيا مفتوحاول بين المللی كه ابو در آنمدت جنگ

در وصف احوال آنحضرت كارتی  بود و شب و روز از محضر مبارك استفاده ميكردند و هر روز بيروت معاشر

اعی خود مقداری نوشت و با مس فرستاد و رسالهءنوزده نطق را در تاريخ اوائل اين امر،مي مفصل برای بهائيان امريكا
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از آن بعدا بنام  ٴجمله علميه و اخالقيه و مواعظ آن بزرگوار را جمع آوری كرد كه كثير از بيانات تاريخيه و

و دستورهای  تا بعد از خاتمه جنگ او را باز با الواحی بسيار و مّهم و مفّصل تذكرةالوفاِء مطبوع و منتشر گرديد

 بيشتر اقدامات بعمل آورد ولی اختالف نظر و سوِء عقيدت و او بخدماتیبغايت مّهم باياالت متّحده فرستادند 

 بان كشور فرستادند تلگرافا ويرا مأمور ترجمه فرمودند و در نسبت باو باقی بود و چندی بعد كه فاضل مازندرانی را

 طول مدت مسافرت فاضل در اياالت متّحده موافقت و مساعدت

 --- ۱۴۳صفحه  ---

نگهداشت و هر دو دسته موافقت و مرافقت  او و مخالفينش را بكمال مسالمت و حسن ظاهرهمی كرد و فاضل 

خانوادهء بهائی در آن كشور ازدواج كرد  عودت فاضل باز بهمان اوضاع و احوال بسر ميبرد و با يك كردند و بعد از

جهان رخ داد و شرح باقی از اين ابهٰی طالق واقع گشت تا آنكه غروب كوكب درخشان ميثاق  ولی سالی نگذشته

 الحق ميباشد . احوالش در مطاوی بخش

 بن حاجی ابوطالب در اّيام صباوت با پدر ساكن شهر و ديگر عطا گلپايگانی شاعر اسمش حاجی ميرزا حسن

 ديگر از بهائيان شهير خازن آورد . ابهٰی بعدًا ايمان بامر  اصفهان شد و در اوائل شيخی حاجی مّحمد كريمخانی بود

بن ميرزا هاشم در سال  در اين امر مطبوع و منتشر و معروف ميباشد نامش ميرزا اصغر شاعر بختياری كه اشعارش

فارسی نمود و چون  بختياری متولد شد و تحصيالت مختصر خواند و نوشتن ه.ق . در كوهكيلويه فارس ۱۲۹۶

دارای بهائی  تبليغ نمود كوهكيلويه در آن اّيامخان و دو سه نفر ديگر را  حاجی توانگر قزوينی بانجا رفت و اسكندر

در اين امر است از  بواسطهء خازن بهائی شدند و او را اشعار بسيار عاشقانه شد و پدر خازن و جوانی مالحسين نام

 آنجمله در تأثرات از غروب نّير ميثاق سرود :

 --- ۱۴۴صفحه  ---

 افسوس كه سلطان جهان مير امم

 شيد سماِء علم غصن االعظمخور                
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 آن ّدر كه ز دريای قدم شد حادث

 وله شد بار دگر نها بدريای قدم                

 آن جوهر روح و منجی اهل جهان

 آن اصل بقا فرع بها بحر بيان                

 چون عالم ناسوت مّنور فرمود

 در كشور الهوت بها شد پنهان                

 ايضا :

 شهر قول و در سال عزا در ششم

 درياب غروب كوكب عهد بها                

 سال قمری حرف غمش تاريخ است

 افسوس كه بسته گشت ابواب لقا                

 ايضا :

 پيچيد بهم بساط جسمانی را

 تا جلوه دهد سرير روحانی را                

 برجای گذاشت بهر مشتاقانش

 ها شوقی رّبانی راميثاق ب                

           =============================== 

 و در سرودی گفته :

 --- ۱۴۵صفحه  ---

 جان خسته از تير نگاهش بينم
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 دل بسته در زلف سياهش بينم                

 بر فرقدان پر كالهش بينم

 هر هست و بودی را گواهش بينم                

 هٰی ابپاينده شد ّعز و جالل 

 عالم سراسر در پناهش بينم                

 آن شمس آفاق فرموده اشراق محبوب عشاق

 سرهای مشتاقان همه در خاك راهش بينم                

 گنج الهی شد پديد از ايران

 افزونتر از انجم سپاهش بينم                

 هر خسته دل شد از قيامش دلشاد

 ز ّفر ظهورش آزادگيتی شد ا                

 ايران ويران از جاللش آباد

 افزون ز سابق ّعز و جاهش بينم                

 با صلح اعظم با فرع اقدم افراخت پرچم

 سجود شاهان زين سپس آن بارگاهش بينم                

 بشری كه آنسلطان جان باز آمد

 جان يافت آنعاشق كه جان باز آمد                

 ا آن غصن ممتاز آمداصل بق

 دلها اسير روی ماهش بينم                

 --- ۱۴۶صفحه  ---
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 برده شد محالی ( ؟ ) است كوهستانی و تابع حكومت بهبهانی نام ۱۲۹۳و اساسا كوه كيلويه كه در بخش پنجم سال 

 طّيبی بهمه ئیزياری ) ، اشت بادی ، چرام ( شمسبوير احمد ، ب و بشش قسمت بزبان محلی باين اسامی معروف است :

مأكولشان از بلوط سياه جنگل ارجن مطبوخ بر ساج  و مجموع ساكنين اين محال را ايالت كهكيلويه ميخوانند و نان

جزو حكومت فارس است و كتا واقع در  فرسخ از اول قريه كتا تا اردكان ۱۸جنگل تقريبا بطول  و آن باشند،مي

كثير در مابين آن قوم بّظل رايت  باشد و متدرجا بنوع مذكور جمعی،وهی مياصفهان بر قله ك تقريب چهل فرسنگی

آنان از بيم اشرار مهاجم  نفرند ولی ّعدهء از ۱۳۱چنانكه جمعّيت بهائيان كتا عموما  هدايت و سالمت درآمدند

 نفر ۲۵و در قريهء ديگر بنام تلخ آب واقع در يك فرسخی كتا  بعضی از قراِء ديگر كردنده مهاجرت ب

و در سنين انتظام آئين اخير  ۴۰و در كتك تقريب  ۷۰و در قريه مرغ چار در حدود  ۶۰و در قريه وره شور حدود 

اصفهان فّعاليتی گرفته مركز قسمت برقرار كرد  ايام پراحتشام حضرت وّلی امرالّله است و محفل روحانی اين قرن كه

در محال مذكور فيمابينشان تأسيس كردند  روحانی مراكز امریبرآن جمع كثير سرور وفير يافتند و محفل  از اطالع

 چهارصد نفر عموم جمعّيتشان بشمار آمد و بهائيان قريه كتا و تاكنون در حدود

 --- ۱۴۷صفحه  ---

است و همه از مرد و زن بگله داری و فالحت در  از خويشان ّسيد محمّمد روانبخش رئيس محفل روحانی آنجا

و نان بلوط و جاجم منسوج خود كه همه  كنند و از برنج و روغن و كره و ماست،ار زندگانی ميتنگدستی امر نهايت

ايمانی كه از مهاجمه و محاربه و حّتی  نمايند و بعّلت عقيده،فراهم ميسازند مأكول وملبوس مي را برنج دست خويش

چندسالی قبل ميريدالّله نام صاحب  كهغالبًا خصوصا در ليالی دچار حمالت اعداِء هستند چنان حمل اسلحه ممنوعند

و غارت كرده صندوق محفل  ّسيد روانبخش با هجوم ريخته بهائيان را در جنگل متّفرق غيرت و متنفذ و ابن ّعم

و نيز در قصبهء  مركز حكومت بهبهان شكايت كردند ولی نتيجه حاصل نشده ب روحانی را هم بردند و مظلومان

 بختياری كه دارای چهارده هزار سكنه است جمعچيت بهائی صفهان در خاكبروجن در بيست فرسخی جنوب ا
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و از معاريف  . ۳۶سی و پنج نفر و در قريه گرداب سفلی  به سيصد تن رسيد و در قريه مال خليفه ده و در قريهء امراِء

 ن تحصيلاهل قريهء نيستان از قرای اردستان در شهر اصفها بهائيان در حدود اصفهان ميرزا محمد ناطق

 اشتغال جست و در آغاز ريعان شباب اشعار ُسروده ثمر علوم عربيهء نقليه و عقليه نمود و بوعظ بر منبر و ذكر مصيبت

 تخّلص كرد و بعد از چندی ناطق تخّلص نمود و با برخی از

 --- ۱۴۸صفحه  ---

 ۱۳۲۶بسال  ۲۸ه كرد و در سن كلمات و آيات بديعه مطالع بهائيان مصادف شده در خصوص اين امر مكالمه و بعض

وحدت بشر را بدست گرفته مدت ده سال بادارهء تعليم  فائز بايمان گشت و بسال ديگر سفر بكاشان نمود و مدرسهء

 تبليغ پرداخت و با خاندان بهائی وصلت و ازدواج كرده تربيت نونهاالن و هم حضور در مجالس و انجام خدمت و

و  همدان كه مبلغين باطراف ارسال مينمودند شروع بسير بواسطهء محفل تهذيب ۱۳۲۸عائله تأسيس داشت و بسال 

آن چند سالی ديگر باز در مدرسهء كاشان و هم در  سفر تبليُغی كرد و مدت يكسال و نيم امتداد يافت و بعد از

رت وّلی امرالّله همدان سفر بحيفا نموده بمحضر حض از ۱۳۴۴تائيد همدان بتدريس و تعليم پرداخته و بسال  مدرسهء

و از آن پس در سنين متواليه بدستور محفل روحانی  يافته چندی در جوار پرانوار زيست آنگاه مراجعت كرد حضور

طهران بماند و متدرجا بعلت شدت عّلت قلب از كار  باقسام ايران پی تبليغ رفت و باالخره ناتوان و بيمار شده در مّلی

گشت و كتاب مناظرات الدينّيه از تأليفاتش بطبع رسيد  در گلستان جاويد مدفوندرگذشت و  ۱۳۵۴تا در سال  افتاد

 آمد و محض نمونه چند بيتی ثبت مينمائيم : تأليفاتی ديگر در نثر و نظم و اشعار بسيار از وی بظهور و

 --- ۱۴۹صفحه  ---

 مگر بزلف تو افتاده پيچ و تاب ای دوست

 انقالب ايدوست كه هست جان جهانی در                

 چه روی داد كه ظلمت فرا گرفت جهان

 مگر چو موی تو بر روی شد حجاب ايدوست                
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 مگر جهان چو دل ما اسير هجر تو شد

 كه اينچنين شده آشفته و خراب ايدوست                

 تو كز دو نرگس فّتان بيك اشارهء چشم

 اضطراب ايدوستفكنده ای همه گيتی در                 

 بيا و چشم نپوشان زخيره چشمی خلق

 كه چشم راحت عالم رود بخواب ايدوست                

 يقين بملك تو اشتراك نيست كه من

 هميشه دور و رقيب است كامياب ايدوست                

 ز پا فتاده ام ايدوست دست گير كه هست

 وستنوازش دل بيچارگان ثواب ايد                

 چه جای سرزنش ما كه زلفت از دل خلق

 به نيم تاب برد هوش و صبر و تاب ايدوست                

 دلی كه بی طمع دانه خود بدام آيد

 چه جاحت است بزلف تواش طناب ايدوست                

 بروی خلق ز رحمت گشوده شد در خلد

 تاز آنزمان كه فكندی ز رخ نقاب ايدوس                

 --- ۱۵۰صفحه  ---

 هزار عقده ز يك ّطرهء تو يافته حلّ 

 هزار نكته ز رمز لبت جواب ايدوست                

 بود دفاتر خوبان اينجهان بتمام
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 ز شرح حسن تو ديباچه كتاب ايدوست                

 عجب كه روز وصال تو عاشقان بنشاط

 يدوستهمی كنند بخون دست و پا خضاب ا                

 بسوی شهر علوم و مدينهء آيات

 بروی خلق شد از نقطه فتح باب ايدوست                

 شد از جواهر معنی ز بحر عرفانت

 خزائن دل پر لؤلؤ خوشاب ايدوست                

 كشانده ای ز چراگاه طبع حيوانی

 بشهر علم و عمل خلق كالّدواب ايدوست                

 شقان نگردد روزبهيچ دور شب عا

 مگر دمد ز گريبانت آفتاب ايدوست                

 بحور فضل تو اندر تالطم است ولی

 ز تشنگی همه خلق اندر التهاب ايدوست                

 بعالم امری صاحب اختياری ای يار

 بكشور خلقی مالك اّلرقاب ايدوست                

 اگر نه مالك ملكی چسان بجمع ملوك

 تو مالكانه نمودی چنين عتاب ايدوست                

 --- ۱۵۱صفحه  ---

 اگر نه مطلع نورت نبود عالم خاك

 كجا نمود ملك سجدهَ بر تراب ايدوست                
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 چو تاب آتش آنشمس را نداشت جهان

 بصد حجاب شدی راكب الّسحاب ايدوست                

 دز غيب قدس مّشيت بگاه كشف و شهو

 بانبياِء ز تو در بعث شد خطاب ايدوست                

 ببحر جهل غريق است هر كه غير از تو

 تصوری كند از مبدِء و ماب ايدوست                

 بجز والی تو هركس كه جّنتی طلبد

 به بئر وهم بود طالب سراب ايدوست                

 روايت است كه اندر قيامت موعود

 وّلی عهد ز كوثر دهد شراب ايدوست                

 هماره غصن قدم بر مفاد يسقی االرض

 دهد ز بحر هدايت بخلق آب ايدوست                

 هم او پناه جهان است چون بّنص صريح

 برای حرز جهان گشت انتخاب ايدوست                

 برغم ملحد و ناقض مّحب ثابت او

 اّلسمع شد شهاب ايدوستبرای مسترق                 

 بشرق و غرب چنان شد مهيمن و نافذ

 كه بر عقاب رود حملهء ذباب ايدوست                

 --- ۱۵۲صفحه  ---

 همه معاندت خلق بوده در براو
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 كه برعقاب صدای پر ذباب ايدوست                

 يگانه حرز جهان حفظ اهل ارض و سماِء

 ّحبان ز شيخ و شاب ايدوستحصين پناه م                

 خجسته مخزن رزق و غنا و ملهم غيب

 سقايه بخش امم ذات مستطاب ايدوست                

 مبر زدامن او دست حاجت ای ناطق

 كه هر خطا ز عطايش شود صواب ايدوست                

 ايضا :

 امشب ايساقی گلچهره چه جام آوردی

 بكام آوردی كه مرا آرزوی عمر                

 تا كشانديم تو از مدرسه در دير مغان

 ننگ از دفتر ما بردی و نام آوردی                

 روزی ای چشم كه افتادی از آنرو بر موی

 ياد بادا چه عجب صبح بشام آوردی                

 آخر ای مرغ دل زيرك آزاد مرا

 بچه تدبير تو بی دانه بدام آوردی                

 رد در روی زمين روز قيامت برپاك

 جلوه خاّص كه در محشر عام آوردی                

 --- ۱۵۳صفحه  ---

 بعد برهم زدن مژه نگاهت گويد
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 كز پی جنگ ملل صلح و سالم آوردی                

 گشت در روشنی روز عيان آب حيات

 تا تو خوش نوش دهانرا بكالم آوردی                

 ست تو در باغ بهشتی آراستای صبا د

 مگر از حسن رخ دوست پيام آوردی                

 شعر يا شهد روان بخش و يا سحر حالل        

 ناطق از اين سه در اين صفحه كدام آوردی ؟        

در اين دور و  شائق نيز در اين امر شروقی نموده اشعاری دارد . و بالجمله از اخالفش نسلش برقرار گرديد و برادرش

مهدی اخوان  بر آنچه در بخشهای هشتگانه مذكور آمد مقبرهء آقا ميرزا بر اماكن محترمه بهائی در اصفهان عالوه

در همين بخش  الّشهداِء ومحبوب الّشهداِء استقرار يافت و شرح احوالش الّصفا يزدی است كه نزد مقبرهء سلطان

 ِء كه در حّقش صادر فرمودلبهاءبيانات حضرت عبدا خطابات و ضمن اوضاع يزد مسطور ميباشد و صورت

 ثبت گرديد .

 

 --- ۱۵۴صفحه  -

 را در بخش ششم آورديم . در آن ضمن سابقهء ابهٰی انوار و اّما در نجف آباد كه اوضاع و مشاهير دورهء اشراق 

 احوال جمعی را كه مصدر خدمات شدند نگاشتيم .

صحبت ميرزا سليمانخان ايمان بحضرت نقطه آورد و روزی  مجتهد از استماعاز آنجمله مال قاسم در خانه مال احمد 

و دو سالی ديگر زوجه اش كه درس خوانده و با  حاجی باقر جانم را كه عزم كشتنش داشت هدايت نمود ديگر

اسم را از تّعرض معاندين قرار گرفتند و شبی مالق دينّيه بود مهتدی گرديد و بتبليغ برخاست و الجرم مورد معلومات
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را غارت كردند تا بعد از دو ماه پس از تحّمل زجر  اش،رده پياده باصفهان كشيدند و خانهبيرون آورده زنجير ك خانه

 مستخلص گرديد .                    باّتفاق زين المقربين بسيار

 مذكوره اش حّتی با مراجعت نمود و سالها بود و زوجهء كه در بخش مذكور آورديم ببغداد رفت و بعد از چندی

محّمد مذكور سخت بضدّيت و معاندت قيام كرد و  مالهای محمل مانند مال محّمد نغمه صحبت امری مينمود و مال

فاطمه بيگم زوجه مالباقر پسر زين المقربين  خاندان وسيعی از مالقاسم برقرار گرديد و يك دخترش بنام بالجمله

در گذشت و خاندان  ۱۳۲۸سال  جاوز از صد سال عمر كرد و در حدودديگرش بنام زهرا بيگم مت گرديد و دختر

 عدد رسيدند . مذكور در اين دوره بكثرت

 --- ۱۵۵صفحه  ---

با تعّلق و اخالص  ابهٰی نگاشتيم و او بعد از غروب شمس  و نيز در بخش مذكور سابقهء احوال ميرزا باقر هائی را

ذئب و حكم ّظل السلطان محمد حسين خان  بتحريك ابن ۱۳۱۶حضرت همی خدمت نمود و در سال  نه آب نسبت

سوزاندند و نواده ها و بستگانش را  با سی سرباز بنجف آباد درآمده خانه اش را يغما كرده درها سرتيب سدهی

 طهران آورده بانبار انداختنده ب و باالخره مبلغی جرم گرفته رها نمودند وهائی را مغلوال حبس و مّكرر ضرب كردند

نجف آباد و كوشش بهائيان  يوم در ّسن هشتاد سالگی محبوس ماند و بتظّلمات بهائيان كه مّدت يكسال و دوازده

درآمده ّظل السلطان وی را بدين  الذئب باز در صددش بود و باالخره خفيه باصفهان طهران مستخلص گرديد و ابن

و الواح و آثارش را كه ربودند  شد ولی صندوق كتبوطن با بهائيان نجوشد و در تبليغ نكو شرط امنيت داد كه در

بهائی در خانه اش  درگذشت و حسب الوّصيه باداب تجهيز ۱۳۳۵در صفر سال  ديگر بار بدستش نيامد و عاقبت

كه واقعهء مذكوره  و ما اشاره باقدامات عنودانهء حاجی ياور نجف آبادی مدفون گرديد و خاندانی از او برجاست .

و رجبعلی بن  نموديم و شهادات پی در پی غالمرضا و حسن زين العابدين و برپا گرديد در بخش سابقنيز بدسايس ا

 مال محّمد و حاجی كلبعلی و حاجی حيدر

 --- ۱۵۶صفحه  ---
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دانا و خوش تقرير و تحرير بود و حكومت و دولت را  و محّمد جعفر صّباغ را ذكر نموديم و رجبعلی مذكور مردی

 نمود و اغلب حياتش بكتابت گذشت .،مي ز تجاوزات و تعدّيات آگهی ميداد و دفاعمكاتب خود ا با

فرمودند  ويرا اسدعلی لبهاءبشرف ايمان فائز و حضرت عبدا سالگی ۲۰و حاجی كلبعلی ابن مشهدی حسن در سن 

چون  ر مقابل اعداِءاعالِء امرالّله حرارتی فوق العاده داشت و د بسيار شجيع و قوی القلب و معارف پرور بود و در

از  مضطرب نميگشت چنانچه روزی در اصفهان قريب بظهر جبل ثابت و راسخ و از انقالبات جاهالنهء عوام ابدا

ميكرد يك سرباز نجف آبادی بتحريك غالمحسين خان  چهارحوض معروف اصفهان كه حاليه خيابان شده عبور

فرار كرد و حاجی مذكور بدون اضطراب با  از ترسياور نجف آبادی كاردی بر شكم وی فرو كرد و خود  پسر

معالجه شد و بنجف آباد آمد و  شكم خود را گرفته و با درشكه بمريضخانه رفت و پس از چندی دست درب زخم

او آمده قسم خوردند و قران مهر  اطالع يافتند در لباس تزوير و خدعه بازبان چاپلوسی نزد چون اعدا از صحت وی

نرسانند تا آنكه مدّتی ازاينقرار داد  سالح حركت كنند و ضّديتی با اوننمايند و آسيبی باو ربه وكردند كه بدون ح

 گذشت و حاجی همی

 --- ۱۵۷صفحه  ---

ازخود حّتی يك چاقو در جيب نميگذاشت و او  بدون سالح وبا كمال اطمينان حركت نمود چنانكه برای دفاع

داشت احدی جرأت نميكرد با او  ا برای دفاع از خويش در بغلبود كه اگر مختصر سالحی ر بدرجه ای  قوی

خويش رفت و چون وارد  روزی برای سركشی و بازرسی بامور زراعت بعزم يكی ازباغات مقاومت نمايد تا آنگاه

محاصره كرده باصابت  كرده و سوگند ياد نموده بودند اطراف ديوارهای باغ را باغ شد همان ّعده كه قرآن مهر

گشته و در موقع شهادت سن  شمسی واقع ۱۲۸۷شهادت در روز دهم برج حوت سنه  او را شهيد نمودند و اينگلوله 

و دارای شخّصيت و مقام بود و در  و حاجی حيدر از اعيان نجف آباد و مّتقی و متدين سال بود . ۳۵حاجی كلبعلی 

ميكرد و در سن سی سالگی  ستبداد جلوگيریمساعی مينمود و از تّعديات ّحكام اّيام ا آسايش و رفاه اهالی بذل

 با فتحعلی خان مذكور ياور نجف آبادی قومّيت و قربّيت بشرف ايمان فائز گشت و چون
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 واقع شد و همينكه نزاع ملكی ما بين آن دو رخ داد كه يارو نزديك داشت از جهت ايمان بديع مورد صدمه و اذيّتش

 مفتوح ساخت و مسلمانان كه با حاجی حيدر دوستی و صومت را با وینام ديانت را بهانه خود قرار داده باب خ

 آشنائی داشتند رفته رفته روابطشان را با حاجی قطع

 --- ۱۵۸صفحه  ---

و مجالست با احّبا را قوی و دائم ساخت و متدرجا  نمودند و با ياور مساعد گشتند حاجی بر عقيدهء خويش قائم

يافتند و ياور برای اجراِء نّيات خويش  حكم گشت و عموم اهالی خبربين حاجی و ياور ريشه اش م خصومت

اسالم خارج و شبانروز با بهائيان معاشر  شيخ مّحمد تقی نجفی اظهار داشت كه حاجی حيدر از دين باصفهان رفته نزد

ن بشيخ پيام فرستاد فرستاد ّظل الّسلطا و شيخ حكم قتل حاجی را نوشته و برای اجراِء نزد ّظل الّسلطان و مجالس است

فی الفور كشته شود اغتشاش عظيمی برپا  حيدر متّنفذ و از اعيان و مّلاكين نجف آباد است اگر كه چون حاجی

نجف آباد رفته حاجی حيدر را ه ب آنست كه چندی حبس شود لذا مأمورينی ازطرف ظّل الّسلطان خواهد شد بهتر

داشتند در صدد برآمدند و  با حاجی حيدر دوست و خصوّصيت نيز بمعّيت كسانی كه گرفته بحبس بردند احبچا

و چون ياور از نظرّيهء خود  زياد حاجی حيدر را پس از چندی از حبس خارج ساختند بانواع وسائل و عرض حالهای

حيدر مدّتی در خانه  تطميع نمود كه حاجی حيدر را بقتل رسانند و الجرم حاجی نتيجه نديد عده ای را تحريك و

از خانه خارج  بيرون آمدنش ضرورت مييافت با چند نفر كه همُه مّسلح بودند ت نموده بيرون نيامد و هر وقتعزل

 ميشد تا آنكه روزی با پسرش برای رفتن بحمام

 --- ۱۵۹صفحه  ---

 ِءبطرف او انداختند ولی هيچكدام اصابت نكرد و اعدا از خانه خارج شد و همينكه بدهليز حمام رسيد چهار گلوله

 كمال سرور و شادی باصفهان نزد شيخ نجفی شتافتند تّصور كردند كه كار خود را تمام و او را مقتول ساخته اند و يا

 وعدهء انعام داد ولی بقليل مدتی معلوم شد كه حاجی بقتل و خبر قتل حاجی را داده تا انعامی گيرند و شيخ نيز

خود افزودند و بيش از پيش مصّمم شسدند كه بهر  ر جسارتنرسيده و در كمال صّحت است و بعد از آن اشرار ب
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شبها در اطراف منزلش بكمين می نشستند تا  شود وی را بقتل رسانند و بنوعی مراقب بودند كه اغلب نحوی ميّسر

كرده بحبس ( قماشلو ) كه دستگير شيخ نجفی و ضّديت ياور و حكم ّظل السلطان حاجی را آنكه با اقدامات

چندان عرايض بدربار  و در چهار فرسخی نجف آباد بود برده حبس نمودند و بهائيان الّسلطان شكارگاه ظّل

حاجی حيدر  ناچار شده حاجی را پس از نه ماه از حبس خارج ساخت مظّفرالدين شاه نوشتند كه ظّل الّسلطان

رفت و بدربار  طهرانه هی ببهائيان نجف آباد برای تّظلم و دادخوا همينكه از حبس بيرون آمد با يكصد نفر از

و ياور را بطهران  پافشاری ها و دادخواهی دولت آنروز ّظل السلطان مظفرالّدين شاه عرض حال داد و در نتيجهءآن

 احضار كرد در آنموقع مرض وبا در طهران                                                                .

 --- ۱۶۰صفحه  ---

 و تّظلم بهائيان نتيجهء مطلوبه را در بر نگرفت و از ّشدت ی امور از طهران بيرون رفتنداولياءوع يافت و ظهور و شي

مراجعت نمودند و اغلب ازآن بيچاره ها در راه  مّشقات و بی بضاعتی و هم مرض وبا ناچار از طهران بنجف آباد

مالحظه مينمود نتوانست در نجف آباد اقامت  رو بوطن نرسيدند و حاجی حيدر برای ضدّيتی كه از ياو تلف شدند

حاجی حيدر از منزل صمصام الّسلطنه  رفته خانه ای اجاره كرد و مدتی ساكن شد تا آنكه روزی اصفهانه كند و ب

قصر شمس آباد رسيد معاندين كه ٴ مراجعت مينمود وقتی كه ببازارچه اصفهان بود بمنزل خود بختياری كه حكومت

سوار بر اسب بود شهيد نمودند و  كرده بودند يكدفعه باو شليك نمودند واو را در حالی كه مخفی خود را در مّحلی

ننمايد ولی صمصام الّسلطنه  يافت و اعالن كرد كه هيچكس جسد حاجی را تغسيل و تدفين شيخ نجفی ازقتل خبر

فرستاد كه احدی نتواند از  لحقدرت بود و با حاجی حيدر دوستی داشت و چند نفر مّس مردی با كفايت و لياقت و

و پس از تغسيل در حاليكه جمّعيت  مأمورين با احترام زياد آن جسد را بغسالخانه برده تدفين حاجی مخالفت كند و

صمصام ايستاده اند عكس برداشته شد و پس از آن به تخته فوالدمدفون ساختند . حاجی حيدر  زيادی با مأمورين

 شهيد در موقع شهادت

 --- ۱۶۱حه صف ---
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 هجری در اصفهان رخ داد و ۱۳۲۷شهر شوال  ۲۴ تقريبا پنجاه سال از عمرش گذشته بود و شهادت او در يوم

و  يافت وچون بعد از شهادت حاجی خانوادهء او مورد لعن خطابهای متّعدد از مركز ميثاق بنام اين خانواده صدور

اقامت  شهرياری پادشاه ايران عارض شدند و مدّتی در طهران طعن و شماتت واقع بودند لهذا بطهران رفتند و بدربار

 و دخان ظلم اندكی تخفيف يافت بنجف آباد مراجعت نموده تا هنگامی كه شيخ نجفی در اصفهان فوت كرد

 نمودند .

 مشموّقر و متين و با تقوی و رزين و صحيح العمل بود و اقوا ومحّمد جعفر صّباغ سليم النفس و با حرارت و بسيار

داشتند و معذلك بدون خوف بمجالس و محافل حاضر  عموما با وی مخالفت واغلب از آنان نيز با وی خصومت

بخشيد و صاحب جبينی ّجذاب و قدی رشيق و در ،مي و با تقرير دلنشين خود انجمن احّبا را حيات جديدی ميشد

حسب المعمول بمحفل عمومی كه در منزل شبی  وخشوع بين يار و اغيار معروف و مشاربالبنان بود تا آنكه خضوع

مشاهده گشت و در موقع تالوت  تشكيل شده بود حضور يافت و در آن شب حالت عجيبی از او يكنفر از احباب

 طلب ادعيه نمود و با حرارتی شديد درخاتمه محفل ازهمه الواح گريهء بسيار كرده و از احّبا

 --- ۱۶۲صفحه  ---

منزل خودش كه در خيابان كوچهء شاه بوده او را با  ت نمود و معاندين در نزديكخداحافظی كرده بمنزل مراجع

رسيد چند نفر جمع شده جسد آن مظلوم را برداشته  قتل رساندند و فرار كردند و همان وقت خبر باحبابه ب گلوله

 ۱۳۲۵رمضان  ميثاق صادر اين شهادت در شهر و تدفين نمودند و بعدا صورت زيارت در حّقش از مركز تغسيل

 واقع شد . هجری

كه هركدام تا نجف آباد قريب يك فرسخ مسافت دارد  و نيز در دو قريهء ملك آباد و علی آباد از توابع نجف آباد

بودند و در ملك آباد قائد احّبا نورالّله و اسدالّله و  اّيام قبل در هريك از اين دو جمعی از احّبا ساكن و مالك و در

همان اوقات كه با احّبا مخصوصا با حاجی حيدر  م و رضابيك بودند ياور نجف آبادی مذكور درآباد كري در علی

دچار شدند چنانچه با شيخ نجفی  معاندت ميورزيد سبب شد كه احّبای اين دو قريه نيز بصدماتی خصومت و
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ن دو قريه كشته شوند و بهائيان اي السلطان كه مالك آن دو قريه بود اطالع دادند كه بايد،ّظله همدست شد و ب

دو قريه باشد و اين خبر بگوش بهائيان  الّسلطان و ديگر اشياِء آنان مال اهالی و مسلمانان همان،امالك آنان مال ّظل

 و باغهای خود را ترك كرده برای اينكه عالج واقعه را قبل از رسيد و ناچار خانه

 --- ۱۶۳صفحه  ---

 و اعدا نيز وقت را غنيمت دانسته و بمحض آنكه بهائيان دو خواهی شتافتندوقوع بنمايند هريك بدياری برای داد

بلند نموده و از نجف آباد جمّعيت زيادی با آنان  قريه برای تّظلم بيرون رفتند بحكم شيخ نجفی ضوضا و هياهو

رده هركدام در و عيال مظلومان از ترس فرار ك شدند و بخانه های احّبا ريخته بنای غارت گذاشتند و اهل همدست

مظلومان را غارت كرده صاحب  را مخفی نمودند و در آن روز قريب پنجاه هزارتومان اموال يك گوشه ای خود

بودند و نسوان و اطفال  آنكه روزی كه معاندين در اين دو قريه مشغول چپاول و غارت شدند و نمونه ای از آن وقايع

تر نمايد و يكی از ر از بستان خودشان چيد كه گلوئی ار يك دانه خيادر موقع فر در فرار شدند يكی از اطفال احّبا

طفل با  بر صورت آن طفل معصوم زده خيار را پس گرفت و مادر آن اشرار و غارت گرها سيلی و طپانچهء شديدی

 نآيا برای خياری كه اين طفل در دم آخر از بستان خودما ديده های پر از اشگ بوی گفت ای بی انصاف بی رحم

 قوت سنگی بر پهلوی آن زن نواخت كه چون بنجف آباده ب چيده مستّحق چنين طپانچه گرديد و آن شرور جسور

 قريه مدت دو سال در طهران و اصفهان هرچه ناله و فرياد رسيد با شدت درد پهلو فوت شد . و رجال بهائيان اين دو

 كردند و دادخواهی نمودند احدی بانها گوش نداد و

 --- ۱۶۴صفحه  ---

 و اين ضعفای ناتوان اغلب از ناتوانی و بی بضاعتی تلف ديناری از آن اموال و عقار و اراضی را بصاحبانش ندادند

 قريه و مّحلی ساكن وبزراعت مشغول شدند و در نهايت شدند و پاره ای از آنان جان بسالمت برده هركدام در يك

 تحمل نمودند خارج از تحرير و توصيف است . ی دو قريهقناعت اّيام را گذراندند و صدماتی را كه احّبا
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نجف آباد در اّيام جوانی بشرف ايمان فائز و با كمال و  و نيز حاجی كلبعلی كّفاش پسر كربالئی حسن از بهائيان

و كسبهءبازار از او راضی و در صّحت عمل و  موّقر و متين و در خدمات اين امر جاهد و ساعی و عموم اصناف بسيار

را كه در بين اصناف ميكرد اطاعت  مشهور و عموم ناس بنظر احترام باو ناظر بودند و هر قضاوتی امانت معروف و

در باطن بقصد تّشرف بحضور  هجری باّتفاق برادرش محّمد كاظم در ظاهر باسم مّكه و ۱۲۹۵مينمودند و در سنه 

الطاف و عنايت بی  ر عّكا بشرف لقا فائز و موردخارج شد و پس از زحمات بسيار د حضرت بهاِءاهللا از نجف آباد

شد و پس از  چنين فرمودند كه زيارت مكه شما مقبول و بّعز رضا فائز منتهی گرديد و لسان عظمت خطاب بايشان

ه ب مراجعت نمودند و در بين تمام مسلمين شهرت يافت كه حضرات بيست ماه كه مسافرت آنان طول كشيد بوطن

 كه بعّكا رفته اند ولی از آنجائی كه بسيارمّكه نرفته اند بل

 --- ۱۶۵صفحه  ---

فرستاد با آن شهرت مّهم ضوضائی از عوام مرتفع ،مي مورد وثوق اهالی بود و همواره ارمغانی جهت علما و سادات

بكار و كسب خود مشغول و در بازار كفاشی  و علما از اقوال ناس جلوگيری نمودند و ايشان كماكان نگشت

كلبعلی مذكور وفات يافت و بستگانش جسد  هجری حاجی ۱۳۳۵يافتند تا آنكه يوم دّوم ربيع الّثانی  فّيت كاملمعرو

بلند شد و سادات و علما بنای فتنه و  گذارده و در مزار دفن كردند و ناگاه غلغله و هياهوی ناس او را در صندوق

بود قريب هزارنفر جمعّيت كرده با  سادات متنّفذ نجف آبادسيد علی پيشنماز كه يكی از علما و  فساد گذاشتند و بامر

 خاك سپردند .ه ب ريختند و صندوق را از قبر درآورده جسد را بدون صندوق خود ّسيد علی بر سر قبر

 فوت شد اقوامش با آنكه ديدند اشرار با جسد حاجی كلبعلی وچند روز ديگر تراب خان از بهائيان خوش خلق ّمزاح

 نمودند . در موقعيكه مشغول دفن بودند ضوضائی عظيم و ذلك جسد او را نيز با صندوق در مزار دفنچه كردند مع

كلنگ و تبر و تيشه فريادكنان بر سر قبر آمدند و قبريكه  انقالبی شديد بپا شد و قريب دو هزار نفر جّمعيت با بيل و

 ان با زحمت زياد جسد را از دست آن قوم ربودهبهائي ناتمام بود شكافته ميخواستند جسد را آتش بزنند ولی هنوز

 --- ۱۶۶صفحه  ---
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 و اين خبر چون باصفهان رسيد ضوضا ّشدت يافت و منادی در خانه ای امانت گذاشتند تا تكليف قطعی معلوم شود

دهد اعالم است وای بحال آنكه بحضرات بهائی چيزی ب اسالمی در تمام بازار و معابر ندا كرد كه حكم حكم علمای

 نفر از احّبا را كه از همه ۳۲راهشان دهد و در همان روز  چيزی بفروشد و يا از آنان چيزی خريداری كند يا بّحمام يا

بردند و در نهايت سختی حبس شديد نمودند و ّعده  معروف تر و در بازار رفت و آمد داشتند جلب و بدارالحكومه

حكومت اصفهان تّظلم نمودند و عرض حال دادند ه ب حركت كردند واز احّبا نيز شبانه بطور مخفی باصفهان  زيادی

نفر را پس از زجر و زحمت  ۳۳گرفته آن  شرارهء فساد خمود حاصل نمود و مبلغ نقود زيادی از احّبا تا اندكی

 گذارده بودند بيرون آوردند و با تراب خان را بعد از چند روزی از آن خانه كه در امانت مرّخص كردند و جسد

 واقع شد . هجری ۱۳۳۵اين حادثه در ماه ربيع الثانی زمستان سنه  صندوق در مزار دفن نمودند

 باب الرحی و غيره از نسل سابقين و از تازه مؤمنين در حدود و در اردستان مركزمعروف قديم اين امر در محله

ابت متقدم آقا ميرزا حيدرعلی از بقية از بهائيان ث سيصد تن مجتمع ومقتدر بوده از خود دفاع ميكردند و در آنميان

 الّسيف

 --- ۱۶۷صفحه  ---

 درآنجا وفات يافت و ۱۳۲۳نگاشتيم و باالخره در سال  قلعهء طبرسی بود كه شرح احوالش را در بخشهای سابق

ديگر  خاندان شهير برجای گذاشت كه بنام فتح اعظم معروفند پسران فتحعليخان فتح اعظم خصوصا ميرزا شهاب

مالكين و  ميرزا آقا مجدالّسادات و ميرزاعبدالحسين و ميرزامهدی از ان ميرزا رفيعا موصوف در بخش سابق بنامپسر

اّيامی فيض  ّعكا و مصره طهران برقرار كردند وميرزاعبدالحسين دو بار ب اشراف آنجا كه خاندان رفيعی در اردستان و

تأسيس يافت ق االذكار برقرار گرديد و مكتبی لرحی بنام مشردر باب ا همتشانه ِء يافت و بلبهاءزيارت حضرت عبدا

 گماشت و در وطن و طهران در تبليغ و تشويق و مساعدت شيخ عبدالحسين آواره تفتی را بمعّلمی كه

همجوار دفاع مسلح كردند و گاهی بحبس و تضييق  همی كوشيد ومّكرر ازهجوم مسلح معاندين و مالكين و عشاير

عرب نموده دچار حبس و تبعيد و مّشقت از قبل  عراقه افتند و باّتفاق فاضل مازندرانی سفر تبليغی بو نجات ي افتادند
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مصر و هندوستان و بالد ايران نمودند و آغا  نوعيكه در بخش سابق آورديم گرديد و با هم سفره نجف ب ماليان

ش ّسوم با آنكه اسن بود پس از در بخ شهرت ارباب بنت حاجی محّمدرضا شهيد سابق الوصفه ب بيگوم معروف

 وفات زوجش آقا ميرزا

 --- ۱۶۸صفحه  ---

فرزند بود تا درگذشت ولی نسلش از بنت االخ ارباب  بحبالهء نكاحش بدون ۷و  ۶موسی كاشی مذكور در بخش 

 شرقیفرسنگی جنوب  ۱۴و قمشه ( شهرضا ) واقع در  گرديد و خاندان رفيعی از آن برادران برجای ماند . برقرار

در آنجا قليل و ضعيف بود و دولت آباد را اوضاع در  اصفهان مشتعل بر سی هزار سكنه و عدهء مؤمنين و محّبين

 ششم بتفصيل نگاشته آمد . بخش

 وازمعدودی كه متدرجا فائز بايمان گشتند جمّعيتی تأسيس و در زواره از خاندان مؤمنين كه در بخش ششم نام برديم

 يافت و در آنميان مالرضا عباباف چنانكه در بخش مذكور گرديد كه بعدا محفل روحانی انعقاديافته مجامع برقرار 

برادران و خواهران و اقربای خود و غيرهم هدايت  نگاشتيم علمدار خدمات تبليغيه و غيرها گشت و گروهی را از

از اصفهان و يزد بدانجا سرايت  در بخش سابق ، فتنه مذكوره ۱۳۲۱و مجمع روحانيان رونقی گرفت تا در سال  نمود

قرار بود كه تسليم تقدير گشته مانند  كرده بقيادت امام جمعه عزم هجوم برآنان كردند و حسب شور و مردم شورش

با بستگانش بر بام خانهء خود كه مقدم محلهء  سبيل الهی شوند ولی عربعلی نام از بهائيان بی پروا بهائيان يزد قربانی

 د همينكه شورشيان به پيشوائی امام رسيدند تفنگبرآم مؤمنين بود

 --- ۱۶۹صفحه  ---

بكشيد وگرنه ما دفاع كرده شما را مجازات دهيم و  برافراخته نصيحت و اندرز گفت كه دست از تّعدی مظلومين

 با فغاننشست و امام با پای خونين بفرار برگشت و ديگران  متّنبه نشدند و عربعلی ساچمه روان كرد كه بهدف آنان

 ِء بجزای محافظه از مظلومين و مظلوماتلبهاءحضرت عبدا و عويل متّفرق گرديدند و بعد از آن از ساحت مقدّسه

 بر اسدالّله بن مالرضا را در بخش سابق آورديم و اكنون خطاب تشجيع و تشويقی بوی رسيد و ما تفصيل واقع
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است و در احتماعات روحانّيه و تعليم و تربيت  قرارمحفل روحانی و ّعده ای از مؤمنين و مؤمنات در آنجا بر

مهاجرات بطهران كرده اقامت جسته خانواده نابت  پايدارند و از مشاهير مؤمنين آنجا آقاسيد حسن نابت نوباوگان

 داشت . برقرار

 ورده مساعدتدرآنجا برقرار شد و ازخوانين و مالكين ايمان آ ديگر از توابع بهائی نشين اصفهان فريدن كه جمعيتی

 شيخ محمدعلی قرين عرفان و اشتعال بود و صدراالحرار نمودند و از معاريف مؤمنين و مبلغين نخست حاجی،مي

كرد و در تبليغ قيام داشت و از معمورات  سه گاه ،مي واالبرار كه سالها در وطن و اصفهان صحبت منبری و وكالت

 المحمد باقر بابی معروفتوابع كشه و طرق و طار كه غالبا از م بابی نشين

 --- ۱۷۰صفحه  ---

در كشه موفق بايمان بهائی شدند و برادران مالحبيب  يادگار بود و پسرانش در آنحدود فعاّليت ميكردند اكثريتشان

وی و اّما بابيان اصفهان كه به خ گشتند و هدايت نمودند . بهاّئيته و مالولی الّله با خانواده شان از بابيت متحول ب اهللا

و از نسل آنان و برخی جديدالبابيت بودند و  فيمابين بهائيان شهرت داشتند جمعی ازمتقدمينشان اعراض و اعتراض

كه برخی در اصفهان و اغلب در طهران قرار  حاجی ميرزاهادی دولت آبادی و خاندانش شمرده ميشدند چراغ آنان

با بازماندگان برادران از عراق  در بخش مذكور كهششم تفصيلی ذكر گرديد و داهيهء موصوفة  داشتند و در بخش

و پس از چندی درگذشت و  بطهران رفته اقامت گرفتند ۱۳۲۲و باالخره تقريبا در سال  عودت بوطن نموده بزيستند

محترم اصفهان نيز جوشيد و  نصرالّله بهشتی ، ملك المتكلمين واعظ كه چندی با بهائيان از بابيان جديدالشهره ميرزا

انقالبی مقتول ديگر در  بوده و كشته گشت و شرحی از او و سيد جمال واعظ و ناطق بت ناطق انقالبی مشروطيتعاق

ابن الّذئب كه سابق احوالش را در  و از مشاهير اعداِء اين امر در اصفهان شيخ محّمد تقی بخش سابق ذكر شد .

 غضب و اسف گفتبحال  ابهٰی بعد از غروب شمس جمال  بخش ششم آورديم و پيوسته

 --- ۱۷۱صفحه  ---
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محو و زائل شود وحال پسرش عّباس افندی پدر را  ما بدين خيال مسرور و اميدوار بوديم كه نفوذ و آثار از آن پس

مراتب نقصانی ندارد الجرم بهروسيله بايد تّشبث  ِء ميخواند و در تمامتلبهاءالوهيت نشانده خود را عبدا بر عرش

و حكم بقتل و نهب داد كه نزديك شد شورش  ازميان برد وچندان از اين سخنان بر فراز منبر گفتفئه را  نمود و اين

اصفهان ماجری بشاه خبر داد و شاه  و عاّمه اهالی باعدام اهل بها قيام كنند ولی رئيس تلگرافخانه عظيم برپا شود

خواهد رساند و بالجمله آقا نجفی با  هالكتدين و آئين فساد و افسادی بشود مفسدين را ب تلگراف نمود كه اگر بنام

بخود كرده هميشه جمعّيتی كثير از  در علوم اسالمّيه نيافت بزر و زور وحيله و سالوس روی اهالی آنكه چندان مقامی

طهران گشت و مانند ديواری ه ب هر فرمانی حاضر داشت و گاهی مغضوب دولت و منفی طالب و غيرهم برای اجراِء

 درگذشت . ۱۳۳۲تجديدی بپا بود تا در سال  ل هر نوعغليظ در مقاب

در  ششم شرح احوال آورديم كه تا آخر اّيام حكمرانی اصفهان و اّما سلطان مسعود ميرزا ّظل الّسلطان را در بخش

 نمود و ببود تا آنموقع كه انقالب مشروطيت در ايران شروع قبضه داشت و بعد از پدر سفری باروپا كرده مراجعت

 نوبتی بچنگ انقالبيون اسير گشته نقود نامحدود از او شد و

 --- ۱۷۲صفحه  ---

 ظّلی زائل شد . گرفتند و جاه وجاللش مّبدل بچاه و وبال گشت تا چون

سابقه در بخش ششم آورديم و دو سال پس از نوبت اّول  و اّما پسرش سلطان محمود ميرزا جالل الدوله را نيز

باز بحكومت آنجا منصوب شد و با  ۱۳۱۰در سال  مه و مذبحهء اهل بها برقرار كرددر يزد كه چنان هنگا حكومتش

ترسيدند و دست از تّعرض و بدگوئی باين امر  معامله بعكس كرده كمال محافظت و رعايت بنمود و معاندين اهل بها

بهر چنانكه ضمن با حاجی محمد تقی ابن ا بحكومت يزد رفت و چون در طهران ۱۳۲۰ّسوم در سال  كشيدند وبار

تبليغ اهالی همراه برد و احترام تام بجای آورد و  آورديم دوستی يافته اظهار ايمان كرده او را بيزد برای بيان احوالش

مشيرالممالك مستوفی يزدی متّفق شد كه بتحريك  اهل بها مالطفت و مساعدت نمود ولی پس از چندی با باحاد

حاجی ميرزا محمود افنان گفت چرا ه ب د گرد آورند و مشير در قلعهء حكومتیبرانگيزند و اموال و نقو مالها فتنه
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افنان جواب داد كه شروع اين امر  و تبليغ اهالی داريد و شورش و انقالب فراهم مياوريد اينهمه اصرار بدعوت

برآشفته و  ببنديم .؟ مشير ميراثی و ثابت ما است چگونه ممكن است بكنجی نشسته لب ازخاندان ما شد وعقيدت

 سخنانی چند بجالل الدوله

 --- ۱۷۳صفحه  ---

 قريب چهارماه نيران فساد مشتعل بود وهشتاد تن باّشد گفت و فتنه شروع گرديد و بنوعيكه در بخش سابق نگاشتيم

 بدست ظالمان افتاده مقتول گشتند وتقريبا يكصد و بيست عذاب مقتول و چهل تن متواری و هالك گرديدند و يا

بر وی  شاه معزول شده بطهران رفت و متظلمان و طلبكاران ان تاراج شدند و جالل الدوله بحكم مظّفرالدينخانم

و حاجی آقا  و حسينقلی خان نظام السلطنه مساعدت در اقدامات كرد جوشيدند وصدارت با شاهزاده عين اّلدوله بود

را  يابان پيشكاران ّظل الّسلطان و جالل الدولهطهران روزی در خ محّمد عالقه بند يزدی از بهائيان معروف ساكن

 غارت يكصدو بيست خانوادهء يزد را انكار ميكنيد آيا دارائی تهديد كرده پيام فرستاد كه هرگاه شهادت شهدا و

تحقيقات و كشف قضايا معين نمود و بعدا كه دورهء  مالبهرام پارسی را كه ازميان برد و عين الدوله روزی را برای

خاطر شاه شد و امير بهادر بارباب جمشيد پارسی  محّمدعلی شاه رسيد و جالل الدوله مورد نفرت و استكراه سلطنت

 مطالبه كند و او با سرباز مّسلح باندرون خانه اش رفت داد كه اموال از دست رفته را از جالل الدوله بسختی دستور

ِء فرستاده بواسطه مسافرين لبهاءمحضر حضرت عبداه ب و در خالل احوال مذكوره جالل الدوله عرايض توبه وانابه

 زائرين

 --- ۱۷۴صفحه  ---

 ن امالكش در مقابل استقراض مبالغچو ۱۳۳۰ ساله التجا و اصرار كرده درخواست عفو و غفران نموده و نوبتی ب

باز ستاند و باالخره اقدام نتوانست امالك  ميرزا عزيزالّله خان بن ورقا بيع شرطی رفت و بهيچ نوعی از كثيره نزد

رسيد كه آقا ميرزا عزيزالّله خان امالك را مسترد  حاجی ميرزا محّمد تقی ابن ابهر عريضه فرستاد و لوحی برهنمائی

ِء در ممالك اروپ لبهاءحضرت عبدا جالل الدوله ابراز ايمان و اخالص نمود و در اّيام مسافرت كرد و بالجمله
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كه چون بسعی و ّجد تشرف حاصل  كرده مورد عفو ومالطفت گرديد بخالف پدرشتوبه و انابه  تّشرف حاصل يافته

 و قبول نشد . نمود مورد مالطفت

 بروجرد  

                       ******** 

ششم  آقا جمال معروف متعلق بدورهء حضرت بهاِءاهللا در بخش تفصيل اوضاع اين امر در بروجرد ضمن شرح احوال

 جريان ۱۳۲۸و شهودی نداشت تا آنكه در اين دوره در سال  جا نّمو و ازدياد بلكه ظهورآورديم ولی امر در آن

 برادران حاجی ّسيد حسن و حاجی ّسيد علی اكبر آوارگان و و نبعانی نمود و ّعده ای فائز بايمان شدند ازآنجمله

 --- ۱۷۵صفحه  ---

جرد نظر بامور تجارتش بهمدان و رشت رفت و در برو حاجی ميرزاحسن نيكو و مقدم برّكل حاجی عبداّلرحيم كه از

و اشتعال گرديد و مراجعت ببروجرد نمود و فی  فاضل مازندرانی مالقات كرده در يك جلسه موفق بايمان آنجا با

روی عين خط شرح حال كه حاجی سيد علی اكبر  موجب بيداری و قيام آنجمع گرديد و تفصيل واقعه را از الحقيقه

 " نگارنده حاج سيد علی اكبر آوارگان ابن مرحوم نوشت در اينجا ثبت ميداريم و هی هذه :مذكور  آوارگان

 برای كارهای تجارتی الزم بود مسافرتی ۱۳۲۸در سنهء  هجری در بروجرد تقريبا ۱۳۰۳ّسيد حسن يزدی متولد 

تجارتی  بودند وطرفسادات دزفولی كه ازنجبای همدان  برشت نمايم برحسب معمول موقع ورود بهمدان در منزل

بواسطهء  در چاپارخانه مرا مشايعت نموده همراه بودند در آن سال هم داشتم ورود نمودم موقع حركت برشت ايشان

را از بين  و اكراد خيال حركت بطهران داشتند تمام وسائل مسافرت طغيان ساالرالّدوله كه با يك ّعده مهّمی از الوار

آهسته  حامل پست بود بنابراين بليط گرفته خواستم حركت نمايم ت با گاری كهبرده بودن فقط منحصر بود مسافر

 مراقب باشيد معاشرت ننمائيد زيرا كه اين غالم پست كه آقايان دزفولی به بنده اظهار كردند كه در بين راه

 --- ۱۷۶صفحه  ---

 ابی را ببينم چه هيوالئی است چونمايل بودم كه يكنفر ب همراه شما ميباشد بابی است بنده نيز در آنموقع خيلی
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 و ذهاب در بروجرد نميشد كه دارای اّطالعاتی باشند در آنموقع راه لرستان بواسطهء شرارت الوار مسدود بود و اياب

اغلب  آقايان طباطبائی كه خيلی از اشراف بودند بطوريكه عالوه اهالی بروجرد سه قسم مردمان بودند يك قسمته ب

 با آنها حركت ميكرد قسمت ديگر از آقايان علماِء و طالب ئی متجاوز از ده نفر نوكر مّسلحدر موقع حركت بجا

ومتّفرقه  حوزهء علمی اصفهان ميدانستند قسمتی ديگر از تّجار بّحدی با نفوذ بودند كه اهالی بروجرد آنها را مهمتر از

گفتند  ز تّجدد نشنيده بودند موقعی شخصی رابوده ابدا بوئی ا بودند كه آنها نيز دارای رفتار و اخالق يكنواخت

اين  كه حدود الهی را مجری نمايند بشخصی كه بايستی مجری شراب خورده است آقايان در مدرسه حضور يافتند

نفر  يك موقع نما كه سفيدی زير بغل نمايان شود و همچنين در آن حد باشد دستور ميدادند كه دستها را بّحدی بلند

تعقيب  نحو كنونی ماشين نمايد آقايان علماِء اينقدر قّضيه راه ب خواست موی سر خود را نتراشد بلكهاز تاجرزاده ها 

 نمودند كه اقدام بتراشيدن سر آن شخص نمود اصطالحات و پافشاری كردند كه باالخره حكومت وقت را مجبور

 --- ۱۷۷صفحه  ---

 همدان هست يكنفر پيرمرد كه بّكلی منزوی و خانه نشين كه در بهائی ابدا شنيده نشده بود فقط بابی شنيده ميشد

 ايشان بعضی زمزمه ميكردند كه بابی است ديگر كسی نبودٴ ان كه بعدا ذكر او ميشود در بارهبود باسم ميرزاباقرخ

خ شي اين بود كه در قصص العلماِء بعد از ذكر حاالت حضرت بنده در آن موقع اّطالعاتيكه از اين طايفه داشتم فقط

طبرسی و ٴ يخ جلد قاجارّيه شرح واقعات قلعهو نيز در ناسخ الّتوار باب مينويسدٴ حسائی و ّسيد رشتی بنام شرح فتنها

اين ه ب خودش باشد مينويسد چون در سابق بمناسباتی مراجعه قّضيه نيريز و موضوع شهادت را بنحوی كه منظور

هفته  م و نيز در آنموقع بمعّيت يك ّعده از ّطالب و تّجار همهبود قسمت ها كرده بودم تا اين اندازه دارای اّطالع

خوانديم ،مي ندبه و دعای توّسل برای تعجيل ظهور حضرت حّجت روزهای جمعه جلسهء صاحب الزمان برپا و دعای

 جانب من نمودهه كه سيف الّله بيك نام داشت روی سخن را ب خالصه بعد از حركت پست از همدان غالم پست

 كرد كه آيا ديانت تحقيقی است يا تقليدی ؟سئوال 

 تحقيقی است . س _ حضرتعالی تحقيق فرموده ايد ؟ ج _ 
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 ج _ بلی

 س _ چه دينی را انتخاب كرده ايد ؟

 --- ۱۷۸صفحه  ---

 اختيار كرده ای بلی ديانت من اسالم است . ج _ عجبا اين چه سئواالتی است ميكنی كه چه دين

 مذهبی هستی ؟ داراست در چه شعبه وس _ ديانت اسالم شعباتی 

 ج _ در طريقهء جعفری و اثنی عشری .

 س _ يك ديانتی در عالم ظاهر شده بنام بهائی كه ملل

 مختلفه نيز بان اقبال كرده اند ، آنها چه ميگويند ؟

 مقصد شما بابیو تا حال اسمی از بهائّيت نشنيده ام گويا  ج _ سيف الّله بيك من از اصطالحات آنها مربوط نيستم

 است ؟

 س _ چنين تّصور نمائيد ، آنها چه ميگويند ؟

 نيسستم . آنها ٴشر نبوده ام آشنا بافكار و عقيدهج _ برای اينكه معا

مبنای تحقيق براين است كه انسان ماقبل و مابعد  س _ پس معلوم ميشود كه تحقيقات شما ناتمام است چه كه

چگونه اديان را رسيدگی كرديد كه ديانت  ضّيه را قضاوت كند جنابعالیرا رسيدگی نمايد كه تواند ق هرچيزی

 ناتمام بوده ؟ را تّحری نفرموده ايد ؟ پس معلوم ميشود تحقيقات شما حضرت بهاِءاهللا

 ج _ موّظف هستيم كه ديانتی كه در عالم رسمی است رسيدگی

 --- ۱۷۹صفحه  ---

توّقف چيست در صورتيكه ديانت حضرت رسول  ف شده اند عّلتنمائيم به بينيم نفوسی كه در مراتب قبل متّوق

موّظف نيستم اظهارات شما را تعقيب نمايم چه كه  ثابت و حّقانيت اّئمه اطهار بر ما محّقق گرديد ديگر اكرم بر ما

 اظهارات بر خالف انتظار است . اين
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 انتظاراتی نداريد ؟ س _ بعد از حضرت رسول و ائّمه اظهار هيچگونه

 _ چرا ظهور حضرت حّجت .ج 

 استماع اين كالم چون تابحال نشنيده بودم باين صراحت س _ اينها ميگويند كه حضرت حّجت ظاهر شده است . از

 احوال سيف الّله بيك احساس كرد كه من خيلی عصبانی خيلی احوال بنده تغيير و مدّتی ساكت بودم از اين تغيير

 شده ديگر ظهور نخواهد كرد و اگر بعقيدهء شما ظهور ها حضرت حّجت ظاهرام گفت عزيز من اگر بعقيدهء ما،شده

 حارس حضرت نيستيم حضرت حّجت مستقل االرده است نكرده البّته ظاهر خواهد شد ما و شما هيچيك حافظ و

 چه اينقدر گرفته وعصبانی شديد ؟ چنانچه جنابعالی بخواهيد موضوعی را بفهميد پس برای

 كه كسی تاب استماع آن را ندارد چگونه حضرت حّجت بيك شما موضعی را اظهار مينمائيد ج _ آخر سيف الّلة

 --- ۱۸۰صفحه  ---

 نداريد اّطالع حاصل كرديد و بنده كه در شهر و اغلب ظهور كرده ؟ شما كه هميشه بيابان گرد هستيد و سواد هم

 با اشخاص با اّطالع معاشر هستم نفهميدم !

 نيست كه در پيشگاه يك ّعده معلومس _ اين اّول ظهوری 

 و ۱۸۰۰سال و ديانت حضرت مسيح متجاوز از  ۲۰۰۰از  و يك ّعده مجهول باشد از ديانت حضرت موسی متجاوز

مانعی دارد  در پيشگاه ّعده ای معلوم و ّعده ای مجهول است چه سال ميگذرد و هنوز ۱۳۰۰شريعت اسالم تجاوز از 

ننمائيد  غير معلوم باشد ؟ اگر هزاران سال نيز بگذرد و تحقيق يگذرد در نزد شماكه از ظهوريكه هنوز يك قرن نم

 البّته در نزد امثال شما مجهول است .

 انتظارات را دور بياندازيم و بگوئيم تمام وهم و خيال بوده ؟ ج _ يعنی سيف الّله بيك تمام اخبارات و احاديث و

 اخبارات صحيحه تمام انبيا مطابق باشد چه كه موعود تمام يم كه باس _ خير نه چنين است ما منتظر ظهوراتی هست

به ميرزا  چون من سواد ندارم شما را رهنمائی مينمايم در قزوين مرسلين است و تمام مبّشر اين ظهور بوده اند منتها

 آيا شما همعلی ارباب كه تاجر است . گفتم سيف الّله بيك  موسی حكيم باشی كه معروف است و در رشت به آقا
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 كتاب داريد ؟ گفت بلی كتابهای متعّدد از جمله ايقان

 --- ۱۸۱صفحه  ---

 در حال من گرچه مختصر تغييری حاصل گرديد ولی در بين و مفاوضات . در اينجا سخن مذهبی خاتمه پيدا كرد

ت سيف الّله بيك فراموش در بعض قسمتها اگر عين عبار راه كامال از آقايان اجتناب از معاشرت مينمايم و در اينجا

در قزوين توّقف نكرديم و در رشت هم حاضر برای  نشده باشد ولی مفهوم سخن بطور تحقيق همان است و ذكر

كار خود را انجام و مراجعت ببروجرد نموده سه  قضّيه نشده چه كه يقين دانستم كه بی اصل است . در رشت فهم

مأمور بروجرد شد پس از ورود اشخاصی  قی برياست تحديد ترياكموضوع گذشت ميرزا احمد خان نرا سال از اين

هيچگونه اظهاراتی نبود مقارن اين  كه رئيس تحديد بابی است ولی از جانب خودش در آنموقع زمزمه های ميكردند

وز رشت بودند وارد بروجرد شد ر كه خيلی سابقهء رفاقت داشتيم با هم چند سالی ايشان در احوال يكنفر از دوستان

مذهب اين شخص چيست گفتم  منزل رئيس تحديد در بين راه سئوال نمود از من ميدانيد جمعه باتّفاق هم رفتيم

منزل آقای نراقی رفيق من  نكرده ايشان گفتند امروز معلوم مينمايم . پس از ورود در هرچه هست تا حال اظهاری

دعوت ناهار كردند  يكروز در رشت مرا بنقطه ایگفت از عجايبات اين است كه در  روی سخن را بطرف بنده نمود

 ّعده كثيری نيز بودند معلوم شد كه آن

 --- ۱۸۲صفحه  ---

 اهل بان ميگفتند فاضل مازندرانی گرچهحضور داشت كه  نفر بهائی است شخص جليل القدری نيز منزل متعّلق بيك

بياناتش حقيقة  ديانت جديد باسم بهائی ، ولی تمام اثبات دين ، عمامه نبودند ولی خيلی نّطاق و متكّلم عنوان سخن در

تصديق  كالم و گفتار آن شخص گرديدم كه قضّيه را تعقيب و باالخره معقول و دارای فلسفه و من بقدری شيفته

 از آنجائيكه هميشه ميبايستی فيمابين متّكلم و مستمع يك قّوهء كردم اينك شخص شما مرا يكنفر بهائی بدانيد

ارتباط اّخوت و يگانگی رخ ندهد فصل است و اتّصال  اطيس ايجاد شود كه كالم مؤثر شود و اگر چنينجاذبهء مغن

آدم خيل مؤّثر شد در مقام نصيحت گفتم عزيز من  نيست و نتائج منظوره حاصل نگردد اينست كه اظهار اين قلبی
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ايند اشك از حلقه های چشمش قطعه قطعه مينم لرستان است بمن گفتی ديگر بكسی نگو زيرا كه تورا اينجا

من چون تازه نگويم پس بكه بگويم ؟  شد گفت چكنم موضوع باين مهّمی در عالم رخ داده اگر بشما سراشيب

فرستم از سلطان آباد اراك نزد ،مي كه بشما صحبت نمايم ندارم و كتاب نيز در اينجا نيست ای،تصديق كرده ام احاطه

جلسه خاتمه پيدا كرد متّفرق  جلد كتاب ايقان ميطلبيم كه شما نيز مراجعه نمائيديك  آقا ميرزا آقاخان قائم مقامی

 شده رفتم منزل موضوع را با

 --- ۱۸۳صفحه  ---

 در آن زمان اگرچه بتجارت مشغول بودند ولی روزها نيز اخوی حاجی سيد حسن كه چند سالی از من بزرگتر بود

نيز  روزهای جمعه نيز عّضويت داشتند مذاكره نمودم ايشان مانیّزليل عربّيت بعالوه در جلسهءصاحب امشغول تحص

 حضور يابند زيرا عقيده داشتند كه هرچيزی علم آن بهتر از حاضر شدند كه كتاب مستطاب كه برسد برای استماع

رئيس تحديد و اخوی و شخص رشتی با يكنفر ديگر از  جهل اوست قريب پانزده روز گذشت كه كتاب وارد شد

صفحه كه تالوت گرديد از آن لحن عبارت و  منزل بنده حضور يافتند شروع كرديم بتالوت كتاب چند شباّول 

دانستم كه قابل تعّمق است قسم بخدا اگر اين  بنده تا اندازه ای منقلب شدم كه تّهور حالم ساكت و فصاحت كالم

رای عالم كافی بود چه كه بيانات اين ايقان ب هيچگونه معجزاتی دارا نبود فقط نزول كتاب مستطاب ظهور اعظم

بّسن رشد رسد بيانات اين كتاب مستطاب نيز  طفلی كه از مقام شيرخوارگی تدريجا استعداد بدهند تا كتاب بمثابهء

معلومات آن می افزايد اگر صدها مرتبه تالوت شود  مجاهد بهمين نحو تدريجا از خرافات آن كاهيده و بر بشخص

 نصفه كتاب تالوت شد شب بعد نيز بقّيه تالوت گرديد فت و استنباط مينمايد . آنشب تقريبانكاتی تازه دريا باز

 --- ۱۸۴صفحه  ---

 هم قرائت پس از قرائت و مطابقه نمودن اخبارات آن با بعدا چون احتياج بدالئل نقلی داشتيم كتاب فرائد را

 نموده باز مراجعه بكتاب فرائد البّته در اين مورد ايقان مّجلدات بحاراالنوار يا اصول كافی مجددا مراجعه بكتاب
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نيست كه بتواند مشكالت آنرا ّحل نمايد قضّيه را بچند  موهومات هم زياد و شخص مّبلغ كه خيلی احاطه داشته باشد

مايند دعوت شد كه شبها حاضر شده آنها نيز استماع ن از علماِء و ّطالب جلسه صاحب اّلزمان اظهار و از ايشان نيز نفر

كردند كه مراجعه باينگونه كتاب ذهن شما را  نيز كتاب ايقان و فرائد را استماع پس از خاتمه بنده را نصيحت آنها

و قرار دادند كه موضوع اين جلسه را  خوب است شما نيز موقوف نمائيد آنها نيز ديگر حاضر نشدند پريشان مينمايد

شديم يك ّعده ديگر از رفقاِء جلسه  ا برای آگاهی و فهم قّضيه ناچارنمايند و نه بنده . بعد نه ايشان بكسی اظهار

كتاب ايقان و فرائد و مطابقت  كرديم آنها نيز شبهای متوالی حضور يافتند پس از تالوت صاحب الّزمان را دعوت

ود را ّحل مشكالت خ كافی آنها نيز ديگر حاضر نشدند چون از اين راه نتوانستيم نمودن با كتابهای بحارو اصول

نيز مراجعه كرده  كتاب رّديه كه يك احقاق الّحق بود وارد كردند ردّيه ها نمائيم ناچارا بهمدان نوشتم چند جلد

 كنار انداختيم قّضيه مجاهدت ما تقريبا

 --- ۱۸۵صفحه  ---

 ردگارانيمه شب اوقات سحر متوّسل بّحق شده كه پرو شش ماه با وجود جدّيت های تمام انجام گرفت چه قدر

متّفرق و  تا اينكه باالخره مراتب يقين برای ما حاصل ، كتابهای تو مقّلب القلوب هستی ما را بصراط حّقه تقليب بفرما

تصديق  و مشتعل شديم بهمان اشتعالی كه برای هر مبتدی در اوايل آثار مباركه زياد وارد بروجرد شب ها مراجعه

تصديق  نراقی و جناب اخوی و ميرزا باقرخان و چند نفری ديگر كه ایرخ ميدهد در خالل اين احوال با معّيت آق

راه  بروجرد در آنموقع تازه تشكيالت ژاندارمری برای افتتاح نموده تشكيل محفل روحانی گرديد ( در بروجرد ).

 مترياست آنها منصوب آنها هرسه سوئدی بودند و حكوه ب لرستان شده وماژوردوال و ماژور دوماره و شلدبرن

دارای اطالعات و خيلی نيز همراه بودند يك ّعده از  بروجرد نيز با نظام الّسلطنه بود كه از قرار اظهارت خودش

نموده شبها را جلساتی دائر بود چه كه مصّدقين  ژاندارمری كه دارای تصديق بودند آنها نيز خود را مّعرفی نفرات

برای استماع و فحص كالم حضور مييافتند هيچگونه  ه مردماغلب اشخاص باعنوانی بودند شبها ّعده ّعد بروجرد
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چه كه اّطالعات كافی نداشتند لهذا از عراق و  قبال نبود علماِء بروجرد نيز متّحير بودند كه چه واقعه است مانعی نيز

 همدان چند

 --- ۱۸۶صفحه  ---

اختيار ،بی بنمايند منظره تماشائی است احّبادر اطراف آن كتاب  اتی دائر و مذاكرهلد كتاب ّرديه وارد آنها نيز جلسج

چندی بهمين  بهمين نحو كوشش دارند برای فراگرفتن دالئل رّديه . هستند در اقامهء برهان ثبوّتيه ، آقايان علماِء نيز

 فرستادند نزد رؤسای ژاندارمری تقاضای تبعيد چند نفر منوال گذشت آقايان علماِء يكنفر نماينده

نداريم هركسی مخالف انتظامات رفتار نمايد البّته  ذر شده كه ما دخالتی در امورات مذهبینمودند آنها متّع

نيز جواب دادند مملكت مشروطه نميتوان اشخاص  خواهيم نمود بعد فرستادند نزد نظام الّسلطنه ايشان هم جلوگيری

د اجراِء خواهم نمود لهذا تلگرافی دستور دهن خارج كرد شما ممكن است با مركز مذاكره نمائيد هر نوع را از وطن

يك ّعده اشخاص را تقاضا كردند در اينجا نيز نتيجه  نمايندگان بساحت مجلس و هيئت وزراِء نموده تبعيد توسط

ارات نبوی است كه تمام مذاكرات يا از اخب از طرفی اشخاص كه تنها حضور در مجالس مينمودند ميديدند نگرفتند

اگر حضرت حّجت ظاهر شده شما چرا  ّيه است آنها نيز بعلماِء اعالم سخت ميگرفتند كه آقاقرآن تيا استدالل از آيا

يكی از اعاظم علماِء بروجرد  ظاهر نشده چرا مّدعيان ظهور را قانع نمينمائيد ؟ در آنوقت خاموش هستيد ؟ و اگر

 آقای شيخ حسين نجفی بود

 --- ۱۸۷صفحه  ---

 باين طريق كه شخص محترم موّقری در بروجرد باسم نجفی تدبيری انديشيدگرچه اهل بروجرد بود ولی معروف ب

گله مند  ايشان اظهار كردند كه ديروز آقای شيخ حسين از شما نظام العلماِء داشتيم يك روز فرستادند بنده رفتم منزل

نمائيم فردا  ق از آقا ديدنفردا صبج انتظار دارم كه شما بيائيد باتّفا بودند كه مّدتی است از ايشان مالقات نكرديد

داده اند كه  شديم مالحظه شد كه هنگامه ميباشد يك جلسه مهّمی تشكيل صبح كه باتّفاق نظام العلماِء وارد منزل آقا
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 از ّطالب و تّجار و نمايندگان حكومت و نظّميه و بعضی دوائر مركب است ّعده ای از آقايان طباطبائی و عّده ای

 )۱ر مّحوطهء حياط مّسلح ايستاده اند (مالزمان آقايان نيز د

__________________________________________________________________ 

بودند از حيث ثروت و قدرت نيز در تجارتخانه  ) حاجی اسداهللا تاجر اصفهانی كه شخص محترم پيره مردی۱)

مشاوره خود قرار ميدادند برحسب اتفاق  ور طرفاّول بودند بقسميكه حكومت ، ايشان را در خيلی ام بروجرد شخص

كردند حّتی كرارا اظهار مينمودند كه من در ،مي حجره واقع و خيلی با بنده و اخوی نيز اظهار مالطفت ايشان همسايه

شما را بخانواده عصمت و طهارت ميدانم  ّشكی ندارم زيرا كه در سابق شجره نامه شما را ديده و انتساب سيادت شما

با ايشان بخوبی مذاكره و همه گونه كتابهای  خيلی ما را نصيحت بعدا برای اينكه معاشرت كامل داشتيم اين قضايادر 

 دسترس ايشان نهاده و تالوت ميگرديد تا آنكه بخوبی امری نيز در

____________________________________________ 

 --- ۱۸۸صفحه  ---

 ده مرعوب شده قسمیجلسه با اين هيمنه اين بود كه بن

__________________________________________________________________ 

آقا شيخ حسين مجتهد اظهار مينمايند كه حضرت  از مقصد ومقصود اّطالع حاصل نمودند موقعی در محضر آقای

ندارند با اينها بخوبی مصاحبت و  همهء ائّمه اعتقاده ب ديانت اسالم مذهب هائی هستند كه به يك يا چند بلكه آقا در

دارند در امام دوازدهم اختالف دارند آنهم در  بنمايند اين طائفهء جديده تا يازده امام كه با ما موافقت معاشرت

هستند چه واقع شده كه برای اختالف يكنفر  وّاال منكر نيستند شبهه را قوی مينمائيم كه اينها يازده امامی شخص

ضروريات اسالم شده اند جواب ميدهد  آقا جواب ميدهند كه اينها منكر ۰۰۰رای آنها قائل ميشوند ب اينهمه تضييقات

هستند باز منكرين و مخالفين آنها  ضرورياتی از وجود مبارك امام بهتر كه اصول و اركان ديانت كه حضرت آقا چه

توحيد و نّبوات انبياِء و ائمه ه ب طائفه قائلدانيد آقا جواب ميدهند كه خير اصال اين ،نمي را از جامعهء اسالم خارج
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ولی بواسطه اطالعاتی كه دارا  منكرات را نيز جائز ميدانند گرچه ايشان ساكت ميگردند هدی نيستند بلكه اشاعهء

را اغماض و يا  شود كه تا اين درجه هم ممكن است موضوعی،شان مي،و استعجاب شده بودند خيلی اسباب حيرت

اينكه  مواقع با تّجار و اشخاص متّفرقه نيز مذاكره ميكردند ولی برای حّتی اين قسمت را در خيلیسوِءتفاهم نمود 

 كه رخ داد ايشان نيز حاضر و مداخله كردند آقای آقا پيرمرد و متّمول بودند باالخره در كّليه اجتماعات و ضوضائی

رفی اصرار مردم را برای فهم قضّيه مالحظه و از ط شيخ حسين كه بيداری اشخاص را تا اين درجه مشاهده نمودند

 ۹/۱۰/۲۰جلسه را كه قبال ذكر شد تشكيل دادند .   كردند چنان

 ّسيد علی اكبر آوارگان                                        

 --- ۱۸۹صفحه  ---

اين عقيده ها نيست اشخاص بگويند كه فالنی دارای ه ب صحبت نمايم كه آقايان قانع و خوشحال گرديده در ضمن

باال معّين كردند باالخره آقای آقاشيخ حسين روی  مجلس احترامات كرده جا برای بندهه اّتهام است ورود ب بلكه

 طرف من نمود چه هنگامه در بروجرد راه انداخته ايد ؟ه راب سخن

 ج _ آقا راجع بچيست ؟

 س _ شنيده ام ازاشخاص بعضی سئواالت مينمائيد ؟

 ا سئوال بر دو قسم است عقيده ای و استفهامیج _ حضرت آق

 در حاالت حضرت خليل الرحمن داريم كه عرضه ميدارد ؟

 عرضه ميدارد بلی وّلكن ليطمئّن قلبی . نه مقام من از ّرب ارنی مكيف تحيی الموت ؟ خطاب ميرسد : اولم تؤمن

 نمايد بلكه موضوع،تكفير و تنقيد نمي داوند رحمن او راخ حضرت ابراهيم مهمتر است و نه سئوال من مشكل تر .

هستم ميگويم كه ندائی در عالم ظاهر شده كه ملل  شود بنده سائل مسائلی هستم وهنوز هم،برای ايشان ّحل مي

دالئل آنها هم عقلی است و هم نقلی موضوع را  اقبال كرده اند وقتيكه مراجعه مينمائيم . مشاهده مينمائيم كه مختلفه

 .نمائيم . می بينيم كه اسباب رنجوری آقا خواهد گرديد،و بصير مطرح مي به اشخاص خبير
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 من الّشمس است . س _ آقا آخر در قسمتی سئوال مينمائيد كه بطالن آن اظهر

 ج _ برای چه ؟

 --- ۱۹۰صفحه  ---

اشد قطع بركات خالی نخواهد بود چه اگر وجود حّجت نب س _ آقا زيرا كه بدالئل عقلّيه و هم نقلّيه زمين از حّجت

 ؟گرديد  خواهد

 گويند،ج _ آقا بنده همين جواب را باين طايفه دادم مي

و بازرسی باشخاص مينمايد و آن مراد در هر  مراد از حّجت چيزی است كه خداوند عالم بواسطهء آن احتجاج

ن است كه دستور قوانين و حجج و براهي ظهور و مبّين آيات هستند بعدا كتاب و آيات كه قواعد و دوری مظهر

 حضرت محّمدی قرآن است . بشر است كه بايستی عموما بان عمل نمايند و آن كتاب در دور اخالقی و نظامنامه

ديگر الزم است كه از انظار مخفی و بمثابهء آفتاب  س _ آقا بلی غير از كتاب كه حّجت ظاهره است يك حّجتی

 ؟و آن وجود مبارك امام زمان است  ثراتش مشهود استابراست اگرچه مرئی نيست ولی تأثير و ا كه در پشت

 هميشه بوده است ؟ ج _ آيا اين زمان كه ما هستيم دارای دو حّجت هست يا

 ؟س _ خير هميشه دارای دو حّجت بوده است 

حضرت رسول غير از انجيل در عالم ظاهر كه بوده ؟ چه  ج _ اگر سئوال شود كه حّجت فيمابين حضرت مسيح تا

 هيم ؟د جواب

 --- ۱۹۱صفحه  ---

حاضرين رخ داد چه كه تصور نميكردند كه در چنين  در اينجا رخساره آقا تيرگی پيدا كرد و سكوت طويلی بتمام

بنده در هيچ موقع عوالم خود نمائی نبوده  اينگونه مذاكرات بشود و از طرفی خدا را گواه ميگيرم كه مقصد جلسه

زياد آقا گفتند بلی بعضی خواسته  تماع نمايد و نتيجه گرفته شود وپس از تفكربودم بلكه طرف اس بلكه هميشه مايل

گفتم حضرت آقا سلمان  دوره مسيح تا حضرت محّمد غير از انجيل سلمان فارسی بوده بگويند كه حّجت فيمابين
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بشارات و  مسيح نبوده است بعالوه در آخراّلزمان متولد شده برحسب يكنفر زردشتی بوده و مّتدين به ديانت

 ظاهر شده باشد . مجاهدات بمقامی رسيد چه ربطی دارد كه حّجت

بنده  فرياد واشريعتا بلند گرديد موضوع كه باينجا كشيده شد در اينجا آقا دست برد گريبان پيراهن را چاك زده

ه ديگر نداشت بعد از حركت بنده آقايان فرمودند ك حركت كردم از مجلس خارج كسی جرأت اينكه حرفی بزند

نوشته همگی امضاِء نموده بعضی را عقيده بود  ثابت گرديد كه اين شخص هم ّضال است و هم مّضل سّجلی بهمه

بلكه چون چند روزی بعيد نوروز داشتيم  باالی منبر بعموم مردم گفته شود بمالحظاتی صالح نديدند كه در مسجد

 ديدن مينمايند در جلساتكه اّيام نوروز كه عموما از آقايان  قرار گذاشته بودند

 --- ۱۹۲صفحه  ---

اين  عيد نوروز اين حكم را منتشر كردند قريب ششماه برای عمومی بهمه اشخاص مراتب گفته شود باالخره در اّول

حّتی  معاشرت نمايند شبها نيز از ساعت سه ببعد حاضر ميشدند حكم چندان اشخاص جرئت نداشتند كه علنا با بنده

 كالم آقايان نيز تمام شد مردم كمافی الّسابق در حجره و منزل هّيه گرديد . بر اثر استقامت تأثيرحمام جداگانه ت

ديد ديگر ساكت گرديد و متّعرض نشد اغلب شبها  مالقات مينمودند آقای آقا شيخ حسين كه مراتب را باين نحو

ماع حاضر ميشندند و ّعده احّبا نيز بقدری است در منزل آقای نراقی و بنده منزل دائر بود و اشخاص نيز برای جلسات

تومان موجود گرديد بهمين نحو بود  كه خواستيم ذخيرهء صندوق خيرّيه تهّيه نمائيم قريب هزار شده بود كه موقعی

حركت بكرمانشاه نمودند همچنين نظام  رخ داد رؤسای ژاندارمری نيز با افواج جًز مهاجرين تا اّيام محاربه سابق

بيائيد واّلا اهالی بروجرد خيلی بشما  نيز حركت كردند موقع حركت ببنده اصرار كردند كه شما نيز رحومالّسلطنه م

نمايم آنها حركت نموده بفاصلهء چند روز  بنده برای اينكه مطالبات زياد داشتم نتوانستم مهاجرت فشار خواهند داد

منوال گذشت آقای حاجی  ندی امورات بهمينحكومت بروجرد منصوب و ورود نمودند چه ب شاهزاده ركن الدوله

 آقا حسين طباطبائی كه تازگی

 --- ۱۹۳صفحه  ---
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خود  ايشان داوطلب شدند كه خدمت بعالم اسالمی بعقيده از نجف مراجعت كرده بود و دارای ورقهء اجتهاد بودند

 ّحروئی كه تيره ای از لرستان اندمتجاوز از پنجاه نفر سادات  نموده باشند باينطريق كه فرستادند لرستان يك ّعده

دكانها را  سنگربند نمودند بعدا دستور دادند كه تمام شهر وارد شدند تمام مّسلح بامهای بازار و منارهای مساجد را

برای شاهزاده ركن  سادات و علماِء و اهالی در مسجد سلطانی حضور يافته بسته تعطيل عمومی نمايند و نيز اهالی از

اجتماعات تبعيد بنده با رئيس تحديد و باقاميرزا باقرخان اظهار نمودند و از طرفی نيز  م دادند و عالج ايناّلدوله پيغا

را دستگير نمايند نظر باينكه  مراقب باشند بمحض اينكه ما را از شهر خارج كردند الوار ما الوار را مّحرك شده كه

ذهاب مينمود بازارها تعطيل اهالی  رس و واهمه در شهر اياب وانقالب بود الوار نيز بدون ت دورهء جنگ بين المللی و

بايستی دّقت كرد كه دارای چه  مجتمع يك ّعده نيز مّسلح قسمتهای شهر را سنگربندی كرده در مسجد سلطانی

گودرز بودند باّتفاق مرحوم  باالخره مرحوم غالمحسين خان نصرت الّسلطان كه از خوانين منظره ای بوده است

 طرف معامله بودند داوطلب شده كه ما را سالم از شهر ان بيگلربيكی كه با بندهجوادخ

 --- ۱۹۴صفحه  ---

 نفر تفنگچی آمده كوهها را قبال سنگر كرده بعد بنده باّتفاق خارج و بنهاوند برسانند فرستادند ازدهات گودرز چند

ديم شب را مهمان حاجی امير تومان در خارج ش آقای نراقی و ميرزا باقرخان در وسط ظهر سوار شده از شهر

سردار محيی رشتی از كرمانشاه از قسمت مهاجرين  بوديم بعد وارد نهاوند شديم چند روزی در نهاوند بوديم اميرآباد

اظهار كردند كه شاهزاده ركن الّدوله اگر  حكومت بروجرد بودند در نهاوند ايشان را مالقات كرديمه ب منصوب

بروجرد نمائيد در همان موقع آقای نراقی ه ب د اين پيش آمد رخ نميداد البّته بايستی همگی مراجعتبودن دارای اقتدار

روز ديگر پس از انجام كارها باّتفاق  اّتفاق سردار محيی حركت كردند بنده نيز قرار شد كه چنده ب و ميرزا باقرخان

نظر باينكه مستخدم دولت و . ارد بروجرد شدنديند حركت ببروجرد نمائيم ايشان و،آمي سوارهائيكه از كرمانشاه

گذشته سردار محيی  آنها نگرديد بنده كه وارد بروجرد شدم دو ساعت از شب رئيس تحديد بودند كسی متّعرض

نشده و قسم ياد  امشب تمام علماِء مسجد را تعطيل و در نماز جماعت حاضر فرستاد بنده رفتم اظهار نمودند كه
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در اينموقع  چون روس ها همدان و عراق را اشغال كرده اند ميخواهم حركت بعتبات نمايندنموده اند كه عموما 

 اينگونه قضايا بماليمت انجام بگيرد بنابراين شما

 --- ۱۹۵صفحه  ---

شهر است سكونت اختيار نمائيد تا موضوع را  نيز موافقت نمائيد كه ّمدت سه روز در يك عمارتی كه در خارج

در يك عمارتی كه در خارج شهر واقع  سب دستور ايشان بنده از شهر خارج و ّمدت پنج روزبرح اصالح نمايم

پنج روز سردار محيی فرستادند بنده رفتم  چند نفری نيز مستحفظ جهت بنده مّعين گرديد پس از است سكونت يافته

متّفرق معاشرت ننمائيد و  با اشخاص كردند كه آقايان را راضی نموده ام باين شرط كه شما بعدا بروجرد اظهار

حركت بعراق نمودند برای محاربهء با  مذاكره نكنيد چند روزی باين منوال گذشت سردار محيی مطالب مذهبی نيز

عاشورا كه اّيام عزاست . غالمعلی خان  خالی از حكومت گرديد بعالوه مصادف گرديد با اّيام روسها باز بروجرد

دهات اطراف نهاوند و همدان حّتی  تگر بود بقسميكه اغنام و احشام ساكنينبيرانو كه خيلی غار يكی از رؤسای

شخص را لقب سيف االسالم داده از  مورد چپاول خود و عوانان اين شخص واقع ميگرديد همين نزديكی قم غالبا

ومت و قرار دادند شهر بدون حك با ّعده ای سوار نمودند منزل بنده مّحل سكونت ايشان شهره لرستان دعوت ب

از دين حنيف اسالم دارند  مأمور نمايند برای غارت خانواده ای كه آنها را نسبت خروج بازپرس چنين غارتگری را

 ديگر معلوم است كه چه نوع

 --- ۱۹۶صفحه  ---

بنده را مشاهد نموده باشند بر حسب اّتفاق در همان  رفتار مينمايند شايد هنوز اشخاصی هستند كه منزل و وضعيت

بود هرچه از اثاثيه بود و مالهای سواری حّتی  متجاوز از چند هزارتومان خرج تعمير و تزيين عمارت شده سال

اخيرا نيز مبلغی دريافت نمودند كه عمارت كه  اطاق ها را نيز كنده با فراغت بال حمل بلرستان كردند دربهای

از اينگونه امور اظهار تألم نمايم بلكه اينگونه قضايا  بود تخليه نمايند در اينجا نه اينست كه خواسته باشم مخروبه شده

نمائيم خدا را كه ما را باين ،و حمد مي بيچارگی و آوارگی را خود و عائله با يك جبهه بّشاش استقبال و وضعّيت
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 منفور مشاهده نموديم و كه برای استماع كلمه مباركه الهّيه خود را مطرود و مهجور و موهبت عظمی مفتخر فرمود

و تمام وضعيت او را  افتتاح لرستان همين سركرده نامی نيز دستگير و او را اعدام شايد دو سال طول نكشيد در موقع

از موضوع  اطاق عمارت بنده را نيز كه منصوب نموده بود كنده و بردند غارت نمودند حّتی همان اثاثّيه و دربهای

 ريهء اشتريان كه دو فرسخی بروجرد است نموده كهحركت بق خارج نشويم آقای حاجی آقا حسين مجتهد نيز

و كسبه سواره با يك ّعده سينه زن لخت و برهنه  خواهيم مسافرت بعتبات نمايم قسمتی از علماِء طالب و تّجار،مي

 مذكور شدند برای معاودت آقا از طرفی نيز خوانين يار ٴقريه پياده رهسپار

 --- ۱۹۷صفحه  ---

 جمعّيت حركت و آقا را با تجليل و احترامات وارد بروجرد ر امنع است با يك ّعده سوار واحمدی كه رئيس آنها امي

ّپره  الهّيه بقدری دارای هيمنه است كه بفاصله قليل مدّتی نمودند در اينجا قدری دّقت نمائيم خواهيم ديد كه كلمات

 نفر،خود نمود باالخره بنده شب را با يكاهالی را متوّجه  های گوش ساكنين بروجرد و توابع آن را مرتعش و افكار

شش فرسنگ راه طی نموده تا صبح بقريه ای كه  شخص بهائی از بروجرد خارج و پياده از جادهء غير معروف

و عائله خيلی مؤمن و راسخ بامر بودند  جوراب رسيده چند روز را نزد نائب هدايت الّله كه خوده ب معروف است

خود را نجات داده بوسائلی رهسپار مالير و  ديم چند روز بعد ، آقای نراقی نيز از بروجردطهران ش توّقف بعدا رهسپار

 ايشان نيز بروجرد را وداع و حركت بطهران كردند . چندی بعد نيز اخوی حاجی ّسيد حسن بر اثر شدائد نراق شدند

يه متجاوز از بيست و پنج سال ميگذرد وداع نمودند حالّ  ميرزا باقرخان نيز در منزل منزوی شدند تا اينكه زندگی را

طی كرده ايم ولكن اين انقالب در زندگی را كه در  از بروجرد آواره شده ايم قسمتهای مهّمی را به بالتكليفی كه

 بدون استحقاق است حقيقتا اين پيش آمدها را يك  الهی است فوزی عظيم دانسته و از آنجائيكه فضل اعطای سبيل

 --- ۱۹۸صفحه  ---

مشاهده مينمائيم و خيلی متأسف هستم كه كسالت حال  فضل و موهبت از جانب حضرت باريتعالی جّلت عظمتهوع ن

 خدماتی شوم . مزاج مانع از اين است كه در اين آخر عمر توفيق بمسافرت و
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در  گرديده وقسمتهائی كه ذكر شده اّوال خيلی رعايت اختصار  قارئين محترم دّقت فرمايند مالحظه خواهند نمود كه

 را داراست راجع بضررهای ماّدی از حيث خسارتهای ثانی وقوعاتی است كه تا اندازه ای جنبهء اخالقی و معنوی

گرديده زيرا كه شخص هر قدر متّهور در كالم و يا دارای  تجارتی و ضررهای مطالباتی بكّلی از اظهارش خودداری

بسرگذشت خودش باشد شرح دهد و  ضايائی كه نسبتقلمی باشد كمتر قادر است خسارت آنگونه ق شجاعت

 رخ داده است قابل مذاكره نيست . گرچه خيلی مّهم است ولی نسبت بحوادثاتی كه در عالم امر ازطرفی اين واقعات

 ۱۹/۱۰/۲۰بتاريخ                         

 سيدعلی اكبر آوارگان                                        

 ايمان گشت و با زوجه اش كه نيز ايمان حاصل كرد شهرته ب فائز ۱۳۳۴يد ابراهيم خباز در سال ديگر آقا ّس

 را،نصرت الّسلطان حكمران وي ۱۳۳۶يافتند و در سال 

 --- ۱۹۹صفحه  ---

دند بلد مصّمم بقتل مظلوم شدند و برخی او را اخبار كر احضار كرده تهديد بقتل و امر به تبری نمود و مال و متنّفذين

وقوع شهادت كرد و بزوجه اش تأكيد نمود كه  ملتفت و مراقب احوال خود باشد و او اظهار مّسرت از قرب كه

بعد از غروب اسد نامی كه معروف به  را پنهان و محفوظ از دست برد معاندين بدارد و روزی ديگر كتب امريه اش

دكان آمده معلوم بود ه و دو تن ديگر هم ب و گرفت بود مّسلح بدكانش وارد شد و از او نان طلبيد اسد حسين كهنه

كرد كه از پهلوی ديگر بدر يرها م تفنگ به پهلوی مظلوم ٴباشند و اسد مذكور گلوله،واقعه مي كه مّطلع از جريان

و صبح روز ديگر جسد را دفن  و نقود حاضر در دكان را بردند و جسد را بخانه رساندند رفت و او بيفتاده جان سپرد

حاجی آقا يعقوب اعتنا نكرد  و عائله اش بهرجا متّظلم و ملتمس شدند ثمری نديدند دند و اموال را ضبط نمودندكر

است و خانواده آقا حسين  بدو بصراحت گفتند كه مال و جان شما بر مسلمانان مباح و اطرافيان آقا حسين مجتهد

 مظلومهء جديدااليمان با همهءخانه ما نجس ميشود آن  نجفی او را منع از ورود كرده گفتند
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تبليغ نمود و بتربيت روحانيه و معرفتيهء اوالد پرداخت  مصائب مذكوره ثابت و مستقيم عقيدت مانده شوهر كرد او را

. 

 ممممممممممممممممم                

 --- ۲۰۰صفحه  ---

 خراسان  

 ممممممممممممم                     

بها  جمال قدم در بالد و قرای خراسان جمعّيتی كثير از اهل م هنگام غروب شمسبنوعی كه در بخش ششم آوردي

 هدف سهام شبهات گشته با ناقض اكبر مكاتبه كردند و از قلم ميزيستند و در آغاز فتنهء نقض تنی چند در خوسف

ماد نيران اختالف و و مخلصين حسب االمر برای اخ مركز عهد و ميثاق الواح متوالی صدور يافت و برخی از مبّلغين

و بر محيط اختالف و افساد ديگران ّسدی آهنين  بدانجا رفتند و معدودی از آنان را منصرف و تائب ساخته فساد

را در اين دور تضييقات و بلّياتی شديد  موجب سرايت و غوايت احدی نگرديد ولی بهائيان خراسان كشيدند كه

گشتند و ما واقعهء شهادت حاجی  ر كردند و كثيری فراری و متواریّعده ای در ره ايمان جان نثا نصيب گرديد و

ششم آورديم و واقعهء شهدإ  مشروحا در بخش سابق و بيان احوالش را مفّصال در بخش محمد ترك را در مشهد

 انقالب و مشروطّيت تا سال آورديم   از آنجمله واقعات حصار و نامق شروع از آغاز خمسهء تربت را در بخش سابق

 واقعات كه هريك را در بخش خود و بمحلش آورديم قاسم نام بود و پس از تمامت ۱۳۳۲

 --- ۲۰۱صفحه  ---

و شرح  مجروح نمود و چنانكه در بخش ششم بيان كرديم . كوه سرخی ، مالحسين بن مال ابوالقاسم را هدف گلوله و

كه او مّدت چهل  چنين مسطور است ۱۳۳۳ محفل روحانی مشهد مّورخ صفر شهادت آقاميرزا يوسف قائنی در نشريه

داشت و  و در حسن اعمال و اخالق و صداقت و امانت شهرت تاّمه سال در مشهد بكار قالی بافی مشغول بود

 نام بردند تا آنكه علی اكبر نجار يزد كه بحيله اظهار ايمان ِءلبهاءِء ويرا در آثار يوسف عبدالبهاءحضرت عبدا
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مبلغ دويست تومان بضمانت سيد هدايت خباز قرض  و آمد نمود و از آقاميرزا يوسف كرد و بمحافل بهائی رفت

خانه ميرزا هدايت مذكور دعوت كرد كه ه ب و بعد از سه چهارماه كه ميرزا يوسف مطالبه وجوه نمود او را گرفته

ايش گذاردند نشد و روز دامی كه بر را بگيرد و ميرزا يوسف با همه دّقتی كه داشت مّتوجه اين سند را آورده وجه

شهادتش باختالف گفته اند و  نوع مذكور بان خانه رفت و او را شهيد كردند و در كّيفيته ب ذيقعده بود كه ۶جمعه 

در چاه انداختند و دو سه نفر  گردنش را زدند كه پوست باقی ماند و فورا با همان لباس حكايت شد كه با تيشه نوعی

از شش روز بهوشمندی  ركردند و روی چاه را با آهك و آجر و ساروج گرفتند و پسپ عمله آورده با آهك و آجر

 بعضی از بهائيان و ّقوه نظميه پيدا كردند

 --- ۲۰۲صفحه  ---

نمودند و علی اكبر و ّسيد هدايت و شاطر كه هر سه در  و جسد آن مظلوم را در باباقدرت محل مرقد ابا بديع دفن

چندی مرخص گشتند و نيز در آن ورقه است كه در  فتار و حبس شدند ولی بعد ازآن شهيد شريك بودند گر قتل

نزد حكومت كردند و از عدهء صدو پنجاه نفر  تحريك مالی آنجا و تنی چند از ناقضين اسباب چينیه ب خوسف

رزا جعفر پنجاه تومان جريمه كردند و مي چهارهزارتومان گرفتند و حاجی ماليوسف بيك را دويست و مؤمنين آنجا

و  در اوايل اين دوره جمعی از متّقدمين برجای بودند چوب فراوان زدند و شصت تومان جزيه كردند . را در نه بندان

 را بردوش گرفتند و ميرزا عليمحّمدبن اصدق و ميرزا ابهٰی  متدرجا اخالفشان رشد روحانی حاصل كرده رايت امر

 بليغ شدند .محمود فروغی و غيرهما ستاره درخشان آسمان ت

 بجستانی كه منزوی بوده مبّلغين و مسافرين نزد وی ذهاب و از متّقدمين علماِء مؤمنين سابق الوصف در مشهد مالعلی

 ۱۳۱۱گرديد و حسب اصرار نجلش ميرزا حسين در سال  و اياب مينمودند تا از ّشدت تّعرض اعداِء عرصه بر او تنگ

در  ۱۳۱۶سمرقند را بهر اقامت گزيدند و عاقبت در سال  و پس از چندی عشق آباد مهاجرت نموده اقامت گزيدند به

 بلد بسن متجاوز از هفتاد كه تقريبا پنجاه سال را در خدمت آن

 --- ۲۰۳صفحه  ---
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 جنب بقعهء شاه زند مدفون گرديد و آقا ّسيد مهدی اين امر مصروف داشت وفات نمود و در قبرستان باالی تپه

 در ماده تاريخ بستود :گلپايگانی اين قطعه 

 بود باقی دو روز از شعبان        

 ز اتفاق قضا و اسبابا                        

 جوهر صدق و صفوت موهوب        

 گشت راجع بسوی وّهابا                        

 سوخت زين ماجری و گريان گشت        

 دل اغيار و چشم احبابا                        

 فسئلت الّنهی عن الّتاريخ        

 قال لی نّيرالهدی غابا                        

باشد و در صورت زيارت صادر در حّقش از ،مي ِء موجودلبهاءو خطاب بوی الواحی بسيار نيز از قلم حضرت عبدا

 چنين مسطور است : قلم آنحضرت

 رك والّنفوس مهّتزة بالّثناِء عليك رحم الّله امرًأ زار رمسكبذك " تالّله الّحق ّان القلوب تحّبك والّصدور منشرحة

و  عند جدثك الّله رّبك و ّرب آبائك االولينً  . و اّيدالّله رجال ترّحل فی جوار مرقدك و تذّلل وخضع و خشع

فات و ١٣٣۶ مشغول به قنادی و خدمت اين امر بود تا در سال نجلش ميرزا حسين ساليانی در عشق آباد و سمرقند

     .كرد

 --- ۲۰۴صفحه  ---

از بندر  هنگامی كه ۱۳۱۵و پسر دّوم مالعلی ميرزا نصرالّله در سال  و خلفش عبدالحسين در عشق آباد اقامت يافت

بعضی از  ايستگاه تجن واقع بين عشق آباد و مرو در حاليكه با جز عازم عودت بسمرقند بود در بين طريق نزديك

 سه تن از مسافرين باتش تعّصب و عداوت برافروختند و در در خصوص اين امرميكرد مسافرين مكالمه و مصاحبه
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اّطالع يافته  ناگهان بيرون انداختند و بستگان و بهائيان از واقعه اثنائی كه ماشين راه آهن بغايت سرعت ميگذشت ويرا

كردند خويش را ،مي ر بعمل مذكورمشهد شناخته شدند بين اهالی افتخا جسد را در تجن دفن نمودند و قاتلين كه در

عائله واسعهء  بواسطه انجالش خصوصا پسر ّسومش ميرزا كوچك قديمی مستوجب اجر جزيل ميشمردند و از مالعی

الّسلطنه كه بعد از وفات والدش  و از اعاظم مؤمنين مشهد ميرزا عليمحّمدخان مؤتمن قديمی در اين امر باقی ماند .

آورديم بر جای پدر برقرار گشت  چنانكه در بخش ششم مفصال ۱۳۱۰الّسلطنه در سال  مؤتمن ميرزا محّمد رضاخان

امر برقرار داشت و نيز ميرزا  درگذشت و خاندانی در اين ۱۳۲۵و مساعد بود تا در سال  و مّدت الحيات ثابت االيمان

 ميرزا عليرضا مؤتمن الملك مستوفی كه نيز در سابق شرح  كاظم وميرزا موسی پسران

 --- ۲۰۵صفحه  ---

مستوفی و پسرش ميرزا بزرگ خان گرايلی مستوفی  آورديم پس از پدر مأمور گرديدند و نيز ميرزا ابوالقاسماحوال 

 درخشيدند و ميرزا بزرگخان گرايلی مستوفی سالها عضو ميرزا محّمد قلی مستوفی سابق الّذكر فيمابين مؤمنين اعقاب

در خدمت و نصرت اين امر بود و باالخره با عائله اش  هء حكومت و مستغرقمحفل روحانی مشهد و موّظف در دائر

عدد ابجدی حروف ايات قرآنيه و غيرها  طهران گشته رايت قيام در امر تبليغ برافراخت و در تطبيقات ساكن

شار دفتر ن مستسازد و نيز ميرزا ابوالحس،مي استعداد و ذوقی مخصوص بارز و شاهر آشكار ابهٰی امر  باستدالل در ّحق

ايالتی گرديد و در دوسال اخير  ٴماليه ٴحوالهٴ تيم و در اواخر اّيام رئيس دايرهاحوال در بخش ششم نگاشٴ كه نيز سابقه

در هشتادسالگی وفات نمود و خاندانی وسيع  ۱۳۴۱بعّلت ضعف پيری تقاعد از خدمت اداری نمود و بسال  از حيات

درگذشت و از مخلصين  ۱۳۲۴يزدی بسال  رزا محمد حسين اعتضاداالّطباِءبرجای گذاشت . ديگر مي در اين امر

اخالص و كثرت شهرت بين االنام چون در سال  سابق الّذكر كربالئی اسماعيل چارق دوز كه بعّلت ّشدت مؤمنين

دند كنند اعدا و اشرار جمع شده ممانعت نمو يافت و جسدش را خواستند در قبرستان حوض لقمان دفن وفات ۱۳۱۲

 و الجرم در خارج

 --- ۲۰۶صفحه  ---
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ديگر از معاريف . پهلوی فلكه شد مدفون گرديد دروازه باالخيابان در محلی كه كوزه پزی بود و اكنون در عصر

و معاندين همی با  سابق الّذكر در بخش ششم كه پسران و برادران مخالف مؤمنين مشهد حاجی محّمد ترك شهيد

و والی خراسان محمد تقی ميرزا ركن  .در باب كفر و لزوم قتلش گرفتند هدين فتاویوی ستيزه كردند و از مجت

عبدالمجيد ابا بديع اّتفاق افتاد  نخستش در خراسان بنوعی كه نگاشتيم واقعهء شهادت حاجی الّدوله كه در حكومت

ناگون كه بر او رسيد و بلّيات گو فارس شهادت ميرزا مرتضی سروستانی واقع شد بعّلت و در اّيام حكمرانيش در

اهل بها مالطفت و شفقت  شيخ الّرئيس تغيير در افكارش حاصل شد در اين بار با آحاد بمالقات و كماالت حاجی

ميرزا محمودخان  شد و اوضاع و احوال خود بيان كرد و حكمران از حاجی نمود و حاجی با وی جليس و نديم

حاجی با تمامت  تعهد و التزام گرفت و معهذا پسران و برادران و معاندان بيگلربيكی كالنتر مشهد مراقبت امّنيت ويرا

از امالك وی  نام دربان باشی آستانهء رضوّيه را تطميع بتّصرف قسمتی سعی و ّجد هّمت بر قتلش نهادند وحاجی آقا

 د بهر و ّطالب علوم ديّنيه متوّسل گشته مبالغی نقو كرده با خود همدست نمودند و بگروهی از سادات

 --- ۲۰۷صفحه  ---

بنوعی كه  ۱۳۱۵شهادت جانگداز آن پير مظلوم در سال ٴ يام بر قتل يافتند تا آنكه واقعهقتلش داده اطمينان بقه باقدام 

ششم ذكر نام و مقام  ديگر از معاريف خراسثان مؤمنين بشرويه كه در بخش بخش سابق نگاشتيم واقع شد . در

جناب باب الباب كه ٴ يدند و ميرزا ابوالحسن خواهرزادهبهائی ميدرخش ٴجامعه شان دركرديم و خودشان و نيز اخالف

ضرير  سرخس درگذشت . ديگر خواهرزاده اش ميرزا مّحمد حسين در بخش مذكور وصف كرديم باالخره در

خادم  مشتعل وِء بغايت منجذب و لبهاءعبدالوهاب و ميرزا عبدا سابق الّذكر در عشق آباد وفات نمود و پسرش ميرزا

 در هنگام عروسيش چندان خاك و پليديها در ظروف طعام امر الهی بود بّليات بسيار از اعدا كشيد و اشرار بشرويه

اغذيه و اشربه از صالّحيت تناول خارج شده عيش و  و شراب ضيافت كه ّخدام از طريق كوچه مياوردند ريختند كه

سركوچه غرق كردند و مادر و  مد حسين را در حوضدهم شكست و در همان شب كودك مالمح شادمانی

ديگر از معاريف مشهد شاهزاده ابوالحسن  طلب شتافتند و علی الّصباح نعش را يافتند . خويشان تا صبح بهرسو در
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با جالل و احترام سلطانی  ۱۳۱۰كه در سال  شيخ اّلرئيس كه سابقهء احوال در بخش ششم آورده و نگاشتيم ميرزا

 بولساكن اسالم

 --- ۲۰۸صفحه  ---

و  و بموجب تلگرافات سلطانی حاكم ۱۳۱۱عازم ّعكا شد  بود و پس از ّمدت زياد از سالی بنام زيارت اعتاب مّقدسه

 ِء ببعضی از اصحاب دستورلبهاءحضرت غصن اعظم عبدا علما و اركان دولت احترامات شايسته بعمل آوردند و

ه ب جالل برپا داشتند تا در آن خانه وارد شده اركان بلد ند و موجباتدادند خانه مخصوص برای اقامتش تهيه كرد

 مالقاتش رفته بعد از لمحه ای برخاسته قرار ديدار مفّصله ب مالقاتش رفته افاداتش را شنيدند و آنحضرت خود نيز

شت جز شيخ و بهائی مذكور احدی حضور ندا شب موكول كردند و چون پاسی از شب گذشت در حاليكهه را ب

و خاضع بود تا پايان مجلس سخنی نگفت و آن  جلوس نمودند و شروع ببيان و افاده نهادند و شيخ ساكت وارد شده

در مجلس علما و اركان دولت  فرموده بيرون آمدند و شخص مذكور از شيخ جويا شد كه چگونه حضرت مالطفات

محضر بايد گوش  جواب گفت در اين آنحضرت جز صمت و خضوع ندارد ؟ در مّتكلم وحده است ولی در محضر

 و ناديدنيها را بعين عيان ديد و جای ّحل لسان و ارخاِء شد و اسرار حقايق را با تمام هوش نيوشيد

 مهمان آنحضرت بوده ابواب سعادت و هدايت كبری بر وی عنان بيان مجالس ديگران ميباشد . وچند يوم در ّعكا

 و مقاصد سياّسيه مفتوح گرديد والّسيما در اطراف مسائل

 --- ۲۰۹صفحه  ---

 بابی و ازليش در اسالمبول و ايران متداول بود و با حاجی كه در آن اّيام بدست ّسيد جمال اّلدين افغانی و همكاران

عراق مخابره و مراسله ميكردند و او را نيز ميخواستند  ميرزا حسن شيرازی و بعضی ديگر از مالهای ايرانی ساكن

كه لوحی صادر از قلم مبارك را به ميرزا برساند  سائل كنند نصايح و انذارات اكيده يافت و مأمور شدآن م وارد در

كرده پذيرائی مجّللی از طرف تّجار و  دريا روانه عراق و ايران گشت و شهوری چند در بمبئی اقامت آنگاه از طريق

ابياتش تنظيم كرده در بمبئی بطبع  خب آثار ودر كتاب منتخب نفيس كه در شرح حاالت و منت اعاظم ديد و او خود
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بود چنين نوشت : بعد از ورود به  بيان اّيام اقامتش را در ّعكا بتلويح و ايما كه اسلوب بيانش رساند با رعايت احتياط

عزمه بحمدالّله منهاج ارادت  زيارت بيت المّقدس تصميم عزم كردم اذاّهم القی بين عينهه ب پورت سعيد مّجددًا

قدس خليل و جميع مقامات  تكميل از مسجد الحرام بمسجداالقصی آمدم بيت لحم و حصيل شد و معراج سعادتت

و  غيّبيه دست داد . وحی انگيز بود زيارت كردم و انكشافات قلبيه و فتوحات مقدّسه كه در آن خاك نّبوت خيز

 بصره بايران آمد و شهوری چند رحل رساند آنگاه از طريق بالجمله سالی در عراق عرب زيسته رسالت بانجام

 --- ۲۱۰صفحه  ---

 شيراز و صفای اهالی را پسند كرد مراجعت نموده و توطن اقامت در شيراز انداخت پس بطهران شتافت و چون هوای

شمرده ّطالب بتلّمذ و استفاده از محضرش  جست و در عمارت ممتازی سكونت گرفت مالها مقدمش را گرامی

پيرامون منبر مجتمع شده  آستانهء شاه چراغ منبر وعظ و افادت فراهم آوردند و ّطالب و فضال گرد آمدند و در

امتداد داشت و اين بسال  سخنرانيش بر عرشهء منبر در هربار غالبا سه الی چهار ساعت تقريراتش را مينوشتند و مدت

ورودش را محترم و مكرم  خالف اّيام خراسانتقی ميرزا ركن اّلدوله مذكور بود كه بر ،و اّيام حكمرانی محّمد ۱۳۱۲

معاريف اين حزب كه  و در مابين اهل علم و فضل ّمال عبدالّله فاضل رفيع بديع از و وجودش را مّعزز و معّظم شمرد

و با قند و گالب  وريم با شيخ تقّرب و محرمّيت يافته اشعاری چند بسرودآ،مي شرح احوالش را ضمن اوضاع فارس

بود و او  و منظور ّمال عبدالّله فاضل كشف قناع از چهرهء باطن عقيدتش نمود و شيخ ابياتی بفرستاد ارسال جنابش

 چنين است . فاضل گفت : كتمان و ستر همی كرد و نبذه ای از آن ابيات

 شيراز ز مقدم تو گلشن××    ای فضل اخير و شمع روشن     

 انه مردمجويای يكی يگ××    ديريست كه مرده جان و سردم  

 جز گنده دالن مرده در تن××    بوسئی نشنيدم از كسی من     

 --- ۲۱۱صفحه  ---

 زآن روی سوی تو من دويدم××      چون بوی خوش از شما شنيدم   
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 يك خوشه كه ميكنم قناعت××      ای صاحب خرمن و زراعت       

 شيخ اّلرئيس گفت :

 تقرير تو نيك و نيك تحرير ××         ای فاضل هوشمند نحرير       

 پند تو بجان طراوت آرد××          قند تو بتن حالوت آرد       

 دلگرم شوند روشن و كور××          هرجا كه بتافت حضرت هور     

 تقدير خدای ما چنين است××          از هور نصيب كور اين است    

 بری ز خرمن من تا خوشه××          آويخته ای بدامن من         

 وين خرمن فطرت مرا سوخت××          افسوس كه نفس آتش افروخت    

 ازتنگ دلی نه جای آهم××          نه صاحب خرمن و نه كاهم     

 خوش باور و بی تميز و ساده××          آنان كه نخورده اند باده    

 ما را از ميكده گفتگوی××          بينند چه های و هوی ما را   

 لّذات طرب چشيده است اين××          گويند كه می كشيده است اين  

 سرمست ز بادهء طهورند××          وانان كه هميشه درحضورند    

 در عربده ايم وكاسه دوغی است××          دانند كه سكر می دروغی است  

 احيرت زده ايم ّرب زدن××          بانفس دنی فقد تدّنی        

 فاضل گفت :

 از ما رخ خوب خود نهفته××          ای تحت قباب يار خفته       

 --- ۲۱۲صفحه  ---

 دست از تو نميكشيم آسان××          ای تو سر زلف موی جانان     

 در فلك بقا نشستگانند××          حيرت زدگان كه رستگانند     
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 اند اگرچه چون سرابندآب ××          معمور دلند اگر خرابند      

 هر شعبده های كه دانی آن كن××          حيرت زده ای مرا چنان كن    

 اين مسئله را چه خوب فرمود××          سعدی كه سخن ور جهان بود    

 فحش از دهن تو طّيبات است××          زهر ازقبل تونوش داروست     

 صورت بديعتديباچهء                                 

 عنوان جمال و حسن ذات است                        

ابوالقاسم فخراالشراف نجل جليل ميرزاعلی فخر داد و  و بالجمله شيخب در شيراز بنت كبرای خود را بنكاح ميرزا

ّجه اهالی ازدواج نمود و يگانه ملجاِء و مّحل تو ديگر را بفرزند حاجی احمد خان ّكرانی از مالكين و اشراف بنت

تمامت طبقات انام اعتماد باو حاصل كردند و در  بّحدی كه غالبا امور ايالتی در حضورش رتق و فتق ميشد و گرديد

برآمدند و شيخ مماشات نموده رشتهء معاشرت  بعضی از مالها برافروخت و بصدد وساوس و دسسايسی حقد و حسد

از شناختگان فضال و مبّلغين اهل بها  يم ميرزا محمود فروغیو در خالل احوال چنانكه عنقريب مينگار از كف نداد

 عكا وارد شيراز شده شور و انجذاب موفور در جمعّيت اين در خراسان از ارض

 --- ۲۱۳صفحه  ---

را در دارالحكومه توقيف محترمانه كرده بمكالمه و ،وي حزب برانگيخت و مالها نيران فتنه برافروختند و حكمران

از باطن حالش مستحضر گردد و فروغی از  ت و سخنی از حاجی شيخ اّلرئيس بميان آورده خواستپرداخ مصاحبه

برای نيل باين منظور شيخ را  داشت قرب آن رسيد كه پرده از اسرارش بردارد و حكمران آن حيله غفلت

ان خويش را فهماند و اسلوب كتم مالقات داد ولی شيخ با ايما و تلويح و لطافت كالم بدارالحكومه طلبيده با وی

هفت سال شد و در  و حكمران بمنظور خود نرسيد . و ّمدت اقامت شيخ در شيراز فروغی نيز پرده بر كار كشيد

و آرامش و امنّيت  منصور ميرزا شعاع اّلسلطنه حكمرانی فارس را بقبضه گرفت كه شاهزاده ملك ۱۳۱۹حدود سال 

بهره مند  راّلسلطان و ميرزا عليرضا خان حضور يافته جمع اهل رابشي برقرار گشت شيخ در محافل منعقده بخانه



173 
 

 و معاشرت داشت و الجرم بعّلت احترامات حكومت مزيد بر ساخت و شاهزاده حكمران غالبا با وی مصاحبت

از علماِء قرار گرفته حكمش نافذ بر ّكل گرديد و آتش  مقامات شامخهء علم و عرفان و نطق و بيان در درجه نخست

بركشيد و چون حسب دستورش فاضل جهرمی از  حسد در قلوبشان خصوصا امام جمعه و شيخ االسالم شعله د وحق

 مؤمنين بمقام تدريس قرار يافت و آقا ّسيدعلی اكبر فال حصيری معاريف

 --- ۲۱۴صفحه  ---

 از مجتهدين نفی بعراق عرب شد و مساعدت و مرافقتش با

 يش بنام بهائی مشهوراين حزب مشهور گشت او را بيش از پ

 كردند و مّتفقا برآشفته بدستياری بعضی از متنّفذين فتنه

 برانگيختند و دكاكين و بازارها را بستند و حكمران و شيخ را

 بنام بابی طعن و لعن كردند و در اّيامی چند در شهر

 از هر سو آثار انقالب و آشفتگی پديدار گشت و در آن اثناِء

 و حاجی آصف اّلدوله وله شاهسونشعاع الّسلطنه معزول 

 منسوب گرديد و معاندين را فرصت بدست آمده از شيخ

 شكايت و سعايت نزد حكمران جديد بردند كه بابی و سبب

 ضاللت اهالی و حامی شعاع الّسلطنه است و سعی در

 بازگشت وی بحكومت مينمايد و او را براين داشته كه بدين

 وجود شيخ اّلرئيس حصول مضمون بطهران تلگراف نمود كه با

 امّنيت كامله در شيراز مّيسر نشود و در آن اّيام شاه در پايتخت

 نبود و وزراِء جواب تلگراف كردند كه شيخ بايد عازم عتبات

 عراق عرب گردد و او از رفتن بعراق استنكاف كرده راضی ء
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 بخراسان شد مشروط براينكه دولت تمام ديونش را ادا كند

 را كامال بپردازد و چون چنين كردند حركت و مصارف سفرش

 نمود و قبل از ورودش باصفهان تلگراف و مكاتيب از مجتهدين

 شيراز بعلمای اصفهان بدين مضمون رسيد كه از نطق

 شيخ اّلرئيس بر منبر چون موجب هدم اسالم است برحذر

 --- ۲۱۵صفحه  ---

 باشيد و او محّققا بابی و گمراه است و سبب ضاللت

 ّمه ميگردد و در آن اّيام شاهزاده محّمد حسين ميرزاعا

 مؤيدالّسلطنه از فضال و مخلصين اين حزب در اصفهان

 رئيس تلگرافخانه بود و برای سكونت شيخ عمارت مّجللی در

 بيرون شهر تهّيه كرد و بعد ازورودش ماجری را شرح داد

 حّمدو از سخت متّغير شده اصرار نمود تا ميرزا عليخان و آقا م

 جواد ّصراف از بهائيان دولتمند كه آرزوی چنين واقعه را

 داشتند در جوار خانه خويش علی رغم حسودان خانهء

 باشكوهی برايش مّهيا كردند و در صبح يوم جمعه در آن خانه

 هنگامی كه انبوهی حاضر بودند بر كرسی آمد بلطائف

 الفاظ و دقائق معانی دل از حاضرين بربود و بهر كه

 يدند ستايش كردند و در آن محل پرجمّعيت شهرت پيچيدرس

 ومرد و زن ازهر سو بجوشيدند و خانه در هنگام خطابه

 پراز جمعّيت مستمعين شد و شيخ محمدتقی معروف باقا
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 نجفی ( ابن الّذئب ) بدستياری ّظل الّسلطان اقداماتی

 بعمل آورده ويرا مجبور بعزيمت بسوی طهران نمود و از

 در طهران زيست تا هنگاميكه انقالب مشروّطيت آنگاه شيخ

 ءِ لبهاءطلبی رخ داد و برخالف دستور حضرت عبدا

 و روش اين حزب در شمار ناطقين آزادی خواهان درآمد

 و باالخره باهمكارانش دستگير و دچار حبس و زنجير گشت

 --- ۲۱۶صفحه  ---

 راولی حسب تأثيرات جلّيه خفّيه اين امر محّمد علی شاه او 

 بخشيده رها كرد و از آن پس باری ديگر باسالمبول رفت

 چندی بماند و حرم محترمه اش بحيفا رفته اّيامی چند بزيارت

 ِء و عائله مّكرمه و مقامات عليا تّشرف حاصللبهاءحضرت عبدا

 نموده عودت كرد و مّتفقا مراجعت بايران نمودند و از طريق

 باد قطاری مخصوصقفقاز و تركستان گذشتند و حاكم عشق آ

 در خط راه آهن برای مسافرتش تخصيص داد و عليخان حاكم

 مرو و نيز تراكمه استقبال و پذيرائی نمودند و علماِء ّسنت

 و جماعت در عشق آباد و مرو تجليل بسيار بجا آوردند كه

 نسبت باحدی ازّمالهای ايران سابقه نداشت و چون

 خطابه برافراشتبمشهد وارد و اقامت كرد و رايت وعظ و 

 باز رقبا و حسودان از علماِء بمضادت و مقاومت برخاستند

 و دو ورقه ترتيب و تنظيم نموده خطابات كه بر منبر ادا كرد
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 شاهد آورده منتشر ساختند كه شيخ بهائی است و از ورود

 بزيارت حرم رضا جلوگيری كردند و باالخره نّيرالّدوله والی

 را از نمشهد خارج نمود و اين واقعهخراسان را واداشتند كه او 

 واقع شد و بطهران آمده اقامت و با جمعی ۱۳۳۲بسال 

 ِء خواستندلبهاءمحترمين اين حزب معاشرت نمود و حضرت عبدا

 كه او را برای تبليغ اين امر بممالك اروپ و امريك ارسال نمايند

 و بكثرت ديون متّعذر شد بعّلت آلودگی موّفق نگشت و در

 --- ۲۱۷حه صف ---

 طهران وفات يافته و در مقبره عبدالعظيم مدفون گرديد

 و از تأليفاتش منتخب نفيس از اشعار شيخ اّلرئيس است كه

 مطبوع ۱۳۱۲نام برديم و نمونه آورديم و در بمبئی بسال 

 ومنتشر گشت . و ديگر رساله ای كه در بارهء اّتحاد عالم

 ته در بمبئیاسالمی و مقام اصحاب حضرت اّلرسول نگاش

 بطبع رساند و ديگر كتاب نافع االفهام و رافع االوهام كه

 مطبوع گرديد و نيز كتاب االبرار در رد بر ۱۳۳۵در سال 

 ميرزا غالم احمد قاديانی است وچون تا آخرالحيات مالحظهء

 احتياط و پاس مقامش نمود تأليفاتی در نثر و نظم صريح راجع

 رای نمونه شّمه ای از ابياتش رابامر بديع انتشار نداد و ما ب

 كه تعّلق باين امر دارد ثبت مينمائيم ازآنجمله در منتخب

 نفيس است كه در اقامت قوچان روزی در محضر شجاع اّلدوله
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 ايلخانی عظيم الشأن خراسان اشعاری عاشقانه و ابياتی

 مجذوبانه بميان آمد همانا از طرف بعضی از حضار آن انجمن

 ه تّحدی شد كه باين روش بديع و طرز جديدعالی تّعدی بلك

 سخن نميتوان گفت : ( اشعار از نبيل زرندی و مطلعش

 چنين بود :

 

 جمال يار ظاهر شد بزن بشكن بزن بشكن

 رخ دلدار ظاهر شد بزن بشكن بزن بشكن                

 همان دلدار الهوتی همان رخسار ياقوتی

 زن بشكن بزن بشكنز شرق نار ظاهر شد ب                

 --- ۲۱۸صفحه  ---

 حضرت شيخ قلم برداشته و بدون رّويه اين چهار پاره را

 نگاشتند موافق اصالح قوم فال مشاحه واللوم :

 سواری آمد از بيدا                ز رويش نور حق پيدا

 جهان برحسن او شيدا               تمشی كن تماشا كن

 طلوع خور شد از مغرب       پيمبر آمد از يثرب         

 ز وجه الّله مشو هارب             تمشی كن تماشا كن

 بيامد عيسی از گردون              برست از بطن نون ذوالّنون

 چو يوسف شد ز چه بيرون            تمشی كن تماشا كن

 شعيبی پاك از عيبی                كليمی ماه در جيبی
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 تمشی كن تماشا كن             رسيد ازمكمن غيبی    

 چو صبح جان تّنفس زد              دم از روح تّقدس زد

 بافاق و بانفس زد                تمشی كن تماشا كن

 به می منگر بساقی بين             بوجه الّله باقی بين

 حجازی را عراقی بين                تمشی كن تماشا كن

 گهی اشتر سوار آيد            گهی پشت حمار آيد     

 گهی توسن بيار آيد                 تمشی كن تماشا كن

 جهان مست مدام او                 روان هست از كالم او

 قيامت در قيام او                 تمشی كن تماشا كن

 يكی خورشيد پنهانی                 دميد ازصقع رّبانی

 تمشی كن تماشا كن             بيا انوار يزدانی    

 --- ۲۱۹صفحه  ---

 شب قدر فتوح آمد                 تّنزل كرده روح آمد

 دم فجر و صبوح آمد                تمشی كن تماشا كن

 بكوب آن طبل آزادی                كه آمد نوبت شادی

 جهان را از نو آبادی              تمشی كن تماشا كن

 شديد آمد                همان خلق جديد آمد همان باس

 همان رجع بعيد آمد                تمشی كن تماشا كن

 قميص يوسف ثانی                   دوچشم پير كنعانی

 دوباره كرد نورانی                تمشی كن تماشا كن
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 جمال عالم باال                  نمود از آن رخ واال

 العلی                 تمشی كن تماشا كنتعالی ربّناا

 ز شطر وادی ايمن                 گرفته آتشی در من

 درخت سبز شد روشن                 تمشی كن تماشا كن

 برون جست از حجر ناقه              غنا رست از بن فاقه

 يكی شد صدر با ساقه                تمشی كن تماشا كن

 ن زاخر              درآمد گوهری فاخرچو شد دريای جا

 يكی دان اّول و آخر                تمشی كن تماشا كن

 شده آئينهء خاكی                  جمال غيب را حاكی

 كه ميگويد به بی باكی              تمشی كن تماشا كن

 خليل بت شكن آمد                  كليم كوهكن آمد

 تمشی كن تماشا كن               حبيب اندر سخن آمد  

 --- ۲۲۰صفحه  ---

 حجاب ملك چون ّشق شد                 ضميرش غيب مطلق شد

 اناالّلهش هوالّحق شد                تمشی كن تماشا كن

 همان سلطان عادل را                  همان احسان شامل را

 ماشا كنهمان انسان كامل را                  تمشی كن ت

 بوحدت كن زدل غوری                   ببين حق را بهر دوری

 بهر دوری بيك طوری                   تمشی كن تماشا كن

 بّجن و انس و نيك و بد               بوحش و طير و ديو ودد
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 سليمانی بنام ايزد                   تمشی كن تماشا كن

 بمير آخر برای خود       چه ميجوئی سوای خود           

 خدا را در فنای خود                  تمشی كن تماشا كن

 نشين ای عاجز اندر ره                 شفای ابرص و اكمه

 ز دست پاك روح الّله                 تمشی كن تماشا كن

 مخوان نقش متون خود                  نظر كن در بطون خود

 ود                  تمشی كن تماشا كنپس آندارالفنون خ

 چه تشبيهی چه تعطيلی                 چه تنزيلی چه تأويلی

 تو خود اجمال و تفصيلی                تمشی كن تماشا كن

 بصاد صدق كن فكری                     كه گويم نكتهء بكری

 تو والقرآن ذی الذكری                 تمشی كن تماشا كن

 تو زاقليم بقا دوری                  خراباتی و مخموری

 ز دل چو بيت معموری                  تمشی كن تماشا كن

 --- ۲۲۱صفحه  ---

 بجز در نقش انسانی                 خدا را ديد نتوانی

 در اين مرآت سبحانی                 تمشی كن تماشا كن

 چه داری كبر فرعونی       به بی عزی و بی عونی         

 چه موسی رنگ بی لونی                تمشی كن تماشا كن

 رها كن جنگ جالوتی                 در اين طالوت ناسوتی

 همه اطوار الهوتی                  تمشی كن تماشا كن
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 بسسختی آهن ار باشی                 ز دست او زهم پاشی

 تمشی كن تماشا كن              بنه رندی و ّقالشی   

 ادر كأسا ونا ولها                 بمستی رو در دل ها

 خدا در بنده منزلها                تمشی كن تماشا كن

 بهشت عدن اگر خواهی                 بغيب خود بجو راهی

 اگر از خويش آگاهی                 تمشی كن تماشا كن

 پر ازروح و پر از ريحان                گشوده روضهء رضوان 

 همه مرغان خوش الحان                 تمشی كن تماشا كن

 حجاب تن بيكسو زن                   بقدر ثقبه سوزن

 به ملك جان گشا روزن                 تمشی كن تماشا كن

 مرا يك جذبه در قوچان                رسيد از كشور جانان

 د اين سخن از جان               تمشی كن تماشا كنكه برز

 شميمی از چمن آمد                   نسيمی از يمن آمد

 خبر از من بمن آمد                  تمشی كن تماشا كن

 --- ۲۲۲صفحه  ---

 بنه ّكال و حاشا را                ببين شاعر كماشأ را

 تمشی كن تماشا كن اگر خواهی تماشا را                

 رها كن اين ستورانرا                چه ميگوئی تو دورانرا

 زمين گيران و كورانرا                تمشی كن تماشا كن

 سسسسسسسسسسسسسسس                   
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بخش  حضرت ّرب اعلی در صفح جبل كرمل در حيفا بنوعی كه در چون خبر استقرار جسد مّطهر ۱۳۱۸و در سال 

قبول  ِء فرستاد كه موردلبهاءآورده با عريضه بمحضر حضرت عبدا سابق نگاشتيم بشيراز رسيد شيخ قطعه تاريخ بنظم

 واقع گرديد و قطعه مذكوره اين است :

 كرم الّله كرمل القدس                 نزلت فيه آيةالكرسی

 مستوی عرش رّبنااالعلی                 نقطه االمر سيداالنس

 العدل مصدراالحسان                 جوهرالعقل طاهرالّنفسمظهر

 ِء قد رفعت                 قبةالكبرياِء بذی الرمسلبهاءفی جوارا

 ملهم اّلروح صاح فی روحی               قال ّارخ حظيرةالقدس

 ۱۳۱۸ش . س .                 

همدستانش بنوعيكه در بخش سابق آورديم طغيان  و و نيز چون مخالفت و نقض عهد ميرزامحّمدعلی غصن اكبر

 شيخ قطعهء منشور عربی و هم غزلی بفارسی در اثبات تعّلق نمود

 --- ۲۲۳صفحه  ---

 ِء فرستاد كه مقبول واقع شد و مشكين قلملبهاءعبدا بعهد و ميثاق و تّبری از اهل نقض و شقاق بمحضر حضرت

 اينست : غزل حسب االشاره بخط زيبا بنوشت و صورت قطعه و

 العهد مخصوص و وّلی االمر منصوص

 و بنيان من اراده الّله مرصوص                        

 و جناح الوهم مقصوص

 ويدفع الّله ّشراللصوص                        

 اّلذينهم لخواتيم الشقاوه فصوص

 كونقاتلهم الّله اّنی يؤفكون وماراده اهللا سي                        
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 حينئذ اهل الباطن بيكون

 وال اهل الحق شعارالطمأنينة والسكون                        

 سحر با معجزه پهلو نزد دل خوش دار

 سامری كيست كه دست از يد بيضا ببرد                        

 سسسسسسسسسسسسس                

 شهی كه تاج وی از من اراده الّله است

 پس از جمال قدم برهمه جهان شاه است                        

 نصوص صفوت او بيشمار از آن جمله

 خصوص آيهء اّنا قد اصطفيناه است                        

 --- ۲۲۴صفحه  ---

 گرانبهاست وجودش پس از صعود بها

 چون آفتاب و او ماه است ابهٰی كه وجه                         

 ّرب عالم است امروزچه اوست عبد بها 

 سخن بلند و حبال خيال كوتاه است                        

 هر آنكه پيرو او رهسپار راه قويم

 هر آنكه خصمش از راه راست گمراه است                        

 حسود دل خورد و جان ز درد ميكاهد

 ستچرا كه رنج حسد دل خور است و جان كاه                        

 چو اخوة بيّحب يوسف فتاد اندر ّجب

 ولی بعاقبتش بين كه چاه او جاه است                        
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 نه هركه الف زند از خالف بتوان گفت

 كه محرم حرم خاص لی مع الّله است                        

 خدای گفت من الّرشد قد تبّين غی

 حق چه اكراه استترا ز طلعت منصوص                         

 جمال نقش بطاوس صبغة الّله داد

 وگرنه رنگ خم اندر شغال و روباه است                        

 بغصن اعظم ماراست اعتصام كه او

 شكوه دارد چون كوه و خصم وی كاه است                        

 بيان نباشد همچون عيان و من ديدم

 بّسر حقيقت يگانه آگاه استكه او                         

 --- ۲۲۵صفحه  ---

 تی يكی از فضالی معاصرين و رفقایمسطور است : وق و در رسالهء نافع االفهام و رافع االوهام مذكورش چنين

نقطةالكاف ) و مايه اغواِء و اضالل در منظر و  ( بر بنده وارد شد و ايرادی بارد نمود كه چرا كتاب ضالل معاشرين

ه كنم كه چرا ب،شما عرض و اعتراض نميه ب ده ايد ؟ پاسخ گفتم از نقطهء نظر اخالق و حفظ آدابگذار محضر

فرمائيد فقط رفع شبهه ،و مطالعه مي صاحبخانه كتابها بلكه كتابتهای برو گذاشته را مراجعه عادت ايرانيان بی اجازت

  االعم جائز و مباح است و  د بنويسند بمعنیتوانند ّر،دانند و مي،ضالل برای علما كه مي نمايم كه حفظ كتاب،مي

تو ّذم كتاب االبرار كه  ّحق من شهد و در ّحق تو ّسم در حق من مدح ، و در ّحق مقرب صالح و فالح است . در

 نوشته ام و در هندوستان است در ّرد متمهدی پنجابی بلكه هر خزپوش سنجابی يكی از مصنفات عاّليهء اسالمّيهءمن

كار پاكان را قياس بكار  بدون محافظه و مالحظهء آن اباطيل و مزخرفات ّرد بنويسم است آيا ممكن بودبطبع رسيده 

 :ناپاكان نبايد كرد
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 اين سخن تدريس ادريس آمده است

 اّول من قاس ابليس آمده است                        

 ص ( مقصود صورت فتوگرافی ميرزاحومن عالوه خوبست در آخر كتاب رباعی را بخوانيد كه در زير فتوگرافی

 يحيی ازل است ) و آن رباعی

 --- ۲۲۶صفحه  ---

 اين است :

 در دعوت باطل چه بری رنج كبد

 الباطل يذهب جفاِء كز بد                

 لعنت ز خدا باد بهر مرتد بد

 از صبح ازل گرفته تا شام ابد                

و از مشاهير اهل  خاطر دانشمندان را ملوم و ملول خواهد . ل و جهول باشد وانسان همه جا و با همه كس نبايد عجو

مؤمنين كه  روحانی تخّلص شاعرهء مبّلغه بنت مال سلطان حسين از متقدمين بها در بشرويه وخراسان بی بی روحانيهء

در جوار  چندیبّعكا شتافته  ۱۳۱۹درگذشت و او بسال  ۱۳۱۸ سابقهء احوال در بخش ششم آورديم شوهرش بسال

 و نهضتی در جمع احباب بشرويه رخ كرد و بورودش شور ِء ماند آنگاه مراجعتلبهاءفضل و عنايت حضرت عبدا

 سيد فضائل مجتهد خواستند تا او را از بشرويه خارج نمود و اشرار بهيجان آمدند و بّسب و لعن پرداختند و از آقا داد

در هنگام  ۱۳۲۱احتفال احباب تفويض نمود و بسال  ا برای اجتماع وو او بعزم يزد حركت كرد و خانه و اثاثش ر

سال در خانه حاجی ميرزا محمود افنان اقامت و  عظيم يزد كه در بخش سابق نگاشتيم وارد شد تقريبًا پانزده فتنهء

 نونهاالن احباب خصوصًا خانواده های افنان اشتغال بتعليم و تربيت

 --- ۲۲۷صفحه  ---
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ابيات  ابهٰی در آن بلد وفات يافت و او را مدح و ثنای  ۱۳۳۵جامع بهائيان ناطقه وحيده بود تا بسال ورزيد و در م

 است كه بمحض نمونه لختی را ثبت ميداريم وهی هذه : بسيار

 بيار ساقی بعشق موال                شراب حمراِء بكأس بيضا

 جّلیكه جسم و جانرا كند مّبهی           بهائيان را دهد ت

 ز بهر ّحب مطاف اسماءِ                 

 بيا مغنی بزن ربابی                 بعشق جانان بكن شتابی

 زوجه سبحان بدر حجابی               كه داده ساقی بما شرابی

 ابهٰی باسم اعظم بياد                 

 هله البشارة هله البشارة             بعشقبازان شد اين اشاره

 موسيان را ز هر كناره             بروی جانان بود نظاره كه

 بقلب دانا بچشم بينا                

 بگو بياران به بيقراران               كه ظاهر آمد گل بهاران

 مه نگاران بوجه فاران                 فروخت فاران بنار هجران

 بزد شررها بجان اشياءِ                 

 م فكنده رويش                 شده براكوان صفير هويششرر بعال

 معطر آمد جهان ز بويش                 دو عالم احيا ز خلق و خويش

 بود مكانش دل مصّفی                

 عجب نگاری بجلوه آمد                 چه كردگاری بعشوه آمد

 آمد عيای لقای هوّيه آمد                 بصد شموس منيره

 ز بهر دفع طيور ظلماءِ                 
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 ز نقض ناقض جهان ملول است             وگرنه او را بحق وصول است

 بدشت و هم جنون چو غول است            بری ز احقاق هر اصول است

 نباشد او را نه دين و دنيا                

 ببرده دلهاچه خوش بهاری شكفته گلها               عجب نگاری 

 گشوده ساقی ختام ملها                 ز رجل ياران گشوده غلها

 --- ۲۲۸صفحه  ---

 كه تا در آيند بشهر جانها                

 هال عزيزا دم سروش است                 ببحرها بين چسان خروش است

 صالی وصل بها بگوش است                 زمان عيش و نشاط و جوش است

 بيا شرر زن هال واّلا                

 هرآنكه دارد غم زمانه                 كجا شود او بحق يگانه

 بملك جانها كن آشيانه                 كه ظاهر آمد بصد ترانه

 خدای موسی اله عيسی                

 شراب روحا بروحيان ده                 بعشق جانان جهان جان ده

 ل به بلبالن ده                ز بهر وصلش هم اين و آن دهبشارت گ

 بباد خواهد شد آشيانها                

 دگر شراری بروح و جان زن               صالی وصلی بعاشقان زن

 خيام ناری بالمكان زن                  فرح بجان جهانيان زن

 كه در نشاط است حيات جانها                

 ز نفس غيور بگذر                  ز جام خمر طهور مگذر بيا
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 ز تن لباس غرور بردر                  سوی سماِء ظهور برپر

 كن از تجّلی جهان مبّهی                

 وله ايضًا

 اّيهاالناطّقون بذكرالّله                 هللوافی مواقع التحميد

 كبّروا فی عوالم التّجريد        اّيهاالقائمون فی امره            

 اّيهاالثابتون فی حّبه                   فكروافی مظاهرالتقليد

 اّيهاالجاذبون فی جذبه                   فاعملوافی مبايع التجديد

 اّيهاالراسخون فی علمه                   عّيدوافی عوالم التمحيد

 ّسيروافی معارج التفريد     اّيهاالطائرون فی قربه              

 موسم جشن و جوش ياران است                 چون ننوشند باده توحيد

 شهر توحيد عشق مخفی بود                  حال ظاهر شد ارمليك وحيد

 الی قولها

 --- ۲۲۹صفحه  ---

 گر نشينی بمحفل ياران                 جان و دل كنی فدای صحبت دوست

 يان عالم عشق                 بفدای وفا و رافت دوستجان روحان

ماندند در بخش  را كه خودشان و اخالفشان در اين دوره برقرار و احّبای قريهء كوچك زيرك در قرب بشرويه

 ميرزا آورديم . فاران ( تون ) و شرح سابقه احوال خاندان ششم نگاشتيم و نيز اوضاع و احباب

خليل اهللا بيك  سالگی وفات نمود و خلف ارجمندش حاجی شاه در سن شصت و هفت ۱۳۱۷و ميرمحمد بيك بسال 

تعرّضات معرضين مفسدين  مشی نمود و با روح حكمت و متانت پيوسته جلوگيری از بعد از وفات پدر باثر اقدامش

و حاجی ميرزا محمود شد و بواسطهء ا والد مجمع بهائيان و مّحل نزول مبّلغان و مسافران كرد وخانه اش مانند اّيام
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دوست شد و از زرقانی تجليل و از اين  كرده ابهٰی محمود زرقانی مالقات و مذاكره در بارهء امر  شريعتمدار با ميرزا

متخّلص بمفتون و با حاجی نصرالّله بيك  با سليلش آقا جالل اهللا ۱۳۲۴وحاجی شاه در سال  امر همی حمايت نمود .

 حسين با جالل و عزت از طريق عشق آباد رهسپاربيك و مال و حاجی مرتضی قلی

 --- ۲۳۰صفحه  ---

با  ۱۳۶۰عودت بوطن نمود و سپس بارديگر در سال  ِء مثول يافتند آنگاهلبهاءبارض عكا شده بمحضر حضرت عبدا

رت و بمقام حجرالزاويهء اين امر و علمدار نص كهترش بحيفا رفت بمحضر حضرت ولی امرالّله تّشرف يافتند فرزند

 ميدرخشيد . در وطن

 را در بخش سابق آورديم و پسر دويمش علی اكبر خان و نيز اوضاع و احّبای جذباِء ( طبس ) خصوصًا عمادالملك

مفصًال در بخش ششم نگاشتيم باخالص و سعی در  برجای پدر عمادالملك و حكمران گشت و در اّيام پدر چنانكه

چندانكه پدر ناچار شده ويرا مطرود و محروم  سدين از او شكايت كردندامر شناخته گرديده مالها و مف خدمات اين

مخصوصًا ميرزای مجتهد بمقاومتش برخاستند  و اين هنگام كه بعد ازوفات پدر بحكمرانی نشست مالها از ارث نمود

لم خان شوكت الملك امير قائن خلف مير ع والی خراسان او را معزول ساخت و چندی بعد از آن چون اصف الدوله

قيام كردند چندانكه برای تصفيه امور  برقرار شد وی را بمنصبش برقرار نمود و مالها باز بمعاندت بحكومت طبس

شتافت و اين مصادف جلوس مظفرالدين  گزيد و مالهای مشهد بنياد شورش نهادند و لذا بطهران بمشهد رفته اقامت

 س با اينكه مالهاخود نائل گشته بموجب ميل اهالی طب شاه بود و بمقصد

 --- ۲۳۱صفحه  ---

درگذشت و جسدش را  ۱۳۱۹نشست و عاقبت در سال  مخالفت و معارضت ميكردند بطبس برگشته بمقر حكمرانی

ِء لبهاءكردند و در حّقش الواح بسيار از حضرت عبدا اجالل و موزيك بصحن رضوی برده در آن آستان دفن با

اين طايفه بود و برادرش محّمد رضاخان نيز  مت الممالك از شناختگاناست و نجل وی محمد باقر خان حش موجود

خواندند ميرزا محمود فروغی بن ميرزا محّمد  فروغ ابهٰی دوغ آباد از تربت كه جمال ٴ و در قريه محّبت داشت .
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سفر پس از آنكه سير و  ۱۳۱۲سال ه ب الوصف در بخش ششم همينكه بعد از صعود حضرت بهاِءاهللا فروغی سابق

ِء رسيده اّيامی چند لبهاءعبدا عكا بمحضر شوق پرور حضرته نمود از طريق عشق آباد ب تبليغی در ايران و تركستان

شور و عشق گرديد و مأمور به  برد و باده پر نشأه عهد و ميثاق الهی چشيده مّملو از روح در جوار فضل و عنايت بسر

به بمبئی رفته چندی در آن  يران برای نشر انوار عهد و پيمان گشت لذاو سپس ببالد ا سير و سفر تبليغی در هندوستان

و شيراز با سّيد محمد علم  ) و در بين طريق بوشهر۱۳۱۳طريق دريا عازم فارس شد ( حدود بتبليغ پرداخت آنگاه از

ی تشهير كردند و پيغمبر بهائ نامه اصفهانی تصادف نموده چون بشيراز رسيدند ويرا ب الهدی بوشهری و ثقة االسالم

 هنوز چند يومی بيش نگذشت

 --- ۲۳۲صفحه  ---

و شكايت بركن الّدوله والی ايالت نمودند و روزيكه  كه اخبار اجتماعات و جوش و خروش بهائيان به مالها رسيد

صدد دستگير كردن وی است و حسب ه ب آقا محّمد حسن خياط محفل عمومی بود خبر رسيد كه حكمران در خانه

عزم آباده بيرون راند و حكمران ه ب عباس از بهائيان مخلص فّعال را با وی همراه كردند و شبانه ره مشهدیالمشو

شيراز وارد ساختند و شخصّيتش حين  رقان گرفته بباغ ايالتیزقب بفرستاد و او را در بين راه ع مّطلع شده مأمور در

فروغی منجذب گشت و حكمران  قرار داده كه بسخنانكرد و تفنگدارباشی را مهماندارش  المالقات در حاكم اثر

افروخته بغضب گفت ای ٴ ند و فروغی با قدرت تاّمه و چهرهكلمات ناشايست برزبان را آگاه شده هنگام مالقات

 بلعد و والی را بيم می عظيم رها ميكنم تا ببينی چگونه تو را با ژگتاينك ثعبان  شاهزاده هنوز فروغی را نشناختی ؟

چندان آيات  كه از اداِء كلمات مذكوره قصد توهين نداشت و فروغی رفته پوزش خواسته سوگند ياد كردفرا گ

بدين  و شگفت مانده بر عقيدت و اخالص افزود و فروغی چندی قرآنيه و اخبار نبوّيه خواند كه او غريق حيرت

از او و  لحسن ميرزا چنانكه اشاره كرديمحاجی شيخ الّرئيس ابوا طريق در خانه تفنگدار باشی مهمان بود و شاهزاده

 والد مرحومش توصيف و تجليل گفت و باالخره روزی والی

 --- ۲۳۳صفحه  ---
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 كرد كه قصد آباده و طهران دارم و مبلغ پنجاه تومان كه بوی  گفت بهر سو بخواهيد رويد مانعی نيست و او اظهار

برمركبی كه معين كردند با دو تن سرباز كه يك تفنگ  اروالی بوی داد بخدام و اطرافيان حكومتی ببخشيد و سو

اغفال نموده تفنگ از ايشان گرفت و در زرقان  روانه شد و در بين راه تا زرقان چون سربازان قصد وی كردند داشتند

 مالقات با بهائيان از زرقان رهسپار شد و بايشان داد كه بشيراز برگشتند و خود پس از شبی اقامت و خط رضايت

برقرار گرديد و شور و نشاطی در  رسيد و در اّيامی عديد مجامع و ضيافات و تالوت آيات و مناجات همينكه باباده

نوراّلدين افنان و بنت كربالئی  مجلس سو و عقد فيمابين آقا ّسيد آقا بن ارشد ميرزا آقا جامعه برافروخت و ضمنا

داد و مالها خبر يافته برآشفتند  ی با خطبه و آئين بديع انجامحسين انعقاد يافت كه فروغ محّمد حسين معروف بدائی

مصادف با واقعهء هدف شدن  اخ الّزوجهء دائی حسين بود كمر بمقاومت بربست و اين امور خصوصًا امام جمعه كه

يحيی  آباده را باقاّسيد در بخش الحق مياوريم واقع شد و ركن اّلدوله رتق و فتق امور ناصراّلدين شاه بشرحی كه

واگذاشت و او با  فوج همدان كه با فوجش بمأموريت برای شيراز از طهران رسيد خان حشمت نظام تفريشی ميرپنج

 مالها خصوصا مالمحّمد حسين امام جمعه

 --- ۲۳۴صفحه  ---

 ربدور آمد و اشتعال و شعف ماالمال د ابهٰی عهد و ميثاق  موافق و همدست شد و چون بورود فروغی باده محّبت

 بود اجتماعات احباب و احتفاالت تبليغّيه دائر گرديد خان،قلوب جامعه پديد گشت و در منزلش كه خانه حاجی علي

 رئيس تلگرافخانه ساخته بتلگراف اخبار كاذبه بركن الدوله مالها حاكم مذكور را اغوا كردند و با زالخان شيرازی

رسيد  هائيان و عقد و شورش و طغيان گفتند و جواب موافقب دادن و مفتريات بسيار در باب جمّعيت و استعداد حرب

بر وی  دستگير كردند انبوه اهالی در طرق و معابر مجتمع شده لذا فروغی و بعضی ديگر را در مشهد و مرأی عموم

و سنگ و چوب نواختند چنانكه بيهوش شد وگماشتگان  هجوم بردند و لعن گفتند و خيو برچهره اش افكندند

جمعه بخانه ميرزا قابل ريخته اثاث بيغما بردند .  را بدارالحكومه كشيدند و انبوه جفاكاران بفرمان امام وي حكومت

گشتند و فروغی را چون توصيه از ركن اّلدوله همراه  بهائيان برخی دستگير و گروهی بجبال در رفته متواری آحاد
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بيرون فرستادند ولی سواران مذكور در مسافتی  اركه ّحكام فارس احترام و مساعدت نمايند با ّعده ای سو داشت

جلوی اسبان راندند و تا منزل ايزد خواست  قصبه ويرا پياده كرده زاد و راحله گرفتند پياده و برهنه نزديك خارج

 رسانده رها

 --- ۲۳۵صفحه  ---

ست و يازده فرسخ راه با عدم زاد و استعداد نتوان كرده خود عودت نمودند و او سمين و سنگين بود پياده روی

اباده رسيد و از راه مجرای قنات بخانه ه ب را با كمال سختی طی نمود و نيمه راه را گم كرد ولی باالخره مذكور

نيز برای حفظ از شرور حاكم و مالها  درآمد كه با سائر بهائيان متواری در كوهستان بودند و او را حاجی عليخان

الحق آورديم بحكمران در باب منع  رزا علی اصغرخان صدراعظم چنانكه در بخشتلگراف از مي بكوه بردند تا چون

دهشير رسيد و جمعی پيرامونش گرد ه ب را با زاد و راحله روانه داشتند و در طريق يزد چون، وي از فتنه و فساد رسيد

برآن داشتند كه بيرون  خيرخواهان او را تبليغ كرد و اشرار و اراذل بصددش شدند ولی برخی از آمدند و بی پروا

پياده كرده چندان ضرب و حرج وارد كردند  علی آباد و تفت جمعی از اشرار در شب ويرا از اسب رفت تا در مابين

اشرار ويرا مرده انگاشتند رفتند ولی نيمه  و اشياِء و زمين گلگون از خون شد و بيفتاد و ازهوش رفته كه بدن و لباس

اسب سواری گرفته قبل از طلوع روشنی  ه بتفت درب خانهء يكی از مؤمنين رساندهخويش را پياد شب بحال آمده

ّجراح بود تا بهبودی يافت و اّيامی  ميرزامحمد تقی افنان رسيده در آنجا چندی تحت معالجه صبح بدرخانه حاجی

 بتبليغ و تشويق پرداخته

 --- ۲۳۶صفحه  ---

و غلغله افتاد و شيخ جعفر سبزواری مقيم بلد مكتوبی  الها همهمهيار و اغيار را روشن و مشتعل ساخت و ما بين ّم

شنيدم شخصی خراسانی در مهدی آباد متعّلق بشما  ميرزا محّمد تقی افنان وكيل الدوله باين مضمون نوشت بحاجی

لش خراب و مأمورين حكومت تمام آن آبادی و اه دعوت مردم است البّته منع نمائيد واّلا بازدحام اهالی وه ب مشغول

با لباس مّبدل از بيراهه بيك منزلی  الجرم محافل و مجامع متّفرق شد و مّقرر نمودند كه فروغی را شوند،هالك مي
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خراسان رهسپار گشت و همينكه بطبس ه ب زاد و راحله كه بهائيان برايش فراهم كردند بعزم تبليغ خراسان رسانند و با

نور محّبت مشتعل ساخت و ه ب حداث نمود پس به بشرويه رفته قلوب رامخصوص بين جامعه ا رسيد شور و انجذابی

ميرعلم خان شوكت الملك  دلهای ارباب عناد و فساد برافروخت و بموجب سعايتشان از اينرو شعله بعض و حسد در

 بزرگواری فروغی شنيده و جمعی از بهائيان از بشرويه بطبس داد و چون صيت حكمران طبس امر باحضار فروغی

جمع همراهانش را  وارد طبس كردند ولی اثاثش بغارت رفت ولدی الورود داشت امر نمود ويرا سواره محترما

مّروج  حكمران حاضر ساختند و حكم داد كه نسبت بمّبشر و مؤّسس و ضرب شديد نمودند و آنگاه ويرا در محضر

 امر اعظم بنام و شخص تّبری نمايد و او فی الحال

 --- ۲۳۷صفحه  ---

داشتند با دست اشاره كرده گفت بر هر سه لعنت و  بنفس حكمران و ميرزای مجتهد با شخص ثالث كه حضور

ولی امير را از رشادت و تّهورش شگفت آمده گفت  مجتهد خطاب بامير كرده گفت به بينيد ما را لعن ميكند ميرزای

موئی از سرم كم كنيد و امير ماجری  است آنچه گفتم عمل نمود و فروغی بايشان گفت شما نميتواند نه چنين

نمود و چون حكم ،مي تا وصول جواب قريب يكماه توقيف بود ولی بازادی حركت بطهران نوشت و فروغی

رفت و پس از  و مساعدت صدراعظم رسيد محترما از طبس خارج شده بفروغ استخالصش باقدامات بهائيان طهران

احتياط  در مسجد گوهرشاد بمنبر برآمده مواعظ و نصائح گفته بنوع چندی بمشهد شتافت و چند بار بعد از غروب

سخنی بود  اهالی دانستند و منبر را با او كه جنب شبستان نشسته سرگرم مقاصد اين امر را ابالغ داشت و باالخره

شبستان كه ه ب او بجلدی وچابكی در ميان انبوه انام داخل شده خود را سرنگون انداخته فرياد و فغان بركشيدند و

مالهای  طلبش هر سو دويدند و حاجی مالهاشم صدر نشابوری از تاريك بود رسانده بمنزل شتافت و مردم در

صدر از ساقه تا  كرده همی بقصد هالك زدند چندانكه ناله و فغان معروف كه شباهت بوی داشت اشتباها گرفتار

 صدر درگذشت و باالخره خدام حرم رضوی

 --- ۲۳۸صفحه  ---
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رخ داد و  ۱۳۱۷خالص كردند و اين واقعه بسال  را با سر و صورت مجروح خونين از چنگ عوام بی تمكين او

 شان بطهران آمده چندی بماند و باطريق قم و كا به يزد عودت نمود و بهائيان بهرش تدارك سفر ديده از فروغی

ِء برايش رسيد و با اشتياق اليطاق لبهاءاعبد از رجال دولت مالقات و تبليغ نمود و اجازت عكا از حضرت ّعده ای

مأمور بطهران فرمودند تا در واقعه  ) بسر برد آنگاه ويرا ۱۳۱۸در جوار فضل و عنايت ( سنه  روانه شد و ايامی

طهران رسيده مّدتی اقامت ه و ب تّحيت كه در بخش سابق آورديم مداخله كرده رفع نمايد اختالف در كّيفيت اداِء

خراسان شده او را با  سعی و هّمت كرد و در آن اثنا ركن اّلدوله مأمور حكمرانی م خدمت مذكورهنموده در انجا

خدمت ه ب شيراز نمود پردازد و فروغی بعّلت تجليل حكومت در خراسان خود برد تا بتالفی سو سلوكی كه در

 در آن ه بصوب عشق آباد و بخارا رفتهاّيامی در يزد بسر برد آنگا باز ۱۳۲۰تبليّغيهء كثيره ای موّفق گشت و در سال 

 مّدتی در آنجا و نيز در مصر زيست و باز مأمور طهران شده حدود جوالن نمود پس عازم زيارت ارض ّعكا شد و

آنگاه بخراسان عودت كرد چندی در فروغ بزيست و در  عودت نمود و اّيامی در طهران بتبليغ و تشويق پرداخت

 هء باغ غبد (؟؟) خانه ميرزا احمد قائنیبمشهد رفته در كوچ ۱۳۳۰ سال

 --- ۲۳۹صفحه  ---

 انجذاب آتش فساد شعله كشيد وچند نفس شرير بعنوان منزل نمود و از مراوده بهائيان و غيرهم و شور و اشتعال و

 و اظهار تمايل كردند تا روزی كه سوای سه نفر از اين مجاهدت و تّحری حقيقت بنای مراوده با فروغی گذاشتند

ممنونّيت و بشاشت نموده بعزم رفتن برخاستند و  ديگری از بهائی و غيره وجود نداشت در ختم مجلس اظهار نفوس

ششلول بجانب وی رها كردند فروغی از  بيرون اطاق مشايعت كرد ناگاه روی خود برگردانده سه تير فروغی تا

شده و فرار نمودند پس از اثر  ه كارش ساختهجانب خاك افكند و آنان گمان بردند كه را ب اصابت تير ّدوم خود

و معلوم شد كه همان گلوله اّول  بهائيان و غيرهم جمع شدند و فروغی را بجراح خانه بردند صدای تير و هياهو

عشق آباد رفته با ه ب را مرهم و مداوا كردند و بهبودی حاصل گرديد و پس از آن اصابت كرد و بيرون آورده زخم

محضر  بارض حيفا رفته و بحضور در ۱۳۳۱همی جست و باز در سال  ومصاحبت و صحبت بهائيان معاشرت
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و در  چند در طهران مقيم شد و بمشهد عودت نموده اقامت جست ِء تّشرف يافته عودت بايران كرد و اّيامیلبهاءعبدا

احمد  ل اقامتش منزل ميرزاسر و روی بسته كه شناخته نشدند بمّح آن اّيام اعدا بصدد قتلش برآمدند و دو خونخوار

 بن ميرزا محّمد علی نبيل قائنی وارد شده ويرا هدف

 --- ۲۴۰صفحه  ---

و  معالجه پرداختند و بعد از اّيامی چند بهبودی يافته و ب گلوله و مجروح ساختند و بهائيان ويرا به بيمارخانه برده

 اق شد و انوار متشعشع غصن ممتاز شروع بدرخشيدناز آف ازآنگاه بفروغ رفته اقامت جست تا چون غروب نّير ميثاق

 بفروغ برگشت و در همان اّيام شيخ ۱۳۴۲و در اوائل سال  بارض حيفا رفته تّشرف حضور يافت ۱۳۴۱نمود در سال 

به تير اعداِء شربت شهادت نوشيد و تلگرافی از حضرت  عبدالمجيد صديق العلماِء خواهرزاده و دامادش در ترشيز

ديق العلماِء هدر نميرود . ص طهران توسط دواچی  فروغی  محزون مباشيد دم مّطهر ّله بدين طريق رسيد :امرال وّلی

حاليكه قوای جسمّيه اش تحليل رفت تا ّمدت چهار  و از آن حادثه تأثر شديد در فروغی حاصل شد و در. شوقی 

از اينجهان درگذشت و  ۱۳۴۶و درهمانسال  منزوی گشته از مراوده و هم مكاتبه با اطراف دست كشيد سال در فروغ

موجود است و پسری ناموافق از وی برقرار  ءِ لبهاءو بسياری از قلم حضرت عبدا ابهٰی الواح متّعدده از قلم  در حّقش

و مهاجرتهايشان را نگاشتيم و اهل گناباد را  بخش ششم ديگر بهائيان فروغ و بّليات وارده بر ايشان ميباشد . و ما در

 و خاندان ميرزا احمد ازغندی را نيز آورديم و نبيره اش ميرزا نام برديم نيز

 --- ۲۴۱صفحه  ---

و از بهائيان قائن سابقهء احوال  مهاجرت بعشق آباد كرد . ۱۳۱۸بديع الّله با والده كه ملّقب بهدهد بود در سال 

مصر اقامت و تأسيس  ين در اسكندريهنبيل قائنی را در بخش ششم آورديم و آقا غالمحس خاندان آقا محّمد علی

طرابلس مّدتها اقامت كرد و عاقبت  و آقا علی اكبر عائله فراهم كرد و در ناصره و نابلس و عائله كرده درگذشت .

حصر امور در خدمت امرّيه نمود  خاندان بر جای گذاشت و ميرزا احمد در مشهد مقيم گشته در بيروت درگذشت و

شتافته تّشرف بزيارت  نيز به عكا ۱۳۱۷خراسان بوسيلهء او ميشد و سفری در سال  مر درو غالبا مراسالت اين ا
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افضال بسر برده مراجعت  بّعكا رفت و يازده ماه در جوار ۱۳۲۲كرد آنگاه در سال  ِء يافته مراجعتلبهاءحضرت عبدا

حيفا شتافت و  به ۱۳۳۴ و تبليغ و خدمت اين امر پرداخت و عاقبت در سال كرد و در حدود خراسان بمسافرت

بسياری از  مشغول شد و چندسالی مانده درگذشت و ما شرح احوال و باغچه ابهٰی حسب االجازه بخدمات روضهء 

 ششم نگاشتيم كه بعضی از ايشان و بسياری از اخالفشان در مؤمنين قائين و سرچاه و قريه محمودی را در بخش

 و خضراِء ( سبزوار ) را نام برديم . رضوان ( نيشابور ) اين دور برقرار بودند و بدين طريق اّحبای

 --- ۲۴۲صفحه  ---

كرده  ذكر نموديم و بسياری ازآنان و اخالفشان ترّقيات مالی و نيز كيفّيت ايمان و احوال مؤمنين اسرائيلی تربت را

 ر مشهد و تركستان بروسيه وبرادرش آقا عزيزالّله جذاب كه د در اين دور سر برافراختند مانند شاهويردی و خصوصا

خاندانی برجای گذاشتند . و برادر ديگرشان آقا رحمت  قفقاز و غيرها در تبليغ ّجد و كوشش نمود و شعر ميسرود و

محفل روحانی داشت تا درگذشت و اخالفش  ّعكا بزيارت رفته و باالخره با احترام در مرو زيسته رياسته ب الّله

مرض وبا درگذشت ه ب ديگر آقا اسدالّله نامدار باالخره در مرو اقامت داشته قيام كردند .راه اين امر  بخدمتگزاری در

آقا فيض الّله را  در اين امر خاندان نامدار تأسيس نمودند و پسر كهترش و بعضی گفته اند كه مسموم شد و پسرانش

در اين امر  الّذكر در بخش ششم نيز عائلهكشتند و ازآقا محمدتقی سابق  در بين راه بخارا و تخته بازار ۱۳۴۰در سال 

ديگر از رجال خراسان  سابق الذكر در بخش ششم نيز برجای ماند . برقرار گرديد و عائله آقا رحيم بن محمد صادق

منقول نمود و مورد  كه در خراسان و نجف سنواتی مديد تحصيل علوم معقول و آقا شيخ علی اكبر قوچانی بود

 گشت و حوزهء درس فراهم داشت و ميرزا مّحمد بن آخوند مالكاظم خراسانیاعتماد خّاص  آخوند 

 --- ۲۴۳صفحه  ---

وطن عودت نمود صاحب محراب و منبر و افتاِء و ه ب معروف به آية الّله زاده و آقازاده نزدش تّلمذ كرد و چون

آباد و روسيه ميرفت روزی  از مشهد بعشق و هنگاميكه ابوالحسن ميرزا شاهزاده حاجی شيخ اّلرئيس محضر گشت

عقيدتش آگهی يافتند و بمضاّدت و مقاومت  نمود و مالها متّدرجًا از ابهٰی مانده ويرا مهتدی بامر  چند در قوچان
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مشهد تبعيد كرد و خويشان و ه كه ويرا ب باالخره مّحمد ناصرخان شجاع الدوله حكمران را برآن داشتند پرداختند و

والی بروی افترا زد كه با مستخدمين  ست قرار داده مبالغی نقود گرفت و نزد آصف الدولهبازخوا بستگانش را مورد

ولی بازخواستی از حاكم  داشت و والی از شيخ تحقيقات نموده دانست كه افتراست بلژيكی در گمرك مراوده

وچنان قيام بتبليغ  تشد حّتی برئيس ّكل گمركات خراسان عريضه داد ثمری نياف قوچان نكرد و شيخ بهر كه ملتجی

 ۱۳۲۴عشق آباد ( ومعروف گرديد و ّمالها حكم باخراجش دادند لذا بسوی در مشهد كرد كه در اّيامی قليل مشهور

ِء لبهاءعبدا موجب تبليغ و تشويق گرديد پس حسب االجازه از حضرت ) ومرو و روّسيه توّجه كرد و در آن حدود

ايران ه ب مراجعت بعشق آباد كرد و چند ماهی ماند و معاودت ی ديگرمحص تبليغ سفر بديگر واليات نمود و سال

 نمود و در همان اّيام حاجی قلندر مشهور در بادكوبه

 --- ۲۴۴صفحه  ---

امرّيه در بادكوبه فرمودند كه سنينی در آنجا مصدر  ِء مأمور اقامت و خدماتلبهاءدرگذشت و شيخ را حضرت عبدا

پرداخت و در آنجا واقعاتی كدورت انگيز  اداره جمع احباب و تبليغ و تشويقگرديد و ّمدت سه سال ب خدمات

 صدور يافت : كه ناچار بنگارش و عرض بمحضر مولی گرديد و برای وی چنين داخلی روی نمود

 بهٰی " بادكوبه جناب شيخ علی اكبر عليه بهاِءاهللا اال

نموده بودی مالحظه گرديد و ازمضامين نهايت تأثر  قومای ثابت بر پيمان نامه ای كه بجانب آقا ميرزا حيدرعلی مر

حال مورث مّشقت شده بسيار بر شما زحمت  گشت زيرا ما را مقصود چنان بود كه اسباب راحتی فراهم آيد حاصل

عظيمه دارد حال چون بر اين منوال است  زحمات چون در سبيل الهی است عين مواهب است ونتائج است ولی اين

ه سفر دارم تا بتبليغ پردازم بلكه مّوفق ب در نهايت روح و ريحان با ياران وداع نمائيد كه من عزم هبهتر آن است ك

سرشار گردد چون در اين ديار نثار  ابن سبيل بجانفشانی مؤيد شوم و شايد كأس شهادت كبری عبوديّتی گردم و در

رويد و نامه بحضرت افنان مرقوم  ق آبادميّسر نيست لهذا به سائر جهات شتاب الزم پس بعش جان در مشهد فدا

 بدهند و شمارا بتبليغ بفرستد علی العجاله چاره چنين ميگردد كه در آنجا قراری
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 --- ۲۴۵صفحه  ---

 و تدارك سفر نمايند تاباصفهان ارسال دارند زيرا در بنظر ميرسد بحضرت محمود مرقوم گردد كه شما را تّهيه

 موّفق بر خدمتی نمايان بشويد و از اصفهان به آباده و شيراز ت و اميدوارم در اين سفراصفهان فرياد وامّبلغا بلند اس

 ع ع ً  بهٰی ِءااللبهاءمنتهی بروضهء مباركه گردد و عليك ا شتابيد و ازآنجا بسواحل خليج گذر كنيد و نهايت سفر

 سه سال در نقاط مذكوره در لوحايران شتافت و تخمينا ه ب پس حركت كرده بعشق آباد رفت و پس از توّقف قليلی

محضر مبارك شتافت و پس از مرخصی از طريق  و به تبليغ پرداخت و اخيرا از طريق خليج فارس بارض مّقدس

قوچان نمود و در حاليمه آرزوی شهادت در ه ب و بادكوبه بعشق آباد آمد سپس برای ديدار عائله عودت اسالمبول

وضيق ميدان جوالن ادامت ميّسر نگشت و  كرد و بّعلت كثرت شهرت بدين اسمداشت مّدتی اقامت  ابهٰی سبيل امر 

آحاد اين طايفه برای شهرتش مصلحت وقت  صوابديد احّبا عزيمت نمود وچون اقامتش در خانه های بمشهد حسب

اندك  خانه های احّبا مراوده كرد و دره ب مخصوصی برايش اجاره كردند كه در آن مسكن گرفت و شبها نبود خانه

مذكور كه ثروت و رياست و نفوذ  يافتند و شروع بفساد نمودند و مخصوصا ميرزا مّحمد آقازاده زمانی مالها آگاهی

 ّتام حزبی ، مّلی ، سياسی

 --- ۲۴۶صفحه  ---

 را وي ۱۳۳۳شهر ربيع الثانی  ۲۸بكمين شيخ نشسته تا در يوم  بدست آورد ّعده ای از اشرار را بشوراندند كه پيوسته

مگر نه  يافتند و كربالئی علی اكبر خياط پيش رفته چنين گفت در بازار كفشدوزها در پشت كاروانسرای وزير نظام

پس  با طپانچه بر دهانش زد و نوكر شيخ كه همراه بود بگريخت آقا بشما پيغام كرد كه در اينجا نيائيد و بی محابا

د و بالجمله شش گلوله بر وی رسيد و از پا بيفتاد و بر كر ديگری از اشرار حسين سوسو نام از خلف شكمش شليك

مال عابد نام كه از روزنهء بام بازار مراقب  خوابيد و عبايش بر رو كشيده جان تسليم نمود و ديگری از اشرار پشت

انام دور جسد مقتول انبوه شدند و  كارش تمام شد فكرش بياسود پی كار خود گرفت و اخالط بود چون دانست كه

نظمّيه بلد هرچند خبر  ٴو دائره حكم آقازاده جسد را بصحن رضوی برده ميسوزاننده كه ب ا يكديگر چنين گفتندب
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دربان باشی نعش را  مانع گشت وجسد تا هنگام عصر بدانحال باقی ماند و باالخره يافت ولی كثرت ازدحام انام

غسالخانه قتلگاه رضوی  ه مأمورين نظميه جسد را بهانگشت آن شهيد ربود آنگا بكاروانسرا انتقال داد و انگشتر از

حوض لقمان دفن  و روزی بعد معلوم شد كه جسد را شبانه غسل داده در قبرستان برده درها را بر روی مردم بستند

 نمودند و با همه اقدامات بهائيان و تلگرافات

 --- ۲۴۷صفحه  ---

و مقدم گرفتار شدند با اهتمام و تحذيرات ّماليان  يتكاراز ممالك اخری برای قونسوالت كه باالخره دو تن جنا

كه بكمال عرفان و ايمان و معلومات دينّيه  كاری نكرد و هر دو مرّخص و آزاد گشتند و زوجهء آن شهيد دولت

سن از هول و هراس خبر شهادت پدر و  وفات يافت و پسر ارشد نيز كه در صغر ۱۳۴۹طهران بسال  آراسته بود در

گرديد بعدا در طهران باصطدام  مادر در آتش افتاد چهره بسوخت و از نور ديدگان محروم اضطرابمشاهده 

مدفون گشت و نام آنان ببقاِء دو تن  از جهان درگذشت وجنب مادر در گلستان جاويد بهائيان اتومبيلی درهم شكسته

وجوه بهائيان و اشراف  ينخان از متّقدمين وو از رجال خراسان مير مّحمد حس باقی و برقرار ميباشد . شهيدزاده آزاده

 ابهٰی پيوسته در نشر امر  و ذيجاه و عطاگستر بود و ماًال و قدرتًا و فكرًا و لسانًا طبس و بشرويه مردی فاضل و سخنور

تبليغ كرد و حّتی  مقصود را در عهده داشت و ّعده ای از علما و اشراف را هّمت نمود و ارسال مراسالت ارض

وی لوحی از  آگاه ساخت و بواسطهء ابهٰی فرقه طاووسيه از متّصوفه را بامر  مال سلطانعلی گنابادی مركزحاجی 

 يافت و در عين حال مفسدين و اشرار بشرويه گرچه در ظاهر ِء برای حاجی مذكور صدورلبهاءحضرت عبدا

 --- ۲۴۸صفحه  ---

 ۱۳۱۷ برايش نائره فتنه و فساد روشن ميكردند و عاقبت بسال هناچار از اطاعت و انقياد نسبت باو بودند ولی ّسرا هميش

نسبت  كرده افترا و بهتان بر وی زدند و گواهی به ستم و آزار او گواهی نامه ای پر از مهر و دست نوشت مردم تنظيم

به  رای تحقيقاتمركز ايالت فرستادند و والی ركن اّلدوله او را به ب باهالی دادند و شهادت بر بهاّئيت او نوشتند و

داد و توقيف كرد و او در آنحال بيمار بود و بستگانش هر  طبس خواست و بعد از چندی به مراقبت مأمورين عودت



200 
 

بياسايد نپذيرفتند تا چون بيماريش سخت شد او را  اصرار كردند كه دست از وی بردارند تا چندی در خانه اش قدر

و اشرار مانع از دفن جسد شدند و پسرانش  و بدرود زندگانی گفتآوردند و شبانه روزی بيش نگذشت  بخانه اش

ستم مأمورين بخانهء آقا ّسيد فضائل مجتهد  مؤيد غياثی ) و ميركليم خان ( عماد ديوان ) از بيم جور و ( مير ولی آقا

ر باز زدند و مديون بودند از اداِء وام س و باقدامات مجتهد مذكور جسد مدفون گشت ولی كسانيكه پناهنده گشتند

چون  ابهٰی جای پدر را گرفتند و در امر  و خسارت بردند و پسران مذكور و هم دخترانش بعد از او خانواده اش ضرر

 و از معاريف ّخدام اين امر شيخ محّمد علی هدايت و عائله وسيعه تشكيل دادند . ستاره درخشان شدند

 --- ۲۴۹صفحه  ---

 ّطالب مدارس دينّيه بتعّصب و غضب برافروختند و هجوم مشهد تأسيس كرد ونخستين مدرسهء عصريه را در شهر 

در  ميكردند زدند و از حجرات فوقانی بپائين افكندند و هم برده قريب صد نفر از كودكان را كه در آن مدرسه تّلمذ

 نگاه بعشق آباد رفتهو در قوچان مدرسهء احمدّيه برپا كرد آ ترشيز مدرسهء اعدليه و در دره جز مدرسهء مسعودّيه

 ابهٰی پرداخت و طولی نكشيد كه او را بنام انتساب بامر  اقامت جست و در مدرسهء مظفری ايرانيان بتعليم و تدريس

 ٴ اخر دورهء مظفراّلدين  شاه جريدهكوشيد و هم در او خارج كردند پس به مرو رفته برای تأسيس مدرسه طاهريه

و با مساعدت دو تن از احّبا مطبعهء سربی را  مشروطيت جريدهء طوس تأسيس نموددائر كرد و در اّيام قيام  بشارت

در نشر معارف باالخره از جهت موانعی كه  خراسان گرديد وارد كرد و با اين همه سعی و كوشش ٴمطبعه كه اساس

و باالخره در  و اّيامی در تخته بازار پيش آوردند مجبور شده به تجارت پرداخت گهی در مرو برايش پی در پی

 گشت . مشهد بتجارت مشغول

بيك نخعی بودند و نيز مال عزيزالّله كه از تعرّضات و  و از بهائيان معروف خوسف محّمد قليخان و مال يوسف

 شيخ محمد حسن مجتهد بيرجند مهاجرت كرد و در آنجا نيز تعّديات

 --- ۲۵۰صفحه  ---
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از شرور اعداِء نجات يافت و نيز از شناختگان احّبا در  ساخته دچار تعب و مشّقت گرديد چندانكه خود را مسموم

آورديم و سه بار بارض ّعكا رفته حضور  آقا ميرزا عزيزالّله ّجذاب كه در بخش ششم تفصيلی در احوالش مشهد

 آقا ميرزا كوچك علی اف ( قديمی تّشرف يافت ديگر برادر ّجذاب مذكور آقا شاهويردی و نيز ِءلبهاءحضرت عبدا

جست و خاندان واسعه قديمی  عشق آباد رفته ساليانی به تجارت و خدمات امرّيه اشتغاله ب ) بن مالعلی بجستانی كه

امرّيه داخل شد . و ديگر  پس از نهضت بلشويكيه به مشهد برگشته اقامت جسته در خدمات تأسيس كرد و باالخره

ششم آورديم غالبا  ئن كه شرح احوالشان را در بخشميرزا محّمد علی نبيل اهل قا ميرزا احمد قائنی خلف آقا

ِء لبهاءعبدا بّعكا شتافت و بحضور حضرت ۱۳۱۷شد و سفری در سال ،مي مراسالت اين امر در خراسان بوسيلهء او

مراجعت  مّجددا بّعكا رفت و يازده ماه در جوار افضال بسر برده ۱۳۲۲مّشرف گرديده عودت نمود آنگاه در سال 

حسب  بحيفا شتافت و ۱۳۳۴مشغول گرديد و عاقبت در سال  اسان بمسافرت و تبليغ و خدمت اين امركرد و در خر

و حاجی ميرزا علی اكبر ّحكاك  وچند سالی مانده در گذشت . و باغچه مشغول شد ابهٰی االجازه بخدمات روضهء 

 متخّلص به بقا را در بخش

 --- ۲۵۱صفحه  ---

شعر سالها در بندر جز اقامت داشته عضو محفل  حّمد تقی اشراقی با طبعسابق وصف كرديم كه خلفش ميرزا م

منشی باشی ايالتی و آقاميرزا محّمد نّقاش و حاجی  بود بتخّلص ناظم شهرت داشت و آقاميرزا محمودخان روحانی

زا محّمد نجات طبيب ساللهء ابا بديع شهيد وآقا مير ّصراف با انجالش آقا شاهويردی وجديدآقا و آقا سيد آقا موسی

و اعضاِء محفل شور ضياِءاالّطباِء و قوام االّطباِء و  قوام الّديوان كه اّوال در كرمانشاه و اخيرا در مشهد ميزيست و

مستوفی و برخی ديگر بودند و مجالس مالقاتی  الّسلطنه عليمحّمدخان وميرزا احمد قائينی و ميرزا بزرگخان مؤتمن

و در اوائل  خان گرگانی مستوفی منعقد ميگشت . ر خانه مستشاراّلدوله ميرزا ابوالحسنمخصوصا نساِء غالبا د رجال و

غالمرضا و آقا  آل اسرائيل در مجالس مجتمع ميشدند و ازآحاد احّبا آقا اين دوره قريب شصت نفر از رجال بهائيان

اسمعيل و آقا  مال ذبيح الّله و مالو عائلهء آنان و آقا عبداّلرحمن وآخوند  اسحق و برادرزاده هايشان آقا اسمعيل
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و آقا اسمعيل  حبيب الّله بن خدا داد اّول و آقا رضا بن حاجی آقائی محّمد رفيع و كربالئی خداداد دّوم و آقا

 عارف و آقا حسينقلی بن دوست محمد و مال اسمعيل بزرگ ماليعقوب و آقا حاجی بن مهدی و مال آقائی

 --- ۲۵۲صفحه  ---

 يعقوب زاده وحاجی يعقوب اسمعيل زاده و آقا نياز بن عزيز حيم و آقا يعقوب بن اسمعيل و آقا الياسو پسرش آقا ر

و  تّشرف حاصل كرد ابهٰی داشتند و آقا صادق كه بمحضر  و برادران اسمعيل و آقا اسحق نسيم كه در تربت تجارت

يعقوب و نيز آقارضای عزيز و آقا اسحق و  آقا محّمد و برادرشان آقا يحيی بعدًا خود را كناری گرفت و برادران

و غيرهم در اسحار مجتمع شده تالوت  كه همگی در خانه عزيزالّله جّذاب و يا خانه حاجی موسی ّصراف غيرهم

مؤمن بوده شرح احوالشان را  ابهٰی انوار  نمودند و برخی از مذكورين با اينكه در سنين اشراقات،مي آيات و مناجات

و نيز از معاريف در مشهد  چون از اركان جامعه در اين دور نيز بودند تكرار نموديم . ديمدر بخش ششم آور

مشهد را داشته با رشادت و هّمت و  گلكانی ) كه در سنوات متتاليه رياست محفل روحانی( آقاميرزا عليخان گرگانی

كثيری از احّبای خراسان بّعلت شّدت  عدهءقدمًا ماًال لسانًا بخدمت و تقويت اين امر پرداخت و  استغراق اوقات قلمًا

مهاجرت كردند از آن جمله كربالئی حاجی  از محل خود بمحال اخری وجمعی كثير بعشق آباد تعّرضات معاندين

 به عمله گی پرداخت . عائله اش با وی مخاصمت كردند و لذا بمشهد مقيم گشته آهن فروش

 --- ۲۵۳صفحه  ---

 مشتعل و منجذب بود . و از جمله مهاجرين بارض مقصود اد آقا محّمد قائينی از احّبایو از جمله مهاجرين بعشق آب

 ساكن و دختر آقا فرج سلطان آبادی بحبالهء نكاح داشته آقا ابوالقاسم كه خلفش عنايت الّله قهوه چی در بيروت

هء رشخوار تابع و واقع هشت اهل قصب و از معاريف شهداِء ميرزا غالمرضا شاعر شيدا تخّلص معروف در امر بود .

محل و مختصر عربی نزد پدرش ميرزا  كه دروس ابتدائی را در مكتب ۱۳۵۰حيدرّيه متوّلد بسال  فرسنگی شرق تربت

گرديد تا  اولياءو مجالس با دروايش و  بنمود و شغل دكانداری عّطاری پيشه كرد و عرفان مسلك محمود از ماليان

حاجی مولی بقصبه رسيد و در فصل بهار  غين ّسياحين بهائی در كسوت درويش بنامتنی از مبّل ۱۳۸۳در حدود سال 
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جالس بودند استنباط استعداد كرد در  سبزه زار از وجههء آقا غالمرضا و بعضی از اهل ذوق كه با او بيرون شهر كنار

ئی كرد و بواسطه او در خانه خود پذيرا مشغول صحبت گشت و ميرزا غالمرضا با وی معاشر شده حوزه داخل شده

ترّقيات می پيمود نورانّيت ضمير حاصل  و اشتعال در ايمان و محّبت يافت و بانجذاب در ايمان راه هدايت باين امر

 نفوس تصديق نموده انجمنی تشكيل يافت و مّبلغين شروع كرد و بعدا متدرجا

 --- ۲۵۴صفحه  ---

 و حاجی ّمالحسين نام پيشوای دينی قصبه بنای تعّرض پيچيد بذهاب و اياب نمودند و بنام ايمان باين امر آوازه

حكمران محل پيوسته شكايت و سعايت كرده اخراج ويرا  گذاشته اهالی را بتّعرض و آزار وی تحريك نمود و نزد

داشت موافقت نكرد و آتش فتنه را خاموش  وطن خواست ولی حكمران بّعلت خويشاوندی كه با والدش از

گرديد و روزگار بر والدش ميرزا  وزبروز كينهء آخوند و مال و تعرض اشرار از پير و برنا مزيدر هميخواست ولی

همان احوال متّدرجا  و او ناچار خود را بترك وطن و مهاجرت ميديد و در خالل محمود مذكور دشوار ميگذشت

كرده حكومت را باخراج  و مردم فتنه ّمال ۱۳۰۴از اهالی بهائی شدند تا در سال  بواسطهء او و مبّلغين مسافرين جمعی

بتربت توّطن جست و در  غالمرضا و تنی چند از معاريف را امر بخروج داد و او با عائله بهائيان واداشتند و ناچار آقا

محّمد ميرزا حفيد  ّخاص و ّعام شدند و حسب ميل حكمران شاهزاده حاجی امور زندگانی ّترقی يافته معروف نزد

دولتی گرديد و  شاه كه حكومت تربت را بارث داشت متّقبل اداره ماليات شجاع الّسلطنه ابن فتحعلیحسينعلی ميرزا 

با فراغت بامور  بعد از چندسالی باز بهمان عطاری و دوافروشی اشتغال با نهايت امانت و كفايت انجام وظيفه داد و

 روحانی مشتغل گشت و شهرت تاّمه حاصل

 --- ۲۵۵صفحه  ---

مجتهد با حضور جمعی از خواص در مسائل متّنوعه  ندين ماه در مسجد جامع با حاجی شيخ علی اكبرگرديد و چ

بخدمات عرفانّيهء ايماّنيهء روحانّيه صرف نمود  و مناظره نمود وجمعی را بدين الهی رهبری كرد و اّيام را دين بحث

ضا وارد تربت شده و با حاجی شيخ علی ر شيخ علی اكبر مجتهد يزدی بعزم زيارت مشهد ۱۳۱۳ تا در مّحرم سال
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در مراسم عزاداری برای حضرت  در مشاوره و عمل شدند و در نيمهءماه بحالی كه اهالی هنوز اكبر مجتهد وارد

سرپوشيده جنب سرای امين  اهالی با حربه ها بسوی دكان ميرزا غالمرضا واقع در بازار حسين بن علی (ع) بودند انبوه

خيابان حسينی همی  كرده الشه اش را بسمت منزل حاجی شيخ علی اكبر واقع در ا غرق در خونحمله بردند و او ر

و بخواهش حكمران ترك  فراشباشی و داروغهء شهر كه قبال از الواطهای مشهور بود كشيدند در اينحال نائب تقی

موّفق بايمان اين  و باالخرهشد و ارادتی بسزا نسبت بميرزا غالمرضا داشت  اعمال خود كرده بخدمت حكومتی وارد

شدند و آنان جسد  از فراشان و عسس ها رسيدند و جمّعيت ترسيده متّفرق امر نيز گرديد خبر يافته با اسلحه و جمعی

و او را بحال آوردند ولی  و در حجرهء خود خواباند و جراح آورده زخم ها را بستند را بغل كرده بدارالحكومه بردند

 م پسر حاجی) نا ۱يعقوب علی ( 

 --- ۲۵۶صفحه  ---

از حاجی محّمد صادق بهائی خريد بخانه حاجی با  يوسفعلی رنگرز ببهانهء تسليم وجه صدتومان كه پدرش نيل

و از سوئی ديگر انبوه اشرار آقا محمدعلی  درآمد و در تاالرخانه بر فرق حاجی فرود آورد و او را بكشت كّتاره

آورده نيمه جان سوی خانه مجتهد  برادرش آقا غالم را از خانه هايشان بيرون حسن كّفاش با صّباغ و آقا محّمد

و بدارالحكومه برد و زخمها را بستند  فراشباشی مذكور بهمان طريق رسيده ازچنگشان بگرفت مذكور ميكشيدند كه

ی گشتند وچند مظلومان مخف بلد آرام شد ولی خانه ها تاراج وخراب گرديد و عائلهء و پس از دو سه روز شورش

و مستخلص ميكنند و تا  حكومتی توقيف ماندند و خبر بود كه از مركز طهران ميايند روز همان چهارتن در محبس

با هم  عائله ميرزا غالمرضا را حسب خواهش بمحبس حاضر كرده ساعتی روز دهم صفر طول كشيد فراشباشی

 مالقات و صحبت و وداع كردند تا در شب سيزدهم صفر

__________________________________________________________________ 

 ) مربوط به صفحه قبل۱)
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بتدبير  ۱۳۲۷بسيف االسالم شد ولی باالخره در سال  يعقوبعلی صّباغ مذكور در اّيام انقالب مشهور مشروطيت ملّقب

ه همراهانش از مجاهدين مغزش جاسوسی بضرب گلول لطفعلی خان كه سركرده و فرمانده مجاهدين بود بجرم ياور

 و هالك گشت و ياور مذكور از بهائيان مشهور است . پريشان

______________________________________ 

 --- ۲۵۷صفحه  ---

صفر سال  ۱۳قتل داده تحريك كرد و در روز  شيخ علی اكبر يزدی از مشهد مراجعت كرده يزد ميرفت و فتوای

غالمرضا را سه پسر بدين اسامی بود :  ق آورديم هر چهار بشهادت رسيدند و ميرزادر بخش ساب بنوعی كه ۱۳۱۴

در  ۱۳۰۰محمود زاده كه بسال  ميرزا نصرت الّله و ميرزا عبدالحسين و پسرش ميرزاعبدالحسين ميرزا اسدالّله و

فت و در چهارده سالگی ر با پدر بود و در چهارسالگی با پدر و خانواده بتربت تبعيدًا رشخوار متولد شد همه جا

نشسته بودم ناگهان غلغله  چنين بيان كرد كه در وسط روز در بازار جلو دكان پدر همين بلوی و شهادت پدر را ديد

به پدرم بودند بيم كرده با  ماليات دولتی كه در پستوی دكان مشغول تحويل ماليات و هياهو برخاست و مباشرين

از هر سو با مشت و لگد  م رسيدند دانستم كه اشرار آقا محّمد حسن را قبض كردهمرد نقود بگريختند و همينكه انبوه

از پی رسيده آقا  شيخ علی اكبر مجتهد كشيدند و لمحه ای ديگر دستهء ديگر و چوب همی زدند و بسوی خانه

شد و من به  خلوت و چون گذشتند انبوه مردم نيز از عقب رفتند و بازار محّمد علی را با همان حال كتك زنان بردند

و ايشان  بردند و بازار خلوت است زود بخانه درآمده مختفی شويد پستو درآمده به والد گفتم آقا محّمد علی را

 برافروخته فرمودند آقا محمد علی را بردند ؟

 --- ۲۵۸صفحه  ---

 است خود را برسانيدم خانه نزديك قدر اصرار كرد و بی محابا بجلو دكان آمده در كمال بشاشت بايستاد و هر

ديگر مظلومان از خانهء مجتهد باز آمدند نزديك  نداده اعتنا نكردند در آن اثنا جماعت اشرار كه برای اخذ جواب

ويرا از باالی دكان پائين كشيده بر زمين انداخت و  رسيدند و سردسته شان علی اكبر تفتی با خشم و نهيب دكان
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را حركت داده مانند سايرين با صدمات و  ستخوانها در هم شكست و ايشانبّشدت بر كمرش فرود آورد كه ا چوبی

خانه فرار نموده مختفی گشتم و در ه ب بسوی خانه شيخ روان شدند و من در آن ميان ناله كنان لطمات التحصی

كوچه خون افتاده در وسط  كه ازدحام و غوغای خلق را مشاهده ميكردم و والد را غرقه ديوار كوچه منفذی بود

از دهن و بينی  ريخته چوب بدهن مينواختند و چون نفس ميكشيد خاك و خون ديدم كه كودكان خاك بر سرش

اشرار  رشخواری در عقب ديوار بّضجه و ناله درآمديم و اطفال و ّفواره ميزد و با ميرزا قدرت بن آقا ميرزا علی

با  آمدند و از سوی ديگر والده ام كه سمت قوّميت خانه بباال ملتفت شده بقصد گرفتن و اّذيت ما از در و ديوار

رسانيده عارض شده برگشت بدرب حياط رسيد و  خانوادهء حكومت داشت و در ساعت نخست خود را به ارك

 در خاك و خون ديد بی اختيار خود را بباالی جسد انداخت پدرم را غلطان

 --- ۲۵۹صفحه  ---

شما سخت تر از صحرای كربال كرديد و از اين بيان  رار نموده گفت :بقسمی كه چادر از سرش افتاد و خطاب باش

ّسيداالّشهدا را شهيد نموديد و ازهر سو بتاختند  در صدور اعداِء زبانه كشيد و گفتند اين زن بما ميگويد نار غضب

زيانه زده متّفرق فراشان رسيده مردم را با چوب و تا ميرزا تقيخان كه مردی رشيد و از متبّلغين بود با جميع ولی

داده بمجلس بردند وجراحی و مرهم كاری  و والد را كه قوهء حركت نداشت به پست اخويم آقا نصرت الّله كردند

يافت هر روز خبری در شهر شهرت گرفت و هر  بهبودی حاصل گرديد و چون اّيام حبس مسجونين امتداد نمودند تا

باز  ۱۳۱۴ربيع االول سال  ۱۳ميگداخت تا در يوم  ه های ستمديدهضغينه معاندين موجی زد و قلوب عائل ساعت بحر

بلند شد و من بمّجرد شنيدن غوغا افتاده  غوغای عظيم آشكار شد و صداهای يا علی يا علی از جماعت ناگهان

شيخ علی اكبر تربتی و ّمال علی  از مّدتی كه بهوش آمدم معلوم شد كه بحكم و سردسته گی ضعف نمودم و پس

نمودند و حاجی محّمد  به مجلس حكومتی هجوم نموده والد و ديگر محبوسين را شهيد يزدی جمعّيت انام اكبر

اجساد را بكوچه و  در خانه اش مقابل عيال و اوالدش مقتول ساختند آنگاه صادق را كه از حبس خالص يافته بود

 بازار كشيده در يكجا جمع كرده آتش زدند
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 --- ۲۶۰صفحه  ---

 پس از قليل مدّتی بارانی شديد بباريد و آبهائی كه جاری ی كه استخواهها نيز خاكستر گشت و از قضاتا درجه ا

 شد رماد را نيز ببرد :

 آنچنان مردم كه عزرائيل هم آگه نشد        

 عشق بازان اينچنين بازند جان در راه عشق                        

 دست ناس شديم اخوانم ميرزا نصرت الّله و ميرزا اسدالّله هر حيث مقهورو بازماندگان شهدا مطرود و مفلوك و از 

مختفی شدند و گاهی نهانی شبها بخانه داماد ما  فرار نموده مدت شش ماه در كوههای مزرعه در حوالی رشخوار

كوه چون فرستاد و نوبتی هنگام عودت ب،مي خان آمده باز ميرفتند و خواهر بزرگم بواسطه چوپانی خوراك محّمد

مجروح شد و مّدتی خفّيا در خانه يكی  تعاقب كردند چندان در كوهها دويده فرار نمودند كه پاها بعضی ملتفت شده

ّسب و لعن و تّعرض اهالی دمی  كردند و من با والده و دو خواهر در تربت بسر برديم و از از خويشان معالجه

و از كودكان شرير قوی لطمه و  حتاج دستخوش آزار اراذل نباشيمدر بازار برای خريد ماي نياسوديم و روزی نبود كه

دست به زردآلو بردم ّطباق كه استاد  جمله روزی برای خريد زردآلو ببازار رفتم همينكه ازآن ضرب زنجير نه بينيم.

 را بلند كرده و در وسط بازار بر زمين زد و چنان مشتی بر ابراهيم نام داشت طبق

 --- ۲۶۱صفحه  ---

طبق را و اشيانش كه بدستم نجس شد بشست و  ردنم كوبيد كه در ميان بازار غلطيده بگريه درآمدم و آب آوردهگ

رسيده مرا نجات داد پس از دو سال بدين  گريان و دل دونيم بودم تا حاجی فيروزخان نوكر حكومت من از بيم

روحانی مشهد مرا بعشق آباد فرستاد و  ائنی محفلاقدام آقا ميرزا احمد بن آقا ميرزا محّمد علی نبيل ق كيّفيت حسب

نمود و بالجمله محمودزاده نزد  روحانی آن مدينه مرا از طريق بندرانزلی و رشت روانه طهران پس از چند روز محفل

اّيام خطاب بابن اصدق  بماند و نشو ونمای روحانی كرد و در ضمن الواحی كه همان آقا ميرزاعلی محّمد ابن اصدق

شهيد مجری داشتيد  و در خصوص رعايت و معاونتی كه در حق آقاعبدالحسين بن«  چنين مسطور است :رسيد 
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پدر مهربانيد بلكه از  اين مهجور است انشاِءاهللا شما ٴزيرا آن مظلوم نورديده نهايت از اين عمل مبرور مسرور شدم،بي

غ داريد كه اين ابال من به نجل معّظم عليه بهاِءاهللا صيانت او را بنمائيد و از قول پدر مهربانتر از جميع جهات حفظ و

جالب رحمت شود  اين مظلوم محبوب درگاه خداوند يكتا و آنچه زحمت كشيد ست ولبهاءعبدا ٴنورسيده نور ديده

و بالجمله محمودزاده پس از » ۰۰۰۰الی آخر  .و مشكوة نور احّديت در مقابل اين خدمات مظهر عنايت گرديد

 تجربّيات طّبی چندی عكاسی و

 --- ۲۶۲صفحه  ---

داخل اداره پست شد و در شاهرود و مشهد و غيره  بياموخت و سفر كرد و سپس داخل در خدمات گمرك و بعدا

و محاسب محفل روحانی و مورد خدمات متّنوعه  خدمات امرّيه گرديد و سنين متّعدده در عشق آباد منشی مصدر

خاندان واسعهء صميمی برقرار است كه در  چهار دختر ميرزا غالمرضا شهيدو بالجمله از سه پسر و  امرّيه گشت

تابع شاهرود كه گويند اصل نام  از اهل بيارجمند آقا ّسيد عّباس علوی ديگر از معاريف ميباشند . جامعه درخشان

اقامت و  ٴمدرسهمشهد در ه ب " خوانندش اكنون بيار ارجمند ". از فضال و مشاهير ّطالب كه بيار ارجمند بود كه

برافراخته ولوله در مابين  بواسطهء آقا ميرزاحسن نوش آبادی كه رايت تبليغ ۱۳۴۱ ساله تدريس و ّتدرس داشت و ب

در هيئت علمّيه مشهد  رضا بن حاجی ميرزا بابا مجتهد بجنوردی منجذب شده ّطالب و غيرهم انداخت با آقا ّسيد

ه رضوی چسباندند و نسبت ب امی ده تن بهائيان مشهور را نوشته درب صحنمالها اس هيجان افكندند و فتنه برپا شده

را ربودند و بصدد  گشتند و آقا سيد عّباس را از مدرسه بيرون كرده كتب و اثاثش نفر مذكور بيش از همه آشفته دو

 محفل روحانی مشهد نوشته تا هر دو را مخفيانهه عشق آباد ب قتلشان برآمدند و محفل روحانی

 --- ۲۶۳صفحه  ---

رضا در تركستان بكسب و تجارت مشغول شد و آقا ّسيد  مدينه عشق آباد فرستادند آقا ّسيده ازمشهد بيرون آورده ب

عزم تبليغ به سير افتاد ه با عزيزالّله سليمانی اردكانی ب چند ماهی در مدرسهء بهائيان تعليم و تدريس كرد آنگاه عّباس

 . .ايران به تبليغ و تشويق بيگانه و يگانه اشتغال جست ل مّلی بهائيان ايران در اقسامبعدا پی در پی از جانب محف و
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 خوزستان 

 مممممممممممممم                    

ايمانی مالحسن خزائی را در بخش ششم نگاشتيم و در  سابقهء اوضاع و احوال مركزيت قريه من يوحی و سوانح

دامادش  ٴبواسطه نمودند و اموالش را بردند و باالخره نصيبه كشيده محبوس هرا ب معاندين ومأمورين وي ۱۳۱۴ سال

 در اين امر نامدار گرديد . شيخ عربی بود مستخلص و رها گشت و بعد از وفاتش نجلش كه

 زنجان              

 مممممممممممممم                    

برخی  يف اصحاب حّجت جمعی بر جای بودهبقيةالّس و بنوعی كه در بخش ششم نگاشتيم در اخالف و احفاد شهداِء

 بابی

 --- ۲۶۴صفحه  ---

 شد جمعی قليل ابهٰی و با همهء سعی كه از هر سو بهر نشر امر  وغالبًا مرتد بعقيدت سابقه و يا فاتر و عاطل ماندند

يگانگان و تكميل و تشويق در آنجا و قيام بر تبليغ ب پديدار گشتند و ما شرح ورود ميرزا عليمحمد ورقا و ازدواجش

نيز شرح داديم و از مشاهير  ۱۳۱۱را در سال  باالخره گرفتاری و شهادتش را آورديم و وفات ّام اشرف مؤمنان و

اندكی بعد از حضرت بهاِءاهللا برای زيارت بعكا  مخلصين حاجی ايمان سابق الوصف در بخش ششم بود كه مؤمنين

و بوطن برگشت و دخترش لقائيه را بنوع   ِء مستفيض و مستشرق گرديدلبهاءعبدابلقاِء و افاضهء حضرت  رفته اّيامی

چنانكه آورديم با ورقا و پسرش  ۱۳۱۳بازدواج ميرزا علی محّمد درآورد و باالخره در سال  ۱۳۱۱مذكور در سال 

والشان را خراب و و ام و گسيل بطهران گشتند و گماشتگان حكومت و ماليان خانه روح الّله و ميرزا حسين گرفتار

پيام كردند كه  و بی مكان گرديدند وچون در محبس طهران خبر بشنيدند يغما كردند و عائله شان بی سامان

ه زوجه خديج ببرند و لذا پسرش آقا محمد حسن از عشق آباد بزنجان آمده بازماندگانشان را از زنجان به عشق آباد
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بن حاجی  برد و چندی بعد از شهادت ورقا لقائيه بزنی آقا محمد رضا آبادعشق ه ورقا را بٴ ميرزا حسين و لقائيه زوجه

 محّمد كاظم اصفهانی سابق الوصف در بخش ششم

 --- ۲۶۵صفحه  ---

در راه اين امر موفق هست و حاجی ايمان و ميرزا  درآمد و اوالدش خصوصا آقا كاظم در مسكو و ايران بخدمت

خالص شدند و حاجی ايمان بزنجان برگشته  از دو سال در حبس مانده آنگاهاز شهادت ورقا تقريبا كمتر  حسين پس

ِء لبهاءبعكا و زيارت حضرت عبدا ۱۳۳۰ برده تسليم پسرش ميرزا عزيزالّله نمود و در ايران بود تا بسال اشياِء ورقا را

و مستريح گرديد و  اعداِء مستخلص آباد برگشته متوطن شده بعمل باغداری پرداخت و از شرور عشقه شتافت و ب

آباد وفات كرده مدفون در عشق  ۱۳۴۶ از ديدار خويشان و دوستان بهره برد و عاقبت در سال سفری نيز بوطن رفته

اشرف زوجهء ابا بصير نيز در فتنهء مذكوره و  خاندان ّام اشرف از او برجای مانده و خواهر آقا ّسيدٴ شد و سلسله

مهاجرت كرد و دختر در آنجا درگذشت و مادر  سابق الوصفش ناچار بعشق آباد قبض احّبا با دختر غارت خانه ها و

سالگی وفات نمود وازمعاريف اهل بها آقا حسن  پيری و ناتوانی و اندوه با حاجی ايمان ماند تا بسن نود در سن

 يوسف عالقه بند ديگرو اهتمام نمود . ديگر حاجی  و با هركس و همه جا بنشر نفحات اقدام ابهٰی علمدار امر  فدائی

وآقا داش از اصحاب جناب حّجت بوده و با پسر نوزده ساله  ميرزا حسين هويدائی ابن اقاداش ابن حاجی دين محّمد

 اش

 --- ۲۶۶صفحه  ---

بود نزد  نيزه پيچ شد بشهادت رسيدند و پسر كه بسن دوازه ساله عبدالعظيم بعد از شهادت آنجناب با جمع اصحاب

بديع محروم ماند و نواده كه ميرزا حسين مذكور متولد درسنه  د پرورش يافته از عرفان و ايمانخالوی مسلم خو

 رمضان چنانكه در بخش سابق آورديم در مشهد بود و ۱۸ بود هنگام شهادت حاجی محّمد ترك در روز ۱۲۹۲

نفت ريخته آتش زدند هدف گلولهء ششلول كردند سپس  حاجی را كه اّول با چوب ضرب بسيار زده آنگاه شكم را

مشهود داشت و كلمهء اشهد از لسانش شنيد و اين  مظلوم بدو زانو روی بارض مقصود نشسته مناجات تالوت نمود و
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و سالها در وطن و سپس در عشق آباد و باالخره در  طلب و جستجو گرديد باالخره در زنجان هدايت يافت موجب

و اخالص در اين امر نمايان و هويدا بود و  رداخت و بغايت ايماناقامت نموده به نّجاری و دكانداری پ طهران

فائز  ۱۳۲۴زاهدی از طبقهء مالها كه در سال  برجای گذاشت . ديگر ّمال عبدالوهاب زاهدالّزمان خاندان هويدائی

 گشت . بايمان

 --- ۲۶۷صفحه  ---

 سلطان آباد                        

 ممممممممممممممممممممم                  

واقعه  در سلطان آباد وطن وجايگاه بود و نيز فتن و شهادات در بخش ششم مذكور داشتيم كه جمعی از اهل بها را

كه  سابق الّذكر در بخش ششم حاجی ميرزا حسن كاشانی االصل در اين دور را در بخش سابق نگاشتيم و از مؤمنين

خصوصا ميرزا حاجی آقا روشن ضمير و عائله اش در آن  شسالگی در گذشت و خاندان ۱۲۴در سن  ۱۳۵۴در سال 

و از مؤمنين معروف  در آن حدود سكونت داشتند . معروف بود ونيز عدهء معروف و شناخته باين عقيده و ايمان بلد

مذكور در  خود حكايت كرد ّجد اعاليش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام شهير ميرزا آقاخان قائم مقامی بنوعی كه

تمهيد قتلش  رسيد كه ابهٰی معرفت وحفادت خبر از جانب والد ماجد  سابق را قبل از شهادت بعّلت سابقه بخشهای

ميرزا از من  و با وجود همهء اقتدار برای عهدی كه نايب الّسلطنه عباس ميكنند و او اظهار علم كرده گفت من ميدانم

 وفائی نخواهم برداشت وچون كارش را ساختند تمامراه بی ه ب گرفت كه با پسرش محّمد ميرزا مخالفت نكنم قدم

 مايملك را ضبط كردند و عيال و فرزندانش بخبر ومساعدت

 --- ۲۶۸صفحه  ---

فروش مقداری اشياِء و اثاث كه همراه گرفتند معاش ه ب سرّيه امام جمعه طهران همگی ببقعهء قم تحّصن گشته

قدار پانزده قريه و طغيان بركشيده مه سر ب اهان عراق گريختهو عاقبت پسر بزرگش ميرزا محّمد وزير بفر نمودند

ّكرات رفته محاصره كردند ه كه ب خودشان را از هزاوه تا ساروق و غيره تّصرف نمود و سپاهيانٴ مزارع مخصوصه
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هزارتن چريك ويرا محاصره و  نصيرخان چكينی كه با وی الف دوستی ميزد غفلة با نتيجه نگرفتند و باالخره

ولی بعد از چندی  آباد كه حصاری متين و دروازه آهنين داشت محبوس ساختند گير نموده به ارك سلطاندست

و اين واقعه  برده قلعهء شهر و ارك را شكافته ويرا مستخلص ساختند كدخدا و رعايای هزاوه با جماع هجوم

نكرد و  از امور مذكوره تعقيبی ناصراّلدين شاه بر تخت سلطنت نشست مصادف با فوت محّمد شاه واقع شد و چون

 كه مطالبه ارث پدر و امالك متفرقه نمخودند و غالب شده فقط برادران وخواهران ميرزا محّمد وزير را بر آن داشت

متينه ساخته و حشم و خدم فراهم كرده دارای  نصيب موروثه برده بغنودند و ميرزا محّمد وزير قالع و عمارات

برد و او امتناع ورزيده در آنجا در گذشت و بی  ّلدين شاه ويرا بعنوان اعطاِء مقام بطهرانگشت و ناصرا اخالف بسيار

 ميرزا ّظل الّسلطان پسر شاه از دارالحكومه اش اصفهان درنگ مسعود

 --- ۲۶۹صفحه  ---

مرّخص نمود و اموال و امالك اليقه را ضبط و آنان را  قتل كردهه عراق آمده ورثه را احضار و توقيف و تهديد به ب

يافته در طريق فضل و تّصوف قدم زد و شيخ محّمد  اخالف ميرزا محّمد وزير فقط بهلول خان شهرتی و بزرگی از

و او تمايل حاصل نمود و الواحی نيز از ساحت قدس  كرد ابهٰی بغدادی دو بار بروی وارد شده تبليغ به امر  عرب

در صف مشاهير ثابتين قرار گرفت و رايت تبليغ و  ابهٰی رهء ميثاق رسيد و خلفش ميرزا آقاخان مذكور در دو برايش

مجتهدين بر قتلش قيام كردند و او را بحبس حكومت  در سلطان آباد برافراخت و چند بار معاندين از علماِء نصرت

: " در آنموقع وآقا ميرزا خان خود چنين آورد كه  و او با نهايت شهامت و با صراحت بايستاد و مصون ماند انداختند

و كرمانشاهان واقع و ما جوانان شهری را نديده  رواج عظيم داشت و قريهء درمن سر راه مالير و همدان بهائی كشی

معتقد نبوديم و دشمن اسالم شب و روز بهائی  جز اسالم و قرآن و بهشت و دوزخ و مسلمانان ، معقولی را بوديم و

در اين بين شيخی بنام شيخ عرب مّسمی به شيخ  را از اين راه ميدانستيمو آرزوی قتال و وصول بصواب  بنظر ميامد

چند روزی بماند و برفت و آنچه طفره نمودم چيزی  وارد معلوم شد بغدادی است و با پدرم بهلول خلوت كرد محّمد

 نفهميدم
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 --- ۲۷۰صفحه  ---

لطان آباد شنيده بوديم و بخصوص در سر و را در س و در سابق هم كشتار ّسيد محّمد باقر مجتهد جمعی از بهائيان

بعضی يهودی و خارج مذهب اسالم را اّذيت كرده  كدوك اين قريه برای صيد و شكار اين طايفه ميرفتيم و جاده

آمد و باز با پدرم چندين يوم خلوت و صحبت كرد  مطالبی نميشديم تا در سنوات بعد باز شيخ محّمد عربه ب موّفق

غفلت كرده اسناد و اوراق پدر را ربوده ديدم  ميم چه ميكند و چه ميگويد نشد و رفت تا روزیخواستيم بفه و هرچه

 از طرف بهاِءاهللا خطاب به پدرم كه اّولش چنين مرقوم بود : مكتوبی است

 معلوم و مذكور بوده بدانيد " . انتهی . ّطرًا نزد حق اولياءيا بهلول عليك بهاِءالّله الفرداالحد  "

 صرفنظر كرده اوراق را پاره پاره در آب ريخته قصد مخالفت ضمون واقف شدم از قرائت و مطالعه مابقیچون به م

و بحال اعراض باقی و چون صوفی مشرب بوده و خود را  پدر نمودم عاقبت معلوم شد پدرم بهيچوجه تصديق نكرده

ات مسافرت به سلطان آباد عراق كرد و اين گزارش رند ميگفت آزار و اّذيت را بكسی روا نميداشت و در خالل مرد

من  است مردم خيال كشتن را داشتند و قمی كاغذی به بنده نوشت كه دو نفر بهائی كه يكی ّسيد اسدالّله از آنجا

 كرده از طريق همدان كه قريه مسكونهء ما اّول منزلش ميباشد آنها را راهنمائی

 --- ۲۷۱صفحه  ---

داخل صحبت  بنمائيد ليكن زنهار زنهار مبادا كلمه ای با حضرات نهايت توّجه را از آنهامهمان شده عبور نمايند البّته 

همراه ّسيد  هر عالم متّقی را منحرف ميسازند از جمله همين شخصی كه شويد زيرا چنان نفوذی خرج  ميدهند كه

شخص كرمانی ه ب بمجّرد گفتن كارهای ّسيد بهائی و عوام فريبی او اسدالّله است كرمانی و وافوری بوده و يكی از

خدمت شما  شربش ممنوع اين شخص ابدا ديگر نكشيده صحيح و سالم كه افيون در مذهب بهائيان حرام است و

عزم خود را  بدست آورده حبيب الّله خان عموزاده را از قضّيه واقف و ميرسد بنده از مطالعه خط پدر بهانهء بهتری

 قريه نمودم آالت و ادوات را برداشته متفّقا عازم كدوك شديم كر در كدوكجزم برای كشتن مهمانان سابق الذّ 

 و نشان ميزبان را پرسيدند هرچه انسانّيت بخرج داده ماها ناگاه مسافرين مهمان ورود كرده سالم و تحّيت گفتند و نام
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نه قتلشان قرار دهيم حّتی را بها آنها بروز كرده همان فحاّشی و ناسزا گفتيم شايد در جواب كلمهء سوئی از دهان

صحيح است پدرسوخته ها اكرم الضيف و لوكان  ّجد شما فرمود جواب داديم, اكرم الّضيف و لوكان كافرًا گفتند

شعاری و خالف كاری از ما ظهور يافت و از  قتل شما واجب است مختصر جميع اطوار و اعمال شقاوت بابيا نفرموده

 آن دو نفر جز

 --- ۲۷۲صفحه  ---

آن منفعل و  ٴكه فشنگ در تفنگ و دست در قبضه واضع و تكريم و رضا و تسليم بروز نيافت نوعی صحبت نمودندت

عموزاده گفتم چرا از ما چنين ه پشيمان شدم ب اجازهء عبور خواستند داديم حضرات رفتند و ساعتی بعد خشكيد

شرمسار و با طائفهء بابی و بهائی معروف  كفار بروز كرد ؟ و بدون اخذ نتيجه در نزد پدر مقّصر و در نزد وحشيگری

رضايت بگيريم فوری حركت نموده  بهتر آن است بهر نحوی شده حضرات را جسته منزل آورده بخونخواری باشيم

منزل نموديم تحاشی كرد و  جسته سالم داديم و اصرار به بردنرا ّسيد اسدالّله و رفيقش  در يكی از سراهای قريه

عرب و قواعد آن  اينها زبان :منطق . جواب دادو حو َن, رف َص ,بلی :جواب دادم؟ علم كرده ايدگفت شما تحصيل 

 جواب گفتم اگر اين علوم كه قرآن ,و من سئوال از علم نمودم بود كه هر عرب بدوی بهتر از شما ميداند

 علم است ؟ گفت : نازل از آن است مفتاح بهشت جاودان نباشد پس چه علمی ما

 ود غير علم عاشقی                 ما بقی تلبيس ابليس شقیعلم نب

افتاد گفتم آقا را كشان كشان بمنزل آوردند و  جوان ما بطور علم مطلق مسموع ]چون كلمهء عشق و عاشقی در كله

 رسائل و تعليمات بهائی را بيرون كشيده مسكن داده از روی نهايت زرنگی در خورجين كه همراه داشتند در برجی

 چند صفحه را كه

 --- ۲۷۳صفحه  ---

خويش جميع اركان وجودم مرتعش  هٴو رعب اعمال سابق قرائت نموديم حّقانّيت بهائيان كامال مشهود و از انفعال

شديم چه ميشد و تا صبح ،مرتكب قتل بيچارگان مي مضطربانه در بستر بيخودی افتادم كه الها اگر ساعتی قبل گشته
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ديدم حضرات با عموزاده هنوز نشسته و مشغول  مينكه هنگام طلوع آفتاب شد هوشيار گشتهخود بودم ه بی خبر از

مهمانان را نگاه داريم صالح ندانسته آدرس  و برهان هستند صبح چای ميل نموده هرقدر خواستيم اقامهء دليل

 مطابق ذيل است : كه در شهر عراق ميشناختند گرفتم و تشريف بردند ريز اشخاصی را

 جليس های معروف حاجی آقا محسن مجتهد است ، ديگر ّسيد مسّمی به ّسيد ابوالفضل كه يكی از انيس و حاجی

مخصوص حاجی آقا محسن مجتهد ، ديگر آقا محّمد  حكيم رحيم اسرائيلی ، ديگر حاجی ميرزا پيشخدمت محترم

گر . حاجی ميرزا حسن تاجر آقا محّمد حسن دهدشتی مباشر امور حاجی آقا محسن وپسران مجتهد ،دي بوجار ،

 ۹موسی همدانی  اسرائيلی ، ديگر آقا ميرزا محّمد حكيم احتشام االّطباِء ، ديگر حاجی كاشانی ، ديگر مال مهدی تاجر

بعد را بنام  ميرزا حسين شاه آبادی اين دو نفر را از خودمان و اسامی ديگر آقا ميرزا مّحمد باقرخان خلج آبادی وآقا

 گيری معرفی كردند :بابيهای كناره 

 --- ۲۷۴صفحه  ---

پس از چندی كه  كالهدوز ، حاجی حسينخان محّمد . حاجی رضاخان ، آقا اسمعيل ، علی سلطان ، استاد عبدالكريم

 الّذكر سلطان آباد عراق دادند بهوای مالقات و شناسائی اسامی بهائيان سابق حضرات رفتند و كتاب ايقان را به بنده

نمايم مّكرر در مّكرر  گشته ديگر نتوانستم خودداری ويا محافظه كاری يا حكمت قات متوسطين آنهاآمده موفق بمال

شهری تّجار و اغنيا  بازار برده و بهمدستی حبيب الّله احتشام نظام و اقوامه ب متّمول و فقير گشته علنی مبّلغين را

چند نفر از  ين و ّمالها و حاجی ّسيد محّمد باقر كهو قتل و غارت مجتهد واصناف را تعقيب بتبليغ نموده و از تعدی

تاجری  كرده تحقيقات بعمل مياوردم وكم كم مسكن را بعراق برده بهائيان را بدست خود و برادرانش قطعه قطعه

با  شهر را داللت ميكردم حّتی برای كسر حدود در ماه رمضان معتبر و پرنفوذ و پهلوانی جسور گرديده عاّمهء اهل

يا در  در ميان معبر عام بار نهاده غذا طبخ و برفقا ميداديم از جوانان تازه تصديق ديگهای خوراك پزی راجمعی 

 بنده دين حكومت را همراه كرده حكم قتلو منافقين با مجته سرای تجارتی همين كارها را مينموديم تا مردم با تجار
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كند وزنجير نمودند و سائرين رفقا مخفی شدند در  دچارو چهار نفر ديگر را گرفته و در محبس ارك اسير و ذليل و 

 حبس

 --- ۲۷۵صفحه  ---

 و استاد علی اكبر زرگر معاف شد . در شب اّول نائب مالميرزا آقا طالقانی و آقا ّسيد تقی خلج آبادی و بنده باقی

شد كه " چون رستم مكاری بندر همدان نوشته مخابره  محبس را تبليغ كرده همراه نموديم و تلگرافی محرمانه بشاه

دستگير و تحويل حكومت داده رشوه گرفته رها  صد بار جوهر تبعهء عثمانی را من نشان كرده خواهش شد سارق

خريد مال الّتجاره رستم همدست و بتوسط علما حكم  مطالبه نموده ام معاندين مذهبی با تجاری كه ذينفع در نموده

خواهيم شد " فردا دو نفر رفيق را حسب االمر  در و فعال در حبس و بزودی اعداممن و رفقا را بنام بهائّيت صا اعدام

چوب ميرغضب ها و عاّمه نزديك بهالكت  پسر شاه بود و نامش ابوالفضل ملّقب بعضدالسلطان در زير حكومت كه

ب شد كه جوراب يكی از مأمورين سب دفعه بنده را پای بفلك كرده بنای فحاشی را نهادم وآشنائی رسيدند وآخرين

بگيرد و هم از سابقه جوهر مفقوده و  و چون شاهزاده اميدوار بود وجه معتنابه از ما و بهائيان پشمی از پايم كنده نشد

صادر و با رفقای زخمی و مجروح نيم  رستم مكاری سارق مخوف بود امر ببازكردن بنده ازفلك دستگيری و رهائی

جريمه ميكردند و اقوام بنده  ن از داخل و خارج شروع بقطع و فصلو واسطه های گوناگو مرده محبوس شديم

 ساعی بودند شايد ازمجتهد

 --- ۲۷۶صفحه  ---

كرد وخوشبختانه عصری جواب تلگراف ،نمي آقا نور كه حكم قتل را صادر نموده بود عفو نامه بگيرند و قبول

حسب االمر ملوكانه امر به تنبيه  : " قائم مقامیبندر عثمانی مخابره كرده بودم از اتابك رسيد  شاهه همدان كه ب

يا عين رستم مكاری را  مأموريد از شاهزاده حكومت چند صندوق جوهر را بگيريد مرتكبين اغتشاش صادر و شما

 تحويل دهی " . شاه بندر عثمانیه كه مرخص نموده ب

 در شهر نمانم و يا در خانه ای از خانه هابپذيرد مشروط بر اينكه  خالصه شاهزاده حاضر گرديد تمام تقاضاهای بنده
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 نيمه جان تسليم بنده نمود از ارك حكومتی خارج شديم مخفی شوم قبول ننمودم عاقبت رستم مكاری را با رفقای

و فتنه و بهانه جوئی جديدی شد همينكه وارد منزل  نان تبديل بازدحاماازار عبور نموده جشن وغلبهء مسمو از ب

كرده و عريضه باقا نور مجتهد نوشته خواهش  گرديديم ديدم از تمام اعيان و رفقاِء خود دعوت آقا سليمان عمويم

و آقا نوكر مخصوص خود را حامل پيغام  بنده صرف نظر فرمايد و قبول نشده مّجددا فرستاده اند كرده از قتل يكنفر

شخصه قيام و اقدام كنيد ثانيا از قتل ه ب هاوال بر جميع شما فرض و واجب است در قتل اين طايف باين مضمون فرستاده

 چند شرط صرف نظر ميكنم : اّول لعن بر طائفهء جديد فالنی منوط بانجام

 --- ۲۷۷صفحه  ---

 در محضر و باسالم رو نمودن بعد ازتوبه ببازار رفتن . دّوم طالق گفتن عيالش و دو مرتبه عقد بستن ّسوم آمدن

بايد در  نشناخت پاسخ بدادم آقا خيلی غلط خورد و اين شرايط ا بپايان رسانده و مرافرستادهء مجتهد چون پيغام آقا ر

نموده غافل  را بضاللت انداخته فحش بسيار دادم نادانی و جوانی بارهء خودش مجری شود زيرا دّجال شده و مردم

مسجد  بسته و علما و تّجار جمع درنوكر مجتهد رفت و تمام بازار را  ازاينكه آقا دكان و بازار را حكم بر بستن ميكند

بود  با بنده خواستگار شدند اين رويه چندين شبانه روز پايدار گشته ّجدا ازحكومت اشخاصی را كه مرّخص شده اند

 تا آنكه امر اكيد صادر شد كه اگر متّفرق نشوند مجتهد را و پسر شاه در محاصره و تلگرافات بطهران مينمودند

 مسلمين را حكومت بتوسط تفنگدارباشی خويش كه يكنفر ز فرستند و جمّعيت و ازدحامگرفته تحت الحفظ بمرك

طويله متّفرق ساخت اين وقايع موجب بيداری نفوس و  بهائی ّسری مّسمی به غالمعلی خان جمپور بود و مهترهای

ق و تفتيش برآمده عريضه امر بودم در صدد تحقي بهائيان گرديد بنده كه مبتدی و بی اّطالع از اوضاع گذشته اشتعال

دادند ولی امر بحكمت فرمودند چه حكمتی  ِء معروض و در جواب تائيد و توفيق وعدهلبهاءحضرت عبدا بحضور

 كه هر روز پرده دری

 --- ۲۷۸صفحه  ---
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علماِء غرور بلند ميگردد دنيای ايران خيلی تنگ و  ميشود و بی اختيارانه حكمت را از دست ميدهم و باز فرياد

باقر توسل جسته از بركت منبر آقا دو چشم  است هر چندی معجزی ميسازند وكوری د مسجد سّيد محّمد اريكت

را اثبات و مشت آنها را باز نمائيم "  از بهائيان اينطور كرامات ميخواند تا مجبور ميشويم خالفش شهال گشته و مردم

نصرت اين امر نمود بنام ميرزا  ن سالها دليرانهمردی شهم و شريف و منجذب در ايما و بالجمله ميرزا آقاخان

اروپا رفته ه ب حضرت ِء بود و سفری هم در اّيام مسافرت آنلبهاءحضرت عبدا ابوالقاسم قائم مقام مورد عنايات

 گذاشت . در آثار عتيقه ايرانی كاميابی داشت و خاندانی برقرار چندی تّشرف بحضور داشت وگهی طهران بوده

 اين دور اسفنديار معروف بحاجی عرب كه كيفّيت شهادتش سلطان آباد آقا غالمرضا قّصاب و از شهداِءو از بهائيان 

شهر كه در آن بلد ساكن ومنادی اشاعات دولتی و مّلتی  را در بخش سابق آورديم اهل قريه چقاسياه واقعه در قرب

ائز بايمان بديع گرديد و كاروانسراداری ف ۱۳۲۹سال  كوی و برزن بوده بشغل داللی اشتغال ميجست و در حدود در

با عائله اش كه در بخش سابق آورديم با يكدست  كرد و بدر واقعهء مدهشهء شهادت آقا ميرزا علی اكبر برار پيشه

 قنداقه طفل

 --- ۲۷۹صفحه  ---

ند همی فرياد حالی كه برای ارائه حكمران ميبرده ب رضيع و با دستی ديگر رأس مقطوع را گرفته در كوی و بازار

 شد اين طفل صغير را كه گناهی نبود ای بی انصافان ای مسلمانان اگر ميرزا علی اكبر از دين بزعم شما خارج نمود

ه ب ابهٰی اينگونه وقايع اند سقط گفت و بالجمله ازتأثير امر  اين چگونه مسلمانی است و به آخوندها كه سبب اصلی

غافالن  گشته آيات و الواح را ورد زبان داشت و در هدايت قی و سالم و متّبتلكّلی منقلب شده بخالف سابق اّيام متّ 

همت گماشته پيوسته كسانی را برای مكالمه عقيده ای  بدون رعايت نيكی يا بدی فطرتشان و بدون مأل انديشی

وصا ّمالها س حقد ومقاومت اهالی خصح نصيحت احدی ممتنع نگرديد و اين امور موجب ايقاظه آورده ب درمجامع

كرد و آقا نور مجتهد تشهير نمود با پسرش  دكاندار تفريشی مجاور محلش ويرا بسوزاندن قرآن مّتهم شد تا چون مرد

شد كه تنی چند ازژاندارم بتعقيب او  رفت و شب در مسافرخانه كه ضيافت بود بين احباب مذاكره يدالّله به خلج آباد
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شاه آباد رفته بخانه آقا نور از مؤمنين بماند ه ب همدان بشتابد ولی او علی الّطلوع شبانه بطهران يا ميايند و صالح ديدند

مسافرخانه ه هدايت تنی كه همراه گرفتند به ب آنجا گذاشته خود بحسين آباد رفت . از آنسو مأمورين و يدالّله را در

 خلج آباد رسيدند

 --- ۲۸۰صفحه  ---

بود حاضر كرده با چوب درختی كه از باغچه  كتب داری مشغولو سواره درآمدند وحسين سروری را كه بم

بود ولی رفت نشنيده بيشتر زدند تا آنكه  زدند وحاجی عرب را خواستند و هرقدر فرياد زد كه اينجا شكستند همی

نه آقا نامی از احباب را زده براهنمائی خا آمد و مأمورين نااميد شدند و بسوی شاه آباد رفتند و اسكندر جمعيتی گرد

كدخدا علی اكبر بردند و  ٴخانهه ب رفته مطلوب را نيافتند و آقا نور و برادرش ميرزا عنايت الّله را نور گرفتند و بدانجا

حسين آباد رفت لذا سه تن مذكور ه ب در آنجا نيست و از اهالی قريه شنيدند كه علی الّصباح دانستند كه حاجی عرب

كرده خود بدان قريه شتافتند و  با خود تا نيمه راه حسين آباد برد و آنان را مرّخصآقا نور  را با امين الّله برادر

حاجی عرب را گرفتند و  قريه بخانه غالمحسين بن كربالئی رمضان راهنمائی كرد كه پرويزخان خسروانی مالك

كه ايشان نقود را  انستندمبلغی نقود بمأمورين داده مظلوم را رها كنند ولی د پسران كربالئی رمضان عزم نمودند كه

سلطان آباد كشيدند ه ب ندادند و بروزی ديگر مأمورين مظلوم را از راهی ديگر گرفته مظلوم را خواهند برد لذا چيزی

ششم در حدود سال  ثبت گرديد . ديگر يحيی حزقيل سابق الوصف در بخش و تفصيل شهادتش در بخش سابق

 درگذشت و عائله برجای گذاشت . ۱۳۵۱

 --- ۲۸۱صفحه  ---

ٴ و اسم برديم جمعّيتی كثير متجاوز ازچهارصد نفر عده و در قريه شاه آباد بنوعيكه در بخش ششم وصف كرديم

 گرديد و محفل روحانی و ديگر مؤسسات امرّيه تأسيس،مي بهائيان شده اقتدار يافته غالبا كدخدا از آنان برقرار

 گر سّيد حسين و پسرش سّيد حسنخانو غيره و دي ش غالمحسينكردند و در حسين آباد كربالئی رمضان و پسران

 سروری و ديگر ميرزا ريحان اسرائيلی در حدود سال و در خلج آباد حاجی آقا صادق محمود سروری ، حسين بودند
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 مشارك و سهيم بهائيان گرديد تا درگذشت و پسرانش فائز بايمان شد و در وطن و كاشان در امورروحانيه ۱۳۱۸

ه ب فروش منسوجات گرفته در تبليغ و غيره شركت كردند و ا آقا شعبان ميثاقيان در طهران مقيم شده دكانمخصوص

زيسته مأمور بعودت شد و دستور فرمودند كه در كربال  بحيفا رفته اّيامی درجوار حضرت وّلی امرالّله ۱۳۵۲سال 

چند روزی بدين عنوان كه در خانه جلسهء  را وي ۱۳۵۴مقامات متبركه نيز مبادرت كند و در طهران بسال  بزيارت

 درگذشت . ۱۳۵۷ در نظميه توقيف كرده التزام بترك آن گرفتند و در سال مستمر تبليغی داشت

 و ازتوابع اراك ( عراق ) ادريس آباد ( شاه زند )

  ديد و در ورقامحفل روحانی تأسيس گر ۱۳۱۹در سال  و ۱۳۱۳ماليار محّمد سيروسيان بن بيك محّمد ايمان آورد 

 

  --- ۲۸۲صفحه  ---

و در  ايمان آورد و در مدتی قليل جمعی هدايت شدند فرسنگی عراق مرادعلی بختياری بن كربالئی درويشچهار 

 محفل روحانی تأسيس گرديد . ۱۳۴۵سال 

    مالير             

 مممممممممممممم                   

را  حسينقلی ميرزا و برخی ازمؤمنين و اوضاع تعدّيات معاندين اهزادهدر بخش ششم شرح سانحات دورهء حيات ش

و  همداستان شده رؤساِء تلگراف و پست را با خود موافق ماليان بلد بر ضد بهائيان ۱۳۱۰نگاشتيم و باز در سال 

 هران فرستادندايت آميز ممّلو از مفتريات بدربار طشك متعاهد ساختند تا كسی نتواند بطهران خبر دهد و تلگرافات

 سوِءقصد ماليان و تعرّضات شيخ ضياِءالّدين مجتهد و ولی موزون بسلطان آباد شتافت و تلگرافاتی دائر بر اخبار

 ٴطان بواسطه موزون توصيهء در بارهعلی اصغرخان امين الّسل برادرش آقا مهدی بشاه كرد و بی درنگ از جانب ميرزا

حسب االمر همايونی احدی را ّحق تّعرض باين گروه  صل شد مضمون اينكههمراهی با مظلومين به سيف اّلدوله وا

 فورا از مالير تبعيد شوند الجرم معاندين بر جای  و اگر شيخ ضياِءاّلدين و آقا مهدی بر تّعدی تّجری كنند نيست
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 --- ۲۸۳صفحه  ---

ِء لبهاءن لوح حضرت عبداشد و چون نخستي نشستند و موزون بمالير برگشت و بخدمات روحانيه مشغولخويش 

و ابياتی بسيار سروده بمحضر مبارك  خطاب بوی رسيد بی درنگ قلم برداشته ابهٰی شمس جمال  پس از غروب

 ابيات چنين است : فرستاد كه بعضی ازآن

 ای خاك آستان تو كحل بصر مرا

 وی نعل دوستان تو افسر بسر مرا                        

 نظر كجاستزين پس بخسروان جهان 

 آورده حضرت تو چو اندر نظر مرا                        

 جزآتش محّبتت ای مظهر اله

 در دل اگر فروزدم آتش بسر مرا                        

 بجهان باقی انتقال نمود و در قبرستان ۱۳۱۳از سال  و بدينگونه در اخالص و ايمان نامدار بود تا در جمادی االخری

 و تّفرجگاه عمومی اهالی است مدفون گرديد ومناجاتی د واقع در سر راه پارك كه از بناهای سيف اّلدولهكاظم آبا

ميرزا و رضا قلی ميرزا و عبدالحميد ميرزا در  ِء صدور يافت و خلفش مهديقلیلبهاءدر حّقش از حضرت عبدا

مرتضی قلی ميرزا و بديع الزمان  يگرش بنامپدر گرفتند و خانواده واسعه از آن خلف و پسران د مقامات ايمانيه جای

 وما ذكر كربالئی محمدهادی و خلفش ميرزا بنام موزون برقرار گشت

 --- ۲۸۴صفحه  ---

وخلفش  بنام شيرزاد برجای گذاشتند ونيز كربالئی محّمد هادی استاد امان الّله شيرزاد معمار مقيم طهران كه خاندانی

 عائله تأسيس نمود ضمن بيان احوال بهائيان در آن بخش يز در آن بلدميرزا باقر جليل ساكن طهران كه ن

بايمان شد و در اين دوره رايت ايمان بود آقا علی  و يكی از معاريف اهل بها كه در اواخر همان دوره فائز نموديم .

شاهزاده  معاشرت و مؤانست داشت و بواسطهء حسن خان سردار شيرازی با وجوه و اشراف بلد ٴزرگر نوه اكبر
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را محل واردين بهائی و احتفاالت  ايمان آورد و با تمام قوی در نشر اين امر سعی نمود و خانه اش موزون مذكور

و پی در پی بدرب خانه و  زمانی بالسن و افواه انام افتاد و بنای تّعرض و ايذا گذاشتند روحانيه قرار داد و باندك

نوعی كه در بخش سابق ه ب را نزد وی ميديدند اّذيت مينمودند تا كردند و هر كه حجره اش هجوم برده سنگسار

رسيد ومدّتی بحالت  همدانه و منتهی بقتل و غارت گرديد و او باالخره نيمه جان ب برخاست ۱۳۲۱نگاشتيم فتنه سال 

جرت و اقامت بمالير مها ديگر ميرزا اسمعيل خياط سراج الشهداِء از سلطان آباد بيماری و ناتوانی افتاده درگذشت

 موزون را ازدواج كرده كودكانش را پرستاری نمود و بتبليغ امر كرد وزوجّه شاهزاده حسينقلی ميرزا

 --- ۲۸۵صفحه  ---

 مّضادت ومقاومت برخاستند و اهالی را بايذاِء و اهالكشه ب پرداخته در آن حدود مشهور شد و مالها و اعداِء ابهٰی 

در  برادر شيخ ضياِءالّدين دو تن را كفن پوشانده با انبوهی آقا مهدی ۱۳۲۱االول  برانگيختند تا در دوازدهم ربيع

حكمران داد و حاكم مذكور بعلت عدم اقتدار و فقد  قفايشان بكوی و برزن افتادند و او عرضحال بنّيرالممالك

وش داد تا فتنه اندكی تسكين باطاقهء عبا بدو كفن پ چاره ای نتوانست و باالخره ميرزا اسمعيل مبلغ سه تومان كفايت

بخش سابق آورديم آن مظلوم را بشهادت  ولی مالها ازعزيمت خود منصرف نشدند و باالخره بنوعيكه در يافت

 ِء چنين صدور يافت :لبهاءبنان حضرت عبدا وی از رساندند و در ّحق

 هوالّله                

 بهٰی وجدثك المطّهر يا من تمّنی كأس الفداِء حّبًا بالجمال اال رالّنورالّساطع من النّيراالعظم يغّشی مرقدك المّنو

البقاِء محفل اللقاِءالمركزاالعلی وادرك المثول بين  و شرب رحيق الوفاِء من كأس العطا وصعد روحه الی حديقة

بلت الی اشهد اّنك امنت برّبك الكريم واق رّبه الغفور و تشّرف بمشاهدة الجمال بعد كشف سبحات الجالل يدی

وسابقت الی اّلرحمة واقمت الحّجة  و سمعت نداِء موالك الجليل واحببت الدعوة و ادركت النعمة النباِءالعظيم

 اّلنوراِءو سلكت المّحجة

 --- ۲۸۶صفحه  ---
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سم بين الخلق با وهديت الی الّله و نسيت ماسوی الّله حّتی اشتهرت البيضاِء وحزت القدح المعّلی و ناديت باسم الّله

 بهٰی فی محبة محبوبك اال من اللئام فی سبيل رّبك العزيزالّعالم و تمّنيت كأس الفناِء الحق و اسهدفت الّسهام المّصوبة

الی المالِءاالعلی  المرشوشس وجسدك المقطوع روحی لك الفداِء اّيها لمنجذب طوبی لرأسك المذبوج و دمك

المتطائر الی رياض  ّساطع بانوارالوفاِء والّنجم البازغ فی مطلع العلی والطيرال واّلراية الخافقة فی ميدان الفداِء والّسراج

و ذاتی و كينونتی يا  الّسناِء والسمكة السابحة فی حياض الّثناِء فديتك بروحی البقاِء والحمامة المتّغر دة فی غياض

نورك الباهر و قبلت  هر و استضائت منالفداِء طوبی لنفس تبركت بترابك الّطا مظهر الوالِء والّنارالموقدة فی شجرة

وتوّجه الی ملكوت  مسك العاطر روحی لك الفداِء يا من استشهد فی سبيل الّله مرقدك الّزاهر و تعّطر مشامه بطيب

 تّجلی رّبه االعلی و عليك الّتحّية والّثناِء ع ع   و شرب رحيق االصفی فی محضر بهٰی اال

حّبا هريك در نهايت انقطاع و انجذاب و ا ميرزا اسمعيل خياط است بايدبر پيمان اين زيارت حضرت  ای ثابت

 ِء تالوت و عليك الّتحّية والّثناِء ع علبهاءمحّبت الّله از قبل عبدا التهاب بنار

 --- ۲۸۷صفحه  ---

و  وغيرهم بودند و عبدالعظيم بيك ، آقا فضل اهللا ، آقا لطف اهللا و در قريه جوراب مالير هدايت اهللا خان فتح اهللا بيك

و فرز علی شناخته شدند و قريه آورز مال واچه در  در قريهء بيغش ، آقا نوروزعلی و محمود بيك و پسرانشان لطفعلی

مانند استاد آقا كوچك ، استاد جهانگير ،  فرسنگی دولت آباد در ايندور مركزی شده جمعی ازمعاريف چهار

رحيم ، استاد علی بابا ، مشهدی عباس ، آقا  معيل خان ، غالمحسين ، كربالئیخان ، اس،خان ، شيرعلي،عادل حسينقلی بيك ،

حاجی محمد ، ابراهيم پاشا ، مشهدی  مهربان ، و آقا ميرزا جان و آقا محمد امين ، نجات اهللا بيك ، جمشيد ، و آقا ميرزا

حجار ، كربالئی خليل ، محمد  داد ، حاجی محمد محمدعلی ، كربالئی غالمرضا، استاد يوسف مهدی ،كربالئی اهللا

خان ، آقا محمد رضا ، كربالئی  كربالئی فضل اهللا ، علی اصغر ، علی مراد امامقلی ، فتح اهللا حسين ميرزا ، مشهدی شعبان

ابوالقاسم ، آقا سليمان ،  جعفر ، آقا حسن ، آقا حسين ، آقا محمد باقر ، محمد رفيع ، آقا محمد آقا نريمان ، آقا محمد
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متخلص بگلچين ، علی آقا ، هدايت خان ، محمد رضا ، كربالئیفرخ ، سينقورخان  تقی ، استاد شيراز ، غالمحسينمحمد 

 و غيرهم بودند .

 

 --- ۲۸۸صفحه  ---

 سمنان و سنگسر و شهميرزاد                

 مممممممممممممممممممممممم                

 سمنان بنوعی كه از بخش اّول پيوسته شرح داديم از آغاز سه فرسنگیقريه سنگسر و هم شهميرزاد تابع و واقع در 

برای پيروان امر بديع بود و ما شرح احوال آقا مير  امر مركزی ازمراكزپرجمّعيت و شهامت و ثبات عقيدت و معرفتی

پيری و بسن غايت  ۱۳۱۰در حدود سال  وآقا سيد محّمدرضا وخاندانشان را آورديم و آقا ميرابوطالب ابوطالب

امامزاده قاسم واقع در قرب آن  درگذشت و پسر و دختری برجای گذاشت و جسدش در بقعهء ضعف در سنگسر

زاده قاسم واقعه در سنگسرسه  سيد محّمدرضا در شأن آن بقعه چنين نوشت در بقعهء امام قصبه مدفون گرديد كه آقا

مّحمد مهدی ّسوم ولی الّله  ا ميرابوطالب ّدومروحی فداه دفن شدند اّول اخويم آق تن از اصحاب حضرت ّقدوس

شماتت و مالمت كشيده  ٴدهش دو پسر شهيد كه از اصحاب قلعه بودند و نيز همشيره اسير مازندرانی و والدهء داغديده

و قلب ملهم و سخن مؤثر و  در داالن و صحن معصوم زاده مدفونند و او كه صاحب قلم واز احباِءالّله رجال و نساِء

 در مازندران و سنگسر و شهميرزاد وچراغ درخشان امر ت هدايت كبری و تائيدات غيبيهراي

 --- ۲۸۹صفحه  ---

 و صفاِء عقيدت و ارادت بدو داشتند چند ماهی بعد از در آنحدود بود و دوستان غايت تجليل و تكريم ابهٰی اقدس 

كا شتافته اّيامی مديد درك محضر حضرت ارض ّعه ب ۱۳۱۱وفات برادر با دامادش آقا شيخ رمضان در همانسال 

با برادرزاده اش آقا ّسيد مّحمد باقر در سن  ۱۳۱۵نمود و مراجعت بمازندران كرد و باری ديگر در سال  ِءلبهاءعبدا

و عودت بمازندران نمود وخاتمةالحيات  ناتوانی بان ارض مّقدس رفته چندی اززيارت كام دل گرفت پيری و حال
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شورش كرده خواستند مانع از دفنش شوند  رفروش وفات يافت وهنگام دفنش متعّصبين و جّهالبا در ۱۳۱۷بسال 

مردانگی كاكا حسين شيرازی بمحلهء الواريه كه  و شجاعت احّبای الوار ساكن آن بلد خصوصا بغيرت و ولی بهّمت

هر قرار گرفت و سالها مزار واقعه در آنش بود منتقل و مدفون گرديد و در بقعه درويش تاج اّلدين مجتمع احباب

نمودند و در خلف بقعه بخاك سپردند و از  از مّحل مزبور نقل بمقبرهء طبرسی ۱۳۴۹بود تا بسال  محترم نزد دوستان

حاالت و مقاماتش ميباشد ازقلم حضرت  دختر برجای ماند و صورت زيارت مفّصل كه حاوی بيان او دو پسر و سه

 اين كلمات است : مقام بقيةالّسيف ذكر فرمودند و ازآنجمله يافت و برادر ِء صدورلبهاءعبدا

 --- ۲۹۰صفحه  ---

زّكيةّاالانعشها  مستّعدة اّلا احباها و روحا منتظرة ّاالبّشرها و حقيقة " و ما وجد يا الهی من اذن واعية اّلا اسمعها و نفسا

 " ۰۰۰امرك و اعالِء كلمتك ونشر آيتك  ولم يأل جهدا يا الهی فی خدمة

 احمد شهيد كه تحصيالت مدرسه ای نيز داشت و از آثار پدر و پس از او آقا سيد محّمد باقر سابق اّلذكر ابن آقا ّسيد

معروف بود در حدود مازندران و سنگسر و  اعمام مذكور نصيب گرفت و نزد احباب مازندران گل عموجان و

اّما بنات آقا مير محّمد علی سه تن  و رگذشت .هدايت كبری شد و عاقبت االمر در سنگسر د شهميرزاد علمدار

و معاندين دفعات عديده خانه اش  زوجه ميرابراهيم شهيد در ايمان و استقامت شهيره گشت بيودند نخست معصومه

اس او رجم نمايند و انبوه ن را گرفتند و خواستند بجرم عقيدهء ايمانيه كم علماِء سنگسر ويحه ب تاراج كردند و نوبتی

مجتهد وارد شد  مجتهد دواندند كه سنگسار كرده هالك نمايند و چون بمحضرٴ ترش را سنگ زنان بخانهو دخ

حاضرين  از او ظهور يافت كه مجتهد متأثر و خاضع گرديد و جمعی از نوعی تّكلم نمود و شجاعت و تأثيرات بيانيه

آقا سيد زين  درگذشت . و پسرش ۱۲۹۵ل و ببود تا در حدود سا با تنّبه و ايمان برخاسته ويرا مستخلص نمودند

 العابدين سابق الّذكر در امر ابدع شهير در

 --- ۲۹۱صفحه  ---

 وفات نمود و از او و برادرش عائله در اين امر ۱۳۲۵سال ه ب ايمان گشته باليا ومصائب بسيار ازاعداِء تحمل كرد
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و علی اكبر و الّله وردی و آقا محّمدعلی  هيمديگر حليمه زوجهء حاجی صالح و ابنائش حاجی ابرا برقرار ماند .

متّخلص بخموشی ديگر زوجهء آقا  محسوب گشتند و دخترانش يكی زوجهء آقا محمد علی ابهٰی  ازمشاهير مٌومنين

شهميرزادی و پسرانش  بود و دختر ّسوم آقا مير محمد علی فاطمه زوجهء مال ميرزاجان سيد زين العابدين مذكور

رحمانيان ،  ٴكثيره بودند و از اين خاندان قديم االيمان اعقاب و اخالف ميرزا جليل و ميرزاهادیكربالئی حسين و 

سنگسر و شهميرزاد را در  باشند و ما ذكر اسامی شهداِء و بقيةالّسيف،برقرار مي عدالتيان ، ممتازيان مشهور در اين امر

دّوم نموديم و جمعی  ومنحرفين دو قصبه را در بخش جمعی ازمؤمنين و نيز معرضين قلعهء طبرسی مازندران و اسامی

و در اوائل اين دوره  در اين دوره ميزيستند در بخش ششم شرح احوال داديم كثير از بهائيان را كه خود و اخالفشان

 . و خاسرًا برگشت نقض دو بار از طهران بان حدود آمد ثمری نگرفت و خائبًا با اينكه آقا جمال بروجردی بهر القاِء

 واقع ۱۳۲۷و تأسيس محفل روحانی در شهميرزاد بسال 

 --- ۲۹۲صفحه  ---

مشرق  و بناِء ۱۳۱۷ِء بسال لبهاءحسب دستور حضرت عبدا شد و در سنگسر اجتماع در صباح بنام مشرق االذكار

شم عده ش شد و ما در بخش ۱۳۳۵حضرت حسينّيه ناميدند بسال  آن و تأسيس مدرسهء بهائی كه ۱۳۴۰االذكار بسال 

وفات كرد و ۱۳۱۲نام برديم چنانكه كربالئی خانلر در حدود سال  ای از بهائيان آنجا را كه تا ايندور حيات داشتند

محّمد جان در  درگذشتند و استاد ۱۳۲۱و آقا محّمد علی در سال  ۱۳۲۲ مال محّمد حسن ومال جانعلی در حدود سال

ايمانی بود  وفات نمود و استاد محّمد عسكری با خدمات ۱۳۲۴ و بسال ِء رسيدلبهاءمصر بشرف زيارت حضرت عبدا

از مالهای  بدرود جهان گفت ومال يوسف ۱۳۲۵از مالها در سال  وفات يافت و مال محّمد علی ۱۳۲۰تا در سال 

ماندند  ازمذكورين و غيرهم اخالف ثابت و مستقيم االيمان برجای حيات داشت و از بسياری ۱۳۲۹معروف تا سال 

داشت  مؤمنين وارد گرديد از آنجمله امين حرم كه شهميرزاد را تيول معارضات و تعدّياتی ازمعاندين بر جمعولی 

 همی نمود و از اجتماعات اين فئه و ورود مبلغين جلو گرفت در آنجا با عصبّيت و عناد و تحريك طغيان و افساد
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دستگير كرده و آزار داده بر درختی بسته همی كّفاشی را  استاد حاجی ۱۳۱۹زمينه فساد فراهم ساخت و در سال 

 زدند

 --- ۲۹۳صفحه  ---

 گرفت امر داد كه مادر و پسر را بريسمان پيچيده چوب و چون مادر مظلوم شنيد خود را به پسر رساند در بغل تنگ

ّمش زندانی حبس نمود و محّمد اسمعيل كه برای ابن ع و تازيانه بر هردو زدند آنگاه مادر را رها كرده پسر را

شبانه نگهداشت پاهايشان را در شبها در كند محكم  خوراك برد نيز حبس و به غل و زنجير كرد وّمدت سه مذكور

و دستها از كار وا ميماند و همه شب بعد از اعمال  و دو تن از دو سو چوب چندان زدند كه خود خسته شده بسته

گردن را كشيده بقرب كنده می بستند تا آنكه عائله  نجيرپاهايشان از راست بچپ و ازچپ براست بسته ز مذكور

الواح و آيات نخوانند آنان را مستخلص ساختند و  باداِء سی تومان و التزام اينكه سه تن در يكجا مجتمع نشده شان

در  ۱۳۲۴و اندكی آسوده شدند تا در سال  مظلومان تلگراف تّظلم به ميرزا علی اصغر صدراعظم كردند باالخره

و صفا  مجمال اينكه بهری از اهالی سنگسر از مريدان صفی تواما شورش بّضد اين فئه برخاست . نگسر وشهميرزادس

از  متبعهء خود ديده اجراِء عصبّيت و عدا خواسته معدودی عليشاه حاكم و بعضی رؤسای ديگر را پيروی طريقت

 وچنين طرح نيرنگ ريختند كه با مظلومان در آويزند برخاستند بهائيان كه در هوای گرم تابستان برجا مانده بمقاومت

 --- ۲۹۴صفحه  ---

و همينكه مظلومان حاضر شوند متّفقا برايشان بتازند  و اصالح ذات البين را باكثريت متشرّعين معاندين واگذارند

ند و همينكه جمعيت ستيزه وجنگ  بسوی كوه شتافت را بسازند ولی بهائيان آگهی ازنيرنگ يافته و در اثناِء وكارشان

چنانكه مهاجمين سروپای شكسته ناچار بگريختند و  آنان را تعاقب كردند غفلة برگشته رزمی سخت دادند كثير

برگشتند و معاندين آشفته و پريشان گشتند و  نكشيد كه بهائيان دلير سنگسری ساكن ييالقات باخبر شده طولی

حسد و بغض معاندين بيشتر شد ومنتهی باين  نين و از سوی ديگرمذكور از يكسو اتّحاد و انجذاب مٌوم ازواقعات

معاندين مقتول ومجروح شدند  در ماه رمضان تنی چند ازمظلومان در سنگسر و شهميرزاد بگلولهء گرديد كه
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در شهميرزاد نخست چنين شد  آورديم و ۱۳۲۴چنانكه در بخش سابق ضمن واقعات سال  واموالشان  بغارت رفت

داشتند از كسب و شغل منع  مشهدی مهدی وچند تن ديگر از اهل بهارا كه در بازار دكان مين اّلرعاياكه بتحريك ا

بر فرق نواختند كه خون جاری  اشياِء دكاكين را بيرون ريختند و استاد محّمد رضی را بيل نمودند و بعضی را زدند و

بمأموريتی دولتی ازطهران  سر رشته دار را كهاجتماع كردند و خروج ميرزا عليمّحمد  شد وانبوه كثير در مسجدی

 رسيده و در خانه مشهدی مهدی

 --- ۲۹۵صفحه  ---

 اجتماع روحانی اهل بها بريزند ولی سر رشته دار بسنگسر وارد شده بهانه نمودند ومصّمم شدند كه بخانه و مّحل

و عريضه ای تلگرافی بمجلس شورای مّلی  به سمنان رفته رفت و امين الّرعايا جمعّيت را مانع شد و برخی از مؤمنين

 وارد نشده بود دادند و تلگرافا جواب باقدام برفع عائله بوزارت داخله وّسوم بحكمران جديد سمنان كه هنوز و ديگر

به شهميرزاد آمدند كهگفتگوی طرفين را شنيده  و باندك زمانی حكمران سمنان ورود نمود و مأمورين رسيد

و اهالی را شوراندند وجمعّيتی را در آنجا فراهم  سدين محل مالقات را در مسجد معين داشتهنمايند ولی مف حكومت

عبدالعلی شهاب بن مشهدی مهدی طرف صحبت  و سه تن از مظلومان نيز حاضر شدند و در آن ميان آقا آوردند

مان ريختند و با ريسمان يا علی گفته بر سر مظلو واقع شد و چون اندكی مكالمه واقع گرديد همه يك صدا جمعّيت

ّسيد صالح از مالها وغيره معروضه ای ممّلو  را بستند آنگاه جمعيت را ازمسجد خارج كرده وحاجی كتفهايشان

ريسمان بسته مشهدی مهدی را در جلو قرار  نگاشته و بطهران فرستادند وفراشان هر پنج مظلوم را بيك ازمفتريات

تنی از معاندين رسيده خيو بر چهرهء  را از مسجد بيرون كشيدند و در آنحالرا دور كردند و آنان  دادند و اراذل

 مظلومين افكندند

 --- ۲۹۶صفحه  ---

 هستم و بايد با برادرانم باشم و او را خواستند بريسمان و محّمد حسين از مؤمنين رسيده بّفراشان گفت منهم بهائی

محكم نموده بر بازوی خود ببست و با آنان روانه  بريسمان ببندند وافی نبود و مظلوم شال  كمر خود را بازكرده
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تهديد كردند ثبات و استقامت بيشتر ديدند و امين  وهمه را بخانه امين اّلرعايا برده مّقيد ساختند و هرقدر گرديد

كومه مقر محل خرابه واقعه در جنب دارالحه ب از توّقف محبوسين در خانهء خود ممانعت كرد الجرم آنان را اّلرعايا

سوی سمنان بردند و همينكه بقرب سنگسر ه ب دو شبانه روز پای در كند و گردن بزنجير نگه داشتند آنگاه دادند و

وخواهش كردند كه نزد حكمران ايشانرا  واصل از طهران بايشان نشان دادند بازويشان راگشودند رسيدند حكم

مظلومين را از چنگ ظالمين بربايند  و بهائيان سنگسر خواستند نميشد از شرور ظالمان نميرستند بستايند چه اگر چنين

بسمنان ميرويم وهمينكه از سنگسر  كه ما بعنوان مقّصر و محبوس نيستيم بلكه برای دادستانی وآنان اظهار داشتند

د و از قراسوران تصادف كردن سمنان رسيدند با عباسقلی خان نام از معاريف شهر و دو تن گذشتند و بيك فرسخی

شد و حكمران را  مجتهد پس از وصول خبر شهميرزاد بمجلس ايالتی بلد حاضر خبر يافتند كه حاجی مالعلی

 خواسته در بارهء مظلومان حمايت و تّشدد كرد

 --- ۲۹۷صفحه  ---

يتی حاجی بروح رسول الّله اين مأمور آدم با كفا و حاكم را بيم گرفته مّكرر سوگند ياد نموده چنين گفت ای آقای

اينقدر ميدانيم كه اين گروه از اشخاص  چه واقع شده ؟ جناب حاجی فرمودند ما مأمور را نميشناسيم بود نميدانم

شكايت خواهم كرد وچون  هرگاه خدانخواسته موئی ازايشان كم شود از شما در طهران نيك آنجا محسوبند

نمانده برای  خود رفتند و ساكت ٴخانهورين تأكيد نوشت آقای حاجی بمأمه ب حكمران معذرت خواست وحضورا

و بعالوه مهر و  شهميرزاده نوشت و از اعمال واقعه نكوهش و تهديد كرد مأمورين و حاجی امين اّلرعايا و رؤسای

بالجملهء  ايالتی رساند و عّباسقلی خان مذكور را برای اينكار فرستاد امضای خود بامضاِء پنج نفر از وكالی مجلس

 سمنان با امين اّلرعايا مكالمه كرده از اعمال نكوهيده اش خصوصا مشهد مهدی در دارالحكومهمحبوسين مذكور 

و شورشی رخ ندهد و مجلس دارالشوری مّلی قصبه را  برشمرد و حكمران از او تعهد گرفت كه در شهميرزاد فساد

 تند و دست فتنه گران از دسيسه سازیعبدالّله بطهران رف تيولش خارج نمود و الجرم امين اّلرعايا و برادرش حاجی از
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نوبتی ميرزا حاجی آقا ممتازی صهر آقا ّسيد محّمد رضا كه  كوتاه گشت ولی عناد و فساد اعداِء برقرار بود چنانكه

 در بادكوبه و مشهد سر تجارت داشت نوبتی بوطن باز آمد سالها

 --- ۲۹۸صفحه  ---

 تبليغی كرد و محمود نام شرير را كه يكی از چهار قاتلين كالمهءو روزی در مكانی موسوم به سرچشمه با آخوندی م

خيره نگاه كرد و گذشت و سه روزی ديگر از آنجا  ايشانه مالنصرالّله گرديد در آنجا تصادف عبور دست داده ب

تو بود كه غالمعلی بود چنين گفت آيا اين بّقوت  نظرش بچندتن از اهل بها افتاد بيكی از آنان كه علی بن عبور كرده

تفنگ آورده ترا بجزا ميرسانم و فی الحال بخانه  فالنی در همين جا چنين و چنان ميگفت و االن از خانه روزی ديگر

نوع وساطت پيش رفت و محمود ويرا ه ب تفنگ برگشت و علی مذكور بگريخت ولی مال عبدالّله فرخی رفته با

ه مجروح بخانه ميرزا بديع اللّ  مانی عبور كرده وهر دودستش رسيده بگذشت و از كتف مسل هدف كرده گلوله بر

درهمی معالجه كرده  حاجی ّمال علی اكبر ايادی رفت و بهائی مجروح را بی اخذٴ ملّقب ببديع الحكما خواهرزاده

ده مريض بخانه برٴ و محمود ضارب خبر بشنيد وميرزا بديع الّله را بعنوان معالجه مسلم را معالجه نموده اجرت بگرفت

ِء و اولياءو از علماِء و  قتلش نمود ولی اهل خانه اش طبيب را گريزاندند . مال االجرة مذكور را پس گرفت و قصد

و امام جماعت و مرجع  مالنصرالّله ابن مال مؤمن بن مالزين العابدين مال و مالزاده مّبلغين و شهداِء بهائيان شهميرزاد

 بواسطه ۱۳۱۰احكام شرعيه بود و بسال 

 --- ۲۹۹صفحه  ---

 كرد و بحالت انجذاب علی رؤس االشهاد تعاليم وآيات نّيروسينا هدايت يافت و بستگان خود و ّعده ای را تبليغ

 تابعين و غيرهم بخصّميت و تّعرض و توهين برخاستند و او بديعه بسمع اهالی رساند و شهرت گرفت و مّعممين و

گفت و جمعی از بستگان و ارادتمندان اصرار نمودند  مسجد ومنبر بمسالمت و نصيحت استقامت كرد و ناچار ترك

و مّتدرجا دچار توهين و ّسب و لعن عموم گرديد الجرم  بامامت مسجد و منبر نشست وچندی باين منوال گذشت باز
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 ود و روزاهتمام نم ابهٰی به معاشرت با احباب و تبليغ امر  را رها كرد و بشغل باغداری و فالحت مشغول شد و مسجد

 خواستند بخانه اش پی قتل بريزند و بتدابيری نيران بروز بغض و عداوت معاندين مزداد گشت و اجتماع كرده

 مالقات احباب و تبليغ رفته عودت كرد و باری ديگر معاندين فتنه خاموش شد و او به بارفروش و ساری و غيره برای

با آقا ّسيد حسين حاجی مّقدس از احباب معروف  طنه او راو مفسدين تحريك كردند و حكمران سمنان موّقرالّسل

را بدانست نادم شده هر دو را مستخلص  دستگير و مّقيد نمود و چون غرض و عداوت مذهّبيه معانديشان ساری

محال مازندران رفت و بخدماتی در امر  و مهربانی نمود و ّمال نصرالّله باز بساری و بارفروش و ساير ساخت و احترام

 موّفق گشت ابهٰی 

 --- ۳۰۰صفحه  ---

بخش سابق آورديم كشته شدند جمعی از مالها و  و در فتنهء ساری و بارفروش كه تنی چند از احباب بنوعی كه در

را دستگير و محبوس كردند وبعضی از اّحبای  بصدد قتل وی نيز بودند و بدست نيفتاد و پسرش محمد آقا اعادی

و مالنصرالّله به شهميرزاد برگشت و كماكان  مستخلص ساختند تا آتش فتنه خاموش شدسعی نموده او را  بارفروش

فتنه سنگسر  ۱۳۳۴تا آنكه در سال  آگاهی و نمونه ديانت و اخالق و هم عضو محفل روحانی بود علم هدايت و

مدافعه ايستادگی كردند  مقاومت وه ب و معاندين بهجوم و قتل و غارت احّبا برخاستند و احّبا چنانكه نوشتيم برخاست

و مال نصرالّله و آقا ّسيد محّمد باقر  و هيجان و شورش عمومی در شهميرزاد و سنگسر بپا شد و سه تن بقتل رسيدند

پس از مشورت با يكديگر  به سنگسر رفتند و چون اشرار سنگسر و شهميرزاد متّفق شده بقصد اصالح ذات البين

و شهادتش در شب جمعه  ّسيد محّمد باقر برانگيختند و ّعده اداِء مبالغی نقود دادند آقابرخی را پی قتل ّمال نصرالّله و 

زيارت صادره از  و از او پسران و عائله واسعه در اين امر برجای ماند و در صورت رمضان در خانه اش واقع شد ۲۷

ليهم ضوادی الغفالِء فی ليلة " فهجم ع در حق وی چنين مسطور است : ۱۳۳۸ِء موّرخه رجب لبهاءقلم حضرت عبدا

 ليالِء و رمی

 --- ۳۰۱صفحه  ---
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و اخالفش  من كلماتك " . و نيز : رّب اّنه كان آية من آياتك و كلمة ناطقة برصاص الخارق للقلوب واالحشاِء ".

داشتند و شهيد روا  برقرار ماندند كه معاندين نسبت بانان ايذاِء و جفا بسيار محّمد آقا و محّمد هادی و محّمد مهدی

داشت ولی باحتياط از او  مالزين العابدين معروف به آقا بود كه قبل از وی ايمان مذكور را برادری مهتر موسوم به

برادر در قريهء چاشم  مسرور شده عقيدت خود را آشكار ساخت و پس از شهادت اظهار نكرد و بعد از ايمانش

و كسانی  درگذشت . وب بسيار باو زدند و چندی نكشيده در وطنعقيدت چ واقعه در سه فرسنگی شهميرزاد در راه

بقدس و ّمال علی  يافتند ازمعاريفشان شيخ حسين اجرستاقی معروف كه غير از منتسبين بواسطهء شهيد مذكور هدايت

و مدفون  در يكی از قراِء دودانگه هزارجريب بدست معاندين مسموم اكبر سوادكوهی و ّمال محّمد كه باالخره

 مسافرت ۱۳۲۰كه بغايت مشتعل و منجذب بود و در سال  گشت . ديگر مال عبدالّله شهميرزادی بن آقا عسكری

شهميرزاد و سنگسر را كه در ايندور برجای  كرده مفقوداالثر گرديد و ما چون در بخش ششم كثيری از مؤمنين

 ماندند و يا

 --- ۳۰۲صفحه  ---

تكرار نكرديم و از آنميان خصوصًا ميرزاحاجی آقا  ل داديم در اينجااخالفی فّعال برجای گذاشتند شرح احوا

اين امر و مساعدت دوستان و تبليغ  خلف آقا محّمد علی خموشی سالها در سنگسر بخدمت و نصرت رحمانيان

فائز ِء لبهاءزيارت حضرت عبداه ب در بالد ايران مسافرتهای تبليغيه نموده در ارض مّقدس بيگانگان اشتغال ورزيده

آواز خوشش آيات و اشعار بسمع  سبحانی در بالد ايران سفرهای تبليغّيه كرده با آهنگ و گرديد . ديگر الّله قلی

بوده بانواع خدمات در اين امر  ميرزا عبدالعلی شهاب در شهميرزاد منشی محفل روحانی حاضرين رساند . ديگر

خود از شهميرزاد و سمنان متّفق شدند كه  ن با هم روشانمالها و معاندي ۱۳۴۰و در سنگسر بسال  كامياب گرديد .

گردد وشكايت بدولت كرده ازجانب  ديگر بالد نگذارند مشرق االذكار جديدالتأسيس مرتفع با مساعدت علماِء

اهالی بالد و اطراف و ّعده  نظامی در سمنان حكم رسيد و رئيس نظمّيه با اعضاِء و جمّعيت وزارت جنگ بحكومت

واقع در قرب قصبه كه  درآوردند و پانزده تن از بهائيان را گرفته بقريه طالب آباد و سی تن قزاق به سنگسرای آژان 
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زنان بهائی اعتنا نكرده  و جمّعيت مسلمين به مشرق االذكار ريخته بناله و شيون حاكم در آنجا بود برده توقيف كردند

 بسقف بنا نفت ريخته آتش زدند

 --- ۳۰۳صفحه  ---

فيروز  رجال بهائی كه در قصبه بودند شبانه و مخفيانه بسوی ه آب بسته بنا را خراب و نابود كردند و ّعده ایآنگا

به  شدند و در بين راه بهم رسيدند و متجاوز از هشتاد نفر كوه شتافتند و آنانكه در ييالق بودند خبر يافته عازم

 اهالی فيروزكوه حسب اشاره اعدا سمنان و سنگسر در يوم و تلگرافخانه فيروزكوه درآمدند و بدولت تّظلم نمودند

و در تلگرافخانه را گرفته مظلومان را سنگسار كردند  پنجم مّحرم هنگام ظهر كه در تعزيه خوانی اجتماع داشتند

م را متّفرق ساختند و حاكم نظامی بلد رسيده مرد تنی چند از ايشان بر پشت بام برآمده دفاع نموده جمّعيت را الجرم

كوه در قرب بلد مانده تلگراف بدولت  ٴبدامنه و بهائيان حسب اظهار حكمران ازتلگرافخانه بيرون آمدند دور نمودند

و بهائيان به سنگسر بروند و لذا عدهء  طهران فرستادند تا حكم رسيد كه محبوسين مستخلص انده ب كردند و تنی چند

مشرق االذكار و هم مدرسهء  وارد شدند ولی در فتنه مذكوره بناِءسنگسر همگی بمّحلی  مذكور از قصبه و محبوسين

 هنگاميكه معاندين شهميرزاد صورت ۱۳۴۱و بسال  و كتب موجوده سوخته گرديد . بهائيان خراب شده و اثاثيه

 رشدر كوی و برزن ميگرداندند ُكلعلی ُحرء سنگسری با پس ِء را با هلهله و ولولهلبهاءفتوغرافی منور حضرت عبدا

 --- ۳۰۴صفحه  ---

اعداِء گشتند وچندان ضربت بر ايشان رسيد كه يك  َحْيَسن كه ازييالق به سنگسر ميامدند در شهميرزاد دچار

و با آنهمه اوضاع و  را در بخش الحق مياوريم . ۱۳۵۷ و سال ۱۳۴۸و سال  ۱۳۴۳وفتنه سال  كلعلی خورد شد انگشت

محمد علی هراتی  مال ۱۳۰۸ميرزاد رخ داد در نفس سمنان در حدود سال و شه احوال مربوط باين امر كه در سنگسر

كه  باين امر طرح دوستی با برخی از مؤمنين سنگسر برای آن ريخت از سكنهء بلد با حالت تعصب و استهزاِء نسبت

 پرداخت و در اندك بايمان گرديده مشتعًال منجذبًا بتبليغ كتب و آثار بديعه بدست آرد و بر اثر مناظره و مباحثه فائز

به هجرت شده در سنگسر رحل اقامت انداخت و بعدا  زمانی شهرت يافته از شدت تعرض متعصبين و معاندين ناچار
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قريه كوهستان و بهشهر اقامت گزيد و جمعی  و بالد اخری نيز رفت و جمعی را مهتدی ساخت و خصوصًا در بقری

كه در سمنان رايت هدايت برافراخت  برجای ماند و در آن ايامو همانجا درگذشت و عائله از او  را مهتدی كرد

كسب گشت و سعی در بيداری و  نوری االصل و طهرانی المسكنی نيز بسمنان آمده مشغول به ميرزا ابوالقاسم خياط

 اقداماتشان آقا سيد مصطفی طباطبائی از خاندان محترم آگاهی اهالی نمود ودر نتيجه

 --- ۳۰۵صفحه  ---

بهره مند بود در مجلس درس مجتهدين حضور  جها و فضال و ارباب عمائم كه از ّطب و دواسازی و غيره همو از و

و طريق تّحری حقيقت قدم نهاد آگاه و  با آنان مؤانست داشت و شعر نيز ميگفت و در سير و سلوك يافته پيوسته

گيسوان پريشان افكنده با عشق و انجذاب و  و سرشار گرديد و عمامهء نيلگون بدل بدستار اخضر كرده بيدار و مؤمن

از تمامت طبقات تبليغ و دعوت نمود حّتی در  التهاب بميدان خدمت و جانفشانی وارد شد و بی پروا شجاعت و

زمانی قليل عدهء كثير را مهتدی و  عمومی به نطق و بيان و اقامهء بيّنه و برهان پرداخت و در مجامع و نزهتگاه های

مدّلل نمود و آقا سيد علينقی  را ابهٰی با حاجی مالعلی مجتهد حكيم مشهور حقيقت امر  انكهمّحب ساخت چن

وآقا بابا و امثالهم اقبال و  رحيم و آقا ميرزا خليل ّجراحباشی وآقا سيد احمد هاشمی مشيراالّطباِء و حاجی ميرزا

شد مجالس پی در پی انعقاد  ين از اهل بهاكه مانند مسافرخانه برای مسافرين و وارد تصديق نمودند و در خانه اش

ومازندران و قزوين و  مالقات و استفاضهء از متّقدمين و كاملين احّبا سفر بطهران يافت و كرارا برای تبليغ و هم

رو پيوسته مورد ّسب  سمنان ورود نموده چندی در خانه اش بسر بردد و از اينه ب همدان كرد و عدهء كثير از مبّلغين

 وتّعرض و هجوم اعداِء گشت وو لعن 

--- ۳۰۶ --- 

دادند و گروه اشقياِء هم حمله نموده سنگ باريدند و  مجتهدين چندين بار حكم كفر و قتل ونيز تخريب خانه اش

گفتگو نمود وچون چاره جز تصديق نديد بوی چنين  حاجی مهدی مجتهد ويرا طلبيده و در خصوص اين امر نوبتی

بوجدان ديگران نيست ولی تبليغات و اقدامات ّجدی  است وجدانی احدی را ّحق تّعرضدين و عقيده امری  گفت
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مراجعه و كسب تكليف ميكنند و حال نزديك باين  موجب هيجان و شورش اهالی شد چنانكه همه روزه بما شما

پيوسته چنين باينگونه اظهارات از قبل علماِء رشته از دست خارج وجلوگيری مشكل شود وآقا ّسيد مصطفی است كه

مجاهده كردم تا اينكه بمفاد اّلذين  من با شما هم كيش و همقدم بودم و بيش از همه در طريق دين پاسخ ميداد كه

كنيد و يا امر بديع الهی را تصديق  سبلنا بمقصود رسيدم حال يا شما مرا با دليل و برهان قانع جاهدوا فينا لنهديّنهم

راه خدا بيم و مضايقه ندارم بلكه  ائل استدالليه فرستاد و نوشت كه از كشته شدن درآنان رس نمائيد و برای بيشتر از

آرزوی شهادت داشت و  وآمالی جز تبليغ و نشر اين امر در قلبم نيست و او خود پيوسته ايثار مال و جان را شائقم

ولی ّقوهء عشق و  نمود نمود و امر بمراعات حكمت برای وی رسيد و اطاعت ِء نيز عرضلبهاءبمحضر حضرت عبدا

 انجذاب عنان اختيار از كفش ميربود و غالبا

 --- ۳۰۷صفحه  ---

ظاهری كه موجب حفظ وی گرديد رعايت و حمايت  با شوق و انبساط بحمّعيت اعدا رفته تبليغ ميكرد و سبب

ّنفذ مذكور وجوش وخروش آمدند و مجتهد مت علی بود و پيوسته متعّصبين شكايت كردند و بهيجان حاجی مال

كه اين ّسيد جوان های ما را از ميان برده دين  را خاموش نمود نوبتی جمعی بمحضرش ناله و فغان نمودند آتش فتنه

و ميدانم چنين ّقوتی ندارد كه بخانه ها در  ربود حاجی بنوع تجاهل گفت من ّسيد مصطفی را ميشناسم را از دستشان

خورده بهائی ميشوند گفت شما از قول من  انه اش رفته مكالمه ميكنند و فريبببرد گفتند جوانها بخ آمده و جوانها را

است نه در كف كه كسی بربايد و از اين هم  دهيد كه ديگر بخانه ّسيد نروند و بعالوه دين در قلب بجوانها امر

نپذيرفتند چگونه دينی است خواندم و هنوز از من  ساليانی دراز اهالی سمنان را بدين ميراثيشان كه اسالم گذشته من

از پير يا جوان سمنان بدين اقبال نمينمايد و نيز نوبتی  را قبول مينمايند بيقين بدانيد و آسوده باشيد كه احدی جديد

 حاجی رفته شكايت كردد كه آقا سيد مصطفی مشرق االذكار نزد

هل چند بار لفظ مشرق االذكار بتأنی و حاجی بنوع تجا باز كرده و در بالد اسالم علنا جمعی بانجا مراوده مينمايند

 ادا كرده اظهار داشت بمعنی اين كلمه پی نبرديم شگفت ترتيل
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 --- ۳۰۸صفحه  ---

كه  گفت شما بعمق معنی اين كلمه پی نبرديد من ميدانم و حيرت از لطف لفظ وحسن معنی كلمه نموده آنگاه چنين

غصبی است يا ملك آقا ّسيد مصطفی ميباشد ؟ همه  كارچقدر دقيق و عميق است پس پرسيد كه زمين مشرق االذ

ميكنند ؟ جواب دادند كه نماز و دعا ميخوانند  ملك اوست پس سئوال و استفسار كرد كه در آن زمين چه گفتند

ندارند نماز بخوانند ؟ معاندين گفتند كه نماز  تعّجب گفت چه ميگوئيد آيا در زمين ملكی شرعی خود ّحق پس بنوع

ندارد بگذاريد مردم خدا را عبادت  بلكه صورت خود در آوردهء ايشان ميباشد حاجی گفت ضرر نيستاسالمی 

خانه ها كه محل استعمال ترياك و ،قهوه خوب است و شما اگر ديندار و خيرخواه و هشياريد كنند بهر نوعی باشد

ا كه برادرزاده اش بهائی بود و در آخونده سبب مناهی و مفاسدی بسيار است ببنديد و روزی يكی از بغايت كثيف و

نزد حاجی رفته معروض داشت كه  بديعه خواند در حاليكه از ّشدت تعّصب و غضب ميلرزيد حضورش صلوة

چيست ؟ حاجی گفت بر  و در محضر و مشهدم نماز بهائی خواند آيا تكليف من با او برادرزادهء خودم و در خانه ام

در تمامت سنين متماديهء  واند نمازش باطل است و بالجمله حاجی منالعلیحمد نخ تو بأسی نيست هركس در نماز

 رياست دينّيه خود در سمنان

 --- ۳۰۹صفحه  ---

و در اواخر عمر كه تقريبا صد سال داشت با وجود  نهايت رعايت و حمايت كرده بنوعی كه آسيبی باهل بها نرسيد

درس ميداد و آقا ّسيد مصطفی نيز  قائم موعود و رجعتهمه روزه بمسجد حاضر شده و در بيان ظهور  ناتوانی

احّبای سنگسر شده  مكرم الّدوله حاكم سمنان و دامغان متعّرض ۱۳۲۹در سال  حضور داشت و نيز نوبتی

داشتند كه  ايشان ذكورا و اناثا بخانه آقا ّسيد مصطفی وارد شده اظهار بدارالحكومه احضار كرد وجمعی از

مطالبهء  سنگسر آمدند و در همانحال مأمورين نيز درب در رسيده احضار و اّذيت و آزار بهگماشتگان حكومتی پی 

 محفوظ داشته متّقبل شد كه بجای ايشان در دارالحكومه مظلومان نمودند و آقا سيد مصطفی مهمانان را در خانه

ن ارك رسيد كه حكمران با رفت وهنگامی بخيابا حاضر شود و با آنان و عائله خود وداع كرده بسوی ديوانخانه
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و مأمورين جلو رفته بوی گفتند كه اهل  حالت خشم و ّشدت مستعد و مترّصد ورود مظلومين بوده ب كثيری از اهالی

پس از مراعات آداب ظاهره  مصطفی پناهنده شده و او خود بجايشان حاضر شد وحكمران سنگسر بخانه آقا ّسيد

را بخانهء خود راه داده  گر خدای نخواسته بهائی هستيد كه اين جماعتجناب آقا م بوی خطاب نموده چنين گفت

 چنين جواب گفت من شايسته و قابل اين نيستم كه بهائی حمايت ميكنيد ؟ آقا سيد مصطفی

 --- ۳۱۰صفحه  ---

گردم و ميخواهم جان وهستی نااليق خويش را در  باشم و ّمدتها است كه آرزو دارم بجای خاك پايشان محسوب

و حكمران بغايت برافروخت بعوانان حكم  نثار كنم و اميدوارم خدا قبول كند و مسئولم را اجابت فرمايد اين سبيل

عمامه از سر و شال از كمر برداشته بيفكند و  سر اين ناّسيد برداريد و آقا ّسيد مصطفی بحال تبّسم نمود كه عمامه از

الّسادات است . و حكمران امر داد كاله  پس خم رنگرزی ّسيد عمامه و شال سبز باشده اگر سيادت ب چنين گفت :

كاله مذكور را گرفته ببوسيد و بر سر  از حّضار برداشته بر سرش نهادند و او با حال وجد و سرور نمدين از سر يكی

چنين گرفته متّبسما بحكمران  داد كه آينه بدستش دادند تا خود را بنگرد و آينه بدست گذاشت و حكمران دستور

و بيدرنگ از جمعيت  و حكمران سپرد كه ويرا نگهدارند تاآروزی ديرينه اش برسد گفت الحال بشكل شما شدم

قتل  فتوٰی  و  خانهء حاجی مالعلی رفت واشريعتا گويان گريبان دريدنده ب حاضر و ّعده ايكه متّدرجا ملحق شدند

كامال گفتند  يد و ماوقع را بتمامه بيان كنيد چونگفت اندكی ساكت شو آقا ّسيد مصطفی طلبيدند وحاجی بديشان

يك  هيچه ب چنين گفت توحاكم عرف و من حاكم شرعم و اين موضوع حاجی بحال تّغير حكمرانرا مخاطب ساخته

 ازما مرتبط نيست چه هركس در ديانت و وجدان

 --- ۳۱۱صفحه  ---

نكنيد ومزاحم بندگان خدا نشويد و خون آشوب  خود آزاد ميباشد و بيهوده شهری را برای استفادهء شخصی

بيرون كنم برويد بدنبال كار خود بشتابيد .  مريزيد و مرا مجبور نكنيد كه خبر بمركز داده شما را از سمنان بيگناهان

و فی الحال بدارالحكومه بازوگشت و آقا  پشيمان شده عذرخواهی نمود وجمعّيت را متّفرق ساخت الجرم حكمران
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طلبيد و او مقداری بيان مطالب  كرد و عمامه اش را بوسيده با دست خود بر سرش نهاد رضا حاضر ّسيد مصطفی را

آقا سيد مصطفی بمقامات  و احّبا بياسودند و چون حكمران در ّسر تعقيب قضّيه ميكرد دينی نموده بخانه برگشت

رفتند و در مكالمه و  و هردو نمود تاحكمران معزول و احضار بطهران گشت عاليه طهران چندان تلگراف تظّلم

خويش  موكول برضای آقا ّسيد مصطفی گرديد و او رضا داده از ّحق محاكمه اثبات بی اعتدالی حكمران شد و

 و هر دو با كمال مهربانی بسمنان عودت كردند ولی پس از صرف نظر كرد و نصب حكمرانرا مجددا خواستار شد

مال عبدالعلی پيشنماز خلف ناخلف حاجی مذكور  ضين خصوصا حاجیوفات حاجی مال علی پيوسته منكرين و معر

عنان آسمان رساندند و احّبای سمنان را ه ب آقا فاميلی كه سردستهء اشرار سمنان بود شعلهء شرارت وحاجی ميرزا

 ساختند و مشرق االذكار سنگسر را آتش زدند و پيوسته دسيسه متّفرق و پريشان

 --- ۳۱۲صفحه  ---

عجوزهء  ۱۳۳۹سالگی در صبح يوم ششم شهر ذيعقده  را قتل آن مظلوم ميريختند تا آنكه در پنجاه و پنجو نيرنگ ب

و تزوير خورد و پس از ساعتی انقالب حال  خانهء وی آمد و دانه ای چند انجير از آن عجوزه پر مكره ب ميوه فروش

ِء سروده لبهاءكه در مديحه حضرت عبدا صايدیپرداختند سودی نيافت و در آنحال دستور داد تا ق معالجهه يافته ب

و دستور داد تا او را از طبقهء فوقانّيه به  پس اخبار از قرب اجل نمود هم مناجاتی تالوت كردند و آورده خواندند

و وّصيت كرد كه از محضر حضرت  در تجهيز و تشييع تكّلف و مشّقتی برای مباشرين روی ندهد تحتاّنيه آوردند كه

پاشويه داد و ثمری نبخشيد  جهت او نمايند و طبيب نيز حاضر بوده گمان سكته برد و دستور ِء طلب مغفرتءلبهاعبدا

معاينه كرد تشخيص داد كه  هفتم ذی قعده درگذشت و چون مشيراالّطباِء حاضر شده و قبل از طلوع آفتاب از يوم

بردند و پس از حفر قبر  قبرستانه ازه را بمحترمين طبقات مختلف حاضر شدند و جن مسموم گرديده رجال و اشراف

كثير از اراذل و اخالط ٴ تحريك حاجی مال عبدالعلی و حاجی ميرزا آقای مذكور ّعده چون مّهيای دفن شدند حسب

قبرستان مسلمين  نعش را سنگباران كرده گفتند نميگذاريم كه ّسيد كافر را در ناس با سنگ وچوب هجوم آوردند

 ا چند هزار نفر ازدحامدفن كنيد و مّتدرج
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 --- ۳۱۳صفحه  ---

ممانعت گرديد و در مواقع حركت جنازه سنگساران  نمودند وتا غروب آنروز در هفت نقطه از شهر پس از حفر قبر

و آقا سيد جعفر طباطبائی و آقا سيد محسن سيف  و باالخره آقا سيد مسيح طباطبائی و آقا سيد رضا طباطبائی نمودند

امير تومان تّظلم نمودند ومعدودی سوار و پليس  ء ديگر ازهمراهان جنازه را گذاشته بحكمران نظامیّعده هاشمی با

دور از شهر مجاور قهوه خانه نوابّيه كه ٴ و چند تن از سران اراذل را گرفتند و جنازه را با حّمال بنقطه مأمور شدند

نمايند چه كه محل اعالِء كلمةالّله  ين محل مدفوناو بود و بّكرات چنين گفت خوبست مرا در ا هميشه مّحل تبليغ

از او هرچند معدودی ازاحّبا در  مصطفی نژاد برقرار ماند و پس ابهٰی و خاندانی ازوی در امر  است برده دفن كردند

عقيدت بزيستند . و از جمله  اّيام او اجتماع و انجذاب حاصل نگرديد و بخوف و كتمان سمنان ماندند ولی مانند

 چنين است : مصطفی لوحی است كه پس ازوفاتش صدور يافت و صورتش واح صادره در حّق آقا سيدال

 بواسطهء جناب حكيم الهی شهميرزاد بازماندگان

 حضرت آقا سيد مصطفی من ادرك لقاِء رّبه فی المالِء االعلی

 هوالّله                

 تقديس گشود و باشيان الهی ، جوار  شهپر ای بازماندگان آن سرور آزادگان حضرت ّسيد مصطفی

 

 --- ۳۱۴صفحه  ---

له الفداِء آرميد اين  رحمت كبری پرواز فرمود و در آغوش الطاف ّجد بزرگوار حضرت محّمد مصطفی روحی

در مّحلی تنها دور  ديگر منع از دفن بين مقابر پوسيده چه حكمی دارد البّته جوهر وجود با نهايت ّعزت صعود فرمود

كنيد خدا را  محفوظ و مصون وآثار پديدار ولو بظاهر مندرس باری شكر ور منفور قرارگاه بهتر است زيرا قبراز قب

 " ۰۰۰۰كه چنين واقع شد 
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المحبوب لعتبته قدسك بين العالمين ّرب اّنه كان آية  مناجات _ الهی الهی هذا عبدك منسوب الی سيد المرسلين

قدوةاالرواح منقطعا عن االشباح قد انجذبت الی  باح مؤيدا بالمّسرة واالفراحو شعلة الّنوراِء و مصباح الّص الهدی

نفسك فی يوم المشهود ّرب اّنه انقطع عن  المنير و ادرك االوج االثير فی عرفانك فی يوم الموعود و ظهور جمالك

ی الّنار هدی ّرب بعد و وجد عل فی حّبك و هواك و توّقد من الّنارالموقده فی سدرة الّسيناِء سواك و استغرق

مهجور و ماهذا اّلا من فضلك  منعوا اهل الهوی عن دفنه بين القبور حّتی ثوی فی مّحل صعوده الی الملكوت االعلی

عن االجداث يّحف حولها  جدثه و رمسه بين المقابر و ينفرد فی ارض مباركة بعيدة الموفور حّتی اليندرس معالم

 من الّسماِء رّب اّيده بتائيداتك و انعش روحه بنفحاتك و اعرج ّنوراالحّباِء و ينزل عليه طبقات ال

 --- ۳۱۵صفحه  ---

له لسان صدق فی االخرين اّنك انت الكريم  به الی ملكوت آياتك و ادخله فی رياض عفوك و غفرانك واجعل

 ِء عّباس " .لبهاءاّلرحيم . حيفا  عبدا اّلرحمن

 شاهرود و بسطام          

 مممممممممممممممممممممم            

و از  .سنين اولّيهء اين دور باقی بودند در بخش ششم آورديم اوضاع آن قسمت و تفصيل بهائيان آنجا را كه غالبا در

در  در بخش ششم بود و برادان ميرزا بابا ، ميرزا ابوالقاسم كه آنجمله عباسعلی بن ميرزا باب مستوفی سابق الوصف

در  وفات يافت و آقا ّسيد رضا روضه خوان ۱۳۱۲شاهرود بسال  ذشت وميرزا حبيب كه دردرگ ۱۳۲۰شاهرود بسال 

 در شاهرود از اينعالم رحلت نمود و غالمحسين ۱۳۱۹در سال  متوّفی گشت و آقا علی اكبر ۱۳۱۱شاهرود بسال 

 رضا و مالحسين كه وفات نمود ديگر مال ۱۳۳۱در سال  خان طبيب نيز همانسال بجهان ديگر خراميد و بی بی زهرا

و پسرانش ميرزا مهدی و ميرزا مسيح و خاواده ّقوی  از اينجهان انتقال كرد و ديگر مال غالمرضا ۱۳۲۶بسال 

درگذشتند و آقا  ۱۳۲۷متواليا در سال  ديگر حاجی محّمد باقر بيرجندی و برادرش حاجی محمد رضا االيمانشان

 محّمد جعفر و
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 --- ۳۱۶صفحه  ---

و  شدند و هر دو متّدرجا پس ازمرگ پدر انتقال يافتند در فتنهء انقالب مشروطّيت مورد تّعرض اهالی آقا عليمحّمد

درگذشت و  ۱۳۳۲و آقا عبدالّله كه پدر مذكور بسال  آقا نجف بيرجندی با پسرانش آقا محّمد حسين و آقا حبيب اهللا

ششم تفصيل داديم و ميرزا احمد و ميرزا  بخشبيرجندی با پسرانش آقا محّمد و آقا رضا و غيرهم كه در  مالنجف

بخش ششم بنوع اختصار  و ميرزا محّمد و ميرزا علی اكبر يزدی كه شرح احوال همگی را در عبدالّله ( شهيد )

محّمد اسمعيل ديگر  كربالئی ميرزا محّمد اصفهانی و برادر اّمی و پسر عمش آقا نگاشتيم معاريف بهائيان اين دوره

شاهرودی و معدودی  آقا نجفعلی بدشتی ديگر آقا محّمد اسمعيل بن حاجی تقی قر ازاهل تفت يزد ديگرآقا محّمد با

همدانی ، آقا عبدالّله شمالی  حاجی باقر و پسرانش ديگر استاد اسدالّله كاسه ساز از مؤمنين اّول انارك يزد از آنجمله

عّباسعلی بسطامی  پسر بزرگش احمد آقا ديگر آقا غالمحسين توّكلی يزدی و بن بنت مالغالمرضا مذكور ديگر

مسيح و آقا  بيرجندی و آقا محّمد وآقا رضا بيرجندی مذكور و آقا ميرزا مذكور و ميرزا آقاقبادی و آقا محّمد تقی

كاظم اف  مذكور در بخش ششم و بالعالوه جمعی از قبيل خاندان سيد حسن و ميرزا مهدی و غيرهم از ابناِء بهائيان

 عبدالحسين روحانی يزدی و عائله ميرزا و ميرزا

 --- ۳۱۷صفحه  ---

در  چنانكه ۱۳۴۱محفل ومجمعی برقرار بود تا چون فتنه بسال  غالمحسين راسخ رئيس پست نيز در آنجا متمركز شد

محفل  ببالد ديگر شدند و جمعی برجای مانده بعد از چندی بخش الحق مياوريم رخ داده كثيری ازمظلومين متّفرق

 در شاهرود خريدند . مجلس آراستند و بعضی اماكن مّتبركه بدشت و محالیو 

 طهران                        

 ممممممممممممم                    

مركزی خطير از حيث جمّعيت و  ابهٰی غروب شمس جمال  بنوعی كه در بخش ششم شرح داديم طهران در هنگام

 حاجی مالعلی اكبر شهميرزادی و حاجی ميرزا محّمد تقی جال اين طايفه بود .و اشتمال بر اركان و علما و ر نفوذ



242 
 

رفت  مستخلص شدند و طولی نكشيد كه ناصراّلدينشاه از ميان ابهری هنوز در محبس شاهی به غل و كند ميزيستند تا

 الی باين طايفهاتابيك مملكت را از هر آشوب و از تّعرض اه و ورقا شهيد گشت و ميرزا علی اصغرخان صدراعظم

 سلطنت نمود ۱۳۲۳تا چهارم ذيحجه  ۱۳۱۳ذيعقده  ۱۷نگهداری كرد و مظفراّلدين شاه بسلطنت نشست كه از 

 و او سليم و ضغيف و رحيم القلب بود و ميرزا علی اصغرخان

 --- ۳۱۸صفحه  ---

 شيراّلدوله صدارت كردند وهرچندو سپس عين الّدوله وم بنوبه های مختلف وميرزا عليخان امين اّلدوله تقريبا دو سال

احّبا در اكناف مملكت رخ داد ولی تا يوم وفاتش در ه ب در اّيام سلطنت مظفراّلدين شاه قتل و غارت طاقت سوزی

ظلم ميكوشيد و توانائی بيش از آن نداشت و در اّول  بغايت جدّيت و تأكيد در رفع ۱۳۲۳و پنج سالگی در  پنجاه

طايفه داشت بصدارت دولت و زمامداری  امين الّدوله كه مرافقت و مالطفت با اين چون ميرزا عليخان سلطنتش

محبوس  و كسی از آحاد احّبا اين طايفه اميدوار شدند و ديگر در مركز سختی روی نداد مملكت برقرار گرديد

ميريخت  دمی نيرنگی نقض و مخالفتهای آقاجمال بروجردی و همدستانش كه هرٴ نگشت ولی ازجهت بروز فتنه

داشت تا آنكه مطرود  ِء را مّكدرلبهاءفيمابين احّبا رخ ميداد خاطر حضرت عبدا ونفوسی تحريف مينمود و اختالف

از سابق بر جای ماندند  واقع شد وخاندان مشاهير رجال و نساِء اين طايفه را كه گشت و جريان امور براست و مستقيم

آخوند شهميرزادی و  جرت نمودند امثال ايادی اربعه امرالّله حاجیاخری مها برخی متوطن بودند و جمعی از بالد

عطاِءاهللا خان بخشايش و  نّير و سينا و نعيم و ديگر محّمد خان منجم و دكتر ابن ابهر و ابن اصدق و اديب و ديگر

 عطاِءالّله صنيع الّسلطان وغيرهم

 --- ۳۱۹صفحه  ---

 و انتظام محفل بطريق انتخاب برأی مخفی از بين افراد شور ايادی در بخش ششم بيان احوال نموديم و تأسيس محفل

شروع شد و غالبا بخط حاجی آخوند خونساری  ۱۳۱۶ احباب و شروع نشريات بطريق طبع ژالتين و عكس كه بسال

نيز  برای ذكور و ۱۳۱۷شركت خيرّيه و مدرسه تربيت  ميرزا آقا نيريزی و ميرزا علی اكبرخان ميالنی بود و تأسيس و
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و  نطق و خطابه برخی را در بخش سابق تاريخ نموديم . اناث ونيز تأسيس قبرستان بهائی و تأسيس مجامع برای برای

 عبدالّله نوری كه سابقهء احوالش را ضمن اوضاع آذربايجان در از مشاهير و اعاظم بهائيان ساكن طهران حاجی ميرزا

ديگر با دامادش ميرزا عليمحّمد ورقا و دو سليلش  ت و سفریبخش ششم آورديم و باالخره در طهران اقامت گرف

 ۱۳۱۷و عودت نمود تا در حدود سال  ِء نائل گشتلبهاءو روح الّله به عكا رفته بزيارت حضرت عبدا ميرزا عزيزالّله

گاشتيم سابقه اش را در بخش مذكور ن ميرزا عنايت الّله علی آبادی مازندرانی كه مختصر احوال وفات يافت . ديگر

صميمی داشته بخانهء آقا  اقامت گرفت و با حاجی خان مذكور كه رفاقت و يگانگی قديمی و باالخره در طهران

 معاهده ای كه با هم كردند در سال مذكور باندك فاصله محّمد كريم عّطار ميماندند و حسب

 متواليا درگذشتند . ديگر ميرزا نصيرخان بن مالحسن عراقی

 --- ۳۲۰صفحه  ---

 درگذشت . ۱۳۵۱سال  سابق الوصف در بخش ششم باالخره ساكن طهران شده در

حسين منجم تفريشی سابق الوصف در بخش ششم كه  ديگر ميرزا عليخان و دكتر محّمد خان پسران ميرزا محّمد

درت عبدالّله منجم با كمال ايمان و رشادت و ق خاندان واسعه منجم برجا گذاشت و مخصوصا خلفش ميرزا اّولی

طهران فارغ التحصيل شده از مشاهير و  امر همی خدمت نمود و دّوم از قسمت طب مدرسهء دارالفنون تاّمه در اين

و وسعت نظر وكوشش در طريق معارف  گرديد و در حسن اخالق وحالوت گفتار بمريضان وفقيران محترمين اطباِء

تربيت و مدير آن و از مؤّسسين ٴ مدرسه ٴكميتهامر معروف گشت و سالها عضو در راه اين  و صرف مساعی جميله

درگذشت و در  ۱۳۳۹سال ه ب روحانی طهران و از اّعزهء مشار بالبنان اين امر بود و عاقبت مدرسه بود ونيز در محفل

 خطاب بوی چنين مسطور است : ِءلبهاءضمن اثری از حضرت عبدا

 ّدتی در ّظل مبارك بود و با اينعبد شب و روز انيس وم " پدر بزرگوار در اّيام عراق بحضور نّير آفاق شتافت و

لطافت و حالوت آنی مرا بی بشاشت نميگذاشت دم  مجالس فی الحقيقه از حيث اخالق شهير آفاق بود در نهايت

 هر وسيله بود همدم و همنشين را مذاق شيرين و شكر مينموده ب بدم
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 --- ۳۲۱صفحه  ---

و  ازآنجا بطهران و از طهران بجهان بی پايان الخ . " و رجوع بوطن كرد وتا آنكه حكمت اقتضای مراجعه نمود 

ميرزا اشرف كندی كه در بخش ششم وصف كرديم  پسران و دخترانش در جامعه امر مشهورند . ديگر اخالف

خاندان حاجی ميرزا محّمد عّطار  فضل الّله كه خاندانی جليل و شريف بيادگار گذاشت . ديگر خصوصا ميرزا

و خاندان  سابق الوصف در بخش ششم و خلف آقا محّمد كريم دكتر عنايت اهللا وصا آقا محّمد كريم عّطارخص

 فرزار برجا است .

 ابهری _ ابن ابهر _ ايادی امرالّله سابق الوصف در بخش واز مشاهير بهائيان مذكور ساكن طهران ميرزا محّمد تقی

 و ۱۳۱۳در طهران ماند و حسب االمر بعكا شتافت سال  چهارماهششم كه چون از حبس انبار مستخلص گشت تقريبا 

بانوار عهد و ميثاق عودت كرده حسب االمر به قفقاز  اّيامی چند در جوار فضل و عنايت زيست و با انجذاب تمام

"  ۱۳۱۳رفته بعد ازتوّقف اّيامی به آذربايجان "  دعوت همی نمود و بعشق آباد ابهٰی بر ثبوت بعهد جمال  وارد شده

برپا كرد و اسفار پی در پی  ابهٰی و پيمان  و در مياندوآب جشنی بنام جلوس غصن اعظم بر مركز عهد وارد شد

اين امر داشته ويرا منجذب ساخت و ه ب شتافت وبا حكمران جالل اّلدوله مالقات و مذاكرات راجع نموده به يزد

 ۱۳۱۵سپس بسال 

 --- ۳۲۲صفحه  ---

ِء باز سفر بعكا كرده بعد ازاّيامی لبهاءحضرت عبدا را گشته تبليغ وتشويق نمود وحسب االمر نيز تمامت آذربايجان

علی اكبر شهميرزادی بنت خود را بازدواج وی  عودت يافته دستوری صادر شد كه حاجی ّمال ۱۳۱۶سال  چند

فتخر گشت وبنام اين امر نزد خاص ايادی امرالّله م با محترمه منيره خانم قرين شد و بعنوان ۱۳۱۶در سال  درآورد لذا

و مرجع امور احباب گرديد و گاهگاهی  مشتهر و در طهران متوّقف وساكن و عضو عامل محفل روحانی و ّعام

رياست در ابهر بود و بنام اين امر  نمود و ميرزا عبدالعطوف چنانكه نگاشتيم مستقر بر مسند،مي مسافرت باطراف نيز

وی در ّحق عّده ای از  ِء در شأنلبهاءنوبتی آثاری چند صادر از قلم حضرت عبداتا آنكه  چندان شهرت نداشت
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برای پدر و  ( ابهر)بابهر و در حاليكه به ميرزا فخراّلدين بن ارشد ميرزا عبدالعطوف رجال و نسوان اين خانواده رسيد

ميرزا ه ب برای ضربه طريق سرقت كردند واز وجد وطرب كف زدند كه خويشان ميبرد اعدا خبر يافته در بين

ِء را بر منبر بدست لبهاءو الواح اصل و عكس حضرت عبدا عبدالعطوف وخانواده اش وسيلهء قوّيه بدست آوردند

ولی حاجی ميرزا محّمد تقی كرارا در زنجان و  مردم نشان دادند وبرخی از آنها را بطهران و زنجان فرستادنده ب گرفته

 اجع باختصاص مقام شيخ االسالمیكوشيد و فرمانی از دولت ر طهران

 --- ۳۲۳صفحه  ---

بر رقبا غالب آمدند و در طهران قائم در خدمات  كل نواحی خمسه بخود گرفت و امالك موقوفه را تّصرف كرده

بجهان باقی  ۱۳۲۰خود قرار داشت تا بسال  و آقا ميرزا عبدالعطوف همچنان بمقام ظاهری و ايمان باطنی اين امر شد

ارشدش ميرزا فخراّلدين ملكی در علم و فضل  اندان وسيعی در اين امر برجای گذاشت و خصوصا خلفوخ شتافت

ازدواج آورده منادی اين امر ه را ب مكين گشت و پسر ديگر دختر كهتر حاجی مال علی اكبر ابهٰی  و خدمت بامر

موجب ميل و دعوت ه ب ۱۳۲۰گذاشت و حاجی ميرزا محّمد تقی ايادی در همين سال  گرديد و خاندانی برجای

طهران به يزد  مصاريف سفر و كالسكه را بذل نمود با تصويب محفل روحانی جالل اّلدوله حكمران يزد كه حّتی

و در  شد كه الواح و آيات را بصوتی رفيع و لحنی مليح بخواند شتافت و ميرزا حاجی آقا سنگسری نيز مالزمش

پر  مشرق االذكار و اجتماع احباب در اسحار و توالی مجامع مؤمنان و تأسيسآنجا بتبليغ بيخبران و تشويق مّحبان و

پرداخت و با جالل الّدوله در قلعه ارك حكومتی پی  انجذاب برای تالوت الواح و آثار ونيز تأسيس محفل روحانی

لسكهءمخصوص خود و توقير نمود وباالخره كا مالقات كرده اطالعات از اين امر داد و شاهزاده ازوی تجليل در پی

 همراه كرده تا به رفسنجان رفته اّيامی چند اقامت نمود و و پيشخدمتش را

 --- ۳۲۴صفحه  ---

از توّقف اّيامی چند به رفسنجان برگشت و در خانهء  و احباب بفيض مالقاتش رسيدند پس بشهر كرمان رفت وبعد

رضا مذكور مّحل توّجه و تّعرض اعدا  محّمد رضا متوّقف ومجلس عمومی احباب منعقد شد و چون آقا آقا محّمد
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مشرق االذكار برپا كرده اّحبا در اسحار  وی شورش عمومی برانگيخت و ابن ابهر در آن اّيام بود و چند بار برای

امر داد تا انبوه مردم قوی پنجه با  اذكار همی خواندند حاجی محّمد تقی مجتهد بقراِء اطراف و مجتمع شده مناجات

خانه ها و قتل و غارت  شهر آمده مجتمع شدند وقصد تخريب مشرق االذكار و بعضیه ب لنگ صباح روز بعدبيل و ك

شدند و اعدا علی  جمعی ازمعاريف مظلومين در همان شب بسوئی متّفرق احباب را نمودند ولی بدستور ابن ابهر

مدافعه مّسلح شدند و  جرم بعضی از احّبا برایكرده بتهيهء آتش زدن برآمدند ال آقا محّمد رضا را احاطه ٴالّصباح خانه

و ضمنا بعنوان رفع  و حاكم بلد با جّمعيت نزد ابن ابهر رفته معذرت پيش آورد اشرار اّطالع يافته متّفرق گشتند

نوع ه ب منصرف شود و او نيز پذيرفت و در حاليكه حاكم وهمرهان آشوب خواهش كرد كه از توّقف در رفسنجان

 و بعضی اشرار سنگ انداختند ولی بمالحظهء حاكم و همرهان بودند به كالسكهء جالل الّدوله سوار شدتجليل با وی 

 خاضع شده شرط ادب بجای آوردند و ابن ابهر به يزد

 --- ۳۲۵صفحه  ---

 هدايت جمعی گرديدو اشتياق و اشتعالی عجيب در جمع رسيدو تقريبا چهارماه مدت اقامتش در يزد شد وموجب

ه سفر ب حسب االمر ۱۳۲۴طهران عودت نمود سپس در سال ه ب  ۱۳۲۱اايجاد گشت و در نهم ربيع اّالول سال اهل به

 ياران بپرداخت آنگاه مراجعت به حيفا كرده بعد ازاّيامی هند كرد و چندی در آن مملكت به تبليغ بيگانگان و تشويق

 از طريق اسالمبول و باطوم و باكو وارد ايران ۱۳۲۶سنه  چند كه در جوار عطوفت و عنايت موالی مهربان بسر برد

وعضومحفل روحانی در طهران بود و با زوجهء محترمه  گرديد و كماكان مّحل توّجه واخالص اهل بها و مرجع امور

 ۱۳۳۱اقدامات مؤثره بعمل آوردند و در سال  به ّحريت نسوان و كشف حجاب و اختالط رجال و نساِء اش راجع

عائله اش از طريق باكو و اسالمبول بمحضر  ِء از سفر اروپ و امريك عودت بحيفا فرمودند بابهاءلعبدا چون حضرت

بازگشت و در اواخر اّيام يك چشمش از  چند در جوار الطاف بسر بردند و ازهمان طريق بطهران انور شتافت و اّيامی

گرديد و برجای آن چشم مصنوع  وفكه در طول ّمدت حبس در انبار طهران متحمل شد مأ اثر صدمات و مّشقات
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در مجامع احّبا جلوه ای  و با محاسن سفيد و چهرهء نورانی و اخالق روحانی و عمامه و عبا نهاد و عينك بكار ميبرد

 نمايان داشت و متدرجا نقاهت و

 --- ۳۲۶صفحه  ---

 جی مالعلی اكبر در امامزادهجاودان شتافت وبجنب مدفن حا جهانه در طهران ب ۱۳۳۶ضعف استيال يافت تا در سال 

ِء خطاب بوی لبهاءنيز ازحضرت غصن اعظم عبدا و ابهٰی معصوم مدفون گشت و الواح كثيره صادره از قلم اّعز 

دارند و در مناجاتی كه ازقلم غصن اعظم  و پسرانی از او برجای مانده ايادی را معروف ومشهور موجود و دختر

 ين مسطور است :صدور يافت چن ِء در حّقشلبهاءعبدا

سواِء  فی ارض الّطاِء اّلرجل الجليل والحبرالنبيل الّسالك فی " و بهذااالثناِء طرق مسامعی نعی من كان ايادی امرك

ّرب اّنه  لنفحاتك بين المخلصين والّصابر علی بالئك بين المضطهدين الّسبيل الهادی الی الّصراط المستقيم الّناشر

واّلريحان  مستبشراّلروح طليق اللسان بديع البيان ّقوی البرهان بالروح م العزم مطمّئن الّنفسقضی اّيامه ثابت القلب جاز

الّسجون الّشديده  االغالل و كم من اّيام تكّبداالحزان واالالم فی بطون و و كم من ليال يا الهی قضاها تحت الّسالسل

فی تبليغ كالمك  وناشر لنفحاتك ّرب اّنه لم يفتر بالئك و مطّمئن بذكرك الّظالم و هو شاكر اللطافك و صابر علی

الّسنان و  وثاق شديد و كبول من حديد ويناجيك وهو تحت اّلسيف و البليغ و لم تأخذه لومة الئم لئيم وهو تحت

 يقول يا ّربی اّلرحمن فديتك بروحی و نفسی

 --- ۳۲۷صفحه  ---

ديگر از  ۱۳۲۷رحب  ۲۷"  ۰۰۰۰ل محّبتك الی آخرالبيان سبي والجنان ان هذا لبالِء اّعده موهبة كبری الّنه فی

در بخش ششم  حاجی آخوند _ ايادی امراهللا شهميرزادی سابق الوصف متّقدمين ثابتين طهران حاجی مالعلی اكبر

آنگاه  طهران بود وهمينكه مستخلص شد چندی در طهران زيست در حبس انبار ۱۳۰۹چنانكه آورديم در سال 

رسيده اطالع مخالفت و نقض ميرزا محّمد علی غصن  ۱۳۱۲بزيارت حضرت غصن اعظم در سنه عزيمت عكا نموده 

كرده نصيحت گفت و مواعظ مخلصانه اش  همراهانش يافته از آن حضرت اجازت گرفته با وی مالقات اكبر و
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 ابهٰی هد و ميثاق قرار گرفته رايت ع و پس از اّيامی حسب اجازه بايران برگشته در طهران كماكان سودمند نگرديد

حقد وحسد آقا جمال  و معارضين همی بتاخت و صميمانه نصرت و حمايت نمود و مورد مرتفع ساخت و بر مخالفين

كوشيد وحيات خود را  االخر الحيات با استقامت تاّمه در انواع خدمات روحانّيه بروجردی وهمرازانش گشت و الی

وفاتش تقريبا پنجاه  رجال و نسوان بپايان برد و از روز فوز بايمان بديع تا يوماز  در تبليغ دوران و تعليم و تشويق ياران

شديد طوالنی  حبسه ب سه نوبت از آن چنانكه شرح داديم اغيار گرديد كه سال شد و شش بار دچار حمله و تّعرض

 در روز جمعه ۱۳۲۸افتاده و باالخره در سال 

 --- ۳۲۸صفحه  ---

 به جانان تسليم نمود وجنازه اش را پس ازچند روز احتفال عف مستولی گشته جانچون ازحمام بخانه برگشت ض

 برده مدفون ساختند وازوی پسر و دخترانی برقرار ماند و سوگواری مجّلًال مّعززا با اجتماع كثير به امامزاده معصوم

 ِء بعد ازوفاتش :لبهاءعبدا الواح بسيار در شأنش صدور يافت منها از بيانات حضرت

 طهران حضرت اديب دبستان ۱۳۲۸ربيع الّثانی  ۷

 بهٰی الهی عليه بهاِءالّله اال

 هوالّله                        

 لقاِء رّبه فی اّلرفيق االعلی حضرت علی قبل اكبر سبب حزن ای منادی پيمان نامهء اخير رسيد خبر صعود من ادرك

ِء بود و در ّمدت حيات در سبيل الهی معرض لبهاءعبدا يكشديد گرديد زيرا در عّبوديت آستان مقّدس سهيم و شر

بود ولی ترس و بيمی نداشت و از باليای عظيم  آنی از خطر ايمن نبود وهردم در تحت تهديد تيغ و شمشير آفات

گرفتار شد و در تحت سالسل و اغالل افتاد  رشيد بود و بی باك منير بود و تابناك . بّكرات و مّرات حذر نمينمود

سال مفتون ملكوت جمال بود و  و مانند جبل عظيم درنهايت وقار وتمكين بود ّمدت پنجاه بدا فتوری نياوردا

 بّكرات و ّمرات خود را فدا نمود و آرزوی مشهد فدا كرد . جانفشان در سبيل ذوالجالل

 --- ۳۲۹صفحه  ---
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 ن جديد بان ثبوت و استقامت و ّقوت ومتانتآنست كه يارا ِء را در اين مصيبت تّسلیلبهاءطوبی له و حسن ماب عبدا

ّتسلی دهند  بكوشند متّعلقين آن فائز بمحفل لقا را بايد جميع احّبا مبعوث گردند تا باايادی امرالّله در نشر نفحات الّله

 " ۰۰۰۰بازماندگان آن شخص بزرگوارند  ونوازش نمايند و رعايت وخدمت كنند زيرا

ٴ در بخش ششم آورديم نّير و سينا و عائله شان در مّحله طهران كه سابقهء احوالديگر از سابقين بهائيان ساكن 

 انجا ذهاب و اياب ميكردند و آن دوبرادر چنانكهه ب معروف سر قبر آقا ( باغ فردوس ) سكنی داشتند يار و اغيار

ن و شورش كرده هر دو را بر ّضد عقيده و رفتارشان هيجا اهالی بقيادت مّلاها ۱۲۹۲نوشتيم در سدهء اصفهان سال 

استخالص فراهم كرد و پس از خروج ٴ وسيله نمودند و مدّتی در حبس ّظل الّسلطان بودند لكن ركن اّلدوله محبوس

چون خواستند در وطن توّقف نمايند  سرگون كردند و چندی متواری و فراری بودند و پس ازمدّتی از حبس از بلد

و بعد از اين واقعه نّير و سينا العالج  ن راآتش زدند واموال را غارت كردندريختند خانه ايشا اشرار شورش نموده

در سده بودند و چندين سال  كرده بطهران هجرت نمودند و متوطن شدند ولی خانواده شان ترك وطن مألوف

 تحّمل صدمات كردند و مدّتی

 --- ۳۳۰صفحه  ---

را آتش زدند العالج تدارك ديده نيمه شب از مّحل  شانبه حّمام راهشان ندادند و اخيرا نفت ريخته درب حيات

) مسكن داشتند يار و اغيار بدانجا باغ فردوس(   شده بطهران رهسپار گرديدند در محلهء معروف سر قبر آقا خارج

با ميرزا محرم در بالد خراسان  ۱۳۱۱و در سال  و اياب ميكردند و آن دو برادر برای تبليغ همی سفر كردند ذهاب

زبان از دست داده مهر از گنجينه مقصود برداشت و  پی در پی برای تبليغ نمودند و ميرزا محرم بی پروا زمام فاراس

كردند و پياده اسيرا در جلو سواران راندند و  بانگ شورش كشيده شكايت به مجتهد نموده هر دو را دستگير مردم

تربت حيدريه رساندند و سينا از جهت ضعف بنيه  يزان بهسرمای زمستان و ّشدت برف و بوران افتان و خٴ در بحبوبه

 قصيده ای سرود كه مطلعش اين است : شديده ديد و چون از حبس و خطر مذكور رهائی يافت اش مشقات

 زهر هنر غم آن سيمبر بس است مرا
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 بروزگار همين يك هنر بس است مرا                

 بطهران نمود و بعد از توّقف قليل باز هر دو برادر متفقًا ه مراجعتتون و طبس و آن نواحی سير و سفركرده پس ب

 ميرزا محمود زرقانی مدّتی در رفسنجان تبليغ كردند آنگاه با ۱۳۱۲سفر تبليغی ديگری را شروع نمودند و در سال 

 --- ۳۳۱صفحه  ---

 نيز ۱۳۱۳ا به يزد رفتند و در سال رفسنجان كرده از آنجه ب كرمان شتافتند وچندی به تبليغ پرداختند و مراجعته ب

 قصيده ای را كه مطلعش اين است : " نگشوده عقدهء غم مرا با زرقانی در بالد فارس بتبليغ اشتغال نمودند و نيز

چندی در اصفهان توّقف كرده بطهران عودت نمودند و  ز دل از تفرج دلگشا " در آنجا سرود و در مراجعت از شيراز

كرد و باری ديگر هر دو برادر بازرقانی وميرزا  اق ميرزامحمود زرقانی به قزوين و حدود اخریباز سفری باتّف نيز

رفت و ّمدت اسفار متعاقبهء آن دو برادر در  خراسانه بيرون آمدند نّير بكرمان و رفسنجان و سينا ب محرم از طهران

سينا در كرمانشاه برای تبليغ بود و  ۱۳۱۷لساه و بالد خراسان تقريبا سه سال شد و نوبتی ديگر ب رفسنجان وكرمان

كرمانشاه نمود و شعلهء فساد و ه ب همدانی واعظ معروف و معاند امر بديع از سفر كربال عودت ميرزا محّمد رضا

امر نمود و سينا و ميرزا  اين طايفه برافروخت و پيوسته بر منبر مذّمت و بدگوئی از اين طفيان اهالی را بسوی

دادند و حاكم  حكمران نوشته از عواقب مفاسد اعمال واعظ مذكور تذّكره ب ی ( وجدانی ) مكتوبیيوسفخان قزوين

كه بامال و  عزيمت طهران نمود و بمردم چنين گفت در اينجا نگذاشتند بتدبير واعظ را ساكت و آرام كرد واوناچار

 مقاصد خود برسم ولی خواهيد شنيد كه در طهران

 --- ۳۳۲صفحه  ---

 ِءلبهاءای متّظلمانه بمحضر حضرت غصن اعظم عبدا،معروضه ه برای اين طايفه برپا كنم . در آن هنگام سيناچه فتن

كه برايش رسيد مسطور بود : " واعظ را عنقريب  فرستاد و دفع شرور واعظ را از احّبا استدعا كرد و در اثری

قليل بيمار شد و مرض خوره دهان وگلويش را  اخذ فرمايد " و واعظ پس از ورود بطهران و مضی اّيامی عزيزمقتدر
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كرمانشاه رسيد سينا ابياتی انشاِء نمود و احّبا  بيفتاد وجانش برفت و همينكه خبر واقعه از طهران به گرفت لسانش

 و بخواندند و ابيات مذكور اين است : جشن گرفته

 مفسد شش اصبعی بمرد علٌی

 رخت بهفتم جحيم برد علٌی                

 بر سرمنبر گشود لب بمالمت

 پنجرهء قهرش گلو فشرد علٌی                

 خواست زند صدمه ای بامر لهی (؟؟)

 لطمه ای از دست غيب خورد علٌی                

 ساغر عمرش بخاك تيره فرو ريخت

 صافی او شد بدل بدرد علٌی                

 گفت خبر ميدهم بمرگ بهائی

 ود بعزا زيل جان سپرد علٌیخ                

 مرد بزودی زود حمد خدا را

 سخره هر ترك گشت و كرد علٌی                

 خواست كشيدن رقم بخون احّبا

 در رگ اوخون چو يخ فسرد علئ                

 مردن شش اصبعی چو باده بيغش

 زنگ غم از لوح دل ببرد علٌی                

 يكنجانب وی رفت با شتاب ول

 گندم اقليم ری نخورد علٌی                
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 خواست ز اسالم دم زند بجهنم

 مالكش از ملحدين شمرد علیٌ                 

 گو باحّبا صبا ز جانب سينا

 مفسد شش اصبعی بمرد علٌی                

ه بتبليغ مشغول گردند و فرمودند كه در طهران ماند ِء رسيد و امرلبهاءآنگاه خطابی از حضرت غصن اعظم عبدا

 خانهء

 فرمودند مّحل تبليغ قرار دادند و در اّيام و ليالی مجالس خود را كه مشهور بحياط باغ بود و آنحضرت بديشان عنايت

 گسترده دو صندلی مينهادند يكی در باال و ديگری در پائين تبليّغيه داشتند در تابستان وسط منزل را حصير و فرش

همی كردند و هر چند در عالم ظاهر وصل لقاِء محبوب  انجذاب و بالغت و شجاعت تاّمه تبليغ جالس ميشدند و با

 خود

 --- ۳۳۴صفحه  ---

 ِء در جواب خواهشلبهاءاز اثر صادر از قلم حضرت عبدا نيافتند ولی در عالم روح و دل بلقاِء فائز بودند چنانكه

 فته اند :گ حضورشان مستفاد است و اين رباعی را در اين معنی

 دل برده ز ما دلبر ناديدهء ما

 باشد عجب اين قصهء نشنيدهء ما                

 او برده بصد هزار مكر از ما دل

 با آنكه نديده روی او ديدهء ما                

 از قاطربرآمدند و نوبتی گروهی كه سردستهء آنان چند تن  و اعداِء پيوسته بصدد فتنه و شورش و قلع و قمع ايشان

ه ب اّتفاقا ّعده ای از قزاق های بهائی اشتهاردی در آن هنگام داران شاهی بودند بكوچه بابی مذكور هجوم نمودند و

 هوی از خانه بيرون دويدند و با كّتاره اخته بر مهاجمين خانهء دو برادر مذكور حضور داشتند و بمّجرد شنيدن های و
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 آخراالمر رئيسشان گشتند و يكی از ايشان دستگير شد ار شده و همه منهزمحمله ور شدند يكی از قاطر داران زخمد

را گرفته رفتند و غبار فتنه فرونشست و نّير و سينا  ضراعت و شفاعت پيش آمد و پوزشش مقبول گرديد و دستگيره ب

قاسم بيك قزاق مذكور كه رئيسشان ابوال ِء نوشتند و از مردانگی هفت نفرلبهاءماوقع را بحضرت عبدا شرح

 اشتهاردی بود

 --- ۳۳۵صفحه  ---

 در حّقشان آورد وآن دو برادر بنوع مذكور قيام بتبليغ توصيف نمودند و خطابی رسيد كه مالطفت و عنايت بسيار

 كه كسی خيال فتنه و فساد ننمايد و در محلّه كليميان نيز داشتند و بعدا پاسبان مّسلح درب خانه شان مراقب بود

ِء لبهاءدر اواخر اّيامش بموجب امر كتبی حضرت عبدا اشته نشر نفحات رحمانّيه هم نمودند و سينامجلس تبليغ د

اين قطعه را در ماّدهء تاريخ بناِء عمارت سعيديه  برای تبليغ بمازندران نمود و در اّيام سير و سفر در آن حدود سفری

 حضور از احباب بنا كرد بسرود : كه سعيد

 عادتسعيد حضور آن سپهر س

 كه فرخنده اخالق و فّرخ سرشت است                

 سرای سعيديه از اهتمامش

 بنا شد كه دولت در او سرنوشت است                

 معّطر شود هر مشام از شميمش

 مگر نافهء چين در اين خاك و خشت است                

 بدارد پاينده اين خوش بنا را

 الق هر خوب و زشت استخدائی كه خ                

 ۱۳۳۲چو تاريخ او از خرد خواست سينا   

 بگفتا سعيدّيه باب بهشت است                
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 --- ۳۳۶صفحه  ---

 گذاشتند تمامت عمر را در نهايت تسليم ابهٰی مستقيم و بالجمله آن دو برادر بنوع مذكور از وقتی كه قدم در صراط 

مّتدرجا چشمش آب آورده دچار فقر و تنگدستی  نمودند و نّير ابهٰی امر ابدع بما ّقدرالّله صرف خدمات  و رضای

احوال برادر پرداخت و پس ازمدّتی دو ه ب خانه نشين گشت و سينا بادارهء خدمات تبليغيه و رسيدگی شديد شده

 تا زانو خشك شد و بستری كردند يك چشمش روشن گشت ولی طولی نكشيد كه دوپايش چشم نّير را عمل

مهربانی پذيرائی  غايت فاقه و عدم پرستار و مستخدم از احّباِء واردين بكمال گرديد و قوی تحليل يافت و با

بودند و در  و كيفّيت وفات نيچر چنين است كه جمعی از احّبا نزدش كردند و ازخدمات امرّيه دست نكشيدند،مي

 و گفت حضرت بهاِءاهللا و كلمه ميفرمايد را رسيد ابهٰی نام ه ب حال ضعف صحبت امری ميكرد و امتداد سخنش

بيرون دروازه عبدالعظيم طهران موسوم به چهارده  نگفته جان بجانان خويش تسليم كرد و مقبره اش در قبرستان

 گفت : باشد . و سينا در بيان ماده تاريخ وفاتش اين قطعه،مي معصوم

 سيصدو بيست و هفت از پس الف

 و هشت شعبانشنبه چارم                 

 سال مرغ و دّوم ز سنبله مه

 رفت نّير بسوی باغ جنان                

 --- ۳۳۷صفحه  ---

 دو بيت آخر و مادهء تاريخ چنين است : و عندليب شهير الهيجانی در مصيبت وفاتش قطعه ای گفت كه

 تاريخ سال رحلت او عندليب زار

 پرسش ز پيشگاه خدای ودود كرد                

 ناگاه شد برون ( ملكی ) پس بناله گفت
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 نّير باسمان حقيقت صعود كرد     ۱۴۲۷_۱۰۰=۱۳۲۷

 صدور يافت كه از آنجمله چنين مسطور است : ِء زيارتنامه در ّحق ویلبهاءو از قلم حضرت غصن اعظم عبدا

لهم االنوار  ت لهم االثار و اطلعتباالّنهار و بّينت لهم االسرار و اظهر " ولم يفتر لسانك عن ذكرالّله بل واصلت الليل

به  من بديع االوصاف و يخاطبك ّرب الملكوت خطابا ينجذب و لم يزل كان يشملك االلطاف و تنزل لك االيات

 الجالل مركز انوارالجمال فثّبتت علی الميثاق وكرهت اهل قلوب اهل الالهوت حّتی تواری نّير االفاق فی سحاب

ّشدت فاّقه و دست تنگی بنوع مذكور  بعد از برادر با وجود ضعف پيری و بيماری و با و سينا ". ۰۰۰۰الّنفاق الخ 

كه عهده دار مصاريفشان بود  پسر ارشدش آقا سيد محّمد رضا ۱۳۳۶و تبليغ بود تا در سال  مستغرق خدمات امرّيه

 ل نكشيدبستر ناتوانی بود گريه و بيتابی كرد و اّيامی چند طو وفات نمود و در حاليكه قرين

 --- ۳۳۸صفحه  ---

 هنگام هفتاد سال داشت . كه از اينجهان پر عنا بعالم راحت و رخا شتافت و در اين

 ۱۲۶۷نّير و سينا رقم ميكرد تولدش در سده در حدود سال  وخواهرشان كه لختی از منظوماتش ثبت كرديم واخت

عودت  كه از شيراز ۱۳۱۳رديد وباتّفاق برادر بسال برقرار گ شد و ايمانش باين امر مانند والده شان بواسطه اخوان

 سرود ابهٰی مشهور است ومرثيهء مؤّثره ای كه در غيبت جمال  ميكرد رهسپار طهران گشته ساكن شد واشعارش

 كه اّول عيد رضوان بود در سن ۱۳۳۱جمادی االولی  متداول بين احّبا بود و باالخره در شب دوشنبه چهاردهم

  گرديد و تاريخ وفاتش را سينا چنين گفت : درگذشت و قرب مقبره نّير مدفون شصت و پنج سالگی

 هزارو سيصد و سی و يك از سنه هجری

 دوشنبه چهاردهم از جمادی االولی                

 بليل اّول رضوان مطابق اوت ئيل

 بشد ز دار فنا اخت نيچر و سينا                
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آن دو برادر بدين امر در كمال رشادت و ّقوت قلب  انچه آورديم از آغاز اقبالو حرم نيز دختر عمويش بود و چن

دختر يكی از متّمولين باحكم و اقتدار قريه بود و  خدمت نمود تا در طهران بجهان باقی رفت و حرم سينا و مساعدت

 بواسطهء

 --- ۳۳۹صفحه  ---

شتافت  دست از شوهر نكشيد و بطهران نزد شوهرشكوشيدند  شوهرش فائز بايمان گرديد و پدر و برادرانش هرقدر

آقا  از اين عالم درگذشت و پسر ارشد سينا چنانكه نگاشتيم و تا آخرالعمر با وی بود وچهل يوم قبل از وفات وی

 زندگانی كرد و با پدر و عائله مساعدت نمود تا بتبليغ و سيد محّمد رضا نام داشت و باتجارت و صناعت و احترام

و پسر دّوم سينا آقا  سينا بچند يومی قبل از آن درگذشت . پردازند وچنانكه نوشتيم در سنهء وفات ابهٰی  خدمت امر

تحصيل قرائت و كتابت فارسی  مهاجرت پدر وعمو و عائله شان بطهران شش ساله بود و ّسيد جالل در هنگام باليا و

صدر همدانی چنانكه  بر تبليغ را در حوزه درس حاجی كرد و ادّله و براهين و مقدرت در طهران نزد آقا ميرزا نعيم

تبليّغيه خدمت كرد  به تجارت كوشيد و معذلك در اجتماعات احّبا و اقدامات مينگاريم حاصل نمود و چند سال

تحمل متاعب  سير و سفر تبليغی پيش گرفت و باذربايجان و كردستان رفته آنوقت با آقا سيد حسن هاشمی زاده

 سفر بحيفا كرده اّيامی چند بشرف حضور حضرت غصن اعظم نجام خدمات روحانّيه گشتند ونموده موفق با

 اصفهان بخدمت تبليغيه رفت و دو سال تقريبا در آنجاه ب ِء فائز گرديد و مراجعت بايران نموده حسب االمرلبهاءعبدا

 --- ۳۴۰صفحه  ---

ميرزا  بعد ازانجام خدمات بطهران برگشت و با آقا شتافت و اقامت كرد آنگاه بطهران عودت نمود وبقزوين و رشت

روحانيه  اصفهان شتافت و دو سال در آن حدود قيام بنشر نفحات حاجی آقا رحمانيان سنگسری به كاشان وعراق و

و  ذربايجان رفت و دچار تعّرض و شورش متعّصبين گرديده آب نمودند پس عودت بطهران كرد و باری ديگر

 چندی در آن حدود بتبليغ پرداخت و باری ديگر بارض د پس از آنجا به قفقازّيه شتافت وحكومت امر بخروج دا

و مأمور بعودت و سير و سفر در تركستان و قفقازيه و  ِء مّشرف گشتلبهاءحيفا رفته بحضور در محضر حضرت عبدا
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در عشق آباد با  ۱۳۳۶ال مذكوره پرداخت و در س به عشق آباد برگشته بخدمات ۱۳۳۳گرديد و لذا در سال  روسيه

دو سال بنای سير و سفر در خراسان و گيالن  حاجی احمد راستانی يزدی متزوح و مقيم گشت و بعد ازٴ كريمه

حادثهء ناگهانی  ۱۳۴۴محرم سال  ۲۲پنجشنبه  نهاده و باالخره در قريه علی آباد قرب مقبره طبرسی در يوم ومازندران

وفات نموده مدفون گرديد و در حين  فتن حّمام و تناول قرص دوای ناگهانیرخ داد و با تب خفيف و ر برايشان

پسر ّسوم سينا آقا ّسيد حبيب الّله سينا معروف و  سال بيش از مراحل عمر را طی نكرده بود . وفات هنوز چهل و چهار

 دخترش

 --- ۳۴۱صفحه  ---

ه ده در هنگام مهاجرت پدر و عم و عائله شان بس در ۱۲۹۶خانم مشهوره بمعلّمه خانم متوّلد سال  ( حکميه)بكيمه

مكتبی  ۱۳۲۴وچون بهائيان در طهران بسال  هشت سال داشت و تحصيالت فارسيه نزد آقا ميرزا نعيم كرد طهران

پرداخت و ضمنا نزد حاجی شيخ زين العابدين  دوشيزگان تأسيس نمودند در مكتب مذكور بتدريس و معلّمی برای

 لماِء عربی خواند و چون خطابی ازصديق الع د و مّدتی خدمت شيخ عبدالمجيد فروغیمشغول گردي يزدی نيز

مكتب بجا گذاشته مدرسه ای در سمت دروازه شاه  ِء در تشويق بتعليم و تدريس رسيد بهائيانلبهاءعبدا حضرت

ار دادند و معلمه خانم اّول را شعبه ای از آن قر تأسيس كردند و مدرسهء تربيت تأسيس شد كه دارالتعليم عبدالعظيم

كلّية نه سال در طهران بشغل تدريس پرداخت و  تربيت سه سال و نيم مشغول تعليم و تدريس گرديد پس در مدرسه

اندك اندك وسعت حاصل نمود در آنوقت معلمه  مدرسهء اناثيه در عشق آباد تأسيس گشت و ۱۳۳۰در سال  چون

 بعشق آباد هجرت كرد و بتدريس ۱۳۳۴و در سال  محّمدعلی دعوت در روسيه وجود نداشت بمعرفی آقا شيخ بهائيه

 وازآن برادر وخواهر خاندان سينا در اين امر تأسيس دوشيزگان مشغول گرديد و بخدمات امرّيه ديگر هم ميپرداخت

 --- ۳۴۲صفحه  ---

 عهد و ميثاق را محفوظ داشتندو ناشرين انوار  ابهٰی امر  گرديد واخالف نّير و سينا نام آن دو مّبلغ صبور و ستمكش

 نيز ابياتی بسيار در مدح و ثناِء اين امر بسرود و پسر و پی ايشانرا در خدمات روحانّيه گرفتند و معلمه خانم مذكوره



258 
 

و جام اجل را بسر كشيد اشعاری دال بر غايت شوق  ناكامش كه در آغاز جوانی دچار مرضی سخت و بستری گشت

 بسرود . و انجذاب

 بسيار برجای مانده كه برخی از آنها را بشركت و كثيری را به ّير و سينا قصائد و غزلّيات و رباعيات و غيرهاو از ن

 باشد :،مي انفراد و اختصاص سرودند . واز قصائد نّير اين قصيده

 بهٰی خوش بشنو از طيور سدرهء اعلی         نفحه بسم الّله البهی اال

 قد برزالمظهرالعلی االعلی        قد ظهرالمنطرالكبيراالكبر    

 هامتمّسك مشو باسم كه گرديد          جلوه گر از شرق اسم شمس مسّمی

 خامهء فطرت بلوح ساذج قدرت           شد متحّرك باذن مالك انشاِء

 وجه خدا منجلی بساحت اقدس            شمس لقا جلوه گر ز مشرق عكا

 طائر روحا بلحن ابدع احلی    بر شجر اخضر بقا مترّنم          

 وجهه غيبيه بين بارض مّقدس           جلوه نوريه بين ببقعهء نوراِء

 از فم اسرار كّلشئی برآمد            رّنه انت البهی بالسن فصحی

 بهٰی يا مالِء االرض هللوا و تغّنوا        سوف تروا ّكل االرض جنت اال

 --- ۳۴۳صفحه  ---

 صفير هوالهوطير بقا ميكشد 

 مرغ وفا ميزند صدای انا الها                

 ها كه مشرف نمود عرصهء عالم

 ها كه مّزين نمود ساحت غبراءِ                 

 محيی روح آخرين معلم عيسی

 مصلی نار يقين مّكلم موسی                
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 از غمرات فنا نجات كجا يافت

 هء حمراءِ هر كه نشد راكب سفين                

 زد چو سرافيل عشق صور محّبت

 شد بمقابر نفوس مّيته احياءِ                 

 مرتفع از صوت جانفزای الستش

 صوت بلی از همه جوارح و اعضاِء                

 از جلوات جمال شمس مجّلی

 شد همه ّذرات كائنات مجّلی                

 وز شجر نار و نور كوكب ّدری

 انفس و آفاق شد زجاج مصّفی                

 ناظر ّحق شو بعين ّحق كه به بينی

 صرف خدا را بعرش جسم خودآرا                

 انت محيط علی اّلرفارف االمنع

 انت مليك علی ممالك االسماءِ                 

 --- ۳۴۴صفحه  ---

 ذات تو از غيب و از شهود مّقدس

 و از ظهور مّبرا وجه تو از سرّ                 

 در همه دوری شموس غيب بقا را

 فيض لقای تو بود غايت قصوی                

 وجه تو از كثرت ظهور مّستر
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 ذات تو از غايت بروز مخفی                

 هاِء بهاِء تو شد در اّول توحيد

 منفی الئيكه بود بر سر اّلا                

 حدذات تو چون وجه بيمثال تو وا

 وجه تو چون ذات بيزوال تو يكتا                

 طوطی طبعم بوسف اب شده ابكم

 بل شود از مدح ابن ناطق و گويا                

 آنكه بود حّجت و حقيقت اعظم

 وانكه بود آيت و هوّيت كبری                

 جذب احد طاير هوای هوّيت

 سّر صمد ساير دنی فتدّلی                

 مطلع انوار را تشعشع اّول

 لّجه اسرار را تلجلج اولی                

 جوهر احببت كنز معنی كنت

 ابهٰی ابن اب روح غصن اعظم                 

 --- ۳۴۵صفحه  ---

 جلوه ای از وجه اوست اللهء احمر

 نفحه از شعر اوست سنبل بويا                

 شهد و شكر بی لقای اوست روانسوز

 حنظل و ّسم با والی اوست گوارا                
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 واله و حيران و محو و مات و فنايش

 آدم و نوح و خليل و عيسی و موسی                

 ای يدالّلهی تو رازق عالم

 وی فم رّبانی تو خالق اشياءِ                 

 جذبهء شوقت بقلب ّكل قبائل

 اياآتش عشقت بجان ّكل بر                

 قول تو از ياد برده مصحف و تورات

 فعل تو بر باد داده زند و اوستا                

 اسم تو از هم گسسته هيكل و زنار

 رسم تو برهم شكسته دير و كليسا                

 اذن تّنزل ز مالك قدرش نيست

 گر ننمايد قضا رضای تو امضاءِ                 

 مابن الها بجز تو غصن معّظ

 كيست شفيعم در اين قيامت عظمی                

 هست كمين بنده را رجای عنايت

 ز دست خّط مبّهی ابهٰی از شه                 

 --- ۳۴۶صفحه  ---

 كن تو شفاعت بنزد طلعت محبوب

 بلكه ز رحمت كند ضجيج من اصغاِء                

 چونكه بعالم در اين دور روزه حياتم
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 نيست مرا غير از اين مرام تمّنا                

 گر ننمائی قبول خاك سيه باد

 بر سر دنيا وزندگانی دنيا                 

 حرمت انوار آفتاب جمالت                

 نير بی نور را تو نور ببخشا                

 ايضا:

 گر بجسم ناتوان باشد هزاران جان مرا

 نباشد قابل جانان مرا ننگ باشد گر                

 جان من زيبنده باشد گر بود ايثار يار

 بی نثار دوست در تن می نزييد جان مرا                

 ّطرهء آشفته و موی پريشانش مدام

 كه زغم دارد پريشان گاه سرگردان مرا                

 موی او چوگان و دل چون گوست در ميدان عشق

 ميدان خوش است اينگوی و اين چوگان مرادر چنين                 

 تا شدم در كشور جان آشنای كوی دوست

 صحبت بيگانگان بر دل بود سوهان مرا                

 چونكه ميل آن كمان ابروست برآزار من

 خوش بود بر ديده از تير قضا مژگان مرا                

 --- ۳۴۷صفحه  ---

 نج راايكه گفتی جای در ويرانه باشد گ
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 كنز مهر اوست مخفی در دل ويران مرا                

 در رهش افتاده ام چون در دهان اژدها

 كی دگر باشد هراس از شير شادروان مرا                

 اينقدر بگذشته از سراب در دريای عشق

 كه بود از قطره كمتر لجهء عمان مرا                

 دهسجن عكا تا مّقر عرش رحمانی ش

 گردش دوران درافكند است در ايران مرا                

 يوسف ما هركجا باشد بود مصر عزيز

 هست يكسان كنج زندان و چه كنعان مرا                

 نيست در دل خوف وبيم از بيم شيطان رجيم

 زانكه بر اهريمنان بخشد ظفر يزدان مرا                

 شد پديددورهء ديگر رسيد و صبح محشر 

 ليل شام هجر آن دلبر نشد پايان مرا                

 جوهر آيات رّبانی كتاب عهد اوست

 جان گروگان است بر آنعهد و آن پيمان مرا                

 بعد سلطان قدم معبود غصن اعظم است

 بيرضای او عبادت نيست جز عصيان مرا                

 ه سود ؟گر بعالم مالك ملك جهان گردم چ

 بی عنايات بديع او بود خسران مرا                

 --- ۳۴۸صفحه  ---
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 ّحب او آرد نعيم دلگشايم در جحيم

 مهر او سازد بهشتستان در آن نيران مرا                

 بی حضور انورش گلشن مرا چون گلخن است

 بی حريم اقدسش دوزخ بود رضوان مرا                

 گاه بندگانش پی برمخواستم بر پاي

 تا ابد انگشت حيرت هست بر دندان مرا                

 يافتم از دفتر توحيدش آثار احد

 گشت اين برهان قاطع قاطع برهان مرا                

 قبلهء ابروی او ميزان كفر و دين بود

 كز توّجه گشته روز از كفر بر ايمان مرا                

 نام جّنت بر زبان تا ابد ديگر نرانم

 گردهد بر دوزخ آن سلطان جان فرمان مرا                

 خدنگ عشق شو هم درد و هم داروی من،اي

 وی سرشك هجر شو هم زخم و هم درمان مرا                

 خسروا شاها خديوا ذوالجالال از كرم

 گاهگاهی يكنظر كن از ره احسان مرا                

 دريايت بود در آستين تو سليمانی كه

 من همان مورم كه باشد شبنمی طوفان مرا                

 تو شهنشاهی كه خورشيدت بود در آستان

 من كمين عبدم كه باشد ّذرهء كيوان مرا                
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 --- ۳۴۹صفحه  ---

 تا بسر از بندگيت هست تاج افتخار

 مرابار دشواريش بر سر افسر خاقان                 

 نّيرا تا دستم از دامان قربش كوته است

 زآب ديده حسرت دريا بود دامان مرا                

 ايضا:

 تا كه دست بندگی بر دامن دلبر زديم

 پای آزادی بفرق كفر و دين يكسر زديم                

 تا زخاك درگهش جستيم آب زندگی

 ر زديمطعنه ها از اين شرف بر آب اسكند                

 تا شديم آشفتهء زلف پريشان نگار

 دل بدريا سر بصحرا پا بخشك و تر زديم                

 بر خيال تير مژگان و خم ابروی دوست

 سينه بر تير بال و بوسه بر خنجر زديم                

 راكب فلك وفا بوديم در دريای عشق

 در ميان موج غرقاب بال لنگر زديم                

 از شرار نار عشق آتشين رخساره ای

 چون سياوش خويش را بر شعلهء آذر زديم                

 كام ما چون گشت حاصل از لب شيرين او

 تيشهء بيحاصلی بر ريشه شكر زديم                



266 
 

 --- ۳۵۰صفحه  ---

 مطرب ما از عراقی كرد آنگ حجاز

 گر زديمما هم از شور مخالف نغمهء دي                

 عقرب زلف كجش ما را چنان افسون نمود

 كز تو گل دست قدرت در فم اژدر زديم                

 طاير بربسته ای بوديم دور از آشيان

 بال بگشوديم و بر اوج محّبت پر زديم                

 دفتر توحيد را خوانديم در ديوان عشق

 دفتر زديم پس قفم بر دور هر ديوان و هر                

 می گرفتيم از كف ساقی بزم المكان

 سنگ عسرت بر صراحی و خم ساغر زديم                

 با وجود گنج وصل و كيميای قهر او

 سكهء محو و فراموشی به سيم و زر زديم                

 بود بر روی زمين از لشكر نفس و هوی

 زديم ما ز ّفر دوست بر قلب چنين لشگر                

 از تماشای گل رويش بهر طرف چمن

 چشم بر هم از تماشای گل احمر زديم                

 تاری آورديم از چين سر زلفش بدست

 نكهت مشك تتارو نفحهء عنبر زديم                

 سالها نگشود بر ما كس در بيت الحرام
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 در حريم كعبهء دل حلقهء بر در زديم                

 --- ۳۵۱ه صفح ---

 قطره ها بوديم ليك از فيض بحر كبريا

 موج ها بر اوج اين نه طارم اخضر زديم                

 ّذره ها بوديم ليك از پرتو سلطان نور

 در فلك پهلو بخورشيد ومه انور زديم                

 مورها بوديم و از ّفر سليمان زمان

 ير نر زديمپنجه اندر پنجه صد بيشه ش                

 چون ندای رّبكم در داد سلطان الست

 نغمهء قالوا بلی از چرخ باالتر زديم                

 شديم ابهٰی تا غالم درگه شاهنشه 

 هريك اندر ملك آزادی بسر افسر زديم                

 سر بخاكپای او سوديم چون از روی مهر

 ختر زديمپا از اين گردن فرازی بر سر ا                

 زآن رخ جّنت فروز و لعل گوهر آفرين

 پای استغنا بفرق جّنت و كوثر زديم                

 زابر رحمت غرقهء دردانهء ايمان شديم

 وز تبّسم برق حيرت بر دل كافر زديم                

 نّيرا تا بندگی غصن اعظم كرده ايم

 ديمخنده از تابندگی بر خسرو خاور ز                
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            ّ     ّ��ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ�ّ 

 ايضا:

 --- ۳۵۲صفحه  ---

 اگر چه در نظر مردم جهان خوارم

 هزار شكر كه آن گلرخ است غمخوارم                

 از آن بهر دو جهانم ز نار و نور آزاد

 كه در سالسل گيسوی او گرفتارم                

 ش خوابربوده است ز من چشم نيم مست

 بدين قضيه گواه است چشم بيدارم                

 من آنزمان كه بان دلنواز دل بستم

 بجان دوست كه از غير دوست بيزارم                

 نسيم نكهتی از تار گيسويش آورد

 مشام آبيده (؟؟) ناخوش ز مشك تا تارم                

 گل من آمده باطلعت جهان افروز

 مخوان بفصل بهاران اسير گلزارم                

 ز راه عشق دل آزرده چون شوم هيهات

 اگر گذارد مريخ پا به پيكارم                

 من آن نيم كه سر از تير فتنه برتابم

 اگر جهان همه يكدل شود برآزارم                

 بشهر عشقم سوداگر محّبت يار
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 ببازارمكه نيست غير متاع وفا                 

 عجب تر آنكه بقطب مدار و مركز عشق

 مدام ثابت و ّسيار همچو پرگارم                

 --- ۳۵۳صفحه  ---

 گدای كوی نشينم ولی ز هّمت دوست

 كجا خيال زر و  سيم و فكر دينارم                

 فقير فانی باب جناب محبوبم

 گدای دانی درگاه حضرت يارم                

 زمان كه بكنج سلوك بنشينممن آن

 ز فخر پای بفرق ملوك بگذارم                

 بگو به شيخ مسلمان و راهب ترسا

 االبدير و حرم كی بود سر و كارم                

 نه بندهء حجر ستم نه خادم ناقوس

 نه بند سبحه و نه پای بند زنارم                

 كتاب عهد بها را بعهد و ميثاقش

 بصد هزار زبان در مقام اقرارم                

 چو بندگی مهين غصن اعظم امر است

 بروزگار چه حاجت دگر بدّيارم                

 اگر بچرخ زمين گويد و زمين را چرخ

 مطيع حضرت يارم نه بند افكارم                
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 سر من است چو بر آستان ّسرالّله

 نهفته گنج اسرارمدر آستين همه ب                

 شهنشهی كه بدورش شهير دورانم

 مهين مهی كه ز نورش غريق انوارم                

 --- ۳۵۴صفحه  ---

 ز حكمتش نكنم حكمت دوان خالی

 در افكند اگر چون خليل در نارم                

 مراست نام اب و ذكر ابن ورد زبان

 ارماگر چو عيسی مريم زنند برد                

 ز نام روح فزايش هميشه خرسندم

 ز جام مهر و وفايش هماره سرشارم                

 بخاكپايش جان دادنم بود آسان

 ولی ز فرقت او زندگی است دشوارم                

 گهی چو باده بخمخانه غمش مستور

 گهی چو گل شده رسوای كوی و بازارم                

 نگردماسير بند نگارم ولی جها

 فقير درگه يارم ولی جهاندارم                

 بپيش شمش وجودش چو ّذره نابودم

 ولی ز پرتو اوآفتاب ّنوارم                

 بنزد قلزم جودش چو قطره مفقودم
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 ولی ز موهبت او چو بحر زّخارم                

 شها ز جلوهء خورشيد رحمت عامت

 وشن بود شب تارمچو عيد رضوان ر                

 دلم شكسته تر از موی دلبر است اّما

 پی بنای قلوب شكسته معمارم                

 --- ۳۵۵صفحه  ---

 بملك جان چواميری چه غم ز شمشيرم ؟

 بشهر دل چو تو ياری چه غم ز اغيارم ؟                

 ز شرق جود تو هر ّذره است خورشيدم

 هر دانه است خروارم ز كأس فضل تو                

 ز قرب و بعد تو گاهی جوان گهی پيرم

 ز جام عشق گهی مست و گاه هشيارم                

 ز اشتياق جمالت بسان شطرنجم

 در انتظار لقايت چو نقش ديوارم                

 اگر برانيم از در ذليل و درويشم

 اگر بخوانيم از نو ستوده ساالرم                

 وار از آن خامٌهدرر بخشماميد

 در انتظار از آن نامهء گهر بارم                

 نمود تابش مهر تو جلوه ای بوجود

 ز روی آينهء دل زدود افكارم                
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 روا بود كه ز گفتار لب فرو بندم

 سخن ز قول نرانم كه اهل كردارم                

 چگونه دم ز ثنايت زنم كه در اين سر

 فكنده پی ز تكاپو براق افكارم                

 كتاب فضل تو را آب بحر كافی نيست

 كه تركنم سر انگشت و صفحه بشمارم                

 --- ۳۵۶صفحه  ---

 در اين مقام شها چون سبيل مسدود است

 چه سود اينهمه بيهوده نظم واشعارم ؟                

 فتدبه پيشگاه تو نّير اگر عزيز ا

 چه غم كه در نظر مردم جهان خوارم                

 ايضا :

 از فراق روی مويش در تب و تابم هنوز

 ز اشك چشم و آب دل در آتش و آبم هنوز                

 حلقه ها بر در زدم در آروزی روی دوست

 شاهد مقصود نگشوده برخ بابم هنوز                

 ش بخوابناگهان ديدم شبی روی دالراي

 روز و شب از اين طمع پيوسته در خوابم هنوز                

 روز اّول قطره ای نوشيدم از دريای عشق

 روزگار آخر شد و از قطره سيرابم هنوز                
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 سالها بگذشت و من سرگشته در بحر طلب

 در پی غواّصی آن ّدر نايابم هنوز                

 فتاب آن صنمز اشتياق عارض چون آ

 كنج غم با چهرهء زردی چو مهتابم هنوز                

 خاك پای غصن اعظم هست اكسير مراد

 من بحسرت گرد عالم كيميا يابم هنوز                

 --- ۳۵۷صفحه  ---

 نّير ابروی او با آنكه محراب دعا است

 ای عجب ناكام ازاين پيوسته محرابم هنوز                

 ا :ايض

 بچين زلف سياهش سر سفر دارم

 عجب رهی كج و باريك در نظر دارم                

 به پيش ناوك ابروی آن كمان ابرو

 ز شوق مردمك ديده را سپر دارم                

 مرا كه روی تو خورشيد عالم افروز است

 شبان تيره كجا حاجت قمر دارم                

 بگذشت بخاك راه گذشتی و سالها

 هنوز چهره بر آن خاك رهگذر دارم                

 رخ تو چون گل و شمعم بود بشام و سحر

 ز درد بلبل و پروانه من خبر دارم                
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 ببين بچشم خود ای آسمان كه من بزمين

 بتی بجلوه ز ماه تو خوبتر دارم                

 بكيش اهل نظر ننگ عاشقانم اگر

 بغير روی تو بر ديگری نظر دارم                

 لب تو چشمه حيوان بود وليك چه سود ؟

 كه من ز غصه لب خشك و چشم تر دارم                

 --- ۳۵۸صفحه  ---

 ِء به ملك وجودلبهاءبراه حضرت عبدا

 برهنه پايم و تاج شرف بسر دارم                

 و از رباعيات سيناست :

 غيب و شهودسلطان بقا شهنشه 

 اين مژده طراز لوح اقدس فرمود

 دريای وصال چون فروشد بايست                

 رو جانب من اراده الّله نمود                

 ايضا :

 دل ناله و فرياد كنان گشت بسی

 شايد رسدش دست بدامان كسی                

 جز حضرت من اراده الّله بجهان

 سی ديد و نه فريادرسینه دادر                

 و از قصائد نّير است : هواالعظم



275 
 

 مطرب ميثاق زد در پرده نای بندگی

 آيد از هر بند بند نی نوای بندگی                

 ساقی بزم عبودّيت ز مينای قدم

 ريخت در ساغر شراب غم زدای بندگی                

 شد بهار قدس روحانی بعالم جلوه گر

 سبز و ّخرم گشت باغ دلگشای بندگی                

 --- ۳۵۹صفحه  ---

 ميچكد از ابر روحانی بطرف بوستان

 ژاله های بندگی بر الله های بندگی                

 مرغ در هر گلستان نالد بلحن چاكری

 سرو در هر بوستان بالد بپای بندگی                

 ميرسد از موج دريا صوت رقّيت بگوش

 آيد از هر پشت و هر باال صدای بندگی                

 هد هد كوی سليمانی دمادم ميرسد

 با پيام آشنائی از صبای بندگی                

 با شكوه ّفر يزدانی نهنگ بحر عشق

 ميكند در قلزم وحدت شنای بندگی                

 آن طبيب جمله عّلتها كنون بخشد شفا

 هان را از دوای بندگیجسم معلول ج                

 در حقيقت بهر تقليب نحاس قلب ناس
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 نيست اكسيری بغير از كيميای بندگی                

 ميبرد از خلق عالم قلب چون فوالد را

 حّبذا بر جذبهء آهن ربای بندگی                

 ميدهد از ساغر پيمان بظلمات جهان

 بندگی خضر جان بر تشنگان آب بقای                

 هيكل بی روح عالم را ز نو بخشيد روح

 جان فدای اين ندای جانفزای بندگی                

 --- ۳۶۰صفحه  ---

 با يد بيضای موسی رهبر طور تقی

 آمد از فاران قدرت با عصای بندگی                

 شد از آن اصل قدم فرع عبودّيت علم

 سمای بندگیسود چون شمس ضحی سر بر                 

 كنز مخزون چون كه رخ در پرده غيبت نهفت

 ّسر مكنون سر برآورد از ردای بندگی                

 شد بقاف ّعز چو عنقای ربوبّيت نهان

 سايه گستر گشت بر سرها همای بندگی                

 از مقامات عبودّيت كسی آگاه نيست

 بندگی ِء داند بهایلبهاءحضرت عبدا                

 بندگی بندگانش را نموده اختيار

 الّله الّله تا كجا باشد وفای بندگی                
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 مركز ميثاق ابهائی مّبدل كی كند

 بر سرير كبريائی بوريای بندگی                

 ءِ لبهاءتا كه دم از بندگی زد حضرت عبدا

 جوهر ذات قدم دارد هوای بندگی                

 ن بندگی حصن الوهّيت متينگشت از اي

 آفرين بر پنجهء معجز نمای بندگی                

 بر اورنگ الوهّيت متين ابهٰی طلعت 

 ِء بر متكای بندگیلبهاءمّتكی عبدا                

 --- ۳۶۱صفحه  ---

 بندگی بگزيده بهر خود كه آموزيم ما

 راه و رسم بندگی زان پيشوای بندگی                

 عرضين را در الوهّيت بود چون و چرام

 لب ببند ای غافل از چون و چرای بندگی                

 چشم پاك شه شناسی باز كن تا بنگری

 شاه اقليم بقا را در قبای بندگی                

 اينچنين رقّيتی نايده چشم روزگار

 ابتدای بندگی تا انتهای بندگی                

 از حضرت مولی الوری باچنين رقّيتی

 كی سزد ديگر كسی را اّدعای بندگی                

 هاببين در آسمان عهد سلطان بها



278 
 

 جلوه بر خورشيد ميبخشد بهای بندگی                

 در طريق بندگی از خويش ميبايد گذشت

 ازخودی بيگانه بايد آشنای بندگی                

 مگو اوصاف دوست نّيرا غير از عبودّيت        

 زانكه مقبولش نيفتد جز ثنای بندگی        

 و از اشعار اخت نيرو سينا در وصف ميرزا محمود فروغی محض

 نمونه آنست : هوالمحمود فی فعله :

 --- ۳۶۲صفحه  ---

 از خراسان ز فيض ّرب ودود                 جلوه گر گشت طلعت محمود

 كز فروغ اين فروغ جلوه نمود          چشم احباب جمله روشن شد         

 حضرت من اراده الّلهی                    محض تبليغ خلقتش فرمود

 از بيانات روح افزايش                     زنگ غفلت ز سينه ها بزدود

 از دم روح بخش چون عيسی                   مردگان را تمام زنده نمود

 در حقيقت چو نغمهء داود               نغمهء جانفزای او باشد    

 تن تنها دلير و صف شكن است                زانكه با اوست دست ّرب جنود

 رهنمای تمام خلق بود                     از نصارا و از مجوس و يهود

 مثل او نيست در شجاعت و فضل               ثانيش كيست در سمات و وجود

 بودند                 طائف و سرد و تيره و مخمود جمله احباب ارض طا

 همه گشتند شعلهء ّشرار                   از دم او كه هست نار وقود

 قبل بودند دود بی آتش                    حال هستند آتش بی دود
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 ايكه بهر رضای ّسرالّله                  بگذشتی ز هر چه بود و نبود

 مر تابكنون               يك مّبلغ نيامده بوجودچون تو از بدو ا

 هيچكس از لب تو نشنيده است               غيراوصاف حضرت موجود

 فانيه اخت نّير و سينا                   از ره صدق اين سخن بسرود

 در زمانه اگر مبّلغ هست                

 هست محمود عاقبت محمود                

 در بخش ششم آورديم مهاجرت كرده بنوع مذكور وارد طهران م كه نيز از اصفهان با مّشقات بسيار چنانكهديگر نعي

 --- ۳۶۳صفحه  ---

اجتماع احتفال بود بحجرهء محّقری اقامت  گشت و در كوچهء باغ معروف كه محلهء جمعی از احباب و مّحل

برخی از نوباوگان احباب اشتغال نمود و ه ب بی و فارسیو استنساخ الواح وآثار و تدريس وتعليم عر جست و بكتابت

تالوت كلمات و آيات و ذكر حجج و  بدست آورد قناعت كرده در عين حال در حجرهء خود محفل بدانچه از نقود

ه كتب مقدّسه و اخبار مأثوره ويرا بود ب چهره بّسام و لسان وخلق شيرين با اطالعاتی كه از بيّنات مرتب داشت و با

و متّدرجًا امور معاشش مرتب گشت و  آشنايان پرداخت و زنی از خاندان بهائی اختيار نمود ليغ بيگانگان و تعليمتب

حاصل كرده مجذوب  فارسی مشغول گرديد و اعضاِء سفارت عالقه باخالق و احوالش در سفارت انگليس بتدريس

آمد و تا آخرالحيات  تّعدد و نقود كافيه بدستواو را بدينوسيله خانه های م اخالق دلنشين و كلمات شيرينش شده

موخت تا در نهم ،آمي سرود و رساالت تأليف مينمود و نونهاالن را علم تبليغ،مي بخدمات در اين امر قيام داشت اشعار

نعيمی در اين امر  و در بقعهء امامزاده معصوم مدفون شد و از او خاندان محترم درگذشت ۱۳۳۴جمادی االولی سال 

نعيم رسالهء  ِء صدور يافت و از آثار منثورلبهاءو حضرت عبدا ابهٰی از قلم  ار گشت و الواحی متعّدد در ّحق ویبرقر

 استدالليه در جواب حاجی ميرزا حسن صفيعلی شاه

 --- ۳۶۴صفحه  ---
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 و ّرد بهٰی ّله االنتيجة البيان در اثبات امر من يظهره الٴ احث ادوارد برون انگليسی و رسالهو رساله ای در جواب مب

 نام بهائّيه معروف است و در اشعار نعيم تّخلص نمودهه ب ميرزا يحيی از طريق بيان و نيز رسالهء استدالليه اخری كه

كالمش منكری ندارد و دو بخش از استدالّليه منظومش و  بدين نام مشهور شد و قريحهء ّسياله و سالمت و عذوبت

 زيب قلب و لسان و دامن بهائيان ميباشد و استدالليه درخشد،مانند لئالی شهوار مي ضيفّيه واشعار آبدارش كه قصيده

بذكر ندارد ولی محض آنكه ترجمهء حالش از آن  منظومهء مذكوره دوبار بطبع رسيد و از غايت اشتهار احتياج

 بند و بيتی چند را ثبت مينمائيم قوله : خالی نماند

 روح بخش جهانيان آمد      عاشقان مژده دلستان آمد           

 مالك يوم دين امام مبين                 صاحب العصر واّلزمان آمد

 بانك جاِءاّلرب اززمين برخاست            صيحة الحق از آسمان آمد

 باكتاب جديد و شرع جديد                 ظاهر آن هاشمی جوان آمد

 ب حّجت و بيان آمداصل انسان مبين قرآن                    صاح

 مهر و مه چون محّمد و علی است           جمع شمس و قمر عيان آمد

 العجل العجل برای كه بود                عّجلوا عّجلوا همان آمد

 برجهان نفحهء حيات دميد                 بر تن مردگان روان آمد

 اسمعوا هيهنا نداِء الحق                

 زهق الباطل و جاِء الحق                

 --- ۳۶۵صفحه  ---

 عاشقان را بزاهدان مشمار

 كاين غم خويش دارد آن غم يار                

 آن بخون چهره شويد اين ازآب
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 سر دهد آن و اين برد دستار                

 آن ره جان سپرد اين ره نان

 آن در دين زد اين در دينار                

 هر دو نكتهء عشق ميسرايند

 اين بباالی منبر آن سر دار                

 زاهد از بهر زر كند زاری

 عاشق از مال و جان بود بيزار                

 از پی سيم آن بنغمهء زير

 واز غم يار اين بناله زار                

 اين شهيدی است صادق االقوال

 سفاروآن حماری است يحمل اال                

 اين و بی يسمع و بی يبصر

 آن وتعمی القلوب واالبصار                

 ِء ِلّله انداولياءآن كسان         

 كه شهادت بارزو خواهند        

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس       

 --- ۳۶۶صفحه  ---

 مطلع ذات كبرياست بها

 مظهر آيت لقاست بهاِء                

 بّكل كتبنيك اگر بنگری 
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 مقصد ّكل انبياست بهاِء                

 آنچه ذكر لقاست در قرآن

 ابتدا تا بانتهاست بهاِء                

 معنی آيت و اشرقت االرض

 من نور رّبهاست بهاِء                

 ّسر طه حقيقت َيس

 نور والّشمس الّضحی است بهاِء                

 و علی رّبهم يقوم الّناس

 مرجع ّكل ما سواست بهاِء                

 كاّولش اسم طلعت ابهاست        

 وآخرش نام حضرت اعلی است        

 تا عيان شد جمال وحدت كل

 رو بوحدت نهاد كثرت ّكل                

 عشق منسوخ كرد مذهب عقل

 عقل مأمور شد بخدمت كلّ                 

 دور دور محّبت است شود

 شرعها جزو اين شريعت ّكل                

 --- ۳۶۷صفحه  ---

 آيت صلح ّكل بود منسوخ

 از چه از آيت محّبت ّكل                
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 آيت عاشروا مع االديان

 متّحد ساخته طريقت ّكل                

 ثمر جمله بار يكداريد

 مّتفق داشته حقيقت ّكل                

 بايد اهل بها كمر بندند

 پی اصالح ّكل بهّمت ّكل                

 هله ای عاشقان دوست كنيد

 خويشتن را فدای هيئت ّكل                

 هو فوق روؤس ينظركم        

 انتم ان تنصروه ينصركم        

 گشت ّحق ظاهر از تو ای ايران

 كنز مخفی عيان شد از ويران                

 نازكن ناز بر همه عالم

 فخر كن فخر بر همه كيهان                

 شاد شو شاد كز تو شد پيدا

 مالك الملك عالم امكان                

 وجد كن وجد كز تو ظاهر شد

 شجر طور موسی عمران                

 --- ۳۶۸صفحه  ---

 ناز كن فخر كن كه از تو شده است
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 ظاهر و فاش و آشكار و عيان                

 ت و مضمرات زبورّسر تورا

 رمز انجيل و معنی قرآن                

 دوست ميدارمت كه پيغمبر

 گفت ّحب الوطن من االيمان                

 حيف از ايرانيان كه نشنيدند

 اين حديث از امام مّتقيان                

 ان اطعتم لطالع المشرق        

 لسلكتم بمنهج الّصادق        

 دو ديده من همه عالم ای

 دست و پای تواند و چشم و بدن                

 دست را پای چون شود بدخواه ؟

 گوش را چشم چون شود دشمن ؟                

 غم عالم بخور نه غصهء خويش

 راحت خلق جو نه راحت تن                

 زجر حيوان مجو چه جای بشر

 خير عالم طلب نه جای وطن                

 نّيت خير كن بخاّص و به عاّم

 بدل پاك بين بمرد و بزن                

 --- ۳۶۹صفحه  ---
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 همه اطفال را چو كودك خويش

 تربيت كن بفضل و دانش و فن                

 شخصت ارشد فدای نوع چه باك ؟

 دانه ای كاشتی و شد خرمن                

 ملك امروزه از تو شد معمور

 تو و اعقاب را بود مخزن                

 بيدالّله بسطة وسعة        

 يبدل حبة بسبع مأة        

 كاش اعضای ما سريشم بود

 همه رگهای ما بريشم بود                

 اّتصال عالميانٴ بخيه

 سبب التصاق مردم بود                

 كاش اين اختالف و جنگ و جدال

 هء جهان گم بودنامش از صفح                

 كاش قومی كه زجر ما جويند

 بر دگر قومشان ترّحم بود                

 كاش بر خلق ّسر دين بها

 آنچه مخفی است در تجّسم بود                

 كاش بر غرق ما و نفع عموم

 اين يم فيض در تالطم بود                
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 --- ۳۷۰صفحه  ---

 كاش امروز شمس احكامش

 روشنی بخش چشم انجم بود                

 كاش آنانكه ميكنند انكار

 فكرشان خالی از توّهم بود                

 ليرون الّطريقة العليا        

 بهٰی صارت االرض جّنةاال        

 چشم از هر بهانه برداريد

 گوش از هر فسانه برداريد                

 همه يك دين و يك زبان گرديد

 اختالف از ميانه برداريد                

 دين سراپردهء يگانگی است

 اين دوئی از كرانه برداريد                

 رسم بيگانگی ز روی زمين

 بهر ّحق يگانه برداريد                

 متمّسك بصلح ّكل گرديد

 اسم جنگ از زمانه برداريد                

 تيغ و تير و كمان بيندازيد

 نای و چنگ و چغانه برداريد                

 در ره عشق نّير و ميثاق
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 قدمی عاشقانه برداريد                

 --- ۳۷۱صفحه  ---

 مأمنی هست در زمانه اگر

 سر ازاين آستانه برداريد                

 وّجهوا وجهكم لباب الّحق        

 فاستعينوا الی جناب الّحق        

 و نور و ظلمای رخ و گيسوی ت

 وی قد و ابروی تو نون و قلم                

 هم دم صافی توآب حيات

 هم كف كافی تو كان كرم                

 نبذه ای از قد تو سرو سهی

 خادمی از خد تو باغ ارم                

 مركز عهد و ّرد اهل نفاق

 مهدی وقت و ّسد سيل ستم                

 هد قديمنامهء نامی تو ع

 حضرت سامی تو غصن قدم                

 منصب عالی تو عبد بهاِء

 رتبهء دانی تو مير امم                

 ) در ّحق تو بوده گواه۱يكسره(

 يك دله در ّحق تو داده رقم                
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 خّطهء چين و خط و روم وعرب

 كشور هند و ّحد ترك وعجم                

 --- ۳۷۲صفحه  ---

 منبت نامی تو اصل قويم        

 منبع صافی تو بحر قديم        

 تو دريّمی و تو بحری و كان

 تويم دری و تو عقلی وجان                

 يم ّدر تو ّيم صافی ّعز

 در ّيم تو ّدر ّدری شان                

 تو حّقی و رّبی و عبدی ورق

 و كانتو ّدری و يّمی و بحری                 

 تو ّسر حقی و تو كشتی نوح

 تو حق سری و تو محيی جان                

 كف ّمن تو ّكف موسی و تيه

 خط يد تو ّدم عيسی و خوان                

 يد و خط تو ّتل خطمی گل

 قد و ّخد تو صف خيری و بان                

 ) و ّكد تو ّجد بانی دين۱ّجد (

 تو ّضد و ماحی آن ضد و ّند                

__________________________________________________________________ 
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 شود فعالتن مفاعلن فعالت فاعالتن فعالتن فعالت،مي ) مربوط بصفحه قبل _ اين بند تركيب در چهار بحر خوانده۱)

 مفتعلن مفتعلتن فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالت

مذكور و بعالوه سه بحر ديگر مفاعيلن مفاعيلن فعولن  ب در هفت بحر خوانده ميشود در چهار بحر) اين بند تركي۱(

 فعولن فعول مفعول مفاعيل فاعالتن . فعولن

_______________________________________ 

 --- ۳۷۳صفحه  ---

 حد ّحب تو ّحد قافيه سنج

 حق ّعز توّحق خافيه دان                

 ط ّعز تو خط سامی ّحقخ        

 نص ّحق تو ّنص نامی ّحق        

 ءِ لبهاءمّخمس مشهورش در مديحهء حضرت عبدا ٴو قصيدهء صيفّيه

 بدين ابيات آغاز يافت :

 ّفر جوانی گرفت طفل رضيع بهار

 لب ز لبن شست باز شكوفهء شيرخوار

 جمله درختان شدند بارور و باردار                

 ّسر نهان هرچه داشت كرد عيان روزگار                

 چنانكه امروز گشت ّسر خدا آشكار        

 و بند چهل و يكم كه مقطع قصيده ميباشد چنين است :

 نعيم وصف حبيب برای احباب گفت

 چو بين احباب بود تسقط االداب گفت                
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 ليك بتوصيف ّحق هرچه زهر باب گفت

 للّتراب و رب االرباب گفتبعجز ما                

 بنده كجا پی برد بذات پروردگار ؟        

مطلع حاوی يكصدو سی و دو بيت كه چند بيت اّولش  ِء با تجديدلبهاءو ديگر قصيده ای در مديحهء حضرت عبدا

 چنين است :

 --- ۳۷۴صفحه  ---

 مرا بود دل و چشمی ز گردش گردون

 ی چه لجهء خونيكی چو دجله آب و يك                

 چرا ننالم سخت وچرا نگريم زار ؟

 كه از مضيق جهان ره نميبرم بيرون                

 درون دائره مقصود خود نمی يابم

 مرا نه پای برون باشد و نه جای درون                

 مرا چه فايده از جاه اگر شوم قارن ؟

 ون ؟مرا چه عائده از مال اگر شوم قار                

 تا آنكه گويد :

 زپای بختی بختم عقال عقل گسيخت

 كجاست ليلی من ايخدا شدم مجنون                

 بجز ارادهء رحمانی از در قدرت

 كه ميتواند از اين ورطه ام برد بيرون                

 هال اراده ّحق من اراده الّله است
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 رونكه شد ارادهء حق با اراده اش مق                

 يگانه عبد بها آنكه از ارادهء ّحق

 اذا اراد بشئی يقول كن فيكون                

 الخ                                        

 سسسسسسسسسسسس                

 --- ۳۷۵صفحه  ---

لوحی  در بخش ششم آورديم و بنام مهاجرين كه در ديگر مهاجرين دولت آباد اصفهان كه شرح احوالش را

ديگر  كه بانواع خدمات اين امر سرافراز ميباشند . برقرار گشتند و خاندان واسعه از اعقابشان تأسيس گرديد فرمودند

و در  خوانساری خوانساالر كه در بخش ششم شرح احوال آورديم از متقّدمين مهاجر ساكن طهران حاجی مال محّمد

 بابيان اقامت گرفته در تبليغ و خدمات امرّيه اقدام داشت مشهورمحلهء معروف سر قبر آقا ( باغ فردوس ) بكوچهء 

مدفون گشت وخاندانش از پسرش آقا نور حقيقی كه  در گذشته ۱۳۲۷باالخره در يوم پنجشنبه ششم شهر شعبان 

 ت .و خطاب بوی آثاری از مركز ميثاق موجود اس در مدارس بتعليم و تربيت نونهاالن اشتغال يافته باقی ماند سالها

ششم  ميرزا علی محمد بن اصدق كه نيز سابقهء احوالش را در بخش ديگر از مشاهير بهائيان كه در طهران ساكن شد

 تبليغيه بخراسان نموده مّدتی در آن حدود رايت جالل در مسافرت ۱۳۱۰آورديم و در آغاز اين دوره يعنی سال 

خوانده  ابهٰی طولی نكشيد كه ازقلم ميثاق از ايادی امر  تبليغ امر ذوالجالل برافراخت و چون مراجعت بطهران كرد

 نگاشتيم محفل ايادی برقرار داشتند و مرجع رتق و فتق و ازايادی اربعه معدود گشت چنانكه در بخش سابق شد

 --- ۳۷۶صفحه  ---

 ضالت امور خود راعالی شأن ازهرسو مسائل امرّيه ومّحل مع امور امرّيه گرديد وافراد بهائيان خصوصًا از محترمين

مّلت همی مالقات ومعاشرت و تبليغ كرد و اسفار  و ازاو ميخواستند و او با جالل و ّعزت و اعتبار با اعاظم دولت

و باالخره در هلند ازاروپا كرد وعدهءكثير را بامر  در اغلب بالد ايران وقفقازيه و عشق آباد و نيز در هندوستان تبليغيه
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عكا رفته چندی در جوار عنايت بسر برد و در ه ب از مشهد پی زيارت ۱۳۱۷رش در سال وارد ساخت و ماد ابهٰی 

مدفون گشت  و بالجمله ابن اصدق كه  قريب بعشق آباد در گذشت و در قبرستان مدينهء عشق آباد طريق عودت

مبّلغين و  محترمين و مقتدرترين مذكور در الواح بلقب شهيد بن الشهيد ميخواند يكی از خود را حسب خطاب

ميباليد و با عدم  ابهٰی و  به نسب جليل و الواح كثير و اطالع وسيع خويش در امر اعلی بزرگان اهل بها بوده

بيان و مقدرت در  معارف و محفوظات امرّيه احترام داشت و با حكمت و سالست تحصيالت مذهبّيه بعّلت وسعت

ولی امر رحمان  نّير درخشان عهد و پيمان و طلوع انوار مشعشعبعد از افول  فن تبليغ خدماتی وفير انجام داد و تا

درگذشت  در طهران ۱۳۴۷الطاف الحقه پيوست و باالخره در سال ه ب حياتش امتداد يافت و عنايات سابقه در حّقش

 و جمعّيت كثيره از اهل بها تشييع جنازه نمود

 --- ۳۷۷صفحه  ---

 ءِ لبهاءو بامضاِء خادم و نيز از حضرت عبدا ابهٰی از قلم  واح بسياردر گلستان جديد دفن نمودند و خطابات و ال

 موجود است از آنجمله در لوحی چنين خطاب فرمودند :

 كبيرا اخذتك نفحات اّلرحمن من هذااّلرضوان كان " فطوبی لك بما فزت بلقاِءالّله و كنت صغيرا فّلما صرت

 وچنانكه گفتيم ويرا در بعضی الواح بلقب ابن اصدق و شهيد ودا "من كلمةالّله فی بدع اّلزمان عن يمين العرش مشه

 تارك پدر و پسر كه تحّمل بلّيات و تعدّيات واردهء از اعداءِ  بن شهيد خواندند و تاج افتخار و مقام عظيم شهادت بر

 اش دختر خواهركردند نهادند و او را از نخستين زوجه  مكررًا تا بمقام وصول شهادت ابهٰی در طريق خدمت بامر 

خلفی نشد و محترمهء مذكوره بی فرزند درگذشت و از  جناب باب الباب كه بريعان جوانی در مشهد ازدواج نمود

 آمدند و ازآنان عائله ها تأسيس گرديد . الحاجيه كه شرح داديم بنات متّعدده بعرصهء وجود ضياِء

محفل  بخشايش سابق الوصف در بخش ششم سالها عضو خان ديگر از اّعزه و مشاهير مؤمنين طهران دكتر عطاِءاهللا

 ِء امور امری در انواع خدمات سهم و شركت داشت واولياء روحانی و از مؤسّسين مدرسهء تربيت بود هميشه با

 خاندان واسعهء بخشايش تأسيس كرد و خواهرش رقيه



293 
 

 --- ۳۷۸صفحه  ---

دا شده به ميرزا علی اكبر زردوز دولتی اتصال نموده ج چنانكه در ضمن شرح احوال فاضل قائنی آورديم از فاضل

و دكتر عطاِءالّله خان پسر خواهر خود را در  عبدالّله تولد يافت و ميرزا علی اكبر پس از چندی درگذشت ميرزا

از اعضاِء ثمين امور دولتی و جامعهء بهائی  گرفته پرورش عقلی و روحی داد و ميرزا عبدالّله خرسند آغوش تربيت

تفريشی سابق الوصف در بخش ششم عضو دائره  تأسيس نمود . ديگر ميرزا فضل الّله بن ميرزانصرالّله ديده عائلهگر

 خاندان فضل و دو خواهرش كرد . پست تأسيس

 ششم با برادران مذكور و خانواده شان بودند و حاجی در ديگر حاجی ابوالقاسم دباغ سابق الوصف در بخش

ِء فائز گشته عودت كرد و يكی از رجال لبهاءحضرت عبدا ندی بدرك فيوضات محضربعكا شتافته چ ۱۳۱۰سال 

) (باغ فردوس وبی شهر و محله معروف سر قبر آقاجن فداكار اين امر معدود شد و در خانه اش كه واقع بسمت غيور

جلسی تبليغ منعقد كرده با برادران پيوسته م مشهور محله دمی از تعّرض مظلومان غفلت نداشتند بی پروا بود و اشرار

انبوه اشرار دور خانه اش احاطه كرده غلغله  مبّلغين و مسافرين شهير را مدتها پذيرائی نموده نوبتی ضيافتها داده

 كلمات ناسزا گفتند و نزديك بان شد كه متّدرجا گروه غفير انداختند و

 --- ۳۷۹صفحه  ---

 پيراهن سفيد كفن آسا پوشيده كناره عريان با دست آخته دلير كه تجّمع كرده بخانه ريزند و در آنحال برادر غيور و

اخالط متقابل شده با شجاعت و صولتی تّكلم كرد كه  داشت در خانه را بازكرده بيرون جست و با انبوه مردم

 درگذشت و جنازه ۱۳۵۱و حاجی ابوالقاسم در سال  را بيم گرفته چون گله روباه گريختند متّفرق شدند . جمّعيت

 دفن نمودند و ازايشان عائله واسعه بنام ناظريان برقرار را با اجتماع و احترام بقبرستان ( گلستان جاويد ) برده اش

را نوشتيم كه با زن و فرزند چگونه درگذشتند و از  حيدر شيروانی سابق الوصف در بخش ششم،ديگر آقا علي است .

زنش آقا علی بيك و آقا مشهدی عباد و آقا  ت و برادرانِء صورت زيارتی در حّقش صدور يافلبهاءعبدا حضرت

ماند و حاجی ميرزا حيدرعلی اصفهانی  خان برجای ماندند واز وی قريب يكصدهزارتومان برجای غضنفر واشرف
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آمد و ابالغ دستور نمود لذا  ِء بود عرض كرد اجازت گرفته بطهرانلبهاءزيارت حضرت عبدا چون در عكا برای

اصفهانی هريك مبلغی  ميرزا حسن اديب طالقانی و آقا حسين علی بن آقا علی نور ّمد افنان و آقاحاجی ميرزا مح

 مشهدی عباد قوام الّتجار شيروانی برادر زن آقا علی حيدر سرمايه گذاشته حجره تجارت بنام

 --- ۳۸۰صفحه  ---

 دالّله سقط فروش سابق الذكر در بخشديگر حاجی ميرزا عب برقرار داشتند كه مانند اّيام گذشته معروف گرديد .

باجمانلو و ازاهل حّقه بود كه در طهران در محّله  ششم پسر حبيب اهللا بيك همدانی االصل از طايفهء معروف

شد و در  ۱۲۷۳عبدالّله در طهران حدود سال  سكونت وعضويت پستخانه را داشت و والدت حاجی ميرزا باجمانلوها

شيخ كتابفروش معروف از بهائيان شد  فروشی اشتغال كرد و در همان اثناِء بواسطهء اقتراف سقطه ب اّيام جوانی

اهل ّحق و اشتعال و انجذاب ٴ ذكر گرديد در دورهء حضرت بهاِءاهللا باهمان قريحهء عرفانيه وچنانچه در بخش ششم

حاصل كرد و عضو  اتگشت و در اين دورهء عهد و ميثاق شهرت ورقاِء در خدم موّفق بخدمت باين امر و تبليغ

مصاحبت داشت و  اوائل تأسيس بنام محفل شور عضويت و با ايادی امر غالبًا محفل روحانی طهران شد و در همان

بين العموم  لقب يافت و با وجود شهرت بدين نام و تّنفر تام معاندين ِء بنام صحيح فروشلبهاءدر آثار حضرت عبدا

برقرار  ه . ق . شركتی با بعضی از بهائيان در بازار ۱۳۲۱سال  درحدودبامانت و صداقت معروف و مشهور بود و 

آنجا مركز رفت و آمد و اخبار و استخبار اركان اين امر  داشت كه جمعی از بهائيان در آن كار ميكردند و هم

 و بسياری از مسافرين و واردين بهائی را نيز در آنجا گرديد

 --- ۳۸۱صفحه  ---

يافت و تماميت امالك و مافی ملكه را فروخته به  رد و نوبتی در امر تجارتش اختالل راهپذيرائی و اداره ميك

ِء و بهائيان كه قبال با مشهدی عباد لبهاءعبدا داد و نيز شغل و مركزيت ارسال و مرسول با محضر حضرت طلبكاران

زی جديدالورود از شيراز را در فاضل شيرا كه ۱۳۲۲بود قبول كرده عهده دار گشت و نوبتی در سال  قوام الّتجار

رئيس انتظام طهران و ديگران مانع  كرد انبوه معاندين خواستند هجوم كنند ولی مختارالسلطنه،مي همان سرا پذيرائی
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طهران درگذشت و از حضرت  در ۱۳۲۶سالگی بسال  ۵۶در حّقش موجود است و عاقبت در  شدند و الواح بسيار

استدالل از طريق اهل ّحق  ش صدور يافت و از او رساله ای در اثبات اين امر ودر حّق ِء صورت زيارتیلبهاءعبدا

است و ما در بخش  قبل از او كسی ننوشت و نيز خاندان وسيع صحيحی از او برقرار موجود ميباشد كه در اين طريق

از آنجمله ميرزا  م .كه بواسطهء او در جمع اهل ّحق درآمدند نام بردي مذكور اسامی معدودی از طائفهء اهل ّحق

ه ب داشته سفری باتّفاق عزيمت تّشرف ارض مقصود نمود و چون غالمحسين كه با حاجی صحيح فروش شركت

 در آنجا موّفق بمقصود نشده عودت بطهران كردند و ميرزا بغداد رسيد بّعلت استماع اخبار انقالب و هيجان اعداِء

 رگذشتد ۱۳۲۴غالمحسين سرشار از ايمان بود تا بسال 

 --- ۳۸۲صفحه  ---

دواخانه وتجارت و امالك و عمارت داشته واسطهء  و خلفش ميرزا غالمعلی دواچی صهر صحيح فروش سالها

 بود و در محفل روحانی و شعب ِءلبهاءارض مقصود و طرف خطابات تلگرافيه و عنايت حضرت عبدا مراسالت

نيز از آنجمله حاجی ميرزا  و در اين امر برجا گذاشتمبادرت ميجست و خاندان دواچی  ديگر از خدمات روحانيه

ديگر از بهائيان متّقدمين  صحيح فروش سابق اّلذكر خاندان اجزاچی برقرار كرد . حسين دواچی داماد ديگر حاجی

و تجارت كرد حجره اش را مّحل  باقراف سابق الوصف چون ازگيالن ببادكوبه رفته اقامت طهران آقا سيد نصرالّله

آورد ومالك ثروت و نفوذ  داد و محترمه ای از اهل بادكوبه از تبعهء دولت روس بازدواج ت واردين بهائی قرارمالقا

بر اهل بها احدی تعچرض بر  مقيم طهران گرديد و در آن سنين تعرّضات و تّعديات و شهرت گشت و بايران بازآمده

و سالها عضو محفل  يت و سرپرستی ازمظلومان نمودوافره اش نتوانست وحما عمارت عاليه و قرای متّعدده و ثروت

الزمه  ِء شد و در مواقعلبهاءتوّجهات و مراجعات مهّمه حضرت عبدا روحانی ومصدر رجوعات بهائيان و طرف

 درگذشت و در مقبرهء گلستان جاويد ۱۳۴۰بود تا بسال  ابهٰی مساعدت و بذل مال وفير كرد و رايت مرتفعهء امر 

 و حضرت ولی امرالّله چنين تلگراف فرمودند : بهائی مدفون گشت

 --- ۳۸۳صفحه  ---
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تأخير ه ب اظهار تسليت مرا نسبت بفقدان جبران ناپذير وارده بر شما طهران عائله باقراف سكوت اجباری ۱۳۴۳" 

 محبوب اليزال آرميده است  شوقی  " انداخت آن متصاعد الی الّله الی االبد در آغوش

 چنين تلگراف فرمودند : ن سابق الوصف وحضرت وّلی امرالّلهديگر بشير اّلسلطا

 محزونم امر از فقدان اوالد قابل و با وفای خود متألم "  طهران  توسط دواچی  عائله بشيراّلسلطان بينهايت

 است  شوقی " .

ه با عائله باّتفاق نام ميرزا مهدی و ميرزا عبدالباقی كه ب ديگر پسران آقا محّمد علی مخمل باف ، پشتی باف كاشی

در سن نودسالگی و ميرزا  ۱۳۱۵و پدر در سال  ۱۳۱۶از كاشان بطهران آمده و ماندند و ميرزا مهدی بسال  پدرشان

گذاشتند كه در انواع خدمات در اين امر كوشا  در گذشت و عائلهء واسعهء مجيدی بيادگار ۱۳۳۷سال ه ب عبدالباقی

 چنين فرموده : ناجاتی در ّحق آقا محّمد علی مذكورِء در صورت ملبهاءعبدا هستند و حضرت

هذالعبد بّحب و وفاق  محفل التّجلی وحظی بمشاهدة نوراالشراق و آنس " الهی  الهی  ّان الّنبيل قبل علی اّلذی فاز فی

 و اجتنب حينئذ من جرثوم الّنفاق

 --- ۳۸۴صفحه  ---

فقامت االماق و ارتفع منه نحيب البكاِء بضجيج  فراق) و ثبت علی الميثاق ّثم حكمت عليه بال5( طاغوت نراق

الی مركزااللطاف و ثبت اقدامهم علی الّصراط و  فلّما وصل الی عدوة الكاف قاوم اهل االعتساف و دعاهم واحتراق

بنوع مذكور  و ميرزا باجی خانم بنت بيگوم كوچك خانم سابق الوصف والميثاق حّتی عرج اليك " الخ . وفی بالعهد

 ِء گرديد .لبهاءو آثار حضرت عبدا ی تبليغ كرد و مورد صدور افضال وعناياتهم

اّلدوله  عطاِءالّله خان عطائی ( صنيع الّسلطان ) ديگر محقق ونيز پسران ميرزا محمود نراقی موصوف در بخش ششم

ب و برادر زنش كاشی و زوجهء محترمه اش آغا بگوم اربا عطائی و ما در بخش ششم شرح احوال آقا ميرزا مؤمن

                                            
 مال جعفر نراقی  - 5
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و اخالفش در اين دور صوت و صيت در  محّمد جواد را آورديم و نيز ذكر آقا ميرزا محّمد ايمن نموديم آقا

و خلفش سيحون كه در اين دور بايمان  بدست آوردند و نيز ذكر ّسيد عبدالحسين اصفهانی مشاركت خدمات امريه

 كرديم . و ثبوت برقرار بود

 ابهٰی مينكه غروب شمس جمال ششم آورديم و او ه كه شرح سابقهء احوال در بخشديگر آقا جمال بروجردی 

 و زمزمهء مخالفت اغصان بشنيد و ميدان را  و كتاب عهدی و آثار صادره از قلم مركز ميثاق طالع گشت دواقع ش

 --- ۳۸۵صفحه  ---

و با حضرت غصن اعظم افكار  ۱۳۱۰و اغراض مهّيا ديد بی درنگ و خودسرانه بّعكا شتافت .  برای جوالن افكار

 ٴرياست خواهانه پنداشت و مأمول و مسئول متكّبرانه،مي ابهٰی حسن سياست امر  خويش را كه يگانه مصلحت و

 نموده با او پس با اغصان و منتسبين و اعوانشان مالقات و مذاكرات خويش را عرض كرد آرزويش انجام نيافت

ه ب عودت ۱۳۱۰شوال  ۱۵مخالف مأمول حضرت غصن اعظم در  زم و تصميماتیمجارات واظهار توافق كردند و با ع

 همی سخن گفته بطوريكه مقتضی ميدانست احباب را ابهٰی  ايران و طهران كرد و راجع بكفايت آثار و آيات جمال

د تقی مّلا علی اكبر شهميرزادی و حاجی ميرزا محّم از توّجه ّتام بانحضرت منصرف خواست و برای تحقير حاجی

اعظم مراجعت كرده در نصرت  و ميرزا عليمحّمد ورقا كه پی در پی ازعكا و زيارت حضرت غصن ابن ابهر

در عدم ورود ورقا همی كرد  ّسری نمود و سعی در اخراج ابن ابهر از طهران و جدّيت وحمايت ميكوشيدند مجالس

كاشی و جليل ،حسين الّله و برادرانش و حاجی برد و مهمترين اتباعش پسرش ّحب و در تفرقه و اضمحاللشان مّشقت

 و مازندران نيز ارادتمندان بسيار داشت ولی بزرگان احباب خوئی و خليل تبريزی شدند و در قزوين

 --- ۳۸۶صفحه  ---

 ناچار شد اوراق استدالليه چندی در ثبوت بر عهد و ميثاق و علما و مبّلغين چندان با وی محاّجه ومناظره كردند كه

و الجرم اركان احباب با وی اظهار صلح و مرافقت كردند  بخط خويش نوشته ببالد ايران منتشر ساخت ابهٰی ال جم

مجلس بنام مجلس ايادی برقرار نموده برای اسكات و  حاجی ّمال علی اكبر و ابن اصدق و خصوصًا ابن ابهر با او و
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 و به پسر مذكورش و نيز حاجی حسينداشتند  رياست انجمن را بوی تفويض كردند ّحق دو رأی مّقرر اقناعش

و مّقرر گشت كه مبالغ كثيره از احّبا اخذ  انجمن دادند و قرار مذكور را همگی مهر و امضاِء كردند كاشی عضويت

و او با پسرش مشغول بتنظيم  گردد و مبّلغين از ربح وجوه مذكوره در اطراف بتبليغ پردازند شود و بتجارت مصروف

و طولی نكشيد روزی  مذكوره شد و از اينرو فراغت و آسودگی بال حاصل گرديد ت و گردآوردن مبالغقانون تجار

از ابن ابهر  ساخت و جمعی از ارادتمندانش نيز حضور يافتند و شكايت مجلسی كرد و حاجی ّمال علی اكبر را حاضر

حكم  د و آقاجمال در همان مجلسو زن حاضر شده شهادت دادن نمودند ومفترياتی چند گفت و آن ّعده از مرد

 از حاجی مالعلی اكبر بازپرس نمود حاجی گفت كه مرا از بمنع از معاشرت باابن ابهر داد و خبر بسمع وی رسيده

 مّقدمات واقعه خبر نبود و حسب دعوت آقا جمال در مجلس

 --- ۳۸۷صفحه  ---

 ل بايد از مجلس شور خارج شود و با دو تن ايادیآقا جما مذكور حاضر شدم و ابن ابهر بجّديت تاّمه قيام كرد كه

 شدند و عهد نمودند كه با آقاجمال مراوده نكنند الجرم ديگر يعنی حاجی مذكور و ابن اصدق در اينخصوص متّحد

 كه اخالص كيشان آقا جمال او را مقبول ميدانستند و اكثر او منكوب و منزوی شد و تقريبًا سه ماه بر اينموال گذشت

در خلوت با او مراوده مينمودند تا آنكه دكتر محمد  بحكم ايادی از او دست كشيدند و ّعده ای از اشراف احباب

 ميرزا محّمد افنان از آقا جمال و ايادی و وجوه احباب تفريشی آستين برای اصالح باال زد و در خانه حاجی خان

شت غمض عين شود آقاجمال در روز عيد ازآنچه گذ دعوت كرد و مصالحه وآشتی برقرار گرديد بدين شرط كه

برأی نشست و فوج فوج از احباب بديدنش  كه سه يوم بعد از جلسهء مذكوره بود در خانهء آقا ميرزا نعيم نوروز

ّقوت عهد و ميثاق را فراهم ميساخت و  ذلك دست از مقاصد مكنونه نكشيد و سبب فتور و ضعف رفتند و مع ّكل

نورمحّمد از آل اسرائيل را حكم مّتفق  باع و اعوانش مناظره ها نمود و در مجلس حكيمعلی با ات حاجی ميرزا حيدر

غصن اعظم را مطاع مطلق و متبوع  حضرت ابهٰی و او حكم داد كه كتاب عهد منصوص جمال  عليه خود قرار دادند

 مستقل مّعين نمود
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 --- ۳۸۸صفحه  ---

عزيمت عكا  ۱۳۱۳با آقا جمال گذشت و در سال  الح بدين  ابهٰیبعد از غروب شمس جمال  و بالجمله چهار سال

با حضرت غصن اعظم شيوع يافت بين احباب چنين  چون در آن اّيام اخبار مخالفت اغصان و مرافقين ايشان نمود و

نع ِء بيامد و او را ملبهاءرسيد لوحی از حضرت عبدا من ميروم تا اصالح ذالت البين نمايم و همينكه به قزوين ميگفت

اقدامات مخالفتش واضح تر شد و اوراقی بخط ّحب  و امر باقامت طهران فرمودند و ناچار عودت كرد ولی از سفر

نقض عهد و ميثاق گشت كه ّعده ای ازاحباب را متزلزل  بعنوان اعاظم احباب در بالد بپراكند و يدی ّفعال برای الّله

ّحب الّله خود را با ميرزا علی اصغرخان صدر اعظم  و پسرشعّيت مؤمنين از او منزجر و متنّفر شدند يوجم نمود

اخالل اذهان آنچه در قدرت داشت بجای آورده  داده ّضديت با غصن اعظم نمود و از افساد بين ياران و ارتباط

رجال و اختالل احوال مسرور و شادمان  بزرگ ايجاد كردند و بگوش اعدای اين امر رسيده از اختالف آشوبی

مالطفت و اغضاِء و نصيحت و مدارا همی  غصن اعظم برای تسكين اخالل و تعديل احوالشان حضرتگشتند و 

را از ّعكا مأمور ايران كرد تا حسب االمر با  سليمانخان جمال افندی ۱۳۱۵نديد و عاقبت در سال  فرمودند تأثيری

 احدی از احباب

 --- ۳۸۹صفحه  ---

و  طويل در بر و تاج بر سر مجلال با نوكر بطهران وارد شد قبای سفيد مالقات نكرده با همان لباس كسوت درويشی

 اكيده ابالغ كرد و ميرزا علی اصغرخان صدراعظم را كه پيامها كه داشت باقاجمال رساند و نصائح و مواعظ

شت مرقومه و پيام حضرت غصن اعظم ايصال و ابالغ دا مغضوب درگاه مظفراّلدين شاهی شده معتكف مقبره قم بود

شديدتر شد لذا طرد او منصوص و مّصرح گشت و  عودت بّعكا كرد و آقا جمال در اقدامات و اعمال مخالفانه اش و

بغضاِء اوراقی رّديه نسبت بحضرت غصن اعظم  پير كفتار نزد اين جامعه معروف و مشهور گرديد و با نهايت لقبه ب

و غيرها نمود و ايادی امر خصوصا  دران و آذربايجانو برای نشر مقصود خود سفرها بقزوين و مازن منتشر ساخت

از شرور القاِء آتش محفوظ نمودند  در مقابلش بّقوت ايمانّيه ايستادگی كردند و جامعهء احّبا را حاجی مالعلی اكبر
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ند تا اسالمبول فرستاده ب و همرازانشان قرارها در تخريب عهد و ميثاق گذاشتند و او را و سفری بّعكا كرده بااغصان

وادارند ولی  ذهن سلطانی را مشوب ساخته او رابصدد حضرت غصن اعظم بوسيلهء ابوالهدی نديم سلطان عبدالحميد

و انزوا از  رفت و خود بخسران مبين افتاد و آخراالمر در گوشهء خمول تمام مساعی وی در هدم بنيان ميثاق هدر

 طهران بفقر وخواری بزيست و احدی از احباب

 --- ۳۹۰صفحه  ---

 و عائله اش از زوجهء اوّلی كه بروجردّيه بود چنانكه گفتيم در گذشت ۱۳۲۵و غيرهم با او مراوده نكردند تا در سال 

تيره نقض و مخالفت پنهان گشت و فقط از زوجهء  در مسلمانی گم شد و از زن دوّمش كه طهرانّيه بود در دخان

آثار عنايت در حّقش صادر فرموده رشته نسبش  حضرت غصن اعظمپسری آورد ميرزا لطف الّله موهبت كه  قزوينّيه

ِء كه خطاب بيكی لبهاءصاده از قلم حضرت عبدا كرده ويرا پسرخود خواند و در اينجا بثبت يكی از آثار را مقطوع

 نمائيم و هو هذا :،مي اعمال ويرا مبين كرده او را مطرود فرمودند محض نمونه اكتفا از احّباِء

 هوالّله                

 ولی صعوبت در معالجات امراض و اعراض روحانی است كه ای طبيب روحانی امراض جسمانی هرچند شديد است

 را عالجی هست ؟ الوالّله جميع اّطبای آفاق اجتماع )6ابدًا درمان و عالج ندارد مالحظه كن كه عّلت مزمن جيم (

 الّحبائه الفداِء كه صدهزار اسم اعظم بر اين حجر مظلم القا م روحینمايند درمان نتوانند و چاره نكنند قسم باسم اعظ

 شتافتيم فذرهم فی خوضهم يلعبون ابهٰی بفضای ملكوت  شد ابدا تأثير ننمود عاقبت چون مسيحا او را ترك نموده و

 --- ۳۹۱صفحه  ---

كبری ّسرا ميرود و نسبت باين در طهران در سفارت  ِء بتحريك مركز فتورلبهاءخوانديم حال آن تشنهء خون عبدا

و از قلم تحرير نيايد بگمان او و پسرش و مركز نقض  مفترياتی ّسرا زده كه وصف نتوانم و اززبان جاری نگردد عبد

                                            
 آقا جمال - 6
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 كربال گرفتار نمايند و از برای خود ميدان وسيعی مهّيا ِء را چون مظلوم ّطف در اّشد بالِءلبهاءشان كه عبدا ٴعونه و

وارد  ِءلبهاءروز بلكه آنًا فانًا منتظرند كه بغتًة اين بال بر عبدا يهات و حال در اينجا و در آنجا شب ونمايند هيهات ه

احّبائك و  عبدك علی الّنشوة من كأس الّشهادة الكبری فی سبيل گردد و اين عبد را نهايت آمال اين است ّرب وّفق

زير خانه را  و چنان خواهد شد مثل اين است كه كسی عنقريب چنين از اين گذشته اظهار كرامت نيز مينمايند كه

و آتش بدهد    اين بنيان بر باد خواهد رفت ومن خبر غيب ميدهم باروت گذارد و بگويد مالحظه نمائيد كه عنقريب

 ع عً 

 ۱۳۳۵مالحسن تفريشی سابق الوصف در بخش ششم كه بسال  ديگر از بهائيان شهير طهران ميرزا محّمد عليخان بن

ارجمندش كه وصف مينمائيم بر سنگ قبر چنين رقم  گذشت و در بقعهء امام زاده معصوم مدفون گشت و پسردر

 " مستوفی ستوده محمد علی كه او كرد :

 ست "اولياءاز روی صدق خاك كف پای                 

 --- ۳۹۲صفحه  ---

 " بشنود بانك رحلت و تسليم دوست كرد

 كم در كف مستوفی قضاست "جان را چه ح                

 وصلت كردند ۱۲۹۱مسماة بشاه جهان بود و بسال  و زوجه اش بنت ميرزا محّمد حسين منّجم تفريشی سابق الوصف

تولد يافت و تحصيالتش در دارالفنون طهران شد و در  ۱۲۹۳و پسر ارجمند ارشدشان ميرزا عزيزالّله مصباح بسال 

كه فراغت از تحصيالت يافت با شاهزاده  ۱۳۱۳ دبّيه و عربّيه نمود وبسالمدرسه نيز تكميل تحصيل علوم ا خارج

با سمت مذكور در آنجا بسر برد  ميرزا فرمانفرما بسمت منشی بحكومت كرمان رفت و ّمدت دو سال عبدالحسن

فت و با وی بحكمرانی فارس ر با وی بهمان سمت در طهران بود و سال مذكور ۱۳۱۷ آنگاه مراجعت نمود و تا سال

نيز با وی بود و ّمدت سه  مغضوبی از دولت ايران بعتبات عراق مجاور گشت مصباح چون شاهزادهء مذكور بحال

نمود پسران خود فيروز  باخانواده عزيمت ّحج مكه ۱۳۲۱شاهزاده مذكور بسال  سال در عتبات بسر بردند و چون
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آنان برای سرپرستی  به بيروت فرستاد و مصباح را با ساالر لشگر را برای تحصيل ميرزا نصرت اّلدوله وعّباس ميرزا

ِء در لبهاءحضرت عبدا اقامتشان در بيروت گذشت و در آن مدت دوبار بزيارت گسيل داشت وّمدت چهار سال

 عّكا رفته فيض گرفت و در مدرسه يسوعيين

 --- ۳۹۳صفحه  ---

رد آنگاه شاهزادگان مذك ر بعزم تحصيل علم فلسفه ك و غيرها و نيز در بيرون از مدرسه تحصيل علوم ادبّيه و

و در همانسال با فرمانفرما كه بحكمرانی ميرفت با  عزيمت اروپا كردند و مصباح بطهران برگشته متأهل گرديد حقوق

برگشته اقامت نمود و از اين سال دست ازخدمت  بود بطهران ۱۳۲۶كرمانشاه گرائيد و پس از سالی كه سال ه ب عائله

كه بدست خالش دكتر محّمد خان اداره ميشد  ده بخدمات امرّيه منحصر نمود و برای مدرسه تربيتكشي كشوری

بّعكا شتافته  ۱۳۲۸مرتب ساخت و دو سال ديگر  مدّيريت مّعين نمودند ومدرسه مذكوره را بنظم و ترتيب ويرا بسمت

ضرت احضار فرموده دستور برای ولی آنح ِء نمود و از آنجا باروپا سفر كردلبهاءمحضر حضرت عبدا درك فيض

تقريبا" ّمدت سی و چهار سال بادارهء امور مدرسهء  داده با عنايات و تأئيدات بطهران فرستادند و لذا مدرسه تربيت

 و نبذه ای از درر اشعارش در اينجا درج ميگردد : پرداخت و جنبهء ادبّيات آن مدرسه مشار بالبنان گرديد مذكوره

 ن روی تو باشددير و حرم زنده دال

 محراب دعا قبلهء ابروی تو باشد                

 فرخنده دلی كاينهء روی تو باشد

 خوش پرده فكندی ز رخ خوبتر از ماه                

 --- ۳۹۴صفحه  ---

 تا زلف برخ حلقه زدی صد دل مفتون

 آويخته در سلسلهء موی تو باشد                

 هتافی تسبيح سموات و زمين طرفه
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 از نغمهء شورافكن ياهوی تو باشد                

 خوبان جهان يكسره گر چهره گشايند

 روی همه صاحب نظران سوی تو باشد                

 چون خاطر دلباختگان عود در آتش

 سودا زده غاليه بوی تو باشد                

 باغ ارم و جّنت فردوس شميمی

 و و موی تو و خوی تو باشدازبوی ت                

 انفاس روانپر اسحار نشانی

 از خاك گهر بيز سر كوی تو باشد                

 آشفتگی خاطر عّشاق سراسر

 رمزی زپريشانی گيسوی تو باشد                

 سوز سخن هر دل شيدا قبسی از

 نار شجر طور سخن گوی تو باشد                

 ه شب و روزبا گام طلب انجم تابند

 در گردش دائم بتكاپوی تو باشد                

 ايوان فلك با همه تعظيم و جاللت

 گردی ز فرودين صف مينوی تو باشد                

 --- ۳۹۵صفحه  ---

 خود ذّرهء ناچيزی از آن چشمهء فّياض

 دريای درافشان نمی از جوی تو باشد                
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 ام ولی كوايمن زيد از فتنهء اّي

 در معرض چوگان بال كوی تو باشد                

 سرمايه مصباح نه جز عجز وزهر سوی

 چشمش همه بر قوت نيروی تو باشد                

                ×××××××××××× 

 بشری لكم بشری لكم يا اهل فردوس البقا

 قد الح وجه حبيبكم كالبد رفی وسط الّسماءِ                 

 ظلم الجهاله قد محاّلما صحا صبح القدم

 ءِ لبهاءسحب الّضالل تبددت لّما بدت شمس ا                

 اّنی لنا عرفانه هيهات من بعداّلذی

 فی وصف ادنی صنعه ذهلت عقول اولی الحجی                

 هّبت روايح قدسه عبقت نسائم انسه

 ذاك الّشذاطوبی لنفس قدزكت و استنشقت                 

 اّن اّلذين يذكره كانت جالِء قلوبهم

 وردوا شريعة قربه مذكان فی غيب العلما                

 ما فارقت ارواحهم يوما لقاِء حبيبهم

 فالقلب متصل به والجسم منهم فی القناءِ                 

 قد آمنواصدقا وهم موفون بالعهداّلذی

 فی ّذر الهوت البقاءِ عقدوا بحضرة ّعزه                 

 --- ۳۹۶صفحه  ---
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 شهدوا بديع جماله من قبل مايبدولهم

 سمعوا جليل خطابه من قبل مايعلو الّندا                

 فاذا سقيهم رّبهم كأسًا زالًال صافيا

 لطفت مرايا نفسهم لطفا اّرق من الصبا                

 و توقدت احشائهم بلهيب لوعة حّبه

 و تأججت فی قلبهم جذوات نيران الهوی                

 كادت تطير تشوقا ارواحهم و جسومهم

 امست لّشدة وجدهم وزنااّخف من الهوا                

 ماسكنت زفراتهم االاّلدموع ولم يكن

 غيرالمدامع حيله لّماغلی نارالجوی                

 صبروا علی ماكذبواحّتی اتيهم نصره

 و كذالك وافی حّقهم ّرب الّسموات العلی                

 كانت بقاِء حياتهم ذنبا" عظيما" عندهم

 ففدوابانفسهم له و تجّرعوا كأس الفنا                

 بدمائهم قداثبتوا شرع االله والعجب

 فالشرح ّحقا دوحة تنمو و تبسق بالدماءِ                 

 قد صارفی اذواقهم مّر الرزايا حلوة

 فاّلذل ّعز عندهم و شدائد اّلدهر رخا                

 يا من تريهم مرريا فغدا" ستكشف مابهم

 ثغرالّصباح اذاابتسم يثنی القوافل بالسری                
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 --- ۳۹۷صفحه  ---

 طلع الّصباح بنسمة فاحت فوائح طيبها

 هافاهجدوا و تعرضوا هذااّلرقود الی متی                

 لجابرة وسيوفهم و صفوفهماين الملوك ا

 حلوا وماحملوا سوی اذرارهم اوماتری                

 ظّنوا عّشيا اّنهم فی عيشة ابدّية

 فاذا غدواما ادركواتلك المّسرة والهنا                

 واليوم فاشهدهم تری الينظرون بامسهم

 اّلا بنظرة حسرة من تحت اطباق الثری                

 م التی كانت عالئم مجدهمثّلت صروحه

 سقطت حصونهم التی رفعت و طاولت السماءِ                 

 تالّله هل من ناصر غيراّلذی قد انشاك

 فامسك بذيل ردائه وهوالمجيب لمن دعا                

 ياعاذال بی فانصرف عّنی و دعنی طاعنا

 فی بيد شوق مانما فيها سوی شوك العنا                

 العنافی و ّده اضحت سرور سريرتی اّن

 تا لّله كّل سعادة ّجربت حّتی اخترت ذا                

 يا اّيهاالمصباح كم تبقی خموال" خامدا"

 من فضل رّبك فاستمدوافتح لسانك بالثّناءِ                 

 هاقد ختمت قصيدتی والمسك صارختامه        
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 ِءلبهاءعبدا فاقبل ثنائی بالكرم موالی يا        

 --- ۳۹۸صفحه  ---

 در سايه صاحبدلی با جور انجم ساختن

 خوشتر كه بادون پايگان سر برسما افراختن                

 زين سقف مينا قسمتی آزادگان را نيست جز

 در آتش غم سوختن با بينوائی ساختن                

 در قطع بيدای طلب دانی ره تحقيق چيست ؟

 چشم از عالئق دوختن جز دوست كس نشناختن                

 روزی گذاری گر قدم در ساحت گلزار جان

 ديگر كجا داری روا از جان بتن پرداختی                

 تا خانه هستی مانزهتگه جانان شود

 بايد هم ازهستی خود صحن سراپرداختن                

 زآغازگيتی رسم و ره مه طلعتانرا نيست جز

 خيل مژه آراستن بر فرقها تيغ آختن                

 و ازروی تمكين پيشهء عّشاق را نبود مگر

 سر پيش پای گلرخان با صد نيازانداختن                

 معشوقان همه دل بردن است و قصد جان آئين

 داب و شعار عاشقان دل دادن وجانباختن                

 زدمجور دالرام اركشد ور مهر اوبنوا

 هردم دهد صدجان مرا در كشتن و بنواختن                
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 در بوتهء نار تعب با سوز ساز و دم مزن

 تا گوهرت رخشان شود چونان زر از بگداختن                

 --- ۳۹۹صفحه  ---

 گر گوی عنقای بقا مصباح جوئی بايدت

 درملك فقر و نيستی رخش شهامت تاختن                

 ِء باوست :لبهاءطابی از حضرت عبداو در خ

 : بهٰی عليه بهاِءالّله اال " جناب آقا عزيزالّله خان حفيد من ادرك اّلرفيق االعلی

 هوالّله                

 تالوت گرديد آن تبّتل وتّضرع و مناجات ای منجذب بنفحات الهی مثنوی روحانی قرائت شد وغزل بی بدل

بيان معانی  مّحبةالّله هر دو فصيح بود و بليغ و بديع بود و مليح ن انجذاب واشتعال بناربه ملكوت آيات بود و اين بيا

 جمال قدم بود ونعت و ستايش اسم اعظم بقول شاعر: كلّيه بود و شرح اسرار موهبت رحمانّيه ذكر

ش ومدح حضرت احدّيتش جامع ستايش جميع آفرين اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست . محامد و نعوت

نجوم نمائی حّتی هر سراج وّهاجی را محامد  مدح عموم مطاهر بخشايش كون شمس را ستائی ستايش كل و ثنايش

نيايش او پرداخت و مبارك ديده ای كه پرده  شامل هرچشمه ونهراست فرخنده زبانی كه بستايش و و نعوت بحر

 از جام ميثاق سرمستی و در اين  بزم  هوای خنك جانی كه در اين ميدان بتاخت شكر كن خدا را ك انداخت

 --- ۴۰۰صفحه  ---

كوثر الهی شدی از عين تسليم  بدست نشأه روحانی يافتی و فرح رّبانی جستی و سرمستالهی ساغر رحمانی 

معانی بسفت بايد شب و روز هّمت  سيراب گشتی قريحه ات همدم هاتف الهام شد و در اسرار نوشيدی و از ماِء معين

در اين گلشن الهی چون بلبل معنوی  نابع عين فواره گردد و اين نهر صغير بحر عظيم شود تا ه اين معيننمائی ك

و در دبستان عرفان حقيقت تبيان بيان  مقامات معنوی نمائی و اسرار توحيد درس و سبق دهی بگلبانگ ملكوت بيان
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طفالن ناسوتی را جوانان الهوتی كنی و  ورانی ،استاد عزيز نمائی و هر رضيع را از لبن لذيذ بپر كنی هر تلميذ را

بگشائی كه از بدايع الحان اهل مالِء اعلی  نورسيدگان ملكوتی فرمائی وزبان بفيض رحمانی چنان كودكان پارسی را

 اّلتحّية والّثناِء  ع ع " هذا هوالفضل العظيم هذا هوالفوزالمبين و عليك را بخروشانی

 زيزالّله خان منشی باشیونيز طهران جناب آقا ميرزا ع

 : بهٰی سليل آقا ميرزا محّمد علی خان مستوفی عليه بهاِء الّله اال

 هوالّله                

 عزيز قد تذّلل الی جبروت الجالل و تبّتل الی ملكوت ّرب و رجائی و مّقدری و مّصوری و مالذی ان عبدك

 الجمال متمّنيا الحصول علی االمال والوصول الی ساحة

 --- ۴۰۱صفحه  ---

 الّشاسع الحدود والورود علی الورود المورود والّتمتع الفضل والجود واالحسان ّرب ّقدر له الوفود علی اّلرحاب

 فی مصرالعرفان و ذهبا ابريزا فی كنزااليقان واّيده بجنود باّلرفدالمرفود والّتوسل الی الوعدالموعود ّرب اجعله عزيزا

فی حيزاالكوان اّنك انت المقتدرالعزيزاّلرحمن و اّنك  عالن وانصره بجيوش مالئكتكملكوت قدسك فی الّسر واال

 الّحی الّقيوم المستعان  ع ع . انت

 سابق الوصف در بخش ششم . و نيز ميرزا يحيی خان سرخوش بن مال عبدالغنی گرگانی

به  سفر ابهٰی م بعد ازصعود قزوينی سابق الوصف در بخش شش ديگر از بهائيان شهير مقيم طهران مشهدی حسين

ِء بسر برد آنگاه مأمور اقامت اسالمبول لبهاءعبدا عكاكرده اّيامی در جوار عنايت حضرت غصن اعظم حضرت

درگذشت و  ۱۳۲۴طهران آمده در سال ه ب حاضرين زائرين ارض مقصود را مساعدت نمايد و باالخره گرديد كه

جسد را در خانه مسكونه دفن نمودند و  نازه را بسوزانند عائله اشدر صدد شدند كه ازدحام كرده ج چون معاندين

دادند و پس از ساليانی جسد را بگلستان جاويد  چون خانه را خواستند بفروشند جسد را بقبرستان نقل بعد از مدّتی

 ِءلبهاءبرده مدفون كردند وبنام او لوحی از حضرت عبدا بهائی



310 
 

 --- ۴۰۲صفحه  ---

 در قزوين ۱۲۸۸دكتر يونس خان افروخته در حدود سال  كی از اعرف مشاهير بهائيان طهرانموجود است وخلفش ي

و  در عكا شتافته در تبريز و اسالمبول و غيرهما ذهابًا ابهٰی  متوّلد شد و در دو سالگی اش پدر عاشقانه بزيارت محضر

 د سه سال عودت كرد و عائله در آن طول مّدتو باالخره بع ايابًا بقصد تبليغ و بعّلت فقدان مايحتاج سفر چندی ماند

تجارت باز  ٴشركت بعضی از خويشان حجرهه ابهر رفته به ب بسرپرستی برخی ازخويشان امور گذراندند آنگاه با عائله

احتمال هجوم ميرفت بساط كار برچيده حساب  مراعات حكمت تبليغ نمود و عاقبت چون اهالی ملتفت شده با كرده

وآقا اسدالّله سرچپق ساز در يك  طهران اقامت و سكونت گزيد و با آقا ّسيد علی كفشدوز كاشی هب مفروغ كرده

پسر را برای تحصيل  نشست و از جهت قرب جوار با مانكچی صاحب پارسی هندی خانه ماند وبدكان عّطاری

شاِء تأليف و ان مشغلهءكه بزودی سمت استاد ادبيات فارسی و عربی و  فارسی نزد آقاميرزا ابوالفضل گلپايگانی

 ود چنين آورده :خگرفت گماشت و دكتر افروخته 

فرانسه بمدرسه خواهران تارك دنيا داخل شدم  " دو سالی ديگر با مشورت ايشان و مانكچی برای تحصيل زبان

 نزد ميرزا حسينخان ثريا صاحب قصيده ای كه بك فردش اين است : چندی هم

 ينای طور" ما و موسی همعنان بوديم در س

 قسمت او لن ترانی سهم ما ديدار شد "                

 --- ۴۰۳صفحه  ---

ه ب مبتدی دينی چند تا صبح با والد می نشستند وخدمت طبخ زبان فرانسه تحصيل كردم و در همان اّيام صغر طالب

 و چون الواحی كه در آن اّيام و بيان و تبليغ وظيفه والد بود من ٴمباشرت چای و قليان پياپی بعهده عهدهء والده و

والد صندوقچه الواح را به مانكچی سپرده منتظر  رسيد اهل بها را بقرب ظهور ضوضا بشارت ميداد مرحوم،مي

پيش آمد والد و عم با حضرت  و امور زندگانی ما تازه رونق و انتظام يافت كه ناگاه گرفتاری گرفتاری گرديد

گرديد كه هيچيك از احّبا  دستگير شدند و اوضاع طهران باندازه ای منقلب در يك روز ابوالفضائل و جمعی ديگر
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بار و اراجيف  وحشت و چند روز معلوم نبود كه محبوسين را كجا برده اند و اخبار اميد يكروز زندگانی نداشتند

با پسر كوچك  ندهدر منزل كامران ميرزا نائب الّسلطنه تحت الحفظ هستند ب بسيار منتشر گشته و بعد كه معلوم شد

ازخارج بداخل يا  رفتيم واطفال بزرگتر از ما را راه نميدادند مبادا اخباری آقا ّسيد علی سابق اّلذكر پی ديدار پدران

هستيم بعضی تحقيقات  آزاد بوديم و آقايان چنين گفتند كه ما مهمان حضرت واال از داخل بخارج برسانند وما دونفر

 كه  سی چهل روز باين منوال گذشت از جمله وقايع حيرت انگيز گويا ميكنند و مرّخص ميشويم ولی

 --- ۴۰۴صفحه  ---

پيش ميا ،  محبوسين والد از باالی اطاق بصوت بلند فرياد زدنديك روز مشاهده گشت اين بود كه لدی الورود باطاق 

عرض كردم بازارها  چه خبرها بود دلتنگی فورا نشستم والد پرسيد در شهر همانجا دم درب اطاق بنشين بنده با كمال

تغيير حالی باهل  گويند حسام الّسلطنه مرده است خالصه از اين خبر،مي بسته است مسجد شاه مجلس ختم است

هيز نّجاری  ضمن نگاهی باطراف كرده ديدم عده سرباز هر يك يك پارچه محبس دست داد كه من نفهميدم در اين

بيرون آمده  ّسر اين منظرهء هولناك را نفهميدم تا وقتيكه والد از انبار تندبدست گرفته مستعد وآمادهء حمله هس

و غيره و  قضايائی از قبيل مرگ ناگهانی حسام الّسلطنه و ّسيد صادق بودند برای احباب حكايت كردند كه وقتی

اطاق گماشته  در اينچنان گرفته بود كه نائب الّسلطنه سربازهائی  غيره رخ داده بود دولت ايران را خوف و وحشت

اعالن كردم و  بكوبند خوشبختانه من اين خبر را از دور بصدای بلند بود كه اگر كسی نجوی نمايد هيزم بر فرقش

 باشد و در آن اّيام ولوله و آشوب عجيبی در شهر بود اسامی نجوائی واقع نشد تا مستوجب ضربه و شتم

جبرئيل و  آقا اسدالّله آهنگر اسدالّله الغالب  آقا محمد رضا د مثالً محبوسين در دهان مردم بود و بهركس لقبی ميدادن

 ابوی امام حسين بابی ها خالصه يكروز مطّلع شدم

 --- ۴۰۵صفحه  ---

و دكان و خانه را غارت كنند كم كم اين خبر ّقوت  كه جماعتی توطئه چيده اند هجوم نموده ما را هالك كنند

آورد كه ما را از خانه بيرون كند يكروز صبح تا  راّلدين شاه بود فشارصاحب منزل قهوه چی شخص ناص گرفت
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خدمت والد قضّيه را نقل كردم بمن فرمود  داد شبانه بنا بود اسباب ما را بيرون بريزد همان روز رفتم عصر را مهلت

يل را عرض كن حكومتی مينمايد تفص حياط باقای وزير نظام حاكم طهران كه نشسته رسيدگی بامور برو در همين

و ّشقه كردن ، نانواها را بتنور  والی نائب الّسلطنه وازحكمرانی چيزی كه بلد بود كشتن وزير نظام چه كسی بود ؟

گاهی هم محض تفريح گوش  عمارت پرتاب كردن ، معمارها را الی جرز ديوار گذاشتن انداختن ، بّناها را از باالی

آقای وزير نظام در جلو تاالری كه  كوچه و بازار عبرةللّناظرين گرداند . اينكردن در  بريدن   دماغ بريدن  يا مهار

بود نشسته بود بنده در حياط ايستاده   و نائب الّسلطنه با جمعی ديگر مشغول استنطاق احباب معتمداّلدوله فرهاد ميرزا

دند وزير نظام سئوالی ازبنده متوجه بنده ش عرض كردم سائرين هم كه مشغول استنطاق بودند قدری تفصيل قضايا را

آگاهی است سائرين در جواب كلمه گفتند مثل ٴ ائرين با لهجهء تركی گفت عجب بچهجوابش را دادم بس نمود چون

 اينكه اينهم

 --- ۴۰۶صفحه  ---

 با غيظ و غضب شديد امر كرد دو نفر فراش بفرست باين يك نشانهء بابی بودن است وزير نظام فراشباشی را طلبيد

 گفته از هريك التزام بگيرند بصاحبخانه بگوئيد فالن فالن اين حدودها چنين و چنانٴ ای نايب محّله وكسبهكدخد

زدی ترا ّشقه ميكنم و بدروازهء طهران مياويزم پدر  بسر حضرت واال قسم اگر باين آقا پسر ازگل باالتر حرفی شده

آنها راهم شكم پاره ميكنم . خالصه ازاين قبيل  تندمهمان حضرت واالست واگر فراشها ازاين ّحق گرف آن پسر

زمخت آمده تعظيم كردند بهمراهی بنده راه  شديد آميخته با فحش های بسيار داد سپس دو نفر فراش تهديدات

وقت خروج از خانه بنده را صدا كردند يكی دو  مرحوم والد كه اين صحبت ها را در اطاق مقابل ميديدند افتاديم

مطلب را ملتفت شد يا چيزی احساس كرد بنده را  دند كه بعد از انجام وظيفه انعام بدهم آقای وزير گويادا قران بمن

را ميخ ميكنم خالصه آنروز فراشها با بنده  گفت آهوی ، آقا پسر اگر باين ّفراشها چيزی دادی گوشت صدا كرد

ترسانيده التزام كتبی از هريك  دو ساعت كدخدای محل نائب وكاسبهای اطراف منزل بشدت آمدند در ظرف
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ترسانيدند كه مثل بيد  را با اينكه قهوه چی مخصوص ناصرالّدين شاه بود طوری گرفته مخصوصًا صاحب خانه

 ميلرزيد ميگفت حاضرم قبالهء خانه ام

 --- ۴۰۷صفحه  ---

يم در كوچه و بازار همه خالصه ما از آن روز آسوده شد تقديم كنم تا مطمئن باشيد كه خود را صاحب خانه نميدانم

 تا اينكه چند روز بعد از مردن حسام اّلسلطنه وّسيد صادق مرا ميشناختند تواضع ميكردند اوضاع قرين آرامش بود جا

ه ب اعدام ) روز بعد شنيديم در انبار خفه كردند با والده يكبار ميشنيديم بابی ها را بردند همه را پای قاپوق ( ميدان

بنده را  خواستند تقريبًا معلوم شد حيات دارند چند روز بعد راه ندادند فقط قند و چای برای والددرب انبار رفتيم 

تاريك روی  هفت نفر در يك زنجير كلفت معروف بسالسل در داالنی اجازه دخول بانبار دادند محبوسين هفت نفر

 د ماه باينمنوال گذشت بازشبها پاها را خليلی كنند چن سكو بودند در وسط داالن خيلی درازی بود كه

 درب انبار رفتيم پرسيديم جوابهای مختلف ميدادنده ب شنيديم كه همه را اعدام كردند و در چاه ريختند هرچه

در  محبوسين در حياط ديگر با زنجيری بسيار كلفت تر ازسابق باالخره بعد از دو هفته بنده را اجازهء دخول دادند

چندی در  يك دخمه تاريكی در حياط پيدا بود ابوی فرمودند ما نامش قره كهر بودآفتاب نشسته بودند اين زنجير 

 چند روز ديگر باز آقايان را بهمان انبار سابق انتقال اين سياه چال بوديم امروز اجازه آفتاب دادند

 --- ۴۰۸صفحه  ---

داالن مسجد شاه منزل داشت و نفر كه در غرفه های  يك دادند در آنوقت برحسب دستور ابوالفضائل عريضه داديم

رفت بشاه دادم فردای آنروز ابوی مرّخص شدند در ،مي مؤمن بود نوشت در بين راه عشرت آباد شاه در كالسكه ّسرا

والد رونق گرفت در آنخانه و در آن دكان عّطاری  اوضاع زندگانی بكّلی مختل شده بود اّما بازار تبليغ برای آن اّيام

خشتی دور از شهر در بيابان بطور نقد و نسيه  چار يك قطعه زمين كوچك دارای يك اطاقمشكل شد نا زندگانی

چون دور از شهر و خالی از اغيار بود   نموده منزل اختيار كرديم بازار تبليغ در آنجا خيلی رواج گرفت خريداری

ن و غيرهما در آنجا غالمحسي معروف مثل مرحوم حاجی ميرزا عبدالّله صحيحی و آقا ميرزا چند نفر اشخاص
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شد ّشدتها تخفيف  حدود منزل ما رسيد دكان عطاری برهم پيچيده ، مفتوحه ب تصديق كردند كم كم آبادی شهر

جزئی هم در اين  پيش آمد گاهی مازندران گاهی عشق آباد و ضمنًا كسب يافت كم كم خيال مسافرت باطراف

شاگردان ارامنه  ت ها بامر ناصراّلدين شاه بسته شد و تمامتمدرسهء الزاريس مسافرتها شد و در خالل احوال تحصيل

مردی نيك نفس  ميرزا عليخان مترجم الممالك معلم زبان فرانسه برای شاه بودند بغير سه نفر كه پدر يكی از آنان

 بود و توسط ميرزا ابوالفضل مّطلع اين امر

 --- ۴۰۹صفحه  ---

 بستگان و دوستانش از مالطفت در ّحق بچه بابی مضايقه ممانعت ٴهمهم سه شاگرد را قبول كرد و با گرديد و تعلي

شدم و  انگليسی بياموخت طولی نكشيد كه بزبان دانی معروف نكرد و بدون مضايقه چند سال مجانی زبان فرانسه و

خواست ،يم تبليغ پرداختم تا در قّضيهء جمهوری طلبان كه دولت بحرفهء معّلمی تحصيل معاش و تمرين زبان و ضمنا

در  رغبت ننمايد در آن قّضيه چند نفر اشخاص معروف را گرفته بنام بابی كسی با طرفداران جمهوری طلبان

 نفر را حبس كردند كه واردين و عابرين تماشا كنند مرحوم داالنخانه نايب اّلسلطنه اطاق كوچكی بود شش و هفت

 و غيره حبس كردند در اين اطاق كه جای خواب نبود تا صبح والد را دو هفته يا بيشتر با مرحوم حاجی ّمال علی اكبر

كردند   صلوة كبير را همه حفظ كردند بعد ازآن هم ،مي می نشستند بصوت بلند مناجات ميخواندند   مردم تماشا

ه فرطی بسئواالتی بطور استنطاق نمود و والد ميل م مرتبه ابوی را گرفتند اّما گرفتاری طوالنی نشد نايب اّلسلطنه چند

در طهران امور زندگانی بخوشی  داشت هرجاميرفت كسب مختصری پيش ميگرفت بنده و اخوی مسافرت

با نائب اّلسلطنه خيلی عجيب بود مثال  بسيار غيور و بی باك بود در هنگام گرفتاری صحبتهايشان ميگذرانديم اخالقا

 يك مرتبه فراشها

 --- ۴۱۰صفحه  ---

 بغل را خالی ميكنند صورتی از آن اشياِء نوشته در هنگام ا كه نو بود ميكنند و جيب ودر بين راه سرداری ايشان ر

 سرداری يك ثوب قلمتراش چهار تيغه عدد جام و دستمال خواند،استنطاق بدست نائب اّلسلطنه ميدهد يك يك مي



315 
 

ت ؟ ابوی ميگويد اينها را از پرسد مقصود چيس،بعد مي و پول سفيد و پول سياه و غيره نائب اّلسلطنه همه را ميخواند

و  نائب اّلسلطنه متّغير ميشود فحش بسيار به فراش ها ميدهد ربوده آوردند من بابی بودم اينها را برای چه گرفتند من

 از والد ميپرسد كه باز هم سخن داری و بالجمله والد در اشياِء را امر ميكند بدهند و قبض دريافت دارند روز بعد

اّيامی چند مّشرف بود و مأمور گرديد كه برای مراعات  بارض مقصود رفته ابهٰی عد از غياب شمس طهران بود تا ب

 بعضی اشعار در دهان ايشان بود مثال هركس را تبليغ زائرين در اسالمبول اقامت جويد و ازاحوال والد آنكه حال

 ميكردند او را بشهامت و جرئت داللت ميكردند و ميگفتند :

 مندر باش يا پروانه باشمن نميگويم س

 چون بفكر عاشقی افتاده ای مردانه باش                

مّعجًال بطهران آمده در كوچه و بازار گردش ميكرد و خود  هر وقت در سفر بودند ضوضائی در طهران اّتفاق ميافتاد

 داد تا نگويند حسين فرار كرده است هرگز،بهمه نشان مي را

 --- ۴۱۱صفحه  ---

  است ماها مستخدم دولت باشيم ميگفت :خو،نمي

 كردن خمير آهن تفته ,بدست

 به از دست بر سينه پيش امير                

 هيچگاه نميخواست يكی ازماها رهين مّنت باشيم اين

 شعر را ميخواند :

 گر بخارد پشت من انگشت من

 خم نگردد پشت من زانگشت من                

خواست بنده طبيب باشم و برای من شغل معّلمی ،مي واخوی خادم امر باشيم مخصوصًا وخيلی مايل بودند بنده

و مؤثر در نشر امر واقع شد و از طريق شعر  كه در خانه خود و يا در خانه های بعضی اشراف بسيار مفيد مذكور
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ت برای من هيچگونه ّشدت بلّيا از شعرا رابطه يافتم وهمه حامی و مّحب بودند و با وجود گوئی هم با بسياری

رسيد و پس از چندی در دائرهء  لوحی ّغرا برايم ابهٰی در دوسالی قبل از صعود اقدس  گرفتاری پيش نيامد تا آنكه

مترجمی گرفتم سپس در  شدم آنگاه قريب دو سال در بانك بين المللی مسكو عنوان انحصار دخانيات مشغول

واقع شده بی پروا به  رای ّعزت رتبه و مقام مورد احتياج و توّجه مردمشناختم و ب همانجا وظيفهء منشی خارجه بعهده

 ّشدت اشتياق زيارت ابهٰی تا آنكه در سال ّسوم غياب شمس  تبليغ انام و ترويج احكام پرداختم

 --- ۴۱۲صفحه  ---

 مودم با خود تاكردم و دو تن از جوانانی كه تازه تبليغ ن حضرت غصن اعظم عنان اختيار ازكفم ربود عريضه عرض

و چهارماه در آنحدود بسر برديم و حالوت مّحبت  بغداد بردم كه چون اجازت برسد رهسپار كوی مقصود شوم

حاجی شمس طرفداری از غصن اكبر ميكرد  حرف بقا راچشيدم زمزمه بعضی را در آنجا شنيدم كه آقاميرزا موسی

بين المللی بسر بردم آنگاه باّتفاق ميرزا فضل  شغله بانكبرگشتم اجازت رسيد ولی دو سال ديگر در م طهرانه چون ب

چنين است كه پس از استعفای  رهسپار شده بفوق رسيدم " و ملخص شرح و رقم دكتر افروخته الّله ابن اشرف

كه در مقام خضر واقع  ِء هنگامیلبهاءعزيمت بعكا كه بمحضر حضرت مولی الوری عبدا ازمشغله در بانك روسی و

االمر بعكا  ارباب نقض و جفاميزيستند رسيد و پس از شبانه روزی حسب حال انزوا و استخالص ازمفاسددر حيفا ب

لباس ه ب زائرين احباب ازهر كرانه مجتمع شدند و ناقضين نيز و رفت و آنحضرت نيز پس ازاّيامی چند بعكا آمدند

 ؤمنين تازه وارد در امر از امريكا همی رسيدپی در پی مرقومات م ثابتين در آنميان حضور داشتند و در خالل احوال

لغت فرانسه بتنی چند از جوانان فرمودند و الجرم از  و او را مأمور ترجمه مكاتيب وارده و الواح صادره و هم تعليم

 مخالفات نّقضيه كامال مّطلع شد و از مصائب وارده بر مركز تمامت

 --- ۴۱۳صفحه  ---

سعی ميكنند تا فيمابين ثابتين از مجاورين و زائرين  و ميديد كه ناقضين پيوستهپيمان نهايت حزن و اندوه يافت 

صعود ّكال حسب االمر گلدانهای مّملو ازگل بر ٴ سو چون در تمامت اعياد و در ليلهباطله وارد سازند واز آن شبهات
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در موكب آنحضرت ميرفتند و و تمجيد  با تالوت آيات و مناجات و تهليل ابهٰی از بيت مبارك تا روضهء  سر گرفته

شكايت بردند كه پدر ما شيخ كبير و  بدين طريق موجب حقد وحسد آنان گشته نزد حكومت اعالِء و افشاِء بديع

ارث اظهار كرده كتاب عهد را  تعليم عباس افندی ويرا بربوّبيت و الوّهيت ميستايند و مطالبه ب قطبی بود ولی اينان

و باالخره در سال پنجم غياب  د ولی به اجوبهء مقنعهء آنحضرت ملزم و مفحم شدندگشتن در دارالحكومه خواستار

متدرجًا اوج گرفت  دعوی دار مقام الوّهيت و جای نشين ّحق گرديد و قضيه اش ميرزا آقاجان خادم ابهٰی شمس 

و مكاتبات  ن نمودندشديده پيش آمد لذا همه مسافرين را روانه اوطانشا وحكومت با مخالفين همراه شد و تضييقات

 و شعلهء انجذاب فرو نشست وازعدم وصول اخبار بر غموم شرق و غرب منقطع گشت و صمت و سكوت فرا گرفت

 خمودت و جمودت برخی ازمؤمنين بالد شد در اين و هموم طائفين مزيد گرديد و اوراق شبهات ناقضين موجب

 وابميرزا يونس خان اجازت مسافرت برای خدمت طلبيد و ج حال

 --- ۴۱۴صفحه  ---

هنگامی كه هنوز بيش ازچهارماه در ارض مقصود نزيست  قبول فرمود تعيين محل را بعهده اش گذاشتند و باالخره

گويد برو معروض دار اّفوض امری الی ،مي مضمون عريضه ای تقديم داشت چون تفّكر مينمايم در ضمير عقل بدين

بر تمامت حواشی و اطراف عريضه  ن با حضور جمعی از بيگانگان قلم برداشتهبالعباد و فی الحي الّله اّن الّله بصير

 چنين نوشتند :

 و چون نار موقده در قطب آفاق شعله زن و قصد اطراف كن ای مشتعل بنار موقدهء در سدرهءميثاق برخيز -هوالّله 

گير و بازار متزلزالن را بنوش وكأس ميثاق را بدست  در هر بحری ونهری غوص نما و ازهر معين صافی لطيفی

منادی عهد باش و ملك ايقاظ شو و نعره برآور  ِء خبر دهلبهاءو در هر انجمنی زبان بگشا و از باليای عبدا شكست ده

و اشعهء ساطعهء آفتاب عهد مشاهد نمائيد و  هنگام هوشياری است و وقت بيداری ازخواب سر برآريد كه ای قوم

قدم روحی الحبائه الفدا كه اليوم پشه در  ثبوت و رسوخ استشمام نمائيد قسم بجمالاز حدائق  ابهٰی  نفحات ملكوت

 ع ع   .عقاب اعظم آفاق گردد و نسر طائر فلك اشراق شود ّظل ميثاق
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و اّيده علی ذكرك وّنور وجهه باشراق مكوكب تائيدك  ای ّرب اّيد عبدك هذا علی نشر نفحات عهدك و ميثاقك

 و آنسه فی سفره و رافقه فی سيره و سياحته ازره علی خدمتك و اشدد

 --- ۴۱۵صفحه  ---

 عليه ابواب الّنجاح و ّظل عليه غمام الفالح و اجعله راحة و كن له فی االمور عونا وعن همسات الّشياطين صونا و افتح

 االشباح  ع عً  . لالرواح روحًا للقلوب اّلتی انتعشت بنسيم االفراح فی عالم

 بيت مبارك منتظر وداع آخرين بود آه و نالهء ايشان را شنيد ت بطهران دادند و بحاليكه در بيرونیو او را امر عود

 تأّثر و اشتعال با كشتی باسالمبول رسيده مأموريت مالقات كه بّعلت بعضی سخنان ناقضه از دل بركشيدند وبا چنان

ت و در آن اّيام كه آشفتگی داخلی بتأثير شتاف طهرانه با يكی ازرجال مّهم دولت عثمانی را بانجام رساند وب

بهائی مزيد بر آن گرديده بود و در خدمت  موجب سرور بيگانگان و دشمنان بود و اختالف در تّحيت سوِءنقض

تبليغ انجام داد و شهرت جلسهء تبليغی در  مورد توّجه ومالحظه گشته خدماتی در تثبيت عهد وهم در سابقه بانكی

و تنی چند از مفسدين معركه جو در  ب علوم دينّيه و برخی ازمتمّسحين مكررًا بمعارضه آمدندّطال خانه اش پيچيده

بود بتهييج و تّعرض پرداختند  بابی كه يكی مّحلهء سر قبر آقا و ديگر مّحلهء دروازه قزوين دو محّلهء معروف بنام

خانه اش سينه زنان ّسب و لعن  عل پيرامونمسئله گو گروهی گرد آورده شبها با چراغ و مش ازآنجمله شيخ ابوالقاسم

 همی كردند و ضمنا چنين

 --- ۴۱۶ص   ---

گفتند : بميرزای بانك روس بابيها لعنت و مال محّمدرضا واعظ همدانی در مجلس روضه خوانی بازار بجائيكه ،مي

و تّعرض شديده نمود و  بانك ممانعت كردند ّسبه ب دفترش بود با اينكه ّصرافان بازار بّعلت ّشدت احتياج مّحل

ديگر منتقل ساختند و ميرزا يونس خان در تاريخ  تّجار مذكور مبالغی نقود باو داده روضه خوانی را بجائی عاقبت

 همانسال بود چنين سرود : وفات وی كه

 دوش نّير بگوش يونس گفت
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 كای مرا يار مهربان و نديم                

 پی تاريخ او بگو كه برو

 بی ادب واعظ درون جحيم                

مأمور اقامت طهران كردند وپسر راتلگرافا بعكا  ِء پس ازكمتر از سه سال پدر را ازاسالمبوللبهاءوحضرت عبدا

استعفا داد و بانك نهايت مساعدت با وی نمود  و با همه اصرار رئيس بانك كه بعنوان مرخصی يكساله كرد خواستند

تّشرف اّيامی چند در ّعكا مأمور اقامت در حيفا  " وپس از ۱۹۰۰مطابق سنه  ۱۳۱۷گرديد "  روّسيه رهسپار تا از طريق

مسافرخانه مخصوص تأسيس كرده  ِء برای اقامت مؤمنين وارد ازممالك غرب در آنجالبهاءعبدا گشت و حضرت

 مكاتيب غريبان مأمور گرديد و طولی نكشيد كه بعّلت افساد خود نيزميماندند واو بترجمه

 --- ۴۱۷صفحه  ---

از حيفا به عكا منتقل گشت و در آنجا مانده اونيز دفتر  ناقضين ومعرضين ، مسافرخانه ومّحل اقامت آن حضرت

سلطان عبدالحميد بيايند و الجرم مانند فتنهء سابقهء  را بدانجا برد تا آنكه مّقرر شد هيئت تفتيشيه از جانب ترجمه

پاريس فرستادند و در مارسيل مقالهء ه ب متّفرق گرديد و او را با سفارشنامهحسب االمر اجتماع مؤمنين  مذكوره

مسيو دريفوس بحضور ونطق در مجالس  نهضت امر الهی در جريده منتشر كرد و ّمدت دو ماه باّتفاق مفّصل در باب

تحصيل ّطب در بيروت و او را امر ب مأنوس گرديد و چون فتنهء ّعكا ظاهرًا خفيف شد برگشت بهائی و تبليغ مبتديان

اتمام رساند و چون پدر در ه ب سال ّطب فرانسوی داخل شده و دورهء آن را بّمدت پنج فرمودند ولذا در مدرسهء

زنند وعائله ناچار  در سال وبائی درگذشت و اشرار ميخواستند جنازه اش را آتش طهران بنوع مذكور در بخش پيش

بفروشند ونقود  رای تحصيل مدرسهءپسر مصاريف الزم شد و بايستی خانهب در خانه دفن نمودند ودر اين هنگام كه

كردند وخانه را  جمعی از مؤمنين جنازه را بقبرستان خارج شهر برده دفن بفرستند پسر كهتر ميرزا فضل الّله شبانه با

 ی چهارمدت پنجسال روابط نزديك با ّعكا داشته سال در اين فروخته مخارج فرستادند و دكتر يونس خان

 ماه تعطيل در آنجا وحيفا بسر برد با مساعدت ابناِء زين ،
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 --- ۴۱۸صفحه  ---

را ترجمه نمود و دارای اجازهء رسمی طبابت از دولت  ميرزا نوراّلدين وميرزا منير مكاتيب ومقاالت وارده ازغرب

و  ۱۹۰۰وجش ازايران بسال انجاميد و خر و عثمانی گشت و تمامت ّمدت اقامتش در ّعكا و حيفا نه سال فرانسه

محكمهء طّبی تأسيس كرده عّضويت  واقع شد و در طهران با وجود معاندت برخی از معارضين ۱۹۱۰ ورودش بسال

مدارس نظام با درجات سلطانی ،  و متدرجًا برياست صحّيه توپخانه دولتی وسپس صّحيه محفل روحانی يافت

در مدرسهء ّطب مّعلم شد و  ل با وجود معارضت اعضاِء معارفگرديد و ّمدت شانزده سا سرهنگی و ياوری نائل

افغان داشت و مساعی  وزارت امور خارجه تصويب نمود و سه سال طبابت سفارت طبابت افتخاری سفارت تركيه را

وداع بوی  ِء در آخرين هنگاملبهاءنداد و مصداق كالمی كه حضرت عبدا دشمنان برای ازميان بردن وی نتيجه

در داخل  چون نّيت خوب است تّحقق پذيرفت و با همه شهرت شود،كه تو ميروی بطهران كارت خوب ميفرمودند 

بهائيان ايران  و با مكنت زيسته بعضويت محفل روحانی و محفل مّلی مؤمنين و خارج در طهران با شغل طبابت محترم

سّجيهء فّطريه اش  حالت طيبت مزاج كه خدمات ديگر سرافراز گرديد و با و سفر و نطق در مجامع اين فئه و انواع

 بود قلوب را مسرور ساخت و بجز سفر

 --- ۴۱۹صفحه  ---

امريك كرده نشر امر نمود و بار ّسوم ّمدت يكسال در  دو ماه مذكور پاريس سفری ديگر تقريبًا بهفت ماه به اروپ و

اط شرق و غرب در شرح سفرش باروپا ارتب جنوب و مركز اروپا مسافرت نمود و ازآثارش رساله ای بنام شمال و

ّمدت اقامت نه ساله ّعكاست نوشت  نام خاطرات نه ساله كه حاوی اطالعات و احساسات در طوله ب طبع شد وكتابی

مقاالت ديگر در ّطب و  در بيان دستور صوم بهائی و فوائد ّصحی و روحی آن و بعضی ) و مقاله7و بطبع نرسيد (

                                            
 اخيرًا طبع و نشر شده است  - 7
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سنين اقامت در ّعكا  آنچه كه در ترجمه اشعار و سرود مؤمنين اروپا و امريكا در رشغيره منتشر ساخت و ازاشعا

 گشت واز جمله اشعارش در ترجيع بند اين است : بنظم آورد همان اّيام در طهران منتشر

 از شراق عشق مستم يّلللی                 هست ازعهد الستم يّلللی

 تا ابد مخمور و مستم يّلللی   عشق جامی داد كاز تأثير آن            

 نيستی آورده عشقم در وجود                 با وجود عشق هستم يّلللی

 من پياده عشقم ای فرزين عقل               بررخ پيلت نشستم يّلللی

 تن قفس نبود دگر جان مرا                 اين قفس را من شكستم يّلللی

 تار و پودش را گسستم يّلللی           هر حجابی را كه گردونم ببافت   

 هر پريشانی كه بر دل داشتم                بر سر زلف تو بستم يّلللی

 الف هستی چون زنم ازنيستی                 من كه ازاين قيد رستم يّلللی

 چون تعّمق كردم اندر بحر طبع              اين گهر آمد بشستم يّلللی

 --- ۴۲۰صفحه  ---

 پيشهء خود كن فنا و نيستی 

 نيستی كن تا بدانی كيستی                

 باز در دل شعله زد نيران عشق

 مشعل شد شعلهء سوزان عشق                        

 آنچه موسی ديد در سينای طور

 جلوه گر شد در دل مردان عشق                        

 ديده ام بسيار در ميدان شوق

 مشق جانبازی سربازان عشق                        
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 كاش ميديدم وجود خويش را

 كشته و افتاده در ميدان عشق                        

 تا چه سازد ّقوت بازوی دوست

 با سرمن در خم چوگان عشق                        

 كی بساحل ميرسد ای ناخدا ؟

 طوفان عشقكشتی عمرم در اين                         

 تا چه خواهد كرد با ذوالنون عقل

 اين نهنگ ّلجهء عمان عشق                        

 دوست با من گفت ای افروخته

 ای گدای درگه سلطان عشق                        

 هر زمان ديدی كه در آفاق دل

 گشت طالع نّير تابان عشق                        

 --- ۴۲۱صفحه  ---

 يشهء خود كن فنا و نيستیپ 

 نيستی كن تا بدانی كيستی                

 مژده ايجان كار دل باال گرفت

 در دل ويرانه جانان جا گرفت                        

 آنكه دور از ديدهء مشتاق ماست

 منزل اندر مكمن دلها گرفت                        

 خانهء تاريك جان پر نور شد
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 كعبهء دل جلوهء سينا گرفت                        

 مرغ دل در جّنت عليا پريد

 آشيان در شاخه طوبی گرفت                        

 باغبانا بلبل گويا كجا ؟

 در س عشق ازسنبل بويا گرفت                        

 هر كجا گل بود مرغان آمدند

 گرفتگوی سبقت بلبل گويا                         

 ديدها ز دل خواست ديدار تو را

 جان سراغ رويت از ديبا گرفت                        

 يونس اندر ظل يقطين خانه داشت

 جا بزير شهپر عنقا گرفت                        

 دوش رندی سر بگوش من نهاد

 گفت هرگه كار دل باال گرفت                        

 --- ۴۲۲صفحه  ---

 شهء خود كن فنا و نيستیپي 

 نيستی كن تا بدانی كيستی                

 تا توانی بال جان را بازكن

 مرغ دل شو سوی او پرواز كن                        

 روح را از قيد تن آزاد بين

 بند جسم از پای جانت باز كن                        
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 من نميگويم قفس را در شكن

 در قفس باش و نفس را سازكن                        

 دفتر توحيد گل را پيش گير

 همچه بلبل درس عشق آغاز كن                        

 نغمهء جانسوز را مستانه زن

 لحن شورانگيز را شهناز كن                        

 نكته ها را مو بمو تشريح كن

 از كنكفه ها از يكديگر ممت                        

 ساحران ماهر ار مار افكنند

 با عصای موسوی اعجاز كن                        

 بشنو از پير مغان اسرار عشق

 گوش بر گفتار اهل راز كن                        

 چونكه اصل هستی اندر نيستی است

 هستی خود همچو ما ابراز كن                        

 --- ۴۲۳صفحه  ---

 پيشهء خود كن وفا و نيستی                

 نيستی كن تا بدانی كيستی                

 وله ايضا:

 دل اندر سينه جا دارد تو در دل

 دل اهل دل از بهر تومنزل
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 بما وابسته ای چون دل بسينه                

 بماپيوسته ای چون سينه با دل                

 فرو بنشستنت در دل چه آسان

 بگرفتنت از دل چه مشكل فرا

 مطاف انجمی ای شمس آفاق                

 عزيز انفسی ای شمع محفل                

 شود آئينهء دل طور سينا

 چو با رويت شود آنی مقابل

 تو را ديدن اگر امری محال است                

 تو را جستن بود تحصيل حاصل                

 انعخوشا مهر تو و رفع مو

 خوشا عشق تو و ّحل مسائل

 در اين طوفان عشق ايدل نخواهد                

 رسيدن كشتی عقلم به ساحل                

 --- ۴۲۴صفحه  ---

 نه بنشاند سرشكم آتش عشق

 نپوشد چشمهء خورشيد را گل

 اال ای آتش دلهای مشتاق                

 لبسوزان پردهء اوهام باط                

 بزن آتش كه اين پيرايش تن
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 ميان جان و جانان گشته حائل

 زهی افروخته كو با تو دمساز                

 زهی افسرده كز ذكر توغافل                

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         

 و در خاتمه احوال خود اين قطعه نوشت :

 بسال خمس و عشرين بهائی

 اين دنيای مهملنهادم پا در                 

 چهار ديگر ار من زنده مانم

 بپايان ميرسانم قرن اّول                

 چه سود ازعمر بی حاصل در اين امر

 كه كل مشغول خدمت من معّطل                

 يكی در محفل تبليغ چون شمع

 يكی راه هدايت را چو مشعل                

 خوشا بر حال جانبازان چاالك

 بدا برحال من بيكار و تنبل                

 --- ۴۲۵صفحه  ---

 خوش آن سر كو فتد در پای جانان

 خوش آن جان كو شتابد پای مقتل                

 كجا من اليق آنم كه نامم ؟

 شود در دفتر نيكان مسجل ؟                
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 بلی گر فيض لطف غصن ممتاز

 مقبلكه درگاهش مالئك راست                 

 شود شامل يقين هر جسم ناسوت

 شود بر جان الهوتی مّبدل                

 سسسسسسسسسسسسسسسسسس          

 ميالدی " و او را خلف ۱۹۴۰_ آوريل  ۱۳۱۹خورشيدی  بهائی مطابق ارديبهشت ۹۷" و بتاريخ شهرالجمال 

ديگر خاندان  و ازدواج كرد عائله تأسيس نمود .رفته اقامت  دو دختر بيش نيستند و برادرش ميرزا فضل الّله بامريكا

در طهران  الهيجی مذكور در بخش ششم بر جا ماند و مشاراليه سالها عالئی كه ازآقا ّسيد محّمد ناظم االّطباِء

 ِءلبهاءمحفل روحانی طهران افتخار داشت و از حضرت عبدا قائم و مشار بالبنان بود و بعضويت ابهٰی بخدمت امر 

درگذشت و عائالت بسيار از پسر و دختر ومنتسبين در  ۱۳۲۳بسيار در حّقش صدور يافت و عاقبت بسال خطابهای 

 امر برقرار و پرافتخار گرديد كه همگی بنام عالئی مشهورند اين

 --- ۴۲۶صفحه  ---

است و لشكری وخدمات روحانيه در اين امر نامدار  و و مخصوصًا شعاع الّله خان كه در خدمات جليله كشوری

خان و عّزت الّله كه غيور ونامدار در اين  قياس نعمت الّله خان عالئی و رحمت الّله خان عالئی و عطاِءاهللا برهمين

و  مؤّيدالّدوله سابق الوصف با بزرگاناهل بها از شاهزادگان, ديگر شاهزاده محّمد حسين ميرزا مؤيدالّسلطنه امرند .

مسائل الّهيه و معارف بديعه مناظره كرده تنوير افكار  بنوع مراعات حكمت درعلما و غيرهم مؤانس بود وبا همگنان 

 سالها بحكومت اصفهان و قم و غيرهما منصوب گرديد و تشهيز اذهان همی نمود و پيوسته مأموريت دولتی يافته و

بخش سابق  اّيام سلطنت محّمد علی شاه چنانكه در چندی در اصفهان و طهران رياست تلگرافخانه داشت و در

منفور انقالبيون ّحريت گشت و بصددش برآمدند  رياست شورای سلطنت بدو تفويض گرديد وبهمين جهت آورديم

ِء بسر لبهاءدر جوار فضل وعنايت حضرت عبدا عراق معتكف شد و از طريقهء ّبر شام بحيفا رفته اّيامی و چندی در
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كه فرمودند روايت وحكايت  الت خود و اجوبه ایايران برگشت در مجالس اعاظم احباب سئواه ب برد و چون

داشته در مجامع  از قلم آنحضرت بعربی و فارسی صدور يافت كه غالبًا در حفظ هميكرد و در حّقش الواحی ّغرا

 فضال و اعاظم اهل بها با مراعات قواعد

 --- ۴۲۷صفحه  ---

عربيه براعت و قبل از ورود  ان بوده در علوم ادبيهو او از افاضل شهزادگ ادبيه ونهايت وقار و ترتيل تالوت می نمود

احتياط كه مينمود بدين نام مشهور گشت و  پدر بطريقت شيخيه ميرفت و سپس با همه مراعات در اين امر مانند

در ناصريه در  ۱۳۳۹در ايام حكومتش به خوزستان در سال  جمع و تاليف نمود و عاقبت ابهٰی اثبات امر  كتابی در

 گذشت .

حبيب اهللا ابن الذبيح  محمد اسمعيل ذبيح : ميرزا غالمعلی و حاجی ميرزا از مشاهير بهائيان طهران از خانواده حاجی و

سابق الوصف سالها در  درگذشت و ميرزا جالل خان بن ميرزا غالمعلی بن الذبيح ۱۳۲۲سابق الوصف كه در سال 

و اخالف يكی از دو  رم مخلص در اين امر زيستندگمرك بود و از معاريف محت طهران بمقامی بزرگ در دائره

 ) ۱( مكرر  ۴۲۷ص  خدمات مسابقت می ورزند و اين خانواده واسعه ذبيح خواهرش سالها در تشكيالت و ديگر

در بخش ششم و غالبًا معروف بحسن  ديگر خاندان واسعه مهتدی سابق الذكر بغايت شهرت در اين امر ميباشند .

سنگسر و ارباب سابق الذكر كه برادر  وت آيات و مناجات بودند آقا محمدعلی شهير بهتال صوت  و نغمات در

 ۱۳۲۲عفو و غفران صادر گرديد و بسال  ناقضين بود ولی باالخره در حق او و والده طلب مهترش چندی با

و تبليغ  خدمات و اقدامات مجدانه كرد همی صرف مال وآقا محمد علی الی آخرالعمر در تمامت شئون درگذشت

از وی برجای ماند و عمو  صد در طهران وفات يافت و خاندان واسعه جاويد در سن در حدود ۱۳۵۳نمود تا بسال 

در طهران  ۱۳۲۶از هفتاد بسال  كاشی سابق الوصف وآقا علی عسگر در سن متجاوز علی عسگر و آقا سيدعلی

 ادم كه بعد از سالها خدمتمعروف به خ و ديگر ميرزا نصراهللا كاشی سابق الذكر درگذشت .

 ) ۲( مكرر  ۴۲۷ص 
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سالها به تبليغ و هم  تا وفات يافت و برادر كهترش ميرزا روح اهللا در مسافرخانه عكا عودت بطهران كرده ماند

خاندان وسيع  كرد و آخراالمر مفقود االثر گشت و از ايشان بهائيه كاشان و مازندران اشتغال بتدريس در مدارس

برافراخته در انواع خدمات در اين امر  ارشد ميرزا نصراهللا بنام ذكراهللا خان خادم قد است خصوصا نجلخادم برقرار 

 و مفتخر ميباشد . معروف

سابق الوصف در بخش ششم  طيفوری بن ميرزا محمد حسن قناد اصفهانی ديگر از خاندان بهائيان حاجی لطف اهللا

 داللی معاش ميكرد و عائله تأسيس نمود . امر معروف بود و بسمت جامعه بهائی و خدمات باين سالها در طهران در

 و آقا حسين علی پسران آقا علی و دختران عديده آقازين العابدين ديگر از خاندان بهائيان خانواده نورپسران

 --- ۴۲۸صفحه  ---

وف بود و بنت آقا الواح و مناجات بلحن طّيب معر سابق الوصف در بخش ششم و در آن ميان ميرزاعلی بتالوت

كه چندی مّستقر عرش اعلی گرديد از اماكن  ابتدائّيه را سالها اداره ميكرد وخانه آقا حسينعلی ٴمدرسه حسينعلی

ديگر ّسيد عزيزالّله قدس بن آقا سيدعلی  طهران هست وخاندان ثابت و سهراب در اصفهان نگاشتيم مّتبركه شهيره

قدس برجای گذاشت وخلفش سيد  مابين اهل بها درخشيده و خاندانسالها پس از پدر در  سابق الوصف كاشی

سابق سابقهء احوال و كيّفيت  و شهرت و خدمت در راه اين امر حاصل نمود و ما در بخش حبيب الّله قدس مقام

در تأسيس مرّكزيت امرّيه  پسرش استاد عليمّحمد معمار و عائله از اصفهان بطهران و مهاجرت استاد مهدی معمار با

درگذشتند وخانوادهء  ۱۳۱۸و استاد عليمّحمد در سال  ۱۳۱۲مهدی در سال  محّله سر قبر آقا را نوشتيم و استاد

بود تا در حدود سال  وخلف استاد علی محّمد ، ميرزا حسن مّودت سالها در جامعه. واسعهء موّدت برجای گذاشتند

وآقا ميرزا حسين قسمت كاشی  بی باقی است .آقا ميرزا حسين مّودت اعقا درگذشت و از خلف ديگرش ۱۳۵۰

محّمد سمسار قزوينی ابن كربالئی احمد  عشق آباد بدستور محفل طهران رفته انجام داد . و آقا كاری مشرق االذكار

 پيله فروش پس از فوت

 --- ۴۲۹صفحه  ---
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دهء شيخ محّمدبن شيخ ديگر خانوا درگذشت . ۱۳۳۵ پدر همچنان در طهران با عائله اش اقامت داشت تا بسال

ديگر خانوادهء فاضل شيرازی موصوف در  .وصف در بخش ششم مقيم طهران بودندسابق ال ابوتراب اشتهاردی

حاجی ابوالحسن امين اردكانی بنوعی  ديگر خانوادهء آزردگان موصوف در قسمت كاشان . ديگر قسمت شيراز .

ششم  گر حاجی ميرزا محّمد افنان كه شرح حال در بخشدي نگاشته شده است مقيم طهران بود . كه در قسمت يزد

 اّلدوله و وكيل الّحق مشروح در بخش ششم بود كه در يزد آورديم او چهارمين پسرحاجی ميرزا محّمد تقی وكيل

 حاجی ميرزاحسنعلی خال اصغر حضرت نقطه بود و بعد از توّلد يافت و مادرش بی بی زهرا بيگم بنت ۱۲۷۹بسال 

وحاجی  سالگی همراه حاجی ميرزا بزرگ شيراز ۱۸بسن  ۱۲۹۷ د بخدمت تجارت اشتغال يافت و بسالرشد نزد وال

به  داشتند از طريق بمبئی رهسپار گرديده به مّكه سپس در ّعكا سيد حسن يزدی كه عمو وخالش بودند و قصد مّكه

تجارت پدر مشغول گشت و پس  فی اّلسابق در يزد بخدمت مّشرف گرديد و بعد از عودت كما ابهٰی محضر جمال 

 بمبئی رفته بشركت برادرش ۱۳۰۸چندی در حدود سال  از

 --- ۴۳۰صفحه  ---

به تجارت با چين و ايران پرداخت و چون آقا علی  حاجی ميرزا محمود و با حاجی ّسيد ميرزا و حاجی ّسيد محّمد

د و بمراسلهء امين بحاجی ميرزا محّمد تقی و بهائی ش شيروانی در طهران باقدام حاجی ابوالحسن امين اردكانی حيدر

آقاعلی حيدر از اعضاِء دولت روّسيه حاجی  سيد ميرزا طرف تجارتشان قرار ميگيرد و باقدام و درخواست حاجی

ميرزا محّمد را برای تصفيه امور تجارتی  وكيل الّتجاره گرديد لذا حاجی ميرزا محّمدتقی حاجی ميرزا محّمد تقی

وارد طهران گرديد و با ايادی  ۱۳۱۱ طهران فرستاد و بدين موجب حاجی ميرزا محّمد بساله ب ی حيدرخود با آقا عل

آنان بود چنانچه در واقعه ابالغ  مذكور مصاحب و معاشر گشت و در مشورتهای ّسری امری با امر و حاجی امين

ّسيد جمال الّدين و ازليها  ه حضراتاديب كه بامناِء دولت خصوصا صدراعظم برسانند ك ِء بواسطهلبهاءحضرت عبدا

امر بركنارند و حسب مشورت  اقدام بر عليه شاه دارند و دولت بداند كه بهائيان ازاين در اسالمبول گرد آمده قصد

خواست و خط مبارك  صدراعظم كه در ييالقی حديقه بيرون طهران ميزيست وقته ب قرار دادند كه اديب طالقانی
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كرد و تصوير او با اعضاِء  در طهران بعنوان دادن نان و حلوای نذری بانجا رفته ديدار س ورقاِءرا رساند و در موقع حب

 طهران موجود است ۱۳۱۵شور سال 

 --- ۴۳۱صفحه  ---

 عشق آباد برای مشرق االذكار فراهم شد اونزد پدر رفته تا چون مّقدمات رفتن حاجی ميرزا محّمد تقی از يزد به

 محّمد گويا در اّيام حضرت بهاِءالّله دو بار به ّعكا تّشرف و مشهد رهسپار گشتند و حاجی ميرزا باّتفاق از طريق طبس

 تّشرف جست و از اعمال بّريه اش خريد و وقف مبالغی ِءلبهاءدر اّيام حضرت عبدا ۱۳۲۷يافت و يكبار هم در سال 

 ضرت نقطهء اولی است .ّبريه برای بيت ح اراضی در حول يوسف آباد طهران برای صرف در اعمال

 نوری ابن محمود خان مفتاح الملك از خاندان معروف و ديگر از بهائيان مشهور در اين دور ميرزا مصطفی خان

 مسعودخان مفتاح اّلدوله رئيس اداره رمز وزارت خارجه ذيمقام كثيرالجمّعيت در اّيام جوانی باّتفاق برادر مهترش

اصغرخان مشغول خدمت بدولت شد و رضاخان  پارك اتابك ميرزا علی در وزارت مذكوره و دربار سلطنتی و

بود دعوت نموده صحبت از اين امر كرد و  توپخانه و قورخانه او را بمنزل خود كه جنب خانهء شعاع اّلدوله سرتيپ

ن صحبت عصمت خانم طائره مادر زه ب ِء كه باالی سر نصب بود و هملبهاءشمايل حضرت عبدا بمشاهده و زيارت

بستگان متعّصب پی باحوال برده در  ششم شرح احوال آورديم فائز بايمان گرديد و بعضی از رضاخان كه در بخش

 صندوقچه اش را باز

 --- ۴۳۲صفحه  ---

 تمامت بستگان خبر داد و لذا برادر مهتر ويرا از دائره كرده لوحی را كه تازه برايش رسيد با شمايل مبارك ربوده به

و الجرم ناچار شد بخانهء رضاخان سرتيپ رفته بماند و در  مادر نيز ويرا ازاقامت در خانه منع كرد مذكوره خارج و

مفتاح الملك وبرادر كهترش منصورخان و نيز برادر  شدائد بسالمت و شفقت معامله كرده برادرش موسی خان مقابل

رآمد تبليغ و هدايت نمود و با قتلش ب ديگرش مرتضی خان را كه بدستور مفتاح الدوله مذكور بصدد كوچك

خدمات اين امر كوشيدند ومقاله  استسقاِء بود ازدواج نموده باّتفاق در انواعٴ حاليكه مريضه عصمت خانم مذكوره در



332 
 

همچنين به ميرزا غفارخان زنوزی از  راجع به تربيت و ترّقی نسوان نوشته بجريده ايران نو و و اشعار بنام عصمت خانم

تعالی نسوان را بيدار كردند كه  كه نزديك مجلس دارالّشورای همی خواند و ّحس ترّقی و دادندمجاهدين مّلی 

وارد شدند با وجود انديشه و  طهرانه نمودند و چون مستر ريمی ومستر اسپراك ب دولت مطالبهء حقوقی بيشتراز

با برخی ازمردان و دو  زاديخواهبهائيان صورت فتو غرافی از طائره وجمعی از نسوان آ مالحظهء احتياط از جانب

كه بهائيان ايرانی زن  مسرور شده بدين عبارت گفتند كه ما چنين گمان داشتيم مسافر مذكور گرفتند وآنان بسيار

 ندارند چه كه در آن اّيام آميزش

 --- ۴۳۳صفحه  ---

 ِء تقديملبهاءور حضرت عبدافتوغراف را با معروضه ای بحض مردان و زنان بسيار سخت و دشوار بود و تعّهد كردند

خانم  اقدامات فوری برای ترّقی خواهران ايرانی بنمايند و طائره دارند و هرگاه اجازت فرمايند بامريكا برند و در آنجا

 كرد كه ازجانب خواهران ايرانی بيكی از خانمهای امريكائی هنگام وداع رشته گردن بند صدفی را درآورده تقديم

نوعی بود كه گفتگوها در مابين جامعه راجع بچنين ه ب ت ربود بدهند ولی اوضاع در آن اّيامكه گوی سبقت در خدم

 ايشان بسته بود مراوده نتوانستند و طولی نكشيد كه نامهٴ را شكستند و مدت دو ماه در خانه مرتفع شد و شيشه عمل

اّطالع از اوضاع ايران واقعات بيان در واشنگتن محض  شهر ۲۴مستر ريمی رسيده شرح داد كه در مجمع نمايندگان 

تصويب عموم نصيب ايزابال بری تينك اسم شد ه ب ِء آوردملبهاءو گردن بند را كه با استجازه از حضرت عبدا كردم

رسيد و باب مراسالت بامريكا مفتوح گشت و  قرار دادند كه با خواهران ايرانی مكاتبه كنند و لوحی نيز و از آنوقت

ترّقی زنان شدند كه از آنان دكتر مودی  ق و غرب تشكيل شد و جمعی داوطلب سفر بايران برایشر انجمن ارتباط

كه طائره خانم در اثر عمل استسقاِء  كپس و دكتر كالك و اليزابت بتدريج آمدند و طولی نكشيد امةاالعلی و ميس

 بحاليكه در همان هنگام

 --- ۴۳۴صفحه  ---



333 
 

دائرهء نظّميه موّظف گرديد و سپس بسمت رياست  جديد فراش كرده درمشغول تبليغ بود درگذشت ومصطفی ت

اهل بها و مقاومت با اعداِء و هم در خدمت بمعارف  ماّليهء مازندران ببارفروش رفت و در آنجا در اتّحاد بين صندوق

ون رئيس نظّميه پيشكار مالّيه وحاكم بلد با آصف هماي و تأسيس مدرسه هّمت نهاد بدرجه ای كه آصف اّلسلطان بلد

بهائی بكشند و ّسفاكی را به كشتنش برانگيختند  قتالی تأسيس كرده اسلحه دادند كه او را با جمعی از تّجار انجمن

جزای عملش هالك گرديد . و نيز ه نيز ب ورود سواران سردار جليل از ساری متوقف شد و ّسفاكه ب ولی انجمن

بياراست ولی در اينحال سالدات روس برای  و قمع او و بهائيان انجمنی برادرزاده شيخ كبير برای قلع شيخ غالمعلی

ايرانی شيخ را از آنان گرفتند و  انجمن درآمده اعضاِء و شيخ مذكور را گرفتند و قزاقهای تفتيش بمّحل

كه  را قزاقان در آنحال را از رئيس قزاقان خواست كه در خانهء خود نگهدارد و شيخ مفتخرالممالك حكمران شيخ

برجا مانده تا  ساخته كشتند وخود بدر رفتند وجسد شيخ تا فردا در كوچه بخانه حكمران ميبردند هدف گلوله

 كه حكمران مذكور را نيز چون در انقالب و تشكيل انجمن حكمران كس فرستاده بردند و طولی نكشيد

 دخالت داشت روزی چند تن سر و رو بسته در خانه اش رفته

 --- ۴۳۵ص   ---

 بهائيان آسوده درب دكاّنها مشغول بكسب بوده نيز شليك نموده بقتل آوردند و در عين تمامت اضطربات مذكوره

ماّليه درب دّكانهايشان می نشست و موجب تّقويت  تبليغ ميكردند و مصطفی خان با يكی دو تن تحصيلداران مّسلح

نيز موّفق باتّحاد و الفت فيمابين مؤمنين و تشكيل  پس از نه سال اقامت در بارفروش بساری رفت و در آنجا ميگشت

در يوم عاشورا بدرب خانه های مظلومان هنگامه  روحانی گشت و دسيسهء ّمالها كه خواستند دستهء قمه زنها محفل

 جليل با جمعی سواران مّسلح بيرون آمد و از جانب اهل بها دليرانه در كوی و برزن ظاهر شده و سردار برپا كنند

و چون قمه زنان بدرب نظّميه رسيده چندتن حبسی  ت رئيس سپاهيان چند دسته سواره و پياده راه انداختحكوم

نظّميه قمهء بلندی از دست يكی از آنان گرفته حمله برد  را خواستند و حمله بردند  هادی خان بهزادی معاون سياسی
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 ابهٰی  ال اقامت در مازندران خدماتی بسيار در امردر نوزده س همه گريختند متواری شدند و بالجمله مصطفی خان لذا

 و از آثار مباركه خطاب باو است :     هوالّله نمود و باالخره بطهران بازآمده اقامت كرد .

 حبيب روحانی در اقليم يوسف كنعانی وصول يافت " ای هموطن محبوب آفاق   نامهءبديع المعانی از آن

 --- ۴۳۶صفحه  ---

 اين آهنگ جانفزا وگلبانگ بلبل وفا بود كه بلسان شرق شعار امةالّله لوئيز ويت مالحظه گرديدنظما" ترجمهء ا

 جمال مبارك بود و ترجمه از برای امةالّله لوئيز ويت ترجمه شده بود قرائتش سبب سرور گرديد زيرا در ستايش

و  بق نيامد ازجهت فصاحت و بالغتِء شد مطالبهاءعبدا عقائده بامريك ارسال گرديد و اّما ترجيع چون تطبيق ب

 و ِء بزاريم و بناليم تا ترجيعی در بندگی و عبودّيتلبهاءعبدا معانی بكر شما را بستايم و اّما از جهت تجاوز از عقيدهء

 سبب سرور بی منتهی گردد و در انجمن ياران بالحان بديع ِء برشتهء نظم درآيد آنوقتلبهاءمحوّيت و فنای عبدا

گشوده شود ازگرفتاری بطلبكار و كيسهء تهی مبارك  سبب تائيد و توفيق گردد و عقده مشكله در كار ترتيل شود و

جميع آفاق بلند است ولی ميسوزند وميسازند  معيشت نگاشته بودند آهنگ طبل و دهل افالس است كه از و ضيق

دد اگرچه در حالت افالس و مّبدل گر چنانست كه صوت ناقور افالس مسموع نشود ومعسور به ميسور لكن اميد

من الغّنی الّشكور ازخدا خواهم كه از  ئی و تاب و توانی مينمائی الفقيرالّصبور غيرلبهاءعبدا اخالص سهيم و شريك

سرودی جديد بانوت امةالّله لوئيز  و ميرزا اسبابی فراهم آيد كه راحت جان و سرور وجدان يابند برای حضرت خان

 ويت ارسال نموده بود

 --- ۴۳۷صفحه  ---

 ع ع  "  بهٰی ِء االلبهاءبجهت شما ارسال ميشود وعليك ا

 ايضا :

 " طهران جناب آقا ميرزا مصطفی نوری عليه بهاِءالّله

 هوالّله                
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ٴ الحظه گرديد وهمچنين خريطهء خانهمرقوم نموده بوديد م ای ثابت بر پيمان نامه ای كه به محفل روحانی طهران

در  و كه بيوفايان سابق آن بنای عظيم را چگونه محو نمودند ن ، از مالحظه اش بسيار حزن و اندوه حاصل شدمازندرا

بنای  خانه ساختند چقدر سبب تأّسف است چندی پيش بجهت و پنجره و چوبهای سقف را بردند از برای خويش

نخواهد  له داده شد و بقدر امكان قصوربنام جناب ابن ّعم حوا ّسد در مقابل رودخانه پانصدتومان برجناب امين

جهت ه ب نظارت معارف مراجعه نمائيد كه تخصيصات معّينهه ب گشت و اّما مسئلهء مدرسه ، اين مدرسه اهّميت دارد

چندی  نگاشت كه يك معلم كاملی از برای آن مدرسه بفرستد آن مدرسه مّقرر گردد منهم به محفل روحانی خواهم

 تبّتل و تّضرع بجهت مظلومان آن قريه مرقوم شد و ارسال های فصيح و بليغی در نهايتپيش مناجاتها و زيارت

 بشمال ارسال شد . شما ذكری از آنها ننموده بوديد و گرديد و از طهران نوشته اند كه آن مناجاتها و زيارت نامه ها

 --- ۴۳۸صفحه  ---

يافت  ستقبال اين زيارت نامه ها نهايت اهّميت را خواهددر ا حال آنكه نهايت اّهميت را دارد حال را مالحظه نكنيد

اوراق را  شصت و هشت سال پرداخت تا فراموش نگردند البّته آن ِء از شدت وفا بذكر آن بزرگواران بعد ازلبهاءعبدا

 ابهٰی  ابدع بگذاريد تا از دست نرود و بجمع ياران فردا فرد تّحيت نسخ متّعدده نمائيد هر نسخه را در جائی محفوظ

 ِء عّباسلبهاءعبدا ۳۴۰ صفر  ۹ابالغ داريد  و عليك الّتحّية والّثناِء 

 ديگر حواله خواهد شد ولی از قراريكه مرقوم نموده بوديد انشاِءالّله عنقريب پانصدتومان  

 ئی   ع ع " .لبهاءمشكل است . و عليك ا

خان امين  مصطفی خان زمانيان بن محّمدعلی بن آقا ديگر ديگر فتح الّله خان مشير كه خانواده اوبهی برجا گذاشت .

 ۱۳۰۰ پيشخدمت شاه مذكور شد و مصطفی خان در طهران بسال الّصحه ناصراّلدين شاه و ميرزا محّمد علی خان نيز

ميرزا  دكتر يدالّله خان در خانه استاد علی نجار كاشانی با حضورٴ بواسطه ۱۳۲۶و آغاز ايمانش بسال  توّلد يافت

 كرده در ابهٰی در گمرك مستخدم گشته تأسيس عائله در امر  علی عالقه بند و ّسيد درويش اعمی شد و باالخرهقربان

 تبليغ همی كوشيد .



336 
 

 

 --- ۴۳۹صفحه  ---

 خان سررشته دار ، نصير لشكر ابن ميرزا حسن سررشته دارديگر از شناخته گان بهائيان طهران ميرزا علی محّمد 

 متوّلد شد و پس از نّمو و رشد بمقام و منصب ۱۲۷۹سال ه ب اهل سعادت آباد نور و در طهرانسواران عشيرت اصانلو 

 توسط نّير ۱۳۱۷مالحظه و مورد توّجه گشت و بسال  پدری برقرار گرديد با كفايت و شجاعت و صراحت گفتارش

سال لسان تبليغ گشوده بی  ايمان آورد و پس از دو كه بقرب خانهء پدرش سكونت داشته و داراّلتبليغ مفتوح كرد

غرور  اّدله عقّليه ونقّليه و اداِء جواب بديع برای هر سئوالیٴ ر اقامههّمت به نشر اين امر نهاد و با هيمنه و تسلسل د پروا

ميثاق در حّقش صدور يافت از آنجمله خطاب بوی در  مغرورانرا در هم شكست و الواحی كثير از كلك عنبرين

 راضی عموم ياران از تو راضی  زيرا در تبليغ فی الحقيقه ی بندهء الهی  من از تو راضی خدا از توفرمودند : " ا لوحی

الحّبائه  است كه نوشتم از پيش بفضل و موهبت جمال مبارك روحی هّمتی بليغ داری " . و در لوحی ديگر : " همان

به قزوين و همدان  و هم بحدود دماوند و نيزو سفری چند بقسمت سمنان  الفدا مؤّيدی و موّفق و منصوری و مّظفر "

آقا ميرزا  ٴبه مقبره از ّمالها در طهران و غيره صحبت داشت و فتنهء راجعه نموده در تبليغ هّمت نهاد و با بسياری

 علينقی باقراف كه بنوع مذكور در بخش سابق

 --- ۴۴۰صفحه  ---

ر آن قبر بنا كنند و مردم اخالط و اراذل بهيجان و ب منتسبين آن متصاعد و برخی ازاحباب خواستند چهارطاقی

بنمود و هنگام صعود نيز در تشييع جنازه احترام  برخاستند وآخوندها دامن بر آتش زدند مساعدتی دليرانه مقاومت

نه بها را مجتمع ساخته محفل تذكر گرفتند و به فت كرده و بر مقبره در چهارده معصوم خيمه برافراشته اهل واعزاز بپا

انقالب و استقرار مشروّطيت ايران عشيرت اصانلو و مقام ٴ ّسيد پيشنماز وقعی نگذاشت و بالجمله بعد ازواقعه انگيزی

رياست امنّيهء قزوين و اطراف طهران و زنجان و  از ميان رفت و چندی نايب الحكومه خوار شد و بعدا معاون او

كارش اشكال تراشی كرده زندانش انداختند  مصادر امور درگرديد و چندبار نيز بموجب معارضت برخی  مازندران
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در قزوين  ۱۳۳۶نمود و باالخره در سال  دست از تبليغ نكشيد و كسيكه زبان به هرزه گشود تأديب و در محبس نيز

زا منجذبه اش نوراِء و برادر مؤمنش مير حاوی اّدله بر اثبات اين امر و عائله برجا گذاشت و خواهر درگذشت وكتابی

 بودند . خاندان مؤمنی تأسيس كرد از آثار ايماّنيه اش در اين امر ابوالقاسم كه

 ِء خطاب بوی موجودلبهاءالواح بسياری از قلم حضرت عبدا و ميرزا حسين خان اصفهانی سابق اّلذكر در بخش ششم

 --- ۴۴۱صفحه  ---

سلطان  از معاريف مؤمنات خواهرش خانم برجای گذاشت . و در گذشته و خاندان عهديه ۱۳۵۸است و عاقبت بسال 

در  برادر مذكور فائز بايمان گرديد و باخالص و انجذاب اشعارٴ واسطهآقا سيد مهدی برادر فائزه خانم كه ب ٴزوجه

 و سالها در خراسان و طهران باشتعال در ايمان زيست ِء و غصن ممتاز الهی سرودلبهاءمديحه حضرت عبدا

بود  خليل خان مهربان كه در دائره ماّليه و گمرك مستخدم رگذشت واز پسر مهترش ميرزادر طهران د ۱۳۵۷تا بسال 

است و  برقرار گرديد و پسر كهترش ّسيد ابراهيم افتخارالّذاكرين و مضاّدتهای عقيدهء بسيار از مردم ديد عائله مهربان

  ِء :لبهاءغزلی از اشعارش در مدح حضرت عبدا

 ی نگاراز يك نگاه غارت دل كردی ا

 در يك نظر بخرمن دلها زدی شرار                

 يغمای عقل و دين بنمودی ز ترك چشم

 باغمزه های دلكش و مژگان جان شكار                

 دلهای مرده زنده شد از يك نگاه تو

 جانهای تشنه سير شد از تيغ آبدار                

 محراب ابروان تو شد سجده گاه دل

 عّشاق را بقبلهء ديگر بود چه كار ؟                

 --- ۴۴۲صفحه  ---
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 هر دل بدام چنبر زلفت اسير شد

 گرديد او بسان سمندر قرين نار                

 تا شد صبای امر تو با زلف نفحه سا

 در پرده شد ز خجلت خود نافهء تتار                

 آب حيات يافت حيات از دهان تو

 از فيض تست هستی او مانده برقرار                

 از پرتو جمال و تجّلی حسن تو

 اسرار نور و نار بدوران شد آشكار                

 دارد بسر هوای وصال تو مؤمنه             

 ازهجر روز و شب دل او گشته بيقرار             

 سسسسسسسسسسسس                     

 منتصراّلدوله شد كه بواسطهء وی فائز بايمان گشت و سالها امير زوجه عبدالّله ميرزاو خواهر ديگر عهديه خانم 

 درگذشت و از ايشان عائله در اين امر برجاست و خواهر مأموريت حكمرانی داشت و باالخره در مشهد خراسان

 ر فتوغرافی بياموخت و ازعبدالباقی كه در اروپا صنعت تصوي ديگرشان زوجهء نظام الّسلطنه و برادر ديگرشان ميرزا

نام ّعكاس و بهائی معروف و بخدمات اين امر مألوف بود ه ب آنجا به ّعكا رفته تّشرف حضور يافت و سالها در طهران

. 

 --- ۴۴۳صفحه  ---

 خصوص نجل برومندش ميرزا محمود خان بديعی كه سالها ديگر حاجی ميرزا علی بديعی سابق اّلذكر و خاندانش

 رعنا و شوق و شور ايمانی مخصوص در جامعهء اهل بها در تأمينات داشت و با جمال زيبا و قامت مقامی ارجمند

بهائيان ايران و انواع خدمات روحانّيه خدمت باين امر  درخشيد و به عّضويت محفل روحانی طهران و محفل مّلی،مي
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ه ب ۱۳۵۴يار فائز گرديد و باالخره در سال و عنايت بس و سفری به محضر حضرت وّلی امرالّله رفته به فيض ديدار كرد

بگلستان حمل و در آنجا مدفون گرديد و از او و  بادسرخ فجاّئيا درگذشت و جنازه اش با كمال تجليل مرض

 خاندان بديعی برقرار است . برادرانش

 ساسی با حجرهخصوصا فرزند ارجمندش آقا سيد محسن ا ديگر آقا سيد نصرالّله ريخته گر سابق اّلذكر وخاندانش

و اخالص و بزرگواری مخصوصی در جامعهء اهل  تجارت آبرومند و با روح عاطفت و شفقت و مساعدت بدوستان

و انواع مساعدت و خدمات مالی در نصرت  عضويت محفل روحانی طهران و محفل مّلی بهائيان ايران بها تابيد و به

ديگر نور محّمد  امثالها افتخار يافت . عمير بيت مبارك در تاكر وخدمتهای نمايان از قبيل بنا و ته ب امر كوشيد و اين

 خان نّير همايون سابق الوصف از

 --- ۴۴۴صفحه  ---

بالد ساير بوده و همه جا بمشاركت در خدمات امريه و  عالقه مندان و اعاظم مؤمنين  به مأموريت اداری دولتی در

ديگر حاجی ميرزا آقا سابق الوصف تمامت  ات اين امر نوشت .در امر تبليغ ميپرداخت و رساله در اثب مخصوصًا

داشت و در موقع گرفتن رسم فتوغرافی  پدری را صرف كرد و در خانه اش جلسات تبليغّيه مرّتب ثروت موروث

قرار داشتند بعّلت احتياط از مالكين و  با سعی محفل روحانی وقت كه در رأسش ايادی امرالّله اماكن مهّمه طهران

عمل را بانجام رساند و در تمامت  محلها كمتر كسی ميتوانست مبادرت نمايد و او مباشرت كرده اورين و متوليانمج

 ديگر شاهزاده جالل الّسلطان معروف به شاهزاده ركنی نيز نمايان ميباشد . صور مذكوره صورت خودش

 داشت . پسر محّمدتقی ميرزا ركن اّلدوله كه نيز اطالع و محّبت

 ءِ لبهاءجان مجذوب كه در حّقش خطابهائی ازحضرت عبدا هائيان اسرائيلی موصوف در بخش سابق ميرزا آقاو از ب

و دختران جای پدر گرفته عائلهء واسعهء مجذوب را  درگذشت و اخالفش از پسران ۱۳۳۹صدور يافت تا بسال 

جای پدر برخوردار و عاقبت ه ر تبليغ بو ذوق د نمودند و پسر ارشدش ميرزا عنايت الّله بّقوت ايمان و شوق نامدار
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ديگر ميرزا خليل بن حكيم ابراهيم بن  .سالگی بمرض سرطان در برلين رحلت نموده مدفون گشت  ۳۴در سن 

 پسران طهران از ابناِء اسرائيل را وصف كرديم . ديگر از بهائيان خدوم و خليق و شهير حكيم هارون كاشی

 --- ۴۴۵صفحه  ---

حكيم و دكتر لطف الّله حكيم برادر  مسيح سابق الوصف در بخش ششم دكتر ارسطوخان حكيم حكيم سليمان بن

سالها در خانه جلسات مرّتب برای هدايت  مساعدت بيماران بينوا خصلتی حميده فطرّيه داشت و مهتر در شفقت و

در لندن بوده تحصيل ميكرد  كهتر سالها كه برقرار كرد و در انواع خدمت روحانيه سرافراز بود و برادر باين امر

ِء گرديد لبهاءمستقيم ازمحضر مبارك حضرت عبدا و راهنمائی بهائيان آنجا پرداخته طرف صدور دستورهای بتشويق

به عربی نمود و مدتی مديد در حيفا اقامت داشته  مبّلغين ومسافرين و ناطقين ايرانی همی ترجمه از فارسی و برای

سطو خان دكتر خصوصا خلف دكتر ار انجام ميداد و اين خانواده حكيممرجوعه ازآن حضرت را  خدمات

ديگر از بهائيان اسرائيلی  عطوفت و شفقت و مساعدت و خدمت در اين امر را بميراث دارندٴ غالمحسين حكيم شيمه

بری در بود و رساله ای به ع الوصف بايمان و اهتمام در خدمات در جامعهء اهل بهائيان طهران ميرزا خليل سابق

 عقيدت آل اسرائيل نوشت تا درگذشت و عائلهء ارجمند ازوی اثبات حقيقت اين امر از طريق

 --- ۴۴۶صفحه  ---

امر موّفقند و سالها در تشكيالت محافل روحانی  برقرار ماند و پسرانش مقامی ارجمند يافتند و در خدمات باين

موقعی كه حاجی ميرزا محّمد تقی  لوصفش در بخش ششمديگر حاجی فرج و عائلهء سابق ا مهّمه دارند . عّضويت

در غذا و شستشوی لباس و غيره  خويشان بحبس در انبار طهران افتاد و حبس بانان دلسخت ابهری دور از اقربا و

را دل بسوخت و تنی چند برای  و چند هفته باين منوال گذشت جمعی از نسوان و رجال مراقبت و مراعات نكردند

خانم كه عرفان و ايمان از او  و حاجی فرج قبول كرد كه نهار و شام از خانه فرستد و فاطمه ده گشتندسرپرستی آما

گشت و آغا بيگم معروف به  داشت خود را عنوان خواهری داده برای خدمات مّهيا گرفته نهايت تعّلق روحانی بدو

بانكی و زوجه  زوجهء كربالئی ابراهيم زوجهء آقا محّمدحسين خزينه و نيز ارباب زوجهء ميرزا مؤمن كاشی وهم
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خوراك و مايلزم  عهده گرفتند كه همه روزه دو تن از ايشان به انبار رفتهه ب منشی باشی خدمت مذكور را باينطريق

را در آنجا مّتفقا  ناهار از خانه حاجی فرج به انبار برده بخانه برگشته چای برده سرپرستی كنند و هر چند روزی يكبار

 استخالص ابن ابهر عريضه به شاه يا نايب الّسلطنه بدهند يدند وچون احباب خواستند برایمياشام

 --- ۴۴۷صفحه  ---

 پی در پی بشاه و نايب الّسلطنه و صدراعظم رساند و نائب فاطمه سلطان قبول كرد كه عريضه را برساند و چند هفتهء

 افت و پس از چند روز كه آثاری از مواعيد كذبه نديدي الّسلطنه بنوعی وعده قريب استخالص داد كه او اطمينان

 ستمديدگان با دو بچه بجلو عمارت هنگام عصر روزی مّجددا شروع باقدامات نمود و در هوای سرد طوفان پر برف

 بودند بانتظار خروج شاهزاده بودند ناگهان خبر رسيد الّسلطنه رفته مابين متّظلمين ديگر كه عده كثيری مجتمع نايب

 ناچار بخانه برگشت و خسته شد و عمل را مّكرر نمود و با ه موكب واال از جانبی ديگر بيرون رفت و فاطمه سلطانك

 صحبت ناچار نگهداشتند و او با شاهزادهگرفت چنانكه  چادر روبند و لهجهء تركی ابهری جلو كالسكه نائب الّسلطنه

 ابهر بطهران آوردم بی سر و سامانيم و برادر ندارم آه ونفرين كرده چنين گفت برادرم را از تو ميخواهم چهار بچه از

 هزار تومان بايد بدهی تا برادرت را بدهم و احباب تركی گفته هايم تو را مّعذب مينمايد و نائب اّلسلطنه ب،بچه

اقدام شده و آقا محّمد كريم عّطار و حاجی فرج مهّيای  شنيدند وآقا محّمد حسين خزينه و كربالئی ابراهيم بانك

فرستادند و جواب باين مضمون رسيد زنهار  ِءلبهاءحاضر كردند و عريضه ای بمحضر حضرت غصن اعظم عبدا نقود

 زنهار دندان

 --- ۴۴۸صفحه  ---

 حبس و اّذيت خواهند كرد تا نقود نامعدود بكف آرند گرگ ها را خونين نكنيد و برطيل ندهيد كه اّحبای مظلوم را

بار ابن ابهر را بقرب چاه واقع در زندان برده  ماه يك د ولی حبس بانان و فراشان در هريكو آنان اطاعت كردن

بدنش نواختند كه پيراهن و شلوارش غرق خون و پاره  را سرازير بچاه كرده با چوبهای خاردار چندان به پا و سرش

عروسی كنيم و دو ميرغضب كه يكی  بيار كه و اصرار كردند كه بدين خود لعن كن و دشنام ده و زر و سيم پاره شد
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و حاجی كف بكف سائيد افسوس  نام داشت پيراهن خون آلود را بخانه حاجی فرج آوردند كريم و ديگری محمود

مقداری برای ابن ابهر ارسال  ندارد تا او را بسزای عمل رساند و ازميوه باغ شاهی مذكور خورد كه تّسلطی بر كريم

شدند وموجب نگرانی احباب  افتاد كه چند روز و شب مانع از وصول شام و نهار بزندان نمود و نوبتی چنين اتّفاق

گذشته شام بزندان بردند و مادر  با دختر دوازده ساله اش زيبنده تقريبا دو ساعت از شب گشت و شبی فاطمه سلطان

ميرزا محمد تّقی را ميخواهم  شده دخترك جلو رفته به قراول اظهار كرد كه خالويم حاجی در زير نّقاره خانه مخفی

 تا ابن ابهر را با زنجير معروف به سالسل قره كهر كه و او كريم ميرغضب را ندا و امر داد

 حلقه های بزرگ آهنين داشت و با كاله و شوالئيكه بدزدان

 --- ۴۴۹صفحه  ---

 ی با فتيله و روشنائی كمدر داالن زندان كه چراغی نفت پوشاندند حاضر كردند و دخترك گريه وزاری كنان،مي

 ميديد و می شنيد بعنوان خالو دمی چند با وی صحبت كرد مخلوط بدوده و سياهی ميسوخت و كريم حضور داشته

ِء فرستادند لبهاءگذاشت كه بحضرت غصن اعظم عبدا و چون برميگشت عريضه ای را ابن ابهر در كف دستش نهانی

و  مذكوره قيام كردند و عاقبت فاطمه سلطان چون فراشان النی بخدمتتوّجه حاجی فرج و عائله اش مّدتی طو و با

 بودند كفشها را از پا در آورده با وجود نهيب مهيب فراشان شاطران سلطنتی رادع و مانع امر ايصال عريضه به شاه

 ظلوم زندانيمپرسيد چه بر تو رسيد جواب داد كه برادر م دويده خود را بموكب شاهی رسانده بزير كالسكه رفت شاه

 رحم بحال ستمديدگان بی گناه كن و شاه باالخره گفت حاجی ميرزا محّمد تقی را از نائب الّسلطنه ميخواهم شاها

 آنگاه او از زير كالسكه بيرون آمد و در طول ّمدت مذكوره بسيار خوب به نائب الّسلطنه ميسپارم رها كند بيرون بيا

دويدند كه بهالكت رسيدند تا آنكه مساعی ايشان و  ن با مادر اينسو و آنسوپسر و دختری از حاجی فرج الّله چندا

و نيز مال مّحمد رضا يزدی ّمدت سه سال در خانهء  مؤمنين و مؤمنات نتيجه بخشيده ابن ابهر مرّخص گرديد ساپر

 حاجی فرج

 --- ۴۵۰صفحه  ---
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لباس شوئی و پينه دوزی رختهايش را اداره امور حّتی  مهمان شده كتب عربی و فارسی بدخترها درس داد و تمام

فاطمه سلطان خبر رسيد لذا با دخترش زيبنده باّتفاق  و بعد از بيرون آمدن ازآنخانه گرفتار دولتيان گشت و به نمودند

روز  كه با ورقا و غيره در حبس بسر ميبرد و در آن تن از احباب بزندان رفته تّجسس كردند تا ويرا پيدا كردند يك

داشت كه حالم خوب نيست مقداری آش  مير غضب حاضر ميشود و ّفراش آنان را نشناخت ورقا اظهار فاقا كريماّت

رفته آش پخته بزندان بردند و به ورقا  و اظهار امتنان از خدماتشان نمود و ايشان شتابان بخانه گشنيز پخته بياوريد

و پيامشان نرسانده جواب نياوردند و  بانان ممانعت كردنداز چند روز بازنهار بردند ولی زندان رساندند و آنگاه پس

رضای يزدی سخت بيمار است و نهار  برای بازپرس احوال رفتند زندانبانان گفتند كه ميرزا محّمد چون بهفتهء ديگر

ست و مالقات بامحبوسين ممكن ني برگشتند چنين اظهار داشتند كه حاجب اّلدوله اينجاست و را گرفته بزندان بردند

بداالن انبار نيافتند و باز چند روزی ديگر  برسيد و با اينكه بّفراشها مبلغی نقود دادند اجازه رفتن فردا بيائيد تا بمقصود

و ديروز جسدش را بردند لذا دانستند كه  طلبيده احوال پرسيدند ّفراش آهسته گفت پيرمرد مرد رفتند و فراش را

 ميرزا مّحمد رضا

 --- ۴۵۱صفحه  ---

ممكن نشد و باز پس از چند روزی ديگر رفتند و  ات نمود و هرچه جستجو كردند كه مدفن آن مظلوم را بدانندوف

ما از خويشان پدر و پسر محبوس هستمی (  و دستمالی پر از پرتقال با خود بردند و بّفراشان گفتند كه كاسه پر ازآش

 نكنيد تا آش برايشان برسانيم و در اين خواستند ممانعت و روح الّله بود ) كه ناخوشند و از ما آش منظورشان ورقا

چه ميگردی بردند كشتند وتمام  حاضر نبود و فراش مذكور باين عبارت گفت " ای باجی موقع نيز كريم ميرغضب

را به بينم باز فراش گفت ای  خانم بحال گريه التماس كرد كه بگذار من بروم شوهر خواهرم شد و گذشت " و فاطمه

ورقا و روح الّله باخبر  و فاطمه خانم گريه كنان مراجعت بمنزل نمود و احباب از شهادت كشتند والّله كشتند باجی

و خدمت به اّحبا بودند  ابهٰی  و بالجمله حاجی فرج و زوجه اش پيوسته دلباخته امر شدند گريه و بيتابی بسيار داشتند

به جالليه در ايمان و خدمات  ِء يافتند و دخترشان زيبنده ملّقبهءهاءلبو غصن اعظم عبدا ابهٰی و الواح عديده از جمال 
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ازموانع و مشكالت مذكوره  ديگر طائرهء سابق الوصف در بخش ششم همينكه اندكی امرّيه نامدار گرديد .

ه و ابياتی نيكو گفت و طائر كرد مقاالتی شيرين نوشت ابهٰی خدمت و تبليغ امر ه ب آسودگی و فراغت يافت سعی

 تّخلص ساخت و او لسانی طليق

 --- ۴۵۲صفحه  ---

 نسوان بود . و در اينخصوص لسانًا و قلمًا مساعی جميله و معاشرتی جّذاب داشت و ّحرة الفكر و ساعی در ّحريت

شدند و از او دعوت همی كردند و در ضمن ايراد قصص  مبذول كرد و نسوان اعاظم و اشراف معاشرت ويرا طالب

مستقيم هدايت نزديك ساخت و چون ذوق و شوقی  صراطه با خرق حجب اوهام از ايشان كرده بحكايات دلر و

نشر اين افكار و ايجاد اموری بديعه همی كوشيد و  اصالحات و تّجدد و تعميم تعليم و تربيت داشت برایه ب مفرط

و مرد معاشرت كرد و لباس بلند و آزادانه با زن  تّقيد و تّجدد نسوان و سختگيری از مجالستشان با مردان در محيط

نمود و چون رؤسا و متعّصبين جاهل مملكت  خود ساخته پوشيد و زنان را دعوت بپوشيدن آن نوع لباس زيبا برای

كار برد و اندك اندك برخی از آنان را با ه ب دختران بودند مساعی جميله برای تشويق و تربيت بنات مانع از مدارس

نوع پرستی منظور بوده بفقراِء و درماندگان  يس مدرسه پرداخت و در عين حال مساعدت وساخته بتأس خويش مّتفق

وتّعدی بعضی از منتسبين گرديد چه دختر  بقدرالوسع معاونت كرد و باز باری ديگر دچار تّعرض هر مّلت و آئين

ازدواج داد و او مردی مدير نظام  خانم مّلقبه بخانم شاهزاده مذكور را به رضاخان سرتيپ پسر بزرگش توران

 متّعصب و غليظ بوده

 --- ۴۵۳صفحه  ---

پی مالقات ومصاحبه دختران شاه و نسوان اشراف  بتعّصب و تّعرض مذهبی پرداخت و هنگامی كه طائره خانم

و تعذيب همی نمود چنانكه بدنشان رابضرب چوب  بدخترانش بنام عقيدت و ايمان تّعرض و تّعدی و زجر ميرفت

امر مؤمن نمود آنگاه دختر دوّمش مولود خانم ،  سياه كرد و او ماليمت و نصيحت و مدارا كرد تا او را باينو  مّتورم

حياتش عليّحده است بازدواج كرد و ٴ ترجمه را به ميرزا علی اكبر خان ميالنی مّحب الّسلطان روحانی كه پروين خانم



345 
 

اقتدار داشت و با كمال شوق و عشق در  موسيقی مهارت وتربيت و تعليم عصری يافته بود و در فن  دختر كهترش كه

آورديم ازانگليسی بفارسی ترجمه  جانفشانی مينمود و مكاتبات احّبای امريكا را كه در بخش سابق ابهٰی خدمات امر 

شهره گشته از مطالب و سخنانش  درگذشت و بالجمله طائره خانم در نزد مردان و زنان بزرگان ميكرد بمرض حصبه

نسوان ايران در جرائد منتشر  از اين امر شدند و مقاالتی مؤّثر و مهّيج برای ّترقی عالم رور و منجذب و مّطلعمس

تحرير رساله ای بمنظور ترّقی و  اردشير جی صاحب نماينده زردشتيان مايل بمطالبش شده _ ۱۳۲۸ساخت و در سال 

مقصود نشدند و طائره خانم  وانعی چند موّفق بر اجرایتا بطبع رساند و بواسطه حدوث م تعالی نسوان از او خواست

 اّول كسی بود ازنسوان بهائی

 --- ۴۵۴صفحه  ---

 با مستر ريمی و مستر اسپراك ۱۳۲۵نمود و نخست در سال  ايرانی كه ابواب مراسله و مفاوضه را با بهائيان آمريكا باز

 را بصوب غرب ارخاِء كرد و همينكه دكتر مودی خانمقلم  كه بايران آمدند داخل در مذاكره شد آنگاه عنان كميت

مشاركت يكديگر ورود در اين خدمت نمودند و در همين ه ب بطهران استقرار جست ۱۳۲۶شهيره آمريكائی در سال 

 ابهٰی طائره خانم تا خاتمةالحيات علم خدمت بامر  عيسی خان مذكور برادرش در پاريس درگذشت و بالجمله سال

نمود و يأس و خستگی بوی رخ نداد وحّتی در  وان بر دست گرفته به بيان و بنان نشر تعاليم بديعهنس را در عالم

بر تبليغ و خدمت باين امر همی نمود  از مصاحبين و واردين با كمال مّسرت و نوازش تشويق و تحريص مجالس عزا

الحيات دچار ورمی اندرونی  احوالش عليحده است با وی كمال مساعدت نمود و در خاتمه و شوهرش كه شرح

و بيان مسائل استدالل فارغ  افتاده بستری گشت و در همانحال نيز لسانش از ذكر اين امر شده اندك اندك از كار

و برای كشيدن آب از داخل  در حاليكه جمعی از دوستان و اّطبا ببالينش حاضر بودند نبود و در آخرين اوقات حيات

و چندين بار آب كشيدند و  سخن گفت ابهٰی قلب و متانت نشسته باستدالل بر عظمت  ميل بكار بردند بكمال ّقوت

 باز توليد و جمع شد و مرض

 --- ۴۵۵صفحه  ---
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كسان خود را پيش خوانده و با صوتی  ۱۳۲۹از سال  ّشدت نمود تا در يوم جمعه بيست و دويم شهر ذی الّحجه

امشب زحمات و مّشقات شما را بپايان ميرسانم و  ان نموده گفتاظهار تّشكر و قدردانی از مّحبت و رعايتش ضعيف

ارسال عنايت داشتند خواسته بوسيده گفت مرا  ِء غصن اعظم را كه دو روزی قبل برايشلبهاءحضرت عبدا تمثال

مذكور درگذشت و چندی بعد از آن لوحی  و ديگر با من سخن نگوئيد و در ساعت چهار گذشته از شب دراز كنيد

چند از آثار منظومش را در اينجا ثبت  در طلب غفران و بيان مقامات وی صدور يافت و نمونه ای ِءلبهاءعبدا از قلم

 ميداريم و هی هذه :

 ديدم بسی جفا باميد وفای دوست

 نخل وفا نداشت بری جز جفای دوست                

 با آنكه رانده از در خويشم بكام غير

 خويش و بجان آشنای دوست بيگانه ام ز                

 خلقی بّمدعا و مراد خودند شاد

 ما را مراد نيست بجز ّمدعای دوست                

 پا بر سرير دولت سرمد نهاده ام

 تا سر نهاده ام بارادت بپای دوست                

 ناموس و نام و دانش و تقوی و علم و فضل

 م فدای دوستگر شد زكف چه شد همه عال                

 --- ۴۵۶صفحه  ---

 ما را رقيب خواست جدا از حبيب ما

 راضی شديم از او باميد رضای دوست                

 هركس بكوی عشق هوائيش در سر است           
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 طائر بسر ندارد اّلا هوای دوست            

 در ره عشقت ای صنم شيفتهء بال منم

 با غمت آشنا منم چند مغايرت كنی                

 پرده بروی بسته ای زلف بهم شكسته ای

 خاطر خلق خسته ای كز همگان جدا منم                

 شير توئی شكر توئی شاخه توئی ثمر توئی

 شمس توئی قمر توئی ذچره منم هبا منم                

 نور توئی شفق توئی ماه توئی افق توئی

 وئی شاخهءهند با منمخوان مرا قنق ت                

 نخل توئی رطب توئی لعبت نوش لب توئی

 خواجهء با ادب توئی بندهء بيحيا منم                

 قبله توئی صنم توئی دير توئی حرم توئی

 دلبر محترم توئی عاشق بينوا منم                

 من زيم تو نيم نم نی نه كمم و هيچ هم

 دم بيحد و انتها منمتا بتو مّتصل ش                

 شاهد شوخ دلربا گفت بسوی من بيا

 رسته ز كبر و از ريا مظهر كبريا منم                

 --- ۴۵۷صفحه  ---

 ماه عذار دلبرا طور تّجلی تو را

 بی ارنی و لن تری مست می لقا منم                
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 طائره خاك پای تو مست می والی تو            

 تظر عطای تو معترف خطا منممن            

 سسسسسسسسسسسسس                

 عيد است و بقربان تو من جان كنم امروز

 دشواری مردن بخود آسان كنم امروز                

 پيش تو كنم جامهء جان پاره وخود را

 يكباره خالص ازغم هجران كنم امروز                

 تا چند كشم محنت دوری و صبوری

 خود را زپی قرب تو قربان كنم امروز                

 جان را كه بصد آه و فغان خلق سپارند

 ايثار تو من ّخرم و خندان كنم امروز                

 چون ميش بپشم خود از اين پيش چه خسبم

 ازجلد برون آيم و جوالن كنم امروز                

 لبيك زنان بر سر كوی تو نهم روی

 پس در حرمت شكوه ز حرمان كنم امروز                

 اّول بدل سرمه بدان گونه كه رسم است

 خاك قدمت پاك بمژگان كنم امروز                

 --- ۴۵۸صفحه  ---

 از مروهء مهرت بصفا با قدم سعی

 رقصی بسزا بر سر ميدان كنم امروز                
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 دل دلو صفت در رسن زلف تو بندم

 در زمزم آن چاه زنخدان كنم امروز                

 ای ترك بكش تيغ و بياتات بباال

 آخر نگهی بر زده دامان كنم امروز                

 تيغ تو بخون تشنه و من تشنه بابش

 سيراب ثواب است كه عطشان كنم امروز                

 خونم چو صراحی ز گلو ريز كه تامن

 و را شير بپستان كنم امروزمستان ت                

 بر دست و بپا تا بتپم پيش تو در خون

 زنجيری از آن زلف پريشان كنم امروز                

 خواهی چو ز هم بگسلی اعضای وجودم

 دل را بهل از بهر تو بريان كنم امروز                

 گر قابل قربان تو نی اين تن الغر

 وی تو مهمان كنم امروزآن بس كه سگ ك                

 ناصح چه از اين كار كند منع بطائر            

 نپذيرم و صد لعن بشيطان كنم امروز            

 --- ۴۵۹صفحه  ---

 ترجيع بند :

 ما كه محو جمال جانانيم                 فارغ از يار حور و غلمانيم

 و رضوانيم روز و شب در هوای طلعت دوست             بتماشای باغ
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 رهبری غير ازاو نمی جوئيم               دلبری غير از او نميدانيم

 مور زاريم ليك با غم عشق                فارغ از حشمت سليمانيم

 گاه در مصر غربتيم عزيز                 گاه محزون بيت االحزانيم

 نعانيمگاه ديگر ببوی پيرهنی                   ديده روشن چو پير ك

 گاه با قرب فضل او چه هالل              گاه در هجر بدر تابانيم

 گاه كمتر ز خاك رهگذريم                 گاه برتر ز چرخ كيوانيم

 گاه نوريم و گاه ظلماتيم                گاه درويش و گاه سلطانيم

 ازخم موی و پرتو رويش                   گاه كافر گهی مسلمانيم

 ا نهاديم دل بدام غمش                  گاه درديم گاه درمانيمت

 از تّجلی و پرتو رويش                   بزبان دگر غزل خوانيم

 بلبل از هجر گل فغان دارد               ما بوصل تو جان بيفشانيم

 همچه پروانه پيش شمع رخش                تن رهاكرده ايم و سوزانيم

 كعبهء كويش                  همچه طائر هميشه پرانيم از پی طوف

 در حجابيم و مستقيم از ّحق              سرانجام او نميدانيم

 جامه جان اگر ز جان بدريم               ملحق آنشه جهانبانيم

 از دبستان عشق روز ازل                  اين سخن خوانده ايم و ميخوانيم

 ال مبين               چشم حق بين گشا و جلوه ببينكه همين است آن جم

 --- ۴۶۰صفحه  ---

 دانی كه رو بجانب ديگر نميكنم            جز قّصهء تو قّصه ديگر نميكنم

 شوريست در سرم كه ز سر در نميكنم         من ترك عشقبازی و ساغر نميكنم
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 صد بار توبه كردم و ديگر نميكنم                

 ست و نيست در غم جانان مرا قصورعشق ا

 نوشيده ام ز جام الستش می طهور                

 در ديده ام غبار ره دوست گشته طور

 باغ بهشت و سايه طوبی و قصر حور                

 با خاك كوی دوست برابر نميكنم                

 هر روز ميكشند بهر رهگذر مرا

 دوست بهر بوم و بر مرا از جرم عشق                

 از ديدن تو هيچ نباشد حذر مرا

 هرگز نميشود ز سر خود خبر مرا                

 تا در ميان ميكده سر بر نميكنم                

 گفتند زاهدان كه بّسجاده دل سپر

 در دام زهد دانه تزوير را شمر                

 هرگز فريب عشق چو ديوانگان مخور

 شيخم بطعنه گفت حرام است می مخور                

 گفتم بچشم گوش بهر خر نميكنم                

 شوخی نگر كه يار چه مقبول ميكند

 قاتل نگر كه ناز به مقتول ميكند                

 --- ۴۶۱صفحه  ---

 زاهد نگر كه دعوی مجهول ميكند
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 پير مغان حكايت معقول ميكند                

 معذورم ار محال تو باور نميكنم           

 ما را دلی است غرقه بخون از جفای دهر

 كس را نبوده هيچ رهائی ز موج بحر                

 حالی بنوش باده چو باشد فلك بقهر

 اين تقويم بس است كه چون زاهدان شهر                

 ناز و كرشمه برسر منبر نميكنم            

 اه عشق كه كامش دو صد بالستراهی است ر

 درديست درد هجر كه مرگش همی دواست                

 طاير بدام ّطره اين شوخ مبتالست

 حافظ جناب پير مغان با منش وفاست                

 من ترك خاك بوسی اين در نميكنم            

 سسسسسسسسسسسسسسسس                

 مراه نيستهركه شد ديوانهء عشقش دگر گ

 جان به پيش عاشقان همچه پر كاه نيست                

 خرقه پوشان را ببزم جرعه نوشان راه نيست

 زاهد ظاهر پرست از حال ماآگاه نيست                

 در حق ما هرچه گويد جای هيچ اكراه نيست        

 --- ۴۶۲صفحه  ---

 نيكبخت آنكس كه اندر راه او در جستجواست
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 عاقبت با دلبر ديرينهء خود روبرواست                

 ديگراندر هر دو عالم فارغ از هر گفتگوست

 در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست                

 در صراط المستقيم ای دل كسی گمراه نيست        

 رباعی :

 پيمانهء عشق را چو سرشار نمود

 ديانهء خويش را گرفتار نمود

 چون ديد كه عالمی خريدار شدند                

 رخسارهء خويش را پديدار نمود                

 عرصه آمدند كه برخی از اعاظمشان بدين تفصيل است :ه ب و رجال شهيری در اين دوره مابين اهل بها در طهران

ه . ق .  ۱۲۶۴شوال سال كركبود طالقان در شهر  ٴدر قريه ميرزا حسن اديب بنوعی كه در شرح احوال خود نوشت

مّعلم يكی از بنات فتحعليشاه ملّقبه به زينت اّلدوله  شد و پدرش ّمال محّمد تقی چون مدتی در عمارت سلطنتی متولد

درگذشت و  ۱۲۷۵در طالقان بسر برد و در سال  صاحب اعتبار و نام و مكنت گشته گهی در طهران و اوقاتی بود

 اله بود ومّتدرجا مقداری ازتحصيالتدر اين هنگام يازده س ميرزا حسن

 --- ۴۶۳صفحه  ---

ٴ در طهران و نيز در اصفهان نمود و در طهران در مدرسه ادبّيه فارّسيه و عرّبيه و رياّضيه و علوم عقّليه و فقه واصول

 ۱۲۹۱ال و در آغاز جوانی ازدواج اختيار نمود و از س ميرزا صالح ونيز در مدرسهء خان مروی اقامت و تحصيل كرد

علوم شد و شاهزاده كتابخانه خود را بدست وی سپرد  مّدتی نديم شاهزاده عليقلی ميرزا اعتضادالّسلطنه وزير الی

تاّمه حاصل شد چنانكه نامش در ديباچهء كتاب  كتاب نامه دانشوران تأليف مييافت ويرا در انجام آن دخالت چون

ادبّيات گرديد در آن اّيام در حدود سال  رالفنون طهران معّلمو پس از وفات شاهزاده چند سال در دا مذكور است
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قمقام زّخار كه مجلسی منعقد بود همی رفت تا آن  شاهزاده معتمد اّلدوله فرهاد ميرزا برای تأليف كتاب نزد ۱۳۰۴

 نكه بمشربو از دولت لقب اديب العلماِء يافت و با اي انجام شد و بدينرو ميرزا حسن مردی معروف و محترم شد كار

نداشت و با آقا شيخ هادی نجم آبادی معاشرت و  تّصوف انس و الفت داشته از عقيدت باّبيه محترز بود اعتنا

مّكررًا شيخ بوی چنين گفت كه اين  گرفت و چون در ضمن مكالمه و مصاحبه های عقيدتی و علمی محرّميت

عقائد اين طايفه برآمد و بواسطهء  ه بصدد تحقيق ازبابيان است تّنبه و التفات حاصل كرد عقيدت شما موافق عقيدت

 ّسيد مّحمد نامی كه سمت

 --- ۴۶۴صفحه  ---

 بود ۱۳۰۷بدست آورده مطالعه نمود و اين تقريبًا در سال  دوستی و محرّميت با او و شيخ هر دو داشت كتاب ايقان را

 د فاضل شهير قائنی چندی در حجره ای از خانهو آقا محّم و در اوائل بحكمت رفتار كرده زمام احتياط از دست نداد

 طايفه معروف نشد تا اينكه متّدرجًا ترّقيات و شهرت حاصل وی مختفّيا مستورًا بزيست و بدين طريق چندی بنام اين

 ی معارف با ویاولياءسابق نگاشتيم تأسيس نمود برخی از  كرد و چون مدرسهء تربيت طهران را بنوعی كه در بخش

 شهرت دادند . ده مدرسه را بين االنام بنام مدرسهء بهائيانمخاصمت كر

 در اين طائفه در آمد و لوحی در حّقش نيز ابهٰی جمال  و بالجمله ميرزا حسن اديب كه در سنين اخيره اشراق شمس

 ركانِء بود ترّقيات روحانّيه نمود و با علما و البهاءعبدا صدر يافت در دورهء بعد كه سنين سطوع انوار حضرت

اشراف  معدود گرديد و بتبليغ ابهٰی طائفه شد و ازايادی امر  احباب و اغيار معاشرت داشته مرجع رتق و فتق امور اين

 فرانسه و غيرهما مراود و معاشر بود و حسب ميل باطوشقوف و ادبا مبادرت ورزيد و با اعضاِء سفارت روّسيه و

نگاشته تسليم  ابهٰی حيات حضرت اعلی و جمال  در تاريخرساله ای  ۱۳۱۳صاحب قونسول سفارت روس در سال 

 وی نمود كه

 --- ۴۶۵صفحه  ---

 آخر ما اردنا اختصاره لحضور صديقنااالمجد و حبيبنا در آخر رساله و در هامش نسخه چنين مسطور است : هذا
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 لی بما يّتمناه نگاشتهزيد افضاله العالی وبلغه الّله تعا االسعد جناب جاللتماب فخامت نصاب باطوشقوف صاحب

است كه بمعرض قبول فائز گردد . تاريخ شب پانزدهم  و بخط خود محض يادگار خدمت ايشان ارسال نمود اميد

ٴ رساله به قنسول داده شد و روز هيجدهم ذيعقده قّضيه هجری صبح همين شب اين ۱۳۱۳ذی قعدة الحرام  شهر

مفيد واقع شد و بسياری از مردم بيچارهء بی گناه از  نموقع بسيارتيرخوردن ناصراّلدين شاه و فوت او بود و در اي

با اديب داشت و صورت لوحی كه از قلم حضرت  و سياست محفوط ماندند و باطوشقوف مذكور الفت تاّمه سخط

 ّحق وی صدور يافت چنين است : ِء درلبهاءعبدا

 هوالّله                

 مالحظه نمايند . بهٰی االباطوشقف صاحب عليه بهاِءالّله  رسركا

 پروردگار محفوظ و مصون باشند و بالطاف كردگار خوشنود سركار باطوشقف صاحب در صون حمايت - هوالّله

و نور ساطعش در افق عالم چون ستارهء صبحگاهی  و مأمون خدمات آنحضرت در اين انجمن الهی واضح و مشهود

 ۴۶۶ص كه در صحائف وضوح بيقين بدان كه هر نقش و صورتی و در اّشد

و چون نجم حادث آفل ولكن اين نّير خدمات سركار  صفحات مشاهده ميفرمائی عنقريب زائل و چون سايهء بی پايه

 ِء عليك  ع ع"لبهاءفائز گرديد وا وجود متاللئوبا هر صدهزار شكرانه الزم كه باين موهبت از فجر

مدّخليت  ان و ساير بلدان و نيز در بمبئی چنانكه بشرح آورديمطهر و نيز اديب را در تأسيس و تنظيم محافل روحانّيه

موّفق گرديد  ِء نگاشت و باالخره بانلبهاءعرائضی بمحضر حضرت عبدا تاّمه بود و در آغاز تنظيمات محفّليه طهران

ايادی كه  ِء كسانی چند رالبهاءايادی بود و بعدًا بدستور حضرت عبدا و قبل از اقدامات وی محفلی بنام محفل

ايادی  مذكور در هفته يكبار انعقاد مييافت و اعضاِء اولّيه آن بجز مصلحت ميدانستند با خود توام ميكردند و محفل

دكتر مّحمد  بخشايش ، صنيع اّلسلطان و بعدًا دكتر آصف الحكماِء اربعه حاجی عبدالكريم قوام ديوان ، دكتر عطاِءالّله

 حضرت را آورده و مياوريم نيز بودند و در يكی از آثار بقلم  هريك خان و حاجی صدر همدانی كه شرح احوال

مسطور است : در باب مجلس مرقوم نموده بوديد  ِء در خصوص محفل روحانی خطاب باديب چنينلبهاءعبدا
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ولی بايد كه بكّلی كالم سياسی و امور  محافل بسيار مرغوب و محبوب ومطلوب و از اساس دين الّله اينگونه

 در اين مجالسحكومت 

 --- ۴۶۷صفحه  ---

 امور مّلت از تعليم اطفال و ترويج اشغال و توحيد افكار تلّفظ نشود صرف دينی باشد يعنی بجهت تنظيم و تمشيت

و منع فساد و حفظ عباد و ّسد ابواب خالف و تحصيل  و توسيع آثار و ترفيه احوال و محافظهء ضعفاِء واعاشهء عجزا

 برای تبليغ از طهران بسمت اصفهان ۱۳۲۱شهر صفر  ِء در اوائللبهاءب بدستور حضرت عبداو بالجمله ادي وفاق .

محّمد علی قائنی با او بودند و در اّيام اقامتش در  رفت و پسرش ميرزا علی و نيز يكی از بستگانش و هم آقا شيخ

واقعه ّشدت غرض معاندين و در ضمن شرح  نوعی كه در بخش سابق آورديم فتنه واقع شد و اديب خوده ب اصفهان

خانه ای كه در آنجا اقامت داشت  محّبين را بدين مضمون بيان كرد كه چون در آن شب اهل حيرت و اضطراب

با پسرش ميرزا علی ازخانه  ديدگان بخواب نرفت محض مراعات احوال آنان علی الّصباح بغايت مضطرب بوده

به مقصدی معّين اين  ها را نميشناخت و تا وقت عصر بدون توّجه و راهها و خانه بيرون رفته سر بكوچه ها گذاشت

نگريستند و از مّبلغ ،مي انام كه پر ولوله و غوغا و مّسلح و مهّيا بودند و بسويشان سو وآن سو گذشتند و ازمابين انبوه

طی كردند كه  گفتند و آنان را نميشناختند عبور نمودند و چندان راه،مي جديدالورود طهرانی نكوهش كرده بد

 پاهايشان آبله آورده و باز ناچار بخانهء

 --- ۴۶۸صفحه  ---

به ميرزا اسدالّله وزير نوشته مراتب خوف و اضطراب  مسكونهء مذكوره برگشتند و پس از اندك استراحت مكتوبی

لقهء به سلطان الّشهدا كرد و وزير فی الحال باغچه متّع خانه را مّبين داشته عدم صالّحيت اقامت در آنجا را روشن اهل

نمود و خود با اهل و بيتش در آنجا وارد شدند و  كه در دست سرپرستی او بود خلوت كرد حّتی باغبان را خارج را

بانجا برد و معلومشان گشت كه وزير خود دو  بگماشت تا اديب و پسرش را بغايت مراعات احتياط از بيراهه تنی را

گرديد و صغار و كبار همه در كمال خوف و  بيرون نرفت و در اندرون مختفیمراعات احتياط ازخانه  روز برای



357 
 

سنگباران نمودند و عليهذا شش  چه كه روزی اطفال بلد كالسكه اش را در حال عبور پی كرده زيستند،احتياط مي

و از عود بسوی  آباده شدند بسر برده با پسرش باّتفاق يكنفر راهنما با مال چاپاری عازم شبانه روز اديب در آنجا

متّفرق و مّترصد بوده از  گماشتگان حكومت و مأمورين شيخ محّمد تقی نجفی مجتهد طهران مأيوس گشت چه

ظّل الّسلطان  دستگير نمايند و بدان صدد شد كه خود را از محيط حكمرانی عابرين تّجسس ميكردند تا او را يافته

 را بطهران ابالغ دارد و كيفّيت خروج از اصفهانواقعات  خارج كرده بواسطهء تلگراف يا پست اخبار

 اوضاع آباده و شيراز را بدين مضمون آورد كه " با لباس

 --- ۴۶۹صفحه  ---

وزير  دروازه رسيديم دروازه بان خوابيده بود و در بسته آدمه ب تغيير داده روانه شديم و همه جا با احتياط گذشتيم تا

برود بسر امالكش ديگری كه در پهلوی او بود گفت زود  از كن خان ميخواهداو را بيدار كرد گفت پاشو در را ب

برخاست بمن تعظيمی كرد و در را باز كرد و ما هم  خان انعام تو را ميدهد دروازه بان لخت و خواب آلود باش

ر آنجا پياده تاريك تاختيم تا رسيديم بمرغ د او انعام داديم آن نوكر برگشت و ما سه سوار در آنشبه ب دوهزاری

يكی شاهزاده غالمحسين ميرزا ديگری ميرزا باقر  مالها را عوض كنند و انتظار رسيدن دو نفر را هم داشتيم شديم كه

رسيدند به بيابان راندند و با اينكه در مواضعی از  ساعتی مكث كرديم و بالجمله چون صبح نزديك شد و آنان خان

تا شب باقی بود از مواضع خطر گذشته و  مترّصد و در كمين بودند جمعی از گماشتگان حكومت و ّمالها طريق

برايشان بدی پيش نيامد و در عّباسيه كه  راه طی كردند و رئيس چاپارخانه قمشه از احباب بود لذا بالجمله شب و روز

ه شب بچاپارخانه مشغول گشتند و باالخره نيم طايفه بود شب را با احباب بتالوت الواح و مناجات ملك يكنفر از اين

اصفهان و افساد مجتهدان سرايت در  ٴداشت تا فتنه رسيدند و دائی حسين از معاريف بهائيان آنجا كه مراقبت آباده

 قصبه

 --- ۴۷۰صفحه  ---

 همراهانش بخانه خويش برد ولی در همان شب و روزی بعد ننمايد به چاپارخانه وارد شده اديب را شناخت او را با



358 
 

و مدحت الملك حكمران نيز كه از اين امر آگاه بود و  ب و اغيار خبر يافته بمالقات اديب رفتندجمعی از احبا

حاصل نمود و مالقات و  ابهٰی بيشتری از امر  احباب داشت با جمعی از تفنگچيان نزد وی رفت و اّطالع محّبت به

در آن روزها پيوسته اخبار واقعه  و اديبداده در عرفان و ايمان بديع تمامّيت و كماّليت يافت  مكالمه را تكرار

را بّين داشت و بالجمله فتنهء  بدربار طهران رساند و عدم وفاِء قونسول روس مقيم اصفهان اصفهان را كتبًا و تلگرافًا

حكم عالِءاّلدوله والی فارس  نگاشتيم واقع شد تا آنكه حسب ۱۳۲۱ضمن واقعات سال  آباده چنانكه در بخش سابق

اصفهانی خبر يافت و تنی  قصبه را تحت المراقبه به شيرازگسيل داشت و مجتهد نجفی باده مالهای مفسدحكمران آ

نصيحت و موعظت  ابهٰی  فرستاد تا بمدحت الملك در باب حّقيت اسالم و بطالن امر ازمالهای اصفهان را به آباده

صحبت كردند و حكمران  علماِء  و توهين اين امرحكمران لختی از بزرگی اسالم و  نمايد و ّمالها به آباده رسيده با

راهی نه بلكه هر  از اصول معارف و عقايد دينّيه است و تقليد از علماِء را در آن باو چنين گفت كه مطالب بهائيان

 نفسی بايد تّحری كند و تكليف واجبار

 --- ۴۷۱صفحه  ---

 تقد شدند حال اگر شما سر نصرت اسالم و محاّجه بامع باحدی نتوان نمود و آحاد بهائيان بطريق تّحری و تحقيق

در اينجاست محاّجه كن و بطالن اين امر جديد را  بهائيان داريد محضری تنظيم ميكنيم و با تنی از بزرگانشان كه

و او مهلتی خواست و پس از چند روز قبول  تا اين گروه ازعقيدهء خود منصرف شوند و باسالم رو آرند ثابت نما

شدند و حكمران با قدرت و ّقوتش  رؤساِء بلوك آباده را دعوت كرد و در شب مّقرر همه حاضر حكمراننمود و

در نظر گرفت كه  امری مكروه را بعهده گرفت و اديب حضور يافت و مالی مذكور تنظيم مجلس و عدم وقوع

غير معقوله آنها  كند و بظواهرمشهوره و عجائب مسطوره تمّسك و تّشبث  باخبار و روايات معروفه راجع به عالمات

گردد و عدم  مباين نصوص قرآنّيه واخبار صحيحة المعانی است مستند كه مخالف با عقل قطعی و مبانی علّميه و

 ابهٰی اعظم  آفتاب فی وسط الّنهار و امثالها را دليل بر بطالن امر ظهور دجال و حمار و سفيانی نابكار و صيحه از

آورد  بحاراالنوار مجلسی را زير بغمل مستخدمش داده در محضر مّجلد ثالث عشر كتاب شمرد و برای اين منظور
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 مبّين و مّدلل كرد كه ّظن در اصول دينّيه و معارف و عقائد ولی اديب قبل از ورود در كتاب مذكور و روايات مأثور

 ايمانّيه كافی و منجی نيست بلكه يقين و اطمينان بايد و علم

 --- ۴۷۲صفحه  ---

 اسانيد اثنی عّشريه كه در امثال اين كتاب مذكور است در و ايمان شايد و اخبار مجهولة االسناد و غير مسّلمه از طريق

و احدی را بر صّحت اسناد آنها و ترجيحشان بر روايات  افاّده ّظن و گمان تمام نيست تا چه رسد به علم و يقين

مذكوره را اديب بر اساسی صحيح ثابت و استوار كرد  يد تا مقاصدراه و طريقی نه و ساعتی چند بطول انجام مخالف

كتاب را دور گذاشت آنگاه اديب برای وی از  واضح و عيان گشت كه آنچه بيان شد صحيح ميباشد لذا و بر مال

راض ننمود و و او همه را اصغاِء كرده اعت نمود ابهٰی عقّليه و نقّليهء قطّعيهء كتابّيه اثبات حقيقت امر  داليل منطقه

ساختن آنچه در بارهء اين گروه مردم  مطالب كرد و پس از صرف شام پرسشی چند برای روشن اعتراف بصّحت

 پرسيد كه آيا شما جهانی ديگر را پس از مرگ باور داريد ؟ گفته اند نمود نخست

و چنانكه در اصفهان بر اعتقاد بجهان ديگر است  اديب بر وی روشن ساخت كه رفتار اين گروه خود گواه صادق

پذيرفتند و در يزد و غيره كشتند و سوختند از هم  كه آنچه از ستم بر ايشان كردند بردباری نموده بجان ديده شد

و عيال و اوالد چيزی را دريغ ننمودند و از  و مظلومان تمامت باليای وارده را قبول كردند و از بذل مال دريدند

 با همهء اين امور آيا دليلی ديگر خود دست نكشيدند و عقيدت و آئين

 --- ۴۷۳صفحه  ---

شد آنگاه در بارهء زناشوئی و اختصاص زوّجيت پرسيد و  برای اعتقادشان بحيات اخری الزم است و ّمال كامال متنّبه

فق بغايت محكم و متين و موا ابهٰی حدود مّقرره در امر  قوانين اديان را در اين باب شمرده مّدلل داشت كه اديب

ابراز امتنان و مّسرت نموده خارج شد و اديب  و انصاف ميباشد و مال از سئواالت خود اظهار خجلت و از وی عدل

مكاتيبی از طهران مشتمل بر دو مكتوب  كيّفيت سفرش از آباده به شيراز چنين نوشت كه در همان اّيام خود در بيان

صفر و مطابق با  ۲۸تاريخ هر دو در  يد محّمد تقی منشادی كهاسدالّله اصفهانی و جناب آقا ّس از جناب آقا ميرزا
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كرده بودند رسيد و هر دو نوشته  جميع دكاكين اصفهان بسته شد و هجوم و بلوای عمومی وقتی كه دو روز قبل

ل مولی الوری مّكرر دعا در ّحق اه در اصفهان و يزد اتّفاق افتاده كه دو روز است حضرت بودند نميدانيم چه واقعه

 و لوح مبارك اّول آن اين است كه مالحظه مينمائيد : نمايند،يزد و اصفهان مي

عبدك  الی ملكوت الّعزة والجالل و ادعوك ان تفتح علی وجه " الهی الهی اّنی ابسط اّكف الّضراعة واالبتهال

 ملكوت غيبك تفريدك و شئون تقديسك و تؤّيده بجنود االديب بابك اّلرحيب و تلهم آيات توحيدك و اسرار

 وجيوش جبروت عظمتك ّرب ّرب انجده بّقوة ملكوّتية و قدرة

 --- ۴۷۴صفحه  ---

 و ينتصر علی اهل الجفاِء وتظهر قدرتك القاهره علی ّكل رّبانّية حّتی يقاوم بهما هجوم االعداِء و رجوم اهل البغضاِء

سرور  اصفهان انشاِءالّله روح و ريحان است و سبب الهی سفر االشياِء اّنك انت القوّی المقتدرالقدير ای اديب دبستان

هر  خلوتگه راز جمال اعلی روحی له الفداِء برسيد در اصفهان قلب ياران اگر ممكن است از اصفهان تا بشيراز كه

و  در نشر نفحات الهی قصوری ندارند بلكه شب و روز بجان نوع كه ياران صالح و مصلحت دانند مجری داريد زيرا

 دارند اّما در شيراز بايد در بدايت حكمت امر را ملحوظ د لذا هر نوع كه مناسب دانند بان قسم مجریدل كوشن

غيب الهی نمائيد و بكمال تّضرع طلب عون و عنايت ه ب داريد اّول با بزرگان اغيار معاشر و مجالس گرديد و توّجه

ی و حركت شوقّيه و بيان فصيح با هركس اله تا فيض روح القدس مدد فرمايد و چون به روش و سلوك فرمائيد

باده حقايق و معانی سرمست شوند و در سر  ابواب هدی گشوده گردد وجام عطا بدور آيد و نفوس از الفت نمائيد

شود و اشراق بر  ابهٰی حضرت اعلی  جّنت  الهی نيز مالقات فرمائيد و تشويق و تحريص كنيد كه موطن با احّبای

 آفاق نمايد

 ّتحّية والّثناِء ع ع " .و عليك ال

 خالصه پس از چندی لوح مّقدس رسيد و دستورالعمل

 --- ۴۷۵صفحه  ---
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 شد ) پس بكمال سرور بجانب شيراز حركت كردم عجب رفتن به شيراز ( و تّوقف اديب در آباده قريب به شش ماه

هر مسافری كه وارد ميشد از حالش  هنگامه ميديدم و آنكه در هر قريه و دهی كه ميرسيديم خلق را آماده و مهّيای

با نهايت اشتياق مالقات را داشتند و ماهم مسافر  ميكردند و بد ميگفتند چنانكه احبابی كه در آنجاها بودند تّجسس

ما بيايند و از دور و خّفيه اظهار محّبتی  كسی ما را نمی شناخت با آنحال جرأت نداشتند بازادی پيش بوديم و

قاصدی به شيراز رفته محل ومنزل  رقان كه يك منزلی شيراز است چهار روز توّقف كردم كهدر ز ميكردند حّتی

بيايند كه مبادا آنها شناخته شوند و  در آن چهار روز حّتی آدمهای مرا نگذاشتند از ترس بيرون ورود مرا تعيين كند

ه من بودم وارد شود حّتی ك از شب گذشته احدی از احباب جرأت نداشت در آن منزلی جز ساعت چهار و پنج

كه بعد ازنصف شب  كه احدی مّطلع نشود كه در آن مّحل كسی است تا شب چهارم مالهای ما را پنهان كرده بودند

به شيراز رسيديم كه  خود پياده بيرون رفتيم و سوار شديم . مختصر اينكه وقتی مالهای ما را آهسته بيرون بردند و ما

 علما و هجوم عوام حكومت از شهر خارج كرده بود و ديگران هم ا بجهت غوغایمعروفين از احّباِءالّله ر

 در كمال ترس و خوف بودند و حّتی بنحوی سخت بود كه

 --- ۴۷۶صفحه  ---

را ازترس از يكديگر برميگردانيدند و با هم اظهار  دونفر احباب كه در كوچه مصادفًا مواجه ميشدند روی خود

 كردند .،نمي آشنائی

 با يار و اغيار مالقات نمود و شهر نيز آرام شد و مجالس احّبا لجمله اديب پس از چندی توّقف در شيراز مّتدرجاو با

يوم قبل از عيد  ۱۵ِء عازم بمبئی گرديد و در لبهاءعبدا تشكيل گشت وسپس بموجب لوحی واصل ازمحضر حضرت

هند حركت كرد و به بمبئی وارد شده چندی  سمتدر يوم غدير با پسرش ميرزا علی وميرزا محمود زرقانی ب نوروز

و مأمور سير و سفر تبليغی در بالد  ِء بسر بردلبهاءّعكا رفته چندی در جوار عنايت حضرت عبدا بماند آنگاه به

نمود پس از طريق فارس  اسپراك امريكائی در بمبئی و كلكته ورنگون ومندلی سفر هندوستان گرديد و با مستر

محفل شور و معاشرت و  گرفت وبه ّحل و عقد امور راجعهء باين طائفه وعضوّيت ه در طهران قرارعودت بايران كرد
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مدفون گشت و از او  درگذشت و در بقعهء امامزاده معصوم ۱۳۲۷ششم ذيقعده  تبليغ اركان واشراف پرداخت تا در

و گاهی شعر نيز  باين امر موجود استو بعضی ازامور تاريّخيه راجعه  ابهٰی  رسائل و مقاالتی در دالئل اثبات امر

 ثبت ميداريم : ميگفت كه چند بيتی از آن را محض نمونه

 --- ۴۷۷صفحه  ---

 ابهٰی گذشتم از جهان از فيض 

 ابهٰی گرفتم ملك جان از فيض                 

 مكان را در نورديدم ز فضلش

 ابهٰی شدم بر المكان از فيض                 

 ون كردم نهادمسر ازعالم بر

 ابهٰی قدم بر آسمان از فيض                 

 ايضا:

 ای ساقی روحانی وی جوهر انسانی

 لطفی كن و جامی ده زان بادهء روحانی                

 زان بادهء الهوتی زان حقهء ياقوتی

 كاين بسته ناسوتی آزاد شود آنی                

 نی شاعرم و ماهر نی كاذبم و ساحر

 هذا شطح وجدانی هذا جذب روحانی                

 ۱۳۱۹فی شهر رجب                         

 ايضا در اّيام اقامت در كلكته سرود :

 تشعشعات جميالنه از رخ منظور
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 بتافت بر دل و از سر ربود عقل و شعور                

 لهيب نار رخش آنچنان زبانه كشيد

 شته جسد همچو شمعی از كافوركه ذوب گ                

 --- ۴۷۸صفحه  ---

 از آن حرارت مفرط عليل گشتم و زار

 حليف بستر و كاشانه گشته و مهجور                

 اديب درس حقيقت بگويدت نه مجاز

 بگير راه حقيقت كه تا شوی منصور                

 ايضا :

 ردند تكاپواين ّمدعيان در طلب يار بهر سو                 ك

 وز پيش و پس از هم نهادند دو بارو              كردند هياهو

 گر مرد رهی از همه اوهام حذر كن                راستار گذر كن

 اينك به وثاق آمده آن يار پری رو               با طلعت نيكو

 از اّول ابداع نهان بود جمالش                  در مغرب ذاتش

 اتی كه كليمش ارنی گو                 رخ كرده چو ليموآن جوهر ذ

حيدرّيه  در تربت ۱۲۷۷الشهير به حاجی نديم باشی بسال  ديگر از بزرگان بهائيان طهران در اين دور خوش بين

ازغندی  از علماِء مردی نيك طينت و متّنفذ بوده و با ميرزا احمد خراسان متولد گرديد و والدش حاجی ّسيد محّمد

پای بند  معاشرت و مصاحبت ميكرد و اّطالع ازاين امر يافت ولی سابق اّلذكر در بخشهای اّول نسبت سببی داشته

 ميخواست و ايمان نياورد و در عين حال فيمابين ازغندی معجزات وكرامات منقوله بود نظائر آن امور عجيبه

 --- ۴۷۹صفحه  ---
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وتّابی ازمرافقت و مداخلت در امور امر بديع نكرد و  و مرابطه بودو مستوفی سابق الوصف خراسان واسطهء مراسله 

به نجف  ۱۳۰۶تربت و مشهد بطهران آمد و بسال  خوش بين مذكور پس از فراغت از تحصيالت مقّدماتی در پسرش

 iو اصول كرده مراجعت نمود و بعد از چندی باز ب نزد آخوند مالكاظم مجتهد شهير خراسان تحصيل فقه رفته

مجموعا پنج سنه شد و پس از عودت بطهران نزد  برگشته مشغول بتحصيل گرديد وّمدت تحصيالتش در آنحا فنج

ه ب خدمات دولتی گرديد و نوبتی باتفاق نظام الملك كه جمعه زيسته اداره شرعّيات كرد و بعدًا وارد در دائره امام

سيادت و علم و فضل ونطق و بيان كه او را بود و ّزی  حكمرانی خراسان رفت بزيست و با شخّصيت و سيمای محترم

در طهران وقوع  ۱۳۱۱ايمانش در اين امر بسال  و يافت و بعنوان حاجی نديم باشی معروف گرديد و اّطالع شهرت

معاشرت داشت و نزد معاشرينش ازعلماِء و امراِء و  و سالها در ّظل اين امر بوده با محترمين و اّعزهء اهل بها يافت

ممكن بود نسبت باين امر انجام داد و در سال  و غيرهم بنام اين امر معروف نگرديد و محرمانه خدماتی كه انشهزادگ

سفری به ارض مقصود كرد اّيامی  ۱۳۵۷سال  دائرهء عدلّيه وارد شد ولی باالخره پرده از كار برداشت و در در ۱۳۲۴

 در محضر

 --- ۴۸۰صفحه  ---

 

 چندی در انگلستان به نطق و بيان پرداخت و بعدها ر برد مأمور سفر باروپا گرديدمبارك حضرت وّلی امرالّله بس

 و او را ذوق شعری و طبع سليم ميباشد و در انجمن ادبی سفرهائی در اقسام ايران بمنظور تبليغ وتشويق بنمود

درالعلماِء همدانی ابوالقاسم ص ديگر حاجی ّسيد احمد صدرالعلماِءابن حاجی ّسيد طهران سالها عضويت نمود .

را داشته با شخّصيت و  مباشرت امور كتابت شرعّيه حاجی ميرزا هادی مجتهد همدانی وحاحی ّسيد ابوالقاسم

بسيار خوش  و پسرش آقا ّسيد احمد مذكور در صغر سن با پدر سفر حج كرد و محبوبّيت و اخالق كريمه ميزيست

 بود و تحصيالت اولّيه در همدان نزد والد و سائر علماءِ  قيافه و هوشمند و متواضع و مائل بتحقيق در امور
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و علوم دينّيه و حكمت و كالم وتّصوف احاطه  و مّدرسين نمود و در اصفهان و عراق عرب تكميل كرد و در فنون

يافت و بعد از فوت پدر بهمدان رفته بماند و  بطهران اقامت جسته در مدرسهء معروف خان مروی اقامت يافت پس

كرد و در خالل دفعات مالقات با طبيب مذكور  ه . ق . بيمار شده معالجه را بطبيب بهائی اسرائيلی رجوع ۱۳۱۶ بسال

 بوی چنين گفت هرگاه از تحقيق  حّقيت اسالم بميان آورد و طبيب بحث در امر بهائی كرده سخن از

 

 --- ۴۸۱صفحه  ---

تحقيق  مباحثه ميكنيم و او طالب ر بارهء امر اسالم و موسوّيتجديد فراغت يابيد با يكديگر دصّحت و بطالن اين امر 

اّيام عازم طهران شده در  طبيب مذكور مالقات و مكالمه در اينخصوص كرد و در همان شد و بواسطهء ابهٰی امر 

پدرش داشت بدست  ّتدرس مشغول گشت و لقب صدرالعلماِء و رتبهء دولتی را كه مدرسهء خان مروی بتدريس و

فائز بايمان بديع  ِءلبهاءو حضرت عبدا ابهٰی رسيده از زيارت الواح وآثار جمال  و نيز بمالقات مبّلغين بهائی آورد

بعضی از آنان مانند  با كثيری از معاريف علماِء اقامت حّجت و بيان داشت و گرديد و قيام بتبليغ و نشر اين امر نمود و

درس تبليغ  نيز منابر و در مجامع تلويحا" تّعرض بوی نمودند و غرض ورزيده بر ميرزا محّمد رضا واعظ همدانی

تنظيم گشته  پرداختند  و صورت دروس ابهٰی دالئل و حجج بر اثبات امر  تأسيس كرده ّعده ای نزد وی بتعليم اقامه

 حاصل كرده ازمّبلغين معروف گرديدند و برای حاجی كتابی حجيم گرديد و تالمذه ّقوت بيان و جنان

رسيد و او را بلقب صدراّلصدور خواندند و باالخره در  ِءلبهاءالواح بسيار حاوی الطاف بيشمار از حضرت عبداصدر 

ديگر ميرزا  مدفون گشت و عائله از وی برقرار گرديد . بطهران درگذشت و در مقبرهء امام زاده معصوم ۱۳۲۵ سال

 علی اكبرخان روحانی ميالنی ( مّحب الّسلطان )

 --- ۴۸۲صفحه  ---

 بواسطهء اخوان بزرگ كه اخالف كربالئی عّباس ميالنی از پس از فوت پدر متّعصب با وجود تّعصب وممانعت مادر

ه . ق . مؤمن و موقن  ۱۳۰۸در سن نوزده سالگی  مؤمنين دورهء حضرت نقطه اولی بودند و بواسطهء خويشان مادری
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 از ۱۳۱۰استنساخ الواح و آثار بديعه پرداخت و بسال ه تبريزبشد و با خط زيبای نسخ و نستعليق خود در  ابهٰی بامر 

مقيم و مشتغل شده نيز كتابت آيات و بّينات مينمود  جهت ّشدت تّعرض معاندين مهاجرت كرده در بخارا و سمرقند

افنان  ابوالفضل گلپايگانی و حاجی ميرزا محمود با هيجده تن ديگر از احباب كه از آنجمله آقا ميرزا ۱۳۱۳ و بسال

وآيات كرد آنگاه مراجعت به عشق آباد نمود  عكا شتافته شش ماه در جوار فضل و عطا مانده كتابت الواحه ب بودند

 ۱۳۱۵به سير و سفر تبليغی پرداخت باز در سال  بزيست و باّتفاق ابن ابهر ّمدت دو سال در آذربايجان و كمافی السابق

باّتفاق ابن  ۱۳۱۶الواح و آيات كرد پس در سال  ِء استنساخلبهاءعبداشتافت و ّمدت سالی بدستور حضرت  به ّعكا

و  مظفراّلدين شاه توسط ميرزا احمدخان صنيع الّسلطنه مراجعت بطهران نموده سكونت گرفت و در مطبعه شاهی ابهر

ر و مّصحح دربار سلطنتی تأسيس يافته داخل شده مدي باشی از احّبای مخلص و مّقرب،پسرش ميرزا ابراهيم ّعكاس

 گشت

 --- ۴۸۳صفحه  ---

 كه اوائل تأسيس منتظم محفل روحانی طهران بود ۱۳۲۰و شروع به كتابت و طبع عكس و نشر الواح نمود و در سال

خدمت مذكور منصوب شد كتب و الواح و آثار كه ه ب پی در پی ۱۳۳۸عضويت و منشی منتخب گرديد و تا سال ه ب

غريق سرور و نشاط كرد و بعد از فوت  آبی انتشار يافت اّحبای بالد رازيبايش بطبع عكسی و رنگ  ّخطه ب

مذكوره شد چهارسالی بعد بسمت رياست  تغيير اسلوب دولت و تأسيس نظّميه جديد داخل ادارهء مظفراّلدين شاه و

يه از ّمالها و معاندين حكم انفصالش ازنظّم حسب اقدامات جمعی از ۱۳۳۱مّعين گشت و در سال  محكمه اداری

رئيس ّكل نظمّيه مجری ساخت و ّمدت نه سال  قوام الّسلطنه رئيس الوزراِء صدور يافت و وستد اهل سوئدی جانب

و در اوائل سلطنت پهلوی ماشين  كشيده تمامت اوقات را بنوع مذكور مصروف در خدمات امر كرد دست از شغل

و نشر كرد و سفری نيز با عائله  نشريات امرّيه را طبعتهّيه نموده بدانوسيله الواح و آثار و  طبع سنگی اوپاغراف

را  استنساخ الواح و آيات شتافت مراجعت كرد و در بعضی ازلجنات عضو بوده خدمات بزيارت حضرت وّلی امرالّله

 ديگر حاجی غالمرضا امين امين ابن حاجی محّمد حسن روحانی برقرار ماند .ٴ نيز انجام داد و از وی عائله
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 --- ۴۸۴ صفحه ---

و تاجری با ثروت و امالك و معاشر با مجتهدين و  كه اصال" از اهل كالردشت ( نور ) مازندران و ساكن طهران

ارشدش آقا غالمرضا در صغر سن با پدر به  بود چندی در اصفهان اقامت جسته ازدواج نمود و پسر اعاظم و اركان

محاسبات پدر را بدست گرفت و با ثروت و  و تجارتحاجی شد و چون بحد بلوغ و رشد رسيد امور ّمكه رفته

حسن المنظر حلواالخالق كريم و  با عرفا و ادبا و ظرفا و غيرهم زيست و مردی قوی االركان جالل و معاشرت

قمری  ۱۳۲۱و در حدود سال  و آزموده در شئون زندگانی وجليل و با احتشام گشت بزرگ منش و ّبری از تعّصبات

و حاجی غالمرضا بنوعی كه در  و برادر كهترش حاجی غالمحسين نيز مقبل و مّصدق شد .گرديد ابهٰی مؤمن بامر 

نمود و بمقتضای سعی و  امين اردكانی نگاشتيم با او ارتباط و حسن عقيدت حاصل ضمن احوال حاجی ابوالحسن

ِء كه بوی لبهاءعبدا خويش در امور حقوق الّله نمايد و بمفاد دستور حضرت كوشش حاجی امين كه او را نائب

در مقامات  راهنمائيشه مشورت دارد و پيروی نمايد تماما" با وی متّحد شده ب فرمودند باحاجی امين در كّليهء امور

 امين نائب وی شده وپس از وفاتش امين حقوق گرديد  عرفان تكميل يافت و در اواخر سنين حيات حاجی

 --- ۴۸۵صفحه  ---

در طهران  ۱۳۵۸طائفه رسيد و عاقبت بسال  و توّجه و مّحبت آحاد اين ابهٰی ار مركز مقامی عالی از اعتبه ب و

ِء لبهاءگشت و نمونه ای از بيانات حضرت عبدا و با كمال تجليل و احترام در گلستان جاويد بهائی مدفون درگذشت

 است : در ّحق وی چنين

 بهٰی " طهران جناب حاجی غالمرضا عليه بهاِءالّله اال

 هوالّله                

 ثابت مستقيم نموده كه هر سامعی مفتون اخالق تو گردد شخص ای ثابت بر پيمان   جناب امين چنان ستايش از آن

 غرض،ندارد و مرادی جز خدمت باستان مقّدس نجويد بي ستايش امين دلنشين است زيرا مقصدی جز بيان حقيقت

و نيايش از جميع اّحباِء رجال و نساِء كند كه  همواره ستايشاست و بی مرض آنچه گويد مّسلم است و مّقرر 
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چنان كه تو را مثل خويش مفلس و آزاد از كم و  ثابت اند و راسخ و قائم اند و خادم جناب امين را مقصد الحمدالّله

 بی قيد در اين ولی او غنی است و توانگر و با وجود اين با او همدم  و همراز گرد تا بی توشه و زاد نشوی بيش نمايد

نمايد مقصد عبودّيت است لهذا يار و نديم  و ثمر اگر زحمتی كشد باميد خدمت است و اگر تجارتی جهان بی نتيجه

خدمت پردازی زيرا امين امين ه ب بستر و گليم گردی و در غيبوبت او مّحل او تعيين شدی كه باش ولو بی

 ئی الخ "لبهاءعبدا

 --- ۴۸۶صفحه  ---

حضرت امين امين الهی حاجی غالمرضا توسط محفل  صعوده اف مبارك حضرت وّلی امرالّله راجع بو صورت تلگر

 هجری شمسی اين است : ۱۳۱۸ديماه  ۳بغداد مورخه  روحانی

ِء لبهاءاهل ا ركن الّشديد لجامعةوت و اّلرسوخ اّلرجل اّلرشيد والالّثب " بّلغوا طهران  القلوب متأّسفة متحّسرة لفقدان آية

 بهٰی اّلصافين فی الفردوس اال ارفعه الّله الی مقام تتوق اليه افئدة والّناشر للوائها قد خادمها و امينها و الحافظ لكيانهاو 

واّيدهم علی االقتفاِء اثره والّسلوك فی  واعوانه و محّبه فی ذالك االقليم الجليل الّصبرالجميل الهم الّله كافة منتسبيه

 "شوقی رّبانی"                    .        احزانهم و ادعوللفقيد ّكل خير فی ّكل عالم من عوالمهفی  منهجه اّنی اشاركهم

اصفهان  گلسرخ بگوم ) معروف به آقازاده خانم از سادات امامی ( ديگر فائزه خانم ، نام اصليش فاطمه سلطان بگوم

رت نقطه در بيت امام جمعه رسيد و با ّمالها در حض مالقاته بنت ميرزا محّمد حسين نقاش از علماِء كه مّكررا" ب

فئه حمايت مينمود و در يكصدو بيست  حضرت موافقت نكرد و بعدا" سالها حيات داشته از اين با آن معارضت

جوانی از خرافات و  و دختر مذكورش كه بجمال صورت و ذكاوت مّتصف بود ودر ريعان سالگی در گذشت

 و متّنفر عادات قديمهء نسوان وطن محترز

 --- ۴۸۷صفحه  ---

قلمدان ساز كه باوهام و تقاليد عالقهء مفرط داشت  گرديد و با چنان احوال به پسر ّعم خود آقا ّسيد صادق نقاش

ه گشتند و فائزه بايمان بديع فائز گرديد و متدرجا" ب و ازدواج نمود و بعد چندی مّتفقا" بطهران آمده مقيم وصلت
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زبان بتبليغ گشود و مشتهر گرديد و شوهر مخالفت  ان و رجال اين طائفه ترّقی در عرفان يافتهومخالطه با نسو مرادوه

اختالف و مفارقت گذشت چنانچه آقا ّسيد صادق ه ب عقيدت و اسلوب معاشرتش نمود و سالهای بسيار مابينشان در

ر خانه مجالس بهائی برقرار كرده و و فائزه خانم د و اوراد اسالمی و مجلس روضه خانی در خانه ميپرداخت نمازه ب

با مسالمت و حسن سلوك متدرجا" موّفق بتبليغ وی  هدايت شوهر همی از مّبلغين بخانه آورد و باالخره محض

اّتفاق سفری به ّعكا كردند و اّيامی چند ه بق  ه . ۱۳۱۶ّكلی آسوده خاطر شد و در سال ه و از اين رهگذر ب گرديد

ناقض اكبر آشكار شده بود  ٴظاهرهٴ صريحه ِء بسر بردند و چون تازه معارضاتلبهاءاحضرت عبد در جوار افضال

آثار نقض يابند برچينند و بدين طريق عودت  نشر انوار عهد و ميقاق فرموده دستور دادند كه هرجا از را مأمور ايشان

 پيمان الهی يد بيضا ميكرد و فيمابين  ثابته فائزه گرديد و در تبليغ امر و نصرت ٴكردند و فائزه ، مبّلغه ايرانه ب

 --- ۴۸۸صفحه  ---

تبليغ و آگاهی ذكور و اناث كرد و  نسوان شهرت و مقامی ارجمند يافت و هّمت خود را حصر در اهل بها خصوصًا

مشتعل و منجذب ساخت و با  را ءاجی ميرزا صادق بن محبوب الّشهداجمله ح وازآن نمود . اصفهان رفته نشر امره ب

ِء فائز گرديد لبهاءعبدا زيارت حضرته وجه ّكرة ثانيه ب اينه شوق عزم ّعكا نمود و به ب د مّتفق با هر دو دخترانشخو

رفتند و امالك مشتركه  اصفهانه جالل بن سلطان الّشهداِء را با خود آورده مّتفقا" ب و عودت بايران كردند و ميرزا

وقت تقسيم  تا آن پس از شهادت سلطان الّشهداِء و محبوب الّشهداِء مذكور كه بين ميرزا جالل و ميرزا محّمد صادق

اناث سرافراز  مفروز داشتند و فائزه بتبليغ نسوان و اداِء نطق در مجامع نيافته بود تفكيك كردند و سهم ميرزا جالل را

سال ه ب و در طهران تا در اواخر دچار بيماريها و ضعف پيری گرديد شد و برای تبليغ مسافرتها ببالد كشور كرد

از  و آثاری بسيار ابهٰی جاويد مدفون گشت و در حّقش يك لوح  درگذشت و با اجالل و اعزاز در گلستان ۱۳۴۶

 ِء :لبهاءعبدا جمله اين اثر معنبر از حضرت كلك ميثاق ميباشد از آن

: 

    --- ۴۸۹صفحه  ---
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 هوالّله                     

 بهٰی عليها بهاِءاالامةالّله المنجذبه فائزة 

 

 هوالّله                        

 گرديد كه در نزول بالِء و ّشدت و اّذيت وجفا و ضرب " ای فائزة   ای راضية  از قرار معلوم محّقق و مثبوت

و شكور  پس حال در سبيل الهی ازهرجهت امتحان  چماق اعداِء و تازيانه اهل بعضاِء صبوری و حمول و غيوری

تو نامه ه خط خود به درگاه الهی گرديد لهذا ب ثابت و راسخ ماندی و اين مّشقت و محنت سبب قرّبيت و ديدی

افتادی و در كمال استقامت چوب و  چنين بالئی جديده خدا را كه چنين ضربی شديد يافتی و ب نگارم  شكر كن

موهبت  ,عنايت بود, رحمت بود ,آشوب نبود, توپ نبود  ,را مقاومت نمودی اين چوب نبود نكگوگرز و د چماق

  ,ح بدست گشتقد ,سرمست شد راه ّحق را از اين جام سرشار بسيار بايد  .احدّيت بود زيرا در سبيل حضرت  ,بود

 ,صهبای وفا خوشی و شادمانی يابد ولی اگر نفسی از اين  ,انگوری هر گورخری نشأة يابدٴ از باده ,پرست شد،می

وقتی ازاين جام نصيب يابد از حاال  اگر ,ّسيد صادق را تّحيت اين مشتاق ابالغ دارجناب آقا  كاری كرده است .

 ِء عليك  ع ع "لبهاءوا . نوش جان باد

 --- ۴۹۰صفحه  ---

سلطان  مهدی روضه خوان از علماِء زرگر ازبهائيان كه شوهر يدش سو فائزه را فرزندی نشد و نسلی نيست و برادر

خدمت  چندی در بادكوبه نزد آقا ّسيد نصرالّله باقراف در مسافرخانه محّمد كه،ر ّسيد علیسابق اّلذكر بود  ديگ خانم

اّلذكر  داشت كه دخترش ُالّفتيه خانم زوجه خليل مهربان سابق نمود و برادر ديگر بنام آقا ّسيد يحيی و نيز خواهری

قلی ،علي نی االصل كه در طهران رشد يافتند وپسران كالنتر كاشا خان نبيل اّلدوله،خان و عليقلی،ديگر حسينقلی بود .

در  انگليزی كرد و در اّيام اقامت حاجی مونس سابق الوصف كفالت برادر مهتر تربيت مدرسه يافته تحصيله خان ب

سير ٴ جادهه و خواست بّزی درويشان قدم ب درويشی داخل شد منجذبين باو در آمده به سلك طريقتٴ طهران در زمره
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كه  را ازآن خيال منصرف ساختند تا هنگامی، وي ,همدست كرده ادر مذكور جمعی از احباب را با خودو سفر نهد بر

 ) و باه . ق . ۱۳۱۸( را به ّعكا طلبيدند ، نمود وي،امريكا مي ِء آقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانی را مأمورلبهاءحضرت عبدا

مكالمات ميرزا  ت و درس وجز خدمت ترجمه خطاباه ب امريكاميرزا بعنوان مترجم فرستادند و در اّيام اقامت در بالد 

 ايرانه انگليزی مساعدت كرد و بعد از عودت به كتاب ايقان بٴ در ترجمه

 --- ۴۹۱صفحه  ---

با  امريكا برد و در آنجاه به واشنگتن شد و محّصلی چند ايرانی ب شارژ دافر سفارت ايران ۱۳۲۸باری ديگر در سال 

و  معنًا ترقّيات كرد و در ارتباط ايران و امريكا خدماتی نمود امريكاّئيه وصلت نمود ومتدرجًا ظاهرا و ٴخانمی بهاّئيه

و . اّيامی پيشكار مختار وليعهدی احمد شاه در ايران گرديد سپس نوبتی شارژ دافر ايران در سفارت اسالمبول گشت

كشور سفر  صنايع ايرانی پرداخت و هم در بالد آن يگرتجارت قالی و ده امريكا كرده به باالخره با عائله مراجعت ب

انگليزی ادا كرد و ترويج معارف بهائی نمود و ه ب انواع موضوعات ادّبيه و صنعّتيه خطابه های فصيح و بليغ نموده در

از جوانان انگليزی بپايان رساند با دكتر كارپنتر ٴ م كه تحصيالت ادّبيهبرجای ماند و دخترش مرّضيه خان از او عائله

در طهران مريض و بستری شد با هم بامريكا  امريكائی وصلت نموده با هم بطهران آمدند و دكتر مزبور بهائی

 ه . ق . درگذشت . ۱۳۵۴و دكتر در آنجا بسال  مراجعت كردند

 اوضاع و احوالخان ورقاِء پسر ارشد ورقاِء شهيد كه در ضمن  و از اعاظم بهائيان طهران در اين دور ميرزا عزيزالّله

 اسرای زنجان بطهران بخانه جهانشاه خان رفته آنان را آذربايجان مذكور ميباشد بعد از ورود پدر و برادر و سائر

 مالقات نمود و تأّسف از مفارقت خورد و ورقا ويرا نهی از ذهاب

 --- ۴۹۲صفحه  ---

 كرد تا چون شهادت پدر و برادر واقع شد و سالی اسراءِ ٴ محافظت از خود و اقدامات در بارهو اياب با ايشان و امر ب

 ّجد مادری به ّعكا رفته اّيامی در جوار فضل و عنايت حضرت هجری ) باّتفاق حاجی ميرزا عبدالّله خان ۱۳۱۴بعد (

عظيم پدر واالگهر و برادر پرجوهرش و انتساب آن  ِء زيست و پس از عودت و اقامت بّعلت فداكاریلبهاءعبدا
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ِء كه ويرا بسرپرستی آقاميرزا لبهاءحضرت عبدا يشأن در عرفان و ايمان و مخصوصًا بّعلت شفقت بيكرانعال خاندان

مذكور اقامت و پذيرائی ميشد و هم  طالقانی سپردند و در خانه آقا محّمد كريم عّطار معروف ماجد حسن اديب

ه و عزيز و دردانه بين بهائيان بود و ب ام عموماخالقی و تربيت پدری بغايت مّحل توّجه و احتر بعالوه زيبائی و فضائل

و با سرمايه و دستور اديب  ِء دادندلبهاءو فرانسه پرداخت و با سرمايه ای كه حضرت عبدا تكميل تحصيالت فارسی

و جوانان شريف نو ايمان  ميثاقيه تأسيس گشت كه بانوسيله با عده ای از نونهاالن مذكور مغازه و شركتی بنام شركت

از آنان پيوسته در تالش  و با شور عشقی كه ميراثًا و بعدًا حاصل داشت با عده ای ات روحانّيه اين امر پرداختبخدم

باشد ،حضرت مي و بستگان عزيز آن زيارات ّعكا ميشدند و چنان نمود داشت كه ازنزديكان و تكاپوی شرف اندوزی

 را و هماره جذبه مخصوص وي

 --- ۴۹۳صفحه  ---

 و چون اجازت نشد مراجعت بطهران كرد و تقريبًا دو سالی د و نوبتی مغازه را گذاشته بدانسو دويدبدانسو ميكشي

ِء و لبهاءو حضرت عبدا ابهٰی غالبا ستايش جمال  حال همانه بيش نگذشت و مغازه و شركت منحل گشت و او ب

ت بانك استقراض روس گرديد و مسيو خدم برادر شهيد كرده جوانان صالح را تبليغ مينمود تا آنكه وارد ذكر پدر و

و او يگانه واسطهء فيمابين رجال و  متّنفذ بانك غايت اعتماد و محبت و احترام باو حاصل نمود گروبه حاكم مقتدر

در قسمت عليای شهر و  متّنفذين كشور با آن بانك پرقوت قرار گرفت و خانه و اثاثيه ی امور و محترميناولياء

با سواران قوی هيكل با  مخصوص فراهم گرديد و غالبًا سوار بر آن درشكه خود و سر طويلهدرشكه با اسب زيبا و 

ناچار از احترامش  پی رتق و فتق امور ميگذشت و فالن الملك و بهمان اّلدوله ها لباسها و نشانهای مخصوص بانك

حلقه داشت  دمانی در دور چشمخاطر ميگذشت و بهائيان را اشك شاه ب بودند و بينندگان را شهادت پدر و برادرش

برايش ميرسيد  ِء پيوستهلبهاءو پيامها و خطابهای مّصدر بای عزيز عبدا و ذكر ميرزا عزيزالّله خان ورقاِء ورد زبان بود

بهائی با  و رتق و فتق مشكالت اين امر بدست او ميگذشت و بزرگان گرفت،وخبرها معروض ميداشت و دستورها مي

 در ّحل و عقد امور امرّيه واو معاشر و مشاور و 
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 --- ۴۹۴صفحه  ---

بود و بالجمله در صف اّول رجال بهائی قرار گرفت و  خدمات مهّمه و هدايت محترمين و متنّفذين مشهور ومتجاهر

اش هميشه مّحل پذيرائی از محترمين ايرانی و ،و خانه احوال بعد از انفصال بانك نيز تا آخر اّيامش قرار داشت بهمين

ِء در كشورهای اروپ لبهاءمسافرت حضرت عبدا نظر باين امر ميشد و از سوانح اّيام حياتش آنكه در اّيام ايرانی غير

 كه از حاالت و واقعات و بيانات آن ركاب قرار گرفته مأموريت انجام خدمات مييافت و سرگذشتهائی از ملتزمين

بوی چه نشر يافته و چه  حضرت خطاب از آن ٴدرهجداگانه است و آثار صا ٴدرخورد رساله كرد،حضرت حكايت مي

حضرت داشت و  آن و او تا آخر اّيامش انتظار قربيت نّسبيه و وصلتی در خاندان باشد،محرمانه حاوی مسائل مهّمه مي

ماهها اقامت و  چنانچه در آخرين اّيامش بحيفا كه قريب صعود آنحضرت بود. محض عالقه و وفا اراده هم فرمودند

موافقت  تحول بود ولی باالخره چون دانست كه تقديرات غيّبيه قربه ضور داشت آن آمال در ظاهر بتّشرف ح

 عودت نمود و وصلت روحانيه در طهران فراهم كرد و پس از ندارد حسب اجازت با حالت تأّثر شديد از مفارقت

لكی خود زيست و دو سالی بيش در خانی آباد قريه م ِء بحال حسرت از فرقت اّيامی قليللبهاءصعود حضرت عبدا

 .درگذشت جهان سن شصت و اند سالگی بدون عقب و اوالد از اينه ب نگذشته

 --- ۴۹۵صفحه  ---

 خان اصغر از روح الّله شهيد و روح الّله اصغر از ميرزا عزيزالّله و اما ميرزا ولی الّله خان ّسومين پسر ورقا كه سّنًا

 با ابوين و اخوان و در خانه ّجد مادری خود حاجی ميرزا مفهوم گرديد در تبريز مذكور بود و چنانچه قبًال مرقوم و

زندگانی و نشو و نما داشت و در آن عائله بهمان نوع كه  عبدالّله خان نوری عضو دستگاه وليعهدی مظفراّلدين شاه

نمود زوجهء خان  در تربيت روحانی اوالد خود مذكور معظم عالقه ايمانی باين امر داشت و سعی كافی خان

مالحظه داشت و چون حاجی  داشته از ضدّيت و معارضت چيزی فرو نميگذاشت ولی از خان مخالفت و معاندت

مبارزه با ورقا ه زوجه اش ب. طهران گرديده و افترا و فتنه انگيزی دشمنان ناچار از فرار ب خان در اواخر اّيام بسعايت

برادرش حاجی به  ر دست پروده خود ناچار از تبريز بيرون آمده نزداكب قيام نمود كه آن مظلوم با دو فرزند
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و ميرزا ولی الّله با  تبليّغيه و ارض مقصود رفته تا با يك پسرش بشهادت رسيد مسافرتهایه مياندوآب رفت و بعد ب

درگذشت و  غر سندر تبريز باقی و پرورده بودند و چون بديع الّله در ص برادر كوچكترش بديع الّله با مادر و ّجده

نمود  حاجی ميرزا حسين اخ الّشهيد سعی بليغ و تدبيری صواب ميرزا ولی الّله بنوع مذكور تا شانزده سالگی رسيد

 كه برادرزاده را به مياندوآب نزد خود برده مانند

 --- ۴۹۶صفحه  ---

رشد و مقامی در طهران گرديد و  بنوع مذكور صاحب فرزند جسمًا و روحًا بپروراند و از آنسو ميرزا عزيزالّله خان

گرديد و او در حاليكه شوق تّشرف به محضر  يگانه يعنی ميرزا ولی الّله خان را برای اقامت نزد خود خواستار برادر

نزد برادر بطهران رفت و برادر مانند  تأكيد بهائيانه به همسفری آقا ّسيد اسدالّله قمی را داشت ب ِءلبهاءحضرت عبدا

امريكائی واداشت آنگاه بتحصيل  ٴمدرسه قيام كرد و بتحصيل دروس رايجه بگماشت و چندی در ی ویپدر بسرپرست

تعطيل به ّعكا مّشرف ميگرديد و در  تحصيل ميكرد و در اّيام ۱۳۲۶بيروت فرستاد كه تا سال  مدرسه آمريكائی

بنت محترمه صنيع الّسلطان شهير  باِء بطهران عودت كرد و در همان سال لبهاءحضرت عبدا آنسال با امريه از حضور

ِء بكشورهای لبهاءعبدا در سفارت روس شغل نويسندگی گرفت و در اّيام مسافرت حضرت ازدواج نمود پس چندی

سمت ه ب مبارك بود كه در بدايع االثار مذكور ميباشد و بعد از مراجعت غرب عازم امريكا شده مّدتی ملتزم ركاب

 احوال و اّيام بعضويت محفل روحانی و قيام در انواع و اقسام اشتغال جست و در تماممنشی اّول در سفارت تركّيه 

های مشورتی و غيرها تأثيرهای بسزائی نمود و ،و مجلس خدمات امری امتياز داشت و در اقامه واداره تشكيالت بهائی

 ايمان و حسن اخالق از آثار باّقيهء همان خانواده جليله است در

 --- ۴۹۷صفحه  ---

مسيح رستگار و ميرزا  و از شناخته گان بهائيان طهران در اين دور ميرزا و اخالف روحانيه از خود برقرار گذاشت .

طهران شده در خاندان  از اهل قريه نويزك طالقان كه ميرزا حسين مذكور ساكن نصرالّله رستگار پسران ميرزا حسين

ايمان گرديد تا در سال ه ب از اينرو بمعاشرت با اعالم بهائيان فائزاشتغال كرد و  شهزادگان و اشراف بتعليم و تدريس
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عبداّلرحيم كه نيز مقبل بامر  شصت سالگی چون از طهران با بستگان و برادرزاده اش ميرزا ه . ق . در حدود ۱۳۲۲

دفون نزديكی م هر دو در قلعه سنگی قرب كرج بمرض وبا درگذشتند و در همان بود بسوی وطن ميرفت ابهٰی 

سال  وقت با پسرانش در خصوص عقيدت خود صحبتی نكرد ولی در شدند و او بعّلت مالحظه و رعايت احتياط

و سه  گفتگوی مذهبی ميكردند خود با برادرش ميرزا محّمد طاهر اخير حياتش در اوقاتی كه پسران با مبّلغين بهائی

و  زا محّمد طاهر در آنهنگام شصت و پنج سال داشتو مير پسر برادر حضور مييافتند تا همگی فائز بايمان گشتند

پر انجذاب بخدمت امر بديع پرداختند و ميرزا مسيح  بالجمله ميرزا مسيح و ميرزا نصرالّله با سری پرشور و قلبی

در حوزه درس تبليغ حاجی صدر همدانی  و خدمات دوائر دولتی اشتغال گرفت و ميرزا نصرالّله چون بعضويت

 قياماستفاده نمود 

 --- ۴۹۸صفحه  ---

 در عضويت خدمات تشكيالتی و تالوت الواح و مناجات در نمود ابهٰی به تبليغ كرد و سفر ببالد ايران برای نشر امر 

ديگر از  خاندان رستگار در اين امر برقرار گرديد . مجالس و محافل نيز مفتخر گشت و از او و هم برادر مذكورش

قشونی  منصب تقی خان قاجار بهين آئين بن حسينعلی خان صاحب در طهران ميرزاخادمين و ناشرين امر بهائی 

و صاحب اطالعات عقيدهء شيعه بود و تحصيالتش در  خوش خط ، خوش انشاِء و خوش بيان و خوش معاشرت

خوش گذرانی و آلودگی و نوس رانی گشته مال و  مسقط اّلرأس بقزوين واقع شد و در سنين جوانی غريق همان

ايمانی در قلبش ندا ميكرد و در طهران  را از دست داد و معتاد مشروب و ترياك گرديد ولی عقيدت وت موروثیثر

حاصل كرد و عقده های مشكالتش  با بهائيان مالقات و مصاحبه دينی و معاشرت ۱۳۲۰سال  هم قرار يافته بود و در

صدر همدانی استفاده عرفانی  وس تبلّيغيه حاجیايقان او را منقلب ساخت و بحضور در در باز شد و مطالعه كتاب

خدمت نشر  ِء در حّقش او را بپرواز درآورد و خود را بميدانلبهاءحضرت عبدا كامل نمود و صدور خطابی از

بنوع مؤثر صحبت  همی تبليغ نمود و دالئل عقّليه و نقّليه بسيار ساخته نفحات امر بديع انداخته در طهران و بالد ديگر

 پاكیه عادات سابقه را بّكلی مّبدل ب ميكرد و
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 --- ۴۹۹صفحه  ---

صرف آنچه توانائی داشت برای اين امر آيت از خود  و پرهيزكاری نمود و با خانواده بهائی هم وصلت كرد و در

نصرالّله باقراف بود و نام خانوادگی خود را بهين  قرار گرفت و سالها منشی و دبير دستگاه مالی آقا سيد گذشتگی

ديگر  از اينجهان درگذشت . ۷۲هجری شمسی بسن  ۱۳۱۴گذاشت و خاندانی بدين نام برقرار نمود تا در سال  آئين

طهران ه ب ۱۲۹۹كاشی ساز اصفهانی در بخش ششم آورديم در سال  ميرزا عبدالّله مطلق كه نام پدرش استاد حسن

شوق  ی بشبها در خارج مدرسه نمود و بعّلتشد و تحصيل فارس متولد گرديد و در صغر سن بكسب در بازار مشغول

 صدر همدانی و آقا ميرزا نعيم درس تبليغ خواند بورود در در حدود نوزده سالگی نزد حاجی ابهٰی بخدمت امر 

 در تحت اداره محفل روحانی مّلی و محّلی طهران ۱۳۳۵ مجالس مؤمنين و هدايت غافلين هّمت گماشت و در سال

 حيفا رفته اّيامی بتّشرف محضر حضرت وّلی امرالّله فائزه ب يه در بالد ايران كرد و سفریپی درپی مسافرت تبلّيغ

 در حّقش صدور يافت و در مّدت الحيات ازدواج نكرده گشت و ابالغّيه های متّعدد شامل عنايات و الطاف كثيره

 در طهران درگذشت . ۱۳۵۷مجرد زيست و باالخره در سال 

 --- ۵۰۰صفحه  ---

متعّصب و  خان عزيزی خّياط بود والدتش در طهران در خانواده بهائيان اسرائيلی محترم در طهران ميرزا عزيزالّلهو از 

نزد  و در صغر سن تحصيالت مختصری و بيشتر دينی بنوع معمول شمسی وقوع يافت ۱۲۵۶بی بضاعت يهود بسال 

بهائی  طی اشتغال كرد و در جوانی بواسطه مبّلغينو شغل ّخيا سالگی به كسب و كار ۱۶اسرائيليان نمود و در حدود 

 شد و اين بر پدر و خانواده اش گران بود و بمّضادت شديده فرقانی و كليمی مانند ورقا و حاجی الياهو بهائی

كردند  فرقانی و اسرائيلی بهائی برقرار يهود و مبّلغين قيام كردند و عاقبت مجلس برای مناظره دينی مركب از علمای

ه كشيد و لسانًا و كتبًا تعّهد نمود و ميرزا عزيزالّله ب حقيقت امر بهائی روشن گرديد و پدر دست از مخاصمت كه

هميشه در خدمات مالی و غيره نسبت باين امر  اّيام صاحب مكنت و ثروت و خانواده با سعادت گرديد و تدريج
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مسافرت مباركه باروپا او نيز اّيامی در  اّيامِء رفت و در لبهاءزيارت حضرت عبداه داشت وچندين بار ب مساعدت

 غالبًا مجالس بهائی برقرار ميشد  طهرانه لباس و خياطی برای آنحضرت نمود در خانه اش ب حضور بود و دوخت

 --- ۵۰۱صفحه  ---

عزيزی و خانواده وسيعهء  خان عزيزی ّخياط هم پيوسته در خدمات باين امر موّفق بودو برادر كهترش ميرزا مرتضی 

ساكن طهران و از او خانواده الله  ديگر ميرزا مهدی الله زاری از بهائيان اسرائيل همدانی از دو برادر بيادگار است .

و خدمات بامر بهائی از وجوه بود  ديگر ميرزا سليمان معنوی مذكور در بخش ششم كه در ايمان زاری برقرار است .

مّصور رحمانی  و از بهائيان فرقانی معروف ساكن طهران جهانگير ت .معنوی از او برجاس ساكن طهران و خانواده

ميرزا آقاجان  مذهب ابن ميرزا محّمد قلی بن ميرزا مرتضی قلی كه پسر عم اصال اهل نور و پسر ميرزا احمد اباصلتان

اقامت  اّيامه ه . ق . واقع شد و چون پدرش در جوانی ب ۱۳۰۲ ساله صدراعظم نوری بود و توّلد مصور رحمانی ب

و در  برای انجام فرمان بحضور ميرسيد و مورد مالطفت گرديد حضرت بهاِءالّله در افجه حسب امر پدر روزی دو بار

 تّشرف حضور جست و بعنايت مباركه فائز گشت لذا از جوانی اّيام اقامت در عراق هم باّتفاق پدر و برادر در بغداد

در مدرسه رّشديه تحصيل ميكرد روزی حاجی ميرزا  ود تا آنكه چونحّبی در ضمير خفی داشت و طالب تحقيق ب

احضار كرد و يكنفر معّلم و نيز محّصلی را بنام  رئيس مدرسه تمام معّلمين و متعّلمين را در تاالر مدرسه حسن

 عليمحمد خان

 --- ۵۰۲صفحه  ---

اجع ببابی و بهائی امر نمود ّعده ای از مفّصلی ر پسر حاجی مالعلی اكبر در گوشهء سالون واداشته پس از اظهارات

بيشتر طالب تحقيق گرديد و قلبًا از عمل  عمل روی آندو نفر تف انداختند و جهانگير از مشاهدهء اينه ب شاگردان

از تحصيالت مدرسه ذوقش بسوی  منزجر گشت بجانب اين عقيدت منعطف گرديد و بعد از فراغ رئيس مدرسه

ه . ق . وارد  ۱۳۱۹سنه  آنرا بياموخت و در صنعت ّعكاسی ترّقی و شهرت يافت و در و عمل تصوير و عّكاسی رفته

و آمد ميكردند و  شده بر اثر معاشرت با بهائيان كه با عكاسباشی معروف رفت عكاّسخانه شاهنشاهی و مطبعه
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 الك اروپ و امريكِء به مملبهاءوی ايمان آورد و چون حضرت عبدا اقدامات ميرزا تقيخان صنيع الّسلطان برادر

مشاهدهء آن صور روحانی زيبا منجذب گرديد و در ه ب. حضرت تصاوير فتوغرافی بسيار منتشر گرديد رفتند و از آن

 ديگر از بهائيان طهران ميرزا عبدالّله معّلم شهير اهل ايمان درآمد سالها بانواع خدمات اين امر موّفق بود . صف

 شامل اشارات دلربای موسيقی نسبت باو صادر گرديد . ِءلبهاءاز حضرت عبدا موسيقی و تار بود كه خطابات عديده

حاجب ه ب كه پدرش لطف الّله خادمباشی مدرسه خان مروی مربوط ديگر ميرزا عبدالحسين خان خادم يا خادمباشی

 مال علی اكبر كنی بود كه اوًال قشرّيت و تعّبد سطحی

 --- ۵۰۳صفحه  ---

آقا محّمد مهدی برادر مشكين قلم معاشرت با دروايش  كنابادی شد و با شوهر خاله اشداشت و بعدا از دراويش 

 شيراز درگذشت و ميرزا عبدالحسين با بهائيان محشور و باالخره ّسرًا با بهائيان همدم و محرم شد تا آنكه در نمود،مي

شد و سر و سامانی نيك حاصل كرد و  زندگانی وارد و در سر ايمان و شوری پيدا كرد و در اّيام عمر بامور مختلفه

ديگر ميرزا علی ناظم الملك اصفهانی  امرّيه موّفق گرديد و در خوی نيك و سرشت پاك مشهور شد . بخدمات

گرفته بود و مخصوصًا پسرش سرهنگ روح  سالها گمرك طهران و اردبيل و غيره را بمزايده از دولت االصل كه

نظام وارد شد چندی درجهء  ٴو در دائره طهران تحصيل كرده انگليزی ميدانستامريكائی ٴ مدرسه الّله خان كه در

نظامی بعضی بالد و غيره بود و  داشت و در خدمات تأمينات و ژاندارمری و گاهی بحكومت ياوری و بعد سرهنگی

را ٴ درسهاحمدخان يزدانی كه تحصيالت مديگر ميرزا  .خان خادمباشی مذكور بود خواهرش حرم ميرزا عبدالحسين

فائز  دولتی موّظف و مشغول شد و هنوز در سنين شباب بود كه در دارالفنون طهران بانجام رساند و در دائرهء ماّليه

 و قلمًا بخدمت در نشر نفحات و معارف بديعه پرداخت بقبول اين امر گرديد و با ّقوت بنان و بيان لسانًا

 --- ۵۰۴صفحه  ---

 داشت و برای امور مربوطه بعقيدت بمضيقه افتاد و نوبتی ِء نطق و خطابه مساعی مبذولو سالها در تشكيالت و در ادا

اصدق برای نشر اين امر سفری به هولند كرد و بالجمله  ِء باّتفاق ميرزا عليمحّمد ابنلبهاءحسب امر حضرت عبدا
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 ديگر ميرزا عائلهء يزدانی برقرار است .نمود و از او  سفرًا و حضرًا و قلمًا و قدمًا و لسانًا همی خدمت اين امر سالها

از سردسته های  و تلگراف ايران موّظف بود و در اوائل تّجدد مشروّطيت پست ٴغالمحسين خان كيوان كه در دائره

 گرديد از همه آن امور خالص گرديده و بحال انقطاع برای آن محسوب ميشد چون فائز بايمان بديع

 پرداخت . جوالن در ميدان روحانّيت بخدمات

كه از ايشان خاندان موافق برقرار است . و نيز دكتر  خان،محّمد خان موافق و برادرش ميرزا تقي،ديگر ميرزا علی

 ميثاق ايمان آورده خاندان بهائی برجای گذاشت ٴدوره خان شفيع زاده و نيز استاد حسنعلی معمار كه در اوائل ابراهيم

اين دور در طهران بودند چون ميرزا تقيخان  نفوس بسياری از بهائيان جز مذكورين و مذكورات خاندانهایه و ب

 استقصاِء و كتابت احوال ميسور و منظور نبود . پسران و خاندانش و ميرزا نصرالّله كاشی و برادرش كه مرشد زاده و

 و ششم اصفهاّنيه حضرت نقطه كه در بخش ّسوم  ٴهير ساكن طهران داهية حرم منقطعهو از بابيان ازلی ش

 --- ۵۰۵صفحه  ---

 اعقاب برادرانش عائله ای در آنجادرگذشت و از  ۱۳۲۳باالخره ساكن طهران شد و در حدود سال داديم  شرح

ششم ضمن بيان كيّفيت شهادت ّمال كاظم نام  اصفهان كه در بخش 8 ٴالخونچهطديگر سيد آقاجان  گرديدند . برقرار

شغل كتابت بيان ه بريده نزد ازليان محترم و ب دی و شهرت مال مصطفی گوشطهران بوده با لباس آخون مقيم ,برديم

كرد و نسبت ،و غيرها معاش مي آثار حضرت اعلی و ميرزا يحيی و آقاخان كرمانی و شيخ احمد فارسی و ديگر

يرزا هادی است . ديگر حاجی م ّمال كاظم شهيد مستند است از او نيز خاندانی ٴو واقعه همان فتنهه بريدگی گوشش ب

در مسجد معروف سراج  در بخش ششم آورديم و در سنين اوّليه اقامتش در طهران كه دولت آبادی كه شرح حال

كه او را در  ّقوت ثروت و مكنته شريعت برقرار كرده ب ٴخودش درس و اداره الملك امامت جماعت و در خانه

                                            
ربی استان اصفهان و در شهرستان مبارکه است.اين شهر که به مرواريد منطقه مشهور است شهری در منتهی اليه جنوب غ (Talkhooncheh) طاخلونچه - 8

ها و بناهای قدميی اشاره  توان به مساجدی اب معماری دوره صفويه، قلعههای خمتلف را در خود جای داده که از آن مجله میاب قدمتی چند هزار ساله آاثر اترخيی دوره
صاحب بن  در اين حمل، �م آن به طاخلونچه معروف گرديد. اين شهر مهچنني زادگاه قوم مغول بوده که به دليل خونريزی» لقان جیطا«کرد. �م اصلی اين شهر 

های اين شهر نقل ها معروف است.در خصوص تعداد کل قلعههای ز�د به شهر قلعهبه دليل وجود قلعهاين شهر مهچنني [۱ .]استيکی از وزرای مسلمان بوده عباد
توان به د�ر داراملومنني قلعه است ...از ديگر القاب اين شهر می30فراوان وجود دارد.اما نقل مشهور که شامل کليه قالع موجود و � ختريب شده و...است حدود 

  .اشاره کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%86%DA%86%D9%87#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%86%DA%86%D9%87#cite_note-1
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نوشت  حاجی ميرزا حسن آشتيانیه ل الّسلطان از اصفهان بولی ظّ  رياست شرعيه اسالمّيه برقرار كرد . ,دولت آباد بود

و اضالل  طهران اقامت گزيد و بدستياری هم مسلكانش اغواِءه ب كه حاجی ميرزا هادی دولت آبادی بابی ازلی

 و خواست مجتهدين پايتخت را با خود مّتفق و  نمايد و مجتهد مذكور پی قتلش كمر بست،مسلمين مي

 --- ۵۰۶صفحه  ---

 

مقصد ه كرد معذلك مجتهد آشتيانی ب صدرالعلماِء كه با حاجی ميرزا هادی هم عقيدت بود مخالفتصّمم سازد م

 عكردند كه به مسجد شاه در مجم با او متّفق شده بر دولت آبادی بتاختند و او را تكليف خود رسيد و مجتهدين

و ّسب گفته تبری كرد و  ِء لعنلبهاءضرت عبداو ح ابهٰی حضرت اعلی و جمال ه نسبت ب خاّص و ّعام بر منبر آمده

ميرزا يحيی در حّقش  قبيحه ادا نمود و لذا جان از مهلكه بدر برد و مكاتيبی از نسبت به ميرزا يحيی كلمات ركيكه و

نوشت :  لقب ودود خواند و در كتاب اقصی در حّقش چنينه ابجدی ب موجود است و او را با تطبيق عدد حروف

لّكل عباد و  الخالص رفع الی الّله و اعماله و كان من اّلراقيين و ينبغی مثل ذلك العبد المّتقی المنقطع فقليل مايوجد

امره اّنه وّلی  و يقتدوا به ان يكونوا مصلحين ذلك مايوصيكم الّله و يبّين اقتفی لّذريته ان يّتبعوا سبيله و يقتفوا بما قد

ه ب يحيی او را وّصی خود مّعين كرد ولی قبل از موصی در طهران يرزاالمحسنين و ما در بخش سابق نگاشتيم كه م

و  مسلكه ميالدی درگذشت و دختر و پسران متّعدد ب ۱۹۰۸ نوامبر ۱۸ه . ق . مطابق  ۱۳۲۶شوال سال  ۲۴شب 

 يحيی پسر وی حاجی ميرزا يحيی را وّصی  وفاتش ميرزا هنجارش برجا گذاشت و چنانكه آورديم بعد از

 --- ۵۰۷ صفحه ---

ششم ذكری از حال مخالفت اشتمال  باشند و ما در بخش،و خاندان دولت آبادی جمّعيت كثيره ميخود برقرار نمود 

ِء لبهاءكرديم و از قلم حضرت عبدا محسن نموديم و بيان احوال حاجی شيخ هادی نجم آبادی صدرالعلماِء و ميرزا

 صدور يافت : لوحی خطاب به شخص اخير

 مالحظه فرمايند بهٰی هادی عليه بهاِءالّله اال هوالّله ط حضرت فاضل عامل جناب آقا شيخ عنوان پاكت :
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 هو حضرت آقا شيخ هادی مالحظه فرمايند :

 هوالّله                        

ن سبحان م من مطلع الّتفريد سبحان من نطق بالّحق اّلركن الّشديد سبحان من اشرق عن افق الّتوحيد سبحان من الح

العصرالجديد  المجيد سبحان من احيی الغرب بنفحات قدسه فی هذا ايقظ اهل الّشرق بنداِء المرتفع من الملكوت

اّئمة وجعلهم الوارثين  امره البديع سبحان من ّمن علی المستضعفين و جعلهم سبحان من اقام نفوسا مّقدسة علی ترويج

المقتدرالقدير و اصّلی و اّسلم  ن ّنورالذّرة ككوكب منير اّنه لهوالبحرالعظيم سبحان م سبحان من ّموح القطره بامواج

 والهّوية اّلرحمانّية والجذبة الفرداّنية اّلرحمة  البقاِء االيةالكبری واّلرنة العظمی الحقيقة الّنورانّية علی مطلع الهدی  صبح

 --- ۵۰۸صفحه  ---

 الّنيرالّنورانی واّلروح الّصمدانی صلوة و تسليما عظيما ن والماِءالمعينوالكلمةالّتاّمةالّنورالمبي والّنعمةالّسابقةالّسابقة 

 لواقح من مّهب  عناية رّبك الّرحيم و فاضت غيوم مدرارة بغيوث اّيهاالنحريرالّشهير والفاضل الّنبيل قدهّبت ارياح

 قيقة بحرارة و اشراق يحيی العظمالبديع و اشرقت شمس الح الّحق اليقين و تنّسم نسيم اّلربيع اّلرحمانی فی هذاالقرن

فی  رياحين الهدی من ّكل زوج بهيج و انتشت الّشجرة المباركة اّلرميم فاهّتزت اراضی الحقائق الّنوراّنية وّربت وانبتت

بثمارالمواهب الكبری فی جّنةالّنعيم و خّيم اّلربيع  قطب الفردوس االعلی وافرعت و اورقت و ازهرت و اثمرت

حّيرت العقول فی هذااّلروض االنيق و مع ذلك تری  هذاالفضاِء الفسيح و تّغردت الّطيور الّشكور بالحانفی  اّلرحمانی

تنزع  المواهب معرضون واّنك انت اّيهاالفاضل الجليل هّلم فی سكرتهم يعمهون يلتهون و يلعبون و هم عن هذه الّناس

 اهب رّبك اّلرحمن فی هذااليوم الّسعيد والعصرمو هذالّثوب اّلرثيت و تلبس قميص الّتقديس و تتزّين بحلل

بقيعة  هذه المعالی الّنها و هّمية الوجود عديمة الّثبوت كسراب الجديد قدمضت االّيام و قضت الّليال فماالّنتيجة من

 عن الّشراب و بالمجاز عن الحقيقة و بالخيال عن ّرب الجمال يحسبه الظمأن ماِء معين الی متی تقنع بالّسراب

 --- ۵۰۹صفحه  ---

 بالمساِء ام الوفاِء بالجفاِء ام الّنور باّلدجی الديجور و باالوهام عن الّنورالمشرق علی الظالم هل يقاس الّصباح
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 بالّحق و يفصح عن الّسرالمكنون واّلرمزالمصون طوبی الورّبك الغفور ّان اّلرق المنشور فی آفاق الّظهور ينطق

فی  و تّتبع االسرار المستورة عن اهل القشور الی متی الرقود ادرك هذاالّسرالمرموزلمن قرِء هذالّلوح المحفوظ و 

 الی متی الّسكوت عن الذكرالمحمود قم علی امر يؤّيدك فيه مضجع الخمول الی متی الّسكون فی زاوية الهموم

 العرفان و خوافی االيقانالی فضاِءاالشراق و رفرف باباهر مالئكة الغيب والّشهود وافتح جناح االشواق ّثم اعرج

يهّتزمنها  شجرة الطوبی و ترّنم بابدع االنغام و فنون االلحان حّتی فيهذاالوج اّلرفيع والفضاِء الوسيع ّثم اصدح علی افنان

الوجود واّلعزة  و يلّتذ بها مسامع المالِءاالعلی هذاخيرلك عن سجودّكل قلوب االصفياِء و ينشرح بهاصدوراالتقياِء

اشتهاره و اين الحسن الّثانی  و يوم الموعود اين الحسن و اجتهاده و اين المرتضی اّلتی تذهب هباِء منّبثا من بعدالفانية 

ظلمات افناِء واظلم عليهم يوم الحيات بليال  جاوروا اّلرغام و دخلوا تحت اطباق الّتراب قد احاطتهم و اعتالئه هيهات

 حال و افتكر فی المال مادامانت فادرك الحال قبل االرت دهماِء و اّنك

 --- ۵۱۰صفحه  ---

 هل يجوز الهل العرفان ان يقتنعوابالملح االجاج عن المجال سيزول هذه الحيات اّلتی عبارة عن االحالم والّظالل

حنين  و شغفی بجنابك اخاطبك بهذالخطاب واّحن اليك العذب الفرات ال وّرب االيات البّينات واّنی لفرط حّبی

علی  احببته لنفسی و اخترت لك مااخترته لذاتی قم بّقوة رّبك الی الّسرب فی رياض اّلزهور واّحب لك ماالّطيور 

من  ّان رّبك يؤّيدك بجنود من المالِء االعلی و جيوش عرمرمة نشر نفحات القدس فی تلك االقاليم الّشاسعةاالرجاِء

و  اّلتی ظهرت االثار و اشرقت االنوار و انكشفت االسراراالّيام  و هذامن اعظم مواهب رّبك فی هذا بهٰی ملكوت اال

االفكار و تشعشعت نجوم الهدی من افق الّتقديس علی  هّبت نسائم االسحار و نفحت روائح االزهار و ماجت بحار

 الوری حّتی عبد عّلمته فنونا شّتی و علوما اشتهر بها بين القرون واالعصار و عليك الّتحية والّثناِء الهی الهی هذا مّمر

الهدی  والقيت عليه كلمة الّتقوی و اغنيته عماسوی فاجعله نجم اصبح نحريراالفاق و شاع و ذاع صيته فی اقليم العراق

وانعش روحه  بالّثناِء و اشرح صدره باالنجذاب الی الّطلعة الّنوراِء و سراجا يوقد و يضئی فی زجاج الّتقی و انطقه

 و ّنور وجهه بالّنورالّساطع من المالِء االعلی رّب رّب اّيده بهٰی كوتك االبانفاس طّيبة تعبق من رياض مل
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 --- ۵۱۱صفحه  ---

 وادخله فی صون حمايتك يا رّبی االعلی و اجعله آية بشديدالقوی و اطفح له كأس العطاِء واسكره صهباِء الوفاِء

بذكر جمالك و يشتاق الی وصالك وينال  يدلع لسانه توحيدك بين مالِء االنشاِء و راية تمجيدك علی المالحتی

علی خدمتك و يتّقوی ظهره فی عبادتك و  عطائك و يدخل فی جّنة لقائك و يخدم احّبائك و يشّتد ازره جزيل

 عنبة قدسك اّنك انت الكريم المعطی العزيز الوّهاب  ع ع وّفقه علی عبوّدية

واقع بين  اد از اهل قريه نجم آباد از محال ساوجبالغباقرنام حد و حاجی شيخ هادی مذكور ابن حاجی مال مهدی بن

تحصيالت  با برادر بزرگترش حاجی مال ابراهيم در قزوين و اصفهان طهران و قزوين بود و حاجی مالمهدی نامبرده

ن چندي تّفقد فتحعلی شاه قرار گرفت و بعد از اقامت سنينی در قزوين علّميه عصر را انجام دادند و برادر مهتر مورد

سال  آمده از ائّمهء جماعت و مّدرسين علوم عقليه بشمار آمد تا در سال در نجم آباد مرجع انام و باالخره بطهران

 آقا محّمد و آقا حسن كه اكمال تحصيالت در عراق و عرب سالگی درگذشت و پسرانش بنام حاجی ۴۵بسن  ۱۲۴۰

 از درگذشت حاجی مال ابراهيم برادر كهترش حاجی و بعد كردند كهتر در همانجا وفات نمود ومهتر را مينگاريم

 ّمال مهدی مذكور كه در عراق با كمال تحصيالت اقامت داشت

 --- ۵۱۲صفحه  ---

باقر  و حاجی شيخ ۱۲۵۰حاجی شيخ هادی متوّلد در سال  طهران آمده برجای برادر نشست و از او نيز دو پسر بنامه ب

 جماعت و مرجع افراد وجماعت شدند چنانچه بعد از وفات ه كرده از ائّمهنيز تحصيالت عقّلي ۱۲۶۰متوّلد در سال 

 درگذشت ۱۳۴۷مذكور برجايش برقرار گرديد تا در سال  حاجی شيخ باقر ۱۲۷۱حاجی ّمال مهدی مذكور در سال 

ل كه وارد در علوم معقول و منقول بود و در سا و بعد از فوت او حاجی آقا محّمد مذكور برجايش قرار گرفت

آقا محّمد رضا قمشه ای شد كه بسال  نمود و جای گزينش در پيشوائی خلفش آقا حسين از تالمذه وفات ۱۳۰۳

اعرف از ّكل ميباشد و او بسال  اين خانواده علّميه حاجی شيخ هادی بن مالمهدی مذكور فوت يافت و در ۱۳۴۷

 ۲۰مشغول بود تا در سن  دمات علّميهبا مادر به نجف رفته ساكن گشت و بتحصيل مّق سالگی ۱۲در سن  ۱۲۶۲
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و باز نه سال بعد از فوت  طهران آمد و ازدواج كرده به نجف رفت اتمام تحصيل نموده ب بامر پدر ۱۲۷۰سالگی بسال 

اداره ميكرد و در سال  و باّتفاق ابن ّعم اكبر يعنی حاجی آقامحّمد امور شرّعيه را بطهران آمد ۱۲۸۰والد در سال 

بی اعتنائی بامور  زيارت بقاع متبركه بعراق و مشهد و خراسان كرد و با اسلوب و چند سفر برای بحج رفت ۱۲۹۰

 فانيه دنيا و برياست رؤسا و توّجه بحقائق

 --- ۵۱۳صفحه  ---

اهل ريا دوست بسياری باو اعتقاد و دوستی  ٴدائره ِء و خرق حجب خرافات و تقاليداولياءو معارف اصّليه انبياِء و 

تشويقش تإسيس كردند كه الی كنون اماكنی بنام  و مسجد و مدرسه و بيمارستان و خانه و غيره ها برايش و ديافتن

صدور خطاب مذكور و با مصاحبه و  دارد و تحريراتی و اوراقی نيز ازوی باقی است ولی با وجود وی اشتهار

داشت و ارتباطش با بابيان بيشتر  ه اعتقادیعلمای مٌومنين اين امر عالقه نيافت و بحضرت نقط معاشرتش با برخی از

بود در طهران معروف  درگذشت و مقبره اش در محيطی كه مّحل زندگانی او و خانواده اش ۱۳۲۰بود تا در سال 

 وی برقرارند . ميباشد و اخالف و بستگانش بر اساس

 يات داشت كه وفاتش در آنسالح ۱۳۲۱گذشت كه تا بسال  و نيز ذكری از امام جمعه طهران ميرزا زين العابدين

 زيانی باين امر نرسيد و در بعضی مواقع شديده برای اين شش روز بعد از عودتش از سفر ّمكه واقع شد و از او مطلقا

مخصوصا حاجی ميرزا ابوالقاسم امام جمعه موافقت  طائفه سخن حق گفت و مساعدت و مراعات نمود و از پسرانش

و از عرفاِء  و طاريان و غيرهم لزومی نيست . وال ديگر بابيان ساكن طهران از نراقيانبروز يافت و شرح اح و محّبت

 زمان حاجی ميرزا حسن صفی عليشاه را سابقهء

 --- ۵۱۴صفحه  ---

اخيره حديث مأثور منقول از كتاب بحاراالنوار را ديد  حال آورديم و همينكه كتاب ايقان بنظرش رسيد و در قسمت

نبی موسی و عيسی و يوسف و محّمد اّماالعالمة من  ست : ان فی قائمنا اربع عالمات من اربعةلفظ آن چنين ا كه

 العالمة من يوسف الّسجن والّتقّيه واّماالعالمة من واّما الخوف واالنتظار و اّماالعالمة من عيسی فماقالوا فی حّقه موسی
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فرمودند و رساله  ابهٰی مذكور راجع بعالمات را جمال  نمحّمد فيأتی باثار مثل القرآن  چنين گمان برد كه شرح و بيا

برأی و مخالف ظاهر و حقيقت است و احتماالت  بدين مضمون در ّرد بنگاشت كه تبيين عالمات از قبيل تقّيه ای

عرفانّيه طبق افكار خود نوشت و ضمنًا  انضمام قرائن و شواهد اقرب بمراد امام ميباشد و معانیه كه ب ديگری هست

كسيكه ميخواهد كلمات خود  اين عبارت آورد كه اين توجيه عجيبی است در اين حديث ر مقام تضعيف و تزييفد

در همان سال كه هزارو  اّدعا قرار دهد اينطور معنی حديث نميكند و رساله مذكوره را بر مردم حّجت كند و آيت

ه معروف ب سيد و حاجی ميرزا حسن شيرازیِء رلبهاءدر محضر حضرت عبدا سيصدو يازده هجری قمری بود به ّعكا

عبارت  اعترض علی االيقان در بمبئی طبع ونشر ساخت كه بدين خرطومی رساله ای بنام نجم العرفان فی رجم من

 افتتاح گرديد :

 --- ۵۱۵صفحه  ---

 هوالعزيزالمستعان                

والّثناِء  آيات الّتفريد بقدرته علی اوج العظمة والجالل واظهر الحمدلّله اّلذی كشف اسرارالّتوحيد بطلوع نّيرالجمال

 ئه و حروفات كتابه فی المبدِء والمال وبعد برضمير منيراولياء ِء علی مطالع امره ببدايع اّلذكر والكمال و علیلبهاءوا

 ياض معرفتو واقفين باسرار حقيقت و توحيد و سائرين درر سالكان سبيل عرفان و خاطر خطير ساكنان فلك ايقان

عليهء ايران ورقه از سر سلسله عارفان ، مرشد مريدان ،  و تجريد مبرهن و معلوم بوده كه در اين اوان از مركز سلطنت

واسطه يكی از دوستان بوادی ايمن بقعه مباركه برّيه ه ب طريقت ، داعی حقيقت جناب ميرزا حسن صفی عليشان پير

است كه حديث مأثور با معانی مذكور ّكل از حضرت  الی قوله مختصر اين وارد ، در محفل روحانيان قرائت شد سينا

صادر  ابهٰی توّجه و معانی مذكوره از قلم  است لكن اينعارف حقيقت ملتفت اين نگشته گمان نمود كه معصوم

ه قائل و نفس امام عليه الّسالم ك بر آن قلم اعلی وارد آورد خالی الّذهن كه اين اعتراض بر خواسته كه اعتراض

 كتاب ه از امام است و ب وارد ميگردد  سبحان الّله ملتفت نشدند كه اين شرح نيز شارح حديث مأثور است

 --- ۵۱۶صفحه  ---
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 است : ِء چنين مسطورلبهاءوقع در لوحی صادر از قلم حضرت عبدابحاراالنوار نيز مراجعت ننمود " و ما 

واقفند كه با طايفه ای و نفسی كلفتی نداشته خواه حكيم  عباد" در خصوص جناب صفی مرقوم نموده بوديد اين 

رحم مفتی هستيم كه بخون آزادگان رقم ينه ب ,سقيم خواه عارف  خواه غارف  خواه منحرف  خواه متّصوف خواه

مجتهد كه آبروی عارفان بريزيم و نه  قاضی كه حكم شرع الهی را بنيان براندازيم و نه بی مرّوت زنيم نه بيشرم

برافرازيم و نه شيخی با يال و  كه با هر ناطقی در ستيزيم و نه مّدعی سلوكيم كه علم شكوك معجب و متّكبر حكيم

و حقير و ذليل درگاه ّرب  مسلسل روايت كنيم بلكه اسيريم و غريبيم و ساده و فقيريم كوپاليم كه دوهزار حديث

و با ّكل بتمامی الفتيم نه  بيم با جميع بكمال روح و ريحانيمو از هر افقی نور او طل قديريم از هر سری ّسر او جوئيم

ايشان در  نه زحمت مأمور بدوستی و انسيم  نه نفرت و وحشت  اگر كلفت و با جميعی در فكر محّبت و رحمتيم

ن عندليب حزي مّقر و معترف چه كنيم قسمت چنين بود و نصيب چنان ايمان ما شبهه ای دارند ما بكمال عرفان ايشان

 و طّنازی  فاخته جان سوخته را با آه و حنين قرين نمودند را ناله و زاری آموختند و مرغ رنگين را ناز

 و طاوس باغ برين را جلوه نازينی  شمع را افروختن آموختند

 --- ۵۱۷صفحه  ---

ا وجود اين حقارت ننموديم بلكه تعجب كرديم كه ب و پروانه را سوختن  مقصود اين است كه ما در ايشان نظر

حديث مستور و پنهان ماند ؟ باز مالحظه ميكنيم  عرفان وايقان و حقيقت شهود و عيان چگونه معنی و متّمم مراتب

 مختلف چنانچه شيخ سعدی گويد : احواالت مختلف است و مقامات بيشمار عارفات واقفانرا حاالت كه

 گهی بر طارم اعلی نشينم        

 گهی تا پشت پای خود نه بينم                        

 بصيرة و ان القی معاذيره .  اين رساله را يكی از احّباِء الّله باری بهيچوجه پاپی ايشان نشويد  اّن االنسان علی نفسه

رحمت  از برای نفوس مراتبی است اميدواريم ّكل از  مرقوم نموده بود تا توانی سبب روح و ريحان باش و مظهر

 ِء عليك   ع ع "لبهاءابدا جدال جائز نه  وا انصاف بنوشند معين
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 سسسسسسسسسس                     

 سسسسس                        

 سسس                         

 --- ۵۱۸صفحه  ---

و   ابهٰیآنچه متّعلق بدوره اولی است و نيز بيان عمارات جمال  و اّما شرح مواقع و امكنه متّبركه وتاريّخيهء طهران

 باشد خصوصًا مدفن جناب اخت و مريم و مسيح و مدفن،مي اقامتگاهشان در قريهء افجهء مازندران و متعّلق بمنتسبين

در مرغ محلهء  ابهٰی آورديم و در خصوص اقامتگاه  حضرت شيخ ابوتراب اشتهاردی و غيرهم در بخشهای سابقه

و  آن مكان مّحله مرغان نيست  آشيانهء عنقاِء مشرق است"  ِء چنين صدور يافت :لبهاءغصن اعظم عبدا شميران بقلم

درآن مزرعهء پاك مّطهر يكسال در تابستان منزل  النهء سيمرغ كوه قاف  زيرا جمال مبارك روحی الحّبائه الفداِء

مّحل سرير مليك ملكوت بود و در  در باغ حاجی مّحمد باقر كه سه طبقه بود و مّسلط بدرياچه ومأوی فرمودند

سراپرده و اطراف تخت باغچه  درياچه تخت بزرگی ازسنگ زده بودند در وسط تخت يت امر بود در وسطبدا

بسيار خوش گذشت هميشه  مجتمع شب آهنگ تقديس بود كه بمالِء اعلی ميرسيد قريب صدو پنجاه نفر از احّبا

 ميفرمودند  الخ " جمال مبارك ذكر آن مكان را

 كثيری از مشاهير اين طايفه بود و ّعده ای در آنجا تحت و جمّعيت ابهٰی جمال و محبس انبار شاهی كه مّحل حبس 

 --- ۵۱۹صفحه  ---

 در اين عصر تغيير و تبديل يافته مزّين به انّبيه و عمارات شكنجه و عذاب گوناگون زيسته باالخره مقتول گشتند .

 س ّقرة العين و كثيری از اين طايفه بود معروفمّحل محب رفيعهء دولتی گرديد . و خانهء محمودخان نوری كالنتر كه

مّحل  مزّين ببوستان و رياحين و مّنور بانوار چراغ برق شد و معّين است . و ميدان اعدام مشهور بپای قاپوق كه اكنون

و  و قبرستان معروف به سر قبرآقا كه مدفن ّمال عليجان شهيد شهادت مالعليجان مازندرانی و جمعی كثير گرديد

و  هجوم برده تّعدی و تّعرض به مقابر نمودند اكنون باشجار ه ای ديگر ازاين طايفه بود و پيوسته اشرار و اراذلّعد
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در  و جسد ّمالعليجان شهيد را ميرزا عزيزالّله خان ابن ورقا ازهار و انوار مزّين ومّنور شده مّسمی بباغ فردوس ميباشد

 با جسد والد شهيد مّقر داده بقعه و بوستان ساخته بنام مودهقرب شمال غربی بلد انين ابتياعی خود نقل ن

و يا  و نيريز و كاشان و نور و غيره بطهران اسير آورده كشتند ورقاّئيه مّسمی كرد و صدها شهداِء ديگر كه از زنجان

اوضاع  بخشهای سابقه اشاره نموديم مقتل و مدفنشان بعّلت در خود طهران دستگير و مقتول كردند چنانكه در

 ظلماّنيهء شديدهء آن دوره شناخته نگرديد .

 

 --- ۵۲۰صفحه  ---

 تا يوم نقل برای حيفا استقرار داشت در خاتمه بخش دّومو اّما در خصوص محلهائيكه جسد حضرت نقطه اولی 

هء از صورت ابن بابويه قرب عبدالعظيم را نوشتيم و جمل كيّفيت انتقال آن جسد مّطهر بطهران و استقرار در قبرستان

بقعه مذكوره برای آذربايجان ميگذراندند صادر  برای عبدالعظيم كه چون غالمان دولتی آنحضرت را ازمقابل زيارت

لرضيت بان اعطی  " فواّلذی روحی بيده لو مّلكنی الّله ما علی االرض كّلها ثبت نموديم .  و منها قوله االحلی : فرمود

المباركة لمن نظر  الّجنان و يجری فی حكمها حكم وادی المقدس فی البقعة و ادخل حرمك الّنه قطعة من روضات

جز آقا ميرزا موسی كليم  و بنوع مذكور در آن محل مكنون و مستور بود و احدی بالعيان الی حكم البيان الی آخر "

 ابهٰی ن سطوع انوار و در سني از آن اطالع نداشت ۱۲۶۸در مذبحه طهران بسال  و آقا ميرزا عبدالكريم قزوينی شهيد

مأمور شد كه جسد مّطهر  ايران آمده ميرزا آقا منير كاشی كه حسب االمر ازآن ارض ب _ ۱۲۸۳در ارض ادرنه بسال 

بروجردی از ادرنه  و نتوانست مّحل استقرار را معلوم نمايد آنگاه آقا جمال را وارسی كند و اقدام و تجسس كرد

آورده به مّحل ديگر در  علی اكبر شهميرزادی اقدام كرده جسد مّطهر را بيرون المأمور شده بطهران آمده با حاجی ّم

 قرب امامزاده معصوم امانت سپردند

 --- ۵۲۱صفحه  ---

 و بعد از چندی برای انديشه ازآگهی يافتن يار و اغيار سپس از آنجا به مسجد ماشاِءاهللا معروف منتقل ساختند
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آقا ميرزا حسن تفريشی معروف بخانهء صدراالشراف  نقل بشهر كرده در خانهو اشتهار نزد اشرار جسد مّطهر را 

مورد توّجه و زيارت واقع شد و خوف آن ميرفت كه  و مخزون ساختند و چون متّدرجًا بسمع دوستان رسيده امانت

د اعلی تحويل  رسيد و جس ابهٰی حسب االمر جمال  ميرزا اسدالّله اصفهانی ۱۳۰۰و اشتهار يابد تا در سال  انتشار

متعلقه باقا  ٴو پس از چندی ازآن خانه بخانه خانه ميرزا علينقی شوهر خواهر خود نموده وتسليم گرفته و نقل ب

مّحل مذكور معروف احباب گرديد و مورد  اصفهانی برده مستور و پنهان داشتند و پس از چند سال حسينعلی نور

 امانت سپردند ومخزون و مكتوم داشتند و  ) 9قا محمد كريم عطار برده (شد لذا باالخره بخانه متعلقه با ذهاب و اياب

 

                                            
اين است كه پس از شهادت جسد مّطهر  الملك لرمسُه االطهر فداِء اين ّذره فانی تحقيق نموده چه در بارهء جسد مّطهر حضرت نقطهء اولی روح من فیآن  - 9

كند آقا سيد ابراهيم دفن ن برود به بيند و توهين كند و از اّول سپرده بودند كسی شريف ميرزا محّمدعلی در همان ميدان انداختند كه هركس مبارك را با جسد
در  .حاجی احمد ميالنی پنهان بودند در فكر آنكه تدبيری كنند آنحضرت بودند در آنوقت با چند نفر در كارخانه شعر بافی خليل و ذبيح كه از اصحاب و كّتاب

ديوانگی فرستاده در همان ميدان مواظبت نمايند تا  هيئتبدانند عاقبت دو نفر ميالنی را بلباس گدائی و  استخالص آن جسد مّطهر كه اگر نشد مّحل مضجع را اقال
نان هم بجائی نروند و يكنفر مّعين  اشخاص ندارد شب هم بانجا بخوابند و حّتی برای آب و چه بايد كرد و بانها سپردند كه چون كسی تّعرض اين هيئت به بينند

بعضی عبرت ميگرفتند و برخی  حال بودند خلق از مرد و زن دسته دسته بتماشا ميرفتند و دّوم بهمانفقرا گاهی غذائی بانها برسنند روز اّول  كردند كه بعنوان رعايت
كه هرگاه  روز قونسول روس اظهار كرده بود بحكومت كه رسم اين است روز ّسيم كه امر شد آن دو جسد را در خندق انداختند همان انواع توهين بجا مياوردند تا

بروم جسد او را تماشا كنم عصر همانروز باّتفاق نقاشی  شليك دوباره باين شخص خالف بوده است من ميخواهم ه نشد آزاد استمقّصری بيكدفعه شليك كشت
قدری خاك كنار خندق را كنار كرده هر  آنجا انعامی داد كه اين دو نفس را زير خاك كنيد آنها خندق آمده صورت و هيئت ايشانرا برداشت و بقراولهای بكنار

حاجی الّلهيار را با چند نفر ديگر همراه روانه كرد و الّلهيار در سر خاك مراقب شد كه  كرده رفتند . حاجی سليمانخان همانشب رفت كالنتر را زير خاك پنهاندو 
د حركت كردند و كسی هم آورده در كيسه گذاشته زو سليمان خان با آنان رفته خاك را كنار كرده آن دو نفس را در اگر كسی بيايد جواب گويد و حاجی

گفت صبح نزديك است من  حاجی احمد ميالنی كه آقا سيد ابراهيم در آنجا منتظر بود ّسيد نيامد پس حاجی الّلهيار را مرّخص كردند و رفتند بكارخانه بسرشان
آن كيسه  ود حاجی سليمان خان با دست خود همان قسمداشت حاضر ب زود پنهان كرد جعبه ای را كه بقدر يك زرع تقريبا طول طاقت ندارم كه مالحظه كنم بايد

قدری علف جاربو كه در خانه های تبريز ميرويد  از قرار معلوم يك دست ميرزا محمدعلی از بدن جدا شده بود را در پارچهء ديگر پيچيده در آن جعبه جای داد و
پس ازچند روزی لوحی از  ای چالهای كارخانه گذاشته روی آنرا پوشيد گل ماليدنداز پ سر مّطهر حضرت گذاشته بود فورا سر جعبه را بسته در يكی در پهلوی

باور  و عرض اعظم را بطهران حمل نمائيد صندوق را آورده متقالی ابراهيم رسيد كه صورتش ضبط خواهد شد كه جسد مّطهر حضرت جمال قدم بجناب آقا ّسيد
تّصور ميكرد يك عدل جنس فرنگ است همينكه  خان هم با نعش همراه بطهران آمد و هركس ميديد سليمان پيچيده مثل يك عدل تجارتی حركت دادند حاجی

داده با ايشان فرستادند و  عرض كردند و آنحضرت ميرزا حسين اصفهانی را دستورالعمل شدند جمال قدم در شميران تشريف داشته مّشرف شدند وارد طهران
 امام زاده معصوم كه در بيابان بود و بقعهء مخروبه داشت در سم عمل كرد ميرزا بر حسب امر آن صندوق را برده دربهمين ق فرمودند جسد را باو تسليم كنيد

گچ مالی و تعميری در آنجا كرده احدی ديگر  گچ مالی و تعميری در آنجا كرده و روی آنرا طاقچه و درگاهی گذاشته جلوآنرا متغير كرده و روی آنرا طاقچه و
 نبود اّلا بجناب مريم فرموده بودند و چند سال بهمين حال مخبر از مرد و زن
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 --- ۵۲۲صفحه  ---

 و استقرار جسد مّطهر در ابن بابويه تا يوم حركت برای از يوم استتار

 --- ۵۲۳صفحه  ---

نگاشتيم  تقريبا پنجسال شد تا چنانكه در بخش سابق حيفا چهل وپنج سال گذشت و ّمدت استقرار در خانه عّطار

 ميرزا

 

 --- ۵۲۴صفحه  ---

جسد را ازآنخانه بيرون آورده بنوعی كه احباب  ِءلبهاءاسدالّله اصفهانی حسب االمر حضرت غصن اعظم عبدا

 ندانستند

__________________________________________________________________ 

زيارت مّشرف ميشدند وكار امامزاده رونقی گرفته ه ب گران رسيد پيوسته بعنوان زيارت امام زاده معصومبدي بود و از جناب مريم بدهيه اظهار شد و از او كم كم
رسيد كه هر نوع است  باين بود كه ّسر پنهانی آشكار شود . پس لوحی ازجمال قدم رفت دوست و بيگانه شد رفته رفته مذاكره در گرفت و قريب محل آمد و

 كه ببرند بطرف حضرت عبدالعظيم در اطراف بقاع و خرابه های ديگر نقل نمائيد و بسپاريد  پس از مشاورت چنان رأی دادند نی بجایصندوق مّطهر را ازآنجا پنها
يكه سابقا حضرت عبدالعظيم در خانه اه ب شبانه رفتند آن مّحل را شكافته صندوق را برداشته از بيراه ها بسيار دارد در جائی پنهان نمايند حسن آقا و دو برادرش

فكر بودند عاقبت رأيها  علی قبل اكبر صبح بزيارت مّشرف شده تا پنج روز همه را در فرستاده بودند بعنوان زيارت وارد كردند . جمال و جناب زنهای خود را بانجا
كردند و  ت بگذارند تا چه امر شود . روی صندوق را بازو كنار راه اس ببرند در يكی از اطاقهای مسجد ماشأالّله كه در بابيان بر آن مّقرر شد كه صندوق مبارك را

ساخته آن صندوق اول را در اين صندوق  خيلی نازك بود صندوقی از چوب چنار محكم بهمان اندازه پارچهء حريری بر آن كيسه پوشانيده چون آن صندوق
از طهران  بّنا ببرند و آن محل را  ی كه ريخته شده بود در آنجا جلو آنرا چيده كهو از آجرهائ بردند در مسجد ماشاِءالّله در يكی طاق نماها گذاشت گذارده شبانه

 حضرت عبدالعظيم كرده عصر از همان طرف روانه طهرانه ب درست نمايند مراجعت

 --- ۵۲۵صفحه  ---

كن دادند و در طول مّدت استقرار جسد مطّهر در اما در جوف صندوق منسوجات تجارتی گنجانده محترما حركت

 مختلفه

__________________________________________________________________  

وحشت كردند كه مبادا از زارعين و رعايای اطراف  كند ديد كه بعضی از آجر و سقطهای چيده ريخته شده شدند چون مقابل مسجد رسيدند يك نفر كه زيارت
گمركچی های سر دروازه مانع شوند و  سمت شهر طهران حركت كردند و تشويق داشتند كه مباداه ب را برداشتهديده و مّطلع شده باشد ناچار شدند صندوق  كسی

كه سواره و پياده  بتدبيری وارد نمايند  در اين بين رعد و برق شديدی شد خواستند كنار خندق و يا سر كور ها بگذارند تا شب،شوند مي تّجسس كنند و آگاه
حضرات ديگر اطراف او را  گرفتند يكدفعه وارد شده  اكبر هم كه صندوق در جلوی خود گذاشته بود بهمان تندی ردند جناب علی قبليكدفعه رو بدروازه ك
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بسته رفتند . گذاشته درب آنرا  امين تر ميپنداشتند بعنوان اينكه امانتی است كه در صندوقخانه نشد كه بردند بخانهء آقا ميرزا ّسيد حسن مرحوم كه بالنسبة كسی مانع
اظهار  منصرف كنند نشد در اين بين حاجی امين مرحوم وارد و لوحی در ميان احباب شهرت گرفت و هر قد رخواستند خيال مردم را پس از چندی باز اين خبر

فوت اوجناب ميرزا اسدالّله اصفهانی مأمور  پس ازنكنند كه كجا ميرود باو تسليم كرده خبر مستور ماند تا  كرد كه جسد مّطهر را باو تسليم نموده و ابدا از او پرسش
برده بعنوان امانت در  حركت داده در خانه آقا حسينعلی اصفهانی در سر قبر آقا نبود چندی در طهران توّقف داشت و صندوق را از آنجا شد كه كسی آگاه

 حدود بوده آمده چندی در اين ۱۳۱۴و رفتند تا در سنهء  درگاهی گذاشته جلو آنرا ّسد كردند

 --- ۵۲۶صفحه  ---

 ايران در قم و كاشان و اصفهان و كرمانشاهان مّقر يافت داخل و خارج طهران و نيز در مواقعی كه هنگام خروج از

صغار و كبار اين طايفه حين ورود به اماكن مذكوره با  حسب اشارات و تلويحات نهايت تعظيم و احترام مجری شد

و كيّفيت بردن جسد مّطهر را به حيفا در بخش سابق  واركان خاشعه استقبال نمودند ناضرة و قلوب متوّجهه وجوه

 آورديم .

__________________________________________________________________ 

 لّله بزودی استقرار خواهد يافت وانشاِءا جاآنجا مضجعی بنا كرده كه عنقريب تمام ميشود و در آن ِء صندوق را بحيفا برده اينك درلبهاءبامر مبارك حضرت عبدا
 ) طالقانی از ايادی امرالّله است از روی خط ميرزا حسن اديب دسوا(  – الفانیط ۱۳۱۶ خواهد شد اجماال محض يادداشت نوشته فی شهر محرم مطاف اهل عالم

 --- ۵۲۷صفحه  ---

پدرش محّمد  و جلوس بعد از وفات ۱۲۴۷ر سال شهر صف ۶سه شنبه  و اّما ناصراّلدين شاه توّلدش در طهران بشب

بيست و دّوم  و ثانيا در طهران شب شنبه ۱۲۶۴هيجدهم شوال سال  شاه در هفده سالگی اّوال در تبريز بيوم يكشنبه

بيست و دّوم  در بخش الحق آورديم به بقعه شاهزاده عبدالعظيم در شهر ذيقعده از سال مذكور و قتلش چنانكه

عمومی زمين  رّسميه در فارسی و عربی و ذوق شعری و اّطالع از اوضاع واقع شد تحصيالت ۱۳۱۳ذيقعده سال 

ديده  و سه بار در ممالك اروپا و هم بعراق عرب سفر نموده ديدنی ها داشت و شش بار در اياالت و واليات ايران

د و تنظيماتی در امور كشوری و مستقل خود ّحل و عقد كر اخبار و احوال بشنيد وامور مملكت را ّطرًا بيد مقتدر

 ر و آداب اهالی انجام داد ولی ازدر ظواه وتأسيساتی در ابنيه و طرق و علوم و صنايع جديده و اصالحاتی لشكری

نگذاشت و رعايت احتياط و مراقبت در اين  و توّجه خطر بمال استقالل خود انديشه كرده قدم فراتر تيقظ مّلت

قّسی و جّبار و عياش وخودخواه  تعّلق تّام بتقاليد شيعه ظاهر ساخت و خود را در لباس خصوص نمود و

 ثروت و منع نفوذ دانش و درايت كرد سران و ثروتمندان و بلغاِء و نبغاِء را سلب قدرت و جلب ومستّبداالراده بود و



392 
 

 --- ۵۲۸صفحه  ---

قدرت و جّباريت خويش را محفوظ  اهررا مورد تطاول متعّصبين و مغرضين نهاد و صورت ظ وعقايد و اقوام ضعيفه

شهوت رانی روز و شب پرداخت  مجتهدين امامّيه مّعيت و موافقت كرده بخوشگذرانی و و داشت و با متنّفذين فقها

استقالل و سلب هوس  تجدد و ترّقی ملل و ممالك در صنايع و علوم بعّلت بيم از زوال و با وجود تماس باوضاع

و  ابهٰی جمال  گذاشت و دو ثلث آخر اّيام حضرت اعلی و تمامت دورهء اشراق جهالت پرستيش اهالی را بغفلت و

فئه از او شد و  گذشت و موافقت با علما و قتل و غارت و تكفير و تدمير اين چندسالی بعد ازآن در دورهء سلطنت او

بدخالت او  يهای سجن عكاايران و بغداد و اسالمبول و ادرنه و سخت از ابهٰی شهادت حضرت اعلی و نفی جمال 

است : "  عصر او بشهادت رسيدند و در لوح خطاب بوی چنين مسطور در ۱۳۱۳وقوع يافت و تمامت شهداِء تا سال 

اين طايفه  ناسخ الّتواريخ چنين نوشت كه تاكنون بيست هزار كس از مامن ارض اّلا صبغت من دمائهم " و صاحب

تا ّحدی  االتباع هريك بدولتی اّتكا نموده از شرور ّمالها و اتباعشان يلكشته شدند چه پيروان اديان و مذاهب قل

 و آشوريها و كلدانيها بدولت روس و يهود بفرانسه و ّسنيان مصون ماندند زردشتيان بدولت انگليس و ارامنه

 --- ۵۲۹صفحه  ---

ئفه ملجاِء و مالذی بوجه من سوختند خصوصًا اين طا دولت عثمانی پناهيدند و ديگران در آتش تعّصب و غرضه ب

استيصالشان همی كوشيد و پس از وصول لوح معّظم و  نداشتند و شاه بانديشه از مال استقالل در دفع و الوجوه

انديشه و اضطراب باقی بوده آنچه خواست كرد و  رسول مّكرم يعنی آقا بزرگ بديع سابق الّذكر نيز بحال شهادت

مشاهد مّتبركه عراق عرب گشت حكومت عثمانّيه  عازم زيارت ۱۲۸۷بسال  از ايشان خوف داشت كه چون بّحدی

اطراف متّفرق شدند و همينكه شاه عودت به ه ب حال و راحت خيال ببهائيان بغداد ابالغ كرد كه محض موافقت

ض سلطنتش چنين دانست كه اهل بها متّعر به محال خود برگشته مشغول باشغال شدند ولی در اواخر مملكت نمود

دادند دخالت در تّعرض كردند  فتوٰی  ّمالها  استقاللش نيستند و لذا خود مّتعرض نشد و هر كه را كه سلطنت و

 ناچار
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هالكتش نيز ّعده ای از مظلومان در انبار ظلمش  موافقت نموده حسب خواهششان مجری داشت حّتی در يوم

مذكور كه سنوات ثالث  ۱۳۱۳و در سال  دت رسيدو ورقاِء با پسرش روح الّله در همان روز بشها محبوس بودند

 بزرگ نمود كه سّكه ذوالقرنينی بر  و نيم قرن از سلطنتش گذشت شروع به تّهيه جشنی ابهٰی  ازغروب شمس جمال

 --- ۵۳۰صفحه  ---

ی ها،برايش دوختند و تدارك خلعت جديد تأسيس كردند و لباس مّكلل به مرواريد گران بهازر و سيم زدند باغی 

اروپا عمله موسيقی و طرب  تا سرباز ديدند و چوبهای آتشبازی نصب كرده از ممالك گوناگون برای صدراعظم

كامران ميرزا نائب السلطنه  توّسط سفرايشان رسيد و ميرزا علی اصغرخان صدراعظم و آوردند و هدايا از دول خارجه

دوره پنجاه ساله سلطنت  م بيست و دوم ذيقعدهبرای چراغانی نمودند و چون در يو و وزير جنگ مصاريف باهظه

عيد رضوان بود امين  مذكور برقرار ميگشت در روز جمعه هفدهم كه دوازدهم تمام و كمال يافته جشن و سور

و شاه در بامداد بحالی كه  جشنی خطير با مصارف وفير و هدايائی كثير بياراست الملك از شاه وعده خواهی كرد و

جوانی سی ساله ميامد (  شهوت عياشی و سرمست عشق دختر باغبانباشی بود و بنظر مال غرور وغرق در جواهر با ك

و جعبه جواهر هفتاد  مايل بمرد شصت  و هفت ساله نبود شاه چادر ريشه مرواريد گفته اند چون دختر نورس مذكور

وارد حرم گرديد و  موقع زوال ظهرمرقد عبدالعظيم ازشهر بيرون راند و در  هزارتومان تقديمش نمود ) بقصد زيارت

هدف  را، افغانی كه قبًال خود را در آنجا حاضر و مخفی داشت وي ميرزا رضا كرمانی از اتباع ّسيد جمال اّلدين

 هنوز حرف خاِء از كلمه آخ را تمام نكرده مايه  گلوله طپانچه ساخته چنان بر قلبش نواخت كه گويا

 --- ۵۳۱صفحه  ---

زن كه در حرمسرا داشت آزاد گشتند و ما در  آرزوهايش ناسرانجام ماند و تقريبًا يكهزاروسی تن شد و حياتش تمام

نشر دادند به درج لوحی اكتفا مينمائيم  قوله  از همه الواح و آثار كه در شأن وی صدور يافت و اهل بها اين مقام

 يفرمايد  الی قوله الكريم " لم يزل صاحبان حكم ظاهرهو م " بنام خداوند يكتا نداِء الّله از شهر ّعكا مرتفع : بهٰی اال

 را بر بحر اعظم دوست نداشته اند چه كه اين اجتماع را ناس را از توّجه به شطر احدّيه منع نموده اند و اجتماع عباد
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احّبای  رو حال آنكه فواّلذی زمام ّكلشئی فی قبضة قدرته كه نظ سبب و عّلت تفريق اسباب سلطنت دانسته و ميدانند

اكثری را توّهم  بود اين امور را هم مفسدين انتشار داده اند و حال ّحق الزال مّقدس از توّجه باين امور بوده و خواهد

منع نموده ايم  دارد مع آنكه در جميع الواح عباد را از قبول اين رتبه چنان كه اين عبد ارادهء حكومت كلّيه در ارض

ملوك مظاهر  مگر آنكه نفسی لّله قبول امر كند كه نصرت امرالّله نمايد نداشتهچه كه جز زحمت و ابتال حاصلی 

  ايشان است اگر بان ناظر باشند بّحق منسوبند زود است قدرت الهّيه اند و آنچه مقصود است عدالت

--- ۵۳۲ --- 

 ه مّقربان درگاه ّحقرا اخذ نمايد وّكل بتقديس وتنزيكه حجبات خرق شود تجّلی اسماِء و صفات اكثری از عباد 

ليروه و  يوّفق عباده و يؤّيد هم عل حّبه و رضائه و يفتح عيونهم شهادت دهند تا چه رسد بنفسه تعالی نسئل الّله بان

نّزلت و عن  و عن هذه الّسماِء اّلتی ارتفعت و عن هذه الّنعمة اّلتی يعرفوه و  اليمنعهم عن هذه الشّمس اّلتی اشرقت

واالمركما  علی كّلشئی قدير و اّما مارأيته فی الّنوم اّنه ّحق الريب فيه اشرقت االرض بنوره و اّنههذاالّسراج اّلذی 

 و به تظلم الّشمس وتمحو آثار من استكبر علی الّله و نستضئی رأيت سوف يظهرالّله من هذااالرض نورا و قدرة

و اّما كامران ميرزا و ظل  لی ّكل شئی قدير "اّنه ع به وجوه المخلصين وسوف تحيط انوار وجه رّبك من علی االرض

نمائيم وكامران ،تكرار نمي چون شرح احوال هريك در محّلش مذكور گرديد در اينجا الّسلطان و غيرهما از امراِء

ضعف جسمی و ه ب و مقام افتاده در عمارت خود بسر برد و در سالهای آخرين ميرزا پس از فوت پدر متّدرجًا از جاه

بگداخت و در چنان  سفلی گشت و با نّمو و اقتدار اهل بها تصادف كرده م رسيده باالخره دچار فلج اعضاِءپستی مقا

 چندی كه بعزم  الّسلطان در سال انقالب مشروّطيت به اروپا گريخت و بعد از ) درگذشت و ّظل۱۳۳۲حال (

 --- ۵۳۳صفحه  ---

آوردند  محبوس شد و بفضاحت ووقاحتی كه بر او وارد گرديد و چندیاصفهان برگشت در گيالن دچار انقالبيون 

 ميداشت از كفش ربودند . مبالغی هنگفت از ثروتش را كه عزيزتر ازجان
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كه به  اين امر مينمود حاجی شيخ فضل الّله نوری بود و در اّيامی واز مجتهدين بغايت متّنفذين طهران كه عداوت با

متّعرض اين  عبدالعظيم بودند در نشرياتی كه منتشر ميكردند سخت هزادهمقابلت با مشروّطيت و حرّيت در بقعهء شا

مصلوب و مقتول  سلطنت تكفير و تعذيب آزادی خواهان در طهران طايفه گشت و باالخره بعنوان استبداد خواهی

 ۱۳۰۰سال آبدارباشی امين الّسلطان چون پدر در حدود  و اّما ميرزا علی اصغرخان بن ميرزا ابراهيم خان گرديد .

و متّدرجًا حسب درايت و لياقت خلقی ترّقی كرده رتق  درگذشت شاه ويرا لقب امين الّسلطانی داد صدراعظم نمود

عواطف و تّنزه از تعّصب خيرخواه بود و در  تمامت امور مملكت را بدست گرفت و نسبت باهل بها حسب و فتق

حادثه امثال آقا ّسيد صادق طباطبائی و حاجی  ّلت اينكه مّسببينبرای اخماد نيران فساد اقدام كرد و بع ۱۳۰۰فتنهءسال 

 گويند چون ّمال رضا واعظ همدانی  و كامران ميرزا نايب الّسلطنه بودند كاری از پيش نبرد مال علی كنی

 --- ۵۳۴صفحه  ---

نمود ناصراّلدين شاه ّسب و لعن  علی المنبر نشر مفتريات و اكاذيب كرده نسبت باين امرتحريك آقا سيد صادق ه ب

ای رياست خواه فتنه جوی حيله  ناگوار شده به صدراعظم گفت مالرضا را بطلب و چنين بگو را هيجان و آشوبشان

المسلم من سلم المسلمون من  تو را بعقيدت بهائيان چه كار ؟ مسلمين را باسالم و ايمان گر و ايفالن و فالن و بهمان

طلبيده پذيرائی كرده بر خود  نما و صدراعظم موقع را غنيمت شمرده آخوند راو موعظت  يده و لسانه رهبری كن

سقط و دشنام كه شاه بر زبان راند  چند امر نمود او را بسرپا نگهداشتند و تمامت كلمات مّقدم نشاند و پس از دقائقی

معذور امر شاهی را بجای المأمور  گفت و برای احترامش از جای برخاسته ويرا بر صدر نشاند بكمال ّشدت و غلظت

موقع هدف شدن ناصراّلدين شاه  پيشوايان اسالميد و احترام شما واجب و فرض ميباشد و در آوردم وگرنه شما

اهل بها غضبناك شدند كه  نگاشتيم مردم شيعه ايران و غيره برای سوِء تّصور چندان از بنوعی كه در بخش سابق

سيد جمال اّلدين  جا تلگراف كرد كه ميرزا رضا قاتل شاه ازاتباع و صدراعظم بهمه احتمال شورش عمومی رفت

شيعيان در بادكوبه  و كسی را ّحق اندك تّعرض باحدی نميباشد و معذلك افغانی است و تعّلقی بديگران ندارد

 تّعرض به برخی از اين فئه نموده نزديك
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 --- ۵۳۵صفحه  ---

 مبادرت به قتل ورقا و پسرش كرد چنانكه در بخش سابق دوله كهشد كه فتنهء عظيمی بپا گردد و نيز به حاجب اّل

 جلوی هر طغيانی كه در چنان موقع محتمل بود و خطری آورديم مالمت و ّشدت و غلظت نمود و با تدابير صائبه

 طان وبا وجود شهزادگان و امراِء گردنكش مانند ّظل السل عظيم برای اهل بها پيش ميامد بگرفت و مظفراّلدين ميرزا

شاه  صدارت كرده از اين فئه حمايت نمود و چندی نگذشت كه غيره بتخت سلطنت و استقالل نشاند وكمافی الّسابق

منصوب داشت و در طول ّمدت دو سال انعزال از سال  جديد ويرا معزول و ميرزا عليخان امين اّلدوله را بصدارت

ِء از ّعكا با لوحی لبهاءحسب امر حضرت عبدا افندی در قم معتكف گشت و سليمان خان جمال ۱۳۱۶تا سال  ۱۳۱۴

افنان و حاجی امين وميرزا محمود فروغی و  تجديد صدارت آورد و تنی چند از مشاهير اهل بها از بيامد و بشارت

 بشارات دادند و فروغی سواد لوح " جلواّلتبيان " گذشتند و با رعايت احتياط ويرا ديدار كرده مواعيد و غيرهم از قم

رسانده وعده های نزديك داد طولی نكشيد كه  بخود را كه حاوی اشارات و بشارات در ّحق صدراعظم بود خطاب

 آن چون فتنهء يزد  محبوب القلب شاه شده اتابك اعظم گرديد و چندی پس از صدراعظم

 --- ۵۳۶صفحه  ---

بناتكی بنای  د مسبب قتل آقا غالمحسينكردند و شيخ جعفر سبزواری مجتهبرخاست و ّمالها بضدّيت با فروغی قيام 

نموده  رسيد و فی الحال تلگرافًا ازعدل الملك حاكم يزد استيضاح شورش گذارد و خبر واقعات بسمع صدراعظم

 ۱۳۱۷در سال  خارج كردند و با سواران دولتی به مشهد فرستادند آنگاه فرمان داد شيخ را شبانه بر استر نشانده از شهر

اروپا شد و شاهزاده  از صدارت معزول گشته خارج به ۱۳۲۱باالخره در سال  به اروپا برده عودت داد وشاه را با خود 

شاه گشت  در اروپا بود تا مظفرالدين شاه درگذشت و محمد علی ميرزا عين الدوله برجايش نشست و چندان

 ازاو كردند و حضرتدولت عثمانيه پذيرائی و تجليل  ) پس عازم مراجعت شد و در شام از جانب۱۳۲۵(

 دادند و او چون بطهران رسيد باز بصدارت برقرار ِء لوحی برايش فرستاده دستور قيام بر نصرت احبالبهاءعبدا

 دارالشوری هدف گلوله عباس آقا تبريزی  از انقالبيون رجب سال مذكور در پيرامون مجلس ۲۱گرديد و در 
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 خان صدراعظم در تمامت مدت رياست و صدارتش نسبت اصغرمجاهدين گرديده درگذشت . و بالجمله ميرزا علی 

چنانكه در بخش سابق نگاشتيم  ۱۳۲۱و فقط فتنه سال  اهل بها عملی مخالف نكرد بلكه مساعدت و حمايت نموده ب

 و شايد به مجازات و كيفر نرساند  احتياط و مالحظات نموده مرتكبين جنابات فجيعه را چنانكه بايد رعايت

 --- ۵۳۷صفحه  ---

 اوست : ِء در ّحقلبهاءحضرت غصن اعظم عبداٴ نقل از بيانات شفاهيهو طولی نكشيد كه معزول گشت و اين مضامين 

 رود و از عهده برآيد به امين الّسلطان اين پيام برساند كه جمال مبارك قبل از صعود فرمودند " اگر نفسی بايران

و  كردی اين خدمت فراموش نشود و يقين بدان سبب ّعزت ايگانهّمتی در حق اسيران نمودی و معاونت شايان و ر

 بپايان ويران گردد مگر بنيان الهی كه روز بروز بر متانت و بركت در جميع شئون گردد ای امين الّسلطان هر بنيانی

 ندارد " بايوان رحمانی راه يابی و بنيانی بنهی كه پايان محكمی بيفزايد پس تا توانی خدمت بديوان الهی نما تا

اردبيل  آذربايجان جناب آقا ّسيد اسدالّله را آخوندهای ترك در بعد از صعود اين پيام به امين السلطان رسيد و در

به تبريز  حكومت بلطائف الحيل از ضرب و قتل نجات داد مغلوال ذليل نمودند جفا روا داشتند و بقتل برخاستند

خويش  ٴديوانخانه ن الّسلطان رعايت نمود و جناب آقا سيد اسدالّله را درامي فرستاد و از تبريز بطهران ارسال داشتند

نمود و مدح و  گرديد ناصراّلدين شاه بعيادت آمد مشاراليه كيّفيت را بيان منزل و مأوی داد و چون مشاراليه بيمار

 نمود و حال آنكهدلداری و مهربانی به آقا سّيد اسدالّله مذكور  ستايش كرد بنوعی كه شاه حين خروج نهايت

 --- ۵۳۸صفحه  ---

 ميشد . باری مشاراليه " امين الّسلطان " بعد از چندی اگر سابق بود فورًا زينت دار ميگشت و هدف تير آتشبار

قم شد ابن عبد سليمانخان مذكور را روانه بايران  مغضوب شهريار گرديد و مبغوض و منكوب و سرگون به مدينه

در مناجات طلب عون و عنايت الهی گرديد و  صحوب داشت كه اثر قلم خويش بودو مناجات و مكتوبی م كرد

و در نامه صراحتًا نگاشته كرد كه  و حمايت شد كه مشاراليه از زاويه خمول باوج قبول رسد رجای صون

ل صدارت در نهايت استقال عنقريب تائيد الهی رسد و پرتو عنايت بدرخشد و بر مسند حاضراّلرجوع بطهران باش
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آن نامه و مناجات االن  خدمت است و پاس هّمت كه در ّحق مظلومی مجری داشتی قرار خواهی يافت اين مكافات

دستورالعمل در دائره  است . جناب سليمانخان از طهران به قم رفت و بموجب در خاندان امين الّسلطان موجود

نمود و اظهار اشتياق مالقات كرد  دند پرسش احوالمتعّلقان امين الّسلطان بديدن آم معصومه در غرفه ای منزل كرد

شتافت در خلوت مالقات نمود و  رسيد احضار فرمود متّوكًال علی الّله بخانه امين الّسلطان چون اين خبر بمشاراليه

  و بخان مشاراليه گفت كه من مشاراليه برخاست و نامه را در نهايت احترام تلّقی نمود نامه اين عبد را تقديم كرد

 --- ۵۳۹صفحه  ---

نمايم اظهار  گردد دامن خدمت بر كمر زنم و حمايت و صيانت ياران الهینااميد بودم اگر چنين اميدی ميّسر 

كامكار  الحمدالّله اميدوار گشتم و يقين است بعون و عنايت الهی ممنوّنيت كرد و بيان خوشنودی نمود و گفت

به خان  كرد مشاراليه بذل و بخشش بعنوان خرجی راه خواست وداعگردم . باری تّعهد خدمت نمود و سليمانخان 

مشاراليه  و ابرام كرد امتناع فرمود هنوز خان مذكور در بين راه بود كه دهد خان مشاراليه ابا از قبول كرد آنچه اصرار

قالل به وزارت مسند صدارت احضار گرديد در كمال است " امين الّسلطان " از سرگونی رهائی يافته و رأسًا برای

شهدای يزد كوتاهی كرد ابدًا حمايت و  و در بدايت فی الحقيقه حمايت ميكرد ولی در اواخر در مسئله پرداخت

شدند لهذا او نيز معزول و منكوب علم  شكايت كردند اذن صاغيه نداشت عاقبت جميع شهيد صيانت ننمود و آنچه

  " .دان اميدوار مأيوس گرديو دل و ج افراخته منكوس شد

  اشتهارد

پيشينيان كه  و غيرها در بخش ششم مفصال نوشته شد و از بقيه اخالف تفصيل احوال بهائيان آنجا و امور وارده  

طالقان  كه مشتمل هفتاد  در آنجا بودند و محفل و مجمعی برقرار بود . مهاجرت بطهران نكردند و غيرهم جمعی

 سه فرسخی غربی شمالی طهران استمسافت اقال بيست و  قريه كوهستانی واقع در

 --- ۵۴۰صفحه  ---
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در بسياری از قراِء جمعی از بهائيان مخلص داشت و  ابهٰی چنانچه در بخش ششم آورديم در سنين اشراق انوار 

بدينصورت ميباشد كه در قريه فشندك ّعدهء  در آن قراِء برقرار گرديد و اكنون خالصه اوضاع آن حدود مراكزی

سفنجان مشتمل بر بيست و شش نفر و در  و كبير يكصدو سی نفر است و محفل روحانی دارد ديگر غيرمؤمنين از ص

مشتمل بر يازده نفر . ديگر قريه نويزك  علينقی حيدری معروف ميباشد . ديگر قريه كهر كبود آن ميان آقا ّسيد

و جعفر عتيقی در اينجا مشهور است  سكزان چال نيز محدود است  ديگر جوستان ّعده نه نفرند محدود است . ديگر

مالنقی بگان ازمؤمنين دورهء جمال  هشت نفرند   ديگر كته ده مشتمل بر چهل و نه نفر و خاندان ديگر قريه نساعده

 جالل بگان شهرت دارند . خصوصًا پسرش ابهٰی 

 فارس      

قصبات و قرای فارس جمّعيت كثير  در بالد و ابهٰی جمال  بنوعی كه در بخش ششم نگاشتيم در هنگام غروب شمس

داشتيم  افق امر الهی ميدرخشيدند و در بخشهای سابقه بيان بهائيان ميزيستند و رجال خطيری مانند كواكب منيره از از

 كه خانوادهء قوام الملك از آغاز ظهور اين امر همراهی

 --- ۵۴۱صفحه  ---

 در بخش سابق نيز اضطهادات وارده بر احّباِء و شهادت وكردند و بدينرو مورد توّجهات و عنايات هميشه بودند 

 ابوتراب امام جمعه و معارضت شيخ حسين ظالم را در دور شهدای باوفای اين دوره را شرح داديم و موافقتهای شيخ

مذكور و معاندت های سيد علی اكبر فال حصيری مجتهد  اّول و نيز موافقتهای شيخ يحيی امام جمعه پسر امام جمعه

شكل يافت حسب دستور  و بيت مّقدس حضرت نقطهء اولی كه در تعمير ّاول تغيير نوشتيم و لذا تكرار نميكنيم . را

اصفهان وآباده به شيراز ٴ حسن اديب طالقانی كه پس از فتنه اصلی بنا شد و آقا ميرزا ِء ازنو بشكللبهاءحضرت عبدا

آثارش نمايان بود  ياط ازتّعرض اهالی كه در اثر فتن مذكورهبهائيان برای احت ه . ق .) و در حالی كه ۱۳۳۱رفت (

لوحی از  ضمن شرح واقعات آن اّيام چنين نگاشت : " و در همين وقت مراعات حكمت ميكردند اّيامی بماند و در

 تفورًا بيت مبارك را كه سالها در دست اغيار بود و تعميرا سماِء ارادهء مركز ميثاق رسيد مع تنخواهی كه بايد
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 برداشت و از روی همان اساس اصلّيه بدون يك نقطه زياد و زياد در آن پيدا شده بكّلی بايد خراب نمود و از ريشه

 نزول اين لوح خيلی مّحل حيرت و تعّجب جميع شده  كم بصورت اوّليه در كمال استحكام بنا نمود در چنين وقتی

 --- ۵۴۲صفحه  ---

نظر ميشد كه شايد اينهم از اين طايفه  ت از آن كوچه عبور ميكرد مّحلهرگاه شخصی غريبی در غير اينصوركه 

بيت در كمال تدبير خريده  هميشه بسته بود و دو خانه كوچكی بامر جمال قدم در دوطرف باشد و درب اين بيت

د آن در شب وار مّقدس در آنجا منزل داشته و اگر كسی قصد زيارت ميكرد بايد شده بود كه حّفاظ و ّخدام بيت

كوچه بسيار تنگ و  به بيت مبارك وارد شود و باز در شب خارج شود بعالوه خانه شود كه كسی نفهمد وازآنخانه

گفته شد  موسوم بحاجی ّسيد محّمد كازرونی و مّحل رجوع مردم .بهرجهت در مقابلش درب خانه يكی از مجتهدين

از  رج است از احاطه علّميهء ما در اينوقت بعضیاست كه خا تأخير جايز نيست زيرا كه مبنی بر مصالح و حكمی

اسباب بتوسط جناب معمارباشی كه از دوستان بود  دوستان هم كمك مالی كردند در كمال سرعت بعد از تّهيه

اوردند آن كوچه ،مي شد و خاك و آوار را ناچار در آن كوچهء تنگ ميريختند و مصالح كار شروع در خرابی

ميرفتند در  آن رفت و بزير آمد خاّصه نفوس و جمعّيتی كه بخانه آن عالم د كه بايد باالیسراسر پر از خاك شده بو

 بنای اصّليه آن نمايان گرديد از روی همان اساس اصلّيه زحمت بودند تا آنكه جميع آوار برداشته شد

 --- ۵۴۳صفحه  ---

و بقدری  نكرد و پس از مّدتی بپايان رسيد شدند و كسی تعّرض بدون تغيير و تبديل سرموئی بنا نهاده مشغول ساختن

در آن  صورت اّوليه آنرا ديده بودند ميگفتند كه گويًا ابدا تغييری رعايت از هر جهت شد كه بعضی مردمان معّمر كه

حافظ و  جناب ميرزا آقای نوراّلدين حسن كه ازجانب جمال قدم حاصل نشد ّحتی در گچ بری و غيره در همان اّيام

خارج  در همان بيت مبارك گذاشته شد و از هر طبقه مردم وارد و مبارك بود بعالم باقی شتافت و ختم اوخادم بيت 

 آنگاه روزی آقا ّسيد محّمد كازرونی مذكور با جمعّيتی ازمريدان ميشدند تا آنكه از مبل و چراغ مّزين گرديد .....

خواهد  لود كرد و بعضی تهديدات نمود كه بشما معلومخشم آ بدرب بيت افتاده امر داد كه در را باز كردند و نگاه
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ّخدام  ولی او در نهايت غضب و تغّير رفت و آن شب حضرات شد و همه را ّخدام بيت بعجز و انكسار جواب دادند

صبح كه  به ّرب البيت بودند ومناجات و تّضرع كردند تا اوائل از ّشدت اضطراب نخوابيدند و همه را در توّسل

آقا سرشب به  ّسيد بلند شد چون برای تحقيق بيرون رفتند معلوم شد آن ٴای غوغا و شيون سختی از خانهه صديكدفع

 صبح از دنيا رفت و ّخدام در كمال امنّيت و راحت شدند . انتهیٴ لنج شديدی مبتال شد و آغاز طليعهمرض قو

 --- ۵۴۴صفحه  ---

 تغيير و تبديل مّبدل به باغ مّلی شده بانواع اشجار و ازهار رو ميدان كه مقتل آقا مرتضی سروستانی بود در اين عص

عندليب سابق الوصف گيالن مّبلغ اديب و  و از رجال شهير بهائيان در اين دور ميرزا علی اشرف آراسته گرديد .

گشت  داديم در سنين قبل به شيراز آمده مقيم و شاعر توانا الهيجانی كه چنانچه در بخش ششم شرح خّطاط هنرمند

شد و در تمامت اّيام حيات اقامت  نمود و به تبليغ و تشويق پرداخت و مركز مراسله به ارض مقصود و ّتزوج اختيار

بوشهر و دريا به حيفا شتافته  از طريق ۱۳۳۲مسافرت تبليغی باطراف نمود و در سال  در شيراز داشت و گاهگاهی

دستور از طريق اسالمبول و  موجبه ِء برخوردار گشت و بلبهاءحضرت غصن اعظم عبدا چندی به زيارت و استفاضه

و باالخره بشيراز رفته بزيست  حدود به تبليغ پرداخت سپس به قزوين و طهران در آن قفقاز وارد گيالن شد و چندی

و خطاب باو آثاری بسيار نيز از حضرت  واقع شد و خاندانی عندليبی برجای گذاشت ۱۳۳۸ و وفاتش در شيراز بسال

تذهيب و مرّقع كاری يدی طولی داشت  است و خط نستعليق و نسخ را نيكو مينوشت و در صنعت ِء موجودلبهاءداعب

 او الواح و آثار بسيار برقرار ميباشد و ديوان اشعارش و بّخط تذهيب

 --- ۵۴۵صفحه  ---

مكاتباتی كه با قاضی الهيجانی  اثباتيه كه نوشت خصوصًا جمع و انتظام يافت و آثار نظم و نثر و مكاتبه و رساله های

 در ترجيع بند : نمود

 تا شريعتمدار شد محمود        

 مصطفی واشريعتا فرمود                        
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مشهور است و او را قصائد مفّصلهء بليغهء متعارجه در  كه در ّحق ّمال محمود شريعتمدار الهيجی بسرود معروف و

و عهد اوفی و نيز غزليات و غيرها بسيار است  ايت شور عشقی در اوصاف مركز ميثاقو با غ ابهٰی ثنای جمال  مدح و

 ابيات آغاز كرد : ِء باينلبهاءحضرت غصن اعظم عبدا ٴمفّصله اش را در مديحه و يكی از قصائد

 آفتابی شد پديد از آسمان بندگی

 كاز شعاعش گشت نورانی جهان بندگی                        

 الوّهيت چو ساكن شد ز موجقلزم قدس 

 موج زن گرديد بحر بيكران بندگی                        

 و ما قصيده و غزليات و ابيات چندی را محض نمونه در اينجا

 ثبت مينمائيم :

 بهٰی بسمه االقدس االعظم العّلی اال                

 يوسف گل گشت باز  عزيز مصر چمن

 چو زليخا جوان   شد جهان كهنهم                        

 --- ۵۴۶صفحه  ---

 برده بشير صبا  مژده به هر انجمن

 يافته يعقوب دهر   بوی خوش پيرهن                        

 چشمش بگرفت نور ز ديدن روی يار                

 كليمی سان زد بهار  بمصر امكان قدم

 ن بخديو و خدماز يد بيضا دميد  جا                        

 خزان چو فرعون شد  غرق بنيل عدم

 ز شاخ هر سدره زد  آتش سينا علم                        
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 وادی ايمن شده عالم از اين نوبهار                

 باد مسيحا نفس  بكوه و صحرا وزيد

 روح بهر كوه داد  جان بدرختان دميد                        

 زخاك بيرون كشيدمردهء يكساله را  

 پير از او شد جوان  جهان از او شد جديد                        

 حكايت رستخيز شد بجهان آشكار                

 غبرا دگر  غيرت خضرا شده طبسي

 ز سبزه سطح ثری   رشگ ثرّيا شده                        

 الله احمر دميد  سنبل تر وا شده

 ياسمن و ارغوان   پديد و پيدا شده                        

 شكوفه سرزد ز شاخ بنفشه از كوهسار                

 نرگس از نكهتش  رونق عنبر شكست

 چهرش روشن چو شير  چشمش مخمور و مست                        

 --- ۵۴۷صفحه  ---

 ز ّشكر و زعفران  دارد جامی بدست

 م ملوك  گشت چو گرديد پستزينت بز                        

 گلشن از او باشكوه محفل از او مشكبار                

 به بين كه نقاش صنع  چه طرحی انگيخته

 سياه و زرد و سپيد  بهم درآميخته                        

 بنفش و سرخ و كبود  بيكديگر بيخته
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 هزار نقش بديع  بروی هم ريخته                        

 با قلم صنع كرد اينهمه نقش و نگار                

 اگرچه ارديبهشت  داد بكيهان طراز

 گرفت ارديبهشت  ز عيد رضوان طراز                        

 ز عيد رضوان گرفت  عالم امكان طراز

 جهان ايجاد يافت   زنام يزدان طراز                        

 ود جلوه در او كردگارباسم اعظم نم                

 ز رخ  پرده برانداخته ابهٰی طلعت 

 مالك اسماِء علم  بعالم افراخته                        

 نقطهء اولی روان  در قدمش باخته

 باتش عشق او  سوخته و ساخته                        

 اّحب اشيا نمخود درره حّبش نثار                

 الملكوت القديمجاِء جمال القدم  ب

 من الّسماِء الچرفيع  اتی بمجد عظيم                        

 --- ۵۴۸صفحه  ---

 اظهر للمخلصين   صراطه المستقيم

 اشرق للمكنات  بشمس اسم الكريم                        

 الحت شمس الكرم من افق االقتدار                

 دور نّبوت گذشت  كور واليت رسيد

 صور الهی نواخت  صبح قيامت دميد                        
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 قبور ازهم شكافت   قلوب از هم دريد

 صراط و ميزان عيان  بهشت و دوزخ پديد                        

 يكی روان سوی نور يكی دوان سوی نار                

 يا مالِءالغافلين  جاِء يوم الّنشور

 فصاخت الّصاخة و قام من فی القبور                        

 فماج بحرالحيوة  وهاج عرف الّسرور

 قداخذالمقبلون  لهم قصورالحبور                        

 واّتخذالمعرضون لهم مّقرالبوار                

 به بين بعين اليقين  جمال موعود را

 را جلوه گر از يك قميص  عابد و معبود                        

 مّجلی از يك افق  شاهد و مشهود را

 طائف حولش نگر  مقام محمود را                        

 خوش آنكه در ّظل او  آمد و شد رستگار                

 قد ظهرت فی الوجود  حقيقة جامعه

 بّقوه قاهره  بحّجة قاطعه                        

 --- ۵۴۹صفحه  ---

 حمته الواسعهاحاطت الممكنات  ر

 فّخر كل الوجوه  لوجهه الالمعه                        

 ِء ضائت شمس الّنهارلبهاءبو شمس ا                

 از افق اقتدار  شمس هوّيت دميد
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 ظلمت اوهام را نور  حقيقت دريد                        

 جدا شد از يكديگر  رنگ سياه و سپيد

 آمده روز حساب  رسيد يوم الوعيد                        

 وفا نمود از كرم بوعده پروردگار                

 يا مالِءالمعرضين  غّشتكم غاشيه

 امامكم حافره  ورائكم هاويه                        

 عقولكم ذاهله  قلوبكم قاسيه

 نفوسكم خاسره  بيوتكم خاويه                        

 ليس مّقرلكم اّلا بئس القرار                

 گشت پديد آنچه كرد  بيان رسول عرب

 شمس حقيقت نمود  طلوع از ما غرب                        

 ز قرص شمس وجود  پديد شد وجه ّرب

 وليك شد چشم خلق  زديدنش محتجب                        

 سوای چشمی كه حق زدود از وی غبار                

 ادی اّلرسول  يا مالِءالمسلمينفقد ين

 هذا يوم القيام  هذا فوز مبين                        

 --- ۵۵۰صفحه  ---

 هذا ّرب كريم  اعبده واستعين

 قوموا يا اّمتی  لمالك يوم دين                        

 اّن اليه المصير اّن له االختيار                
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 زند نقطهء اولی ندا  ز عرش اعلی

 زند ابهٰی اهل بيان را صال  بخوان                         

 كه گر بيان را قبول كند  و يا وازند

 سدرهء اثبات را  بر آتش ال زند                        

 چون و چرا كی سزاست بكار آن شهريار                

 يا مالِءاّلروح  قداتی اله المسيح

 يحيی العظم الّرميم  بالّنفحات المليح                        

 ينطق ّكل الكليل  بالّنغمات الفصيح

 الی طريق الّنجات  يسرع ّكل الّسطيح                        

 كرده ز عشقش مسيح هيكل خود زيب دار                

 كشيد ّرب الجنود  پرده ز وجه جميل

 ای پسران خليلبگو بقوم يهود  ك                        

 گشت ز صهيون بلند  ندای ّرب جليل

 خدای بعقوب و آل  آمده با صد قبيل                        

 چند كنيد احتجاج  چند كشيد انتظار                

 شمس جمال بها  جهان چه روشن نمود

 خّطهء ايجاد را  غبطه گلشن نمود                        

 --- ۵۵۱صفحه  ---

 بهيكل امر خويش  ز عهد جوشن نمود

 كتاب عهدی نوشت  بيان مّتقن نمود                        
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 كرد پس آنگه صعود ز ملك ناپايدار                

 قلوب مجروح را  بفضل مرهم گذاشت

 امور ملك و معاد  بفرع اقدم گذاشت                        

 نظام امر و عباد  بّسر اقوم گذاشت

 رجوع من فی البالد  بغصن اعظم گذاشت                        

 كه تا نجويد خالف بوالهوس نابكار                

 وليك اهل هوی  نرد هوس باختند

 بّضد سلطان عهد  انجمنی ساختند                        

 بس علم اختالف  بعالم افراختند

 فين  وسوسه انداختنددر دل مستضع                        

 كه بلكه باطل كنند عهد خداوندگار                

 ز من بگو ای صبا  بمصدر نقض عهد

 كه خوار و رسوا شدی  چند كنی ّجد و جهد                        

 اهل بهاميدهند  تميز حنظل ز شهد

 بلكه دهند اين دورا  تميز صبيان مهد                        

 زحكم ّحق سر مپيچ زروی ّحق شرم دار                

 چشم گشا بين بلند  رايت ميثاق را

 در همه آفاق بين  جلوه و اشراق را                        

 --- ۵۵۲صفحه  ---

 بشرق و غرب جهان  جذبهء عّشاق را
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 بريز اوهام را بسوز اوراق را                        

 خمر غرور برآی و شو هوشيار ز سكر                

 نوح بها كرده صنع  سفينهء عهد را

 بدست تدبير ساخت مدينهء عهد را                        

 پر از لئالی نمود  خزينهء عهد را

 هرآنكه گيرد بدل  ضغينهء عهد را                        

 بسوی بئس المصير كند شتابان فرار                

 الّناقضين  توبوا ّثم اسرعوايا مالِء

 بحبل عهدالقديم  تّمسكوا واخضعوا                        

 ِء  تّشبثو واخشعوالبهاءبذيل عبدا

 صّفواآذانكم  لعّلكم تسمعوا                        

 هدير ورقاِء عهد من شجراالصطبار                

 يا مالِءالّناقضين هذا عهدااللست

 لواِء اين عهد را پنجهء قّيوم بست                        

 شكسته گردد كسی  كه عهد ّحق را شكست

 اگر بود چرخ هست  پست تر از خاك پست                        

 در دو جهان ميشود روسيه و شرمسار                

 يا مالِءالّناقضين هذا عهد قديم

 ن  هذا امر عظيمهذا نور مبي                        

 --- ۵۵۳صفحه  ---
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 هذا حصن متين  هذا غصن كريم

 توّجهوا بالخضوع الی العليم الحكيم                        

 لّعلكم تفلحوا  بكثرةاالعتذار                

 ّغن يا عندليب علی رياض الّثبوت

 يبقی العهدالقديم  و كّل نقض يفوت                        

 سخن مگو كن سكوت  لبهاءعبدا ز نعت

 كه مركز عهد ّحق  دوست ندارد نعوت                        

 جز صفت بندگی ستايش از وی ميار                

 آرزوی جان او  نزد بها بندگی است

 پيشش جز بندگی  مايهءشرمندگی است                        

 بندگی آستان در دوجهان زندگی است

 سلطنت بيزوال  بندگی و بندگی است                        

 حضرت او را بود ببندگی افتخار                

 ِءلبهاءوليك دارم اميد  بفضل عبدا

 كه بار ديگر چشم  زخمر پاك لقا                        

 چشمم روشن شود  بروی آن دلربا

 وش جان فزاگوشم اصغا كند  لحن خ                        

 باش تو ای عندليب بفضلش اميدوار                

                ××××××××××××××××××××× 

                      ××××××××× 
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 --- ۵۵۴صفحه  ---

 هرآنكه ناظر رخسار گلرخی چو من است

 بگلستان جهان فارغ از گل چمن است                        

 ن كرد طلوععزيز من كه ز كنعان حس

 هزار يوسف مصريش ارچه ذقن است                        

 بنرخ يوسف عشق اردهی كالفه جان

 عزيزدار كه سلطان مصر جان و تن است                        

 مرابسوی خود ای زاهد ارچه ميخوانی

 خليل ما بشكست آنچه در جهان و تن است                        

 ازخاك پاك ميكده استگل وجود من 

 چه باك ازاينكه غريبی روان سوی وطن است                        

 كشيده صف بجهان هرطرف جنود ظنون

 نگار من بنگاهی هزار صف شكن است                        

 اگر غم از پی غم ميرسد ترا هردم

 غمين مباش كه اين رسم حاكم كهن است                        

 عجبتر از همه شد عندليب در زندان

 اسير و باغ و گلستان نشيمن زغن است                        

 ايضا:

 واعظ افتاده ديگر در باره بفكر من مست

 ميزند دمبدم از خشم همی دست بدست                        
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 --- ۵۵۵صفحه  ---

 من اگر رندم اگر مستم اگر باده گسار

 مذهب و مّلت و آئين من اين است كه هست                        

 زاهد امروز سوی ميكده گرديد روان

 پای در ميكده بنهاد و دوصد خم بشكست                        

 شد روان جوی شراب از دل هرخم گفتی

 الله و سرخ گل از خاك ره ميكده جست                        

 و ملول باده نوشان همه گشتند پريشان

 زين عمل زاهد ما خاطر جمعی را خست                        

 بعد از اين روی من و خاك در پير مغان

 بعد از اين دست من و دامن هر باده پرست                        

 بلبل روح چو شد نغمه زن از گلشن عشق

 عندليب از قفس زهد و ريا بيرون جست                        

 ايضا :

 روزگاريست كه دل باده تمّنا دارد

 ليكن ز دست بتی ساده تمّنا دارد                        

 دل ديوانه چه پروا بودش از زنجير

 وصل آنشوخ پريزاده تمّنا دارد                        

 دلم افتاده بصد سلسله و دام مكر

 داردطره پرخم افتاده تمّنا                         
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 --- ۵۵۶صفحه  ---

 ناصحم گفت كه پندم همه در دل ده جای

 چه دلی از من دلداده تمّنا دارد                        

 قرب يزدان كه ميّسر نشود جز بخلوص

 زاهد از سبحه و سّجاده تمّنا دارد                        

 بسته دل در طمع حور و قصور فردوس

 فيض عام از در نگشاده تمّنا دارد                        

 عندليب ار شود از سلسله و سجن خالص

 وصل آن گلبن آزاده تمّنا دارد                        

 بهر عشاق مهّيا است بال گو كه بيا

 هركه خود روزی آماده تمّنا دارد                        

 ايضا :

 ز بند باك ندارم چه او بود دلبند

 مرا ببند به بنديد و كم دهيدم پند                        

 طريق عقل نگيرد به پند هيچ حكيم

 دلی كه گشت بزنجير زلف او دربند                        

 بسويش آهوی دل ميدود بشوق تمام

 چه احتياج كه گيرد كمان و تير و كمند                        

 بباغ نه قدم ای سرو بوستان بهشت

 كه پيش قد تو افتد بسجده سرو بلند                        
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 --- ۵۵۷صفحه  ---

 بروی روشنت افكن ز زلف تيره نقاب

 مباد آنكه بچهرت رسد زديده گزند                        

 مرا زروی كرم ده بكوی خويش مقام

 تورا بروی نكوی تو ميدهم سوگند                        

 و تا عندليب يافته راهبباغ عشق ت

 نمود غنچه دل را بشاخ گل پيوند                        

 

 ايضا :

 ظالمان را بين كه خود هرگونه عصيان ميكنند

 ليك برهر بينوائی حكم زندان ميكنند                        

 همچه موشان رخنه ها درخانهء دين كرده اند

 ويش را چون گربه پنهان ميكنندخبث ذات خ                        

 خرمنی را از پی يك خوشه آتش ميزنند

 خوان و خانه سرنگون از بهر يك خوان ميكنند                        

 روز و شب دست برای مال مردم ميكشند

 هرزمان سجده به دونان از پی نان ميكنند                        

 ندطعنه ها هرلحظه بر دين يهودی ميزن

 حيله ها با گبر و ترسا و مسلمان ميكنند                        

 با چنين افعال هم دم از شريعت ميزنند
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 با چنين اعمال هم دعوی ايمان ميكنند                        

 --- ۵۵۸صفحه  ---

 معتقد هستند اگر بر مردن و حشر و حساب

 نگونه طغيان ميكنندپس چرا در زندگی اي                        

 از پی هر فلس نفسی را به كشتن ميدهند

 از پی يك شمع جمعی را پريشان ميكنند                        

 عندليب روح را منزل بزندان ميدهند                

 آشيان زاغ را در باغ و بستان ميكنند                

 خلوت دل گشته جای شاهد مستور

 آنكه بود از دوديده غائب و مستور                        

 آتش رخسار او چه كرد تجلی

 دل شد از آن جلوه چون جبل طور                        

 در دل و جان از تحّليات جمالش

 شعله كشد نار عشق جلوه كند نور                        

 بادهء صافی نداد تا نشدم پاك

 لعت باقی ندوخت تا نشدم عورخ                        

 كافرم ار با وجود چشمه لعلش

 چشم گشايم بسوی كوثر و كافور                        

 حور و قصورم چه احتياج از اين پس

 قاصرم ارديده افكنم بسوی حور                        
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 دل ز شكر خندهء لب نمكينش

 جراحت ناسوريافت چه خوش مرهم                         

 --- ۵۵۹صفحه  ---

 چشمهء حيوان نوشخند لبش داد

 روح بقا چون مسيح بردل رنجور                        

 تلخ نگشتی مذاق  خسرو اگر بود

 از لب شيرين ماه من بدلش شور                        

 در قفس سحن عندليب سخن گوی                

 ار اوست خوشدل و مسروربا گل رخس                

 ايضا :

 ثابت اندر مهرجانان باش از جان غم مخور

 گردهی جان ميرسی بر وصل جانان غم مخور                        

 پيش آيد گرهزاران مشكل اندر عشق دوست

 هم ز عشق او شود هر مشكل آسان غم مخور                        

 ای عزيز ارشاهی مصر بقا داری طمع

 پس چو يوسف صبر كن وزچاه و زندان غم مخور                        

 گوی با يعقوب دل كاز مصرجان آمد بشير

 بوی پيراهن وزان شد سوی كنعان غم مخور                        

 چون بود خاطر تورا از يار مشكين ّطره جمع

 غم مخورگر كند گيتی تو را خاطر پريشان                         
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 چون شدی اندر طريق عشق او سالك اگر

 كافرت خوانند ترسا و مسلمان غم مخور                        

 --- ۵۶۰صفحه  ---

 در بساط عشق اگر محبوب جانان آمدی

 چند گاهی گرشوی محبوس سلطان غم مخور                        

 چون ز معشوق بقا گنج لقا خواهی گرفت

 گر كشی در عشق او رنج فراوان غم مخور                        

 عندليب خوش سخن در سجن اگر گرديد خوار                

 يابد ازاين خار زينت هرگلستان غم مخور                

 نرود ديده ازاين پس ز پی يار دگر

 ندود دل پس ازاين از پی دلدار دگر                        

 رعنا بگلستان جمال تاشكفت آن گل

 نزند بلبل جان نغمه بگلزار دگر                        

 ساقی سلسله موداده بما بادهء روح

 نتوان جست ز صد سلسله هشيار دگر                        

 طعنه بر ما مزن ايشيخ كه ازروز ازل

 جز غم يار ندادند بما كار دگر                        

 ه لبت كرد بعالم ايثارنوشدارو ك

 نتوان يافت بجز چشم تو بيمار دگر                        

 از كرم يوسف دل را بخر ای جان عزيز
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 چه كه راضی نبود دل بخريدار دگر                        

 نكشيديم هنوز از دل خود خار فراق

 كه فرو رفت ز هر گوشه بدل خار دگر                        

 --- ۵۶۱صفحه  ---

 گر از اين دست دهد ساغر می ساقی روح

 نرود باده كشی بر در خمار دگر                        

 عندليب است كه تا گشته مقيم اندرسجن                

 هردم از شوق زند نغمه باطوار دگر                

 سسسسسسسسس                        

ِء فرستاد و هی لبهاءمحضر غصن اعظم عبدا iب منظومه ايست كه باپسرش ميرزا عبدالحسينو از آنجمله عريضه 

 هذه :

 ازمعاصی رو سياهم وز خجالت چهره زردم

 از كرم رحمی نما بر اشگ گرم و آه سردم

 نامهء اعمال من يكسر سياه است از معاصی                        

 اين موی سپيد و روی زردم رحمتی آور بر                        

 لنگ و گنگ و كور و كر مزكوم و مبروصم ز عصيان

 ای مسيحای زمان از فضل كن درمان دردم

 در گلستان حقيقت كمتر از خاشاك و خارم                        

 گر بخواهی مينمائی بهتر از شمشاد و وردم                        

 قدس راهم فضل محض است اردهی در بارگاه
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 عدل صرف است ار كنی از پيشگاه قرب طردم

 گر نباريدی سحاب رحمتت بر من پياپی                        

 گردباد فتنه دادی تاكنون بر باد گردم                        

 --- ۵۶۲صفحه  ---

 مرد اين ميدان كسی باشد كه دست از جان بشويد

 ت مردممنكه اندر قيد جانم كی توانم گف

 منقطع از غير ّحق كی گشته ام با اينكه دانم                        

 در خيال نفع و ّضر و نوش و نيش و ّحر و بردم                        

 بهر تقديم حضور اقدست چيزی نبودم

 الجرم اين طفل را تقديم و قربان تو كردم

 ارواح حقايق ای اب روحانيان ای ّرب                        

 جسم و جانم مستفيض از فيض عام تست هردم                        

 عندليب بينوا گويد كه ميخواهم به زودی                

 روی نيكوی تو بينم و در اقدام توگردم                

 سسسسسسسسسسسسسس                        

 اخالف حاجی ابوالحسن بزاز سابق الوصف در بخش ششم در اين دوره ديگر از رجال شهير بهائيان ثابت و راسخ

باقرخان كه باثروت و مكنت وجاه و جالل و  ميرزا محّمد عليخان و ميرزا محّمد باقرخان خصوصًا ميرزا محّمد

ع خدمت در راه عهد و ميثاق بود و بانوا قوام وملك و جاه و نام ومقام فرمان بر و مخلص و جانفشان پيشكاری امور

ِء در فلسطين و اروپا لبهاءعبدا گردن برافراخت و دفعات عديده شرف اندوز حضور حضرت در طريق اين امر

 گرديد و خاندان دهقان از او
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 --- ۵۶۳صفحه  ---

 ديگر از رجال شهير ثابت اين امر ميرزا آقاخان بشير وفات يافت . ۱۳۲۰و برادرش برقرار شد و حاجی خود بسال 

ِء و طرف لبهاءداشت محل اعتماد و توّجه حضرت عبدا ابق الوصف در هر بلد كه برياست پست مّقرالّسلطان س

داشت و موّفق بانواع خدمات در اين امر گرديد و  و مراسالت ايران و ّعكا و حيفا شده خود نيزمراسله مستمر ارسال

بعنوان بشيرالهی افتخار يافت و در  او رسيده هدايت جمعی غفير گشت و الواحی كثير خطاب باو و بواسطه موجب

نونهاالن تأسيس نمود و نيز محفل شور  شيراز اقدام و اهتمام كرده مدرسه مخصوص تحصيل و تربيت سنين اقامت

و مورد سوِء قصد و تّعرض معاندين  ساخت ومع ّكل ذلك محبوب و مؤتمن نزد ماليان ومحترمين روحانی منعقد

مجذوب و ممنون كرد و نيز  روح مساعدت و حالوت معاشرت و مصاحبت همه را اخالق و بود ولی با نهايت حسن

پربها و خط زيبا و تذهيب و  و تزيين آثار بديعه بظهور آورد و مّجلدات بسيار با اوراق شوق و ذوقی ممتاز در جمع

اق نهايت قلق و بی ميث اواخرالعمر بعّلت قلب افتاده بستری گرديد و در غروب نّير تطريز اعلی مرتب ساخت و در

جاويد مدفون گشت و خاندان  در طهران درگذشت و در قبرستان بهائی گلستان ۱۳۴۲ تابی يافت تا باالخره در سال

 بشيرالهی برجای گذاشت

 --- ۵۶۴صفحه  ---

با  كه ۱۲۹۲ديگر ميرزا محمود زرقانی متولد در حدود سال  ِء خطاب باوست .لبهاءو آثاری كثير از حضرت عبدا

 ريعان جوانی مشتعل و منجذب شده همراه مبّلغين بسير رادرش ميرزا احمد ايمان بديع را بميراث داشتند و درب

 خراسان و يزد و كرمان مسافرت كرد آنگاه با حاجی ميرزا با نّير همسفر گشته در ۱۳۱۰سفر تبليغ رفت در سال 

 سفر كردند سپس خود مستقال بتبليغ پرداختذربايجان آه ب دو بار ۱۵/۱۳۱۴حيدرعلی همراه گرديد و در سال 

 _ ۱۳۱۸باذربايجان سفر كرد و در سال  ۱۳۱۶و در سال  بهمدان و يزد وكرمان مسافرت نمود ۱۳۱۵و در سال 

سرود ضمن بخش سابق مندرج  و ابرقو در آن هنگام مسافرت يزد نمود و مثنوی كه در واقعه شهداِء اسفندآباد

سفر كرده به بشرويه وارد شد و اساس  در خراسان ۱۳۱۸صيب وی نگشت و در سال شهادت درآنموقع ن و ساختيم
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و آقا ّسيد فضل ّمالی قصبه جلوگيری  و اشتعال وخروش در احباب حاصل شد كه فتنه برخاست محفل روحانی نهاد

با  ۱۳۱۹ال همی رفتند و در س خارج شده بخيرالقری رفت و احباب برای مالقاتش بدانجا كرد و از او خواست تا

آقا ّسيد فضل از او خواست  خراسان و ببشرويه رفت و نزديك بود شورش عاّمه شود ولی برادرش از طريق كرمان به

 از بشرويه خارج شد و در سال

 --- ۵۶۵صفحه  ---

 جمعهخانه ميرزا محمود افنان درآمد و تا دو ساعت از شب ه ب ربيع اّالول وارد يزد شد و ۲۸در يوم پنجشنبه  ۱۳۲۱

عّطار الفت با صد تفنگچی مروستی و با قافله معتبر روانه  همانجا بسر برد و آن هنگام ويرا باّتفاق آقا محّمد حسين

و بالجمله پس از اسفار عديده در ايران مأمور تبليغ  و بوانات كردند و در اينجا نيز از قتل نجات حاصل كرد مروست

نمود و لسان اردو بياموخت و رساالت و مقاالتی  آن مملكت واسعه سفر) شد و سنين عديده در۱۳۲۱( در هندوستان

و نفوسی بسيار را آگاه ساخت و در خالل اين احوال  مذكوره طبع و نشر و با مشاهير فرق و اديان محاّجه كرد بلغت

زم ركاب بود حضرت باروپا و امريكا مال آن ِء زيست و در سفرلبهاءبه حيفا رفته اّيامی در جوار حضرت عبدا نيز

طبع رساند و اخيرا سفری بهندوستان ه ب ءِ لبهاءتحرير آورد و دو مّجلد بنام سفرنامه حضرت عبدا واقعات اّيام بقيد

و با زوجه عزيمت هند كرد و زوجه  نمود و وی را دختری از خادمات بيت مبارك بزنی دادند كرده عودت به حيفا

و پس از غروب نّير  پرداخت و بعد ازچندی باز بحيفا برگشت او بخدمت تبليغ و اش در حال مخاض درگذشت

حضرت وّلی امرالّله  در داخله مملكت نمود آنگاه به حيفا رفته در جوار پرانوار ميثاق اّيامی وارد هند شده سفر تبليغی

 مّدتی بزيست و در تمام ّمدت اقامتش در

 --- ۵۶۶صفحه  ---

آن مأموريت كتابت الواح و ابالغيه صادره يافت و از  ِء و چه بعدلبهاءبداحيفا سنين متفاوته چه در اّيام حضرت ع

بانشاِء او موجود ميباشد و اشعار نيز ميگفت و  الواح صادره در اّيام اخيره با خط او بسيار و هم ابالغيه هائی اينرو

ه ازدواج نمود و مريض گشته بايران آمد ۱۳۴۰ مثنوياتی در مديحه و مرثيه ازوی منتشر است و اخيرا بسال قصائد و
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پيشين و زرقانی و اهل  ديگر ميرزا جالل بن مال عبدالّله بكاِء كه پدر از بهائيان درگذشت و مدفون گرديد . در رشت

حسين مظلوم ناچار به منبر  واقعه شهادت ميرزا آقای ركاب ساز از ظلم وعدوان شيخ علم و منبر بود وگفته اند كه در

و فاضل بود و  كشيدند و ما شرح احوالش را در بخش ششم آورديم و پسر عالم دست ازاو رفته كلماتی گفت و

 الملك زرقانی چون حكومت يزد يافت ويرا،و حاجی معدل حسن صوت و علم موسيقی بّحد كمال داشت

 رفته تحصيلاحّبا معاشرت و مساعدت نمود سپس بطهران  ندامت برد و در آنجا مدّتی كه با حكمران بود باه همراه ب

 و در عين حال برجای پدر به منبر رفته به وعظ پرداخت ّطب كرد عوت به زرقان نموده مّطب پررونقی برقرار داشت

كرد و گفتنی ها را بی پروا هميگفت و از اينرو احّبا ،مي و صيت و شهرتش در آن حدود پيچيد و با اينهمه تبليغ نيز

 مسرور

 --- ۵۶۷صفحه  ---

را در بخش سابق آورديم و او را گفتند نوبتی به ، وي حسد و بغضا گداختند و كيفّيت گرفتاريهایشده اعدا بنار 

ديگر  عكسهای اركان  نقض را آتش زد . جهرم رفت و باعمال ناقضين آنجا راه يافت و صور وه عندليب ب پيشنهاد

چنانچه در  كن قصبه اصطهباناتحاجی محّمد اسمعيل تاجر الری سا خان لسان حضور وحيد كشفی بن ميرزا يوسف

 ۱۲۸۱ و حميد شهيد بود والدتش در قصبه مذكور بحدود سال بخش ّسوم نگاشتيم مادرش خواهر آقا سيد يحيی

كرد و  مجاورت مشهد رضا گرفت و والده در قصبه اصطهبانات وفات واقع شد و والد با پسر ديگرش ميرزا ابوطالب

ه مشهد رفته پدر و برادر را نيز زيارت كرده برگشت و به ب مصطفی سفریاو در صغر سن بهمراه خالش آقا ّسيد 

و اّيامی در بروجرد بمالقات خالش آقا سيد  تحصيل پرداخت پس دو سالی در يزد وچندی در اصفهانه ب شيراز

الّله و ةبغصآقا سيد  القات پسرخالشمه ب خالش آقا سيد يعقوب بسر برد آنگاه دو سالی در عراقو پسر ريحان مجتهد

مالقات خالش آقا سيد  گشت و بفارس عودت نمود و پس از ديدار بنی اعمام در الور بتحصيالت برخوردار

 ه اقامت نمود ب و ديدار آقا سيد محّمد خالوزاده در كرمان به مشهد شتافته مصطفی وخويشاوندان ديگر در داراب

 --- ۵۶۸صفحه  ---
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زوجه  لش آقا سيد ريحان الّله و ابن خالش آقا سيد محسن و خاله اشخاتحصيالت پرداخت و سفری بطهران آمده 

آمد و در  با پدر و برادر بماند و باالخره آنان را وداع گفته بطهران ميرزا نصرالّله را ديدار نمود و عودت بمشهد كرده

آنگاه بسمت  وختسمت معّلمی داخل شد و ضمنا لسان انگليسی بيامه ب مدرسه جديدالّتأسيس مّبلغين امريكائی

تدريس  بكردستان سالی در تكيه سيد طه نقشبندی ۱۳۱۳سال ه ب معّلمی كالج آمريكائی اروميه ( رضائيه ) رفت و

يافت و  ِء بسر برد و مأموريت سير تبليغلبهاءالطاف حضرت عبدا به ارض ّعكا رفته اّيامی در جوار ۱۳۲۲نمود و بسال 

 در اثر حادثه هجوم اكراد و آشوريها ۱۳۴۰گرفت و در سال  مود و اقامتپس از سالی عودت بايران و ارومّيه ن

 اندوخته و اثاثيه اش بباد غارت رفت و بطهران مهاجرتكرد آنگاه به قزوين رفته مقيم شد و در خدمات متنوّعه امرّيه

 ِء در اثری بدولبهاءامريكائی هميپرداخت و حضرت عبدا از تعليم در مدرسه و تبليغ و ترجمه برای مسافرين احّبای

 الحمدلّله توگوی سبقت ربودی و سمند هّمت ۰۰۰۰المجيد  چنين خطاب فرمودند : " يا من اّيده عالی اتباع اثر خاله

آن سرور ابرار بخدمت امر قائمی و بهدايت خلق  را در اين ميدان جوالن دادی ويادگار آن بزرگواری و برگذار

 ق و مؤّيد گرديد لهذا آن عزيزرافرمائی يقين است كه موّف،مي اهتمام

 --- ۵۶۹صفحه  ---

" تو يادگار  و در مقامی ديگر خطاب بوی چنين مسطور است : وحيد گوئيم تا ذكر آن بزرگوار را تجديد نمائيم " .

و سرور مأنوس  اميدوارم كه فضائل موروث آشكار فرمائی و بجذب و وله آن بزرگواری و از منتسبين آن سيد ابرار

صدهزار  انشاِءالّله تو جوش وخروش زنی و فرهنگ وهوش بنمائی ی چه كه سائر منتسبان خاموش بودند بلكهگرد

نه  شخص نورانی نه پيمودند و از باده رحمانی پيمانه سرشار آن اسف و حيف كه ديگران چنانچه بايد و شايد ره

نداشتند  ه بودند و پژمرده و فی الحقيقه قصوریاولی ولی افسرد پيمودند مقبل بافق اعلی شدند ومّقر و معترق بنقطه

 سبب شد كه بر منابر نعره نزدند و بيان حقيقت نتوانستند " . ولكن ّشدت باليا و كثرت رزايا و حمل ثقيل امتحان

توّلد  ۱۲۸۰شيخ نجفعلی در قصبه برازجان فارس تقريبا بسال  ديگر آقا شيخ محّمد ابراهيم فاضل شيرازی ابن حاجی

 پس در ّسن يازده سالگی برای ,را مّعمم ساخت و پدر وي و نشو و نما گرفته اندك تحصيالت مقدماتی نموديافت 
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نقليه و عقليه پرداخت و صرف هّمت بيشتر در  تحصيل علومه تكميل علوم به شيراز رفته در مدرسه مشير مانده ب

كناره از درس و بحث گرفته قدم در  ه چندیو عرفان نزد ميرزا آقا جهرمی و حكيم عباس نمود آنگا تحصيل فلسفه

 طريق رياضت نفسانّيه

 --- ۵۷۰صفحه  ---

ه بوشهر رفت و به برايش ازدواج نمايد نپذيرفته ب نهاد و پس از سنينی چند به برازجان برگشت و پدر خواست

دند و پدر اسباب سفر تحصيل ويرا برگردان عراق عرب برای تكميله نويد ارسالش به اقامتش يافتند و ب تجسس مّحل

بتحصيل فقه و اصول اشتغال ورزيدوناگهان  روانه داشت و سنينی چند نزد آخوند ّمال كاظم خراسانی فراهم كرده

برياضت گذرانده آنگاه پياده بوطن بازآمد و مدّتی با  آشنايان و اقربا پياده به مشهد شتافته بماند و اّيامی بدون اّطالع

دو دادند ) جوانی ازشيراز در طريق عبور به ه ب ام ( طبق مواعيدی كه در مكاشفه و رؤيابسر برد در آن اّي عشيرت

و نه كتاب را ازاو توانست گرفت ولی  وارد شد و شب را با هم مصاحبه كرده ونه جوان را شناخت بوشهر بدو

ازه گرفته بنجف و بيش از پدر اج حدود فلسطين و ّعكا است الجرم بنام تكميل تحصيل علوم دانست كه مقصود در

تحصيل داشت ه اشتغال ب ولی بعد از چندی برادر كهتر را كه نيز در آنجا بسرپرستيش از سفر سابق سعی و ّجد كرد

روان شد تا به بيروت  كه بكسی ابرازندارد آنگاه پياده با قافله از طريق ّبر شام مّطلع از سفر خود كرده ازاو خواست

دل و جان  ِء تّشرف يافت و آرزویلبهاءبه ّعكا رفته در محضر حضرت عبدا بغدادیرسيد و بهدايت آقا مصطفی 

 از دو ماه ويرا مأمور تبليغ در ايران از طريق قفقازيه فرمودند حاصل كرده آنچه را جويا بود بدست آورد و پس

 --- ۵۷۱صفحه  ---

و امر  درسهء تربيت بهائيان شد و سالها باين خدمتمّعلم عربی م و مسافرتها برای تبليغ در داخله ايران نمود و باالخره

 در طهران وفات كرد وخاندانی از او بنام فاضل شيرازی و اند ۱۳۰۰تبليغ و تدريس اين امر مشغول بود تا بسال 

 ِء خطاب باو است :لبهاءبرجای ماند و از آثار حضرت عبدا

 طهران حضرت فاضل شيرازی عليه بهاِءالّله :
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 هوالّله                

القلوب  الكتاب و عرفت فحوی انحطاب وحمدت الّله علی ما الهم اّيهاالمنجذب بنفحات الّله قد اّطلعت بمضمون

 رائحة طّيبة عبقت علی االفاق واتّضرع اليه ان يؤّيدك بروحه ب الّصافية بالهامات رحمانّيه و عّطر مشام اهل االشراق

لمن ناجاه در خصوص امام ثانی عشر استفسار نموده  ه سميع اّلدعاِء و مجيبتحبی به القلوب واالفئدة واالرواح اّن

امام ثانی عشر در حّيز غيب بود اّما در عالم جسد  اين تّصور ازاصل در عالم جسم وجود نداشته بلكه حضرت بوديد

 انستند كه آنای ناس چنين مصلحت دضعف ٴمحافظه نداشت بلكه بعضی از اكابر شيعيان در آن زمان محض تحّققی

 جسم است الّن عالم الوجود عالم واحد  موجود درّحيز غيب را چينين ذكر نمايند كه تصور شود كه در حّيز شخص

 --- ۵۷۲صفحه  ---

ابن حجر در صواعق يك بيتی  و ماكان شهودااالبكم چنين تفكری و تصوری و تدبری نمودندماكان غيبا اّلابكم 

 ميگويد :

 فعلی عقولكم العفاِء النكم _ ثلثتم العنقاِء والغيالنا====  دالذی _ سميتموه بزعمكم انساناما ان للسرداب آن يل

 و مشهود شود كه اين امام همام عليه الّسالم ازاصل در حّيز باری اگر رجوع بروايات شود و دّقت تام گردد واضح

 عين فناست چه كه محروم ازحيات طّيبه اندبقائيست كه  جسم نبوده و اّما بقاِء نفوس مهمله بعد ازخلغ جسد عنصری

تبديل  بالّنسبه بوجود انسانی فنای محض است عوالم ديگر مّحل مانند جماد هرچند در ّحيز جمادی بقائی دارد ولی

 درجات و شمول عفو و غفران امريست واضح ازعدم فرصت حقائق وتغيير ماّهيات وتجديد خلق نه ولی ترفيع

 خواهيد داد و تشريح خواهيد نمود االن نفس طهران را جناب به تمّعن و تّفكر تفصيلمختصر جواب داده شد آن

نموده مراجعت كنيد حضرت فتح الّله خان مشير را  مركز قرار دهيد گاهگاهی بسائر واليات يك گشت و گذاری

 " بوقتش اجازه داده ميشود  ع ع مشتاقانه برسانيد حال حضور مقتضی نيست انشاِءالّله تّحيات

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                

 --- ۵۷۳صفحه  ---
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كه  بن حاجی محّمد حسين بن حاجی ميرزا عبدالكريم ّصراف و از بهائيان معروف شيرازی ميرزا ابوالقاسم تندر

بها  محشور بود و فرزند مذكورش را در صغر سنش حشر با اهل پدرش نيز در نهانی اظهار ايمان ميكرد و با محترمين

از بهائيان معروف  و مؤمنين اين امر درآمد پيوسته خدمت همی كرد . تندر در جمع ۱۳۱۸ميداد ولی تقريبًا در سال 

آقا ميرزا نوراّلدين سالها  ميرزا بزرگ و حاجی ميرزا ضياِء و حاجی ميرزا حبيب پسران شيرازی حضرت افنان حاجی

 قطه كوشيدند و بانتساب بخواهر حرمخدمت بيت حضرت ن در خدمات اين امر و مخصوصًا در

سابق اّلذكر كه بسال  و ازمشاهير بهائيان شيرازی ميرزا جعفر هادی اف آنحضرت كه ّجدهء پدريشان بود ميباليدند .

روز در جوار  ّعكا شد و دو يوم بعد ازصعود وارد شد ومدت هفتاد و پنج رهسپار ابهٰی محضر ه بعزم تّشرف ب ۱۳۰۹

و سفری  تركستان رفته در خوقند اقامت نموده بتجارت پرداخت اعظم زيسته آنگاه سویعنايت حضرت غصن 

 بزيارت رفته بقصد بناِء مسافرخانه ۱۳۲۲و برگشت و باز در سال  روز ماند ۵۵به ّعكا رفته ّمدت  ۱۳۱۷ديگر در سال 

 ت به بناِء نمود آب انبار ساخت به حيفا رفته مباشر ۱۳۲۷ بهائی قطعه زمينی باالی كوه كرمل بخريد و سپس در سال

 --- ۵۷۴صفحه  ---

 ِء كرد و در دفتر ديوانی بنام مبارك ثبت نمودلبهاءعبدا ّمدتی ماند تا مسافرخانه باتمام رسيد وآنرا تقديم حضرتو 

 اين عبارت نقر و نصب نمودند : حضرت امر فرمود كه بر قطعه سنگی بباالی مسافرخانه وآن

همينكه آن حضرت از سفر غرب  ۱۳۳۲و باز در سال  نه روحانی و بانی آقا ميرزا جعفر رحمانی "" اين بنيان مهمانخا

رسيد و پس ازعودت در عشق آباد مقيم بود  مقصده به حيفا كردند بعزم تّشرف حضور رفته در پورتسعيد ب مراجعت

قبت با عائله بايران آمد در سال عا انقالب روّسيه و تأسيس حكومت ساويت بضيق مالی افتاد و و باالخره در اثر

وازمعروفين باين نام ميرزا محّمد  برجا گذاشت . ابهٰی وفات نمود و عائلهء رحمانی در امر  در جهرم فارس ۱۳۵۲

حاجی محّمد علی كه عمويش حاجی  ديوان كوری و نيز ميرزا علی محّمدخان موّقراّلدوله بن حسين خان معتمد

ميدانست و مّدتی نائب دّوم  و انگليسی بود واو در صغر سن تحصيالت كرده فرانسه بميرزا عبدالّله كارگزار مّح

ايمان و اخالص مينمود  حكومت بنادر فارس گرفت و ازافنان دختر گرفت واظهار سفارت در فرانسه شد وچندی
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مدرسه هاشميه و  رسخريده مشرق االذكار كرد و آقا ميرزا بزرگ كواری ّمد وخانه متعّلقه بخال اعظم را در شيراز

 حاجی ميرزا حسن مّهذب الّدوله فسائی

 --- ۵۷۵صفحه  ---

 باشی و شيخ محّمد تقی امينحشمة الممالك پسرحكيم مدرسهء منصورّيه شيرازو صهرش ميرزا احمد علی خان

ابياتی در  شيخ اّلرئيس را بطهران آورد و شيخ ازغايت امتنان الّشريعه كه محض حسن خدمت سوار االغ شده خاندان

شيخ اّلرئيس در شيراز شد و چون گفتگوی  ديگر شيخ محّمد فاضل جهرمی كه ازمالزمين و محارم مدحش سرود .

پرسيد و او در جواب بدين بيت تمّثل  شيخ بشنيد روزی در حاليكه ويرا پياده همراه بودٴ در باره نسبت اين عقيده را

 جست :

 " گرش ببينی و دست ازترنج بشناسی

 روا بود كه مالمت كنی زليخا را "                        

 اوتغييرات و تحوّلات واختالل در آزار نمودند ولی و چون تصديق كرده معروف شد . وقتی جمعی ويرا گرفته

واز بهائيان مخلص فارس حاجی علی  از بركند . حاصل كرد و باالخره با برخی از اعدا لباس شهرت ايمان عقيدت

اسدالّله ترمه دوز ، ميرزا عليرضا خان ، ميرزا  شكرالّله جهرمی ، حاجی ميرزا محّمد صادق خباز ، ميرزا ، ميرزا اكبر الری

 علی اكبر خادم ، ميرزا عبدالحسين ثابت نقاش  لی ، ميرزا آقاع، ميرزا آقا معمار باشی ، مّحب  باشیخادم لطف الّله خان

 --- ۵۷۶صفحه  ---

جعفرخان منشی حضور حبيب الّله خان قوام و ناظم  ميرزا ابوالقاسم ساعت ساز ، ميرزا محّمد يوسف نّقاش ،، ميرزا 

و بعد  ۱۳۵۸آزادگان وكيل عدلّيه كه در حدود سال  و غيرهم ، ميرزا حيدرعلی جهرمی ، ونيزحاجی محّمد آقا الملك

 طهران درگذشت .ه ب آن

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس     
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 شده در حّميت و تعّلق ايمانی كه از اسالف ميراث بردند اجتماع و مركزی مّهم از مؤمنين و مؤمنات و در نيريز

 قتل و غارات وارده بر ايشان رادرششم و تعرّضات و  شهرت يافتند و نام و احوال بسياری ازمعاريف را در بخش

 ند مستمر بود بّحدی كه عبداّلرضااث داشتخود مير سابق نگاشتيم و تّعرض وهجوم مسلمانان كه نيزازمتّقدمين بخش

هنگام صبح  ۱۳۲۵عقيدت تّعرض كرد و عاقبت در سال  مادر خود هاجر كه بهائّيهء مخلصه بود پيوسته در باب نام با

كرده نسبت باين امر سخنی ناروا گفت و بی درنگ  هاجر به خمير كردن پرداخت پسر با وی مشاجره اعتقادی كه

اكابر اهالی قصبه را با زنی از مؤمنات در گرمابه  تفنگ نموده بشهادت رساند و نوبتی زنی از هدف گلوله مادر را

 و منجر بان شد كه اهالی هجوم بسوی مساكن  دين وعقيدت مشاجره شد و زن شوهرش را براغاالند اموره راجع ب

 --- ۵۷۷صفحه  ---

ترسيدند و بجای خود نشستند و ما واقعه  و مهاجمين ولی جوانان رشيد بحال اجتماع مقابلت كردندمؤمنين آوردند 

شهادت رسيدند در بخش سابق مفّصًال ه ب كه هيجده تن ازمؤمنين ۱۳۲۷و غارت شيخ زكريا را بسال  هجوم وقتل

اجتماع و مقابلت مؤمنين فتنه خاموش گشت ه ب دولتيان اهلی را برای هجوم و حمله مّهيا ساختند و باز نگاشتيم ونوبتی

حكومت وقت درافتاده مغلوب و مهزوم  اعراب طاغی بصدد هجوم و استيصال مظلومان شدند ولی با اری ديگرو ب

بهائيان است قصد شورش و مقاومت  بماه مّحرم بعنوان اينكه منصورالّسلطنه حكمران حامی ۱۳۳۹ گرديدند و در سال

فراهم ساخته و مّسلح گشت و  دارالحكومهكردند و حكمران عرادهء توپ و عده ای قزاق در  با حاكم و اهل بها

و الجرم مفسدين حذر كرده ازعزيمت  مستحكم خود اسلحه گرد آورده مّهيای مدافعه شدند بهائيان نيز در دو خانه

حسب امر  و خانه ها ويران گرديد محلهءبهائيان دچار حمله سيل شديد گشته ۱۳۴۲سال ه و ب خود دست كشيدند

و بازار و ابنيه و حمام خّاص و  لّله اعانت و مساعدت از بهائيان روی زمين رسيد وّسدامرا تلگرافی حضرت وّلی

 نصيرالّشريعه  تحريمه شيخ محّمد نام واعظ يزدی ب ۱۳۴۵و در مّحرم سال  خيابان ويران ساخته شد .

 --- ۵۷۸صفحه  ---
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حشمت االسالم و  ّسيد علی بن سيد داود وغارت اهل بها بر سرانداخت و ومؤّيداالسالم برمنبر اعداِء را هوس قتل و 

شيخ زكريا آنچه ٴ در اّيام جناب وحيد شهيد وخودشان در فتنه شهيره برادرش سيد ابوتراب كه ّجدشان سيد علی

و وسائل اّطالع  و ّقوت برخاستند و كار بجائی رسيد كه طرق ذهاب و اياب خواستند كردند و بردند با تمامت هّمت

حاجی محّمد  بها العالج و بی ملجاِء ماندند و ميرزا محّمد حسين بن مؤمنين ّسد نمودند واهلو استطالع را بر 

را به  را برای محفل روحانی شيراز حامل شده با لباس مّبدل خود ابراهيم قد فداكاری برافراخت و عريضهء محفل

 أمور شدند و در حاليكه اعدا عزمنظامی با صاحب منصب م شيراز رساند و تلگراف تّظلم با ميرلشكر نمود و عده

 كردند وشيخ محّمد و برخی ازمفسدين را قبض و حبس حرق و نهب و قتل داشتند رسيدند و نار فتنه را خاموش

برديم مال محّمد  واز بهائيان شهير نيريز جمعی را در بخش ششم نام كردند و بهائيان شفيع شده آنان را رها نمودند .

ِء فرستاد و بصدور لبهاءعبدا ميرزا زين العابدين خان بواسطه اوعريضه بحضرت ان نيريزیشفيع كه فتحليخان حكمر

 يافت و صورت زيارتی  وفت ۱۳۱۵آثاری ازآنحضرت صادر شد و باالخره سال  خطابی مفتخر گشت و در حّقش

 --- ۵۷۹صفحه  ---

 ۱۳۱۷ احمد علی واعظ كه در سال ديگرمال در اين امر تأسيس گرديد .حضرت برايش رسيد وازوی خاندانی  ازآن

و غيرها سفر تبليغی كرد وآثار كثيره در  ِء در رفسنجان وكرمان وجهرم و سروستانلبهاءحضرت عبدا حسب امر

ديگر حاجی محّمد حسين سقط  گذاشت . درگذشت و خاندانی بر جای ۱۳۲۰و باالخره بسال  حّقش صدور يافت

 ۱۳۳۰رفته بسال  ِء تّشرف يافت و باالخره به عشق آبادلبهاءبدابه محضر حضرت ع فروش سفر به ّعكا كرده

وفات كرد و خاندانی برجای  برقرار شد و كربالئی حسين اصطهباناتی نيز در آنسال درگذشت و ازاو خاندان صالح

 ضمن بخش سابق نام برديم ّمال ۱۳۲۷واقعه سال  واز جمله بهائيان معروف نيريزی كه در ضمن شهداِء گذاشت .

بودند كه والدشان مالحسن معروف به لب  و برادرزاده اش مالحسن بن عبدالّسميع مشهور به ّمال آقابابا محّمد علی

گويند هنگاميكه حضرت نقطهء  قصبه غالبًا بحكمرانی قصبات و قرای فارس انتصاب داشت شكری از شناختگان
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عازم گرديد و حضرت او را  ان بالتزام ركاب مباركشدند حسب اقتضای افنان عالی الّش اولی از شيراز عازم اصفهان

 اعطای انگشتر دست خود مفتخر نمودند و او در واقعات در نيمه راه اجازه عودت داده به

 --- ۵۸۰صفحه  ---

 دلجوئی همی كرد و خلف ارشدش ّمالاسراِء مساعدت و  و نيريز نسبت باصحاب جناب وحيد و بازماندگان شهداِء

كرد و پسر دويمش ّمال آقا بابا بحال سكوت  ماند  فائز گشته عائلهء بهائی تأسيس ابهٰی ايمان امر علی بشرف  محّمد

آراسته گرديد و به شغل فالحت وسوداگری  مال حسن كه جوانی جميل و خليق بود بمزايای ايمان بديع ولی پسرش

ور را بازدواج آورده و با ممدوّحيت مذك سالگی بنت عّمش پری جان بنت ّمال محّمد علی ۲۴در سن  اشتغال  جست

شيخ زكريا با جمعيتش بعنوان  ۱۳۲۷ زيست تا در فتنه مذكوره سال ابهٰی خويش و خدمت امر  نزد اهالی بشغل

بهائی پرداخت و گروهی از  شورش برافراشت و وارد نيريز شده بغارت اهالی و استيصاله سر ب تأسيس حكومت ّملی

معاندين بدانجبال شتافتند و ّمال  جبال پناه بردند و عده ای ازهمراهان شيخ بدستياریه ب مظلومان به سروستان و برخی

معروف بيدلنگ يافته با  چند از بستگانشان را در نيم فرسنگی قصبه ودامنه كوه بباغ محمد علی و ّمال حسن باتنی

عقيدت نمود و  ر به تّبری ازو شيخ از جوانی ّمالحسن دريغ خورد و او را ام ضرب و آزار سوی شيخ كشيدند

تيرباران  و امر به قتل داد پس شمشير بر فرق نوجوان نواختند و اونوعی سخن گفت كه خشم شيخ را برافروخت

 نمودند آنگاه شيخ به ّمال محّمد علی گفت اگر تّبری

 --- ۵۸۱صفحه  ---

چنار  ر پايش بسته از مّحله بازار به مّحلهمقتول گرديد و بند ب نكنی بدينگونه خواهی شد و چون استقامت ورزيد نيز

نواختند  آويختند و جسد را آتش زدند و چندان سنگ وچوب سوخته آورده بر درخت توت در مقابل جامع كبير

سه  بر درخت توت و مقابل جامع مّحله بازار بسته تيرباران كردند كه مستور وپنهان گشت و جسد ّمال حسن را كه نيز

شهيد  كرده در شب چهارم تحت خاك مستور كرد و به كسان ل بماند و مردی نيك فطرت محافظهشبانه روز بدانحا

مطروحه را  دفن كردند . و اّما جسد ّمال محّمد علی و ديگر اجساد اطالع داد نيمه شب جسد را به قبرستان عمومی
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مذكور از  كرد و پری جان ستمديدهبسيار بقبرستان عمومی برده دفن  تنی ازباغبانانشان بعد از سه روز با مشكالت

بزيست و  نيافت و ناچار به باغی بيرون قصبه بدون مأكول ومشروب شرارت و مالمت اهالی بهر خانه پناه برده ملجاِء

آمدند  شيخ و همرهان از قصبه رفتند بخانهء ويرانهء عريان خود همسايه ای رحم آورده نگهداری كرد تا چون

ونيزمشاهير اهل  عبدالّسميع شهيد پور خلف صالح و برومند گشت . رديد و فرزندشواندك اندك رفاهی حاصل گ

 ششم نوشتم و شرح احوال آقا مرتضی و شهادتش در آن  بها و اوضاع سروستانرا در بخش

 --- ۵۸۲صفحه  ---

 و بخش هفتم آورديم .بخش 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                

حكمران  ازمعاريفشان سللطان محّمدخان ابوالوردی شيرازی و جمعی از اين فئه ميزيستندو دربندر عّباس مركزی 

ه ب ماند وبعدًا در اهواز مّقرب شيخ خزعل گرديد و باالخره بندر كه از خدمت دولت خارج شده چندی در شيراز

 لوزاره كارگزار امورديگر ميرزا عبدالّله خان مدحت ا عزم زيارت بيت مبارك بغداد رفت و مريض شده درگذشت

كاروانسرا ساخت كه بنام كارگزاری معروف  خارجه در بندر كه عمارتی عالی و كاروانسرا وحمامی در خلف

برای مدفن خود ساخت و خود در سال  حّمام زمينی بقصد مدفن بهائی و عبادتگاه گرفته و حجره گرديد و در جنب

ديگر  در همان حجره مدفون شدند . لی ديگر درگذشتند و هر دوميرزا عّباس خان امين الوزاره بسا و پسرش ۱۳۲۶

تقی الری و  ديگر از بهائيان بندر حاجی محمود آذری و حاجی محّمد محّمد عليخان سديدالّسلطنه بندری كبابی

 شيرازی  ديگر ميرزا حسنعلی خان بن ّمال محّمد علی واحدالعين معصومعلی فرهت ثابت عضو دائره پست .

 --- ۵۸۳ صفحه ---

و  بدين عقيدت بّعلت محاسن اخالق ولطف معاشرت محبوبكه حسن ترّسل و طبع شعر داشت و با وجود شهرت 

 در بندر لنگه و باالخره در بندرّعباس رئيس پست بوده در در الر و سپس ۱۳۱۸محمود نزد ّمالها و اركان شدو سال 

ند در بندر اخير با سمت رياست پست عضو عامل چ تنظيم و تأسيس پستهای مذكوره مشاق كثيره كشيدو سالی
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اقامت مبّلغين و مسافرين وانعقاد محافل و مجامع  روحانی ومركز رجوعات اين امر و خانه اش را مّحل ورود و محفل

اشعار حافظ و سعدی و صحبت الری در ثناِء و  داد والواحی در حّقش صدوريافت و مخّمساتی تركيب از قرار

نظر بّجد و فّعالّيتی كه در واقعء سرقت پست  ِء هنگام مسافرت در امريكا سرود و عاقبتبهاءلحضرت عبدا صفات

نظام ابوالوردی حكمران بندر كه  و بندر ّعباس واقع شد بعمل آورد حاجی علی كرمخان شجاع بين راه گرگان

 ۲۹مّهيج گرديدتا در ليله  و مّصمم بر اهالكش گشت و شيخعلی دشتی ّمالی بندر مّحرك عداوت دينيه با او داشت

فارغ ازكارهای پستی  در بخش سابق آورديم هنگاميكه در سه ساعت گذشته ازغروب بنوعيكه ۱۳۳۴ذيّحجه سال 

غالمرضا سميع  بارانداز مكاريها واقع در قرب خانه اش و در جلو خانه آقا شده سواره بخانه برميگشت در ميدان

 حضور حكمران مذكور و جمعی از قبيل سديدالّسلطنه و ميرزا را با الری بشهادت رسيد و علی الّصباح جسد

 --- ۵۸۴صفحه  ---

راننده كشتی دولتی به حجره ای كه مدحت الوزاره  اسمعيل خان وصال و آقاغالمحسين الری و ّمال احمد قاسمی

الوزاره كه نيز  خريد و با كتب مدحت دفن كردند و كتب و الواح و آثار شهيد مذكور را سديدالسلطنه ساخت

درگذشت و پسری عّباس نام برجای  كتابخانه شخصی تأسيس كرد و زوجهء شهيد بسال ديگر بخريد و ديگر كتب

مّقوم دائره گمرك در مسافرت از بندر درگذشت و دو  ديگر از بهائيان ساكن بندر عّباس آقا ّسيد حسن نظری ماند .

جذبه و ميرزا محّمد صالح رفسنجانی و آقا  ان افنان و ميرزا محّمدو عمارتی بيادگار گذاشت و ميرزا ّعباس خ پسر

شجاع نظام حكمران مذكور در سال  يزدی برای امور اداری وتّجاری چندی مقيم بندر بودند و غالمعلی خراسانی

يده اقرار عقيده و ايمان بدارالحكومه طلب شرقی و محمود سامانی و احمد و برخی ديگر را بنام آقا محّمد ثابت ۱۳۳۶

صواب يا خطا را واضح دارد آقا شيخ علی  اظهار ميل آقا محّمد ثابت كه با ّمالها مقابله و مكالمه كرده بشنيد و برای

را پا در فلك كرده چوب بسيار زد  حسن نجفی تبريزی را دعوت كرده حاضر نشدند و آقا محّمد دشتی و آقا ميرزا

 رهاكردند  سلمانی و غالم عّباس را چوب شديد زده خواستند و محمود و دكان خرازيش را غارت

 --- ۵۸۵صفحه  ---
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شتافت و چندی  سپرد كسی باستاد محمود مراجعه نكند الجرم به حيفاوحاجی مسلم بوشهری رئيس بلدّيه به اهالی 

ين از بمبئی مؤمن آقا ميرزا سياوش و برخی ديگر از ۱۳۳۹و باز در سال  در جوار پرانوار بماند آنگاه بوطن برگشت

كردند و  كرد تا اهل بازار هجوم آورده ضرب شديد به سياوش وارد رسيدند و حاجی مسلم تشهير و تحريك

و شبانه  برادر ميرزا عليمحّمدخان موقراّلدوله افنان جلوگيری كرد حكمران ميرزا عبدالحسين ابن ميرزا احمد خان

 ای محافظت از بندر خارج كرد ولی پس ازفوت موقراّلدولهبر سياوش و برخی ديگر ازمؤمنين را با جمعی تفنگدار

معاون حكومت بنادر را بتفتيش فرستاد و تقاص  آقای مشاراّلدوله حكمت در اثر تّظلمات بهائيان يمين الممالك

از اين فئه انعقاد يافت وّعده ای كثير  و در آباده چنانكه در بخش ششم آورديم مركزی قوی آورد . كامل بعمل

و شهرت در خدمت يافتند و واقعات مهّمه  متّنفذين و ازمؤمنين جديد بعرصهء ايمان قدم گذاشتند نيزاز اوالد ديگر

و پسرش ميرزا حسينخان  سابق نگاشتيم واّولين محفل روحانی مؤلف از سراج الحكماِء كه رخ داد در بخش

وآقا رضا  زاعلی خان كوشككی ( شهيد )عليخان و عبدالكريم خان و ديگر مير ضياِءالحكما و دائی حسين وحاجی

 قلی بابامحّمدی و آقا علی اكبر هّمت آبادی ، عّباسخان

 --- ۵۸۶صفحه  ---

عمارتی  ۱۳۲۸شد و در سال  ۱۳۲۶مدفن رؤس الّشهداِء ، بسال  ويرغوكی و ميرزا قابل بود و سه بنيان حديقة اّلرحمن ،

عليخان تأسيس  و مدرسه در جنب حديقة اّلرحمن بهّمت حاجی مؤمنين با اراضی وسيع بنام حظيرةالقدس برای دفن

دو  ۱۳۲۷و در سال  نخورده بهّمت دكتر حسين خان ضياِءالحكماِء بنا گشت ّحمام با آب دست ۱۳۲۹يافت ودر سال 

و محفل  تأسيس گرديد و در قريه كوشكك بهّمت ميرزا عليخان مسافرخانه مدرسه ذكور و اناث بنام تربيت در آباده

مسافرخانه  آقا حسين بن آقا محّمدباقر و آقا ميرزا نصرالّله روشن روحانی تأسيس گشت و در قريه هّمت آباد بهّمت

حسين  يافت وازمعاندين شهير آباده حاجی قاضی و ّمال محّمد،مي تأسيس گرديد كه اجتماع مؤمنين در آنجا انعقاد

نمود نيز  ان ساالر نظام ازاهل ابرقوه را كه چندی حكومت آبادهخ امام جمعه و شيخ االسالم رانام برديم وميرزا احمد

تحريك  ازآنجمله نوبتی آقارضا قلی پير از مظلومين رابموجب و ّشمه ای ازستم ها كه بر اهل بها آورد ذكر كرديم .
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ه ب مه بدنعبور كالسكه اش سالم و احترام نگفت در دارالحكو امام جمعه و پسرش شيخ االسالم ببهانهء اينكه حين

 و دائی بائی  ضرب چوب وزنجير سياه كرده حبس نمود و حاجی عليخان

 --- ۵۸۷صفحه  ---

در  عليخان كوشككی را كّيفيت اقدامش در قتل بهائيان ابرقوه و در قتل ميرزابمحبس رفته مظلوم را رها كردند و نيز 

الحكماِء و بعد از او پسرانش  طاِءالّله سراجاحوال مشاهير مسطور گرديد و ميرزا ع بخش سابق نگاشتيم و نيز شرح

در جامعه و در بلد و  و ميرزا بديع الّله بديع الحكماِء عضو محفل روحانی و مشهور ميرزا حسينخان ضياِء الحكماءِ 

خانه ای در باز  وسيع سراج برقرار گشت . و ميرزا محّمد حسين ( دائی حسين ) خدمتگزار اين امر بودند و خاندان

معروف بود و حاجی  پيوست كرده در شجاعت و غيرت و حمايت از اين طائفه ه از واردين شهير بهائی ضيافتداشت

مالی و غيره بود  و دهات و خانه بزرگ وعضو محفل روحانی ومصدر خدمات عليخان زوج بنت ذبيح دارای امالك

چنانكه  ۱۳۱۳بخش ششم نگاشتيم و در سال  ه را درو ما سابقه احوال ميرزا قابل شاعر ومّبلغ امرالّل خاندانی ازاوماند .

چند تن را حكومت گرفتار كرد و ميرزا قابل  نگاشتيم درآباده انقالبی شديد برای اين طايفه رخ داد و در بخش سابق

واثاث البيتش را بيغما بردند ونه يوم در  قريب هزار چوب بر او نواختند و سر تاپايش را مجروح ساختند دستگير شده

 وی برآمدند  بود تا خالصی يافت وچون مّجددًا بحكم امام جمعه بصدد حبس و غل وزنجير

 --- ۵۸۸صفحه  ---

مسكن گرفت و  شتافت و بخانه حاجی ميرزا محّمدتقی افنان وكيل الدولهناچار با پای پياده سر به بيابان نهاده به يزد 

آباده  حكم شديدتلگرافی بايالت فارس صادر شد و حاكمكرد تا  افنان مذكور واقعهء آباده را بصدراعظم تلگراف

 حسب امر ۱۳۱۴و قابل نيز مراجعت بوطن نمود در سال  معزول و محبوسين مستخلص و احّبا همه آسوده شدند

واكناف و قری و جبال گشت و انوار اشراق و آثار مركز  ِء برای تبليغ ّسيار در اطرافلبهاءحضرت غصن اعظم عبدا

نگاشتيم حكمران آباده وی را با دوتن ديگر از  نيزچنانچه در بخش سابق ۱۳۱۵تشر ساخت و در سال را من ميثاق

و حسب اقدامات امام جمعه دستگير كرده به غل  شيخ محّمد تقی نجفی ابن الّذئب اصفهانی فتوٰی  موجب ه ب بهائيان
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حسب  ۱۳۱۷مستخلص نمود و در سال دائی حسين  كشيد و قصد تعذيب شديد داشت ولی باقدام شجيعانه و زنجير

بنای سير و سفر تبليغی نهادند تابالمال به ّعكا  ِء با صهرش ميرزا نصرالّله روشنلبهاءحضرت غصن اعظم عبدا اجازه

رسيدند و حسب خواهش اّيامی چند توّقف كردند  شوند و بعد ازسير تبليغ در كوهستان و قری وبالد به آوه مّشرف

پيشنماز محل بجوش و خروش آمد جمعی از  مخلع ساختند و آخوند ّمال حبيب ابهٰی ايمان خلع ه را ب وتنی چند

 همراه كرده بمنزل قابل ريختند و خواستند برايشان هجوم اشرار را با چوب

 --- ۵۸۹صفحه  ---

 هی نيافتندمقابل شد كه مهاجمين جز انصراف و تّفرق را آرند و قابل بغايت دليری و بی باكی نعره بركشيد وچنان

 به سلطان آباد و مالير و همدان و كرمانشاهان سير و سفر و اينواقعه موجب تنّبه و تّذكر اهالی گشت و ايشان ازآوه

بودند كه خبر انقالب ارض مقصود بنوعی كه در بخش  و تبليغ همی كردند و از كرمانشاه بصدد حركت به بغداد

كه مسافرين مجاز به ارض اقدس درهر نقطه هستند  له بدين مضمونآورديم به سمعشان رسيد و ازتلگراف واص سابق

حال را معروض داشتند و بعد ازچندی خطابی  نمايند آگهی يافتند و بكمال تأثر مراجعت كردند و شرح مراجعت

ه وطن چيزی ننگاشتيم ولی چون شما به ب درآخر آن چنين مرقوم بود : " ما در خصوص مراجعت شما رسيد كه

در وقتش شما را احضار خواهيم نمود  عمومی مراجعت فرموديد اين فقره بسيار مقبول افتاد لذا ستماع امرمّجرد ا

شتافت و بعد از سير و سفر در  ميرزا قابل برای تبليغ و نشر اين امر بحدود يزد ۱۳۲۰سال  دركمال خوشی " و در

 ۱۳۲۱مذبحه عموّميه سال  نزل گزيد در آن اثناِءشد و درخانه آقا حسين باباخّباز م منشاد وكوهستان به يزد وارد

 و دو نفر در اردكان  شروع شد و يكنفراز اين طايفه را در شهر و دو نفر درتفت بنوعی كه در بخش سابق نگاشتيم

 --- ۵۹۰صفحه  ---

ِء حكومت اولياء سمعه ب تّعرض و قتل او برآمدند لذا منزل را تغيير داد و خبرقصد ه شهيد نمودند و بعضی از اشرار ب

و باهای و هوی  شاهزاده جالل اّلدوله جمعی از فراشان حكومتی ريختند رسيد و در يومی حسب اشاره حكمران

حضرت  شد نائب كاظم خان داروغه نزد وی آمده مذكور داشت كه اشرار او را بدارالحكومه بردند و چون شب
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آن  ّيت از شهر حركت نمائيد و او را مرّخص نمود و در فردایفوره ب واال ميفرمايند شهر يزد منقلب است شما البّته

از احّبا را شهيد كردند و قابل تمامت آثار اين امر كه  شب در تدارك حركت بود كه فتنه شديد شد و شش نفر

ًال الوار حركت نمود و از بين اعدا شورشيان متوكّ  داشت بتنی از نسوان بهائّيه سپرد و حين زوال ظهر درّزی همراه

خبر يافته و از طريق تفت تا دو فرسنگ در عقب  گذشته از شهر خارج شد و عازم آباده گرديد ومعاندين علی الّله

گرفتار ساربانان گرديد و محّمد مهدی پسر كالنتر  نيافتند واو سالمًا تا حوالی ندوش رسيد و در بيابان شتافتند و او را

را بشكستند و سرتاپايش را با سنگ و چوب مجروح  نده چهار دندانشصدد قتلش برآمد و ضرب بسيار رساه ب قريه

سفر را ربودند و او را برهنه و سرتاپا مجروح  كردند و در صحرا بی كس و تنها گذاشته اسب سواری و لوازم و سياه

 و يقين بر هالك او كردند و او دو ساعت ديگر بهوش آمده در بيابان انداختند

 --- ۵۹۱صفحه  ---

و در  را باباده رساند و بالجمله ميرزا قابل بنوع مذكور در وطن ر روانه شد و بعد از چهار يوم بغايت سختی خودناچا

و  آيات و قرائت قصائد و غزلّيات و تبليغ بيگانگان و تذّكر و و تغّنی الواح ابهٰی سفر پيوسته عمر را به نشر نفحات 

 محضرو نساِء احباب از آباده عازم ارض حيفا و زيارت  از رجال با جمعی ۱۳۳۶موعظت دوستان بسر برد و در سال 

 ر از نغمه وآواز كردند و از طريقاّيام عيد رضوان پ ِء شد و در شيراز ّمدت دوماه ماندند شهر را درلبهاءعبدا حضرت

دند سپس فرح و انبساط كامل حاصل كر وارد بمبئی شده قريب دو ماه اقامت نمودند و احّبا از ورودشان دريا

كامل روحانی بردند و بيتی از  ِء شدند و ّمدت هفتاد يوم نصيبلبهاءومحضر حضرت عبدا حركت كرده وارد حيفا

 اين است : غزلی كه در آن اّيام انشاد كرد

 هزار مرتبه او را باين دو ديده بديدم "======   " كسی كه موسی از او لن تری شنيد نديدش

 است : كه در آن اّيام بسرود اين ابياتو نيز از قصيده بنوع ترجيع 

 بشارت كه بر كوی جانان رسيدم

 غبار رهش را بچشمان كشيدم                        
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 --- ۵۹۲صفحه  ---

 دو پيمانه از خمر پيمان چشيدم

 بس اسرار نشنيده از وی شنيدم                        

 ببزم ارم نظم ّرب المعالی

 بود جای ياران و احباب خالی                        

 چه گويم ز رمزی كه حيفا بديدم

 مكن منع من كنز اخفی بديدم                        

 مالئك صفوفا صفوفا بديدم

 منادی ُالُوفًا الوفًا بديدم                        

 ببزم ارم نظم ّرب المعالی

 ب خالیهمه جای ياران و احبا                        

 سسسسسسسسسسسسسسس                

ه شوقی رّبانی بنمود ولی صادر از حضرت وّلی امرالّل و بعد از عودت بوطن هرچند سفری برای تبليغ حسب امر

را آثار نظم ونثر بسيار در امر بهاست و رساله  درگذشت و او ۱۳۵۵ضعف قوا ملتزم خانه شد تا در سال ٴ بواسطه

ديوان اشعار خود را مّسمی بطرازالعرفان و  ِء نوشت ولبهاءو مقام حضرت عبدا ابهٰی عظمت امر  در اثبات استدالليه

گفت دّوم متعّلق بدوره حضرت  ابهٰی جمال  تنظيم كرد . اّول اشعاری است كه در دورهء اشراق انوار در سه مّجلد

 و ّسوم متعّلق بدوره حضرت شوقی رّبانی وّلی امرالّله و ِءلبهاءعبدا

 --- ۵۹۳صفحه  ---
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شنيده و ديده تأليف نمود و در ضمن اشعارش  ِء و آنچهلبهاءسفرنامه در شرح مسافرتش بمحضر حضرت عبدا

ن و نيز در شرح مذبحه شهدای اشرف در اصفها تاريخّيه موجود است مانند مثنوی در كّيفيت شهادت ميرزا قطعات

 چنين است : ابهٰی در مدح و ثنای  و از غزلياتش ۱۳۱۳و نيز در واقع فتنه مذكوره آباده بسال  يزد ٴسبعه

 ای دل بدوستی بها پايدار باش

 در امر مبرمش چو جبل برقرار باش                        

 پيمانه ای ز بادهء پيمان او بنوش

 سرمست از اين شراب و می خوشگوار باش                        

 ستزين راح روح بخش كه در دست دلبر ا

 جامی بنوش و تا بابد هوشيار باش                        

 اين نشأه نشأةئی است كه همواره در سراست

 از وی جدا مشو بجهان پر خمار باش                        

 امروز اگر بوصل بهاره نيافتی

 پانصد هزار سال دگر انتظار باش                        

 امر اوستراه وصال دوست اطاعت ب

 اين ره بپوی و خسرو گردون مدار باش                        

 خواهی ره نجات بدنيا و آخرت

 از آنچه غير اوست ز جان در كنار باش                        

 --- ۵۹۴صفحه  ---

 از بغض و بخل و حقد و عناد وغرض گذر

 فرار باشوز كين و ظلم و جور وجفا در                         
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 هنگام جود و بخشش و احسان و فضل و بذل

 بارنده تر ز ريزش ابر بهار باش                        

 در خلق و خوی و پاكی و تقديس و بندگی

 مابين مردمان ببنان المشار باش                        

 چون مه محاق شو تو در اينقرن و در قرون

 مّنور فلك اقتدار باشبدر                         

 امروز ثوب بندگيش زيب دوش كن

 فردا بروزگار تو دائر مدار مباش ؟؟                        

 بيگانه ای چو بر تو رسد آشنا بشود

 غير وخودی مبين تو باغيار يار باش                        

 بر دشمن ار رسی تو زجان دوستی نما

 نزد دوستان ز وفا خاكسار باش در                        

 زير قدوم اهل بها خاك پست شو

 و ندر مّمر و معبر ياران غبار باش                        

 در گلشن اطاعت امر عندليب شو

 در مرغزار ّحب بها مرغ زار باش                        

 خواهی اگر شهنشه كون و مكان شوی

 دگی حضرت ّحق جان نثار باشدر بن                        

 --- ۵۹۵صفحه  ---

 ِء است قافله ساالر بندگیلبهاءعبدا
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 چون كردگار كاروان زپيش رهسپار باش                        

 ای قابل ارنجات دو عالم طلب كنی                

 محو رضای حضرت پروردگار باش                

و آثار كثيره از قلم حضرت  ابهٰی عديده از جمال  ائله برقرار است و الواحو از ميرزا قابل پسران و دختر وع

 ءِ لبهاءعبدا

سابق نگاشتيم تا برای تبليغ سفر به ٴ احوال بينش عمادآبادی را در دورهو ما شرح سابقه  در ّحقش صدور يافت .

 ۱۳۱۸سه تربيت آباده بسال مدر رفسنجان وكرمان و يزد وكاشان و طهران كرد و در تأسيس سروستان و نيريز و

به ّعكا رفته اّيامی بزيارت  ۱۳۲۰مأمور تبليغ در بنادر فارس وهندوستان گرديد و بسال  ۱۳۱۹كوشيد و در سال 

تا قريب ده  ۱۳۲۴ ِء فائز و برخوردارگشت و سالها به تبليغ و خدمات اين امر پرداخت و از ساللبهاءحضرت عبدا

بصددش برآمدند و  مشغول گرديد و ّمالها با دستياری سردار عشاير قشقائی یسال در دائره حكومت به نويسندگ

 ه ساختند الجرم ب اموالش را بردند و بواسطه حكمران ويرا از شغلش معزول خانه اش را در عمادآباد غارت كرده

 --- ۵۹۶صفحه  ---

و برای ندامت و  ليم و تربيت اوالد خودقوام الملك ويرا با عائله اش محض تعتبليغ پرداخت و باالخره ابراهيم خان 

وّلی امرالّله  امر قوام عائله اش به بيروت برد و با حرمش بحضور حضرت حسب ۱۳۴۶مؤانست نگهداشت و بسال 

 حضوره ب تّشرف ۱۳۵۰و بار ديگر بسال  ۱۳۴۸و باز سفر ديگر بسال  رسيد و بسرپرستی اوالدش در بيروت بماند

 در كيّفيت صنعت بلور و شيشه سازی و دواها و كاغذ و شيشه ری است از آنجمله مجموعهيافت و او را آثار و اشعا

 قديم ايرانی و جديد اروپائی كه از گياهها و درختها و و دقايق عكاسی نوشت و رسالهء ديگر در صنعت رنگ ريزی

ی است كه در بيروت طبع و و از جمله كتاب هزاررباع اشياِء معدنی توان گرفت تأليف نمود وهيچكدام بطبع نرسيد

 و چند رباعی بر سبيل نمونه چنين است : نشر شد

 ديری است بديوانه سری مشهورم
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 از امر شه جنون كنون مأمورم                        

 ديوانه ام و صور حياتم در دم

 پيچيده بهركجا غو شيپورم                        

 ايضا:

 ا گذریبا اينكه تو دانی كه از اينج

 از چيست كه از شهر بقا بی خبری ؟                        

 ديری نرود كه ازتو و هستی تو

 نه نام بماند نه نشان و نه اثری                        

 --- ۵۹۷صفحه  ---

 ايضا :

 با جملهء مردمان بروح و ريحان

 ميپوی تو ره نه بر سبيل عدوان                        

 ركه تو را برادر خود داندتا ه

 از تو نگريزد و نمايد احسان                        

 ايضا:

 در دهر چنان باش كه همواره دری

 مردی تو اگر بروز آخر نگری                        

 امروز تو زاد روز فردا بردار

 آخر نه چو كاروان اسير سفری                        

 ايضا :
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 و حيات همعنان روز و شباندان مرگ 

 نه ّغره باين باش و نه غافل از آن                        

 در خواب ممان كه روز شب با دندان

 موشت ببرد آنه تو را در انبان                        

 آندم كه شتر بگذرد از يك سوزن

 فرزند رود گوشه ای و يك سو زن                        

 توان و مهلتی هست ترا حاال چو

 از هرچه تو بركنار و بر يك سوزن                        

 ايضا :

 --- ۵۹۸صفحه  ---

 دانی كه ادب چه شاهكاری باشد

 اين جامه نكوتر افتخاری باشد                        

 ميپوش تو اين جامه نپوشيد هرانك

 باشدمايوس ز فضل كردگاری                         

 ايضًا :

 تا خانه دل از غم تو ويران شد

 بس گنج كه در هر طرفش پنهان شد                        

 هر گوهر از آن بشكل اشك از ره چشم

 در هر صدفی چو مهر و مه تابان شد                        

 ايضًا
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 من بندهء آن كسم كه شوری دارد

 خوش سروری دارد از نشاهء عشق                        

 سر با دل و دين سپارمش زيرا او

 از تابش شمس عشق روئی دارد                        

 ايضًا

 ای فتنه جان و دل عالم رويت

 بر هم زن آسايش دلها مويت                        

 آهسته بران مركب خود بهر خدا

 تكه دل سر هم ريخته اندر كوي                        

 تعاليم اخالقيه اين امر و دستورهای مسطوره در لوح ّطب و در ضمن رباعيات مذكور بسياری از اصول و مبادی و هم

 واقعات ارض مقصود است كه بالتصريح مقصود  نظم آورد و ديگر مثنوی كه در تبيين كتاب عهدی وه را ب

 --- ۵۹۹صفحه  ---

مؤّثر قديم در آنجا ميزيستند  ر ايندور باآنكه جمّعيتی از بهائيانو جهرم د در بمبئی مطبوع گشت .منظوم ساخت و 

بيان احوال بمبئی و غيرها  شد و حاجی حسينعلی علمدار آن بود چنانكه در ضمن مركزی برای نقض عهد و ميثاق

ند عندليب از و رهبران بسيار مان عهد و ميثاق و بهائيان بدانجا جلب گرديد و مبّلغين ثبت است بنوعی كه توّجه مركز

و ما ّعده ای از معاريف اّحبای  شدند و كوشيدند تا آنكه ظلمات هالكه نقض از تأثير افتاد شيراز و غيره بانجا گسيل

و غيرهم كه بمقام  روحانی و آقامحّمد حسن بن آقا كربالئی علی و استاد محّمد حسن جهرم امثال آقا سيد حسين

در قسمت فارس قراِء  در بخش الحق بيان مينمائيم و از مراكز اين فئه ۱۳۴۴ شهادت رسيدند در ضمن واقعات سال

ميرزا يحيی سابق  اوضاع آنجا و احوال متّقدمين را در بخش ششم آورديم و هنديان معروف بهندجان كه شرح

 از گذاشت و ساخت و خاندانی برجا ابهٰی و او آنجا را مركزی ازمراكز امر  در آنجا درگذشت ۱۳۴۱الوصف بسال 
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دور از مراكز  مستّقر گشتند ولی بعّلت اوضاع محيط كه ابهٰی ايمان  اخالف مؤمنيبن متّقدمين جمعی كثير در ّظل

 مسافرين و مبّلغين نيست غالبا از بسياری ازمعارف و واقعات اطالعات و تكميل ميباشد و مّحل عبور و مرور

 --- ۶۰۰صفحه  ---

 ِء در حّقشان صادرلبهاءبرخاستند و آثار بسيار از حضرت عبدا ينشان نفوس شهيرجارّيه بی خبر ماندند و معذلك فيماب

        گرديد .

 سسسسسسسسسسس      

 قزوين       

و  مركزی مّهم برای اين طايفه بود ابهٰی غروب شمس جمال  قزوين چنانكه در بخش ششم نگاشتيم و در هنگام

 خانواده های قديمه در عرفان و ايمان ميدرخشيدند و چون و اعضاِء ای از معاريف امر در آنجا شهرت داشتند،هعّد

در اين بلد بمقصودشان برسند ومخصوصًا آقا جمال  نقض برخاست احتمال آن بود كه اركان فتنهء مذكوره ٴفتنه

ّمد برادر مهتر مرحومش حاجی مح ٴعائله كه عائله اش قزوينی بود و آقا محّمد جواد قزوينی معروف كه بروجردی

ّعكا كه طائفه زرگرها بسته باو  يوسف عّطار در آن بلد ميزيستند و ميرزا عبدالّله قزوينی ساكن باقر و صهرشان حاجی

اندك نچيدند و عبور و  سمندر در قصر بهجی ميزيست و غيرهم بسی كوشيدند و حاصل بودند و خصوصًا ّثريا بنت

و غيرهما در  محّمد تقی ابهری و حاجی ميرزا حيدرعلی اصفهانی حاجی ميرزا مرور ناشرين لواِء عهد و ميثاق امثال

 به ّعكا مشرف شد و چنانكه در ضمن شرح  ۱۳۱۷سال ه ب آنجا اثری عظيم بخشيد وعاقبت سمندر با عائله

 --- ۶۰۱صفحه  ---

امًال مّطلع اقوال رؤسا نقض را ديد و شنيد وك در بخش ششم آورديم و قريبًا هم تفصيل ميدهيم احوال واحوالش 

طبع رساند لذا رأيت نقض در آن بلد سرنگون ه ب و رساله ای در بيان احوال خسران مئالشان نگاشته در مصر گرديد

و ميرزا موسی حكيم وآقا محّمد جواد و  ميثاق بكمال اشراق بدرخشيد و مشاهير احّبا مانند سمندر گشت و امر

 ابهٰی تقريبًا هفتاد نفر جديدًا در ّظل امر  د و در اثر اقداماتشانو غيرهم سعی بليغ مبذول نمودن حاجی عبدالكريم
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ضيافات با رونق و مشهور در آن بلد برقرار  اتّحاد و انجذاب بديع در جامعه جلوه نمود و احتفاالت و درآمدند و

از آنجا ِء نفوسی لبهاءحضرت عبدا برای برخی از اصالحات الزمهء داخّليه بالد اخری حسب امر گشت و حّتی

و عنايات در حّقشان  مّكررًا ببالد اخری مسافرت كردند و آثاری كثير مّملو ازالطاف حركت نمودند و برای تبليغ

و رضا حاصل زيرا الحمدلّله  چنين مسطور است : " از احّبای آن ديار نهايت سرور صدور يافت منها در ضمن خطابی

حال و يگانگی و  ز آن بهشت برين ميوزد زيرا در قزوين وحدتنفحه خوش ا مّتفق و متّحدند و متّذكر و منجذب

 و قريه قديم آباد مّتدرجًا مركزی از مراكز  الخ " . ۰۰۰است  مردانگی و فرزانگی احّبا مّحقق و مّسلم

 --- ۶۰۲صفحه  ---

نام مشرق ه فرهادی ب ه ،اشتهارد ازمراكز بود و خانهله دّرمحّمدآباد ، كُ  و ديگر ازنواحی از قبيل ككينامرّيه گشت 

و دو مدرسهء بنين و بنات تأسيس گشت  مّحل اجتماعات و تالوت الواح و آيات مّقرر و وقف امر گرديد االذكار

اين طايفه برقرار شد و ما فتنهء سال  اناث نونهاالن احباب بمّعلم و بمّعلمه گی رجال و نساِء كه عده ای از ذكور و

قزوين را در بخشهای قبل آورديم  چون شرح واقعات و نيز احوال اركان احبابآورديم و  را در بخش سابق ۱۳۲۱

پدرش محّمد جعفر مافی ساكن شهر  و از رجال مّهم ايندور ميرزا موسی خان حكيم الهی در اينمقام تكرار نميكنيم .

س از فراغت از تحصيل و نما يافته پ چرم فروشی اشتغال داشت و ميرزا موسی در قزوين تّولد و نشو قزوين بوده به

چندی به كرمانشاه رفته اقامت  اشتغال جست و تجارت چرم در قزوين و گيالن نمود و پس از درمكتب بشغل پدر

و نفوذ و ّعزت اّطبا  ولی خاطرش بعلم ّطب تعلق حاصل كرد و چون قرب و منزلت گرفت و بشغل مذكور پرداخت

و تحصيل  مزيد گشت و بطهران رفته مدت چهار سال رنج برد اشتياقش را نزد ّحكام و بزرگان نگريست دم بدم

 پرداخت و مشهور بحذاقت شد و ّعزت و احترام نزد عاّمه بپايان رساند و عودت بكرمانشاه كرده به طبابت

 اّطالع حاصل ابهٰی از اين طايفه معاشر گشت و ازامر  يافت و با طبقات و فرق معاشرت گرفت و در آنضمن با برخی

 --- ۶۰۳فحه ص ---
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موطن اصلی آمده اقامت جست و صيت حذاقتش در ه ب حسب ميل حكمران قزوين از كرمانشاه ۱۳۰۷نمود و بسال 

به ّعكا شتافته اّيامی در جوار افضال حضرت  ۱۳۱۰منتشر گرديد و با اّحبای بلد معاشرت يافت و بسال  معالجات

طريق عشق آباد و تركستان بخراسان رفته حسب  ستنير گرديد و ازبرد و بانوار احوال وخصال الّهيه م ِء بسرلبهاءعبدا

برگشت و به طبابت مشغول گرديد و دواخانه اش  پرداخت آنگاه به قزوين ابهٰی تحكيم مبانی عهد و ميثاق ه ب االمر

ِء بسوی آذربايجان شتافت و حاجی ايمان لبهاءعبدا حسب امر حضرت ۱۳۱۶رجوعات عاّمه شد سپس بسال  مّحل

تبريز شد و با بزرگان و اركان حكومت و با محّمد  مالزمت همراه برد و چندی در زنجان بماند آنگاه وارده ب زنجانی

ايران رسيد همراه داشته ذهاب و اياب ه ب وليعهد و حكمران مالقات و معاشرت گرفت و فتوغراف كه تازه علی ميرزا

ظاهر نموده بنزد وليعهد باغالق و  و برخی حسادت و تعّصب كرد ابهٰی متواتر شد و نشر امر  منزلشه محترمين ب

او شوند الجرم قبل از اينكه  اگر بر اين طريق اّيامی بگذرد تمامت اركان حكومت مجذوب اغراق سخن گفتند كه

 ايمان بسوی باكو رفت و در اثناِء طريق ميرزا يوسف خان ويرا خارج كنند با حاجی

 --- ۶۰۴صفحه  ---

 بوليعهد ابهٰی آورد و مكتوبی مفّصل در تبيين مقاصد امر  ه درايروان برای تبليغ متوّقف بود به باكووجدانی را ك

 برايش فرستاد كه در او تأثيری شديد نمود پس بسال نگاشته با مجلدی از رسالهء مقالهء سّياح و نيز رسالهء سياّسيه

 ءِ لبهاءّعكا شتافته اّيامی در جوار الطاف حضرت عبدازنجانی به  با استادعلی اشرف بادكوبهء و حاجی ايمان ۱۳۱۶

برگشت و  به قزوين ۱۳۱۷بندر انزلی و رشت در سال  ,بارفروش , ، ساری ,جزو از عشق آباد ، تازه شهر ، بندربزيست 

و در  و باالخره به كرمانشاه برای تبليغ و نشر عهد و ميثاق سفر كرد حسب االمر بطهران و قم و سلطان آباد ومالير

شد  ّمالها هيجان كردند و حكمران خروج ويرا خواستار ۱۳۱۸ اين مقصد خدمتی بانجام رساند و در كرمانشاه بسال

 شوق و اجتماع احّبای قزوين و اطراف بود و در مساعدت قزوين آمده بخدمات امرّيه مشغول گرديد وموجبه و او ب

شتافتند و خانه اش مّحل اقامت مسافرين و مبّلغين ،مي سويشو دستگيری فقرا مشار باالبنان شد چندانكه محتاجين ب
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ِء لبهاءمّهام امرّيه محرمانه از طرف حضرت عبدا وغالبًا بر سفره اش گروهی بضيافت حاضر بودند و برای انجام گشت

 حضرت شتافت و چندی در جوار  آن از طريق روّسيه بعزم زيارت ۱۳۲۹وی ميشد تا در سال ه ب مراجعات

 --- ۶۰۵حه صف ---

رفت بيفتاد و پايش ،مي از حيفا ابهٰی زيست و روزی در كروسه چون برای زيارت روضهء فضل و افضال در حيفا 

شدند او فی الحال  ِء برسم عيادت حاضرلبهاءدر بستر خوابيد وحضرت عبدا انكسار شديد يافت و او را برگرداندند

 اين بيت خواند :

 " گر طبيبانه بيائی بسر بالينم

 بدو عالم ندهم لذت بيماری را "                        

 به مزاح كه شيمه شان بود باو چنين فرمودند : " مرد محترم حضرت پس از تفّقدات و تلّطفات با عباراتی آميخته و آن

پس از  لجملهاطاعت كرد و همان موجب رفع تّكروی گرديد و با انسان در بستر ميخوابد برخيز و بپاشو " و او بالتأمل

طريق  در عشق آباد بسر برد و در مرو تركستان گردش كرد و از انقضا اّيام اقامت مراجعت كرد و حسب االمر چندی

 و مصدر خدمات عظيمه بوده و ازجهت اخالق ابهٰی امر  انزلی و رشت به قزوين برگشت و علم نمايان و شايان

و ضيافت و مهمان نوازی و دستگيری بهمه طوائف مردم  ومعمه لطيف معاشرت و ّشدت مّحبت وخيرخواهی نسبت ب

بدو رايگان و از دل وجان مهربان بودند و عاقبت  كثرت بذل و بخشش كه داشت صغير و كبير و دوست و دشمن و

 طبقات قزوين حاضر و ٴ ن بگذشت و در تشييع جنازه اش همهاز اينجها ۱۳۴۲ ساله ب

 --- ۶۰۶صفحه  ---

و از خاندان مّهمهء مشهوره  عظيم شد و قبرش در قبرستان بهائی قزوين است .بودند و احتفالی اندوهگين و متأثر 

كهترش و آقا محّمد جواد عموجان  درگذشت برادر ۱۳۲۳فرهادی  وآقا محّمد مهدی بسال  خاندان سابق الوصف

احوال او و  دند كه شرحديگر خاندان آقا شيخ كاظم سمندر مذكور بو سالگی درگذشت . ۸۵در سن  ۱۳۲۹سال ه ب

دور از اّهم  در اين بدوره های پيش بود در بخشهای سابق آورديم و خود برادر و پدر و خويشانش را آنچه متّعلق
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طهران بود و رساله  مقيم ۱۳۱۲جنبش و مخالفت ناقضين در ايران بسال  ٴبحبوبه رجال نامی اين امر بشمار ميامد و در

پسرش ميرزا  با ۱۳۱۷جهرمی مشهور به خرطومی اشاعه داد و در سال  حسين ای در دفع شبهات حاجی ميرزا

 محّمدعلی سابق الوصف به ّعكا رفت و اّيامی چند در جوار غالمعلی و زوجهء او با زوجهء برادرش حاجی شيخ

ز قصر مباركه به بهجی رفتند و سمندر دختر خود را ا ِء زيست و روزی بقصد زيارت روضهلبهاءعنايت حضرت عبدا

و عاقبت ميرزا غالمعلی دست خواهر را گرفته  بهر مالقات خواست و هر قدر اصرار كردند دختر نپذيرفت بروضه

 ناگهان ناقضين هجوم آوردند و هر چهار را  پند ميداد ابهٰی با ابوين و توّجه بمركز عهد جمال اقدس  بمهر و وفای

 --- ۶۰۷صفحه  ---

برادرش را  ٴگم زوجهسمندر و شريفه بي ٴلی را در مّحلی حبس كردند و زوجهمعسمندر و ميرزا غالمضروب نمودند 

اس افند ی بدينجا آمدند كه تبّعه عّب حكومت عارض شدند كه جمعی ازه داشتند و فی الحال ب، نگه زنان در حجره

هی يافت و پس از نه و فسادشان آگ بزور و اجبار ببرند و حكومت رسيدگی كرده بر غرض ميرزا ضياِءالّله را ٴزوجه

مستحفظين سوار دولتی در نيمه شب  مفسدين خالص نموده در كروسه نشانده با دسته ای از ساعت آنان را از چنگال

حاجی ميرزا حسن خراسانی ه ب تسليم آنحضرت نمودند و سمندر كيفّيت ماوقع را در مكتوبی از بهجی به ّعكا آورده

سه روز توّقف ّعكا  كتوب مذكور مطبوع و منتشر گشت و بعد از بيست وداد وم مقيم قاهره مصر نگاشته اشاعه

بيخبران و تأليف  سفر به زنجان وآذربايجان و گيالن و طهران برای تبليغ عودت بقزوين نمودند و بدستور آنحضرت

حسب االمر  ۱۳۳۲ ساله درس داد و ب ابهٰی از طريق بيانيان برای امر اقدس  و تشويق دوستان كرد و بيان استدالل

آقا ميرزا  شيخ محّمد علی قائنی وآقا ميرزا محّمد نعيم و ايادی امرالّله باّتفاق آقا ّسيد مهدس گلپايگانی و آقا

 ابهر " و آقا ميرزا حسن اديب در تأليف وتتميم كتاب كشف عليمّحمد ابن اصدق و حاجی ميرزا محّمد تقی " ابن

 باّتفاق ابن ابهر ونعيم نگاشت ونيز رساله اثباتيه از طريق ت ادوارد برونالغطا مساعدت نمود و رساله در دفع شبها

 --- ۶۰۸صفحه  ---

 بنوع مذكور رايت مرتفعهء اين امر بود با بيان و بنان و تحّمل نشر داد و تا آخرالحيات ابهٰی بيان در اثبات امر ابدع 
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 در قزوين در گذشت و در قبرستان آن بلد ۱۳۳۶ ساله ب اسفار ومساعدت ابرار بانواع خدمات قيام داشت و عاقبت

 وفاتش اين بيت سرود : مدفون گشت و خلف ارجمندش ميرزا طرازالّله در ماده تاريخ

 " همينكه كرد سمندر صعود بر ملكوت

 ندا شنيد ز سلطان غيب مغفوری "                        

 از بسياری از آنها استفاده تاريخيه نموديم از آنجمله ما و او را بجز مكاتيب ونشريات مذكور رسائلی ديگر است كه

رساله در ترجمهء حيات مشاهير مؤمنين و در شرح حيات  در قزوين و نيز ابهٰی رسالهء در بيان كيّفيت احوال امر 

ش صدور و با قلم ساده نگاشت و الواحی بسيار در حّق ّقرةالعين طاهره و غيرها كه همه را مّحققانه و صادقانه جناب

  ِء چنين است :لبهاءصورت تلگراف حضرت عبدا يافت و

 غالمعلی دوافروش _ ناصريه _ طهران _ ازخبر صعود سمندر _ ۱۹۱۹مطابق سوم مارج  ۱۳۳۷ج ا _  ۲۹" تاريخ 

 بيايند حاليه زمستان و سرد است همگی سالم عباس " . محزون منتسبين ايشانرا تسليت بگوئيد ورقا در اّول بهار

 --- ۶۰۹صفحه  ---

گرديد و جز يكی ازدخترانش ثريا نام كه زوجهء ميرزا  از پسران و دختران متّعددش عائلهء واسعهء سمندری تأسيس 

بن ميرزا محّمد علی ناقض او را در قصر  بود و محرومه و مهجوره گشت و بعدًا بنام وصلت ميرزا شعاع الّله ضياِءالّله

توّلد و  ۱۲۸۲ ساله نخست پسر ارشدش ميرزا عبدالحسين در قزوين ب و با اشتهارند .همگی نامدار  بهجی بازداشتند ،

عّمش حاجی  عربی نمود و خط خصوصا نستعليق نيكو نوشت و در اّيام نشو ونما يافت و تحصيل فارسی و مقداری

نمود و ج بنت ّعم ازدوابقزوين عودت و با  واقعهء انتحارش واقع شد شيخ محّمد علی در اسالمبول با وی بود تا چون

 زيست،نفع تبليغ سفر كرد و سنين اخيره اش در قزوين ميه و ب ) چندی در عشق آباد بسر برد ۱۳۲۷اخيرا ( بسال 

و اّيامی بكتابت الواح و آثار و تحريرات سائره پرداخت  وگهی در مدرسه بتعليم و تربيت نونهاالن اشتغال جست

الواح و آثار بسيار برقرار است و اخالفی ايمان  كرد و مدفون شد . و بخط وی در قزوين وفات ۱۳۴۲سال ه ب وعاقبت
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متّولد شده نشو ونما يافت و تحصيل  نيز در قزوين ۱۲۹۳پسر ديگر آقا ميرزا طرازالّله بسال  بيادگار گذاشت . شعار

 ۱۳۰۷كرده خط خصوصًانستعليق را زيبا نوشت و تا سال  فارسی و مقداری عربی

 --- ۶۱۰صفحه  ---

 حاجی شيخ محّمد علی واقع شد و برادر مهترش آقا ميرزا بتحصيل مشغول بود و در آن سال چون واقعهء عّمش

نيز  تجارت را بعهده فرزند اكبر واگذاشت فرزند اصغر را عبدالحسين مذكور از اسالمبول عودت كرد سمندر حجره

 معروف بزيارت ارض مقصود شتافت و چون مراجعتمّعلم  در حجره بمّعيت وخدمت وی گماشته خود با فاريابی

و گروهی از ذكور و اناث به ّعكا فرستاد كه شش ماه در  كردند ويرا باّتفاق خواهرش ّثريا باهمراهی خاله اش هاجر

ِء لبهاءو پس ازاقامت ماهی ديگر بامر حضرت عبدا بسر برد و حادثهء غروب شمس حقيقت پيش آمد ابهٰی  جوار

ٴ و را با نوهگشت و تقريبًا سال بعد تّهيه عروسی ديد و ا ) و بتجارت مشغول ۱۳۱۰صفر سال  ۲۹ود ( بوطن نم عودت

ميرزا  ميرزا اسدالّله صباغ يزدی ( شهيد ) و شاهزاده غالمحسين با ۱۳۱۵عمويش طرازّيه خانم ازدواج داد و در سال 

 ِء بسر برده حسب االمرلبهاءعنايت حضرت عبدادر جوار  بعزم زيارت ارض مقصود رفت و ّمدت چهار ماه و ده روز

 و اّيامی كه در حجره تجارت پدر در رشت بود ۱۳۲۳ عودت بوطن نمود و كماكان بتجارت پرداخت و باز در سال

 ِء مّهيای سفر گشت و پدر ولبهاءحسب امر حضرت عبدا و بعّلت وقوع حريق و خسارت وارده اختالل حصول يافت

 --- ۶۱۱صفحه  ---

 در جای وی بتجارت منصوب داشت و او تنها از طريق در ديگرش آقا غالم الّله آقا غالمعلی را با عائله به رشتبرا

 ) باّتفاق ۱۳۲۴و مأمور عودت بايران و مسافرت تبليغی (  قفقاز روانه شد و ّمدت چهل روز در جوار مبارك بسر برد

مقيم طهران شده نزد حاجی صدر همدانی درس  مرميرزا علی اكبر رفسنجانی گرديد كه مدت دو سال حسب اال

ايران تبليغ نموده باّتفاق و اّتحاد احباب كوشيده  فرا گرفت و تقريبًا پنج سال باّتفاق سفر كرده در بالد و قرای تبليغ

 كا شدندهندوستان و بپورتسعيد مصر عبور كرده وارد ّع مطاعه را بانجام رساندند پس باّتفاق به بمبئی و پونه و اوامر
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او باز در قزوين بتجارت مشغول شده و بتبليغ در  و و ّمدت دوماه در جوار عنايت بسر بردند آنگاه عودت كردند

بدينطريق در قزوين زيست  ۱۳۴۶پرداخت و تا سال  و مسافرت تبليغی و استنساخ الواح ونشر آثار و اخبار قزوين

در اقطار ايران پرداخت و عائله اش مقيم  ان به سير و تبليغدستور محفل روحانی مركزی و مّلی ايره پس ب وازآن

آقا علی ارباب ابن حاجی نصير شهيد  و پسر ديگر سمندر آقا غالمعلی مذكور در رشت با دختر طهران گرديد

محفل روحانی وانواع خدمات در  عّضويته با ابوالّزوجه شريك تجارت شده بزيست و سالها ب قزوينی ازدواج كرده

 مر توفيق يافت .اين ا

 --- ۶۱۲صفحه  ---

و شرح احوال برادر سمندر  واسعهء سمندری تأسيس يافت . ديگر ميرزا عنايت الّله و ميرزا عبدالّله كه از كل خاندان

 ۱۲۸۷آقا شيخ احمد متولد بسال  نبيل ابن نبيل را نيز در بخش شش نگاشتيم وپسر مهترش حاجی شيخ محّمد علی

تّشرف و حضور و زيارت يافت  ابهٰی هنگاميكه پدر مقيم اسالمبول شد بدانجا رفت و بمحضر  سالگی ۱۲بوده بسن 

طهران سفر و اقامت  در وطن و رشت وزنجان و تبريز و عشق آباد و باالخره و عودت بقزوين نمود و از آن پس

ارشدش ميرزا  وصًا پسرو مخصوصا مّجد در امر تبليغ شد و عائله اش مخص نموده پيوسته داخل در انواع خدمات

از آغاز با  ۱۲۸۹كهتر حاجی شيخ محّمد علی آقا ميرزا منير متولد بسال  عليمحّمدخان در جامعه بهائی معروفند و پسر

 با پسر عّمش ميرزا غالمعلی مذكور ۱۳۱۴اشتغال جست و بسال  برادر مهتر مذكور بكار تجارت در قزوين و الهيجان

و  را ازدواج كردند و چند سالی به رشت مقيم بود در آنجا رباب بن حاجی نصير شهيدبن سمندر دو دختر آقا علی ا

و  به عشق آباد رفته مقيم گشت و در بالد تركستان تبليغ نمود با عائله ۱۳۲۱الهيجان و لنگرود تبليغ نمود و در سال 

 اين امر پرداخت و سفر تبليغ داشت و بانواع خدمات در در دائرهء تجارت اشتغال جست و بعضی رسائل نشر و طبع

 --- ۶۱۳صفحه  ---

 خدمات تبليّغيهه در حجره تجارت ابوالزوجه اشتغال گرفته ب با عائله به رشت رفته ۱۳۴۰در بالد ايران كرد و بسال 
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و  به بمبئی رفته و در داخله هند ۱۳۴۳داشت . در سال  و غيرها نيز مبادرت نموده در نشر اين امر ّجد بليغ مبذول

 از بالد عضو محفل روحانی و در مجمع شور بهائيان ايران ممالك برما سفر و تبليغ و رسائلی نيز نشر داد و در بسياری

علی يكی زوجه آقا ميرزا عبدالحسين مذكور ابن  سمت نمايندگی و عّضويت يافت و دو دختر حاجی شيخ محّمد

 واسعهء نبيلی برقرار است . ان عائلهءديگری زوجهء آقا فرح الّله قزوينی بودند از ايش سمندر و

 ۱۳۲۲الموتی كه در بخش ششم نامبرديم در حدود سال  ديگر با ميرزا باقر اسعدی اسعد الحكما بن آقا محّمد علی

مانده بتحصيل علم ّطب پرداخت و تقريبًا بيست سال در  بقزوين نزد آقا ميرزا موسی خان حكيمباشی سابق اّلذكر

اخالقش تأّسی نمود و پس از وی بجايش  م مذكور پرورده شده بخلق وخوی و ايمان وو دواخانه حكي مّطب

در قزوين  ابهٰی يافته علمدار رأيت امر  معالجات و مصدر خدمات امرّيه گشته عضويت محفل روحانی مراجعات و

و تبليغی با  تشويقی بارض ّعكا رفته چندی تّشرف حضور يافت و مّكررا مسافرت ۱۳۲۸ ساله گرديد و سفری ب

 مصاريف خود باقسام ايران نمود و پيوسته

 --- ۶۱۴صفحه  ---

ديگر از  شد و عائله سياسعدی در قزوين تأسيس كرد . نمايندهء قسمت قزوين در مجمع سنوی نمايندگان بهائيان

ر بمحضر در مص سابق الوصف در تبليغ اين امر خدمت همی كرد و باری معاريف بهائيان قزوين حاجی عبدالكريم

از  ابهٰی  نيز بايمان و اخالصی موصوف بود و جمّعيت واسعه در امر ِء رسيد و برادرش آقا حسينلبهاءحضرت عبدا

الوصفش  در جامعه امر در قزوين و طهران ميدرخشيد و ّعم سابق اين خاندان تأسيس گرديد و نجلش هوشيدر

 ٴاز وی عائله تا دم واپسين بذكر ّحق دمساز بود و سالگی در گذشت و در پنجاه و هشت ۱۳۱۶حاجی خليل در سال 

ّعكا تّشرف  ِء نيزلبهاءمّحمد اسمعيل سابق اّلذكر در اّيام حضرت عبدا در اين امر برقرار ماند و فرزند ارشدش حاجی

دتش تاريخ وال ٴدر ماده ديگر ابراهيم خان احياِءالّسلطنه طبيبی عالم وحاذق حضور كرد و از معاريف مؤمنين است .

در طهران فائز  ۱۳۱۵سال  ه . ق . در حدود ۱۲۸۳) بنياد خرمی از محّمد ابراهيم )  گفته شد  خامه ام زد رقم كه او
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و برادرش رستمی سالها  درگذشت و اخالفی از او برجايند ۱۳۵۲بوده باالخره در سال  بايمان گرديد در اروپا و ايران

 ر جامعه بهائی خدمات نمود و عائله رستمیاداری يافت د در طهران و هرجا كه مأموريت

 --- ۶۱۵صفحه  ---

چون برشت رفت سالی اقامت كرده  ديگر از رجال معروف قزوين ميرزا حسن سابق الوصف از او برقرار است .

كثرت اجتماع مرد و زن گنجايش  و مقاالتش چنان شهرت و حسن قبول عاّمه يافت كه از بعضی را تبليغ نمود

مدافعتش هّمت گماشتند و برای  شد و واعظين و ذاكرين مصائب بمعاندت و،وعظش نمي معين در مّحلواردين و سا

امتعه خويش ندا ميدادند برآن  گهی سوداگران دوره گرد را كه در كوچه ها برای فروش توهينش حيله ها انگيختند

ن فروش امتعه خود دادند و اعال محضر نطقش در حينی كه وعظش گرم شده درآمده بانگ داشتند كه در محوطه

كردند ولی هيچيك از تدابير  ارتفاع بر منبر اعالن ختم مجلس را داده حاضرين را منتشره ب گهی در حين توّجه وی

منتشرين انام را مّتوجه و  طالبين وی متّفرق نشدند واو با ّقوت روّحيه و تّنوع كالم مذكوره سودی نبخشيد و جمع

را بنام بابی تشهير ، وي نموده مردم همی باو مايلتر شدند و باالخره رقبا و حسودان خود مستغرق در استماع سخنان

آراسته ويرا برای  تا كار بجائی كشيد كه محضر مّهمی از فقها و اركان بلد كردند ومالها را بمّضادت بشوراندند

 نسبتهای بفرق مختلفه را و نطقی فصيح و بليغ داد و تمامت تّبری طلبيدند و او حاضر شده بر منبر آمد

 --- ۶۱۶صفحه  ---

 را برای لعن بر علی اميرالمؤمنين برفراز منبر چون معاويه وي از خود دور ساخت و نظير كالمی كه عقيل بن ابيطالب

والعنوه  الغائب العنه امرنی ان العن عّليًا واناالعنه فالعنوة گفت و ضمير ادا نمود واال يا معشر الخاليق اّن معاويةبداشت 

طريق عبارات لعنی در  گمان بردند كه مقصودش علی ميباشد . ميرزا حسن بر همين را راجع بمعاويه كرد و غافلين

حاضرين كرد و  راجع به ّمالهای ۰۰۰۰فصحی تلفيق نمود و ضماير جمع غائب را  غايت مالحت و لطافت بعربيه

راضی شدند و  كه مقصودش لعن بر اين طايفه ميباشد وازاوتّصور كردند  حّتی با دستش بايشان اشارت نمود غافلين

 بابی لعن و ّسب بر شما نمود و شما از ّشدت غفلت و بيخبری برخی از رقباِء بّمالها گفتند كه ميرزا حسن



454 
 

قبول واقع نشد و در اواخر اقامتش در رشت ازجهت  گمان كرديد كه بر بهائيان دشنام گفت ولی سخنانشان مورد

وعظش حاضر بوده استماع مينمودند قلوب خود را  ارش باين نام برخی از ّمالهای متعّصب كه در محضراشته ّشدت

اطهار نگريند ولی تأثير كلمات زمام  ٴاّئمه كه كلمات ميرزا در ايشان اثر نكند و بواسطه مقاالتش بر داشتند،مي، نگه

 تو ميدانی و ما ميدانيم كه ميرزا حسن  ن گفتند خداياربود و در حال گريه با خدا مناجات كرده چني اختيار از دستها

 --- ۶۱۷صفحه  ---

خارج شد و سفری بسمنان كرد و  كلماتش عنان اختيار ميربايد و باالخره ميرزا حسن از رشتبابی است اّما چه كنيم 

د و شهرتی در مشهد اقامت گزي در آنجا رخ داد و ناچار بسوی خراسان گريخت و چندی نظير واقعات مذكوره

در عقائد واحوالش از  را ّعام و خّاص طالب گشتند ولی چندی نگذشت كه مكاتيبی عظيمه حاصل كرد و مواعظش

خطب عرّبيه فصحی از بيانات  حسودان بمدافعت برخاستند و ميرزا غالبا بر فراز منبر معاندين سمنان رسيد و رقبا و

العالمين ملجاِءالمّتقين ،ت ازكلمات مرجع العارفين مولیگف،خوانده مي مسلسًال ِءلبهاحضرت غصن اعظم عبدا

و وّعاظ كه چنين مقاالت  باشد،تّصور ميكردند كه از كلمات حضرت ابن ابيطالب مي اميرالمؤمنين است و مستعمين

 پرسيدند كه اين خطب و ادعيه نوبتی مجلس مّهم تأسيس كردند كه ميرزا را حاضر ساخته نشنيده در كتابی نخواندند

و او در جواب گفت در كتب  به اميرالمؤمنين ميدهيد در كدام كتاب ثبت و ضبط ميباشد ؟ و غيرها كه شما نسبت

بدستم آمد امثال اين  مصر ونواحی اخری كتابی خطی كه ابتدا و انتها نداشت قطره مطبوعه نديدم ولی در سفرم ب

 قال ، نيك  التنظر الی من قال بل انظر الی ما كالم مأثور مشهورش كه مصداقه خطب و ادعيه بسيار يافتم و ب

 --- ۶۱۸صفحه  ---

بود كه ازميرزا  حسودان مكاتيب معاندين سمنان را ارائه دادند مرقومعيان ميباشد كه كلمات اوست در آن اثنا رقبا و 

و جمعی ازاشرار  بستندبابی خواهد نمود و ّمالها بهيجان آمده كمر بر قتلش  حسن واعظ بابی بپرهيزند زيرا عالمی را

را  وي زير منبر رفته هنگاميكه مقاالتش شوری در قلوب مستمعين افكنده خونخوار را برآن داشتند كه در حال وعظ

 وچندان زدند كه گمان كردند ازاينجهان در گذشت ولی با منبر از جا بلند كرده به محوطه واسعه برده انداختند
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كردند پرستاری نمودند تا بهبودی يافت و رخت  دام پر از جراحتش را مرهمبعضی از بهائيان ويرا در بردند ان

ديگر ميرزا يوسف خان ثابت وجدانی  بود . نيز بيرون كشيد و اّيام زندگانيش تا آخرين ساعت بدينگونه ازآنشهر

همينكه  وجنون عشق در وی شعله زد و رسيد نار فراق و اشتياق ابهٰی چون خبر غروب شمس جمال  سابق الوصف

سفر به مالير و قرای اطراف همدان  اعظم در مستقر اكرم خبر يافت ساكن و مستبشر گرديده،غصن ازاستقرار حضرت

طريق باطوم و اسالمبول به ّعكا  از ۱۳۱۱پرداخت و موجب هدايت كثيری گشت و در سال  و غيرها نموده به تبليغ

 اقامت و ه ب دعای حاجی ّسيد علی افنان امرزيست واو را حسب است،مي رفته اّيامی در جوار عنايت

 --- ۶۱۹صفحه  ---

خادم  با آقا مهدی ابهٰی لذا ّمدت سه سال در جوار روضهء مّقدسه اشتغال بتدريس و تعليم خط بفرزندانش فرمودند 

ان آقا عنوه ب مأموريت به بمبئی يافت تا خطابی صادر ازكلك ميثاق هم منزل شده بتدريس و تعليم پرداخت آنگاه

و  مرقوم شد در انجمن احّبای آنجا بخواند ابهٰی عهد و ميثاق  ميرزا ابوالفضل گلپايگانی را كه در باب ثبوت بر

و  باميرزا اسدالّله اصفهانی بمصر رفت ۱۳۱۵و لذا بسال  ناقضين و متزلزلين را بساحل ثبات و رسوخ بر پيمان كشاند

 خرطومی و ّماله باقامت حاجی ميرزا حسين شيرازی معروف ب آن اّيام سواد لوح مذكور را گرفته سوی بمبئی كه در

 غصن اعظم شد رفتند و بكمك ميرزا احمد يزدی رايت حسينعلی جهرمی مركزی برای ناقضين و مخالفين حضرت

مخالفين مذكور باخبر نمودند و پس از اقامت  ِء را مرتفع كرده احّبای فارس و غيرهم را ازتسويالتلبهاءعبدا

آباد مالير و سلطان آباد عراق و  فارس شد و در هريك از بالد بوشهر و شيراز و اصفهان و دولت چهارماه عازم

كّتاره ها هجوم بردند و تنی چند  تبليغ و تشويق نمود و در مالير فتنه برخاست و اشرار با همدان چندی مانده

رفع او را از حكومت طلبيدند و  عظيم شد و اهالیساختند و او مصون ماند و روز ديگر شورش  ازاحباب را مجروح

 خارج كردند كه پناه بده بينش و مالقات احبا برد اهالی حسب الحكم او را ازقصبه

 --- ۶۲۰صفحه  ---
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همدان گريخت و مأموريت باذربايجان يافت و صورت ه ب آن قريه نيز شورش كردند و ناچار بسلطان آباد و سپس

 فرمودند چنين است : ِء صادر شده او را مأمور باذربايجانلبهاءبداكه از قلم حضرت ع خطابی

 بهٰی هواال                

وخوشنود شدند  نمودی عموم ستايش نمودند و ممنون گرديدند ای ّسياح آفاق در سبيل ميثاق بهر بوم وبر كه مرور

بالد آذربايجان نما تا آذری بجان  قصد جمال مبارك روحی الّحبائه الفداِء حال اين نيست مگر ازآثار الطاف

و فنای اين عبد در  محافل و مجالس بايد عنوان كالم از عّبوديت زنی و آتشی بدل منجمدان ولی در جميع افسردگان

 و اّنی بعيد عن ّكل اسم اّلا هذااالسم الكريم ِءلبهاءاّنی ّبری ، من ّكل لقب اّلا لقب عبدا آستان مبارك باشد لعمرالّله

بشئی فی الوجود   بصری و فرح قلبی و سرور ذاتی و الابادل عبودّيته عبودّية عتبته الّسامية هی نور وجهی و جالِءفاّن 

 ع ع " .

 ماه ماند و مأمور قفقازيه گشت بدانحدود شتافت و در  پس از قزوين و زنجان گذشته به تبريز رفت و قريب چهار

 --- ۶۲۱صفحه  ---

باكو رفت بعد از انجام مأموريت و نشر آثار ه ب آقاجان اسرائيلی همدانی زيست آنگاه روزی چند با ميرزاايروان 

از محضر محبوب ميثاق باز بوصال  پس از دو سال حرمان ۱۳۱۷عزيمت ارض ّعكا نمود و بسال  ِءلبهاءحضرت عبدا

ه ميرزا يوسفخان پيوسته و بالجمل در جوار فضل و عنايت بسر برده مراجعت بايران كرد . نائل گشت و اّيامی چند

آيات و مناجات بديعه را با حال رّقت و گريه  اهتمام ورزيد و عده ای را در بالد متّنوعه تبليغ كرد و بخدمات تبليّغيه

و مسافرتهای كثيره در بالد ايران برای انجام  كشيد،و ّجذاب خواند و قلوب يار واغيار را بسوی ّحق مي بلحن مؤّثر

و يا در بعضی دوائر دولتی مستخدم و يا در  و در همان اّيام كه نزد شاهزاده عين الّسلطنه موّظفكرد  مقصود مذكور

پرداخت و از طرف محفل  ابهٰی امر  طهران محاسب و صندوق دار بود بتبليغ و غيره از خدمات مدرسه تربيت

يافت و بتبليغ رفت و جمع حقوق  مّكررا مأموريت برای برخی خدمات داخليه احباب در بالد روحانی بهائی طهران

ِء زيست و هنوز در لبهاءعبدا سفری به حيفا كرده چندی در جوار عنايت حضرت ۱۳۴۰ الّله نمود و اخيرًا در سال
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ازچندی عودت بايران  سابق نگاشتيم مركز ميثاق ازاين عالم غروب فرمودند و بعد آنجا بود كه چنانكه در بخش

 اقداماتكرد و كما فی الّسابق سرگرم 

 --- ۶۲۲صفحه  ---

و  درگذشت و در قبرستان بهائی گلستان جاويد مدفون گشت در طهران ۱۳۵۴و خدمات در اين امر بود تا در سال 

الموتی بواسطه فاضل قائينی ايمان  ديگر ازمؤمنين آن حدود آقا محّمد علی بن مالباقر از او خاندانی برجای ماند .

و دو ماه نيز در قزقله ملكيش  بخش پنجم آورديم فاضل به الموت رفته ماهی با وی بوددر  يافت و در فتنه قزوين كه

رفته چندی در محضر  به ارض ّعكا ۱۳۱۹عودت كرد و آقا محّمد علی سفری بسال  بماند بعد از حصول امّنيت

ّطار ديگر حاجی يوسف ع درگذشت . ۱۳۳۴برگشت و عاقبت در سال  حضرت غصن اعظم تّشرف يافت و بوطن

بزرگ ) خواهرزاده حاجی ابراهيم  و از وجهای احّبای اين دور حاجی نظرعلی ( حاجی آقا وآقا عبدالعلی و غيرهما

به راض مقدّسه رفته  ۱۳۲۹سال ه ب و ديگر ۱۳۱۶و مّتدين و مشهور بامانت بود و دوبار يكی بسال  خليل تاجری معتبر

درخشيد و ،و فيمابين اين طايفه در قزوين مي ودت نمود .ِء استفاضه كرد و علبهاءعبدا چندی در محضرحضرت

شرف ه ب ۱۳۱۱و حاجی محّمد جواد تاجری معروف بود و سال  درگذشت . ۱۳۳۷عاليه ميكرد تا بسال  خدمات

 ِء رسيد و بعدالبهاءزيارت ارض مقّدسه و حضرت عبدا

 --- ۶۲۳صفحه  ---

نتوانست اقامت كند و ناچار امور خود را به برادرشس  انكهدر قزوين مورد تّعرض اعدا خصوصا ّمالها گرديد چند

بخريد و ازدواج نمود و باغ وی در اّيام احتفاالت  مّحمد رحيم واگذاشته مهاجرت بطهران كرد و امالكی حاجی

وّمال حيدر قلی قديم آبادی كه نوبتی بحكم  درگذشت ۱۳۳۴اعياد مّحل اجتماع ميشد و در حدود سال  عمومی و

و ّمدتی قرين بستر و معالجه شد و عاقبت  جمال مجتهد ويرا چندان زدند كه مجروح و مدهوش گرديد يدحاجی ّس

و ميرزا باقر ( درويش مسعود ) قزوينی االصل كه  درگذشت . ۱۳۳۵مهاجرت بشهرستان نموده در سال  از قديم آباد

هران زيسته و درگذشت و قريحه شعرّيه داشت ط درويشی در بالد اخری نيز ساكن بود و اواخر اّيامش را در لباسه ب
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 مندرج ميداريم منها تضمينی از غزل خواجه حافظ و هجا و غيره اشعار بسيار سرود و محض نموند ابياتی را در مدح

 شيرازی است :

 بلبل امروز صال زد بچمن مستان را

 كه سحرگاه گشودند در رضوان را                        

 مانه نهم پيمان رابايد اندر سر پي

 رونق عهد شباب است دگر بستانرا                        

 ميرسد مژدهء گل بلبل خوش الحان را                

 --- ۶۲۴صفحه  ---

 بايد امروز اگر عاشق اگر بوالهوسی

 با حريفان بچمن تازه نمائی نفسی                        

 چون مرا نيست بهر انجمنی دسترسی

 ای صبا گر بجوانان چمن باز رسی                        

 خدمت از ما برسان سرو و گل و ريحانرا                

 مه ارديست بتا رشك بهشت است جهان

 خوش بود ساحت گلگشت لب آب روان                        

 خيز و ده جام ميم بار غم از دل بستان

 كه بر مه كشی از عنبر سارا چوگانای                         

 مضطرب حال مگردان من سرگردانرا                

 باز در باغ چو گل غنچه لبان ميخندند

 در خرابات مغان مغ بچگان ميخندند                        
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 زاهندان نيز بما طعنه زنان ميخندند

 ندندترسم آن قوم كه بر دردكشان ميخ                        

 در سر كار خرابات نهند ايمانرا                

 شكر لّله برخم باب لقا شد مفتوح

 دلم از نغمهء جانبخش بها يافته روح                        

 نيست غم گر دلم از تير ستم شد مجروح

 يار مردان خدا باش كه در كشتی نوح                        

 كه بابی نخرد طوفانرا هست بادی                

 --- ۶۲۵صفحه  ---

 دوش از ديرمغان مغبچهء داد سروش

 كه ز پيمانهء پيمان بها باده بنوش                        

 آمدندی ز شعف يكسره مستان بخروش

 گر چنين جلوه كند مغبچه باده فروش                        

 ان راخاك روب در ميخانه كنم مژگ                

 ساقی اينك بقيام است و صراحی بسجود

 بلبل آمد بفغان شاهد گل پرده گشود                        

 تا از اين باده ننوشی نرسی بر مقصود

 نشوی واقف يك نقطه ز اسرار وجود                        

 گر تو سرگشته شوی دائرهء دوران را                

 داری ابهٰی ء ای بهائی كه لقب بنده
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 اين شنيدم سرامريك و اروپا داری                        

 رو بهرجا كه روی در دل من جا داری

 در سر زلف ندانم تو چه سودا داری                        

 كه بهم برزده ای كاكل مشك افشانرا                

 نازم آن خاطر جمعی كه پريشان تو شد

 بود آباد هرآنخانه كه ويران تو شد                        

 شه بود هركه ز جان بندهء فرمان تو شد

 ماه كنعانی من مسند مصر آن تو شد                        

 وقت آنست كه بدرود كنی زندان را                

 --- ۶۲۶صفحه  ---

 ساقی امروز بمسعود زخم ازلی

 يمانه بده تا كه باواز جلیدو سه پ                        

 سركند مدح بها در عوض نادعلی

 حافظا می خور و رندی كن و خوش باش ولی                        

 دام تزوير مكن چون دگران قرآن را                

 سسسسسسسسسسس                        

 خصوصًا ميرزا محّمد خان كه ستاره روشنی است و گرديد و ديگر ميرزا رضاخان و خاندان تسليمی كه از او برقرار

و ديگر مشهدی تقی سلمانی كه عائله  مختصر نگنجد . خانواده روحانی و ميرزا عبدالعلی و غيرهم كه تفصيل در اين

مسافرت باسالمبول كرده ّمدتی  گذاشت . ديگر حاجی ميرزا ابراهيم دوافروش كه در جوانی در اين امر برجای

نيكو مينواخت و در همان  نيكو و تحصيالت در لغت فرانسه داشت و ساز قانون تركی ت فارسی و خطزيست معلوما
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مقدّسه نموده چندی در جوار  عودت كرد و به بلورفروشی اشتغال جست و سفری بارض حدود فائز بايمان بديع شده

درگذشت و هنگام  ۱۳۲۵ ساله ب برد مراجعت كرد و دواخانه تأسيس نمود و عاقبت ِء بسرلبهاءعنايت حضرت عبدا

 و انبوه ّجهال و اشرار فتنه كردند و احباب ناچار شده جسد دفن جسدش برخی از ّمالها

 --- ۶۲۷صفحه  ---

ديگر ميرزا غالمحسين راسخ ازتّجار تقريبًادر سنين  را بخانهء آقا محّمد جواد فرهادی ( و عموجان ) دفن كردند

سالی بعد ايمان آورد و عضو نّباض و ذی اثر در  ر كهترش ميرزا احمد راسخ چندفائز بايمان گرديد و براد ۱۳۰۷

عزم زيارت ارض مّقدس و عتبه حضرت وّلی امرالّله ه ب با اتومبيل ۱۳۵۲شدند و برادر مهتر در حدود سال  جامعه

 .راسخ برقرار است ٴخانواده واسعه دو برادر جهان را بدرود گفت و ازآن در قرب ّعكا بسقوط اتومبيل اين رفت

 كسوت طريقت در بالد و قری قدم زد و بطريق درويشان ديگرحاجی مونس سابق الوصف ّمدت چهار سال با

 كم كم درويشانی چند دور خود گرد بحر اعظم كشاند و ومصطلحات ايشان اشعار جذبيه خواند و ناس را بشاطی

در كربال و بغداد وديگر بالد عراق بحاجی  و سفرهمراز و هم پرواز خويش ساخت چنانچه در اّيام سير  آورده

كتابت اشتغال ميورزيد وچند ماهی شد ه ب كه نيز مولدًا ومنشًاِء قزوينی بود و مجاورت كاظمين داشته توانگر برخورد

نفساّنيه پرداخت ولی در عالم حيرت و  درويشی در آمده طريق سير و سلوك پيموده برياضيات كه به كسوت

نويد طلوع انوار هدايت يافت و در خالل  بی خبری قرار گرفته ره بجائی نبرده و در رؤياهائی متواليه وظلمات غفلت 

 آن احوال بمالقات

 --- ۶۲۸صفحه  ---

حاجی طيفور بلحن ّجذاب خواند و مشاهده احوال  و مكالمات درويش مونسی و اصغاِء كلمات و مناجات بديعه كه

و حاجی مونس با حاجی يوقده همدانی و موصده  ه با ايشان بودند ايمان آوردتن ديگر نيز از درويشان ك چهار

اهالی برآشفتند و امير تومان مالك قريه ايشانرا  نوبتی در قريه امزاجرد همدان رايت تبليغ برافراشتند و اصفهانی

 وفات نمود .در طهران  ۱۳۶۱سال ه ب و حاجی باالخره در وطنش قزوين درگذشت و حاجی توانگر اخراج كرد
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 و قديم آباد و محمد آباد ، امين آباد ، بايه مشتمل بر محافل و بالجمله شهر قزوين و اشتهارد و ككين و كله دره

داشت و از جمله خطابهای كثيره صادره از حضرت  روحاّنيه و جمّعيت بهائی بودند و مركز كل محفل قزوين قرار

 برای قزوين قوله العزيز : ِءلبهاءعبدا

 كريم و حضرت حاجی آقا بزرگ و حضرت حاجی عبدالكريم زوين حضرت سمندر نار موقده و حضرت حكيم" ق

 . بهٰی و حضرت آقا محمد جواد عليهم بهاِءاهللا اال

 هوالّله                

دت راضی و مسرورم و خوشنود وممنون زيرا در نهايت وح نهايت،ِء از ياران آن كشور بيلبهاءای ياران عزيز عبدا

 اند

 است و هر نفس پاكی سائرين را موهبتی تابناك ،  و در منتهای يگانگی و الفت و مّحبت هريك ديگری را جانفشان

 --- ۶۲۹صفحه  ---

حسنة طوبی لمن تأّسی بكم و اّتبع اثركم و  جميع مدن و ديار چنين رفتار مينمودند و للّكل فيكم اسوةای كاش 

مّسرت از احّبای قزوين نمايم تحرير  علی سراجكم باری آنچه بخواهم بيانوتهافت كالفراش  سلك فی منهاجكم

تا در هردمی عنايتی ببينيد و در  كه توّجه بملكوت اعلی نمايم و طلب موهبت بی منتهی كنم نتوانم پس بهتر آنست

و كامرانی بگذرانيد و سرور  ِء شب و روز بفرح و شادمانیلبهاءكنيد . ای ياران عزيز عبدا هر نفسی موهبتی مشاهده

اّيام شادمانی است و  اين عبد مبتال ممنون  وقت سرور است هنگام حبور است از شما راضی و ابهٰی زيرا جمال 

ثابتون ّقدرلهم ّكل خير  هؤالِء عبادك المخلصون و عن غيرك معرضون و علی عهدك موسم كامرانی . الهی الهی

ازورهم علی امرك المبين   وها و انصرهم بمالئكتك المّقربين واشددبجنود لم تر و اّيدهم بهٰی فی ملكوتك اال

اّنك انت اّلرحيم اّنك  الوری و كلماتك الّثابتة فی الّصحف االولی اّنك انت الكريم واجعلهم آياتك الكبری بين

 انت العزيز الوّهاب  ع ع "

                ×××××××××××××××××× 
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                      ×××××× 

 --- ۶۳۰صفحه  ---

 قم                 

     *************************************** 

از  را در بخشهای سابق آورديم و در اين دور جمعّيتی بسيار آنٴ اع و اعداد بهائيان شهر قم وحومهتفصيل اوض

بود كه  يه است مّحل توّجه اين طايفهبهاّئ ٴمعتمدالدوله منوچهرخان كه ازاماكن مّتبركه ٴمتقّدمين داشت و محض مقبره

 است و بهائيان حسب مرّضی مرقوم آنحضرت همه ساله ِء صورت زيارتی در حّقش بدستلبهاءاز قلم حضرت عبدا

چنانكه نگاشتيم در  ازمشاهير بهائيان قمی آقا سيد اسدالّله سابق الوصف و رفتند .،شعبان بدانجا بزيارت مي ۲۸در 

 اعظم،واقع شد و آثار مخالفت اغصان و اعوانشان نسبت به غصن ابهٰی ب شمس جمال ارض مقصود بود تا غرو

عازم  قريب نه ماه بعد از صعود ۱۳۱۰حاصل كرد و لذا در سال  نمايان گشت پس از آنحضرت اجازت سير در ايران

و  اصفهان و يزد و شيراز اعالم تبليغ برافراخت و از طريق ايران شد و تقريبًا دو سال بالد و قصبات و قری را گشته

گرفت و باز هنگاميكه مخالفت مخالفين مشتهر و از  ِء قرارلبهاءبمبئی عودت به ّعكا نموده در جوار حضرت عبدا

دانست او را مأمور تبليغ در ،لسان تركی مي عاّمه احباب باخبر شدند اذن رجوع بايران گرفت و چون مطرودينشان

 باّيامی كه ببالد و قرای آذربايجان سفر ۱۳۱۸و در آن سال  آذربايجان فرمودند

 --- ۶۳۱صفحه  ---

 اّلدخيل رسم قلمی ازحضرت نقطه اولی يافته از روی آن ميكرد در مراغه نزد ميرزا حسينخان بن ميرزا حاجی آقا بن

 باِء فرستاد و در اردبيل چندی اقامت جست و لبهاءعبدا صورت فتوگرافی برداشته اصل رسم را بمحضر حضرت

مشهور شد و روزی جمعی ازآخوندهای مدرسه بر وی  كثيری از اهالی مناظره و محاوره نمود و نزد خّاص و ّعام

هالك شد و دست از او كشيدند و حكمران علی  بردند وچندان با چوب زدند و گمان نمودند ّسيدمظلوم هجوم

نيم جانی داشت بدارالحكومه بردند و ّطالب خبر  بن قاسمخان والی با خبر شده مأمورين بفرستاد و او را كه اكبرخان
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تا سنگسار نموده بسزا رسانند و يا حكمران خود  نزد حاكم مجتمع شده طلب كردند كه يا وی را تسليم نمايد يافته

حكومت كه بهائی بودند اصرار و التماس  ٴدائره مبادرت كند ولی جهانبخش خان و تن ديگر از اعضاِء بان عمل

را به تبريز نزد وليعهد و والی آذربايجان  وي ّسيد مظلوم را بدست خونخواران تسليم نكرد وجواب داد كه نمودند كه

شدند و باخوندهای تبريز خبر داده تحريض و  آنچه صالح داند مجری دارد و آخوندها ناچار ساكت فرستم تا،مي

 با رفيقش ميرزا ّعباس ّصراف  را، كردند كه اهتمام نمايند تا ّسيد را بقتل آرند و حكمران وي تأكيد

 --- ۶۳۲صفحه  ---

ه احوال ّسيد مظلوم ب ٴمشاهده فرستاد و محّمدعلی ميرزا وليعهد و والی آذربايجان ازاردبيلی تحت الحفظ به تبريز 

وندهای نگهدارند و آخ متّغير گرديد و فرمانداد ّسيد را محترمًا مستريحًا در مّحلی غايت متأّثر و بر حاكم اردبيل

ومهدوراّلدم است وليعهد  مطالبه نمودند كه اين ّسيد بابی و بحكم علما واجب القتل تبريز نزد وليعهد مجتمع شده

انداخت و آخوندها همه  او را از شاه خواستم و چون مريض است بحبس و غل نتوان جواب داد كه تلگرافًا تكليف

براحت و آسودگی  سواران چندی را مأمور نمود كه ّسيد را و وليعهد پس ازچند روز روزه تّجسس و تعقيب كردند

و مّشقتی  ّسيد در اثناِء طريق خواست فرار كند متّعرض نگردند و اّذيت بطهران رسانند و بغالمان سپرد كه اگر هم

 ندندو ساعی شدند كه بگريزد و بی زحمتی مراجعت نمايند و فهما نرسانند و بدين رو غالمان در اثناِء طريق راجی

ه و هالكت در پيش است ولی نگريخت تا با غالمان ب كه تنها بفرار نجات و خالص تواند يافت وگرنه خطر قتل

علی اصغرخان صدراعظم بردند و همينكه ّسيد  رسيد و بموجب مأموريت كه داشتند ويرا بدرب خانه ميرزا طهران

كه چرا ّسيد را در تبريز رها نكرد و بدين  عهد گله نمودكند و زنجير نگريست به مأمورين تّغير و از ولي مظلوم را با

 آوردند و فی الحال بفراشباشی خود كه معين حضور لقب حال بطهران

 --- ۶۳۳صفحه  ---

 دو دست لباس مرغوب خريده مّلبس و محترم داشته در خانه داشت دستور داد او را ببازار برده از عمامه تا جوراب
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 مرّتب رساندند و الجرم مستخدمين و اعضاِء دائره صدارت زل داد و شام و نهار مّكمل وخود بحجره قابچی باشی من

 صدراعظم حين عبور تّفقد و دلجوئی نمود و بفراشباشی در غايت احترام و مهربانی سلوك كردند و همه روزه خود

 ب مجالس ومحافل احّبا نيزمحبوس بود و آزادانه در غال سپرد كه ازخروج و دخولش ممانعت نكند و عليهذا اسمًا

وی سپردند كه متجاهًال در باغ عمارت قدم زند ه ب حاضر ميشد تا روزی كه مّقرر بود شاه بديدار صدراعظم آيد

نظر براو افتاد واز صدراعظم حال وی پرسيد  او را ببيند واو نيز چنان كرد و شاه را در حين مراجعت بنوعی كه شاه

فرستاده شاه گفت نه درتبريز بلكه در اردبيل  می است كه وليعهد تكه گرفته از تبريزاين همان ّسيد مظلو صدر گفت

لباده برك تن خود را با پنجاه تومان و چند  نمائيد برود و شاه را دعا كند و صبح روز بعد صدراعظم گرفتند مرّخص

د وی فرستاد و خود نيز ببهانه نز يك كروانكه چای در مجمعه گذارده بواسطهء يكی از خواجه ها كّله قند روسی و

شماست برداريد برويد و ما را از دعا ٴ هّكن گفت آقا سيد اينها مخارج سفر مبه كرياس آمده چني بيرون رفتن از خانه

 ايستاد كه ّفراشان ازوی چيزی نخواهند و بعد ازاستخالص فراموش نكنيد و

 --- ۶۳۴صفحه  ---

آميخته بمزاح واظهار مّسرت وعنايت در ّحق  نهايت بالغت و حالوت آقاّسيد اسدالّله بنوع مذكور خطابی در

صدراعظم از باب حمل متقابلين  ِء صادر و واصل شد كه حبس وی را در منزللبهاءحضرت عبدا صدراعظم از قلم

تا روزی در طهران ماند  مّحمد تقی ابن ابهر در دست كامران ميرزا فرمودند و اوچند مقايسه با حبس حاجی ميرزا

داد و صدر صد تومان  رساند و چند قطعه از قطعات خط ميرزا محّمد علی را هديه خطاب مذكور را بنظر صدراعظم

هند رفت ه ايران كرده ب طهران نمانيد و التماس دعا دارم . الجرم سفر بجنوب باو عطا كرده گفت برويد و ديگر در

سفر بخراسان و  از چندی عودت نموده ّمدت يكسال ِء شد وپسلبهاءعبدا و بّعكا شتافته مّشرف بحضور حضرت

تّشرف  ِءلبهاءنوكر بطهران برگشت و مّجددا بّعكا رفت و بمحضر عبدا با عشق آباد و غيرها نمود و مجّلًال سواره و

از پسران ميرزا يحيی ازل كه محّمد نام داشت و برای  از ّعكا با يكی ۱۳۲۴حضور يافت و سپس تقريبًا در سال 

كرد چه دلی مّحمد پی در پی از قبرس  ايرانه مشاعر و اعمالش تركان دلی محّمد ميخواندند مراجعت ب سخافت
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نقودی بدست آورده در ميخانه ها  ِء و از مجاورين و مسافرين بدرخواست و اصرارلبهاءعبدا بّعكا رفته از حضرت

  پسنديده نبود و در مركز ّعكا ابهٰی منّهيه مينمود و اين برای نام مّقدس امر  صرف مشروب و اعمال

 --- ۶۳۵صفحه  ---

 

و طهران گسيل  كريمه اش بود او را راندن نخواستند و بايران ٴكه شيمه بموجب عطوفت و كرمِء لبهاءحضرت عبدا

او را با  دلربا كه راجع بمريدان پدرش در ايران برای وی حكايت كرد داشتند و آقا ّسيد اسدالّله بوعد و نويدهای

انقالب  در ايران پی در پی سفر وتبليغ كرد و باالخره در موقع تا طهران رساند و بنزد ازليان راهنمود و خود خود

نمود  ِء از حبس چهل ساله سفر بمحضر مبارك در مصرلبهاءعبدا خاك عثمانی و تغيير اوضاع سلطنت و استخالص

و  سال مراسالت با اّحبا و واسطهء وصولچندی متصدی ار و آنحضرت وی را بجای حاجی ّسيد تقی منشادی كه

نصب فرمودند و در پورت سعيد مّتوقف ومباشر انجام  ايصال عرايض احباب و الواح مبارك بود و اخيرا فوت نمود

كه غالبًا مباشر طبخ خوراك وچای شد و بعد  مذكور گرديد پس در اسفار اروپا وامريكا ويرا همراه بردند وظيفه

مسافرتهای پی در پی در قفقاز و تركستان  مذكور به پورت سعيد وی را بايران عودت دادند كهاسفار  ازمراجعت از

اثناِء سفر در  تكميل احباب گشت تا در ايران خصوصا آذربايجان نمود و موجب بيداری اغيار و روّسيه و در بالد

 . خان قائم مقامی رحل اقامت انداخت اشده خود را سريعًا بطهران كشاند و در خانهء ميرزا آق خارقفقازيا دچار است

 --- ۶۳۶صفحه  ---

معالجه پرداخت و باالخره در سال ه و ب منوال زيست و ميزبان محترم از او و واردين پذيرائی نمود تقريبًا دو سال بدان

افت وخسته شده نهايت ضعف ي از ّشدت پيری و زحمات و مّشقات متّنوعه اعصاب و قوی فرسوده در حاليكه ۱۳۴۰

گفت و جنازه اش را با نهايت احترام  شوق و ذوق ايمانی نمايان بود بدرود حيات جسمانی و معذلك كمال محّبت و

و او زن نگرفته نسل و دودمانی برجای  بهائيان بقبرستان و گلستان جاويد برده دفن نمودند و اجالل وجمّعيت

او كه حيرت تّخلص  بسيار از ست و هم اشعار متّنوعهكثير كه در شأنش صدور يافت پايدار ا نگذاشت ولی الواحی
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سابق الوصف كه بحال مذكور بودند تا در  ديگر مشهدی حسين ومشهدی رضا برادران ّنداف ميگيرد بدست ميباشد .

و قسمتی ازخانه خود را بايشان  رمضان نام فراش صحن مقبره معصومه كه همسايهء ايشان بود مشهدی ۱۳۱۲سال 

شتم و لعن و ّسب همی گفت و  تّعرض گذاشت و باّتفاق زنش شبها در بام خانه بندای بلند تمام بنایفروخت بّشدت 

علی اصغر خان  او را نصيحت كردند ممنوع نشد وبنام اينكه ازگماشتگان ميرزا با اينكه برخی از همسايه ها

 عظم فرستادند وو باالخره مظلومين معروضه تّظلم بصدرا صدراعظم است قيام بر اخراجشان كرد

 --- ۶۳۷صفحه  ---

 امين التوليه سلمه الّله ومّقرب الحضره ميرزا ّسيد علی ، ابن جواب باين عبارت رسيد " جناب ساللةالّسادات حاجی

و تنبيه سخت كنيد كه بعدها مزاحم كسی نشود چه كار  رمضان نام اگر نوكر من و ّفراش صحن است ويرا بخواهيد

سخت كنيد كه بعدها اسباب زحمت نشود و اگر مرد  ه اند انگشت بخانه زنبور ميكند الّبته تنبيهكه مردم چه كار دارد

العظام محّمد حسنخان امير تومان حكمران قم  هرزه وجزو عمومی است نوكر من نيست جناب امير االمراِء فضول

". و الجرم مشهدی  ۱۳۱۲صفر شهر  ۲۵ را بياورد و تنبيه سخت كند كه ديگر بمردم زحمت ندهد زيد عمره آنها

مدّتی آسوده غنودند تا اينكه باز حاجی  با مظلومان موافقت نموده عذرخواهی بجای آورد و آنان رمضان ترسيده

وحرص جمع مال وغضب ويرا  فرستند،خبر يافت كه ّندافان مذكور وجوه حقوق بطهران مي ّسيد صادق مجتهد

تكفير و تّعرض و ه ب بازخواست نموده سقط گفت و حكم شديد خود طلبيد تحريك كرد و برادران را بمحضر

صدراعظم فرستادند و  جانشان حمله بردند الجرم برادران عريضه بطهران نزد تبعيدشان داد و پيروانش بايذاِء و قصد

 يضه را عمره اين عر اميراالمراِءالعظام معظم اّلدوله امير تومان حكمران قم زيده جواب باين عبارت رسيد " جناب

 --- ۶۳۸صفحه  ---

تّجسس باطن نمايد  تواند،متّعرض عارضين نشود بميزان شرع مطاع كسی نميمالحظه نمايند و قدغن كنيد كسی 

آسوده نمائيد شهر ذيقعده  ّحق در صدد اّذيت اين اشخاص هستند البّته آنها را ظاهرا نقسم ميگويند در اينصورت بچه

۱۳۱۳ ." 
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ّسيد  و تّعرض اعدا شديدتر شد وآن مظلومان ناچار شده باآقا همدست بود واقدامی ننمودولی حكمران با ّمالها 

 واردات باختند و آن دو بحمايتشان پرداختند و حاجی عبدالّله و آقا شيخ محّمد حسن مجتهد نرد اخالص

 باز عريضه تّظلم بطهرانمردم را بتّعرض واداشت و برادران  ّسيد صادق بيش از پيش به خّصميت هّمت نهاد و بر منبر

 الّدوله امير تومان حكمران قم ّزيد عمره  بيجهت اشخاص فرستادند جواب چنين رسيد : " اميراالمراِءالعظام معظم

 مردمان كاسب فقير را اّذيت نمود و حال اينكه جنابان مسلم را كه نميشود عنفًا مّتهم و مرّتد كرد چه كار دارند

 االّله بر صحت عقائد آنها واقف اند البّته اشخاصی را،ّسلمهم ه و آقا شيخ مّحمد حسن مجتهدمستطابان آقا ّسيد عبدالّل

ذيّحجه  ۱۹بهيچوجه مزاحم حال عارضين نباشند  كه اسباب زحمت عارضين ميشوند منع شديد نمائيد كه بعدها

 سخت تر نمود وحكم داد  د صادق كار رايّ س و حكمران فراش فرستاده ممانعت از تّعرض كرد ولی حاجی " ۱۳۱۳

 --- ۶۳۹صفحه  ---

و ارسال عرايض ثمری ندارد سكوت و صبر پيشه  بايد از شهر خارج شوند مظلومان چون ديدند كه تّظلمكه برادران 

 از ّطالب مدرسه دينيه بامر ميرزا ابوالحسن پيشنماز بماندند تا آنكه شبی در حاليكه به بستر خواب بودند جمعی كرده

 نزد وی كشند و سعی كردند در خانه را بشكنند ولی بواسطه را عنف ايشانه نه شان هجوم برده خواستند ببدرب خا

 و علی الّصباح مظلومان باقاّسيد عبدالّله مجتهد متّظلم شدند گريه و زاری زنان و صغار و همهمه و قيل و قال برگشتند

و  كرد ولی سودی نبخشيد و روز بروز اهوال بيشترتهديد  و او كس بنزد حاجی ّسيد صادق فرستاد نصيحت گفته

 سلطان جديد مظفراّلدين شاه فرستادند و چند ماه شرارت بر مزيد گشت و الجرم مظلومان عريضهء تّظلم بدربار

 اميراالمراِءالعظام اميرتومان حكمران قم ّزيد عمره  البّته جواب نرسيد و امور بسختی گذشت تا جواب آمد " جناب

رسيدگی نموده بميزان شرع قدغن نمائيد كسی متّعرض  مر جهان مطاع مبارك ارواحنا فداه در اين باببرحسب ا

از ّمالها  و چون ذكر ميزان شرع بوده و دست آويز معاندين ". ۱۳۱۴نشود وآسوده باشند  شهر ربيع الّثانی  عارضين

 شهر شعبان ابوالقاسم نام بّنا را و صبر زيستند تا در شد صورت تلگراف را بحكومت نشان نداد و بسكوت

 --- ۶۴۰صفحه  ---
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 استاد محّمد رضا ّنداف بود تحريك كردند كه همه شب كه خانه اش مقابل خانه استاد محّمد حسن نّجار داماد

 را نام برده ّسب و لعن راند و احدی از ايشان مّتعرض نشدند بر پشت بام خانه برآمده اذان گفت و آحاد عائله ّندافان

 قاتل شما منم و تهديد نمود و مظلومان علی الّصباح نزد و برآشفته شبی بدرخانه رفته با ّسب و شتم اظهار داشت كه

را گفته تّظلم نمودند و ّسيد مذكور بدرخانه ابوالقاسم  ّسيد مرتضی نام بستهء شيخ محّمد حسن مجتهد رفته ماوقع

از وی بروز كند او را بسزا رساند و بّناِء مذكور با  چنين شرارتی كلمات شديده گفته تهديد نمود كه اگر بعدًا رفته

رفتند چنين شهادت دادند كه ّندافان از استماع  هيجان گروهی را باخود همصدا كرده نزد حاجی ّسيد صادق حال

رر روی راندند و حاجی سيد صادق پس از لعن مّك مستكرهند و مانع از اذان گفتن شده كفر و ناسزا بر زبان اذان

و صورت استشهاد تمام كرده بياوريد تاكارشان  نموده گفت حال ديديد كه اينان كافرند ؟ فی الفور برويد بحاضرين

عبدالّله از ّطالب علوم ديّنيه و ّمال اصغر مكتب  دهم و ابوالقاسم بّناِء مذكور و ّمال عبدالّله عّطار و آقا ّسيد را خاتمه

 دست بدست داده بمدرسه رفته  حاجی علی اكبر ّبقال و حاجی بّقال حسين شاگرد بّنا و دار و ّسيد

 --- ۶۴۱صفحه  ---

دادند و مهر و امضاِء گرفتند  و ّطالب مدرسه مهر كردند و بكوچه و بازار شتافته باهالیشهادت نامه تمام كردند 

اجر از پيروان حاجی ّسيد ت و هر كه ابا كرد بی ايمان محسوب شد و حاجی ّسيد جعفر هركه شهاد نوشت مسلمان

نوشته را نزد آقا ّسيد  مهر و امضاِء كرد و برخی از تّجار ديگر هم مهر نمودند و صادق مجتهد مّقدم بر ّكل تجار

صادق مهر نمود و گفت  بردند و آنان نيز مهر و امضاِء كردند آنگاه حاجی ّسيد زكريا پيشنماز وآقا ميرزا ابوالحسن

در شب بمشورت  ببريد تا تكليف معلوم شود و با آقا ّسيد اسحق پيشنماز های ديگرصورت شهادت را نزد ّمال

ابراهيم بن  ّشدت رسيد و جمعًا تلگراف تّظلم بشاه نمودند و آقا محّمد پرداختند و مظلومان دانستند كه كار بغايت

گفت امروز روز  ّنداف نوشت : "روز ديگر شد پدرم آقا مشهدی حسين مشهدی حسين ّنداف صورت واقعه را چنين

خريده بود حمال  مال خواجه هارتون تاجر مسيحی بود كه از جان نثاران سختی بنظرم ميايد و از قضا دو عدل پنبه

و استاد مّحد حسن نّجار  پنبه را ميبری قپان كرده زود ميائی حال پدرم در دكان فرستاده ببرند پدرم سفارش زياد كرد
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كرده تعجيل داشتم  غالم بن ّنداف بهمراه پنبه در كاروانسرا رفتم پنبه قپان زار و اينهم در دكانش و عمويم در با

 بروم خواجه نگذاشت مرا برد در اطاق

 --- ۶۴۲صفحه  ---

كه  جمّعيت زياد در توی كاروانسرا ريختند محّمد نام ّحالج بی خبر بودم كه يكدفعه صدای قيل و قال بلند شد ديدم

 اطاق خواجه و گفت آقا ترا خواسته خواستم بروم خواجه سحق بود با چوبی در دست آمد نزديكاز مردهء آقا ّسيد ا

خواجه دست به تفنگ كرده رو بجّمعيت رفت همگی  نگذاشت جمّعيت با چوب و چماق خواستند بيرون كشند

همه را از گلوله نهيب داد و گفت نزديك بيائيد  كردند و دومرتبه توی كاروانسرا ريختند باز هم خواجه فرار

خيلی سخت شده نوكرش را فرستاد در تلگرافخانه  بنا كرد دنبال سرشان دويدن همه را بيرون كرد ديد كار برميچينم

خواهند بحكم ّمالها از اطاق من بيرون ،را مي انگليس نزد سيما صاحب كه با اينغالم دوست بود كه فالنی مباركه

تدبيری اين غالم را بردند تلگرافخانه معلوم شد  ه بياورند فراش فرستاد بيكزود آدم بفرست تلگرافخان كشند وببرند

 در طويله حبس كردند خبر بمادرم داده بودند كه مّحمد و ّعم و داماد را صدمه زياد زده اند خانه آقا ّسيد اسحق پدر

عبدالّله  خانه جناب مستطاب آقا ّسيدداد فريادكنان رفته بود  ابراهيم را بردند و كشتند بخيال اينكه اينغالم را كشتند

 از سادات و ّطالب زياد بودند بی اختيار گريه  مجتهد سّلمه الّله تعالی در وقتيكه مجلس درس داشته

 --- ۶۴۳صفحه  ---

حكم حاجی ّسيد صادق و آقا سيد ه ب در توی مجلس و عرض كرده شوهرم و برادرش و دامادش راو شيون كرده 

روز پنجاه هزار سال اينها را ازتو  وخانه اسحق بردند و پسرم را كشتند امروز روز است نداسحق صدمه زياد زد

برميخزد و عّمامه را برزمين ميزند پای  عبدالّله بسيار شخص رحم دلی است دلش ميسوزد ازجا ميخواهم آقای ّسيد

وابسته هستند و اخالص و ارادت  سادات خدمه بيرون ميايد جمّعيت سادات و ّطالب بدنبالش بيشتر برهنه از خانه

 و اطاقها و دكاّنها بسته ميايند جميع بدنبال ميافتند خبردار ميشوند ميايند نصف تّجار و كسبه بازار مرده هستند دارند
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به بينيد  ای مردم اسالم پايمال شد دين از دست رفت شما را بخدا جناب آقا ّسيد عبدالّله زّيد عمره العالی فرياد كنان

 بيرون كنند با جمّعيت زياد از شهر بيرون رفته كه طهران دو سه نفر مسلم غريب را ميخواهند بزور از اسالمكه 

 ريخته بودند بدست و پايش كه آقا حكم بفرمائيد كه اين برود جّمعيت مالحظه كردند كه راه بيابان گرفته و ميرود

 جهاد است ميرويد توی خانه آقا سيد اسحق ميريزيد روز چهار نفر را از دست بگيريم ميفرمايد ای سادات امروز

 كه نعشش را نزد من بياوريد و اين مسلم ها را خالص  عّمامه اش را بگردنش مياندازيد بخاك كشيده آنقدر بزنيد

 --- ۶۴۴صفحه  ---

باشی ميرسد خلق بدنبالشان اين خبر به مّتولی  جميع سادات با چوب و چماق ريخته بودند در توی شهر جميعكنيد 

برويد جلوگيری از سادات كرده داللت دهيد و  كرده كه كار بسيار سخت ميشود بتمام نوكرها حكم ميكند مالحظه

برگرداندند در فتنه خانه آقا ّسيد اسحق  ميل آقا باشد رفتار ميكنيم آمدند جلو سادات بيك تدبيری بگوئيد آنچه

را برداشته ببرند خانه جناب مستطاب  بلند كرديد پد و ّعم و دامادو گفته بودند اين چه فتنه است  ضربت زياد زده

نوكرش را فرستاد كه برود به بيند  اين غالم تلگرافخانه هستم از اين كيفيت ها خبر ندارم صاحب مّتولی باشی حال

د نفر ريختند چن كرده زود بيا رفت و آمد گفت بقدر چند هزار خلق روی قبرستان چه خبر است و سفارش زياد

 نكنند مثل آن پس ميزنند و چند نفر دور اين دو سه نفر را گرفته كه اّذيت نوكرهای مّتولی باشی جلو افتادند مردم را

بردند توی خانه  اينها را ميبردند خلق بود كه سنگ ميانداخت اينها را روزی كه حضرت مسيح را ميبردند بدار زنند

چه ميشود اسب  خانه فرمودند مصلحت است خانه حكومت بروی تا ببينيمتلگراف متوّلی باشی و در را بستند صاحب

و  ترك نشاند و سفارش زياد بنوكرش كرد ميبری خانه حكومت غالم را در حاضر كرد نوكرش سوار شد و اين

 از راه بيراهه اين غالم را برد كه مبادا خلق از دست  ميگوئی موئی از سرش كم شد مؤاخذ هستی ميری و می آئی

 

 --- ۶۴۵صفحه  ---
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شب شد حكم از حكومت شد كه اين غالم را  رسانيد خانه حكومت و سپرد و رفت آنروز را بسر بردم تابگيرند 

فراش رفتم خانه متوّلی باشی تفصيل عرض  باشی هرگاه صالح دانست بخانه خودمان برسانند همراه ببرند خانه متوّلی

در توی خانه بخوابد كسی شب  و يكنفر هم ند ببريد خانه ايشان برسانيدعيال و اطفالشان تنها هست كردند فرمودند

مّتفق شدند نوشتند به متوّلی باشی كه  مختصر خانه آمديم صبح شد رفتم خانه حكومت جميع علما گی نكند،هرزه

يد اسحق بود كه ّمال غالمرضا و آقا ّس اسباب دردسر از برای شما ميشود از جمله علماِء حاجی اينها را بيرون كن كه

اّلدوله حكمران و او هم  مال محمد رضا يزدی در قم بود سپردند بمّحمد حسنخان معظم جناب مستطاب مرحوم

سّيد صادق و آقا سيد  انبار انداخته و در انبار بودند تا وفات فرمودند و حاجیه ب بهمراه غالم كرد در طهران بردند

بودند بعد از آن والد و  مد بودند خالصه سه شبانه روز خانه متوّلی باشیمّح زكريا و ميرزا ابوالحسن و حاجی ميرزا

واّلا حكم ميكنيم  سپرد باز هم علما نوشتند بحكومت بايد از شهر بيرون كنی حكومته ّعم و داماد را بيرون كرده ب

 ايشانسخت است دو شبانه روز نگاه داشت حكم كرد مال از بر بريزند ديوانخانه حكومت هم ديد كار

 --- ۶۴۶صفحه  ---

 هوا بسيار سرد مختصر حكومت پدر و ّعم و داماد راخواست كرايه كردند بهمراه غالمان بيرون كند در وقت زمستان

 واّلا از برای شما سخت ميشود وانبار می اندازند . با هزار و گفت اگر ميخواهيد آسوده برويد تعارف مرا بايد بدهيد

ازنزد  منظريه ميرسانيد برميگرديد كاغذ رضامندی مياوريد سفارش زياد كرد بغالمها در التماس پنج تومان گرفت و

جلو  گرفتند گفتند پنج تومان كرايه مالتان ميشود اگر ندهيد را حكومت مرّخص شدند نائب ها و فراشها دورشان

دو  مان هم باين سه نفر غالم ونائب است بايد بدهيد سه تو اسب انداخته شما را ميبرند و سه تومان رسوم ما دونفر

كرديم  مختصر هرچه التماس التجا كرديم بخرج نرفت مالحظه تومان بصندوق دار باشی و يك تومان بلله باشی

 دادم همگی راضی شدند پنج شش از شب گذشت مال خيلی صدمه در راه ميخورند رفتم پول آوردم به يك يك

 بهمراهشان رفتند چند فرسخ از قم دور شده باز هم غالمها و غالمهاحاضر كرده سوار شدند ( سوار حمار كردند ) 
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عريضه به  غالمها برگشته آمدند والد و ّعم و داماد طهران رفتند پيله كرده قدری خرجی برداشته بودند ازشان گرفته

 مشهدی  ۱۹۲از اينقرار است : قم نمره  اعليحضرت همايونی عرض كرده بوديم جواب آمد

 --- ۶۴۷صفحه  ---

شب و روز نسبت بعارضين شرارت  كه جماعتی از اشرار نسبت بابی گری بعارضين دادندحسين و جمعی متّظلم اند 

اّلدوله دّام عمره حسب االمر قدر قدر  و قصد جانشانرا كرده اند جناب اتميراالمرالعظام معظم نمايند،و هرزه گی مي

و مراتب را بمراقبت رئيس پستخانه اطالع بدهيد  لی واقع شودنگذاريد بعارضين تّعدی و بی اعتدا رسيدگی نموده

 برديم بحكومت داديم چون كه با ّمالها يكی بود متحمل ) اين دستخط آمد ۱۳۱۴برساند . ( شهر رمضان  بعرض

ماه  زياد ميشد دقيقه ای اين غالم آسوده نبودم ّمدت هفت نشد اينهمه حكم آمد فائده نداشت آن بان شورش خلق

اّلدوله  كاشی بودند معّظم الدوله حكمران معزول شد اعتضاد د و ّعم و داماد در طهران در خانه آقا ميرزا مؤمنوال

آقا امين  حيدر شيروانی حكم از جانب مستطاب حضرت اّجل اكرم باقدامات آقا علی ۱۳۱۵صفر  ۱۹آمد تا اينكه 

حكمران قم ، هيچ  : "نواب مستطاب واال اعتضاداّلدوله حكم از اينقرار الّدوله روحنا فداه گرفتند و سمت قم آمدند

در دربار همايون  رعيتش متواری و فراری شود اين چند نفر نداف قمی كه تّصور نميشود كه حاكمی بتواند ببيند كه

 و از كار خود بيكار شده اند و تا اينجا آمده اند هيچ متّظلم و از افترا و تهمت برخی شاكی

 --- ۶۴۸صفحه  ---

موهومات و عقائد صحيح يا ناصحيح آنها مشغول  ی دولت و مردم ازاولياءشايسته و سزاوار نيست كه بيش ازاين 

ارائه ميكند لزوما بموجب اين توصيه اينها را  اين مسئله عدم اّطالع و استحضارات حكومت و فتور امر آنها داشت

مردم را وظيفه حكمرانی خود بشماريد در  ش آنها و تماممّقرر ميشود كه رعايت الزمه را منظور و آساي روانه كرده

متّعرض مردم كاسب ميشوند و  تغيير خواهد يافت . خالصه مطلب اين است كه ببنهانه جوئی صورت امر غير اين

اهتمام شود مردم را از هر  عيب بزرگ است الّبته قدغن كنيد در امنيت خاطرها برای حكومت و اجزاِء حكمرانی

هيچ بهانه متّعرض ه ب اجزاِء حكومت نيست تا از كسی خالف نظم بروز نكرده است ه بگذارند تكليفطبقه آسود
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شدند در وقتی بود كه علماِء  " . خالصه والد و ّعم و داماد شب وارد قم ۱۳۱۵صفر ۱۹نشوند بيشتر زحمت نميدهم  

نوكر حكومت را زد  رت داردنزاعشان بود يكی از ّسيدها كه ّسيد مجتهد شه با حكومت بيك مطلب جزوی

بود  بلند شده چوب بر فرق حكومت زده بسيار بسيار مغشوش شده حكومت ّسيد را گرفت و چوب زد و ّسيد هم

زياد كرده حكم از طهران آمد كه آقا ّسيد اسحق را از  تمام علما در صحن مباركه رفتند و آقا سيد اسحق بدگوئی

 نفر علما كه ّمدعی ضعفا بودند بهمراهش طهران رفتند رون كردند  اين چندبيرون كرده روانه طهران كنيد  بي شهر

 --- ۶۴۹صفحه  ---

 حكومت هم ديد هوا پس است رفت در دهات بچند فرسخی نفر علما كه ّمدعی ضعفا بودند بهمراهش طهران رفتند

 اد متّفكر شدند شورا كردندسنگسار كنيد والد وعم و دام قم ّمالها هم سپرده بودند هرگاه حضرات آمدند به قم

 مباركه نائب حسين كه اهل در خانه حكومت است گفت مصلحت شد بروند در ديوانخانه رفتند در ديوانخانه

ّمالها خشم كرده دهات رفته حال شلوغ است بهتر آن ٴ كومت بواسطهمصلحت نيست شما در اينجا بمانيد چرا كه ح

سفارش ميكنم بمانيد تا به بينم چه ميشود . اين  مخفی باشيد و من همبرويد خانه محّمد رضا بيك دستاقبان  است

و داماد رفتند در توی خانه مدت پانزده الی  خانه آقا محّمد رضا بيك تفصيل را گفتم قبول كرد والد و ّعم غالم رفتم

 ٴكه همه رهايش خدمت و محّبت كردندو دخت در آنجا بودند بقدری خودش و عيالش و سه پسرهايش بيست روز

حكومت بردم نشان دادم خواند پس داد و  شديم . مختصر اين غالم حكم را برداشته در دهات نزد ماها شرمنده

 بيايم " انتهی .  در اين بار نيز حسب اقدام حكومت شهر و بگو برويد خانه آقا ّسيد عبدالّله بمانيد تا من گفت زود برو

 عائله شان احدی خبر نيافت و متدرجًا نزد آقا  وعی كه جز اعضاِءدر خانه خود چند ماه مختفّيًا زيستند بن

 --- ۶۵۰صفحه  ---

شدند و جمعی خصوصًا حاجی ّسيد صادق  و حاجی ّمال آقاحسين ّتردد كرده و اندك اندك ّمالهاآگاهّسيد عبدالّله 

د جمع ّمالها نيز حضور مهمان وی بو بودند و تعرّضات تخفيف نيافت و باالخره موقعی كه حكمران بصدد ايشان

بلد كند و روزی چهار تن  مظلومان گفتگو كردند و حكمران تّعهد نمود كه آنان را اخراج داشتند در خصوص
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كرده مورد استنطاق  ايشان را بدارالحكومه حاضر نمود و از اسم و رسمشان سئوال فراش با نايب فراشخانه فرستاده

امامت ه كه امام رضا را ب ين ومشهدی رضا اظهار كردند . حكمران پرسيدحس قرار داد و ايشان نام خود را مشهدی

گراميش را ّكًال و ّطرًا  كه تمامت انبياِء و رسول اكرم و اميرالمؤمنين و فرزندان قبول داريد ؟ ايشان در جواب گفتند

 عن گويندّتبری كنند و ل ابهٰی اصرار كرد كه نسبت بامر  بحقيقت وعظمت ايمان داريم . و حكمران

 از كف بنهيد و ايشان تحاشی از ذكر سوِء كردند وچنين و حاكم به تّشدد گفت بايد بگوئيد و يا خانه و آنچه داريد

 ّمدعی و خصم ماست هرچه خواهد بجا آرد  حكمران گفتند كه يك خشت از خانه خود را هم نخواهيم داد و آنكه

 صادق را نام بردند و حكمران برآشفت و امر داد فلكه يدسئوال كرد كه ّمدعی شما كيست ؟ در جواب حاجی ّس

 حاضر كردند و مشهدی حسين برادر اكبر را كه جواب

 --- ۶۵۱صفحه  ---

و مشهدی  در فلكه زير تازيانه ظالمان همی فرياد ياحسين بركشيد ميداد چهارتن فراش تازيانه زدند وآن پير مظلوم پا

 كرد تا حكمران اجازه داد پاهای مظلوم را از فلكه بيرون فكند و ضراعترضا برادر اصغر خويش را بر مظلوم بي

احوال  و درآنحال ميرزا يدالّله پسر مشهدی حسين بتّجسس كشيدند و آنان را بزندان برده به كند و زنجير نهادند

برای  رئيس پست درزندان نگهداشتند تا روزی مكتوبی بواسطهء مظلومين آمد ويرا نيز بزندان بردند و اّيامی چند

و  فی الحال مرّخص نمود و آنان بخانهء خود رفته كماكان بكسب حكومت رسيد و بعد ازمطالعه مكتوب مظلومين را

 پنبه وارد قم شد و هشت تن قزاق همراه داشت و از طهران خدمات روحاّنيه قيام نمودند و بعد از چندی كمپانی

 پسر مشهدی حسين در اداره مذكوره مّوظف گرديد د ابراهيمسفارش اخوان ّنداف بكمپانی شد و ميرزا محّم

پرداختند و الی آخرالحيات با نهايت مّسرت  ابهٰی امر  و اين سبب شد كه اندكی از شرور انام مستريح شده بخدمات

 درگذشت ۱۳۳۰دو اسبه دويدند . ومشهدی حسين بسال  استقامت زهر هر بالئی چشيدند و در ميدان عشق و ايمان و

 پسر مهترش وفات يافتند و كّيفيت وفات  و قبل ازوفاتش حرم مؤمنه ستمديده و ميرزا مّحمد ابراهيم

 --- ۶۵۲صفحه  ---
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تن از كارگران خود دستور  شد كه در اواخر اّيام چندی مريض و ناتوان گشت و روزی بيكمشهد حسين چنين 

آبها در آنجا مجتمع  شود،كه چون شستشو مي خانه با بيل و كلنگ گودالی حفر كن داده گفت در جنب باغچه

چند ساعت  بدنش بود ولی دختر بزرگش كارگر را منصرف نمود و چون گردد و اين اشاره بقرب اجل و غسل

همينكه شب رسيد  مبادرت بعمل نكرد مّجددًا امر داد تا انجام شد و گذشت و مشهدی حسين مّتوجه شد كه كارگر

امشب عازم سفر بدار  و نيز دو دختر خود را طلبيد بايشان چنين گفت : من حبيب الّله دو پسر خود ميرزا يدالّله و

و چنانچه من با  بفرستيد لبهاءمّعين از اموالم را تقديم محضر حضرت عبدا آخرتم و وّصيت من اين است كه مبلغ

و شب نيمه  بستر خوابيدند شما هم بعد از من چنين باشيد و چون همگی در برادرم مشهدی رضا يكدل ومتّحد بوديم

بياشاميد و امرنمود تا ويرا  كرد وجام آب خواسته نوشيد و بازجامی آب طلبيده رسيد ميرزا يدالّله را ازخواب بيدار

خود شتابان رسيده گفت  ّكل عائله بيدار و متأّثر شدند ومشهدی رضا نيز از خانه حال روی بقبله خواباندند و در آن

و مشهدی حسين با غايت ايمان و  نمود و ببالين برادر آمد و سخنانی چند با هم گفتند مرا بيدار در خواب بودم ندائی

 اطمينان بعالم ديگر شتافت

 

 --- ۶۵۳صفحه  ---

ّمال آقا حسين مجتهد غّسال فرستاد و در خانه غسل و  و علی الّصباح ّغسال خواستند كسی نيامد و باالخره حاجی

شدند و حاجی ّمال آقا حسين با تنی چند از ّخدام  دفن حركت دادند و مردم مانع از دفن كرده جنازه را برای كفن

صلوة كردند و هنگاميكه زمين را برای قبر  رسيد جنازه را دور مقام معصومه طواف دادند و اقامه معصومه

صحن بقعهء معصومه و كه واقع بخلف ديوار  سردابی سفيد كرده زير خاك نمايان شد جسد را در آنجا كاويدند،مي

دست از تّعرض وآزار نكشيدند تا باالخره  صدراعظم است گذاشته قبر را پوشاندند و ّمالها باز قرب حمام معروف

مهاجرت مّهيا گشت و مشهدی رضا و  امر بخروج از بلد نمودند و سه روز مهلت دادند تا وسائل ۱۳۳۳در سال 

امام زاده معصوم مدفون گشت  و مشهدی رضا درگذشت و در مقبره كوچيده اقامت گرفتند طهرانه خاندان نداف ب
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نمودند وبشغل ندافی پرداختند و فتنه و  محفل طهران خاندان مذكور به قم عودت كرده اقامت و بعد ازنوزده ماه بامر

راجًال به  والجرم آن مظلوم عاجًال خروج داده و حكمران ميرزا يدالّله بن مشهدی حسين را امر ب فساد باز برخاست

و ميرزا حبيب الّله برادرش و نيزميرزا  شتافت و ّمدت پنج سال دور و مهجور ومتواری گرديد سلطان آباد و بروجرد

 عليمّحمد بن مشهدی رضا

 --- ۶۵۴صفحه  ---

 را احضار كرد اصرار نمود كه تّبری ازعقيدت وايمان خود در قم برجای ماندند و حاجی ميرزا محّمد مجتهد هر دو

 ازچهار فرقه كه شيعيان ايران ّسب و لعن ميكنند ذكر سوئی كنند و درامان باشند وآنان اظهار نمودند كه ما بهچيك

جست  طريقت ونه بشيخيين و نه ببابيين و عاقبت ّسيدی پيش كنيم نه باهل ّسنت و جماعت و نه متّصوفه و ارباب،نمي

از  برافراخت كه سرببرد وخواهر حبيب كه حاضر بود چادر و آستين باال زده حبيب را بر زمين انداخت و كارد

و قيل و  افكند و جمعی ريخته مظلومه را از غرق نجات دادند سرافكنده فرياد و شيون بركشيد و خويش را به حوض

رفته  مجتهد در حجره برده در بستند و ّسيدی بدرب حجره قال باّشد احوال رسيد و ّنداف زاده ها را بدستور

 را ربودند حيات شما را ميبريم و سرمايه و ثروتشانٴ رشته مان گفت گمان نكنيد كه راحت شديد امشببمظلو

بسوی  دو جوان مذكور با دوازده تن ازنسوان و صغار عائله ومجتهد حكم داد كه مظلومان از قم خارج شوند والجرم

و مظلوم  واقع شد و ازآن پس خاندان مؤمن ۱۳۴۰از نوروز ازسال  طهران ره سپردند و اين واقعه در روز سيزدهم بعد

 مردم قم مصون گشتند و آثار بسيار خطاب بال نداف  ّنداف با عدم بضاعت در پايتخت مانده از شرور

 --- ۶۵۵صفحه  ---

عبداّلرضا تاجر  ديگر ازمعاريف اهل بها آقا عبداّلرزاق مشهور به آقا ِء موجود است .لبهاءاز يراعه حضرت عبداصادر 

و حالوت  متّعصبين گردباد فتنه برخاست ولی بعّلت حسن سلوك هيجانه تبريزی سابق الوصف كه چندين بار ب

اين امر  كه او را بود غبار بنشست و برادر و خاندانش در خدمت اخالق و درستكاری و از جهت دوستان مقتدر

درگذشت و  _ ۱۳۲۶وعاقبت در سال  نفحات روحانّيه حاصل گرديد جانفشان شدند و رونقی بديع در صيت و نشر
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جمعّيتی از  و از دو برادرش عائله وسيعه محبوبی برقرار ماند و بالجمله مدفنش در جنوب غربی مقبرهء معصومه است

جاسب كه در  ٴو در قريه مورد تّعرض و تطاول بودند تامّتفرق شدند . اهل بها در آن بلد گرد آمدند ولی پيوسته

ّمالها نسبت به برادرشان  تهييجه عبدالوّهاب كدخدا و محّمد رضا سيف الّشريعه ب ور سابقبخش ششم نوشتيم در د

وآيات بديعه را بقم نزد  غالمرضا نهايت تّعرض و تّعدی بعمل آوردند ونوبتی كتب محّمد تقی و شوهر خواهرش ّمال

كامران ميرزا نائب الّسلطنه مال  مو موجب مّشقات و بّليات اهل بها شدند و حسب حك حاجی سيد جواد مجتهد بردند

 غالمرضا را قرب سه سال

 --- ۶۵۶صفحه  ---

 عائدات رشتن پنبه با چرخ معاش بشوهر رساند تا ازه ب در قم بزندان انداختند و فاطمه زوجهء مؤمنه ّمال غالمرضا

 ه مشغول تبليغ كردو بعد از چندی حسب االمر بوطن برگشت زندان خالص شد بطهران رفت و بمكتب داری پرداخت

 ّسيد محمود و ّمال مهدی وآقا ّسيد حبيب الّله ومشهدی و ّعده ای مانند آقا مير وآقا ّسيد مهدی وآقا ّسيد علی و آقا

تا  باز عبدالوهاب و محّمد رضا بتقويت ّمالها باّذيت برخاستند حسنعلی و آقا زين العابدين مؤمن شدند در اين دور

 ريخته با چوب و ته تفنگ چندان بزدند ومجروح كردند كه ولتی شبانه بخانه ّمال غالمرضاآنكه با چندتن سواران د

نهادند و آقا  دادند وچون رمقی در او ديده پاهايش را به كند گمان هالك برده جسد را بقريه واران برای دفن نقل

از قلعه خودش  ِء در ّعكا رسيدلبهاءاگرديد و سفری نيز بزيارت حضرت عبد ميرزا نيز كه هّمت تبليغ نهاد مورد عناد

 ّمال غالمرضا كه بغايت ناتوانی افتاد با اخذ مبلغی جريمه بدانجا كشيده كند و زنجير نمودند و

 بردند و بخراسان فرستادند واو در آنجا خبر اشتغال رها ساختند و آقا ميرزا با پای كند و سوار استر بطهران

 بشتافت و اّيامی در آن مدينه مانده خشت وگل برای بنا شرق االذكار بشنيدمؤمنين ساكن عشق آباد به بناِء م

 --- ۶۵۷صفحه  ---

فرار  اهالی خواستند ويرا با بيل و كلوخ هالك كنند ناچار ره همی كشيد آنگاه به جاسب عودت نمود ولی معاندين

شورت بطهران شتافته متوّطن بود رفته حسب م پيش گرفت و بقريهء كردكان كه مركز مؤمنين و محفل روحانی
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كردكان شده مبالغی جريمه خواست و ناچار  و پس از اين واقعه نائب الحكومه جاسب متّعرض مؤمنين گرديد

اّتفاق آقا مير بوزارت عدليه و وزارت داخله ه ب مشورت درمحفل بشمار نوزده تن روی بطهران نهادند و برحسب

قم رفتند و دركاروانسرائی بخارج ه ب شان برای حكومت قم رسيد مسرورًاو حكم تلگرافی بعدم تّعرض تّظلم نمودند

گرد آمده عربده كشيدند و  مير ومشهدی حسنعلی ومحّمد تقی با پسرش بقصد دارالحكومه بلد اقامت كردند وآقا

د رسانده مسافتی بعيد از بل در جاسب كشته شود باتنی چند ازگماشتگان حكومتی تا حاكم آقا مير را از بيم آنكه

معصوم مدفون گشت و عائله  مير بعد چندی در طهران درگذشت و بمقبره امام زاده مأمور طهران ساخت و آقا

برده روانهء جاسب نمود . و  سه تن ديگر را بمعاونت گماشتگان ازچنگ معارضين بدر برقرار داشت وحكومت قم

فخراّلدين مجتهد كاشی و  ب حكم حاجی ميرزامظلومين قيام بعداوكين نمودند وحسه ب اهالی جاسب باز نسبت

 حاجی ّسيد عبدالّله وحاجی

 --- ۶۵۸صفحه  ---

 داشتند و چون مؤمنين برای استحمام و شستشو در مّشقت ّسيد صادق مجتهد قمی از دخول در گرمابه عمومی باز

 از مستضعفين را اغفالو شيخ حسنعلی معاند چند تن  باختصاص خود حّمامی ساختند ۱۳۲۱افتادند عاقبت بسال 

 را براندازند و محّمد تقی و پسرش ضياِءالّله چوب زده بر كرده با جمعی بخانه مظلومين هجوم بردند كه ّحمام جديد

 محّمد تقی بنام ذبيح الّله و سيف الّله با محّمد علی بن حاجی درختی بياويختند و اثاث واموال يغما كردند و دو پسر

و  حكم از دولت گرفتند وذبيح الّله ومحّمد علی به قم شتافتند ان بطهران گريخبتند و تّظلم نمودهحسنعلی پياده از بياب

 با مساعدت حكومت قم بوطن رفتند و مأمون گشتند وطولی با وجود اقدامات شيخ حسنعلی با جماعتی از همرهانش

 ت پيش آمد و مظلومين با تهييج متعّصبينبا مأمورين دول نكشيد كه فتنه طغيان نائب حسين كاشی و مقابله و مقاتله

متجاوزين و مورد تير و تفنگ مهاجمين گشتند و  مورد تّعرض و غارت هر دو گروه واقع شدند و برخی دستگير

درگذشت و در عين حال ّمالها نيز تّعدی و  ۱۳۳۲سال را بدينموال گذراندند و ميرزا غالمرضا در سال  تقريب هفت
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ذبيح الّله چوب زدند و حكومت ويرا  تی شيخ االسالم و فخرالّسادات و اسمعيل آقا به آقاو نوب تجاوز مينمودند

 جريمه نمود و ّسب

 --- ۶۵۹صفحه  ---

ه رفتند و معاندين نيزاز عقب پی سپردند ولی ب و لعن عمومی شروع شد و باالخره اعضاِء محفل روحانی به قم

سوار  حسب تحريك ّسيد عّباس فخرالّسادات ّعده ۱۳۴۵ در سال برخی از سران سپاهی دفع ظلم كردند تا مساعدت

و الجرم  جمعی از زن و مرد مظلوم را تحت توقيف و آزار گرفت امنيه بامر اعتماداّلدوله حكمران قم بجاسب ريخته

صهرش  مت اهللاالسالم ، ذبيح الّله و ضياِءالّله پسران محّمد تقی و نع برخی شكايت به قم بردند و فخرالّسادات و شيخ

تسليم  كردند،كشيدند و در حاليكه انبوهی گرد آمده  ّسب و لعن مي و الياس نام صهر نعمت الّله تحت المراقبه به قم

كشيده در  توّقعات مّتعديانه ظالمين نكرد اهالی قم دست از كاره ب نظميه دادند و صمصام نام رئيس نظميه چون اعتنا

اهالی ذبيح الّله و  حاك قم بابی است و باالخره برای تخفيف غوغای كشيدند كهصحن معصومه مجتمع شده فرياد بر

 تا روزعاشورا رسيد و مّقرر بود كه تيغ زن و سينه زنها ضياِءالّله و نعمت الّله مغلول كردند

ور آنان را بمّحلی مختفی جای داد تا چون روز مذك به نّظميه بريزند و مظلومان را بكشند ولی صمصام دانسته

 چنانكه دو شاخه زير غل برای دفع سنگينی گذاشتند باز به نّظميه وارد گردند و چندی دچار غل بودند گذشت

 --- ۶۶۰صفحه  ---

ه ب ممانعت مأمورينو بعضی ازنسوان مؤمنين با وجود  و از ّشدت مّشقت گردن ذبيح الّله مجروح و خونين گشت

پدر مصاريف ميرساند در گردنهء پسته ها دچار ه ب ن ذبيح الّله كهرفته لباس شستشو كردند و لطف الّله ب زندان

 همراه بود و منع نمود تا آنكه سه تن از محبوسين مذكور قمی شده خواستند ويرا سر ببرند و مردی دل نرم چوپان

تا در عدّليه  ماند امنّيه بطهران كشاندند و قريب يازده ماه بحبس بعد از سه ماه مستخلص شدند و ذبيح الّله را مأمورين

اسامی  ِء خطاب بجاسبلبهاءو در عنوان آثار كثيره حضرت عبدا محاكمه كرده مظلومّيتش ثابت ومستخلص گشت

 ّعده ای بسيار از بهائيان آنجا مذكور است ازآنجمله :
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 هوالّله                

حسين  قا ّسيد مهدی و ابنه آقا سيدآقا جواد و ضلعه و جناب آ جاسب جناب ميرزا غالمرضا و نجله السعيد جناب

هادی ، جناب  ابوالقاسم و آقا ّسيد علی و آّسيد مسعود وجناب آقا ميرزا جناب ّمال مهدی و ابنه ّمال ميرزا، جناب مير

جناب مشهدی حسنعلی و  جناب حسنعلی و ابنيه آقا محّمد علی وآقا مهدی ، آميرزا حبيب الّله وابنه و آقا ّسيد آقاجان

 ه فرج الّله ، جنابابناؤ

 --- ۶۶۱صفحه  ---

جناب  آزين العابدين و ابنه آمّحمد نصير ، جناب آمّحمد تقی جناب محّمد خليل ابراهيم غالمعلی اسمعيل ، جناب

جناب  وآحسن جناب آعلی اوالد مرحوم ابوالقاسم كاشانی آمّحمد حسين جناب آعلی اكبر ، جنابان آغالمحسين

 : بهٰی عليهم بهاِءالّله اال و آسيد عبدالّله ، جنابان آقا مير واخيه آقا ّسيد علی بان ميرابوطالبمشهدی حسن سلمانی ، جنا

شد و در قاهان سيد  در ّعكا مّشرف ۱۳۱۲غايت معروف بود و بسال ه ب و در خلجستان حكيم باباجان و نيز ّسيد علی

 و آوه و قمرود نيزجمعی بودند . الّله و در قهستان تاّمه داشت و در آمره ربيع ميرزا آقا وكيل اّلرعايا معروفّيت

 ِء است قوله العزيز :لبهاءوازحضرت عبدا

 : بهٰی بهاِءالّله اال ط مناجات در شهادت جناب ميرزا كمال آوه عليه

 بهٰی هواال                

اّلذی انجذب  عبدك الكمالتلك الّنفوس القدّسية والوجوه االنّسيه  و من ۰۰۰۰۰۰۰الهی و محبوبی تشاهد و تری 

 بثنائك و قام بنشر آثارك و اشتعل بالّنار الموقدة فی سدرة رحمانّيتك و نطق بنسيم رخيم هّاب من رياض احديّتك

 --- ۶۶۲صفحه  ---

من حطام الّدنيا و دعوه الی مّحل  بك وآياتك وطمعوا فيما اعطيته بجودك و فضلك وغاظ بذلك اّلذين كفروا

 ۰۰۰۰۰۰اربا اربا  عليه بالجفاِء و قتلوه بسيوف الطغيان واهانوه و قطعوه واالبغضاِء و قام

 ع ع                    
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 )قسمت دوم، فاضل مازندرانی  ۸ظهور الخلق جلد ( 

 

 --- ۱صفحه (م) ---

 ق (قسمت دوم از جلد هشتم)كتاب ظهور الحووس مطالب و اهم اسامي مندرجه در ئرفهرست 
  
 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه  

 کاشان
 664 ياکبر نطقميرزا علي

 664 ميرمحمدعلي منزوي
 666 نورعلي شيباني

 671 ميرزا محمد آزردگان
 673 ميرزا ماشاء اهللا لقائي

 686 ميرزا علي محمد اديب بيضائي
 699 ميرزا حسن نوش آبادي

 700 ميرزا الياس (عبدالميثاق ميثاقيه)
 702 مال ربيع

 703 حکيم يعقوب
 704 ميرزا عاشور

 705 هللاآقا حکيم فرج ا
 707 ميرزا ريحان

 
 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 712 مالسليمان و ميرزا اسحاق خان متحده
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 718 آقا ميرزا محمود فروغي
 721 اي از معاريف احباي آن حدودو عده      کردستان

 گرگان
 722 اعتماد التجار يزدي

 730 ميرزا علي اکبر خان منيع السلطان
 انکرم

 735 کربالئي يوسف 
 736 علي آذري

 737 کربالئي اسداهللا سقط فروش
 738 ميرزا علي اکبر رفسنجاني

 کرمانشاه
 747 حاجي خدابخش

 749 ميرزا اسحاق خان حقيقي
 گيالن

 762 ميرزا ابراهيم خان ابتهاج الملک

 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 766 ميرزا باقر بصار
 777 آقا علي ارباب

 789 آقا ميرزا ابراهيم شريعتمدار
 796 دکتر رحيم خان بن حکيم دانيال

 مازندران
 801 آقا ميرزا محمدعلي شيرالتجار

 808 لطفعلي خان کلهادي
 812 آقا سيد مرتضي حافظ الصحه

 814 علويه خانم
 818 ايمال رمضان آمره
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 825 دکتر فروغ بصاري
 825 فاضل مازندراني ميرزا اسداهللا

 همدان 
 882 عبدالحسين خان دينار آبادي

 885 حاجي ياري
 887 حاج مهدي ارجمند

 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 888 آقا يهودا
 890 حاج ابراهيم پروين

 891 حاج محمدعلي تويسرگاني االصل
 يزد

 898 حاجي حسينعلي اردکاني
 899 دآباديمال محمدرضا محم

 901 حاجي ابوالحسن امين اردکاني
 904 آقا محمدرضا محمدآبادي

 909 حاج شيخ زين العابدين ابراري
 912 حاج ميرزا محمد افشار
 913 حاج سيد تقي منشادي

 913 مال عبدالغني
 916 حاج سيد هاشم کفشدوز

 917 حاج عبدالحسين (حاج نواب)
 921 حاج محمدطاهر مالميري 

 921 ا محمدحسين الفتآق
 927 آقا سيد ابوالقاسم بيضا

 928 حاج محمداسمعيل گندلي
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 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 931 اصغر شوقيانآقا علي
 939 ارباب سياوش سفيدوش

 943 نوشيروان پورگشتاسب "نوش"
 949 جمشيد خداداد حکيم

 956 آقا حسينعلي فيروزآبادي
 961 سين تفتيشيخ عبدالح

 964 مالبهرام اختر خاوري
 973 فاضل يزدي

 ترکيه
 ترکستان روسيه

 995 راجع بمشرق االذکار عشق آباد
 1004 آقا سيدمهدي گلپايگاني
 1014 آقا شيخ محمدعلي قائني
 1018 استاد محمدعلي سلماني
 1023 آقا ميرزا حسين زنجاني

 1027 ميرزا مهدي رشتي
 1029 حاجي ابوطالب

 1029 استاد علي اکبر يزدي

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 قفقازيه
 1055 ايمالصادق بادکوبه
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 1056 مال ابوطالب
 1057 ميرزا علي اکبر خان نخجواني

 1058 مشهدي عبدل
 1061 ميرزا حبيب اهللا اسرائيلي

 1062 حاجي احمد ميالني
 1063 فليسيمال عبدالسالم؛ شيخ االسالم ت

 1069 دکتر عطاء اهللا افغان
 1074 قاري مسيحاي تمهيد

 1076 درباره تولستوي
 1087 عراق

 فلسطين و سوريه
 1096 ذکري از احوال و سوء مال ناقضين عهد و ميثاق

 1108 شيخ محمود عرابي
 1115 زين المقربين

 1115 مشکين قلم
 1117 حاج ميرزا حيدرعلي اصفهاني

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح سامي اشخاص و امکنها

 1122 ميرزا ابوالفضل گلپايگاني
 1138 آقا محمدرضا قباد

 1138 ميرزا اسداهللا اصفهاني
 1142 آقا محمدمصطفي

 1148 مصر
 هندوستان

 1164 محمدرضا شيرازي
 1165 شيخ حشمت اهللا قريشي

 1165 مستر پرتيم سنگه
 1167 کيخسرو اسفنديار

 1169 بمانآقا خسرو 
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  چين
 1175 مسترچن چيني

 1177 آلمان
 انگلستان

 1179 ليدي بال مفليد
 1181 ايرل جونورزنبورک

 1181 دکتر اسلمنت

 
 
 
 
 
 

 کتاب ه|   صفح اسامي اشخاص و امکنه

 سوئيس
 1183 پروفسور اگوست فورل

 فرانسه
 1184 مسيو هيپوليت دريفوس

 آمريکا
 1193 مس لواگتسنر

 1194 م لوراکليفورد بارتي دريفوسمادا
 1197 مادام دوکاتاوارد
 1197 مستر هوپرهريس

 1198 مسيس اميلي نوبالک
 1198 مسيس ماري واتس

 1200 مسس ايزابالدي برتينگهام
 1201 مسترراي ويلهم

 1202 ل 0دکتر مودي سن 
 1202 سي مکسويل 0لو  0مسس 

 1202 مستر گريگري
 1205 ترنتن چيس

 1207 ايدوانه
 1209 مسيس پوکاهانتاس

 1209 مسيس اگنس الکساندر
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 1210 کيفيت بناي مشرق االذکار شيکاغو

 
 

 ۲قسمت  ۸ظهور الخلق جلد 

 

 

 --- ۶۶۳صفحه  ---

 كاشان                        

جمعيتی از  مركز پر ابهٰی در هنگام غروب شمس جمال  نوعيكه در بخش ششم آورديم شهر كاشان و توابعشه ب

بخش سابق نگاشتيم و بعالوه بهائيان سابقين و  بود و حوادث واقعات مهّمه ايندوره را در طّی مندرجات بهائيان

از آل اسرائيل فائز بايمان گشته در مقابل بليات  متدرجًا ايمان آورده دائره جمعّيت اتساع يافت و گروهی اخالفشان

ه.ق و تعرضات اعدإ  ۱۳۲۷وحدت بشر بسال  كوشيدند و تأسيس مدرسه هٰی اببنمودند و بنشر و قّوت امر  استقامت

معروف آنجا كه پيوسته تعّرض ميكردند حاجی  از مسلم و يهود را نيز در بخش سابق ذكر كرديم و مجتهدين حسود

ش ميرزا مهدی حاجی ميرزا جانی خصوصًا پسر و مال حبيب الّله بودند. و از خاندان متقدمين دودمان ميرزا فخراّلدين

وفات يافت و از دودمان حاجی محّمد رضا  در ورامين ۱۳۲۲بخش ششم ستوديم و او باالخره در سال  طبيب را در

برديم كه باالخره در طهران درگذشتند  محّمد جواد و دخترش آغابيگم معروف بعنوان ارباب را نام شهيد پسرش آّقا

خاندان شيخ شهيد مازكانی سابق الوصف  درگذشت ديگر ۱۳۴۰قمصری سابق الذكر در سال  و آقا محّمد علی

 ديگر خاندان

 --- ۶۶۴صفحه  ---

روضه خوان كه الواح و آيات و اشعار بنغمات  عندليب سابق الوصف ميرزا مهدی و پسر ديگرش ميرزا شكر الّله

بيح كه اجمالی در حاجی محّمد اسمعيل ذ كرد و عاقبت در طهران درگذشت ديگر خانواده واسعه،مي مليح تغنی



490 
 

سابق الوصف كه سفر متعدد پياده از طريق بّر  نگاشته گرديد. و از مشاهير بهائيان ميرزا علی اكبر نطقی بخش ششم

در سن  ۱۳۴۸در جوار بمانده و عاقبت بسال  تشّرف حاصل كرده چندی لبهاءنموده حضور حضرت عبدا بارض عّكا

و ديگر محمد هاشم بن آقا شيخ حسين بن  ت و خاندانی بر جا گذاشتدر قريه شاه آباد اراك درگذش هشتاد سالگی

نيزه باز ويرا احاطه كرده چندان ه ب از متقدمين كه روزی در هنگام عبور از كوچه سادات معروف عبدالهدی نّساج

 ت .رهائی ياف و لگد و سنگ زدند و او تحمل و استقامت كرده باالخره از دستشان كه توانستند با چوب و مشت

 از متقدمين اهل قريه نوش آباد سالها بعلت شرارت معاندين ديگر آقا مير محّمد علی منزوی معروف بارباب آقا ميرزا

اش نيز مانند ،مستانها بقريه خود اقامت داشت و زوجهز قريه در مزرعه كوير واقع در مسافت سه فرسنگی بسر برد و در

و استيإل نائب حسين معروف يكی از اشرار اتباع ماشإ  در اّيام طغيان مسارعت ميجست تا ابهٰی در خدمات امر  شوهر

 اهللا خان

 --- ۶۶۵صفحه  ---

خانه ارباب آقا ميرزا در آمد و او خود در مزرعه ه ب پسر نائب مذكور بتحريك برخی از معاندين بعنوان سرقت

مظلومه را هدف گلوله  آن  درنگصدای پا شنيده از حجره بيرون دويد و شرير طاغی بال مذكور بود و زوجهاش

حاصل  آقا ميرزا از مزرعه بخانه آمد و بمشاهده ماوقع تحّسر و تأّثر شديد ساخته بخاك هالك انداخت و ارباب

وفات يافت اهالی مانع از دفنش در  ۱۳۳۳سال ه ب كرده پس از چند روز رحلت نمود پسر بزرگش سيد محمود

ديگر از بهائيان معروف كاشان  نبش نمودند . ديگر دفن كردند اهالی قبر راشدند و چون احباب در محلی  قبرستان

درگذشت  ۱۳۵۵در طهران بحدود سال  آقا زين العابدين سابق الوصف بسن تقريب صد سالگی حاجی غالم علی بن

تند . ديگر درب دكانش را در بازار بضرب چوب شكس انبوه اشرار ۱۳۳۶ديگر آقا نصر الّله پارچه باف كه به سال  .

تشرف يافت ديگر آقا علی عسگر ديگر ميرزا  ابهٰی قديم كاشانی حسين عمو زينل كه در بغداد بحضور  از مؤمنين

 ديگر محّمد ابراهيم تجارت ابريشم داشت و بهدايت بن آقا محّمد علی ديگر مير عبدالباقی صباغ . محّمد باقر معّلم
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اسرائيل در خانهاش بمناظره آقا ميرزا ابوالفضل ملزم  ن گشت و حاخام مرادآقا ميرزا ابوالفضل گلپايگانی فائز بايما

 گرديد

 --- ۶۶۶صفحه  ---

در كاشان درگذشت و پسر ديگر آقا عبدالوهاب و  ۱۳۵۳و پسر ارشدش آقا مهدی مرشد بود كه تقريبًا در سال 

ر بن فتح الّله شيبانی شاعر شهير به سال ذه آب ديگر از بهائيان كاشان نور علی شيبانی شاعر متخلص آقا جعفر. ديگر

و شعر رسيد ديوان اشعارش منظم است  كاشان متولد شد پس از تربيت و رشد بمقامی ارجمند در ادب ه.ق در ۱۳۰۱

مانند شاهنامه فردوسی برشته نظم  بسيار در ستايش اين امر سرود و تاريخ اين امر را ببحر تقارب و غزليات و قصائد

اقامت در تربت حيدريه  را خلفش فتح الّله شيبانی بصدد شد كه تمام نمايد و در اّيام ر نا تماميشآورد كه مختص

و باالخره در سال  گرديد كه با خسارات و مشقات بسيار بيراهه بمشهد بگريخت دچار تعرضات و بلّيات بسيار از اعدا

و  ءلبهاءعبدا اريم.  در تهنيت عيد مولود خضرتابياتش در مديحه را مينگ در كاشان وفات نمود و نمونهای از ۱۳۳۶

 :بعثت حضرت اعلی روح ماسواه فداه عرض نموده

 ای بتاخيز و بما باده گلرنگ بيار

 بادف و بربط و آواز نی و چنگ بيار                   

 بی تكّلف بر هر عاشق يكرنگ بيار

 به نشاط و طرب صاحب اورنگ بيار                   

 جرعهای بهر من خسته دلتنگ بيار        

 تا كه بدهم بتو من مژده عيش و طربی                

 --- ۶۶۷صفحه  ---

 نه از آن باده كه از عقل كند دور همه

 نه از آن باده كه میسازد مخمور همه                  
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 نه از آن باده كه باشد شب ديجور همه

 كه تا سازد مهجور همهنه از آن باده                     

 نه از آن باده كه از خويش كند كور همه        

 نه از آن باده كه دورش كند از هر ادبی        

 بادهء عشق فرو ريز به پيمانهء عشق

 مست سازم ز يكی ساغر جانانهء عشق                

 بطلب آمدهام بر در ميخانه عشق

 ك در خانه عشقتا كه بوسم ز شرف خا                

 عاقلی را بهلم گردم ديوانهء عشق        

 نه بيك ساعت و يكدم كه بهر روز و شبی        

 از كرم زنده جاويد زيك جام كنيد

 نام من در قبل مردم خوشنام كنيد                

 كار من نيك باغاز و بانجام كنيد

 بفقيران زكرم بايد انعام كنيد                

 شهد عشقی ز وفا در گلوی و كام كنيد        

 تا كنم دور ز دل هر غم و رنج و تعبی        

 پيش از اين بوده رهی ياران ديوانه دوست

 خويش و بيگانه نموده است زبيگانه دوست                

 --- ۶۶۸صفحه  ---

 جای خود داد بيك جای بگاشانه دوست
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 ده است ز پيمانه دوستمست اگر هست كشي                    

 بيخود از خود شده از جرعه مستانهء دوست        

 كار ديوانه چنين است چرا در عجبی                              

 روز مولود شهنشاه جهانست امروز

 آشكارا همه اسرار نهانست امروز                              

 شادمانی بزمين و بزمان است امروز

 تن احباب بصد امن و امان است امروز                       

 دشمن بد سير اندر خفقانست امروز        

 كه عيان شد بجهان خسرو عالی نسبی        

 من در امروز بپا سازم صد عيش و نشاط                 

 پهن سازم همه جا از طرب و عيش بساط                

 راه صراطبهمه خلق عيان سازم زان 

 تا بدانند محيط اوست دگر خلق محاط                

 چند باشند گرفتار در اين كهنه رباط        

 پاره شد پردهء اوهام چرا محتجبی        

 ما از اين عيد بشادی دل خود شاد كنيم       

 از غم و رنج تعب خاطر آزاد كنيم                  

 كنيم ساز سازيم بشادی همه فرياد

 گاه از شور سخن گاه ز بيداد كنيم                

 --- ۶۶۹صفحه  ---
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 يك بنائی ز محّبت ز نو ايجاد كنيم        

 كه در او رخنه نسازد المی و عتبی        

 وانگه از شوق و شعف رو سوی درگاه كنيم

 بندگانيم همه روی سوی شاه كنيم                

 نشاه كنيمعرض تبريك به تقديم شه

 سخن از مهر درخشان به برماه كنيم                

 دل و جان راست در اين راه سوی راه كنيم        

 كه بهر سو بود از عشق رخش صد شغبی        

 حضرت شوقی رّبانی آن صاحب جاه

 كه بود زبدهء يزدان ولی امر الّله                

 كمترين بندهء او نه فلك و نه خرگاه

 همه چون بنده و او باشد چون شاهنشاه                

 نی عجب گر فلكش بنده بود در درگاه        

 عجب اين است كه از جهل تواند رعجبی        

 ايكه برجسته تر از خلق جهانی امروز

 خلق چون جسمی بی روح و تو جانی امروز                

 نه كه جان تنها بل روح روانی امروز

 صاحب خلق خداوند زمانی امروز                

 هر چه خوانندت واال تراز آنی امروز        

 كه هم عالی نسّبی و هم عالی حسبی        
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 --- ۶۷۰صفحه  ---

 هر كه اندزهء فهمش ز تو تمجيد كند

 نزد خود صحبتی از عصمت و توحيد كند                

 باز از ناقصی عقلش ترديد كند

 خويش از اينكار همی لرزان چون بيد كند                

 فكر خود را ز مقامات تو تائيد كند        

 كه مبادا كه بر آن خاطرت آيد كربی        

 ما همه بنده درگاه و فقيران توايم

 بندگانيم همه دست بدامان توايم                

 صاحب خوان توئی ما همه مهمان توايم

 سر نهاده همه اندر سر فرمان توايم                

 جان و دل باخته زان در سرپيمان توايم        

 كه تو خود منتخب و زنده آن منتخبی        

 پيش درگاه تو رو كرده بصد عجز و نياز

 پر خطاكار يكی بنده باّميد دراز                

 به نياز آمده در درگه آن بنده نواز

 بلكه از مرحمت شاه شود كارش ساز                

 چاره سازی تو بر اين بنده يكی چاره بساز        

 كه بهر چاره بی چاره تو دانی سببی        

 آذر ار جهل كسی زيره بكرمان ببرد
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 قطره خويش بهبين كو سوی عّمان ببرد                

 --- ۶۷۱صفحه  ---

 پيش دانا سخن و قّصه نادان ببرد

 يا كه نانی بسر سفره سلطان ببرد                

 هيچكس ران ملخ نزد سليمان ببرد؟        

 چونكه ديوانه عشقی تو ندارد عجبی        

صنعت شعر بافی مشغول و با تعصب در ه و بعد از رشد ب والدت يافت ۱۲۸۲ديگر ميرزا محّمد آزردگان در سال 

شتافت و چون برگشت طولی نكشيد كه بواسطه يكی  متبركه عراق بزيارت بقاع ۱۳۰۴اسالمی زيست و بسال  تشيع

ه مذاكره در خصوص اين امر پرداخته موفق به ب كارخانه شعر بافيش آقا محّمد ابراهيم نام شبی تا صبح از كارگران

ن همی تبليغ و پذيرائی مبلغين و واردين مؤمني و بشغل مذكور مشغول بوده با نهايت انجذاب"   ۱۳۱۰ايمان گشتً 

مهتر كه متعّصب و نا مهربان بود بدانست  نّير و سينا بكاشان و بخانهاش وارد شده چندی ماندند و برادر كرد تا آنكه

درنگ كرد و چون واقعه قتل  و پس از چندی مّلا رضا زواره ای بر او وارد شد و سه ماه متوالی عّرض برخاسته و بت

نيامدند و شبی برادر مهترش آقا  ه اشتهار يافت بمراعات احتياط از خانه بيروناين فئه ب ناصرالدين شاه فيما بين اهالی

پرداخت و علی الصّباح كه  آقا ميرزا را بخانه دعوت نمود و بمذاكرات اعتقادی با وی محمود و هم برادر كهترش

 آقا محمود از خانه رفت كينه در دل

 --- ۶۷۲صفحه  ---

رمضان همه روزه در خانه طبخ غذا و صرف طعام  مخصوصًا چون در آن ايام گرفته بصدد تعّرض و تعّدی برآمد و

گرد آمده همراز شدند كه برادر ما  و بغضايش از حّد فزون گشت و مال رضا از كاشان رفت و دو برادر ميشد عدا

تافته از علی مجتهد شمحّمد و قتلش واجب ميباشد و روزی قرآن بدست گرفته بخانه مير ميرزا محّمد بهائی است

كشيدند و گروهی  گماشتگان حكومت ميرزا محّمد را از خانه اش گرفته بدارالحكومه و حكمران طلب كيفر نمودند
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 ريختند و برخی از آخوندها چوب بر فرقش بسی نواختند و حكمران از اهالی بعقب شتافتند و خيو بر چهرش همی

محّمد علی مجتهد امر بضرب كرد و او را دو بار بسته  قا ميرامر داد ويرا بزندان افكنده پاها در كند گذاشتند و آ

گرفتند كه ويرا دو نيمه نموده بدروازه  زدند و باالخره برادران خصوصًا برادر مهتر حكم قتل از مجتهد چوب بسيار

ه نزد مردم پناه ندهد ولی نمد مالی ك دادند كه كسی زن و كودكان آنمظلوم را بخانه خود فرمان بياويزند و مجتهدين

ديگر ويرا احاطه كرد شبانه ويرا  در سراب خانه خويش جای داد و حكمران چون بيم روزی را نام نيك نداشت آنان

جا بر قرار گشت و بعدًا  داد و ميرزا محمد از آنگاه بطهران شتافته بشغل خودر در آن رها نموده امر بمهاجرت طهران

 ن در لوحی از كلك ميثاق ويرا آزردگان فرمودند اينو چو عائله را نيز بطهران آورد بماندند

 --- ۶۷۳صفحه  ---

در طهران بر جای ماند و ميرزا محّمد آزردگان عاقبت  لقب را نام قرار داد و خاندان آزردگان از اخالف و منتسبينش

آقا علی اكبر والدتش  لقائی بن و از جمله احّبای معروف ايندوره در كاشان ميرزا ماشإ الّله درگذشت. ۱۳۲۱ در سال

داشته خود را در آغاز  تحصيل قرائت و كتابت فارسی مختصر نمود و قريحه شعری در شهر كاشان شده و در صغر

مشتعل و  نشسته معاش كرد و چون فائز بعرفان و ايمان بديع گشت صامت تخلص داد و بدّكه عطاری محقری

 م اّلحالوة و لسان و بيانی گرم و نرم بتبليغ سرگرم شد و اشعاریعا منجذب گرديد و با وجهی دائم البشاشه و اخالقی

و دچار تعّرضات و بلّيات كثيره از مالها و متعّصبين  بسيار در خصوص مدايح اين امر بسرود و لقائی تخلص كرد

آورديم و پدرش كه مردی متعّصب بود در  در بخش سابق ۱۳۲۰چنانكه شمهء را در ضمن واقعات سال . گشت

روضه خوانی هبه كرد و  سيده اظهار مسّرت همی كرد و باالخره تمامت مايملك خويش را ب ات و مشقات ویبلّي

و پيغمبر و جبرئيل  مقام معارضه و بازخواست بپسر گفت شنيدم بابيان خدا پسر را از ارث محروم ساخت و روزی در

رسيدم  او بيدرنگ جواب داد هنگاميكه من مقامی و نامی بتو دادند و و امام و غيرهم دارند حال راست گو چه

 تمامت مقامها و نامها تقسيم شده چيزی بر جا نماند

 --- ۶۷۴صفحه  ---
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ميرزا لقائی پس از واقعه مذكوره بقم مهاجرت كرد  اّلا آنكه نام و مقام مّحمد ابن ابی بكر را بمن بخشيدند و بالجمله

مردم  پر آزار بازار بكاروانسرائی گريخت  وارد ساختند و او از چنگنيز اهالی ويرا شناخته ضرب و اذيت  و در آنجا

و بنام اينكه او را حبس نمايند خالصی  و انبوه اشرار سنگ بدر همی زدند تا اعضإ نظميه رسيدند و در از درون ببست

د هاشم و سه تن و آقا محّم طهران شتافت و ايامی چند بسر برد و با حاجی غالمعلیه پس ب داده از قم گريزاندند

 بسر برده عودت لبهاءو چندی در جوار پر الطاف حضرت عبدا ديگر از احباب عازم ارض مقدسه شد

 باب خانه خويش را بمحفل كاشان داد كه حظيرة القدس كردند و بكاشان رفته كماكان بشغل عطاری پرداخت و دو

 برد و از اين،شيراز رفت و در آنحدود بسر می اصفهان و بعزم تبليغ بسمت ۱۳۴۴در آنجا بر قرار گشت و در سال 

 جمع و تنظيم شد ... و چندی بيتی برای بر نمونه در درگذشت و از وی خاندانی بر جای ماند و ديوان اشعارش جهان

حكمران حسام لشگر را كه گمانداشت پی اطفإ نيران و  ۱۳۲۰مقام ثبت ميداريم از آنجمله در اّيام حبسش بسال ، اين

 ابيات آن چنين است. مظلومان ميكوشد بقصيده مّطولی مدح نمود كه مطلع و بعضی دادرسی

 دوش از افق نهاد چو خور روی در زوال

 شد چون جبين يار عيان از افق هالل                

 --- ۶۷۵صفحه  ---

 من تلخ كام معتكف گوشه خمول

 گاهی قرين محنت و گه همدم مالل                

 ديده اند كه اين فرقهء جهولاز من چه 

 دارند بهر كشتنم اين گونه قيل و قال                

 گويد يكی بغمزه فالن زيد كرده حكم

 كاين كافر است و نيست چو اين شوم بد خصال                

 و آن ديگرم بخنده اشارت كند كه عمرو
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 كرده است خون او هدر و مال او حالل                

 نشسته ام متحير كه چون كنم باری

 نه پای استقامت و نه قوه جدال                

 نه رشوهء كه تا بر آقا فالن برم

 گويم كه از برای خدا چارهء سگال                

 كه تا بتوانم سفر كنم ٴنه توشه

 نه سيم و زر كه تا بنهم خرجی عيال                

 هیزين سرگذشت يافت لقائی چو آگ

 خنديد و گفت از اين درد و غم منال                

 كن شرح حال عرضه بر صاحب اختيار        

 كافراط ظلم يافته از بأسش اعتدال        

 قصيده                      

 شد عيد گل ايد لستان گل در گلستان زد قدم

 از خرمی شد بوستان چون روضهء باغ ارم                

 --- ۶۷۶فحه ص ---

 خاك چمن گلخيز شد ابر عطا در ريز شد

 گيتی عبير آميز شد از بوی باد صبحدم                

 باد بهاری شد وزان در سطح باغ و بوستان

 از هر طرف چون منعمان از برگ گل ريزد درم                

 شاخ گل از شخ سر زده نرگس بسر افسر زده
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 قيصر زده از لشكر و خيل و حشم صد طعنه بر                

 روی زمين چون آسمان زاشكوفه شد اختر نشان

 با الله ژاله توأمان بين آب و آتش گشته ضّم                

 چون مطربان خوش سخن با نغمه و صوت حسن

 گلبانك مرغان چمن از عشق شاه محتشم                

 شد عيد رضوان الصّلا ايساقی جان مرحبا

 بر خيز و از خّم بها لبريز كن كاس كرم                

 پر نور شد بزم لقا طوبی لكم بشری لنا

 كان شاهد غيب بقا بيرون خراميد از حرم                

 از بی نشان خواهی نشان گورّب ار نی اينزمان

 انظر ترانی گوش كن از آن لبان مبتسم                

 بی آمد ولیكوب سنا شد ممتلی قبل از ن

 سّر صود بين منجلی از نور روی آن صنم؟                

 صور سرافيل بقا بر اهل امكان زد صال

 از اين ندای جان فزا دلها چرا باشد اصّم؟                

 --- ۶۷۷صفحه  ---

 ظلم دول جور ملل بر مهر اينك شد بدل

 امم منسوخ شد جنگ و جدال زين جمع اضداد                

 اين زمان ابهٰی جست آب و آتش اقتران از امر 

 خوابيد در مهد امان شير و فرس كرك و غنم                
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 غيب منيع اليری ذات بسيط كبريا

 بر عرش رحمت استوی جإ اّلذی يحيی االمم                

 فوج ملك از هر طرف اندر حضورش بسته صف

 نگر بی پيش و كمسّر كتب رمز صحف                 

 اولياءحيران رويش انبيا شيدای مويش 

 الحت به شمس الضحی فاحت به مسك القدم                

 ای معتكف در زاويه بيرون شو از اين هاويه

 من خلد عين جاريه فيض لقا جود مبدم                

 آمد مسيح از آسمان لطف و عطايش رايگان

 غم ناتوان تا چند در رنج و سقم ای گشته از                

 همچون كليم ايذ و فنون كن خلع نعلين ظنون

 نارالّلهت شد رهنمون بر گوالستش را نعم                

 شو پای كوبان از شعف در ياب اينقدر و شرف

 تا كی زنی دم از سلف امروز را دان مغتنم                

 موعود قرآن و بيان گرديد ظاهر در جهان

 از خامهء عهدش عيان اسرار نون و القلم                

 --- ۶۷۸صفحه  ---

 از پرتو اشراق خود روشن نمود آفاق خود

 وز قدرت ميثاق خود بر قطب عالم زد علم                

 تا كشور ايران زمين شد مطلع نور مبين
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 شاه عرب سايد جبين بر درگه ماه عجم                

 ی ايران كه آن شاهنشه اقليم جانبشری لك ا

 با فّر يزدان شد عيان گرديد اهريمن دژم                

 طوبی لكم ای مأ وطين كز تو عيان شد آبتين

 ضّحاك ظلم و جور و كين پيمود خود راه عدم                

 آذر گشسبت زنده شد و آن نارت افروزنده شد

 ملك و ملك همچون سلممرايرجت را بنده شد                 

 سر بر زد آنسر و سهی شد تازه آئين بهی

 آمد زمان فرهی بگذشت دوران ستم                

 بر مهتران كن سروری ای بهتر از هر بهتری

 كائينه اسكندری شد مقترن با جام جم                

 هوشيدرت آمد عيان كيخسرو آمد بيگمان

 قدر آن شد پايكاهت محترم وز فّر اين وز                

 افسوس ای مينو نشان كز ظلم و جور نا كسان

 رفت از توانسرو روان سری است در اين الجرم                

 همچون لقائی جورضا غمگين مشو از ما مضی

 كز حكم سلطان قضا زد كلك قسمت اين رقم                

 --- ۶۷۹صفحه  ---

 لبهاءعبدا لبهاءباب بها عبدا ٴای بنده

 لطفی نما كاين بينوا خون گريد از غم چون بقم                
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 تن گشته بی تاب و توان جان خسته و دل ناتوان

 از هجرت ای شيرين زبان تا كی چشم زهرالم                

 هر چند پير و خستهام چون طير پر بشكستهام

 هرمبنشستهام از كثرت ضعف و  ٴدر گوشه                

 ای جان و دل شيدای تو وی در سرم سودای تو        

 ليكن گر از صهبای تو نوشم بجوشم همچويم        

 ای بت آذری ايمه دلستان _ وی رخ و زلف تو آمده اين و آن

 غارت دين و دل فتنه عقل و جان _ معجزه مسيح ای ز لبت عيان

 خيز سبك زجای شوبه چمن چمان                

 چند به كنج غم بايد مان خزيد                

 موسم دی گذشت فصل بهار شد _ تازه و تر چمن چون رخ يار شد

 گونه نارگل غيرت نار شد _ از گل و الله پر زنگار شد

 فلك ز باغ بانگ هزار شده بر ب                

 تا كه صبا نقاب از رخ گل كشيد                

 ران _ داده بصد قلم زينت بوستانما شطه بهار چون رخ دلب

 كامده بوستان طعنه زن جنان _ باد بهار شد تا بچمن وزان

 زيب فزود بر سنبل و ارغوان                

 طّرهء آن كشود پرده اين دريد                

 --- ۶۸۰صفحه  ---

 خيمه چو زد سحاب بر سر كوهسار _ باد بهار كرد تا بچمن گذار
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 ن گلشن و مرغزار _ طعنه زن ارم رشك ده تتارگشت زان و اي

 گفتی پر نجوم آمده شاخسار                

 بسكه شگوفه گشت از بر او پديد                

 ساحت باغ را باد صبا برفت _ تا كه قدم نهد غنچه نو شگفت

 بهر نثارش ابر گوهر ناب سفت _ جلوه نمود از ديدهء وی چو خفت

 الله زنار عشق داغ بدن نهفت                

 نرگس شوخ چشم تا بچمن چميد                

 سرو سهی مكان در لب جو گرفت _ خاك چمن زگل نزهت و بو گرفت

 خيری و ياسمن پرده زرو گرفت _ نرگس و الله باز جام و سبو گرفت

 عاشق اگر نشد پس ز چه رو گرفت                

 ن عارض شنبليدگونه زعفرا                

 از بر هر شجر آمده نغمه زن _ قمری و عندليب صلصل و خار كن

 ورد زبانشان حمد شه ز من _ حضرت ذوالجالل طلعت ذوالمنن

 خالق نور و نار معطی جان و تن                

 كز پی سجده اش قد فلك خميد                

 ره در سجودآنشه غيب كرد چو رو در شود _ ملك و ملك شدند يكس

 بر رخ ممكنات باب عطا كشود _ ز آينهء قلوب زنگ دوئی زدود

 هاهله مژده بادكان احد و دود                

 پرده زوجه ذات بار دگر گشيد                

 --- ۶۸۱صفحه  ---
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 طير بقاز دل نغمه كشيد باز

 در ملكوت جان داد نويد باز                

 دريد بازكان مه مستتر پرده 

 كوس طرب زنيد شاه رسيد باز                

 طلعت اليری گشته پديد باز        

 شام عنا گذشت صبح بقا دميد        

 تا كه بتخت عهد عبد بها نشست

 هر كه رخش بديد گشته بها پرست                

 جان عنود سوخت جسم حسود خست

 كه هستمن چه سرايمی در حق آن                 

 بر همه ممكنات تا ابد از الست        

 يحكم مايريد اءيفعل مايش        

 ايشه ملك جان جان بفدای تو      

 سوخت لقائی از هجر لقای تو                

 راضيم ار بدين هست رضای تو

 ليك بعيد هست اين ز عطای تو                

 موج زنان همی بحر سخای تو        

 من بهوای تو تشنه شوم شهيد        

 بر روی مهم زلف پريشان مزه دارد

 پيراهن گل سنبل پيچان مزه دارد                
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 --- ۶۸۲صفحه  ---

 جان آمده بر لب چه شود يار در آيد

 جان بر لب و لب بر لب جانان مزه دارد                

 هی هی چه خيال و چه تمنای محال است

 درويش و پذيرائی سلطان مزه دارد                

 نبود غمم از كشته شدن زانكه بكويش

 قربانی اين طاير بيجان مزه دارد                

 از سرزنش خلق چه باكست مرا زانك

 سر بر سر اين بی سروسامان مزه دارد                

 ديوانه صفت در سر هر راهگذاری

 كف طفالن مزه داردبا هلهله سنگ از                 

 ضوضای عوام از پی و طبل و دهل از پيش

 من رقص كنان جانب ميدان مزه دارد                

 تن خسته و مجروح بزير غل و زنجير

 ناليدن در گوشه زندان مزه دارد                

 ايشيخ زمن بگذر منعم مكن از عشق

 دارد كاين دل شده را طعن رقيبان مزه                

 بيهوده مكش رنج و مكن وعظ و مده پند

 در جان من اين آتش سوزان مزه دارد                

 ما غرقه دريای فنائيم لقائی
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 با ما سخن از شدت باران مزه دارد                

 --- ۶۸۳صفحه  ---

 اين طفل دبستان بها خاصه كه ابكم        

 مزه دارداينگونه سخندان و غزل خوان         

 ای آفتاب تابان بر قع زرخ برانداز

 بر جان عشق بازان از حسن آذر انداز                

 دلها مستمندان تا ريزدت بمقدم

 با دست ناز بر دوش زلف معنبر انداز                

 ز ابرو اشارتی كن بر جان بشارتی ده

 بزم وفا بيارام رسم جفا بر انداز                

 احرقت فوادی نارالفراق فارفققد 

 بر اين نحاس ناچيز اكسير احمر انداز                

 ای مطرب معانی زان نغمهای كه دانی

 اندر سر حريفان يكشور ديگر انداز                

 ساقی فسرده حالم از گردش زمانه

 زان بادهء چو خورشيد در جام اخگر انداز                

 خشك بر ما ستم نمودند تر دامنان لب

 زان آتش جهانسوزد در خشك و در تر انداز                

 ای دلبر بهائی از ما مجو جدائی        

 بر گردن لقائی از زلف چنبر انداز        
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 دارم ز درد هجرت هر دم چو نی نوائی

 گه سوزم از غم عشق گه نالم از جدائی                

 --- ۶۸۴صفحه  ---

 از جور چرخ باشد بس عقده بر دل تنگ

 زان طره مسلسل بنما گره گشائی                

 بر اين دل شكسته وين زار جسم خسته

 نبود بغير لطفت ايدوست موميائی                

 هستی تو خويش آگه ايواقف سرائر

 ما را بغير عشقت نبود بسر هوائی                

 ندوستان چه ديدنداز ما ندانم ايدوست اي

 مهر تو را گرفت از دشمن بما خطائی                

 در خاك پاك طهران بر ايندل بالكش

 هر شام بود شامی هر صبح كربالئی                

 افتادهايم از جوش بس گشتهايم خاموش

 ای مطرب معانی يك ره بزن صالئی                

 دمپسند خواری ما در نزد خلق هر چن

 بيگانه ايم داريم دعوی آشنائی                

 ز ابرو اشارتی كن كت جان كنيم قربان

 تا مدعی نگويد نبود تو را فدائی                

 چشم نياز داريم بر آستان عفوت
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 اغفرلنا بفضلك يا ذالعطاعطائی                

 با يارای لقائی باهللا نكرد اغيار

 چه را نموديم از راه بيوفائیما آن                

 --- ۶۸۵صفحه  ---

 :ايضًا

 رشته دهر پيچ در پيچ است

 عقل سر گشته اندرين زيج است                

 جستم از عشق سّر او گفتا

 اولش هيچ و آخرش هيچ است                

 :ايضًا

 مرا با يثرب و بطحا چه كار است

 كار است مرا با مكه و عّكا چه                

 ديار انجا بود كان يار باشد

 مرا با منزل و ماوی چه كار است                

 :ايضًا

 از سرزنش مفتی و از بيم عسس

 ما را ز درون خود نگفتيم بكس                

 چون پنجه عشق پردهء ما بدريد

 ديدم كه اين هر دو هوی بود و هوس                

 :ايضًا
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 ماه من كرد ظهوراز غيب هّويه 

 ليس لجماله حجاب االنور                

 ديگر بكدام قرن مبعوث شوی        

 گر زنده نگردی تو درين نفخهء صور        

 الواسع منزوی كه در سن جوانی انزوا جسته بعبادت عكوف ديگر پسران حاجی مير عبد الوهاب بن حاجی مير عبد

 معنويه بدو دادند و مزارش در مقبره سادات  و مردم نسبت كرامات و مقاماتنمود و در اواخر ايامش اعمی شد 

 --- ۶۸۶صفحه  ---

سادات سبعه شهرت داشتند و ه ب فيض كاشانی است و حاجی مير عبد الوهاب را هفت پسر بود كهمنزوی در بقعه 

فتح آبادی شدند و طايفهء  ساداتجوشقان ميزيستند مشهور باخوان منزوی و  اءآباد از قر چهار تن كه در قريه فتح

اخوان زيبائی خط  شعری و حسن قريحه شناخته گشتند و آقا سيد حسين اصغر مذكور عمومًا ذكورًا و اناثا باستعداد

سيد  سن جوانی درگذشت و اديب بيضائی در تاريخ فوتش چنين سرود در ۱۳۳۵را بر قريحه شعريه افزود و بسال 

 شاعر بليغ نآحسين منزوی 

 ناگاه همچه ماه نهان شد بزير ميغ                

 از حاج مير عبد الوهاب منزوی

 بالغترين پسر چه عالم بود بر ستيغ                

 تاريخ سال رحلت او جستم از خرد

 با آه و ناله گفت كه از منزوی دريغ                

 و اين چند بيت نمونه از اشعار منزوی است.

 رخ مه من نقاب گيرداگر از جمال ف

 همه روزه پرده شب رخ آفتاب گيرد                
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 بهل از جمال پرده بشكسته بال پرده

 كه چه بلبلی ببستان سمت شتاب گيرد                

 متولد ۱۲۹۹بن محّمد روح االمين در قصبه آران بسال  ديگر ميرزا عليمحمد اديب بيضائی بن ميرزا محمد رضا

 --- ۶۸۷صفحه  ---

را انجام داده و در صغر سن بواسطه قريحهء شعريه  شد و نزد پدر و هم پسر خالهاش مال محّمد باقر تحصيالت خود

تخلص نمود و در شانزده سالگی ازدواج كرد و  و جد نيز ميراث داشت مبادرت بشعر گوئی كرده بيضائی كه از پدر

شد تفحص و جستجو نمود و مال  تا حديكه در آران ميسر تحقيق مذاهب و تجسس از عقائد بود وه ب طبعًا مايل

 و بيضائی اين قطعه در تاريخ وفاتش گفت:. درگذشت ۱۳۲۲محّمد باقر بسال 

 زين اسالم محّمد باقر            زجهان آه كه ناكام برفت

 عالم فاضل نحرير و فقيه          به جهان ناشده هنگام برفت

 از دل غم زده آرام برفت     خلق را يكسره در ماتم او    

 هر چه در قلب ارامل خون بود      همه از ديدهء ايتام برفت

 سنهء فوتش اگر میطلبی            ز جهان حجة االسالم برفت

 و بيضائی در سال مذكور مؤمن بامر بديع شد و اشعار بسيار

ف سر و نشر امر كرد و عّدهء ايمان آوردند و اهالی كش در اين امر سرود و خود را روح االمين تخلص داد و چون با

مجتهد شيخ العلمإ با وجود مجاورت  نمودند بزودی شهرت يافت و مالها خصوصًا مال محّمد،اجتماع مي اش،در خانه

پس آغاز دشمنی و آزار  و خواست بموعظت و نصيحت حرارتش را بيفسرد و نتوانست و قرابت بعداوت بر خاست

 با عائله بكاشان مهاجرت كرده ساكن شد چنانكه در  تلش داد الجرم بيضائینمود و حكم بكفر و ق

 --- ۶۸۸صفحه  ---
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در  ابهٰی خود بنظم آورد راجع بايام اوليه نشر امر  هدية االصحابش كه در بيان محيط آران و احوال زندگانیكتاب 

 سرود. آنجا چنين

 اتفاقًا شد اندر آن ايام

 ر نيك و بد اعالمای به،فتنه                

 اندر آران وزيد پنهانی

 نفحهای از رياض روحانی                

 هر كه را بود اندكی غم دين

 گشت مجبور در محّبت و كين                

 آن يكی گشت دشمن غمخوار

 اين يكی كرد جان خويش نثار...                

 ياد دارم كه اندر آن تذكار

 تهای چند شد به من دشوارنك                

 جمله را بر نوشته با توقير

 بردم اندر حضور شيخ كبير                

 كای جناب تو مقتدای انام

 هادی شرع و حّجة االسالم                

 اين مسائل مرا نموده دژم

 كه ندانم مشابه از محكم                

 معنی اين حديث و اين آيت

 می بفرما ز بد و تا غايت                
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 --- ۶۸۹صفحه  ---

 شيخ بگرفت نسخه را به فسوس

 ديده بر وی نكند و كرد عبوس                

 يك دو ساعت سر او فكنده به زير

 با سكوتی برادر تكفير                

 بعد از آن گفت از تو حيف و دريغ

 كافتابت نهان شده است بميغ                

 ز آن دانش و دها و كمالحيف ا

 كه تو را داده ايزد متعال                

 خورم افسوس از آنكه خوردی زود

 آن فريبی كه خور تو نبود                

 هر چه گفتم قسم بحّی قريب

 كه مرا كس نداده است فريب                

 آنكه چيزی بر اونشد حاجب

 واجبكرد بر من مجاهدت                 

 داده ديان بنقدم اين توفيق

 كه كنم در اصول دين تحقيق                

 هيچ افسوس من مخور زنهار

 كه بود مغزم از خرد سرشار                

 ديو با من بكيد نستيزد
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 غولم از حول وحوش بگريزد                

 --- ۶۹۰صفحه  ---

 آنچه دارم ز فهم آن تقصير

 مرحمت كن بمعنی و تفسير                

 نيست گر اين چنين كه گفت فالن

 تو بگو تا كنم عقيده چنان                

 شيخ شد از بيان من بخروش

 آستين بر فشاند و گفت خموش                

 پيش از اينت بدين نبود بسيج

 كه بمسجد تو را نديدم هيچ                

 اينك از بابيان گرفته سخن

 ميكنی ريشخند پير كهن                

 مشكل من نكرده حل بكرم

 جست از جا وشد بسوی حرم                

 كرازان بيش ميزدم فرياد

 پاسخ من بای لعين ميداد                

و آرانی را تبليغ نمود كه خط زيبا داشت و الواح  و بالجمله بيضائی در كاشان هم آرام ننشست و مال علی اكبر

و نيز مال محّمد حسين شاعر آرانی  خط خود نوشت و اخيرًا در مدرسه معرفت آران معلم گشته ب آثاری بسيار

مطلع و برخی از ابياتش  فرستاد كه لبهاءو او قصيدهای بسرود و به محضر حضرت عبدا ضيائی تخلص را تبليغ كرد

 چنين است.
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 --- ۶۹۱صفحه  ---

 ربوده دل زكفم تازه مهوشی امسال

 كه در بيان صفاتش زبان ناطقه الل                         

 هر آنكه بعد تو جويد بعين گمراهی است

 كه نيست بعد خداوندگار غير ضالل                      

 بغير خسران ديگر چه صرفه يافت زرشك

 هر آنچه كرد بجان تو بد سگال سگال                   

 رد ستيزبكين موسی فرعون هر چه ك

 بهر دوكون دگر خود چه يافت غير نكال                

 زهی كريم كه بر خوان فضل و دانش تو

 جهانيان ز فقير و غنی هماره عيال                      

 اگر بارض مقدس نميشدت ماوی

 رسيد بشارات انبيا بكمال،نمي                         

 اگر نه شمس بيانت بدين ضيإ دادی

 جهان ز تيرگی كفر بود ماال مال                 

 اگر نبود باغنام دين شبان ذاتت

 ز آب كفرش آلوده بد بخون چنگال                

 مسلم است كه صندوق علم ربانی است

 ضمير پاك تو جز اين بود بعقل محال                



516 
 

يافت و بيمار و بستری  ۱۳۳۷وی در سال  صدماتی از اتباعو عاقبت در قتنه طغيان ماشإ الّله خان ولد حسين كاشی 

 شده درگذشت و بالجمله

 --- ۶۹۲صفحه  ---

 و ثانيًا در دائره ماليه داخل گرديد و الی آخر الحيات در آن اديب بيضائی در كاشان اوال بدائره عدليه موظف شد

 مثنويات و رساالت و مقاالت منظومه مستقّله مانند و قصائد و درگذشت و او را غزلّيات ۱۳۵۲اداره باقی ماند تا بسال 

و رباعّيات بسيار و ما محض نمونه ابياتی چند ثبت  خوند و سّقإ و غيرها و نيز قطعات و مسّمطات و مراثیآ  رساله

ارسال داشت و صورت  لبهاءحضرت عبدا محضره منها قصيده ايست كه در آغاز ايمانش بامر بديع سروده ب داريم،مي

 :چنين استآن 

 ايران پس از اين سخره كند باغ ارم را

 كافكنده در او دست قضا طرح حرم را                

 در پاريس ظهوری شد و پيدا كزين پس

 تاريخ سرور است عرب را و عجم را                

 امروز ز رخ پرده فروهشت جمالی

 كائينه ذاتست شه ملك قدم را                

 فرستادند و بيضائی غزلی سروده و فرستاد كه صورتش ده بمحضر مّقدس رسيد جوابی عواطف خطابو چون قصي

 چنين است.

 تا بر گذشت بر لب محبوب نام ما

 بگذشت از سپهر سر احترام ما                

 و از قصائد معروفش اينست.

 --- ۶۹۳صفحه  ---
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 و يحك ای ايران اين حشمت و تمكين ز كجاست

 ديدهء بد ز تو دور اين چه بزرگی است و عالست                

 علم الّله تو نه آنی كه ازين پيش بدی

 ياّرب اين طنطنه و حشمت و تمكين ز كجاست                

 ميشناسم منت از دوره گلشه كه نبود

 هرگز اين طنطنه و هيمنه كامروز تور است                

 از عهد قديمهيچت اين فخر نبوده است كه 

 همه اسباب مباهات تو بر من پيداست                

 من ز هوشنگ تو آگاهم و كيخسرو تو

 كه هنوز از غم غيبتشان در كوه صداست                

 فّر فرهنگ تو ميدانم و آئين بهيت

 زند زردشت تو وان مجمره كايدون بضياست                

 ز ديرت نبودهمه ميدانم و اين فخر و فر ا

 چه شد ايدون كه بكونين نگنجی و رواست                

 الف نام تو بر عرش بر افراخته شد

 گوئی از مرتبه در نامه تمكين طغر است                

 دو الف چون دو ستون قائمه عرش و سپس

 نّير چرخ بزرگی و شرف روشن و راست                

 ل دو الفبر شوای ايران بر چرخ ببا

 زانكه فّر تو جهانگيرتر از فّر هماست                
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 --- ۶۹۴صفحه  ---

 گر برد خاك تو رضوان ز پی گيسوی حور

 بصواب است كه فرخنده تر از مشك خطاست                

 الّله الّله چه برزكی است كه از بهر تو نيست

 جداست لوحش الّله چه جاللست و شرف كز تو                

 آذر آباد مگو ناصره و مصر بهل

 كش مباهات بزردشت و مسيح و موسی است                

 آذر آبادی و زردشت تو رب رزدشت

 مصری و موسی تو خالق موسی و عصاست                

 كوه حّرائی كاندر تو نبی كرده وطن

 طور سينائی كاندر تو خدا جلوه نماست                

 هر برگی در نعره العّزة لیدر تو 

 در تو هر سنگی در صيحه الملك لناست                

 مّكهای ليكن مبعوث توّرب العّزة است

 جوديئی اّما فلك تو سفينهء حمراست                

 در تو ای ايران اين نور و بها بيهده نيست

 فلك نّيری از آنت اين نور و بهاست                

 ئی و در عرصهء جان پرور توعرش اعال

 مستوی رحمن بر كرسی خير االسماست                

 وادی طوری و در نور توّرب الملكوت
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 بانالّله اّلذی انجز وعده گوياست                

 --- ۶۹۵صفحه  ---

 قدس رحمانی و درخيمه گه مجمع تو

 بانك اّنی هو بر گوش رسد از چپ و راست                

 هر طرف مينگری طنطنهء رّب غنی است

 هر كجا ميگذری زمزمهء اّن اناست                

 نوك هر خاری در سطح تو با قول فصيح

 شارح يا مإل العالم انتم فقراست                

 جامهء يوسف مقصودی و يعقوب صفت

 ديدهء گيتی بر بوی قميصت بيناست                

 شی تو ؟ نه خورشيدی ؟ نهآسمانی تو ؟ نه عر

 عرش و خورشيد و فلك نزد تو ناچيز و هبا است                

 بگشايند گرايدون دل هر ذّرهء تو

 اندر و مهر و مه عرش و فلك چهره گشاست                

 به به ای ايران سطح حرمت باد بهی

 كه بشارتگه باو فلك نّيرهاست                

 فرخنده برافكند حجيب در تو از چهرهء

 شاهد غيب كه در قرآن موعود لقاست                

 آن قيامت ز تو برخاست كه تا شام نشور

 هر دم از شور وی آشوب قيامت بر پاست                
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 فخر كن فخر كه يوم الّرب شد در تو پديد

 ناز كن ناز كه القارعة در خاك تو خاست                

 --- ۶۹۶صفحه  ---

 وقعت الواقعه كرد ايدر اندر تو وقوع

 اتت الساعة بناگه ز تو گيتی آراست                

 نخل ال شرقی و ال غربی در مرز تورست

 كه ز مصباحش پر نور و بها ارض و سماست                

 چار بالش بنه ايخرگه عّزت كه سپس

 قاستپنج نوبت زن خرگاه تو سلطان ب                

 باش تا بينی از قدرت خياط ازل

 جامهء عّز ابد گشته بر اندام تو راست                

 باش تا بينی سلطان سالطين جهان

 در زمين تو پی كسب شرف ناصيه ساست                

 باش تا بينی از ملك جهان مركز تو

 قبلهء پادشهان است و مطاف امر است                

 ی بالعين كه با هاياهویباش تا بين

 قاف تا قاف رخ خلق سوی ارض الطاست                

 مهال ايطهران ايمركز اجالل عجم

 اين چه مجد و شرف و طنطنه و استغناست                

 دور باد از تو بد ايمشرق خورشيد ظهور
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 كه بر نور تو خورشيد درخشان حرباست                

 زغ به نزهتگه تونيست ايوادی ذير 

 سنگالخی كه توان گفت بحرمت بطحاست                

 --- ۶۹۷صفحه  ---

 قلمی شد متحّرك ز تو كز بهر امم

 سرنوشت دو جهان كرد عيان بی كم و كاست                

 دستها بر تو دراز است ولی بيم مكن

 دست سلطان قدم جّل جالله باالست                

 بوم ای باد بحرمت بگذرزين مبارك 

 كه فضايش همه گلرنگ بخون شهداست                

 زير هر سنگی افتاده شهيدی سرمست

 نزد هر خاری جانداده غريبی تنهاست                

 فديههائی ز هزار افزون خندان داده است

 كه ز هفتاد و دوشان واقعه خوان كرب بالست                

 انی خواندند سرودزير شمشير شهيد

 كه جهان تا ابد از ماتمشان نوحه سراست                

 نو جوانانی قاتل را لبيك زدند

 كه حريم حرم حرمتشان رشك مناسب                

 الله رويانی ازين باغ ز غم پژمردند

 كه هنوز از غمشان پيرهن الله قباست                
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 بمانای گلستان جهان خرم و شاداب 

 كاندر اغصان تو چون روح االمين صد ورقاست                

 سپس ايخانه بايران مفروش اين عظمت

 كه مبارك وطن ما وطن خانه خداست                

 --- ۶۹۸صفحه  ---

 اين بدان وزن و قوافيست كه گفتند از پيش        

 دوش در واقعه با چرخ نزاعم شد راست        

                ***************** 

 خوشبخت آنكه روز و شب اندر جوارتست

 خوشبخت تر كه اليق بوس و كنارتست                

 مقبل كسيكه ديده بروی تو باز كرد

 شاد آندل كه اميدوارتست                                 

 فرخنده خاطری كه بياد تو خّرم است

 له صفت داغدارتستخرم دلی كه ال                

 هرگز نگشت پی سپر خيل حادثات

 كشور وجود كه در اختيارتست آن                

 افسانه من و سخن من بروزگار

 افسانهء من است ولی يادگارتست                

 ناريكه انطفإ نپذيرد ضمير من

 باغی كه برگ ريز ندارد دعذارتست                
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 ان عالم استهشدار كز وجود عزيز

 گرديكه منتشر شده در رهگذارتست                

 خنده ميكشی و زنده ميكنیه خلقی ب

 داری چه غم كه ديده من اشكبارتست                

 بيضائيا چه خاك شوی نيز غم مدار        

 آنچ آن بدامنش ننشيند غبارتست        

 --- ۶۹۹صفحه  ---

 :رباعی

 د نور از توچون مه بزمانه ميرس

 افسوس بر آنكه گشت مهجور از تو                

 آن چهرهء خوب را خدا حفظ كند

 الّله چشم بد دور از تو اءماش                        

 در مدرسهء تربيت طهران معّلم بود نيز شعر ميگويد. و برادر بيضائی مذكور ميرزا نعمت الّله بيضائی كه چندی

 بزيارت حضرت ۱۳۱۶شاعر ديگر شگوهی كه در سال  كاشان ضيائی بيدگلی شاعر خاوریو ديگر از احبای 

هاشم تنباكو فروش ميرزا آقا بابا ارباب حاجی محّمد  رفته از طريق بمبئی برگشت ديگر از مؤمنين ميرزا ءلبهاءعبدا

تفصيل احوالش را  سن سنی در بخش سابق گذشت و آقا تقی آقا محمود آقا لطفعلی و شهادت محّمد بيك حسين

علی در اين امر معروف بودند و از  ششم نوشتيم و پسرش غالمحسين بيك و خواهر زاده اش مشهدی در بخش

كاشان كه خود با زوجه اش  نوشابادی بن لطف علی نام زارع از اهل قريه نوشاباد تابعه معاريف و مبّلغين ميرزا حسن

ه نوزده سالگی ب در سن ۱۳۲۹ی ايمانًا و معرفًة نشو و نما كرد در سال امر بهائ ايمان داشتند و ميرزا حسن در محيط
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روحانی مبلغ  اسفار تبليغی گرديد و سه سال بدينطريق در پرتو تربيت مرافقت ميرزا مهدی اخوان الصفا يزدی رهسپر

 رسه بالد مانند مدرسه وحدت بشر در كاشان و مد مذكور پرورش يافت و در بين اسفار از مدارس بهائی

--- ۷۰۰ --- 

در  ۱۳۳۲همدان استفاده نمود تا در سال  عمومّيه در بارفروش و مدرسه بهنمير و شهميرزاد و مدرسه تائيدسعادت 

در بالد ايران پرداخت و ميرزا آقا خان قائم  ميرزا مهدی جدا شد و بكاشان باز آمد و بسير و سفر تبليغی همدان از آقا

محضر حضرت ولی امر الّله يافت و در  بعّكا رفته تشرف حضور ۱۳۴۳يد در سال وی را متحمل گرد مقامی مخارج

مأموريت از محفل مّلی ايران  و اسكندريه و بيروت و نيز بهائيان مصر را مالقات كرد و پيوسته ذهاب و ايات بغداد

 دارد. برای خدمات تبليغيه و غيرها

ششم كه تمامت واقعات ايامش را آورديم و باالخره در  شو از بهائيان شهير اسرائيلی آقا يهودا موصوف در بخ

در  ۱۳۱۰است نخست ميرزا الياس متولد بسال  يادگاره وفات نمود و خاندان ميثاقيه از وی ب ۱۳۲۵سال ه ب طهران

مهدی اخوان الصفا چندی همسفر تبليغی شده  سالگی بهمدان برای تجارت رفت و بموجب تشويق آقا ميرزا پانزده

اجات آموخت و تالوت الواح و من درين امر حاصل كرد خلق و خوئی شيرين گرفت و لحن بديع تیاطالعا

اداره معاش عائله خود  بنمود و طولی نكشيد بعلت بيماری پدر بوطن آمد برای ئی،تحصيالت اندك مدرسه

 ماتگرديد و سفر برشت كرده سه سال برای تجارت ماند و بخد بتجارتخانه در شركت متّحده اجير

۷۰۱ --- 

كرمانشاه رفته نيز بدانطريق بماند و مردم بنای ه ب روحانيه و عضويت محفل روحانی و سمت منشی فائز شد آنگاه

 و عودت كرد و مردم باز مخالفت و حكمران امر بتبعيدش نمود ناچار به سنقر رفته چندی بماند مضاّدت نهادند

باالخره فائز بشهادت گشت  زا يعقوب متحده بجايش آمد كهرا صالح ندانست لذا مير كردند و حكمران اقامتش

حيفا و فلسطين شتافت و ه بء لبهاءت حضرت عبدااواخر اّيام محاربه بين الملل پی زيار ميرزا الياس بهمدان رفت و در

عبد الميثاق ميرزا  مخاطب فرمودند از آن هنگام نام خود را تغيير داده بنام خطاب عبد الميثاق ميثاقيهه را ب چون وي
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و  روز وفوز بزيارت عودت بكاشان كرد عضو محفل روحانی و پنج ميثاقيه مشهور گشت و پس از اقامت مدت چهل

فرقت پر حرقت مركز ميثاق و در پی آن خبر  منشی آن و مصدر خدمات گرديد و پس از وصول خبر جانگداز

ثروت و هم اشتغال بخدمت امری  ت و در امورحضرت غصن ممتاز بطهران آمده بتجارت پرداخ بشارت اثر استقرار

شد و در موقع خريداری  در شعب تشكيالت و باالخره بعضويت محفل روحانی بر قرار ترقّيات بسيار حاصل كرد

خود صرف كرد و در  و جّديتش آن منظور بعمل آمد و قسمی مّهم از جيب فتوت اراضی بنام مشرق االذكار بسعی

 زيارت ارض مقصود رفته بزيارت محضر حضرت ولی امر الّله مين بعزمبا حاجی امين ا ۱۳۵۶سال 

۷۰۲ --- 

در جمع اهل ايمان همی درخشيدند و مادرشان جهان  نائل گرديده مراجعت كرد و خود و برادرش نور الّله ميثاقيه

 و خاندان ميثاقيه درين امربود و از آنان اخالف  ابهٰی  مانند پدرشان نيز از مؤمنات ايام اشراق انوار جمال اقدس خانم

با پدرش مّلا روبن در ضرابخانه متصدی شغل  و از مؤمنين اسرائيلی مال ربيع عالم بعلوم دينيه تورات بر قرار گشت.

آه  ۱۳۲۱باليائی گرديد چنانچه در سال  فائز بايمان شد در عقيدت استوار گشت و متحمل ۱۳۱۶سال  بودند و حدود

جمعی را دستگير كرده بحبس انداخت  مانش بود بنوعيكه عنقريب مينگاريم حكومت كاشاناز فوز باي پنج سالی بعد

سعايت نمود و نائب ابراهيم  مال ربيع در خارج بود بشهر در آمد موسی كدخدای يهود و چون روزی ديگر

شال كمرش مستی بوی رسيده  عندالناس معروف بابراهيم نخودی بود مأمور شده در حال سرگماشتگان حكومتی كه

جمعيت نزد  دارالحكومه كشيد و در معبر ويرا چوبكاری كردند و محاط به را گرفت و با ضرب مشت سوی

 از عقيدت با استقامت تاّمه اقرار بايمان بهائی كرد و چون حكمران بردند و با وجود همه اصرار حاكم بتبّری

 توان گشت و پس از چند سال بطهران و عليل و نا مستخلص شد مدت شهور متعدده در خانه اش بستری شد

۷۰۳--- 

كردند چنانكه ميرزا نور الّله يهودی رئيس  نموده بماند و فيمابين يهود بتبليغ پرداخت و با وی مخاصمتمهاجرت 

و صورت فتوغرافی مال ربيع و حاجی مال  لبهاءكتابی در رّد اين امر نوشت و با تمثال حضرت عبدا مدرسهء مسيحيان
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 درگذشت. ۱۳۲۸در طهران بسال  فرستاده طبع نمود در طهران منتشر كردند و بالجمله مال ربيع يادی بلندنعلی اكبر ا

 مادری و خال خود يعنی حكيم نور محمود پسر حكيم هارون ديگر حكيم يعقوب كه در طهران بخانه و محكمه جّد

صدق اين امر و معاشر با بهائيان در بخش ششم طبيب و م طبيب معروف كاشان و پسرش حكيم ايوب سابق الوصف

گذشت و از او خانوادهء برجيس درين امر بر قرار  در ۱۳۴۳و سالها در كاشان طبيب پر خير و بركت بود و بسال  شد

صغر سن خصوصًا در مدرسهً  وحدت بشرً   در ۱۳۱۶ارشدش سليمان برجيس متولد در كاشان به سال  است پسر

بطهران آمده نزد اطبإ در  ۱۳۳۵ و عبری و معلومات اين امر كرد و در حدود سالفارسی و عربی  بهائيان تحصيالت

كاشان برگشته در محكمه پدر ه ب صحت بهائيان خدمت و تحصيل و عمل نمود پس ٴخانه،و مريض مريضخانهء دولتی

 و مشهور بتأثير معالجات و مالحظهء حال مرضی و فقرا حتی در بمعاونت وی و معالجات پرداخت

 ه شبها گرديد و در حال بعضويت و فعاليت خدمات اين امرنيم

۷۰۴ --- 

و نيز ميرزا  و جرئت و اطالع در اين امر كم نظير ميباشد. از حيث  خانه و مال و تشكيالت و تبليغ و عشق و پروردگی

اميكه عزم هنگ از نراق بكاشان برگشت خواست عائله را ببرد و در ۱۳۱۴ عاشور ميرزا هاشم سابق الوصف در سال

و  كردند كه ميرزا هاشم عّدهای را گمراه كرده بسوی نراق گريخت نراق داشت يهود حكمران را اخبار و تحريك

 نراق مسمی بميرزا عبد الكريم خان بی اطالع از حقيقت عودتش را دست بسته توسط گماشتگان خواستند و حاكم

ساخت ولی چون نامه آقا سيد محّمد كاروانسرا دار از  مقيدماوقع او را از محل نزولش در كاروانسرا بزندان كشيده 

رسيد بحكمران مذكور كه از احبا و خويشانش بود خبر  معروف كاشان باقا محّمد مهدی از بهائيان شهير نراق مؤمنين

ه توصيه از شور در محفل روحانی ويرا با نام او را آزاد با عائله در خانه آقا محّمد مهدی منزل دادند و حسب داد لذا

حاليكه بعضی از گماشتگان ه ب آزادانه همراه مامور نزد حكومت كاشان فرستادند و در محضرش جانب حكمران

داد و حاكم اخوند معلم در  يات مقّدسهه آزدند جواب پرسشهای عقيده را استدالل ب،مي نهانی نوك قمه به پشتش

 ب و شتم و ضرب بانعلين پرداختكه چون عاجز ماند بسّ  خانه خود را با او بصحبت واداشت
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 و حكمران او را رها كرد ولی گماشتگان كه همراه شدند آزار

۷۰۵ --- 

حاكم رفت ولی كدخدا موسی كليمی ويرا در  رساندند و او نزد حكمران برگشته شكايت كرد تا با مساعدت پسر

شد چندان كدخدا را زد كه ريشهای  تهديد كرد كه حكم ميدهم شكمت را پاره كنند و او عصبانی راه بشتم گرفته

پوشی و بتمام راستی گفت و  و كدخدا بحكمران شكايت آورد و او را طلبيدند ماوقع بی پرده كنده در مشتش ماند

اقامت  طهرانه و بالجمله ميرزا هاشم غّيور در عقيدت بود و در اواخر عمر ب حكمران امر داد تا مصالحه كردند

و از  ابهٰی مدفون گشت و خطاب باو الواحی از جمال  شت و در گلستان جاويددرگذ ۱۳۵۲گرفت و در سال 

الهی ، ای مال عاشور غيورً  خطاب فرمودند و از او و  است كه در يكی بعنوانً  ای مبتالی در سبيل ءلبهاءعبدا حضرت

و از شناختهگان بهائيان  تن بهائی رسيدند. خواهرش خاندان ساجد و ماهر و وحدت و غيرها بعدهء دويست برادران و

مجلس درس علوم دينيه  از خانوادهء مالها و خالويش مال يهود از مالهای صف اّول بود اسرائيلی آقا حكيم فرج الّله

متًاثر گشت و چون پس از  ابوالفضل نمايندگی مّلاها بعهده گرفته از استماع ادّله داشت و در مجلس مناظره آقا ميرزا

مبادرت  عربّيه كرد كتب اسالميه مطالعه نمود و با همه خطری كه در مه مقداری تحصيلفراغ از تحصيالت الز

 بچنين عمل برای شخص يهودی از جانب يهود

۷۰۶ --- 

حضرت مسيح و حضرت محّمد ره برد و با  و مسلمين هر دو احتمال ميرفت بمقصود خويش رسيد و بحقانّيت

مشغول بطبابت گرديد و چون  ّب پرداخته در شهر و نواحیاشاره كرد و بتحصيل علم ط خصوص والدش در آن

را مسلمان خواند و  معاشرت يافت و بحقانيت حضرت محّمد كامًال ايمان آورد خود عارف بود با صوفيه و شيخيه

 خط عبری نوشت و معانی را در هامش تصريح كرد تا موجبه ب مثنوی مالی رومی را كه نهايت عالقه داشت

 ۱۳۱۹شهرت گرفت و بتبليغ يهود و مسلم پرداخت تا بسال  بنام بابی ۱۳۰۷د و تقريبًا در حدود سال هدايت يهود باش

ايمان آوردند و بزرگانشان از قبيل مال اسحق و كدخدا  دائرهء تبليغ بين يهود توسعه يافت و تنی چند از جوانانشان
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صدقين جديد را فراهم نمايند و نزد م و حكيم الياس مضطرب و مصمم شدند كه وسائل دستگيری و حبس موسی

كه اساميشان چنين است ، خواجه  سعايت كرده مبلغی رشوه گذارانده هشت تن را بر شمردند جعفر خان حكمران

آقا مال ابراهيم ، آقا يهودا ،  نگاريم،ربيع ، آقا اسمعيل بغدادی ،آقا الياس عاشور ، آقا موسی ، كه عنقريب شهادتش را مي

فرج الّله باوجود  و حكمران آنان را دستگير كرده بحبس انداخت و آقا حكيم ت ، آقا الياهوماشیآقا يوسف وحد

 ضعف مزاج بمعيت آقا ميرزا ريحان بدارالحكومه رفته و در بين گفتگو چنين گفتند اگر بناست بهائی ها

۷۰۷ --- 

 ستاد و در زندان نيز مذاكرات تبليغیبيدرنگ بمحبس فر را حبس كنيد ما هم بهائی هستيم پس حكمران آندو را نيز

و برای استخالص محبوسين بوسيله آقا ميرزا خليل  شروع شد اشتعال محبوسين و تنبه ديگران را موجب گشتند

خالصی گرفتند و مخابره كردند و سواد  از طهران و حضرات ايادی امر الّله تلگرافات شد و آنان حكم ارجمند

تلگرافًا متظلم شده اند كه گماشتگان  بهائیه د مجده هشت نفر كليمی موسوم بجعفر خان زي تلگراف چنين بود

تفصيل اين فقره و جهت حبس  آنها را گرفته حبس كرده اند مراتب بعرض رسيد مقرر فرمودند جهت،حكومتی بی

بحكمران از مبلغی جريمه  و قرار الزم در آسودهگی آنها بدهيد صدر اعظمً  پس با تاديه آنها چيست اطالع دهيد

علی ماكان اشتعال  رسيد زائدًا ءلبهاءنام ستمديدگان از محضر حضرت عبداه ب حبس مستخلص شدند و چون خطابی

خط ه ب بهائيان راجع بتقيه و حكمت ممتنع نگشت و از وی استدالله نصيحته در حكيم فرج الّله حاصل شد و ب

ء لبهاءه سالگی در كاشان درگذشت و از حضرت عبداپنجا در سن ۱۳۲۴عبری و ناتمام بر جاست و عاقبت بسال 

 واصل گرديد و خاندان توفيق از وی بر قرار است. صورت زيارت در حق وی و برخی ديگر از متصاعدين آن سنه

 

۷۰۸ --- 

هارون و  ه.ق پدرش آشور بن ۱۲۷۸ريحانی متولد در آنجا بسال و از بهائيان اسرائيلی معروف كاشانی ميرزا ريحان 

 و مقّدس و حتی متعّصب بودند و ميرزا ريحان بدانطريق پرورش رش يوخود در آئين نژادی خود بسيار مؤمنماد



529 
 

كه در رشت بتجارت ابريشم اشتغال داشت از  يافت و در عبری و تورات مطلع شد و در سن پنج سالگیاش پدرش

و از اموالش چيزی بدست نبود لذا  بوطن فرار كرد ولی در قريه فين بهمين مرض دچار و فوت شد بروز مرض وبا

بعد  وكفالت كرد و با خود بطهران برد كه زنی بی اوالد او را بسمت فرزندی قبول ميرزا ريحان را يكی از منسوبينش

بزازی  در بخش ششم او را در خانه خود سكنی داد و او شاگرد شخص از چندی حكيم نور محمود سابق الوصف

خود مستقًال در عود لجان دكان خرازی فروش باز كرد و  ر گردش ميكرد تا آنكهشد و در اطراف طهران و شهريا

با حكيم نور محمود و بيان اعمال ناستودهء  نوزده سالگی در مجلس صحبت تبليغی حكيم آقا جان همدانی در سن

اول كار صحبت بشنيد و گرچه در  نمود حضور داشت و،حكيم نور محمود مجادله و مدافعه مي مالهای يهود كه

گرديد ولی حكيم با او  سوئی نسبت بحكيم آقا جان در دل گرفت و حكيم نيز مّطلع سخت متعّصب شده و قصد

 او موفق بتصديق و ايمان گرديد و اين در اوائل نفوذ امر بكمال مالطفت ادامه صحبت داد تا

۷۰۹ --- 

ايمان بامر مبارك حاصل نمود مورد رنج و زحمت روزی كه بود باری از  ابهٰی بديع فيمابين اسرائيل طهران در ايام 

 من جمله در مهرآباد اراك بعنوان اينكه يهودی بابی شده در بدری و مخالفت عوانان مخصوصًا قوم يهود واقع شد و

انداختند ولی بهدف اصابت ننمود باالخره با  مورد زحمت و صدمهء شديده واقع گرديد و تيری هم بقصد وی

رئيس آن قوم نجات حاصل كرد. مكّرر  ت خانمی عاقله از اهل اراك و تبيين حقيقت امر الّله باكفاي سياست و حسن

و آزار اغيار واقع شد اسم  و چه در موارد ديگر محل توهين و لعن و طعن و شكنجه اءضوض در كاشان چه در هنگام

 يهود گاهی بنام ريحان فارسی ريحان بود و بطور كّلی در بين اصيلش در بين يهود رئوبن ولی در عرف

مخالفت شديد يهود ناچار شد پس از ه نظر ب عاشور شيرازی و غالبًا بنام ريؤن بابی معروف و موصوف گرديد و

است مشغول بزازی گردد و چون  مجّدد در كاشان در نوش آباد و آران كه از قرای نزديك كاشان ازدواج و استقرار

باعث اين شد كه  رف ايمان فائز شد كثرت معاشرت با ارباب در نوش آبادميرزا بش در نوش آباد جناب ارباب آقا

 ولی در مابين بهائيان بميرزا ريحان شاعر معروف گشت باری خواندند،بعضی ويرا ريحان نوش آبادی مي
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من بعضی از علما و عوام را بر عليه آن مرحوم اغوا نمودند  حضرات يهود در آران نيز بمخالفت و معاندت پرداخته

 يك روز افتخار الشريعهء آرانی باو چنين گفت اگر تا من زندهام جمله

۷۱۰ 

رمضانعلی ( آقای المع آرانی معروف ) كه تا آن ايام  گذاشتم در آران بهائی پيدا شود از تو كمترم يكروز ديگر آقا

را بر ايشان گرفته خنجر بدست  از تعديگران سر راه ايمان بديع نشده ثروتی را هم دارا نبود باتفاق چند نفره ب فائز

بهار فصل گل و نسرين است فصل گل باقالست (  لعنت كن ميرزا ريحان گفت بهار چه عيبی دارد اءبه به بانگ زد

آنها را ساكت و با رئيسشان بمنزل ارباب آقا ميرزا در  در آن ايام فصل گل باقالی آران بود ) بهر زبانی بوده چون

و آقای رمضانعلی كه بعد چندی طالع و المع  ی قليل چند نفر از آنان مؤمن و مصّدق ميشوندرفتند و بايام نوش آباد

عالی و اعيانی بود و بيرونی و اندرونی و  شد خانه و كاشانه همان آقای افتخار الشريعه را كه بسيار در افق ايمان

تشكيل شد و افتخار الشريعه بچشم  همه را خريد محافل و مجالس پر جمعيت امری در آن خانه اصطبل مجّلل داشت

تصديق چند نفر از جوانان يهود ،  بيم آن ميهراسيد و ريحانی زمانی در كاشان ، چون بعلت خود ديد آنچه را كه از

ناصرالدين شاه بود همداستان شده  اسرائيل مخالفت شديد آغاز نموده با حكومت كه داماد كدخدا و رؤسای بنی

 آيد و از واقعه خبر دار ميشود ،شهر میه ب را برای تخويف حبس مينمايند همينكه كهبهائيان  جمعی از حضرات

۷۱۱--- 

گويد بابی شدهاند آنمرحوم ،مي ميرود و در ديوانخانه از حكومت ميپرسد كه جرم اينها چيستبپای خود بمحبس 

اين بود كه  مقصودش اينست پس من هم مجرمم و لذا ويرا بمبحس ميفرستند و اظهار ميكند اگر جرم ايشان

سپس  لسانی حكيمانه وسائل تسكين قلبشان را فراهم نماينده و ب جوانهای تازه تصديق از خوفشان كاسته شود

شرحی بجناب ميرزا خليل نوشت تا فعاليت زيادی در  وردندآ محرمانه در موقع استرداد سفره طعام كه از منزل مي

اين عبارت مخابره كرد كه حكومت كاشان ه ب ی حكومت كاشان تقريبًانموده تلگرافی از مظفرالدين شاه برا مركز

است اطالع دهيد ولی با وجود وصول  را بنام بهائی محبوس نموده ايد جهت ندارد اگر علت ديگر چند نفر يهودی
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دست مفصل زدند و دستور دادند تا با  و خواجه ربيع را كه حامل تلگراف بودند بچوب بسته شالق تلگراف ريحانی

لعن كردند پس ريحانی گفت ه ب و سرشان لطمه های شديد در مأل عام و حضور علما زدند و امر ها روی پيشانی

حالت عصبانيت و فرياد  بر سر پنير و شيره بود ربطی باين حرفها ندارد و حكومت با موضوع مذاكره با علمای يهود

شاه را چه  گرافخانه پيام آورد كه جواب تلگرافآدم مير پنجه رئيس تل گفت ( بكشيدش نخواهد گفت ) ضمنًا

 آنها را رها كنيد ايشانرا بمير پنج بخشيدم و خالصه باينطريق بدهم آيا بگويم چوب كاری شدند. حكومت گفت

۷۱۲ --- 

 اراك فرتهای متعدد در واليات ايران تحمل نمود و مسا ميرزا ريحان زحمات و لطمات صدمانی بسيار در سبيل الهی

احبای  و بصره و غيرها نمود چنانكه در سمنان ميرزا ابراهيم مغازه از ن دامغان همدان طهران حتی در بغدادسمنا

 زندگانی هميشه بفكر و ذكر اين امر و هدايت نفوس دلخوش معروف كليمی را به امر الّله هدايت نمود و در طول

ميرزا حمد كن مقصود عالم را كه ترا تائيد فرمود بر بعد  خطاب باوستً  يا ريحان ابهٰی بود در ضمن يكی از الواح 

و للسان قرء مانزّل من لدی الّله رّب العالمينً  در  و آگاهی نائمين و غافلين طوبی ليد اخذت كتابی المبين ذكر وثنا

در  يارانً  لوح ديگرً  ای ناطق بثنای رحمن ميفرمايند:ً  ای جوهر روح و ريحان لبهاءاز آثار حضرت عبدا يكی

 بر قرارند. و ريحانً  و از او خاندان ريحانی فرزندان پسر و دختر روحانی محافل پر روح

و ميزا اسحق خان متحّده پسران مال ريحان  و از اعرف بهائيان آل اسرائيل در كاشان مال سليمان و ميرزا موسی

 ن در مجلس مناظره مالهای بنیليماس مال ۱۳۰۳و اغنيای مالهای يهود بودند و نخست بسال  شيرازی از اعاظم

و مالئی ظهور و بروزی ازو نشد و بسال  ابوالفضل قانع و مصّدق گرديد ولی بمالحظه رياست اسرائيل با آقا ميرزا

 در طهران ۱۳۵۱

۷۱۳ --- 

 روحانی حاصل نمود و سالها در كاشان و گيالن و طهران درگذشت ولی برادر كهترش ميرزا اسحق متحّده ترقيات

ه فائز بزيارت محضر حضرت ارض مقدس شتافته ب خدمات ايمانيه و عضويت محفل روحانی يافت و سفریمصدر 
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درگذشت و در قبرستان اهل بها  ۱۳۵۳سال ه ب گرديد و آثاری متعدد در شأنش صادر گشت تا در طهرانء  لبهاءعبدا

كهتر ميرزا اسحق خان فائز بايمان بديع و  و خانمان متحده از او بر جای ماند و ميرزا موسی بواسطه برادر مدفون شد

ويرا نصيحت بلزوم مراعات احتياط و  گرديد و بی پروا لسان بتبليغ گشود چندانكه برخی از احبا مشتعل و منجذب

كردند كه مبادا ،و التجا مي و چون يهود در ايام سبت بر بامها و امكنهء مرتفعه با خدا دعا حكمت ميدادند قبول نكرد

و گوش و هوش الزم  مانند بندأ رفيع همی گفت كه رّب جليل ظاهر و هويدا شد د در رسد و غافل و ذاهليوم موعو

مالها  و قلب صافی در خور است تا اشعه اش تجلی فرمايد و باالخره است تا ندايش بشنويد و مطالبش را بفهميد

بحكومت تظلم كردند كه ميرزا موسی سبت بر كشيدند و  برياست مال شموئيل در كنيسه گرد آمده فرياد و اشريعتا

برای دستگيريش فرستاد و  ابراهيم سنوزی سرپرستی نائبه و از دين خارج شد و حكمران دو تن فراش ب را شكست

 اطاعت حكومت فرض است حاضر شد و فراشان رسيده ويرا او برای اينكه

---۷۱۴ --- 

را بنوع  مقصودم برسم و همينكه فراشان خواستند ويب ديدند تعجب كردند و علت پرسيدند جواب داد كه شايد

حسب عقيده دينی مطيع حكومت ميباشم و با افتخار  ببرند نهيبی داده چنين گفت من رستم زال نيستم بلكه مأخوذين

كشيد و آقا  شهادتش خنجر از غالف بر عنوانه ميايم و چون بمحضر حكومت حاضر كردند فراش مذكور ب خودم

و احوال و اقوالش در  نمود كه اگر تو فی الواقع قاتل منی اجازه ده تا دستت را ببوسم خطاب موسی بوی چنين

 مادر و زوجه اش متشّبث گشتند كه اظهار ايمان نكند اعتناه ب حاضرين تأثير كرد و غليان حاضر شد پس

ارم و برای كشته شدن در شوم ولی تصديق و اقبال د ننمود چنين گفت كه من اليق آن نيستم كه بدين اسم خوانده

و سائر مالهای يهود محاّجه كرده با بشارات و  آن حاضرم و خواستار شد كه در محضر حكومت با مال شموئيل سبيل

همی گفتند كه سبت را شكست و  را ثابت نمايد و اقدام نكردند و اعتراض ابهٰی حقيقت امر اعظم  مواعيد انبيا

بهائيان خواستند بتلگرافخانه  دارد قبول نكرد و اين بدان فتنه منتهی شد كه مستخلص حكومت نقودی خواست تا ويرا
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را حالل دانسته فسخ  نرفت و مورد تعّرض و تعدی گشت شركإ تجارت اموالش تلگرافخانهه متحصن شوند و او ب

 ميرزا فخرالدين مجتهد بضرب سنگ دندانش را شكست و او معامالت نمودند و مستخدم حاجی

۷۱۵ --- 

 روزی چنين اتفاق ۱۳۲۳و ضمنًا تبليغ نمود تا آنكه سال  اچار مهاجرت كرده بگيالن شتافت و بتجارت پرداختن

 ستجو كردند و او رارا مفتوح و خودش را غائب ديدند و ج اش،افتاد كه اهل بهإ در الهيجان صبحی تجارتخانه

حكومت متظلم گشت و هر اقدام شد نتيجه  هپس ببرادرش آقا ميرزا اسحق متحّده تلگراف كردند و او ب نيافتند

كشته جسد را زير خاك پنهان  را از يكسال خبری يافتند كه شخصی در شبی بكنار نهری وي بدست نيامد و پس

ديگر ميرزا يحيی شايان بن  و در بين راه درگذشت و از آقا موسی اخالقی برجای ماند. كرد و خود به كربال شتافت

فائز بايمان گرديد و در  كردستانه همدان با احّبا معاشر شد و باالخره در ايام اقامتش ب قامتآقا اسمعيل در ايام ا

مؤمنين بود تا در  و اوضاع زندگانی مرتب و با اخالص و عرفان و محبت در جمع طهران مقيم شده سالها با تجارت

 است. جاويد ساكن همدانتبريز فوت شد و برادر كهترش سليمان  درگذشت و برادر مهترش در ۱۳۴۸سال 

 بوده فائز بايمان گرديد و بعد از چندی بكاشان عودت كرد در همدان ۱۳۱۹ديگر ميرزا يوسف بن آقا ابراهيم بسال 

 درگذشت و  ۱۳۴۴روحانی گرديد تا در سال  بخدمات امريه با اخالص و تقوی و امانت پرداخت و عضو محفل

۷۱۶ --- 

پس از او تصديق باين امر كرد عائله  گذاشت و برادر كهترش ميرزا داود يوسفيانايمان يوسفيان بر جا خاندان با 

در انواع خدمات امريه موفق ميباشد  در كاشان و همدان بود باالخره در طهران مقيم گشته بهائی تاسيس نمود و سالها

معاون التجار را ذكر نموديم  نراق را در بخش ششم بتمام و كمال آورديم و آقا فضل الّله و ما شرح اوضاع و احوال

شدند و از نراقيان ساكن  اخری چون همدان و طهران و آذربايجان و غيرها ساكن بالده و عّدهء از بهائيان نراق ب

و در آنجا درگذشت در  برای وارسی امالكش از همدان بنراق رفته ۱۳۱۸سال  همدان آقا محمد جواد باالخره در

آقا جان در فتنه همدان  در همدان وفات نمود و حاجی ۱۳۳۶و آقا محمد باقر بسال  دايوان شاه اسمعيل مدفون گردي
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و نراقی در ساو جبالغ  حاجی نصر الّله و آقا اسد الّله و برخی ديگر از تجار همدانی باذربايجان رفت و با پسرانش

شيخ عبيد الّله  ٴفتنه دچار اءاثن كاشی رياست پست داشت و در آنسيد نصر الّله  اقامت جسته بتجارت پرداختند و آقا

مخلصانه  خدماته ب ۱۳۳۹بدر برده بهمدان مراجعت نمود و تا سال  كرد شدند و حاجی آقا جان جان بسالمت

 ببهائيان نراق عنوان اين اسامی است: لبهاءحضرت عبدا پرداخت و در آنسال درگذشت و در خطابی از

 ابن آقا مال ابوالقاسم، جناب آقا محّمد باقر ، جناب آقا محّمد علی

۷۱۷ --- 

آقا محّمد كاظم و سليل مجيدشان آقا علی، جناب آقا نعمت  جناب آقا حبيب الّله و نجل سعيدشان آقا علی ، جناب

و نيز اوضاع و افراد قرإ اطراف كاشان از  بهٰی اال الّلهاءالعلی ، آقا محّمد جواد عليهم بهابن من فاز بالرفيق ا الّله

مير محّمد علی سابق الوصف اهل فتح آباد  وادكان و نوش آباد و غيرها را نوشتيم و از مشاهير آنان آقاو  جوشقان

و ديگر قرإ تبليغ كرد و باالخره  از خويشان خود را در وطن و جمعی را در جوشقان و نوش آباد جوشقان كه عّدهء

اخالق كريمه در سخاوت و  تبليغ بگسترد و باآباد توطن جست و بساط  اءضي ٴو در قريه ناچار رهسپار طهران شد

و از رفتار و گفتار  و بی اعتنائی بدنيا و شفقت و مهربانی با همه كس آميزش داشت مهمان نوازی و گشادگی جبين

 مجاوره ويرا بصداقت و ديانت و عدالت و بزرگواری اءو اهالی قر سوء معاندين جاهلين دلتنگ و افسرده نگشت

و قصبات و قرإ كثيری طعمه هالك شدند  آبادی معروف شد و در سال وبائی كه در بالد اءآقا ميرضيشناختند و بنام 

آب  ريخته اعالن كرد كه هر كه ازين آباداءرا بچشمهء قريه ضي ابهٰی دست جمال تبرك يافته ب مقداری از نبات

مذكوره دچار نشدند و اهالی  ی قريهواقع شد كه در طول مدت طغيان وب احدی از اهال بياشامد وبا نگيرد و چنين

 كردند و تا آخر ايام حياتش در ايام جشن و سوگواری اجتماعات اطراف حمل بر سيادت و ديانتش

۷۱۸ ---  

بوی صدور يافت از حفظ ميخواند و در شبهای  خطاب ابهٰی عظيمه آراسته غالبًا الواحی كثير كه از بيانات 

قريه  درگذشت و قبرش در همان ۱۳۴۹ استراحت نمينمود و باالخره در سالكمال كبر سن نخوابيده  سوگواری با
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حاجی سيد ابراهيم و آقا مير عبدالرحيم و  و خانواده از وی بر جای ماند و در قمصر از بهائيان شهير ضيإ آباد است

ا خان اعتضاد الوزاره ذكر ميرزا عليرض سيد صادق و غيرهم جمعی باشتعال و انجذاب بودند و ما آقا محّمد علی و آقا

فائز گرديد و  ءلبهاءحضرت عبدا از رشت بعكا رفته بزيارت ۱۳۱۷ششم نموديم و در سال  محّلاتی را در بخش

آران است كه در ايندور  و از توابع پر جمعيت بهائيان اطراف كاشان يزدل و مخصوصًا خاندانی از او بر قرار است

امر الّله در آران رخنه نمود و عّدهء  آقا ميرزا محمود فروغی پس از آنكهو از بهائيان مهم آرانی  بعرصه آمدند.

چند در كاشان و نوش آباد با احّبا  فائز شدند با ايشان هم بصحبت امری پرداختند و جلساتی معدودی بشرف ايمان

از قزوين در آران  جعتقزوين نموده بود در آنجا بشرف ايمان فائز و پس از مراه كه ب مذاكره و باالخره در مسافرتی

 هدايت خال خويش مرحوم مال علی اكبر كه از اجّلهء علمای به تشكيل محفل روحانی موفق و در صدد

 آران و بزهد و تقوی معروف و مقبول عامه بود پردخت و او

۷۱۹ --- 

و برادر زن و  هدايت فاميل خود مشغول و زنه خال ب نيز پس از چندين ماه تصديق اين امر را نمود و سپس بكمك

در آران و يزدل نيز شد و در تاسيس مدرسه  هم مصّدق و مؤمن شدند و بعالوه سبب ايمان نفوسی ديگر برادرانش

اختيار محفل روحانی آن محل گذارد  جّديت فوق العاده نمود و خانه مسكونی خويش را نيز تحت معرفت آران نيز

بود و بعد هم برای حظيرة  ری شد خانه ايشان مدرسهمخصوص جهت مدرسه آران خريدا و تا زمانی كه محل

مجبور بمهاجرت  سال پس از ايمان بامر مبارك در اثر تعّصب و اذّيت اشرار القدس آران تقديم نمود و او چند

محفل  و در اجتماعات و تشكيالت امری وارد و تا خاتمه حيات عضو كاشان شد و در كاشان بتجارت مشغول

منتخب بود و از زمانيكه بر حسب امر مبارك انجمن  مدينه ت نيز برياست محفل روحانی آنروحانی و اكثر اوقا

سال در كلّيه جلسات ساليانه بسمت نمايندگی  يك شمسی باستثنای ۱۳۱۱در طهران تشكيل شد تا سال  شور روحانی

ئی معروف و محترم بود در بر اينكه در جامعه بها محفل روحانی كاشان انتخاب و حضور بهمرسانيده عالوه از طرف
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شد و در اواخر اّيام نيز در تاسيس مدرسه ،مي بصحت عمل و امانت و اعتبار معروف مشاربالبنان شمرده نزد ديگران

 شمسی بملكوت ۱۳۱۱ديماه سنه  ۱۹نمود و باالخره در  بنات آران اقدام

۷۲۰ --- 

ه برای ايشان منعقد شد تا آن تاريخ در كاشان بی ك صعود كرد و تشييع جنازه و كفن و دفن و محافل تذكری ابهٰی 

نشده بود بر حسب وصيت خويش جسد او را  و بی نظير بود و چون در كاشان گلستان جاويد هنوز خريده سابقه

صعودش از كلك اطهر مركز ميثاق و  خودش دفن كردند و آثار متعّددی در زمان حيوة و بعد از باران نقل و در باغ

از صعودش معاندين  صادر و اظهار عناياتی در حقش فرموده اند و چهار سال پس افتخارشه ز بحضرت غصن ممتا

شش پسر و سه دختر  جسد را شكسته و انگشتر مخصوص را ربودند و او دارای مدفنش را شكافته و صندوق محتوی

 و خانم ايشان هم تاكنون در قيد حيوة و مؤمنه است. بود كه كلّيه بامر جمال مبارك

                ************* 

۷۲۱ --- 

 كردستان   

                ******* 

ارتباط و  از بغداد بسليمانيه شرح داده شد فی الحقيقه ابهٰی  چنانچه در بخش چهارم ضمن مهاجرت جمال اقدس

مركز امر  دقيق آنها بامحترم نقش بندی و قادری از جهت ارتباط  اولياءانتشار اين امر در آن قسمت بواسطه شيوخ و 

 آورديم كه مقبره و مزاری را در آن قسمت بنام وی تصور صورت گرفت و قصه شهادت آقا ابوالقاسم همدانی را

 از احوال ميرزا ٴباقی هستند و سپس در بخش ششم شمه مذكور بحالت ارتباط عرفانی اولياءكنند و از خاندان ،مي

و ميرزا  شدگانش را آورديم كه ازو پسران ميرزا عباس و ميرزا حسن هدايتالّله اصفهانی و مهاجرتش بسنندج و اسد

بسياری  ٴعّده محترم حقيقی بر جای ماند و در آن ظروف و احوال محّمد علی و ميرزا نور الّله و نيز دختران و خاندان

رفتند و بهائيان ديگر از  شدند و در دوره عهد ميثاق مبلغين متعدد بدانجا در آن حدود مرتبط و محب نسبت باين امر



537 
 

مؤمنين و مبلغين در آنجا اقامت  حدود ذهاب و اياب و نشر نفحات نمودند و برخی از طريق همدان و كرمانشاه بان

 سنندج مسافرت فاضل شيرازی و نيز مسافرته تبليغی ب نيز گريدند و از مسافرتهای

۷۲۱  --- 

مّلاها شدند و  شمی زاده " بود كه دچار تعرض و خطر از طرف" ها آقا سيد جالل ابن سينا و آقا سيد حسن متوجه

و نقاط  فضل و وسعت فكر نبود دچار شّدت و بدين رو در سنندج اگر معاونت و محافظت بعضی از مشاهير اهل

سنندج  و غيرهها بحال ايمان و محبت زيستند و قريه قروه در قرب ديگر افرادی مانند ذوالفقار خان و حكيم ابراهيم

 از مؤمنين آنجا كه قيام نمودند همان شيوخ طّلاب و محصلين م كم مركز جمعی از مؤمنين گرديد و فقط مشاهيریك

عرفان و ايمان رسيدند و ه گلپايگانی در قاهره مصر ب در جامع االزهر مصر بودند كه بواسطه آقا ميرزا ابوالفضل

بدانجا رفتند و بهائيان ديگر از طريق همدان و  عددخدمات بسيار شدند و در دوره عهد و ميثاق مبلغين مت مصدر

مؤمنين و مبلغين در آنجا نيز اقامت گزيدند و  ن حدود اياب و ذهاب و نشر نفحات نمودند و برخی ازه آب كرمانشاه

آقا سيد جالل بن سينا و آقا سيد حسين  سنندج مسافرت فاضل شيرازی و نيز مسافرته تبليغی ب از مسافرت های

معاونت و محافظت بعضی از مشاهير  بود كه دچار تعّرض و خطر از طرف مالها شدند و ديگر " هاشمی زاده "متوجه 

گريخته مستخلص كشتند و بدين رو در  فكر نبود دچار شدت و قتل میكشتند ولی شبانه از آنجا اهل فضل و وسعت

در  و قريه قروه حال محبت و ايمان زيستنده ب احكيم ابراهيم و غيرهافرادی مانند ذوالفقارخان و سنندج و نقاط ديگر

آنجا كه قيام نمودند همان شيوخ  كم مركز جمعی از مؤمنين گرديد و فقط مشاهيری از مؤمنين،كم، قرب سنندج

قاهره مصر به عرفان و ايمان رسيدند  مجامع االزهر مصر بودند كه بواسطه آقا ميرزا ابوالفضل در طّلاب و محصلين در

محی الّدين بودند و تفصيل احوال  شدند كه از اشهرشان شيخ فرج الّله زكی كردی و شيخ دمات بسيارو مصدر خ

 بيان است. ضمن اوضاع آنجا

                ************ 

۷۲۲ --- 
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 گرگان                

             ********** 

توابع  جز ازبخش سابق بيان گرديد و بندره در امريه عمومي شرح احوال و اوضاع آنجا ضمن حوادث و واقعات

از بهائيان سنگسر و يزد و خراسان و غيرها مركز مهم پر  گرگان در ايندور ميثاق بعلت اقامت و سكونت جمعی

بن حاجی  و از مشاهير سكنه اينجا ميرزا محّمد تقی ناظم خراسانی شد كه غالبًا در بخش پيش بيان گشت. آثاری

و  گفت،مصدر خدمات امريه و عضو محفل روحانی بود و شعر مي مشهدی سابق الذكر كه ميرزا علی اكبر حّكاك

امر مكاتبه مستمره داشت ديگر اعتماد التجار  اولياءو  مقاالت و مسائل تاريخی امری و غيرها مينوشت و با مراكز

ر مبارك مركز عهد بحضوصورت عرضيه ناظم  و برادرش كه باالخره در آن بندر بشهادت رسيد و اين يك يزدی

 دارد.،اوضاع و احوال را روشن مي از ٴاست كه شمه

 " هوالحق المبين تصدق آستان مباركت شوم .

  چگونه عرض كنم شرح حال مختصری

 كه بيم دارم از اندك عروض درد سرت                                                                               

۷۲۳ --- 

 در اروپا طريق مراسالت و معامالت مغلق و محكم و ابواب دول و محاربه بين الملل ٴی بود كه بواسطه مكافحهمدت

حاصل از ،بينوا و عموم احبای در اين ساحل بي تجارت و مكاسب منسد و مبهم پنج سال است كه اين غريب

و طائفين حول كعبه مقصود امنيت مبارك  شطر مقدس و بشارات صحت و سالمتی وجود اقدس نآ ٴساّره اخبارات

معلوم بود در صورتيكه اهل عالم  نداريم شب و روز در حيرت و حسرت و ماللت گذشت گرچه آن نواحی اطالعی

جهان و كليه نوع  ٴجمله مهموم و محزون بودند البته مركز عبوديت كبری كه غمخوار عظمی عهمضجاز اين واقعه 

 در بين عموم ملل و اديان است معلوم در اين است حيص و بيص تا چه اندازه انسان و مرّوج و موّسس صلح و سلم

جنگ و جدال و مهجوری از فيض اخبار و آثار از  قلب مبارك مغموم و محزون بوده در طول مدت اين ليله ظلمانی
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ن و و امتحانات شديد رخ گشود مفسدي احبای بندر جز سخت گذشت صدمات و اطمات بيحد ديدند هر جهة برای

مختلف تشكيل انجمنها نمودند و دكاكين  قصد فتنهء جوئی داشتند وقت را مقتضی ديده باسامی اشرار چند سال بود

از عتبات را با خود همراه كرده و  و منافع شخصی گشودند شيخ رحيم ليوانی مجتهد تازه وارد غرض و مفاسد

 جمعی از دوستان را صادر خان را با خود يار كرده حكم قتل حكومت ظالم بندر احمد علی

۷۲۴ --- 

آقا ميرزا جواد اعتماد التجار را كه از متقّدمين احبإ و  حضرت ۱۳۳۶حوت  ۲۳نموده و بدست اشرار دادند در ليله 

بعد از قتل انگشت آنمظلوم را مجروح نمودند  بهائيان بودند به تير جفا شهيد نمودند و برای انگشتر قيمتی مقّدسين

گرديده قصد هجوم بخانه و  مرحوم آتش فتنه و فساد در كانون سينه محركين و اشرار شعله ور نآ بعد از شهادت

منزل خود برده ه ب طرفی فراری و متواری در صورتيكه فانی را شخص ارمنیه ب النه احّبا داشتند هر يك از دوستان

و آنچه نظرشان  اطفال اذّيت و آزار كردنددستشان بر آمد نسبت به عيال و  بود باز هم بمنزل فانی ريخته و هر چه از

را  اخوی مرحوم اعتماد ريختند و آن پير مرد و عيال و اطفال اءالحكم منزل اشرفه تاراج بردند ليله ديگر به آمد ب

 ساله حكيم دل باخته در همان ليله فوت كرد اين خبر ۱۴ تهديد نمودند و با االت حربيه خود زدند كه صبيه ٴبدرجه

هجوم به بندر جز آوردند و با اشرار ملحق گرديدند  اطراف منتشر و رجاله و عوام الناس از هر سو اءو قر دهاته ب

پردازند اين  ر آنهاهالك و دماه را كشيده ب اين بود كه با شّد قوا بر احبا بتازند و از خانه ارامنه هم احّبا مقصدشان

هژبر الدوله فرستادند كه اشرار  و عّدهء سوار حضرت آقایعّدهء سوار حضرت آقای سردار جليل  خبر بساری رسيد

 مظلومّيت است راضی نشديم كه سواران به بندر جز وروده ب را بمجازات رسانند چون امر

۷۲۵ --- 

شبانه بالتكای مخصوص گمرك از طرف دريا هجرت  نمايند از دو فرسخی پيغام دادم كه مراجعت كنند و فدويهم

تظلم نموديم با جّديت اقدامات حضرت  از مازندران توسط حضرت آقای باقراف بدولتنمودم و  مازندرانه ب

استر آباد صادر شد ولی چون  بر دستگيری اشرار و مجازات آنان از هيئت دولت برای حكومت باقراف احكام مؤكد
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بودند كاری از پيش اتحاد جنگل بسته  اشرار خود را بحزب دمكرات و اتحاد اسالم و اّيام هرج و مرج بود حضرات

بودم اين اّيام از حضرت  آنان افزود مّدت يكسال و نيم بود كه با عيال و اطفال متواری نرفت بر عكس بر تجری

دستگير و از هر  دستگيری قاتلين و اشرار شد و جمعی را حكومت حاضرهه امر ب اشرف آقای رئيس الوزرإ مجّددًا

 امن است و كسی حّق تعرض ندارد ولی احّبا متفرق در اطراف ندر جزيك وجهی گرفته رها نمود و تا اندازهء ب

مبارك و زيارت الواح و آثار مقدسه جديد قلوب افسرده  هستند اين اّيام بواسطه افتتاح طرق و صدور اخبار صحت

ايت آستان مبارك چنان هستيم از نظر عن عموم نورانی و روشن و رشك گلزار و گلشن گرديد اميدوار از پريشان

اعظم موفق و مؤيد بخدمات شايسته  اين جمع پريشان را سرو سامان عنايت فرمايند كه در اين يوم دور نشده مجّددًا

 گرديم ...

 جمع كن ز احسانت اين دل پريشانرا

 ای شكنج گيسويت مجمع پريشانی                

۷۲۶ --- 

حت اقدس دارند يك عريضه كه حاوی نوشتجات از سا اهل بيت اعتماد شهيد رجای زيارت نامه برای آن شهيد

تا كنون امكان ارسال و ايفاد حضور نبود اينك  است بعد از شروع محاربه بين المللی از خّطهء مباركه نور رسيد مهّمه

كاشی كه از دوستان روحانی و مقّدس  آستان مقّدس ميدارد آقا ميرزا عزيز الّله ولد مرحوم حكيم فرج الّله لفًا تقديم

رجای ايشان چند سطر دستخط  در حينی كه اين عريضه به آستان مقّدس ميشد رسيدند و كليمی هستند الّساعه

اند خط مبارك در فاميل ،بوده ايشان نازل گردد زيرا با اينكه از احبای متقّدمين والدشان مبارك است كه بافتخار

گر چه با شّدت  افتخار فاميلی داشته باشد دستخط مبارك را محض ذخيره و ندارند و آرزوی او فقط اينست كه

آن گناه كه نفعش رسد بدوست چه باك مزيدًا علی ما ذكر  مشاغل مبارك اين عرض ذنبی عظيم است ولی از

فتنه و فساد در بندر جز بودند و قصد كشتن  دارد كه مّدت يكسال بود جمعی بغرض شخصی در صدد،مي معروض

بزرگ خان و شيخ عليخان بودند و  نجمله مرحوم اعتماد التجار و آقای امين و آقایرا داشتند كه م اين بنده و جمعی
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تفنگ نشستند و چونكه قبًال  گرفته شبی كه در محلی ميهمان بودم سه نفر در سر راه با يكماه قبل خيال آنها قوت

در موقعيكه آدم بنده  دهددعوت ماندم و آدم خود را فرستادم منزل كه بخانه خبر ب اطالع داشتم آنشب را در محل

 عبور ميكرد او را تنها ديده با قنداق

۷۲۷ --- 

بود و او را تهديد نمودند كه ناظم كجاست او زبانش  تفنگ زده بودند در پشت ديوار تختهء كه محل پستوی آنها

نده بمرحوم اعتماد حال را اظهار نمود ب او را گذارده فرار ميكنند ولی دو نفر آنها را شناخت صبحی شرح بند ميشود

را خواسته ثابت شد ولی چون  كه آقا احمد عليخان بود تظلم نموديم قنبر را خواسته آدم بنده اطّلاع داده بحكومت

مرحوم اعتماد گفتند  بود تعقيب ننمود و اظهار نمود گذشت كنيد بنده كه نميگذشتم حكومت با آنها باطنًا همراه

گذشتم ولی بعد  نرسيدند بگذر و تعقيب منما بلكه متنبه شوند بنده مجبورًا دحال كه خدا نخواست و آنها بقصد خو

مرحوم ه و ب ساری رفتمه و همه روزه تهديد ميكنند ناچارًا بهر بهانه شد ب باز هم ديدم كه در صدد وسيله هستند

دوستی  دشمنان اظهارداشته باشيد بعد از رفتن بنده همان  اعتماد عرض نمودم كه خود را حفظ فرمائيد و مالحظه

 نمودند تا نمك خوردند در ظاهر اظهار آشتی در باطن خيال نمودند و مجلسی صبحی در منزل مرحوم اعتماد منعقد

خانه خود میآمد به بهانه كمسيون ارزاق او را ه ب كشتن آن بيچاره بعد از چند شب در صورتيكه او قبل از غروب

اشخاص او را نگه ميدارند تا يك از  از غروب قصد حركت ميكند همانكمسيون ميرود آنچه قبل ه ب دعوت نموده

 بيرون آمده همه متفرق ميشوند در صورتيكه حكومت را منزلش شب ميگذرد از كمسيون

۷۲۸ --- 

خود را آنمرحوم تنها بطرف منزل میآيد در بين راه  در قرب خانه اعتماد مرحوم است آنهم به بهانه كنار ميكشد

تير بطرف ايشان خالی ميكند يك تير اعتماد  ايشان بر خورده همراه ميشود كه از پشت دو نفر دوعليخان ب شيخ

مردم بيطرف قصد ميكنند بيايند سر  فوری بزمين ميغلتد و شيخ علی هم فرار ميكند بصدای ناله گيرد،مرحوم را مي

قيمتی آنمرحوم را از دستش بيرون  تهديد مانع ميشوند همان اشخاص سر نعش آمده انگشتر نعش پارتی قاتلين به
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دو سه روز بعد  ٴميبرند بنده خانهه روند مردم آمده نعش را ب،جمع ميشوند كه تمام است مي آورند وقتی كه خاطر،می

اقدام نشده تلگرافات  حضرات قاتلين با كمال جرئت ميگردند از طرف حكومت از قتل آنمرحوم به بندر آمدم ديدم

محرك واقعی دسيسه  اگر بنده را بكشند ديگر كسی نيست كه اينكار را تعقيب نمايد بعد ديدندتظلم بطهران نموديم 

را ناظم و دوستان او  داده كه من ميروم محرمانه صحرا به بهانه اينكه محّمد علی ديگر ريخته بدوستان خود اطالع

راحت ميشويم  را هم بقتل برسانند آنوقتو اوباش خبر كنيد بريزند منزل او  اند از دهات اراذل،گرفتند مخفی نموده

 مزين بادرس صع شده مضمون ذيل " فرقه مقّدس دموكرات او مخفی ، و مفسد معروف قنبر در كاغذ و پاكت

 استرآباد بندر جز به مجله جز بعلی اكبر قاتل به گلوكاه به

۷۲۹ --- 

واسته كه بيايند بريزند بندر و همان كاغذ نوشته سوار خ اسماعيل خان سرهنگ به ليوان به يعقوب علی سلطان

گلوكاه و ليوان بيامد ولی از محله علی اكبر و  خواست خدا بدست آمد و نقدًا موجود است بعد كسی از كاغذها

آنكه بنده را بزنند علی اكبر و علی  آمدند كه خبر محّمد علی صحرا انتشار يافت بعد شبانه بخيال رفقای اشرارش

دل باخته بعد از شش ساعت  ساله حكيم باشی ۱۴حكيم باشی اخوی مرحوم اعتماد دختر  قایمحّمد ريختند منزل آ

ناچار شبانه  نمودند شب ها با تفنگ و يراق دور منزل بنده را گرفته بودند،مي فوت كرد و همه روزه بنده را تهديد

آقای ساعد  بحضرت مستطاب اجل در آنجا بودم كه حكمرانی تفويض فرارًا بطرف مازندران از راه دريا رفتم مدتی

و اء در ركاب حضرت آقای حجة االسالم آقای شريف العلم السلظه شد اطالع دادند كه حاضرم احقاق نمايم

آمديم كه بد بختانه نايب الحكومه جديد رسيد و ايشان  استرآباده حضرت اجل آقای آقا ميرزا حسين خان اميدوار ب

كنيد و باسترآباد بياوريد عذر میآوردند تا  ه ژاندارم عرض شد كه اشرار را دستگيركناره گرفتند كرارًا بادار از كار

در اداره دو سه شب نگه داشتند در  طهران ارائه شد و مجبورًا چند نفر آنها را آوردند و محترمانه آنكه آخر تلگراف

 تهديد شدند و حال بسه روز است كه چنين اشخاصی را اين بين از طرف حضرات

۷۳۰ --- 
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 خدا معلوم است نميگويم اداره محترم ژاندارمری طرفدار مرخص نمودند كه واسطه بوده و چرا مرخص كردند بر

 كردند و اّلا خيلی بعيد است با اين تلگرافات طهران و آنها است ولی پارتی آنها در استرآباد هستند يقين خواهش

گرگان ميرزا علی اكبر خان منيع السلطان بود كه مدتی  معلوميت سابقه آن اشخاص انتهی " و از مشاهير بهائيان

ميرزا حاجی آقا بر جای گذاشت و در اين اّيام  درگذشت و خلفی بنام ۱۳۳۵گمرك داشت و در آنجا بسال  رياست

بندر جز ، محفل بندر شاه ، محفل گنبد  گرگان بدينصورت ميباشد : محفل گرگان و از توابعش محفل محافل قسمت

 قابوس .

                ************* 

 كرمان      

 بيان شد كرسی جمعيت و قدرت شيخيه مستقر بود و در هنگام تفصيله در ايالت كرمان بنوعيكه در بخشهای سابق ب

نمود كه وصف الحال آنان ،محّمد كريم خان رياست مي حاجی محّمد خان خلف حاجی ابهٰی غروب شمس هيكل 

و رسالهء تقوتم العوج و دو  او در معارضت با اين امر است كمی از پدر نداشت شش مسطور گرديد و در بخش

خان پسر چهارم حاجی  درگذشت و حاجی زين العابدين ۱۳۲۳نوشت تا در سال  كتابی ديگر در رّد و ابطال اين امر

 محّمد كريم خان برياست بر شيخيه

۷۳۱ === 

 و در آنحدود غالبًا عّلت مقاومت و معارضت اين لوك كردقرار گرفت و او نيز بطريق مذكور حسب منهاجشان س

را سّدی بزرگ بود و بالطبع مالحظات و  البنيان و سائر جمعيت پيروانشان تزئيد عده مؤمنين امر بديع خاندان قوی

امر بهائی  عرفانی ، مانع دومی هم برای و بالعالوه در آن محيط ، و مركز شاه نعمت الّله ولی و فضای احتياطاتی ميشد .

احوال مّلا محّمد جعفر و  جمعی از بابيان و ازليان بود و ما شرح آنرا و مخصوصًا تفصيل بر قرار گشت كه مركزيت

گرفتاری او و شيخ  گرديدند و تمام احوال ميرزا آقا خان را در آن بخش و هم اخالفش را كه بنام روحی مشهور

واقعه قتل  الحميد خان عثمانی و قتلشان در تبريز بعد ازسلطان عبد  احمد روحی و غيرهما را بدست دولت
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همان ه ب راجع لبهاءءآورديم و بيانات ذيل در خطابی از حضرت عبدا ناصرالّدين شاه بامر دولت ايران در بخش سابق

كرد  ر خذالنرا ( اركان ميرزا يحيی ازل ) اسي ايام صناديد شيطان واقعه ميباشد : " در مدينه كبيره ( اسالمبول ) درين

تمام آنداستانرا از اذهان فراموش فی الحقيقه تجمع ه ب را واضح و عيان بكلی آن آتش را خاموش نمود و و فسادشان

 و شب و روز بانواع وسائل در هدم امر الّله ساعی و مفسدين عالم و مفترين بر جمال قدم در چنين نقطه مّهمه اعظم

 و خط عظيمی برمجتهد و بانواع وساوس و دسائس متشبث 

۷۳۲ 

ه مؤّكده نموده بودند كه اين ارض را منقلب نمايند و ب امر الّله و اسباب فساد شديدی در حّق احبإ الّله جمع يمين

در خلوت پادشاهی كه ما نين گفته ميشود بواسطه  جمال الّدين افغانی در جميع محافل وزرإ راه يافتند حتی واسطه

حمد از اعضإ دائمی مجلس شده بود و شيخ ا د يحيی كاتب مخصوص جمال الّدينبار جسته بودند و داما آن شخص

تشّبث نجستند و افترائی نماند كه نزدند و ما متوكًال  نگذاشتند كه در هدم بنيان الهی و اذّيت اين آوارگانٴ  او وسيله

ب در آمد و پردهء تزوير و خداع از غي حبل تسليم تشّبث نموديم و بقلب سليم صبر و توّسل عاقبت دستیه ب علی الّله

و بجزای اعمال خويش  آشكار شد و فتنهءشان پديدار اوراق فسادشان نمودار شد آنقوم پر لوم را بدريد و فسادشان

مشتبه نشود  و بايران ارسال گشتند شما مالحظه فرمائيد كه در نزد عوام كار گرفتار شدند بپنجه عدالت درافتادند

 ابهٰی در شهر كرمان و رفسنجان و بعضی توابع در هنگام غروب  نچه در بخش شش آورديمانتهی " و معذالك چنا

 جمعی از بهائيان بودند .

معاريف  ميرزا حسن خرطومی از بمبئی اوراق فاسد و مفسد چند برای حاجی ۱۳۱۳و چون فتنه برخاست در سال 

 عازم ارض عّكا بود چون ببمبئی رسيد افكار تاريك حّداد كه احّبا فرستاد در برخی تاثير نمود چنانكه استاد محّمد

۷۳۳ --- 

باز مانده عودت بوطن كرد و سفری ديگر بعّكا نزد ميرزا  حاجی مذكور ويرا چنان ظلمانی نمود كه از سفر بمقصود

اميد ناقضين گرديد ولی طولی نكشيد استاد  علی رفته مراجعت كرد و مراسله فيمابينشان مستمر شده محل محّمد
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غصن اعظم اكرم برفسنجان آمد و  حسب امر حضرت ۱۳۱۴گفت و ميرزا احمد علی نيريزی بسال  جهانرا بدرود

ميرزا حيدر علی  شد و كم كم جمعی ديگر نيز در آنجا قبول اين امر نمودند و حاجی مندرجًا ريشه نقض بر كنده

 اقامت ه آقا محّمد علی يزدی سابق الوصفدر حدود چهار ماه بخان اصفهانی باری ديگر بكرمان آمد و در رفسنجان

آقا شيخ محّمد عرب و شكوهی شاعر كاشی و غيرهما؟؟ آنجا  گزيد و تبليغ و تشويق همی كرد و مبلغين ديگر امثال

الحميد ميرزا ناصرالدوله فرمانفرما در كرمان عبد مدتی مانده نشر نفحات كردند و مخصوصًا در اّيام حكومت رفته

را اعتباری نماند و حاجی شيخ محّمد تقی مجتهد  ی نسبت باديان ميكرد تفتيق شيخيه و ازليه و غيرهمبيطرف كه ابراز

كثير وارد و قائم شدند و نفوس كافی  عنادش كاری از پيش نرفت و ميدان تبليغ مفتوح گشت و جمعی را با همه

بر مال حسين  ٴوارده شد و ما ستمهای كزی برای امر بهائی در خاك كرمان شمردهرم پديدار گشتند و لذا رفسنجان

 عشق آباد مهاجرت كرد و اخالفی باثبات بر جای گذاشته ب ۱۳۱۷سال ه ارباب شريف را كه عاقبت ب

۷۳۴ --- 

مذكور و ديگر حاجی محّمد  و از معاريف بهائيان ايالت كرمان آقا محّمد علی يزدی نيز در بخش ششم آورديم .

محّمد رفيع و  نمود و خانواده درين امر بر جای گذاشت و نيز برادرش آقا وفات ۱۳۳۳رحيم سابق الذّكر كه در سال 

 از خود بيادگار گذاشت ٴاشراق قندهاری كه اخالف ستوده حرمش هاجر و غيرهم بودند ديگر حاجی محّمد طاهر

عّدهء بعشق آباد  بهائيان ستمديده آنحدود ديگر كقا محّمد علی و برادرش آقا محّمد حسن و غيرهم بودند و از

بواسطه حاجی مال ابراهيم  ۱۳۰۷ ساله جستند از آنجمله استاد علی اكبر نجار رفسنجانی بود و او ب گريخته اقامت

كلثوم كتمان و تقيه همی كرد و ،ام شهادت رسيد بهائی شد و از زوجهء خوده چندی بعد آن ب مسئله گوی يزدی كه

بی بی سكينه كه  بر افروخت و زشت گوئی و اجتناب نمود و دخترش بدانست و بشّدت آنزمان پس از چندی حال

 آورد با مادر همدست گرديد ولی باالخره بمطالعه كتاب ايقان صورت نماز بهائی را از صندوقچه بدست
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ه آزاد بخدمات روحانيه برخاستند و الجرم اهالی ب منجذب و مؤمن گشت و مادر هم بواسطه او ايمان آورد و بنوع

تا آنكه حاكم رفسنجان محّمد تقيخان برادر  آمدند و بنای سقط گوئی و استهزإ و شتم و ضرب گذاشتند هيجان

 خان استاد علی اكبر را گرفته چوب وافر زد و امر بتبری و لعن حاجی محّمد كريم

۷۳۵ --- 

با  لبهاءءحضرت عبدااز استخالص طبق اجازه سابق  كرد و چون استقامتش را ديد مزيد نمود و استاد علی اكبر پس

ترويج داد و  ۱۳۱۷سيد مهدی گلپانگانی در سال  خود بعشق آباد مهاجرت نمود و در آنجا بی بی سكينه را باقا عائله

در رمله اسكندريه  لبهاءزيارت حضرت عبداه ب شغل نجاری اشتغال ورزيد و نوبتی با پسر خود آقا غالمحسينه ب خود

و دو دختر بر قرار بودند تا در  درگذشت و ام كلثوم مذكور با دو پسر ۱۳۳۱ال و باالخره در س مصر تشرف جستند

زخمی مهلك بانمظلومه زدند  چند نفر بعنوان دزدی وارد خانه شده اموال را ربودند و رمضان ۱۸در شب  ۱۳۳۶سال 

ديگر  د درگذشت .چن و بستگان خواستند معالجه نمايند چاره نشد و پس از ساعتی و فرار نمودند و چون صبح شد

مهاجرت  عشق آباده بعلت شّدت تعرض و تعدی اهالی ب ۱۳۲۲ ساله كربالئی يوسف كه با زوجه اش بی بی سكينه ب

بن آقا  سن چهارده سالگی توسط خالوی خود آقا عبدالرحيمه ب و توطن نمود و بی بی سكينه بنت ميرزا حسين يزدی

و بهائی بود در رفسنجان بهائی شد و مادرش از شّدت  خانحسين يزدی كه از مستخدمين حاجی محّمد كريم 

از جهت ثبات و استقامت او موفق بايمان  و غيظ موهای ويرا همی كند و ضرب و شتم نمود ولی باالخره تعصب

 بديع گرديد تا آنكه

۷۳۶ --- 

 با كمال اشتعال بخدماترفسنجان در آمد و سنين مديده  بی بی سكينه بزنی كربالئی يوسف مذكور از بهائيان ممتاز

 تعّديات اشرار بسال مذكور باتفاق شوهر و دو دخترش امريه مشغول و مألوف بودند و باالخره بعلت تعصّبات و

گوهرتاج خانم بزنی آقا ميرزا محّمد ثابت مراغه سابق  تاج و بلقيس بعشق آباد هجرت نمودند و دخترشگوهر

نو باوگان و هدايت بی خبران همت  ه و بعدًا در ايران بتربيتدر قسمت آذربايجان در آمده در روسي الوصف
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 ۱۲۷۴ابن ابوالحسن متولد در كرمان بسال  و از جملهء بهائيان مداوم در خدمات روحانيه علی آذری گماشتند .

عبدالحسين فائز بايمان بهائی شد و با بنت عم  ه.ق بواسطهء اقدامات عمويش استاد ۱۳۳۲حدود سال  شمسی و در

با اشتعال و انجذاب بايران عودت كرد و  و مّدتی در مرو و تاشكند و غيرهما بنائی ميكرد و باالخره. زدواج نمودا

و مستفيد گرديد و از معاريف بهائيان و  خدمات امرّيه و ماموريتها از طرف محفل ملی ايران مانوس ساليانی دراز در

 ۱۲۶۰كه جنبه مالئی داشت بسال  والدش آقا سيد مهدی يزدیسيد يحيی سيرجانی يزدی بود  شهدا در اين دور آقا

سيد يحيی مذكور عالم و  در آمد و زوجه اش مسماة ؟؟؟؟نورجان بيگم بود و فرزندشان آقا ه.ق بسيرجان كرمان

 به ۱۳۲۶در سال  ۴۸تاجر و در سن 

۷۳۷ --- 

 اءديگر از شهد .آزار شهيد كردند ضرب كارد وه ب تحريك بعضی از خوانين و متنّغذين چند تن از اشرار ويرا

پرداخته متدرجًا  قالی باف و عامی متدّين از شيخّيه بود و بعدًا بسقط فروشی كربالئی اسد الّله سقط فروش مردی

مقّدسه  امانت و ديانت مشهور گشت و اسفار متعدده بزيارت اعتابه ب صاحب ثروت و محل اعتبار تجار گرديد و

و ذكر مصائب بپا ميداشت و در بذل و بخشش بفقرا و  در خانه خود مجالس تعزيهعراق و مشهد رضا رفت و 

و لعن اهالی نسبت باين امر متنبه و متذكر  بمشاهدهء كثرت تعرض و سبّ  ۱۳۱۰شهره بود تا در سال  درماندگان

خدمات مالی و خانه گرد آورد و  و تجسس نموده فائز بعرفان و ايمان شد و كتب و آثار بديعه در گرديده تفحص

 شتافته بپورتسعيد وارد شد و خبر لبهاءبا برخی از احّبا بعزم زيارت حضرت عبدا ۱۳۲۵ ساله تبليغی همی نمود و ب

نيست الجرم مراجعت  انقالب ارض مقصود و تعّرضات مامورين عثمانی ورود جائزه ب شنيد و ابالغ رسيد كه نظر

كرمان كردند و  رفت چندی در جوار فضل و عطا بسر برده عودت بهزيارت ه ب با جمعی ۱۳۲۷كردند آنگاه در سال 

در بخش  و معاندين بصدد بهانه بودند كه بر وی بتازند تا بنوعی كه تعرض و آزارش برخاستنده اهالی بيش از پيش ب

 سابق آورديم بورود حاجی واعظ الهجی و قيامش

۷۳۸ --- 
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و  و در رفسنجان حاجی شيخ محّمد تقی مجتهد معاندت د .شهادت وی گرديه بر تبليغ فتنه برخاست و منجر ب

اذّيت و آزار نمودند چنانكه آقا محّمد رضا يزدی  معارضت با احّبا ميكرد و اهالی بموجب تحريك و تهييج وی

امر مشهور گشت مورد تعرض و حمله اهالی  چون ايمان آورد و بعلت شدت اشتعال و انجذاب بدين روضه خوان

شيخی حكمران بلد ويرا  را آتش زده اموالش را يغما كردند و ميرزا مهدی خان مستوفی انشواقع شد و دك

مبالغی  گذارده چوب بسيار زدند و او را بكند و زنجير و حبس كردند سپس فلكهه بدارالحكومه برده پاهايش را ب

ند و تنی نيكو خواه بپند و گرد آمده خواستند ويرا بكش جرم عقيدت گرفته رها نمود باری ديگر مردم درب دّكه

مردم دست نكشيده تظلم بوالی كرمان  گرفت و ستمكش را از چنگال درندگان ستمگر رهائی داد ولی اندرز جلو

بهائيان آقا حسن و آقا اسد  رفسنجان رسيد كه آقا محّمد رضا را با دو تن ديگر از معاريف حكمرانه برده و حكم ب

كرده  شهر كرمان كشند و آقا محّمد رضا گريخت و دو ديگر را برده حبسه ب الّله دستگير كرده تحت المراقبه

 توصيه از ميرزا علی خان صدر اعظم رسيد و در كرمان امنيت مبالغی ماخوذ داشتند تا آنكه حكومت تغيير كرد و نيز

 بديع اللحن  ٴخوانندهغ شيرين گفتار و رفتار و اكبر مبل و از مشاهير بهائيان رفسنجان درين دوره ميرزا علی .شد

۷۳۹ --- 

 

و فرع ظاهری اثنا عشری تعّصبی شديد  كه خاندان و خويشانش در رفسنجان در عقيدت اصلو آثار بود  مناجات

و كتاب فارسی نداشت و در اوائل  واقع شد و در صغر جز اندك سواد قرائت ۱۲۹۷آنجا بسال  داشتند و تولد وی در

برخی از بهائيان محل اطالع و ايمان و  كه هيجده سال داشت بواسطه ۱۳۱۵بسال  قنادی بود و رشد و جوانی شاگرد

مليحش و انجذاب و قوت حفظ آثار  و با همان احوال بتبليغ افرادی از اهالی پرداخت و لحن انجذاب حاصل نمود

از دكانش و  و در خلوتی نكشيد كه خود صاحب دّكه قنادی و شيرينی فروشی گرديد ويرا مساعدت ميكرد و طولی

چند بار مردم  اينكه شيرينش بحال انجذاب كلمات بديعه خواند و تبليغ كرد و با نيز در محافل بهائيان همی با لحن

گشت  ٴعقيده آخوند مال علی مّلای بلد كشاندند كه مورد سئوال و تحقيقات بضدش اجتماع كردند و نوبتی ويرا نزد
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باقا  لبهاءءعبدا خطابی از حضرت ۱۳۲۱شهيره برای بهائيان در سال  ء عموميهءخوف و فتور نياورد و قبل از واقعه فتنه

 است . و مشهور در خدمات امريه آنجا رسيد كه صورت آن چنين محّمد حسن آقا علينقی از بهائيان مطلع

 

۷۴۰ --- 

 بهٰی الّله االهاء" رفسنجان جناب آقا حسن آقا علينقی عليه ب

يد ،آمي نموده بودی مالحظه گرديد اين سنه قدری امتحان بميان بجناب سيد تقی مرقومای ثابت مستقيم محرّری كه  

جهانيان  چنان استقامتی بنمايند كه عقل اهل ايران بل عموم و فی كل عام يفتنون مّرة اومرتين ولی ثابتان بر پيمان

 عاشقان است و اذّيت فرما كه آزمايش سبب آرايش جمال حيران گردد ياران الهی را دلداری ده و نوازش

گردد و شعاع لطيف شمس حقيقت ساطع شود  و جفا سبب روحانّيت و وفای مشتاقان ابر كثيف عنقريب منكشف

از خار بسر نهاد و در معابر و طرق تشهير  موارد بال ثبوت و استقامت نمود تا مانند جناب آقا محّمد تاجی لهذا بايد در

درگاه كبريا در آمد مكتوب  و اقتدا بحضرت اعلی كرد و در زمرهء مقرّبين حضرت مقصود نموده ب گرديد تا تأّسی

 دارد . عع جوف اختصاص بجناب آقا محّمد

 عموميه بر افروخت در رفسنجان نيز تعديات رخ داد ولی و چنانكه در بخش سابق شرح داديم بعد از چندی كه فتنه

دريافت كرد در خانه خود محافظه نمود و ميرزا علی  كه شيخ محّمد تقی آقا ميرزا علی اكبر را بسبب وجوه نقدی

تومان خود را بدست برادر مسلم خود سپرده  از آرامش فتنه ناچار تمامت دكان و اثاث و سرمايه مبلغ هزار اكبر پس

 رفت و  لبهاءءمحض زيارت حضرت عبدا عّكاه از وطن بخراسان كرده و از آنجا بعشق آباد و از آنجا ب مهاجرت

۷۴۱ --- 

تبليغ حاجی صدر همدانی علم  و تقويت عرفان و ايمان حسب االمر بطهران آمد و بحوزه درسپس از چندی تشّرف 

علم طّب و غيره پرداخت و  و مدت دو سال باستفاده از آن دروس و در خارج نيز بتحصيل و اسناد تبليغيه بياموخت

سمندری در  رد پس حسب االمر باتفاق آقا ميرزا طراز الّلهو انشإ و شعر ترقی ك ضمنًا در فارسی و اندكی در عربيت
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آنگاه هر  صورت گرفت ۱۳۲۳همت نهاد و ابتدای اين سفر در اوائل  اقسام كشور ايران و عشق آباد بتبليغ و تشويق

 كرد و باز در طهران مقيم شده بخدمات تبليغيه و تالوت دو حسب االجازه عازم عّكا شدند و پس از چندی عودت

پاريس طلبيدند و ه او را در اّيام سفر اروپا ب ۱۳۳۰سال  يات و مناجات و بتحصيل طب و فرانسه مشغول گرديد تا درآ

مترجمی آقا ميرزا لطف الّله حكيم نيك انجام ه ب سفر تبليغی در آلمان و انگلستان دادند و او در آنحدوده ب امر

ازل كه دال بر سخافت گفتار و افكار است  از آثار ميرزا يحيی حسب االمر در كتابخانه لندن اقتباساتی خدمت داد و

االمر بحيفا رفت و تغيير احوالی در او  با حالت دل بستگی و پريشانی فكر كه حاصل نمود حسب كرد و در خاتمه

طهران برگشت كه در ه ب بر ضعف قوای مغزی و حدوثات مخصوصی بنمود و حسب االمر پديدار بود كه داللت

 تنها و منزوی بماند و باالخرهمحّلی 

۷۴۲ --- 

 را حجره تنها زيسته و گاهی بعضی از كسانه حاجب الّدوله ب مدتی در خلوتسرای از تيمچه معروف ۱۳۳۷در سال 

منوال ماند و كتبش را موفق بطبع و نشر نگرديد و  همينه مالقات پذيرفت و بتحرير مشغول گرديد و احوالش به ب

گرديد و بهمان احوال بيماری و پريشان حالی  نزد اقربايش برگشته در محّل اّولی خود بر قراررفسنجان ه ب باالخره

گشت و از آثار تاريخيه و ادبيه كه بتدريج  شمسی درگذشت و در قبرستان مسلمين آنجا مدفون ۱۳۰۰ بود تا در سال

د و فقط مقداری از ابيات عرفانيه نيام و همه نزد برادر مسلمانش در رفسنجان ماند چيزی بدست جمع كرده داشت

 چند بيتی ثبت ميگردد . و نيز ازدواج نكرده بی نسل ماند و محض نمونه از تغنياتش باشد،اش در دست مي

 دل من نزد همان تازه جوانست كه بود

 عشق وی همچو مرا مونس جان است كه بود                

 در چمن ميروم و مينگرم قامت دوست

 ان است كه بودور ليك منظور همان سرو                

 ز ابتدا تا بجمال تو نظر افكندم
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 حال هم چشم همان سان نگران است كه بود                

 زان زمانی ز تو يك بوسه شيرين خوردم

 بر زبان ذكر همان بوس و دهان است كه بود                

۷۴۳ 

 جوشد،نه فقط در بر تو خون بتنم مي

 بازم آن ديك چنان در غليان است كه بود                

 خوی اصلّيه در انسان ز بدايت تا حال

 هيچ تغيير نكرد است و چنان است كه بود                

 آنچه در قلب رقيب از حسد و غل مكنون

 در بر ما همگی همچو عيان است كه بود                

 فيض حّق را نبود هيچ زمان تعطيلی

 آب اين چشمه چنان در جريان است كه بود                

 تير مژگان تو اندر دل و جانم صنما

 اثرش بيشتر از تير و كمان است كه بود                

 من خود از خويش بكل مالك شيئی بندم

 هستيم كل متعلق بفالن است كه بود                

 مفتی شهر ز بد بختی و بد فرجامی

 همچنان در صدد درد كشان است كه بود                

 خسرو عشق كه آفاق بدش در فرمان

 جايش اندر سرر شوكت و شان است كه بود                
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 اعمی است و گرنه خورشيد ٴدهنقص در دي

 بی تفاوت بجهان نور فشان است كه بود                

 هيچ سودی نبرد حاسد بد خوی ز عمر

 بل بدين حال همان غرق زيان است كه بود                

۷۴۴ --- 

 نار عشق تو از آن روز كه در جان افروخت

 تا بامروز چنان شعله زنان است كه بود                

 هر كس از عالم توحيد بيانی كرد است

 باز اين نكته خود آنسّر نهان است كه بود                

 رفتهر كه او تربيت روحی و علمی نگ

 شخص وی يكتن از آن جانوران است كه بود                

 بزم آراسته و جمع حريفان جمعاند

 می عشق تو چنان در دوران است كه بود                

 نيست جز مهر واليت بدل روحانی

 مطمئن باش مرا عهد همان است كه بود                

و از معاريف مؤمنات پارسی زمرد خانم دختر اردشير  را نام برديمو ما در بخش شش عّدهء از بهائيان پارسی 

رفت و مّدت شانزده سال در بيت مبارك طباخی  بعّكا ۱۳۲۱فّرخ نام كرد در سال  لبهاءءكه حضرت عبدا خدابخش

 ديگر فيروزه دختر در كرمان درگذشت . مالقات خويشان بمبئی و كرمان عودت و پس از اّيامی چند نمود و برای

همی كوشيد و موجب بقإ  اسفنديار آريانی با علم و اشتعال بتبليغ نسوان پارسيان دستور رستم ضجيعه ميرزا شهريار

 بود و در قرای نوق توابع كرمان آقا علينقی از سابقين مؤمنين اتحاد و محبت بين پارسيان آنجا
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۷۴۵ --- 

 بچنگ گروهی از ۱۳۲۰الل آباد نوق تقريبًا در سال ج مالكيت و رياست داشت و آقا محّمد آقا بخشعلی از بهائيان

واژگونه سوار حمار كرده كاله سخره بر سرش  ستمكاران محل مورد سقط و كتك گرديد و بعد از همه آزار ويرا

قريه اسمعيل نيز جمعی فائز  همی گرداندند و بقرب هالكت رسانده دست ازو كشيدند و در نهاده در رهگذرها

محفل و مركز تاسيس  معدودی ايمان آوردند و در راور جمعيتی از مؤمنين گرد آمده ريه چترودبايمان شدند در ق

غيرها  و حاجی ميرزا لطف الّله ديگر در بهرامجرد و قرية العرب و السلطانگشت از آنجمله عباسخان نخعی هژبر

 در آغاز مال فتحعلی قره فيون لو ۱۳۱۵خبر اقطاع تقريبًا از سال ٴ مؤمنين پيدا شدند چنانچه در قريههائی از  جمعيت

و كربالئی قره خان متنفذ سپس جمعيتی بعرصه  آنگاه رضا قليخان محترم سپس كربالئی آقا حسين و آقا رضا قلی

 اكتفا گرديد . محض مراعات اختصار بهمين مقدار از احوال و اوضاع آن ايالت آمدند و اينك

                *************** 

 كرمانشاه                

در بخش ششم آورديم و بعد  ابهٰی را در سنين اشراق انوار  شرح اوضاع و احوال و مشاهير اين طائفه در آن قسمت

 غروب شمس جمال قدم و اوائل طلوع آثار حضرت غصن اعظم از

۷۴۶ --- 

مرانی حسن عليخان امير گذشت و خصوصًا در سنين حك هيجانی در معاندين بر انگيخت و اّيامی در كمال شّدت

 و بعد اندك آسايش يافتند و بورود مبلغين مانند ۱۳۱۳ گروسی احتفاالت بهائيان كمتر انعقاد مييافت و از سال نظام

شور  ۱۳۱۹با ميرزا موسی خان حكيم در سال  و ميرزا يوسفخان وجدانی ۱۳۱۶آقا سيد اسد الّله قمی در سال 

كرد وآقا سيد رستم رئيس  رفتند و حكيم مذكور تاسيس محفل روحانینيز ره هدايت گ ٴعّده انجذاب حاصل

 و ورقه بدرب منزل سنجابی را مهتدی ساختند و بستگان معين الرعايا بر آشفتند الّلهی و خدا مروت خان بزرگ،علی

 سرد مّدت بيست و چهار ساعت خواستند و حكيم چون زمستان بسيار حكيم چسبانده تهديد كرده خروجش را در
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يوسف مئير جای گزيدند و دوستان بمالقاتشان دهاب  بود و مسافرت مشكل مينمود با ميرزا يوسفخان بمنزل حاجی

الخالق خان كار حاجی يوسف را از ميرزا عبد كردند و معاندين به حكمران اقبال الدوله شكايت بردند و او و اياب

و باالخره بعد از پانزده يوم حكيم  م تمسك جستو كار گزار به غذر برودت هوا و احترامات حكي گزار خواست

بازار بخواندن اشعار امری  سينائی تبليغ آمد و حاجی مونس هم با درويشان رسيده در ۱۳۲۰رفتند تا در سال 

 الملك بر آشفتند و يكی از ايشان سيد قاسم نام تيری بقصد پرداختند و بستگان معاون

۷۴۷ --- 

 ميرزا مهدی اخوان ۱۳۲۴حاجی مونس رفتند و در سال  رد ساخت الجرم سينا وحاجی مونس رها كرد كه خراش وا

از مبلغين ديگر بدانجا وارد شده بر شوق و عرفان  الّصفا و ميزا حبيب الّله صميمی و بعدًا بر همين طريق بسياری

ما شرح واقعه فتنه  هميشه بر قرار بود و و برخی را هدايت نمودند و احتفاالت بگرد آمدن عّدهء بسيار افزودند

دوره نيز مانند ستارهء بسيار  را در بخش سابق آورديم و از مهمين مؤمنين سابق كه در اين شهادت ميرزا يعقوب

و درخشان بود و  حاجی خدابخش سابق الذكر از آل اسرائيل نمايان درخشيدند .،مي ابهٰی روشن در آسمان امر 

از اخالط  انقالب مشروطيت خواهی و در هجوم ساالر الدوله گروهی كرارًا مورد تعدی و جفا گرديد چنانكه در

متورن گرديد  بر پله ها كشيدند كه زبان بين دندانها ماند مجروح و انام حمله كرده او را از طبقه فوقانی عمارت چنان

 ر داشت و از عابرينبيست سال در قصبه صحنه مسافرخانه دائ و تا آخر عمر سياه و منتفخ و نمايان ماند و متجاوز از

 پذيرائی نمود و دو بار بزيارت ارض مقصود بكوی محبوب خصوصًا از زائرين و مسافرين بهائی با اخالق شيرين

 ارشدش مراد نام را متصدی تجارت بود بقتل  شتافت و در سفر و غيابش حسودان و دشمنان صحنه پسر

۷۴۸ --- 

 دند :خطاب بوی چنين فرمو لبهاءءو حضرت عبداآوردند 

 تحرير نيافت اين از موانع كثير واقع و اّلا قلم از صرير و خامه از سمت ٴلهی مدتی است كه از اينجانب نامه" ای بنده ا

محزون و دلخون مباش آن شمع هر چند از مشكات ناسوت  هدير باز نماند ... از شهادت نجل سعيد نو جوان شهيد
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خاكدان پرواز كرد ولی بگلشن رحمن صعود  حر هر چند از چمنرفت ولی در زجاجه ملكوت بر افروخت س بيرون

 نمود ."

متّعطشون لكأس الشهادة الكبری فی سبيلك و  و در مناجاتی چنين فرمودند : الهی الهی تری عبادك المخلصين

ستشهدافی سّمی مرا دو سّمی بابا جان قد ا مشهد الفدا حبًا لجمالك ورجإ للقائل و منهم هذان الفاديان بسرعون الی

يد يك رّب اقبل منهما هذه  بين فديًة للتقرب و قّدما روحهمافی محبتك و سرعا اليك  الفدا سبيلك تجرعًا كأس

فی جّنة اللقإ و الحضور  النجاة من بادية الفراق و الوصول الی محفل االشراق و الدخول الهدية الكبری و اجعلهما فدية

كلميتن تامّتين  ملكوت االسرار رب انهّما كانا آيتين باهرتين فی محبتك و بين يد يك فی عالم االنوار و الخلودفی

 احبائك و نجمين بازغين فی افق االيمان و االيقان من فی صحيفة توحيدك و نفسين مباركتين بين

 فی ملكوت االبداع ثّم افرغ الصبر علی كل من انتسب  سمإ عبوديتك قّدرلهما بفضلك وجودك كل خير قدرته

۷۴۹ --- 

الّرحمان و از اوالدش دكتر حبيب در مدرسه  اّنك انت الكريم العزيز الوّهاب و اّنك انت الرؤف الرحيماليهما 

گرديده بوطن باز آمد و با  لبهاءعبدا فارغ التحصيل در طب و جراحی شده مورد عنايات حضرت امريكائی بيروت

و اغيار است و در محفل  م دكتر مؤّيد مورد توجه يارازدواج كرد و عائله تاسيس نمود و بنا خاندان محترمه ای

 باشد .،مي منشی انتخاب گشته بانواع خدمات امرّيه معروف و مشاربالبنان روحانی كرمانشاه پی در پی بسمت

 غايت تعلق باين امر دارد و در انواع خدمات شريك و سهيم ديگر حكيم ياری سابق الذكر و خلفش دكتر همايون

و مخصوصًا دكتر عبد الّله خان معين و حبيب الّله  حكيم الله زار سابق الذكر و پسران و دخترانش باشد ديگر،مي

 و از بهائيان معروف ميرزا اسحق خان حقيقی والدش با خاندانشان از عائالت كثير الخدمات بهائی محسوبند . معين

در سفرش بعراق  ابهٰی و بلقإ جمال اقدس  در اصفهان ميرزا بزرگخان وزير كرمانشاهان بزيارت حضرت مّبشر اعظم

و پسر كهترش ميرزا اسحق خان در ايام  كه پسر بزرگش ميرزا اسمعيل خان نيز همراه بود فائز گرديد عرب



556 
 

درگذشت و الجرم از اطالع بعقائد  متولد گرديد و پدر در صغر سنش ۱۲۸۲نهاوند تقريبًا بسال  حكمرانی پدر در

 پدر محروم ماند و چون

۷۵۰ --- 

 سفرها باطراف نمود چندی حكمرانی هرسين داشت و بحّد رشد رسيد و در دائره حكومت كرمانشاه مستخدم شده

 در كرند بود از حال ايمانی وی و فتحعلی بيگ طبيب مقيم اّياميكه برای انجام ماموريتی با آقا سّيد حسن تفريشی

ه و با آقا سيد اسد الّله قمی كه برای تبليغ ب مه كردكرند مطلع شد و با آقا سّيد حسن در خصوص اين امر مكال

تعلق تام ويرا بديانت بود در ايمان و  فائز بايمان بديع گرديد و با ۱۳۱۲مفاوضه نمود تا در سال  كرمانشاه چندی بود

ّد و و غيرها كمال ج و نزد يار و اغيار شهره بالد و ديار گشت و در تبليغ و خدمات مالی عمل و خدمات نامدار

 در آن بلد گرديد و در دائرهء گمرك مستخدم شده بعلت كفايت ابهٰی هّمت مبذول داشت و رايت مرتفعه امر 

كرده مورد توجه كار گزاران بلژيكی قرار گرفت  فطری و شجاعت و امانت و كاردانی امر تحصيل گمرك را عهده

برخاست و حتی در ساليكه  ی اضرار و دمارشعداوت اهالی و تحريك مالها و روضه خوانان پ و مكرّرًا گردباد

در هر بار بتدبير و  با هالك و اعدامش اهالی را بر انگيختند و بمنزلش ريختند ولی مأمور گمرك قصر شيرين گشت

 با عائله پی زيارت بعّكا رفته ۱۳۲۴مصون ماند و بسال  امور اولياءشجاعت و استقامتش و بمساعدت 

 بنوع مذكور مقيم كرمانشاه بود عّدهء در  ۱۳۳۹و تا سال  بوده مراجعت نمود لبهاءءچندی مورد عنايت حضرت عبدا

۷۵۱ --- 

مذكور بطهران آمده اقامت جست و طولی  و اطراف به استفاده از اقوال و اعمالش مهتدی شدند و در سالشهر 

ت و امانت و مقدرت در اداره كفايه و ب كل ارزاق ايران را يافته رتبه ارجمند دولتی حاصل كرد نكشيد كه رياست

سعی در امر تبليغ و كمك فقرا  مساعدت و مشغول نمودن بهائيان در كارهای دولتی و امور شناخته گرديد و به

مسافرخانه و محل اداری امر  طهران عضو محفل روحانی بود و خانهاش را در طهران پرداخت و سالها در كرمانشاه و

اّيام حيات برای  نسوان در حجاب پی رفع و دفع آن همی كوشيد و در اواخر ارتقرار داد و در سنوات اس ابهٰی 
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عائله در حديقه  طهران مهيا شده تمام هّمت را در آن مبذول داشت و با نگاهداری حديقه و اراضی مشرق االذكار

مهاجمين  ردمهمان نوازی و كفايت كه فطريش بود اراضی را از دستب بزيست و با قوت ايمان و حسن اخالق و

اعزاز در  از اين جهان درگذشت و با نهايت ۱۳۵۸و باالخره بسال  محفوظ داشته و احّبإ واردين را نيز ممنون نمود

ماند و آثار كثيره در حقش موجود ميباشد و از مخلصين  گلستان جاويد مدفون گشت و عائله حقيقی ازو بر قرار

تابعه و از اماكن متبركه كه خانه ميرزا محّمد  خدا داد خان در قرایهيئم اسحق اسرائيلی و ديگر شيرخان و  مؤمنين

 چون با عرش اعلی وارد كرمانشاه شد بمناسبت دوستی سابقه صراف اصفهانی

۷۵۲ --- 

قسمت باالی حجره بيرونی خانه قرار داد و ميرزا  با وی در آنخانه نزول كرد و محل استقرار صندوق عرش را در

برای امر كرد ولی طولی نكشيد كه  آورد و چون از ما وقع مطّلع گشت اظهار تقديم خانهايمان  محّمد بعدًا

ميرزا يعقوب متحده شهيد را نيز در  را خريدند و اكنون حظيرة القدس معروف ميباشد و جسد درگذشت و احّبإ خانه

  بيان مبارك خطاب بميرزا اسحق خان حقيقی مذكور است . آنجا استقرار دادند و اين

 بهٰی الّله االهاءو ارزاق عليه ب طهران جناب ميرزا اسحق خان رئيس تفتيش اداره ماليات

 اثر خامه صدق عين واقع بود فی الحقيقة چنين است . ولی هوالّله   ای ثابت بر پيمان نامه شما بدقت مالحظه گرديد

 حرمان سرگشته ٴت و الطاف لهذا در باديهاز عناي و محروم انصافند،عالجی نه . نفوس بی چه چاره ؟ جز صبر و تمكين

 تاسيس جديدی بجهت آبادی ايران نمايند ولی هيهات و سرگردان ايران ويران و محتاج نفوسی از سروران كه

از شهد و  ٴدنيا مقصدی نداشتند هزار وطن را فدای لقمه هيهات در سابق جميع غرق شهوات بودند جز جمع ز خرف

شمردند حقيقتی در ميان نبود و گفتگو هذيان ،مي گفتند و خود را شمن،ن وطن را وثن ميزباه نمودند ولی ب،مي سمن

 و بر طيل صفت هر شخص جليل ، يعنی اهل مناصب و عّمال ، تا رشوت

۷۵۳ 
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و از دنائت هر منحوس محزون نگردند بكمال صدق و  نجاح و فالح ممتنع و محال . ولی احّبإ بايد مأيوس نباشند

زيرا در طينت سائر اقوام حب منفعت  عصمت و تقوی وظائف خويش را مجری دارند عليم بانفسكم و عفت و وفا و

و سيالن و جريان لزوم  شده است انفكاك ممكن نه انجماد لزوم ذاتی سرماست مخّمر است سوء اخالق لّزوم ذاتی

اخالق بيگانگان  مستحيل سوءسيالن دهد خالصه انفكاك لزوم ذاتی ممتنع و  ذاتی عنصر نيران سنگ را آب كند و

 نه لهذا اميد چنان است كه نصائح و وصايا و تعاليم الهی بدرجهء كه تحسين و تغيير و تبديل ممكن

 الهيه عالم انسانيرا روشن فرمايد چارهء جز اين نه همواره انتشار بايد تا اين نحوست سوء اخالق زائل گردد و نورانّيت

اخالق و تحسين سلوك و غيرت و انسانّيت كه از  ا هوش و گوش و تنّبه و تعديلعجز و نياز نمايم و اهل ايرانر

است عاقبت بدرجهء رسد كه بنيهء انسانيرا  است استدعا نمايم روز بروز هرج و مرج در دنيا در ازدياد مزايای ديانت

مبين و احكام و  و آئين نور انتباه رخ دهد و نفوس آگاه گردد كه دين حصن حصين است تحّمل نماند آنوقت

هر دو بی ريشه  زمين از حزب يحيی و بيوفايان مرقوم نموده بودی اين دو درخت نصائح و تعاليم الهی محيی روی

 عاقبت اثری نماند بكنيز محترم الهی ورقهء موقنهء منجذبه عنقريب افسرده و پژمرده و خشكيده گردد و

۷۵۴ --- 

و ميرزا عباسخان و حضرت حشمت الّله خان و برات  يه و جناب عنايت الّلهسكينه و ورقه مبتهله فائزه و مستوره و عط

 عباس لبهاءءعبدا ۱۳۳۸_۲  ع ۲۹ بهٰی اال لبهاءءمن نهايت محبت و مهربانی ابالغ داريد و عليك ا علی از قبل

 يت ايرانستشان آبادی و راحت و آسايش و امن،شود نّيت،نمي علی العجاله هيئت حاضره حاكمه ايران قياس بسابق

 عباس " لبهاءءو پاكی و آزادگی خدمت نمايند عبدا احّبای الهی بايد شكر نمايند و بكمال صدق و خير خواهی

 بهٰی الّله االهاءاسحق خان عليه ب قزوين بواسطه جناب حكيم باشی كرمانشاهان جناب

 هو الّله                    

قاطع  سئوال فرموده بوديد كه خير خواهی دولت و مّلت بنّص رسيدنامه  لبهاءءای سهيم و شريك در عبوديت عبدا

 از لوازم ايمان و ايقان بحضرت احّديت در اينصورت چه بايد از فرائض دينيه است و همچنين سّتاری و خطا پوشی
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ض و يا آنكه با منإ دولت و رؤسای انجمن ملت عر كرد اگر از نفسی خيانتی بدولت و ملت صادر ؟ بايد ستر نمود

كه ضّرش بنفس فاعل عايد ، نه بدولت و  حكم اول نص قاطع و واجب االجر است اما سّتاری در اموريست بيان كرد .

 و نوع انسانی راجع مثًال اگر شخصی ارتكاب فسقی نمايد يا مّلت و جمعيت بشّريه

۷۵۵ --- 

عاطی شرب كند و يا مرتكب است مثل اينكه ت آنكه عمل قبيحی از او صادر شود كه ضرر راجع بنفس آنشخص

نمايد مال ديگری بربايد در اين  در اينمقام سّتاری مقبول و خطا پوشی محمود اما اگر نفسی دزدی فحشائی گردد

مظلوم كه اموالش  ٴرهبيچا است هر چند در حّق سارق سّتاری عنايتست ولی در حّق آن مقام ستر ظلم بر صاحب مال

ظهور نقائص ناس شد  ست اين ميزانست كه بيان شد و با وجود اين نبايد پا پیا منهوب گرديده عين تعّدی و ظلم

نموده و فالنكس  شغل و عمل خويش را اين قرار بدهد كه فالن شخص ظلمی تّحری الزم اما باندازه نه اينكه نفسی

جناب عباس  مقبول شده اوقات خويش را حصر در اين نمايد اين نيز غير تعّدی كرده و از مأمورين چه خيانتی ظاهر

عبوديت  و بگو الحمد الّله بنام منی و اميدوارم همگام من گرددی و آن خان را از قبل اين عبد تحّيت مشتاقانه برسان

 الموقنه فردوس خانم تحّيت محترمانه برسان و بگو بايد مانند بامة الّله بهٰی اال لبهاءءآستان مقّدس است و عليك ا

نسوان را بانجذاب و التهاب آری و سبب هدايت آنان  بة الّله مفتون و شيدا نموده تو نيزجناب خان كه مردانرا بمح

المصاعده فاطمه را در جوار رحمت كبری و  از فضل موفور رّب غفور رجا مينمايم كه كنيز عزيزش امة الّله گردی

 لنمايد جناب معين الحكما را از قب ابهٰی مشاهدهء جمال ه ب در حديقهء لقا فائز

۷۵۶ --- 

 ع،ع    بهٰی اال لبهاءءبرسان و عليك ا ابالغ كن و اين مناجات ابهٰی اين ضعيف القوی تحّيت ابداع 

 سن نوزده سالگی با برادرش هاشم و ابراهيم در بغداده ب و از بهائيان اسرائيلی منوچهر ملكوتی ابن يوسف   
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از آن در كرمانشاه بواسطه آقا سّيد اسد الّله قمی و  بعدعبد الوهاب حكاك ازين امر اطالع يافت و چندی  ٴواسطهه ب

عراق گرديد و بخدمات امرّيه و عضويت محفل روحانی  موفق بايمان شدند ولی برای تجارت ساكن سلطان آباد سينا

 تاسيس نمود . بود و باالخره سكونت طهران گرفت و خاندان ملكوتی سالها

ايمان شد و بشغل تجارت مشغول بوده بقدر امكان در ه ب فائز ۱۳۱۸ديگر موشی نيسان نصرت در حدود سال 

و خاندان نصرت ازو بر جای ماند و اخالفش  در طهران درگذشت ۱۳۵۸اين امر كوتاهی نكرد تا بسال ه ب خدمات

 ائيانی بودند چنانچه در قريهافرادًا به و يعقوب نصرت معروفند و در معمورات تابعه كرمانشاه نيز خصوصًا اسحق

با او برخی مبلغين ذهاب و اياب ٴ مرابطهه فائز بايمان شده ببغداد هم برای زيارت بيت رفت و ب دينور خدا داد خان

و معروف باين امر بود ولی بی پروا  خدا داده است و در بيجار گروس ميرزا موسی خطيب نّطاق كردند و ازو خاندان

 كرد ،تبليغ مي

 ---۷۵۷ --- 

داد كه ناچار باذربايجان رفته در  مرجع شرعّيات محل حكم علنی ارتداد و نفی او را محّمد حسنو حاجی شيخ 

سال  درگذشت و از ۱۳۴۳سال  درويش غالمعلی روشن كه ناطق و مبّلغ متين بود در حدود آنحدود درگذشت ديگر

بيجار احمد  از بهائيان بنوع حكمت خدمت كرد و مورد شتم و ضرب متعّصبين بود ديگر تا سال مذكور ۱۳۲۶

كربالئی محّمد  و نايب محّمد تقی و يوز باشی موسی و قاسم ناصر خاقان و نجفيان و ميرزا محّمد علی وكيل الرعايا

 از خاندان محترم آنجا كه مورد تعرض و تكفير و حكم قتل مّلاها حسن بقال و از معاريف آنجا شريف موهبت

در ادارات دولتی عضويت و در خدمات امری شركت و  كرمانشاه واقع شد و باالخره از وطن در آمده در همدان و

 خط بسيار زيباست . دارای

                *************** 

 گيالن          
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رجال بهائی و اوضاع آنحدود در حين غروب شمس  موقع گيالن و بالد و قرايش درين امر و اسامی و احوال   

رشتی معروف بنام بابی دّيانی كه شايد در  و كربالئی ابراهيم سمسار در بخش شش مسطور گرديد ابهٰی  جمال

مالقات كرده معتقد تاّم باو بود و بابيان ديگر بنام آقا  باذربايجان رفته بمالقات دّيان رسيد و باز هم ۱۲۷۱ حدود سال

 سّيد محّمد

۷۵۸ --- 

ی حسين مقّدس الهيجانی و حاجی حسن و و كربالئ داماد كاشی و حاجی محّمد رضا يزدی و مشهدی جعفر ميالنی

مّلا ميرزا مهدی شهر آشوب از بابيان مؤمن بعد  و كربالئی مهدی رشتی و نيز كربالئی محّمد حسن ميالنی و مّلا قاسم

مانند مّلا جعفر معلم و آقا مشهدی محّمد رحيم و  و نيز مهاجرت جمعی از بابيان قزوين به الهيجان ۱۲۷۰ از سال

و آقا سّيد جواد و آقا ابو تراب كه  شيخ محّمد نبيل و آقا محّمد صادق كالهدوز و حاجی نصير برادرش حاجی

اقامت تجارتی آقا سّيد جواد  اوًال در الهيجان و بتوسط آنان در رشت گرديد نوشتيم و موجب بر قراری ايمان جديد

و نيز عندليب شهير  ۱۲۸۵تا بسال  ۱۲۸۴تّجار رشت بنام سرای گلشن يسال  مذكور در الهيجان در كاروانسرای

سادات خمس و  شده بود و قيامشان بتبليغ و هدايت قريب بده نفر مانند ايمانه الهيجی كه در آن چند سال فائز ب

محّمد  تجارت باز كردن آقا شيخ كاظم سمندر و برادرش حاجی شيخ بّصار و برادرانش را بتفصيل نگاشتيم و حجره

پسرش  و بعدًا آمدن ۱۲۸۹حاجی نصير بامور حجره خود در سال  باالخره بر قرار كردنشان علی و ذهاب و ايابشان و

 نيز شرح داده شد كه باينوسائل كم كم رشت و الهيجان آقا علی با عائله و اقامت در رشت برای همان تجارت

 مركزی برای امر بهائی شدند .

۷۵۹ --- 

كه از  گيالن عبد الّله خان پيشخدمت نائب السلطنه كامران ميرزا والی ۱۳۰۰و نيز واقعه قبض و حبس بهائيان را بسال 

 را بخانه و بازار فرستاده بهائيانرا گرفته تحويل زندانبان فراشان جانب آنشهزاده حكومت يافت دو روز مانده بنوروز

عفراف رشتی ، مّلا آقا علی نصيراف ، آقا ميرزا مهدی ج دادند كه باين اسامی بودند حاجی نصير قزوينی ، پسرش
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عطار رشتی و آقا علی اخوان بّصار ، آقا جواد  علی واعظ رشتی ، ميرزا باقر بصار بقال رشتی ، آقا علی اصغر يوسف

استاد اسمعيل كليجه پز ، استاد ابراهيم كليجه پز ،  آقا رسول تاجر رشتی ، آقا محّمد اسمعيل صباغ قزوينی ، عطار رشتی ،

حسين حدی ، حاجی سّيد مهدی درويش و  اغ قزوينی و سه نفر ديگر از بهائيان يعنی آقا ميرزاابراهيم صب آقا محّمد

حبس همه را استنطاق كرد از بهائی  خود بزندان رفته زنجير بوسيده بگردن نهادند و در روز سوم درويش ديگر

الهدوز قزوينی و آقا ميرزا ك شده همه را بحبس نگاهداشتند و چند روز بعد آقا محّمد صادق بودنشان خاطر جمع

تفاصيل را در بخش  بابا وكيل را از الهيجان آورده نيز بحبس انداختند و تمام آن علی اشرف عندليب و آقا كربالئی

 ايران معاندين از خبر صعود حضرت  مانند ساير اقسام ديگر ابهٰی و در هنگام صعود جمال  ششم آورديم .

۷۶۰ --- 

در اثر قتل  ۱۳۱۳شدند و در سال  ولی وبإ عمومی اوضاعی بپا كرد كه همه ازين افكار بيروند الّله مسرور گرديدنبهاء

و نزديك بود كه گفتگوئی فيمابين  اقسام ديگر بعضی ميخواستند كه بنام بهائيان شهرت دهند ناصر الدين شاه مانن

سامان ميدان جوالن آقا  ه نقض آننكشيد حقيقت واقعه كشف و اعالن گرديد و در فتن مردم فراهم شود ولی طولی

رشت گذاشته  حسين كاشی ناقض با آقا مهدی برشت رفت و آقا مهدی را در جمال بروجردی بود كه حاجی محّمد

 رشت رفته با آقا مهدی حّكاك مذكور مؤانس گشت ولی دچاره ب خود با تن ديگر بباد كوبه سفر كرد و آقا جمال

اثر خود را بخشيد و ال سّيما عرفان و ايمان دوستان  ميرزا حيدر علی و غيرهخذالن و خسران گرديد و سفر حاجی 

حاجی ميرزا حيدر علی و ميرزا عليمحّمد  ظلمت و كدورت قبول نكرد و مبلغين از ابتدای اين دور امثال آنجا زنگ

در قزوينی و ميرزا سمن شهمير زادی و حاجی ميرزا محّمد تقی ابن ابهر و شيخ كاظم ورقا و حاجی مّلا علی اكبر

پی در پی  و سّيد اسد الّله قمی و حاجی ابوالحسن امين اردكانی و غيرهم عليمحّمد ابن اصدق و ميرزا محمود فروغی

ه ب ۱۳۱۵اتّفاق و اتّحاد و تبليغ تاثير بسيار نمودند و در حدود سال  رسيدند و در تثبيت ايمان و عهد و ميثاق و تحكيم

 قضيه زوجهء  ۱۳۱۶و در سال  ل روحانی رشت بر قرار گشت .د ابن ابهر نخست محفوور

۷۶۱ 
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امانت گذاشتند تا بكربال انتقال  تفرشی اتفاق افتاد كه بهائی نبود و اقوامش جسدش را برسممرحوم محّمد عليخان 

رسيد كه چنين تدبير بنظرش  ايمان تعلل كرد عاقبت چون اقوام و مردم بيكار تعقيب كردند دهند و چند سال خان با

و اقوام چنين گمان كنند كه  گنجانده تا حمل قزوين كند و بهائيان در آنجا دفن كنند استخوانها را در جعبه كوچكی

تسهيل كار بعنوان قليان كد و  كه گذاشته شد اره نيز در جعبه مانده بود جعبه را برای بعراق انتقال يافت و در جعبه

كاروانسرا از پشت قاطر  عنوان بقزوين فرستاد و اتفاقًا جعبه در قزوين ميانتا بهمين  تسليم آقا علی نصيراف نمود

شيخ محّمد  سرا فهميدند كه نعش و اّره است و بايد باقا شيخ احمد بن های، بزمين خورده شكست مّكاری و حمال

حاكم  لدولهو حرفها زدند و كدخدای محّله حاضر شد و بصدق ا علی برسد هياهو شد و مردم بتماشا جمع شدند

و  كشته باسم قليان كدو برای شيخ احمد بهائی فرستادند قزوين راپورت داد كه بهائيان رشت مسلمانی را با اّره

نمود وجوه نقدی بسيار خواستند و نيز مخابرات  حسب االمر شيخ احمد و عمش سمندر را بحبس كردند و تهديد

نصيراف بود ولی عاقبت بهّمت آقای  خطرات متوجه آقا علی شد و تّجار قزوين نيز برشت نوشتند و تلگرافی برشت

 حاكم رشت حقيقت كار آشكار شد و رفع غائله گرديد و سمندر باقر خان سعد السلطنه

۷۶۲ --- 

محّمد علی خان  و ميرزا ابراهيم خان گرگانی ابتهاج الملك با ميرزا   و شيخ احمد هم از حبس خالصی گشتند .

و با اشتعال و  زيستند لبهاءءعّكا كرده اّيامی در جوار عنايت حضرت عبدا سفری بارض ۱۳۱۸تفرشی مذكور بسال 

 كه تازه لبهاءءعمومی بهائيان رشت شامل عكس حضرت عبدا عكس ۱۳۱۹غيرت تامه عودت كردند و در سال 

 رشت چون بوطناشيإ مطب خود بعد از چند ماه اقامت در  برداشتند در ضمن كتابی كه معتضد الحكمإ خراسانی با

بود دست آويز او و حاجی علی صديق التجار شد و  بر ميگشت بمّلا ابراهيم نام سمسار مسئله گوی متعّصب فروخته

اعالن كردند و اراذل و اطفال لعن  بعضی از مّلاها و غيرهم تكثير كرده در معابر و مجامع پخش نموده تحريكه ب

ه نيران فساد كوشيد باء السلطنه والی گيالن هر چه در اطفنی نصر خان تنكاب،و ولي خواندند و زشت ميگفتند،مي

بر بهائيان هميكرد و  گشت و درويشی را واداشتند كه در اسواق و مجامع لعن تحريك مخالفين و رقبای او مشتعلتر
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اين بهانه  و و باالخره ناچار امر كرد سرش را تراشيده اخراج بلد نمودند حاكم هر چه منع نمود بر جسارتش افزود

درويش بهائی  استاد محّمد هاشم معمار قزوينی برادر ميرزا باقر شاعر و همهمه و جنبش معاندين گرديد و در آن اثنا

 از غسل و كفن  و دو شبانه روز جسدش مانده جمعيت بالعن و طعن مانع مرض حصبه درگذشته مسعود تخلص ب

۷۶۳ --- 

 

 و حّمال آنجسد را بصحرای واقع بين شهر و كرد محله بردند كه چند فراشبامر حاكم شبانه نائب و بودند و عاقبت 

روز بعد مّلاها و اراذل بواسطه همان فراشها خبر  معروف بباغ شاه است و بی غسل و كفن زير خاك كردند و صبح

شبانه بدستور  قطعه قطعه كرده بينداختند و باز اجتماع عموم كرده در آن صحرا جسد را از خاك بيرون كشيده يافته

حاجی مّلا محّمد خمامی مجتهد متنفذ  پاره پاره را زير خاك نمودند و حاكم چون حاجی باقر مالزم جسد حاكم آن

مقّلدين و متعصّبين هيجان كرده  مفسده بود بدار الحكومه جلب و ضرب و تاديب كرد مّلاها و شهر را كه پيشرو اين

امام زاده را كه بهائيان مستقيم ولی ٴ د حسين نيشابوری متولی جديد بقعهسّي و مجتهد مذكور آقا حاكم را بهائی گفتند

داد و چون در ضمن عكس عمومی  مجتهد نشناخته اعتماد تام يافته ويرا بخانه ملكی خود جای حكمت شعار بود و

منزل نميداد آقا  را و از توليت معزول نمود و چون در آن فتنه كسی او و عائله اش بود مجتهد از ملك خود بيرون

و اشيايش را  ها،پوشی خود برد و سكنی داد . و در حاليكه زن و بچه،قالی خانهه ميرزا ابراهيم جديد از بهائيان كليمی ب

 لعن ميكردند و لذا توقف سّيد مظلوم در شهر  بخانه وی ميبردند اطفال بيكار شهر سنگ زده

۷۶۴ --- 

در همانجا درگذشت و خاندانی  ۱۳۳۰سال  انواده در ساری مقيم گشت تا درناچار بمازندران رفته با خمعسور بود و 

اش با خبر شده بر او تاختند و ،و خانواده سيده ولی حاجی خمامی و مّلاها از پناه دادن ميرزا ابراهيم ب با ايمان داشت

ضای ابراهيم بخط عبری با ام خط فارسیه همدست شده توطئه و نيرنگی كردند و اعالنی ب دشمنان يهوديش با آنان

محّمد خمامی و  سقطها نسبت بمجتهدين بود و بدربهای خانههای حاجی مّلا از قول او ساختند كه حاوی شديدترين
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تعطيل نمودند  اول مّلاها چسباندند و مّلاها ندای وادينا بلند كرده اعالن آقا شيخ علی فومنی و حاجی آقا رضا از طبقه

پرسيد  هجوم بردند و حاكم كسی بنزد مّلاها فرستاده از منظور و علت سته بدارالحكومهو اهالی دكاكين و بازار ب

 تسكين فتنه ميرزا ابراهيم را جلوی دارالحكومه بسته چوب گفتند بايد ميرزا ابراهيم را تنبيه كامل نمود و او محض

تصريح گفت ه ی است و او هم بمرادش يا عباس افند زدند و مظلوم ندای يا حضرت عباس بركشيد و فراشان گفتند

حبس انداختند و بعضی ه مظلوم را ب آن و لذا فراشان چوب سخت و بسيار زدند و پس از اتمام عمل يا عباس افندی

خالص كردند و ازين عمل تجری  را محرمانه ديدند و ميرزا ابراهيم را از حبس حكومتی حاكم از محترمين بهائيان

 حاكم اسامی بهائيان داده قتل و نفی خواستند و صورته ب مّلاها و مردم بر زيادت شده

۷۶۵ --- 

 يرزا غالمعلی خان مدّبر الممالكخان ابتهاج الملك ، م اين اسامی بود ميرزا ابراهيم بهائی كليمی ، ميرزا ابراهيمه ب

 منير نبيل زاده ، آقا ميرزا يحيیعلی ارباب نصيراف ، آقا ميرزا  حاجی ميرزا محّمد ارباب ، آقا سّيد اسد الّله باقراف ، آقا

رضا زرگر ، آقا عباس آرد فروش ، آقا سّيد حسين متولی ، آقا  عميد االطبإ ، جهان بخش خان ، ميرزا محّمد عليخان ، آقا

معتضد الوزاره رئيس پست ، ميرزا باقر مسعود مّداح  آقا حكيم صارم االطبإ ، ميرزا باقر بصار ، ميرزا عليرضا خان ميرزا

روزی محض تسكين فتنه باطراف بروند لذا بعضی از  استاد محّمد هاشم . و حاكم ببهائيان ابالغ نمود كه چند رادرب

همان احوال حاجی ميرزا حيدر  اءو در اثن ابتهاج و مّدبر و متوّلی و بّصار و آرد فروش و زرگر بطهران رفتند قبيل

و همراهان از زيارت عّكا  غ كرد و برگشت و ميرزا القائیبندر انزلی وارد شد و حاكم اباله ب علی محض تبليغ

عزل نصر الّسلطنه ه ب و هياهو گشت و بالجمله دنبالهء اين فتنه طول كشيد و منجر رسيدند و بخانه نصيراف وارد شد

تصرف كردند همان  را نصر الّسلطنه سپهدار رئيس مجاهدين انقالبی گيالن گرديد ولی چند سالی طول نكشيد كه

 و ميرزا ابراهيم خان ابتهاج الملك  و ناچار بتذّلل نزد او شدند . مّلاها بعضی مقتول و ديگران منكوب

۷۶۶ --- 
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مّلايان برای اهل بهإ در رشت فتنه  چنانچه در بخش سابق نيز آورديم باقدام بعضی ۱۳۲۰سال مذكور كه در آن

طهران شد بالجمله سالها عضو ه تبعيد ب ران گيالنوليخان تنكابنی ( سپهدار _ سپهساالر ) حكم برخاست و بحكم

محل توجه و عنايت مركز امر  و مصدر انواع مساعدت و خدمت و مركز رتق و فتق امور امريه و مّهم محفل روحانی

واقعه بقرب رشت كه  بعض از جنگليها كه در بخش سابق شّمهء نگاشتيم در قريه بدست ۱۳۲۹بود و باالخره در سال 

ديگر سادات خمس سابق  گرديد و از او خانواده واسعهء ابتهاج بر جای ماند . بود مقتول و در قم مدفون متصرفه اش

سر قبر آقا در طهران را در ه ب طهران در اثر دفن جسد آقا مير علينقی در قبرستان معروف الوصف و فتنه حادثه در

و از آنان خاندانی وسيع  باالخره مقيم طهران گرديدنصرالّله كهترين برادر پنجگانه  بخش سابق آورديم و آقا سّيد

خصوصًا آقا سّيد رضا  باقراف و نيز خمسی معروفند و در خدمات امريه شهرت دارند تاسيس شد كه نسبت بجدشان

 بود . لبهاءعبدا جامعه و محفل روحانی و در اروپا چندی در موكب حضرت كه سالها در رشت و طهران عضو فّعال

 بقال رشتی كه در طول مّدت سه  ا باقر بّصار سابق الذكر پسر كربالئی موسیو ديگر ميرز

۷۶۷ --- 

اعمی شد  مع هذا در آثار  بتاثير گرانی زنجير محبس و غيره ماًال چشم درد گرفته باالخرهماه و چندی حبس گويا 

ديگر از  برادران و برخی شعری خود قرار داد بالجمله استخالص بّصار و را تّخلص بّصارش خواندند و او همان

رشت صورت گرفت و در رشت بعلت تعرّضات اهالی و  سجن رشت باقدام اقربايشان و بنيك نفسی امام جمعه

برادران و عائالت در آنجا ماندند و همی  از خريد و فروش با او نتوانست اقامت كند بعشق آباد رفته با امتناعشان

داشت و متجاوز از دو ماه اقامت  در عّكا حضور ابهٰی ورديم هنگام صعود تبليغ كرد و تا چنانچه آ مديحه سرود و

نمود مأمور بسفر مازندران  نسبت بحضرت غصن اعظم گرديد و حسب دستور مراجعت يافته فائز بمعرفت و اخالص

آنگاه حسب  ميثاق نمود و پياده جميع حدود مازندران را طی كرده نشر انوار عهد و با دامادش ميرزا يوسفعلی سوار

و اهالی  كرد و مّلايان بر آشفتند ابهٰی و عاشقانه بی مالحظه و پروا نشر امر  االمر برشت رفته رايت تبليغ بر افراشت

شد و چون پس از اّيامی عودت كرد اعدا شروع بهيجان و  شورش كردند و بامر حكومت تبعيد بيكی از قرإ بعيده
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الّسلطنه ( سپهدار سپهساالر ) بطهران رفته نصر ران گيالن وليخان تنكابنینمودند و با مساعدت باطّنيه حكم تعّرض

 مّلايان تعّرض كردند و حكمران  شد و بعد از چندی بوطن برگشت باز ۱۳۲۰و اين بسال  بماند

۷۶۸ --- 

سفر  عشق آباده ب خروج وی نمود الجرم در فصل زمستان با عائله و حال پريشانه باصرار شاهزاده عضد السلطان 

 حضرت بمازندران رفت اوًال در ساری و بعدًا در بابل اقامت آن كرده قريب سه سال اقامت نمود آنگاه حسب امر

مشغول گشت و الی آخرالحيات در بلد مذكور مقيم بود و چند بار مسافرت  ابهٰی خدمات روحانيه در امر ه جسته ب

سن تقريب شصت و هشت سالگی  در ۱۳۴۰ت و در سال و قفقازيه و گيالن نموده نشر امر كرده برگش بتركستان

و بعض ابيات از او  موجود است لبهاءو از حضرت عبدا ابهٰی و آثار متعدده از قلم عّز  درگذشت و در حق وی الواح

 : غزل نيز از اوست  آورديم و اين

 نگر ردور اعظم را پس از بهرام و هوشيد

 ان پرور نگرگر بهوشی درنگرايند ور ج                

 دورهء اعظم همانا دور بهرام است و بس

 عهد جان پرور نظر كن دور هوشيدر نگر                

 دور انديشی بهل دوران دور اين دورا

 هم بظاهر هم بباطن عين يگديگر نگر                

 عهد آنرا هر چه دانی اندرين مدغم ببين

 در و مضمر نگرعصر آنرا آنچه يابی ان                

 آنكه فرموده است اصل منشعب ز اصل قديم

 آری اين فرمان بدست اكبر و اصغر نگر                

 اصل عين فرع آمد فرع آمد عين اصل
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 هر دو را چون خفته دريك بالش و بستر نگر                

۷۶۹ --- 

 هستی هر فرع از اصل است ليكن اصل را

 شكوه و با صفا از شاخ و برگ و بر نگرپر                      

 اصل هر شيئی بود معروف از آثار فرع

 اصل بيفرع و ثمر را چون تن بی سر نگر                       

 فرع گر از خود سخن بی اصل راند باطل است

 فرع را بی اصل خود چون جيش بی سرور نگر                

 كل يوم را هوفیشان در قرآن بخوان

 اين مضامين را بهر طومار و هر دفتر نگر                        

 اين همان شمس زمستان است ديدستی ولی

 صولتش در صيف سوزان چون تف آذر نگر                

 ديده را احوال مساز و چشم يك بين بازكن

 اصل را با فرع خود از ديدهء اعور نگر                       

 شدش دكتر فروغ الّله كه سالها درخصوصًا خلف ار خاندان بصاری همه درين امر ثابت و قائماند و باز ماندگانش

بهائيان است و برادرش آقا مشهد  همگان و دستگير عموم بينوايان و عضو محفل روحانی و سر حلقه بابل محبوب

كرد و  لبهاءحضرت عبدا كه سفری نيز بعّكا رفته درك حضور ۱۳۰۰سجن رشت بسال  علی سابق الذكر محبوس

 در بندر جز مشغول  مازندران شد و در امور تجارتش اختالل روی داد و عاقبت باالخره چندی مقيم ساری بابل

۷۷۰ --- 
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بعد از  در سن شصت و پنج بدرود جهان گفت و خاندان معنوی۱۳۳۴كسب و كار گرديد و در ماه صفر سال ه ب

ٴ در عشق آباد با پيشه ۱۳۰۰ت بسال رشتی نيز محبوس رش اصغر عطارخود باقی گذاشت و برادر ديگر آقا علی 

 درگذشت و خاندانی بر جا گذاشت و خواهرشان ليلی خانم لبهاءزيد نيز قبل از صعود حضرت عبداگصرافی اقامت 

رسول آقا و وفات يافت . ۱۳۳۰مقيم گرديد و در سال  سابق الذكر در اواخر عمر از عشق آباد ببابل مازندران رفته

ولی چون  از خالصی از آن حبس چندی با مشقات بسيار در رشت بماند قناد رشتی مسجون مذكور در رشت پس

 صوب سلطانه اجبار از پدر گرفته بمادر دادند مايوسًا منفردًا ب زنش را بی طالق شوهر دادند و پسر كودكش را به

پسر مّلا مجيد رشتی و واعظ بود كه  ۱۳۰۰سال  سآباد عراق رفت و مفقود گشت و آقا مّلا يوسفعلی مذكور محبو

را هم تبليغ كرد تا بسال مذكور بحبس افتاد و پس  بهائی شد و آقا حسين برادر خود و نيز پدر ۱۲۹۴سال  در حدود

عشق آباد شتافت و بتشويق و تبليغ و ه ب پذيرفتند و نه راحت و آسايش داشت،چون نه او را بمنبر می از خالصی

درگذشت و پسر  در عشق آباد ۱۳۲۴چنانچه شمهای مذكور شد تا تقريبًا در سال  پرداخت،ت و آثار ميتالوت آيا

 گشت و زن و دختر مّلا يوسفعلی و برادرش مشهدی  جوانش ميرزا جالل هم هدف گلوله و مقتول

 

۷۷۱  --- 

بهائی شد و  ۱۲۹۵حدود سال جعفر رشتی كه در  مذكور بعد از او ماندند و اما ميرزا مهدی جعفر اف پسر درويش

روس مستخلص گرديد و ناچار بمهاجرت  دخالت قونسوله و بيانی يافت و در حبس مذكور افتاد و چون ب عرفان

ه بهائيان شركت تجارتی چای ب ی ازختجارت رسيد و با بره كار و مشقات داد اندوخته كرده به ب عشق آباد شد و تن

ايران هم نمود و سفری  انگهای چين رفت و سفر تبليغی و تشويقی در بعضی بالدبه ش نام اميد تاسيس نمود و دو سفر

عودت از آنسفر  كه در ۱۳۳۷و بصدد تعمير بيت بغداد بر آمد ولی در سال  كرد لبهاءحيفا و محضر حضرت عبداه ب

 لوح عمومی نام نفوس مذكور الواح و آثاری است خصوصًا دره و ب برشت آمد بيمار شد و بسالی ديگر درگذشت

قوله اال حلی " صد هزار طوبی از برای نفوسی كه در  جمله الّله بعنوان بهائيان گيالن مذكورند از آنبهاءاز حضرت 
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يصّلين عليهم اهل ملكوت االسمإ و الجّنة  باليای عظيمه در سبيل مالك احدّيه مبتلی شدنده و ارض ميم ب نيش و رأ

ه هر نفسی از ايشان صعود فتاب افق ملكوت كه آب لك العادل العليم الحكيم قسمو رائهم لسان الّله الم العليا و عن

نازل و با او صعود نمودند اّن الحّق بلسانه ذكر  عاّلين و كروّبين و مالئكه مقرّبين كل باستقبال روح مّطهرشِء النمود َم

 و يذكر من يصعد و يذكر فی هذا المقام عبده الّنصير اّلذی من صعد

۷۷۲ --- 

و شاعر و از منشيان  و اما آقا ميرزا حسين شاعر متخلص هدی مردی عارف صعد الی الّله فی سجن اّلرا و اّلشين ..."

مذاكرات مذهبی  صدد تحری بر آمده بهائی شد و هنگاميكه در موقعه ب ۱۲۹۴حكومت رشت بود و در حدود سال 

 گفت :اين رباعی بديهه  واقعه شهادت بديع و عكسش را شنيد و ديد

 طفلی براه حّق سر و جانرا نثار كرد

 در نزد هر شهيد بسی افتخار كرد                

 حيرت ازين معامله افزوده عقل گفت

 الحّق بديع نقش بديعی بكار كرد                

 د ورفت و تقاضای حبس نمود و زندانبان مالحظات كر خود بزندان ۱۳۰۰و هدی خلق جديد شد و در واقعه حبس 

و هم حبس بهائيان گرديد و زنش از او تعرض نمود و  باالخره بحكومت خبر داد و ناصح فرستادند هدی نپذيرفت

نايب الحكومه مستخلص گشت ولی او را تبعيد  بماند تا آنكه بتوسط امام جمعه و شاهزاده يحيی ميرزا چند ماهی

گذاشت و شرح احوال نفوس مذكور مقداری  ود و خاندانیرفته سالها در آنجا شمع جمع بهائيان ب كرد و او بارومّيه

 و اما حاجی سّيد مهدی و رفيق درويشش از بالدی ديگر و عشق آباد نيز بيان گرديد . ضمن آذربايجان

۷۷۳ --- 

 غير معروف بوده و در روز گرفتاری بهائيان با غيرت تمام برشت آمده دكانی بطبابت بر قرار كرده و نزد بهائيان نيز
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نمائيد و هر دو را حبس ولی زنجير نكردند و گفته شد  زندان رفته گفتند يا اينمظلومانرا رها كنيد و يا ما را هم حبسب

در آورده خواست انتحار كند ولی او را مانع  سّيد مهدی از شدت تأّثر زنجير بهائيان غفلة چاقو از جيب كه حاجی

 خالصی يافتند . ندان بسر بردند و باالخرهخالصی آخرين محبوس بهائی در ز شدند و هر دو تا

آقا محّمد ابراهيم صّباغ قزوينی و آقا محّمد اسمعيل  و اّما آقا جواد عطار رشتی و آقا محّمد اسمعيل صّباغ و نيز

شش تن در همانروز اول حبس بمنازل  و آقا محّمد ابراهيم كليچه پز و كربالئی بابا وكيل الهيجانی هر كليچه پز

 و اّما حاجی نصير شرح احوالش بنوع تفصيل در بخش  اسالميت خود گرفته مستخلص گرديدند . رفته نوشتهمّلاها 

 با كمال حكمت و مالحظه قطعه ۱۳۱۹بهائيان در سال  شش نگاشته گرديد و پسرش آقا علی نصيراف با معاونت

ردی دلير و از اشراف بلد و از بهائيان قزوينی كه م زمين مدفن مذكور والد شهيد را بنام حاجی ميرزا محّمد ارباب

 بود از قاسمخان والی خريداری كرد غير معروف

۷۷۴ --- 

 او و استاد هاشم معمار مذكور در بخش سابق هم استه ب خطاب لبهاءو حاجی در زيارت ديگر كه از حضرت عبدا

رشت موّظف  در دائرهء حكومت ديگر ميرزا محّمد علی خان سابق الذكر بعنوان يا سراج اّلشهدإ مخاطب گرديد .

 وفات نمود و خاندانش خصوصًا خلفش ۱۳۳۰مقيم شد و بسال  طهران كرده مهاجرت ب ۱۳۲۰بود و در فتنه سال 

ديگر ميرزا آقا صارم األطبإ سابق الذكر و پسر   يعنی دخترش و هم پسرش دكتر برافروخته بنار ايمان بر افروختهاند

محترم دائرهء پست در مجالس و محافل اهل بها  جوانی فاضل و خليق و از اعضإميرزا داود خان رضوانی  ارشدش

نمود ديگر ميرزا اسد الّله خان تاجر  و والدش بعد از او وفات ۱۳۴۰خواند و در حدود سال ،نيكو مي الواح و اشعار

دّيان خوئی بود و  مندانو عالق فرانسه در رشت والد مرحومش مشهدی ابراهيم از معتقدين باشی در قونسولخانه

سعيد را نشان داده واقعه بيان  نام نهاد و او را با خود بعراق عرب برده مدفن آن شهيد فرزند خود را بدينرو اسد الّله

بين جامعه اهل بها و اعضإ  سنين صغر بايمان بديع اشراق گشت و سالها در رشت فيما كرد و ميرزا اسد الّله از همان

 ونيز ميرزا ابراهيم اسرائيلی ديلمانی مورد تعرض اعدا د .محفل روحانی همی درخشي
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  ۷۷۵--- 

شد ويرا بمحضر حاجی مّلا محّمد خمامی مجتهد عنود  هيجان كردند و شورش ۱۳۲۰بود نوبتی كه اهالی در سال 

ودند و چادر گرفته برای اهالكش حاضر ب و در حاليكه انبوه رجال و نسوان اسلحه و سنگ و چوب زير عبا كشيدند

شدی و او جواب گفت كه چون  بازخواست كرده گفت تو يهودی بودی بس نبود كه بابی هم عبارت مجتهد بدين

بعينها مانند دورهء ظهور مسيح  دانستم كه براهين حقيّتش و هم علل اعراض معرضين تحقيقه از اين امر اطالع يافتم ب

بشريعت آبا و اسالف  ذيرفتم و حال اگر بر گردم ناچارمهمه را بيك نظر و بيكبار پ و حضرت محّمد است و بدينرو

شوی و در  مجتهد بدو گفت بلی اگر موسوی باشی بهتر از آن است كه بابی خودم كه تورات است ثابت مانم و

بيم  معمار كه در بخش پيش نوشتيم چون نصر السلطنه حكمران هنگام شورش مّلايان و عوام و بيرون كشيدن جسد

گماشتگان حكومت بفلكه بسته با چوب همی زدند و  ا تبعيد نمود فرمانداد ويرا در جلو دارالحكومهكرد و جمعی ر

عباس خود استغاثه ميكند و بيشتر زدند و  حضرته يا حضرت عباس همی بر كشيد و ظالمان گفتند او ب او فرياد

ف زاده برومند ميرزا يحيی ، ميرزا ديگر برادران يوس عضو محفل روحانی رشت بود تا درگذشت . بالجمله او سالها

 مسيحّيت و اسالم ايمان بدين امر  و آقا خان اسرائيلی سياهكلی االصل كه بود از توالی قبول خليل

۷۷۶ --- 

و باالخره بطهران رفته  و تشكيل و خدمت بودند و حجره تجارت منسوجات داشتند و سالها عضو جامعهآوردند 

اشرار مقتول  ماليات دولتی شد و در ماموريت بروجرد و لرستان با گلوله حصليناقامت گزيدند و آقا خان عضو م

اتحاديه  برومند بر قرار است ديگر ميرزا ابراهيم اسرائيلی همدانی گرديد و از برادران خصوصًا از ميرزا يحيی عائله

آن بندر  داريم در،سطور مياخوالش كه در قسمت بندر پهلوی م كه گنج ايمان را بوراثت از مادر داشت با مادر و

مفتوح شد و  شركت بوده بعدًا برشت منتقل شده دواخانه اتحاديه مقيم شده ابتدا در دواخانه خالش دكتر رحيم با

روحانّيه در  بهائی ميدخشيد و عضو فعال در محفل روحانی است و عائله متدرجًا ترقّيات مالی نمود و سالها در جامعه

رفته بزيارت فائز گرديد و باالخره در رشت درگذشت و از  حيفاه لده مؤمنهاش سفری باين امر تاسيس كرد و وا
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مردی جليل و  و كارگشان فعال امور انام كه بهائيان رشت ميرزا غالمعلی خان مدّبر الممالك از اعيان بلد مشاهير

صهر  وصًا پسرش مدّبر خاقانبهائی و مورد حّل و عقد امور بود خص عارف و ناطق و دلير سالها عضو محفل روحانی

 گذاشت ديگر مّبصر الملك و سعيد الملك برادران سردار ابن اصدق شهير خانوادهء از مدّبر درين امر بر جا

۷۷۷ --- 

سابق الذكر  و از اشهر مشاهير مهّمين ثابتين آقا علی ارباب قزوينی منصور مشهور رشتی در شمار بهائيان با اثر بودند .

آشنا و  قوت و استقامت در ايمان بديع و در راستی و درستی نزده ب شهيد كه چون والد سعيدشابن حاجی نصير 

در رشت محل احتفاالت بهائی و پذيرائی مبلغين و  بيگانه معروف و بكمال قدس و تقوی موصوف و خانه شان

اق آقا شيخ كاظم سمندر باتف ۱۳۱۸در سال  شده تحمل تعرضات و تعديات شديده از اعدا و اشرار نمود و مسافرين

بسر برده مراجعت نمود و  لبهاءعبدا غالمعلی بارض عّكا رفته چندی در جوار فضل و الطاف حضرت و پسرش آقا

و مبلغين گرديد گر چه  فروشی پرداخت و خانهاش محل احتفال و پذيرائی واردين مسافرين مستقًال بتجارت و امانت

متعصبين با وی خريد  اد انام تهيه حجره و معامله با مردم برايش مشكل شدو عن بعلت شدت شهرت باين نام و تعّصب

موفق  كاروانسرا ممانعت نمودند ولی متدرجًا در امور كسب و معاش و فروش نكردند حتی از گرفتن آب از چاه

از  ولی محفوظ ماندو مكررًا نيران فتنه و فساد افروخته گرديد  بسر برد ابهٰی شده ايام را بعزت حقيقی و خدمت بامر 

خان بهائی رشتی درگذشت و خويشان متوفاة  آنجمله خود چنين حكايت كرد كه چون زوجه آقا ميرزا محّمد علی

  عتبات عراق عربه قصد نقل به غير هم از مسلمين بودند نعش را ب و كه علما

۷۷۸ --- 

 نزد من آورد كه ميخواهم اين قليان كدومستطيلی نهادند  و پس از مدتی استخوانها را در صندوقامانت گذاردند 

كنند معذالك ،را در چنين صندوق تعبيه نمي كه قليان قزوين بفرستيد و با اينكه در خيالم گذشته را با متعه تجارتی ب

قزوين دفن كنند و چون كاری بود  فرستادم آنگاه بمن گفت كه نعش زنم بود ميخواهم احباب در با مكاريان

نوشتم و همينكه چاروادار  نمی پذيرفت ناچار تفصيل را باقا شيخ احمد برادر زاده سمندر بيریگذشته تغيير و تد
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شديد باين  سمع كدخدای محل كه عداوته آن پيدا شد و نعش را ديدند و ب صندوقرا بقزوين رساند شكستی در

 سمندر را با پسرش ميرزاقزوين خبر دادند و او بطمع جلب مال  طايفه داشته رساندند و بصدق الدوله حكمران

داشت كه بهائيان رشت كشتند و جسد را برای  عبدالحسين و آقا شيخ احمد مذكور گرفتار حبس نمود و اظهار

نشنيد و هر قدر احبای قزوين كوشيدند ثمر نداد  قزوين فرستادند و سخنان صدق محبوسين را بسمع اصغا بهائيان

و استشهاد كنيم كه مّيت كشته نبود و  ت و اجازه داد كه برشت بنويسدمبلغ يكصد تومان از سمندر گرف آخر االمر

گيالن نوشته راهنمائی باخذ  مذكور بقزوين فرستاده شد و خود نيز بسعد السلطنه حكمران برای صرفه جوئی بطريق

 رسيد همهمه در بين تجار و غيرهم افتاد ورد زبان خاص و رشت iمال نمود و چون خبر ب

۷۷۹ ---  

و روز بعد اخوی را بحجره فرستادم حجره را باز  گشت و با برجی از احباب واقعه را مطرح كرد شور نموديمعام 

زدند و حكومت و نائب و فراشان دندان  شد كه جمعی كثير در دار الحكومه مجتمع شده دامن بر آتش كرد و معلوم

ذهاب و اياب نمودند و من متوّكًال علی  روانسراه.ق فراشان پی در پی بكا ۱۳۰۰واقعه سال  طمع تيز كردند و مانند

رخصت حجره ندادند و چون بدار  بيرون آمدم در بين راه فراشها رسيده مرا اخذ نمودند و الّله برای حجره از

كرد وارد شدم محضر  جلو آمد كيفّيت را پرسيد شرح دادم و مرا نزد حكمران داللت الحكومه رسيدم فراشباشی

داشت و  پس حاجی سّيد رضی فومنی از اعيان بلد كه با من دوستی از علما و تجار و اشراف ديدمحكمران را مملو 

 واقعه را پرسيد و من در كمال صراحت و صرامت گفتم خيلی جنب حاكم جالس بود مرا نزديك طلبيده حقيقت

نمود ديدم مطالب را  معرفی كرد بيان ما وقع حاكم iتعجب كرد آنگاه در جای خود درب در نشستم و او مرا ب

را تقرير نمودم و حّضار تمامًا بحيرت فرو  نكرد و من بنوعيكه از حال طبيعی خارج بودم كامال قضيه درست بيان

كرد گفت حقيقت واقعه جز  معرض و مبغض كه مقابل حكمران نشسته مينوشت بمن پرخاش رفتند ولی منشی باشی

 صدقه م و حكمران مردی بيغرض بوده پس باو تشّدد كرده ب اين است من بی اختيار شده

۷۸۰ --- 
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و صدق تقرير مكشوف گشته و صورت تلگرافی از  كالم برد و ميرزا محّمد عليخان را نيز طلبيده تحقيقات نمود

سمندر فرستادم و تمامت معرضين  حكومت قزوين مخابره كردم و مكتوبی نيز گرفته با پست برایه ب حكمران گرفته

پس گرفتند و نيز در سال  و احباب قزوينی نيز اقدام كرده صد تومان مذكور را از حكمران شدند مايوس و محروم

كردند و لذا مردم با ارباب  بحدی كه تقريبًا سه سال مّلاها معامله با بهائيان را حرام فشار معاندين زياد شد ۱۳۲۰

نمود " كه از جمله  سابق آورديم حكايت كه در بخش ۱۳۲۰واقعه فتنه  مذكور معامله نكردند و او خود در ضمن

حاجی  ايام درويشی روزی بكاروانسرا در آمده و زشت گوئی از امر كرد محكومين بنفی از بلد من بودم و در چنان

ه كه در كاروانسرا حجره داشتند انديشه از مال كرده مرا ب ميرزا محّمد ارباب قزوينی و آقا سّيد اسد الّله باقراف

كردند و تو را نيز تبعيد مينمايند بخانه برويد و  بيده اظهار داشتند كه چون احباب را بطهران تبعيدخود طل حجره

رفتم و شب و روزی ماندم و شهرت  خانهه چندان اصرار ابرام كردند كه مراعات حجره خود نكرده ب بيرون نيائيد

اقوال احباب مذكور بدر  بمراعات احوال وكرد نپسنديدم از خانه بيرون رفتم ولی  يافت كه فالنی از ترس فرار

 عادت هر روزی هنگام صبح و نيز عصر تمام بازار را گردش كردم كاروانسرا عبور نكردم و بر خالف

۷۸۱ --- 

قريب بهشت ماه امتداد يافت و آنچه از مردم طلب  و سقط و دشنام از مردم ميشنيدم و بخانه برگشتم و اين احوال

نمود  اءختم و از حاجی مجتهد خمامی استقتفرو ل مبلغ چهار صد تومان جو بتاجری متعّصبندادند فی المث داشتم

هرگاه وجه را باو بدهی ذّمهء تو مشغول  فالنی بدهم يا نه مجتهد گفت چون در بابيتش شكی نيسته ب كه وجه را

مطالبه كردم جواب گفت در  جرمسلم دارد وجه را باو بده و اگر نه مال امام است و من از تا خواهد بود اگر وارث

ديدم خط و مهر  وجه را تحويل گير و صورت سئوال و جواب را بمن ارائه داد محضر حاجی خمامی حاضر شو

مذكور پس  خواستم خط را بخرم بمن نداد ولی حاجی ميرزا محّمد ارباب خود حاجی خمامی است و تا پنجاه تومان

 يم وصول نشد و چون هشت ماه بيكاریلبهاءگرفت و باقی ط از تاجر از مدتی بعنوان اينكه وجه از مال او بود
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در  آقا سيد الّله صالح ندانستند گفتند بهتر اين است مذكور منقضی شد خواستم بكاروانسرا بروم حاجی ارباب و

نسرای ندانستم و باالخره باجرت كران حجرهای در كاروا كاروانسرای كليميان حجره بگيريد و من سزاوار عّز امر

نهايت سختی كه كسی خريد و فروش ه ب كه جمعی از تجار كليمی و مسيحی ميزيستند گرفتم و دو سال كامرانيه

 آب از چاه بگيرم و ناچار از خانه زير عبا نهانی آب ميبردم بسر نكرد و حتی نگذاشتند

۷۸۲ --- 

 فته ماندم ولی احدی داد و ستد نكردتعمير شد حجره گر بردم و چون سرای نمكی متعلق بشريعتمدار بعد از حريق

در سرای مذكور بنای  ۱۳۲۷كردند تا آنكه سال ،مي ام ميامد مردم او را توبيخ و مالمتو هرگاه كسی نزد حجره

نمودند و مصاريف را بر احاد سكنه تقسيم  خوانی گذاردند و چادر بزرگی زدند و تمامت حجرات را تزئين روضه

و حاجی شيخ محّمد آخر از همه  ن كرده سهم خود را داديم و شروع بروضه خوانی شدرا تزئي كردند ما هم حجره

منعقد و  تعّرض اين امر كرد و مجلس روضه در عشر اول صفر از صبحه شروع ب رفت و،منبر ميه روضه خوانها ب

ه ب ما قرار دادند و ندای فرو نگذاشت و منبر را مقابل حجره ٴذّره روضه خوان مذكور همه روزه از لعن و دشنام و افترا

را از  كاروانسرا اين بابی در خانه اش اجتماع ميكند و مردم حاضرين نموده بر منبر چنين گفت ای مسلمانان ای سكنه

كشيد و تمامت ريزيد چرا نميگفت چرا نمي محافل نسبت دادهه نمايد و انواع امور ناشايسته را بخارج مي دين

رونق بازار خود باو تأّسی و اقتدا  خيره نگاه ميكردند و سائر روضه خوانها هم برایدوخته  ها بمنحاضرين چشم

ه نشست ب،كسی می همه حجرات مملو از مستمعين ميشد بجز جلوی حجرهء ما و اگر نمودند و هنگام روضه جلو

 حجره ما خورد و پس از ختم مجلس تمامت حضار از درب،نمي ماند و چائی ما راتوبيخ و مالمت اعدا نمي

۷۸۳ --- 

واقعات جبن و بيم احاطه كرد و دو برادر ميرزا  نگريستند و نفوس ضعيف االيمان را از اين،گذشته خيره بما مي

پای منبر حاجی شيخ در مجمع انام حاضر  از احباب مخلص ثابت بعلت ايمان برادر بر خود لرزيدند و ابراهيم جديد

مرحوم بود استاد باقر از  اءبّن نام بّنا بر زبان راند و مقصودش استاد هاشم كردند و نيز چون مكرر شده تبری از امر
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نروم ولی استقامت  حاضر شده تبّری كرد و احباب اصرار داشتند كه من بكاروانسرا مستضعفين بترسيد و پای منبرش

 بسكنه كاروانسراروز دهم بهمين منوال سلوك نمود و در آنروز  و پا فشاری را صالح برای امر دانستم و تا

را امتداد دهيد زيرا كه مقصودی بزرگ دارم و همه  خطاب كرده چنين گفت خواهشمندم سه روزی ديگر روضه

شما بگويم و در آنجا چنين اظهار ه ب گفت فردا عصر در كاروانسرای ميرزا بابا حاضر شويد كه مطلبیو قبول كردند

حاضر ميشوم و تا در  نميشود و فردا من از فالن در كاروانسرا شخص را نسازم قلبم آرام داشت كه من تا كار اين

را  كار او را بانجام برسانم و همه متّفق شدند و خبر بمن رسيد و خود حجره فالنی ميروم و شما هجوم كنيد كه بايد

الّله بخانه كاروانسرا كردند مخصوصًا آقا سيد اسد ه ب برای آن روز حاضر و مهّيا كردم و احباب ممانعت از رفتن

داشته باشيم و از مقّدرات الهّيه رو بر  كنان گفت بكاروانسرا نرو و ترا خواهند كشت گفتم بايد استقامت آمده گريه

 نگردانيم و من باختصار

۷۸۴ --- 

صرف كردم و با ميرزا غالمعلی موقعی بكاروانسرا رفتم  وصّيتی در دفتر خود نوشتم و علی الّصباح با عائله چای وداع

آتش نينداخته بودند و مباشرين روضه متحير و  چراغهای بازار روشن بود سماورها را برای مستمعين روضه كه هنوز

وجه امانت در حجره بود بامانت  كه در چنين روزی از همه اّيام زودتر آمدم و مبلغ ششصد تومان متعجب شدند

محيط كاروانسرا را پر  تم و جمعيت متدرجًاسپردم و مهّيای تحمل هر پيش آمد نشس حاجی ميرزا يوسف متحده

محّمد از  و حتی زنان در زير چادر مقداری سنگ گرفتند تا حاجی شيخ كردند بعضی شش لول با خود آوردند

 بود ملتفت شدم كه بعضی از مباشرين روضه مقداری مكالمه همان داالن كه وعده كرد رسيد و من تمام توجهم باو

بر منبر بر آمد و ذكر سوئی ننمود و من از ما وقع  ابل حجرات گذشت و اقدامی نكرد و حتیبا وی كردند و او از مق

نام روضه خوانی ويرا آگاه كرده بودم ه ب در چهارم اّيام روضه خّطی بشريعتمدار نوشته از تهيه افساد خبر نداشتم فقط

خبر يافته برای جلوگيری  حكمران نيزبا جمعی از اعيان در آنروز بمجلس روضه حاضر شد و  بعدًا مكشوف شد كه
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روضه قصد تمديد اّيام  فرستاده در حجرات كاروانسرا حاضر بودند ولی مباشرين از فساد گروهی از نائب و فراش را

 بود بايشان گفت معلوم است كه خيال فساد داريد و چادر داشتند و تنی از سكنه كه مردی صالح

۷۸۵ --- 

چند روزی بعد از آن با مباشرين روضه مالقات  ند و لذا آن اوضاع خاتمه يافت و منبزرگ كه بر پا بود از جای ك

بدين وسيله آنچه از احوال سابقين در كتب  شيخ محّمد پيام فرستادم كه ابدًا از شما محزون نيستم چه حاجیه كرده ب

واقعه مذكور بعضی از روسای مسّلح  و در برای العين ديدم و متشكر از حّق شده بر خود ميبالم انتهی " و سير خواندم

از فتنه محتومه روز بعد خبر  سوار با تفنگ همراه داشت برشت وارد شد و در شب مذكور ٴعده از احباب قزوين كه

آقا علی  حاضر بودند و مهّيا شدند كه اگر فتنه شروع شود بزنند و بالجمله يافت و در آن روز با اسلحه در كاروانسرا

بودند و در استقامت و عمل بتعاليم و انواع خدمات مالی و  شان پيوسته دچار تعرّضات و حمالتارباب و خاندان

شد و  ۱۳۴۹و وفاتش در رشت بسال  ۱۲۶۴سال ه در راه عقيدت و ايمان فتور ننمود و تولدش در قزوين ب غيرها

متولد گرديد در  ۱۲۷۹ ساله وين بماند و پسر كهتر حاجی نصير بنام آقا فضل الّله در قز نسلش از دو دخترش بر جا

روحانّيت ه ب درگذشت و دختر حاجی نصير كه در ايمان و اخالص و خدمت ۱۳۴۸رشت اقامت داشت تا بسال 

 ۱۳۲۴ كرده سالها در رشت فيمابين جامعه درخشيد تا در سال يادگار پدر بود باقا محّمد اسمعيل قزوينی ازدواج

 ديگر از بهائيان گيالن ميرزا شفيع خان كه در اجتماعات ای ماند .درگذشت و نسلش از يگانه دخترش بر ج

۷۸۶ --- 

پهلوی بدست برخی از جنگليان مقتول گرديد و ميرزا  اشعار نعيم بلحن مؤثر و جّذاب ميخواند و باالخره در بندر

يم رشت گشته مق ۱۳۰۷شش از همدان بسال  خليل همدانی كه بنوع مذكور در بخش اءاز ابن اءعميد االطب يحيی

درگذشت و ميرزا مهدی شريك امين  ۱۳۴۷ ساله بهائی تأسيس كرد سالها عضو محفل روحانی بود تا ب خاندان

مشغول و بخدمات در اين امر مألوف آنگاه در  در قسمت همدان چندی در الهيجان بطبابت و جّراحی سابق الوصف

روحانی منتخب بود باالخره  سالها بعضويت محفل مطبش را مركز برای اجتماع و تبليغ نمود و رشت مقيم شده
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بود ديگر مشهدی  اقامت دارد و آقا حسن آقا تاجر طّواف سالها عضو محفل روحانی بطهران در سالهای شيخوخت

 مهاجرت بعشق آباد كرده و در آنجا درگذشت و آقا مشهدی باقر عطار و مّلا يوسف روضه خوان كه باالخره

آقا تقی و آقا رضا زرگر و دكتر پطرس طاشجيان  مضان و مشهدی قاسم زرگر و اخوانشاسمعيل و اكبر خان و ر

كربالئی عباس عالف كه بواسطه ميرزا آقا  و خواجه موسس كاسپاريان و ميرزا عبد الوهاب خان و نيز اهل ديار بكر

ج ماند دست از تبليغ و شغلش نا رائ بی اختيار تبليغ كرد و شهرت حاصل نمود با اينكه كسب حكيم فائز شد و

  درگذشت ديگر بارون ماركارها طاكورسيان قسيس ارمنی ۱۳۳۵نكشيد و در سال 

۷۸۷ --- 

 ايمان شد و شبی در خانهه ئز بفا  ۱۳۱۸  حدود سال  واعظشان درو طليس عثمانی معّلم مدرسه امريكائیه اهل ب

ور مبّلغ امريكائی پروتستانی را حاضر نمود و و مسيو شل قريب بيست و هشت تن از ارامنه جمع كرد اءاالطبّ عميد

منزلش رفت تا انجيل بياورد و ه ساخت كه چون ب خان بهائی صحبت بهائی كرده شولر را مغلوب،محّمد علي ميرزا

گرفت و بدينطريق چند تن از آنان  ورزيده ششلول كشيدند و مدّبر الممالك ششلول از دستشان ارامنه تعّصب

و زوجه اش پيرو كليسای  ماركار را خارج نمود و الجرم در دائره دولتی مستخدم گرديد اتصديق كردند و كليس

 درگذشت . ۱۳۴۸كرد و باالخره ماركار در حدود سال  پروتستان شده با وی همی معارضت

 نوشتيم مركزيتی قوی از اهل بها بود و با مركز رشت و قزوين در الهيجان بنوعيكه در بخش ششم شرح و تفصيل  

تبليغ بانجا ذهاب و اياب مينمودند و شرح و حال ميرزای  ارتباط كار داشته مبلغين و مسافرين برای تجارت و هم

ساكن الهيجان و اخالفشان در قسمت قزوين  در قسمت فارس ثبت است و نيز شرح احوال مهاجرين قزوينی عندليب

نيز در بخش ششم تفصيل داده شد و او  ۱۳۰۰سال و از جمله آنان آقا محّمد صادق كالهدوز مسجون  باشد،ثبت مي

 و از مؤمنين اولّيه آنجا و مورد بلّيات و مشقات بسيار بود كه پس خالوی سمندر قزوينی

 ۷۸۸--- 
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حبس به الهيجان مهاجرت كرد و از مناديان اولّيه اين  از چوب خوردن از دست بازاريان قزوينی و حكومت و مدتی

ويرا فراشان از جانب حكومت برشت  ۱۳۰۰ و كار مشغول و عائله بر قرار كرد تا در سالدر آنجا بود و بكسب  امر

و پسر ارشدش ميرزا اسد الّله از الهيجان  انداختند و بعد از سه ماه بيمار شده در محبس وفات يافت برده در سجن

كه در قبرستان محلهء استاد سرا نمود  پدر را با چند حمال بغسالخانه برد بعد از غسل و كفن دفن برشت آمد و جسد

ازو بر جای ماندند و در  زرع بديوار شرقی مدفون بود و اخالف با ايمانی ۵جنوبی  ديواره زرع ب ۳گذر بيجاركن 

و شهرت در  يا صادق مذكور ميباشد و خاندان مشهدی غالمعلی كه قدرت خطابه ب بهاءاهللالوح عمومی حضرت 

 و باطرافش از لنگرود و نيز قريه گلشن كه سادات هراتی از احبا ا قيام ورزيدندبلد داشت بنصرت امر و حمايت احب

چون ابن ابهر از عّكا مراجعت كرد آقا مشهدی غالمعلی  ۱۳۱۵ماندند بتبليغ پرداختند و محفل روحانی را در سال ،مي

وفات  ۱۳۴۰ر حدود سال غالمعلی سابق الوصف د الهيجان برشت خواسته دستور داد تا تأسيس كرد و مشهدی را از

بهائيان مصدر خدمات بوده بزراعت و تجارت  و پسر ارشدش ميرزا كوچك سالها با غيرت ايمانيه در جامعه. يافت

 ورزيد باالخره در طهران درگذشت و مشهدی غالمحسين چای اشتغال

۷۸۹ --- 

 گذاشت و حاجی آقا خان سابقوسيعی در اين امر برجای  وفات نمود و خاندان ۱۳۵۰سابق الوصف در حدود سال 

 بيانات مقّدسه و استدالالت اثباتيه از حفظ ميخواند و الوصف در دائره حكومت كه با لسان گويا و حافظه توانا

در آنجا درگذشت و هشتاد و دو سال از مراحل  شيراز رفتهه طهران آمد و به ) از رشت ب ۱۳۱۴سال ه باالخره ( ب

عمر بپايان برده در دائره دولتی موظف بود و  رزا صادق خان در نهايت اخالص و ايمانپايان رساند و ميه ب زندگانی

مدتها در رشت عضو مخلص جامعه  درگذشت و عائله برجای گذاشت ديگر آقا شيخ مهدی كه طهرانه عاقبت ب

 ايمانی از او برجای ماند . بهائی بود و خاندان اهل

آقا ميرزا محمود شريعتمدار بود و ميرزا محمود  راهيم شريعتمدار ابنو از معاريف احبای ايندوره آقا ميرزا اب

مصطفی واشريعتا فرمود " در  با احّبا كرده عندليب ترجيع معروف " تا شريعتمدار شد محمود شريعتمدار معارضه
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ی تا آقا مشهدی غالمعل ابراهيم مذكور هنگاميكه بعزم تحصيل روانه عراق عرب شد حّقش گفت ولی پسرش ميرزا

دارم  كرد و زمان وداع بوی چنين گفت آقا زاده محترم بشما وصيتی را مشايعت نيم فرسخ خارج بلد وي

 علمی تحقيق و تدقيق كند و هر صدا و ندائی كه بگوشتان  خواهشمندم فراموش نفرموده عمل نمائيد خوبست در هر

۷۹۰ --- 

طبقه مردم معاشرت كند و هر چه شنود بگوش دل  با همه تعقيب و تجسس نمائيد و انسان دانا بايد در مسافرترسيد 

نشويد و بعد از سنينی چند كه پدر در  تا شايد بمقصود رسد و انشإ الّله در مراجعت بوطن مّلای خشك اصغا نمايد

مشهدی غالمعلی بديدارش رفت  و پسر از نجف برای جلوس بر مسند پدر وارد وطن شد همينكه الهيجان درگذشت

خود جويا گشت و او ٴ باوی مالقات كرده از عمل بتوصيه استشمام نمود و در خلوت ش رائحهء آشنائیاز سخنان

 و تفحص در اخبار مأثوره دانستم كه عالمات و آثار ظهور موعود جواب گفت كه بدان عمل كردم و بتجسس

در نجف برخوردم كه معروف  نامی آذربايجانی آشكار گرديد و از طايفه بابی جويا شدم و باقا سّيد محّمد صادق

 حين حركت مالقات نمودم كه حاجی ظهور قائم موعود را بر من مدّلل و ثابت كرد و كتابفروشی را نيز ببابی بود و

و او مرا بازل داللت كرده در  را در طهران نشان داد و لذا او را در طهران مالقات كردم و ميرزا هادی دولت آبادی

داده كه  سخن گفت و بعضی الواح بوی ابهٰی علی با وی در خصوص امر  دی غالممن مؤثر نگشت و لذا مشه

 چنانكه حقايق را در مجامع بنوع تلويح و اشاره گوشزد اهالی. موجب ايمان و اطمينانش گشت و منجذب گرديد

 د عبدالوهاب و ميرزا حسن آقا و ابن عم خويش آقا سّي همی كرد و برادران خود ميرزا جعفر و ميرزا محّمد حسين

۷۹۱ --- 

اعدا گرديد و بالجمله در حقش آثار  نمود و اين موجب اشتعال و جوش و خروش احّبا و بغض و حسدرا هدايت 

و در سه سالگی  در طهران متوّلد ۱۲۶۶ديگر حاجی واعظ بسال  .درگذشت ۱۳۳۸سال ه و ب متعدده صدور يافت

از  نش ويرا با خود بزيارت مشاهد متبركه عراق بردند و پسوالدي بمرض آبله مجّدر و از دو چشم محروم گشت و

و علوم نقلّيه و عقلّيه را هم فراگرفت و از واعظين و  دو سالی عودت كرد و با اينحال علوم ادبّيهء فارسيه و عربيه
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و و شهرتی بسزا در علم و فضل و زهد  به الهيجان آمده سكونت جست ۱۲۸۹گرديد و در سال  ذاكرين بر منابر

مقامی رسيد و از  چنانه نمود و مورد حيرت و ورد السن بود كه ضريری از صغر سن ب تقوی و نطق و بيان حاصل

 و از قدس و ورعش همی تمجيد مينمودند و گروه شيخية بلد با همه وسعت معلومات و محفوظات و از طالقت لسان

كرده بارائه كتب و اقامهء ادّله او را بعقيدت  ٴعقيده هتعّصب متّشرعی كه او را بود بنوع احتياط باوی مصاحبه و مكالم

كرد ،محّمد كريم خان كه قبًال لعن مي حاجیه در آوردند و او در آن ايمان ثابت و مشتعل گشت و حتی ب شيخيه

ظهور موعود نمیپسنديد و  مطالب ويرا در مسألهء معراج النبی و در معاد و رجعت و در باب حسن نظر يافت ولی

 نسبت بامر بديع طالب تحقيق در اين امر گرديد و چون مؤمنين از جهت تعّرضهای خان مذكور كم كم

۷۹۲ --- 

نياورد و پس از قريب دو سال با حاجی قلندر مشهور  امر حكمت و احتياط ميكردند كسی را برای مذاكره بدست

اطالعی غير كافی حاصل نمود و سنينی  كرد و درويشيش در گيالن بتبليغ اشتغال يافت مالقات و مذاكره كه با لباس

رسيد و عرفان و ايمانش تكميل  تا آنكه كتاب فرائد تأليف آقا ميرزا ابوالفضل گلپانگانی بدستش بدينحال گذشت

اش بودند و برای عّدهء ،عائله خود را تبليغ نمود كه از آنجمله آقا شيخ مهدی شيخی و گرديد الجرم عائله و محرمان

ميدان مناظره و مّحاجه ه ب فرستاده بحضور برای مّحاجه و استدالل طلبيد و هيچ يك دعوت ٴاها نامهنوزده تن از مّل

شيخی با وی مخاصمة و  الّديناءكه حاجی سّيد حسين قاضی و حاجی ميرزا به قدم نگذاشتند ولی طولی نكشيد

روضه خوان  ی ميرزا نظام الّدينحسب رقابت بتوهين پرداختند و حاج تشهيرش كردند و برخی از وّعاظ و ذاكرين

 كرد و او بمنبر بر آمده اعالن ايمان خود و دعوت مّلاها پی تحقيق محّلاتی با وی در مجلس روضه خوانی طرفّيت

شيخی بخصمّيتش برخاسته اهالی را تحريك  نمود و منبر را وداع گفت و حكمران حاجی امير خان امين الديوان

شده بمحلهء احباب قرار گرفت و فقط  كونه اثاثيه اش را بيرون ريخت و او ناچارخانه مستاجره مس كرده و مالك

 كرد و او ناچار مدت يكسال خانه نشين گشت و جمع كثيری امام جمعه از وی حمايت

۷۹۳ --- 



583 
 

جائی رسيد كه امام جمعه هم نتوانست حمايت ه ب پی تحقيق اين امر نزد وی آمد و شد كردند و اندك اندك كار

جای ديگر رود الجرم با وجود تاّبی ه ب در حّقش زمزمه ميكردند و پيام داد كه حاجی واعظ از الهيجان و اهالیكند 

قزوين مهاجرت نمود و  چارپای چه كه خطر هجوم و سرقت از طرف مردم بود ، او بشهر چاروا داران از كرايه

و جاسب و نراق و  يز زنجان و همدان و كرمانشاهمقيم شده بتبليغ پرداخت و ن بدستور محفل روحانی قزوين در آنجا

سيد  متواليًا سفر بتبليغ كرده برگشته بقزوين اقامت داشت و حاجی طهران و يزد و گيالن و توابع قزوين و غيرها

چندی مختفی گرديد و باالخره خانه را فروخته بمحلهء  جمال مجتهد قزوين بصدد قتل و غارت بر آمد و او ناچار

صف مبلغين قرار داشت و سالها در قزوين بتبليغ  ت جست و بالجمله حاجی واعظ با مساعدت محفل درسكون ديگر

محفل روحانی برای تبليغ بكرمان رفت و  و تدريس ذكور و اناث بهائيان پرداخت و نوبتی حسب دستور و تشويق

و خاندانی از وی بر قرار است و . تدر قزوين درگذش ۱۳۵۸آنجا را قبًال نگاشتيم و عاقبت بسال  تفضيل واقعه فتنه

قرار گرفت شرح  همت اوه كه فی الحقيقه قسمت غالب نشر اين امر در گيالن ب ميرزا علی اشرف عندليب الهيجی

 در اين بخش در قسمت فارس مسطور است . احوالش ٴتفصيل در بخش شش و تتمهه احوالش ب

۷۹۴ --- 

قزوينی  در اوائل سنين اين امر مّلا عبد الحسين و مّلا جعفر واعظ. يمسياهكل و ديلمان بنوعی كه در بخش ششم آورد

آقا  با ۱۲۷۰مكتبداری پرداختند و پس از مّدتی بسال ه شده ب قريه كلشتاجان واقع در جوار سياهكل رفته ساكنه ب

را سوق  خطش پسران هموجب وصّيتنامه موجوده به كه ب هراتیه سّيد حسين و آقا سّيد باقر پسران سّيد احمد مشهور ب

در ظّل امر قرار گرفتند و ميرزا كاظم  شان،ايمان شدند و عائلهه امر داد سخن ازين امر گفته هر دو فائز ب توجه باينه ب

يغما نمود و تبعيد كرد و آنان  را الهيجان و مالك قريه آنان را ضرب بسيار كرده اموالشان خان نائب الوزاره حاكم

 باز آمدند و آقا سّيد احمد بن آقا سّيد حسين به سياهيكل رفته متأهل والی گيالندر عهد مشير السلطنه 

معاشر شد و آقا شيخ ضيإ الدين روضه خوان و متوالی  و متوقف گرديد و در بازار قريه بكتابت اشتغال ورزيد و با اهالی

ريه فقط آندو مؤمن باين امر بودند و از سالی در ق آقا دو برادران را كه مالك امالك نيز بود تبليغ نمود و چند بقغه
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آل اسرائيل ساكن رشت برای تجارت و  متعصب انديشه ميكردند تا آنكه ميرزا ابراهيم جديد از احبای اهالی عامی

جديد الورد از نجف و مرجع  مشغول شد و با اهالی معاشر گرديد و آقا ميرزا احمد مجتهد بزازی وارد سياهكل و

  ۱۳۲۷ وسيع و ذوق سرشار بوده آگاه ازين امر كرد و در آن اثنا سال ه با معلوماتاالحكام قريه را ك

۷۹۵ --- 

 اسالم بود در الهيجان تبليغ شد و بيدرنگ بديلمان برگشته حسين منتصر الوزارة كه با اطالع در ديانتميرزا محّمد

ن امر نمود و با چند مجلد كتب و آثار كه صحبت اي عائله و منتسبين خود را تبليغ كرد و با اعالی و ادانی بی پروا

الوزارة خان نصير،دند امثال محّمداسمعيلآم جمعی از مؤمنين فراهم را هدايت كرد و متدرجًا، ازمهمينٴ ّدههمراه برد ع

ميرزا موسی خان و محّمد رضا خان  ميرزا ابراهيم و ميرزا عليخان و ديگر اكبر خان و ميرزا محّمد خان و و برادرانش

و آقا ميرزا  هدايت و آقا ميرزا صغر و آقا ميرزا رضا و آقا سّيد رضا و آقا درويشعلی عباسخان و آقا ولی و ميرزا و

ذهاب و اياب كردند جمعی مؤمن شدند و آقا ميرزا احمد  آقائی و غيرهم و متدرجًا مبلغين و بهائيان ديگر بانجا

و نوعی شد كه در كوی و برزن صحبت  تبليغ پرداخته ب مذكور هم توسط شريعتمدار الهيجان كامل شد و مجتهد

رشت نخست ميرزا  محفل روحانی در آنجا تأسيس گرديد و در قريهء سنگر واقع در قرب اين امر بميان بود و بعدًا

 ۱۳۲۸ و مورد تعديات واقع گشت و نتيجه بدست نيامد و در سال آقا جان طالقانی چندی در آنجا ساكن شد

و  سّيد باقر هروی مذكور بانجا آمده سكونت كرد و متاهل گشت سّيد اشرف هروی بن ۱۳۳۳سال درگذشت تا در 

موفق بتأسيس محفل  ۱۳۴۴نفر را هدايت نمود و در سال  نه ۱۳۴۹مّدت ده سال بايقاظ اهالی پرداخت تا در سال 

 گرديد و بعدًا شمار مؤمنين اضافه شد و قوت گرفتند و در عين روحانی

۷۹۶ --- 

 كه در ايندور سلطنت پهلوی بنام بندر پهلوی مسّمی گشت ل مخالفتها و تعّديات نيز رخ داد . بندر انزلی سابقحا

بهائيان مقيم آنجا دكتر رحيم خان بن حكيم  در اين مرور ؟؟؟؟  در عالم بهائی نمايان گرديد و يكی از معروفترين

كه نزد آنان مسيحی شد و بصدد بودند  رسه مبّلغين امريكائیاز آل اسرائيل و فارغ التحصيل از مد دانيال اسد آبادی
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زليخا و برادران و  اقدام خواهرشه در آن بندر سكونت گرفت و ب ۱۳۱۸نمايند بسال  كه ويرا از مبلغين مسيحی

علت  هو ب و ايمانش داشتند باالخره با عائله اش در اين امر قرار گرفت بستگان كه ازينطايفه بودند و سعی در اقبال

توجه يار و اغيار گرديد و خانه اش محل نزول مبلغين و  شهرت طبابت در امور زندگانی و حسن اخالق مورد

درگذشت و  ۱۳۴۰و باالخره بسال  و مركز امور امرّيه گشت و از جانب حكومت رياست صحّيه يافت مسافرين

قرار داشت و دخترش زليخا  ؤمنين همدانو حكيم دانيال مذكور خود نيز در صف متقّدمين م خاندانی بجای گذاشت

ابراهيم  ايمان گرديد و عائله مؤمنه از برجای ماند خصوصًا خلفش ميرزاه ب مشتعل ۱۳۰۳مذكوره در حدود سال 

 خدمات در سبيل اين امر گرديد و از پسران ديگر حكيم دانياله ب اتحادّيه سالها در رشت عضو محفل روحانی و قائم

 نام اتحادّيه بر قرارند و از معاريف مؤمنين آنحدود ه ب ش نيز عائله امرّيهء واسعه برجای ماند و همهميرزا رضا و برادر

۷۹۷ --- 

رياست گمرك بندر جز داشت و از آنجا  ۱۳۱۳در سال  ابراهيم خان سرهنگ از اهل غازيان بندر انزلی بود كهميرزا 

و بيگلربيگی رئيس كمرك بنادر دانست  جعت كردهر زيارت حضرت غصن اعظم بعّكا رفت و چون مراه ب سفری

واگذاشت و او عاقبت بسال  توقيف و مبلغ پانصد تومان جريمه نمود و باز رياست بندر باو را در سليمان و آراب وي

و ميرزا باقر نانوا و  مازندران مدفون شد و ما ذكری ازو و آقا خان كماندر خان همانجا درگذشت و در ساری ۱۳۱۸

طهرانی كه  ميرزا آقا خان ۱۳۱۳در بخش ششم آورديم و نيز در سال  د عبد الرحيم تبريزی و مشهدی اسد الّلهآقا سّي

رشت  اقدام ابتهاج الملك كه امور بندر های شمال را بيگلربيگیه ب در بخش ششم شرح احوال نموديم ببندر انزلی

مسافرين بهائی گرديد و در همان سال كه  محل نزول در يد او واگذاشت مستخدم گمرك شده بماند و خانه اش

 معاندين ويرا تعقيب كردند و بعدًا متدرجًا حاجی ميرزا نسبت قتل ناصر الدين شاه را باهل بها دادند برخی از مردم

با شوهرش ميرزا محّمد صادق و غيرهم از مبلغين  حيدر علی و ميرزا محمود رزقانی و سمندر و ابن ابهر و فائزه خانم

كردند در آنخانه نزول مينمودند و ميرزا ،مي بهائی كه بارض عّكا و عشق آباد از آن بندر ذهاب و اياب فرينو مسا

 اعتضاد الوزاره رئيس پست گيالن باتفاق آقا ميرزا آقا حكيم عليرضا خان
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۷۹۸ --- 

خان را از حّمام عمومی  سنه در آن بندر ميرزا آقا كه بعّكا ميرفتند نيز مهمان او بودند و در اين ۱۳۱۷رشتی در 

آمد و خبر فوت ميرزا ابراهيم سرهنگ مذكور را  ميرزا محّمد عليخان منشی از بندر جز ۱۳۱۸كردند و بسال  ممانعت

دكتر قشونی الهيجی  اءاالطب وصّيتش جسدش را بساری برده جنب قبر ميرزا حاجی آقا عميد آورد و آنكه حسب

و بندر انزلی شد و بمنزل  د كه حاجی ميرزا حيدر علی از خارج وارد ايرانچنين فتنه ش ۱۳۲سال ه دفن كردند و ب

حاجی را با رئيس پست  رئيس پست از بهائيان نزول كرد و اهالی كه در حين ورود ميرزا حسين خان بن رفيع الملك

خانه كنند و رئيس  هب دادند و فتنه برخاست و مردم باجتماع خواستند كه هجوم ديدند خبر بسّيد علی نام امام جمعه

رسيد كه  گيالن در رشت كرد و از او جواب بشجاع لشكر رئيس توپخانه پست تلگراف بنصر السلطنه سپهدار والی

 والی نامه نوشته اجازت ورود برشت خواست وه علی هم ب خانه رئيس پست را محافظه نمايد و حاجی ميرزا حيدر

با ميرزا محّمد عليخان رشتی كه برای بردنش برشت  يد و حاجیجواب رسيد كه شهر منقلب است اولی آنكه برگرد

طومانيانس در ظلمت شب حاجی ميرزا حيدر ٴ ماندند و باالخره ارامنهء اداره در خانه رئيس پست محصور آمده بود

 وارد كردند كه توانست برگردد و كربالئی مؤمن معاند از اداره كشتیه علی را ب

۷۹۹ --- 

سازد و طومانيانس جواب شديد بوی داد تهديد  زا آقا خان را از شغلش در آن اداره منفصلمذكور خواست كه مير

را معزول كردند و چون برشت ميرفت  صالح و چارهء جز سكوت نديد ولی ميرزا حسين خان رئيس پست كرد كه

ه گروهی احتفال روحاني در بندر پهلوی محفل روحانی تأسيس بود و در اجتماعات او را پی نمودند و بالجمله

ازدواج كرده عائله  االيمان از اهالی كه با بنت آقا شيخ مهدی الهيجی مذكور نمودند و آقا حسن آقا ثمری قوی،مي

حكومت از  پست و مالزم خدمات امری بود و آقا سّيد آقا جان مستخدمٴ ر قرار داشت مباشر خدمت در دائرهثمری ب

 شت .اهالی آنجا نيز در جمع مؤمنين قيام دا
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                ************** 

۸۰۰ --- 

 مازندران            

در بسياری از بالد و قرای مازندران  ابهٰی شمس  نوعی كه در خاتمه بخش ششم منتهی گرديد در هنگام غروبه ب  

برسی و اخالف و يره طشه ٴة السيف قلعهبقّي ميان معدودی از كثير از مؤمنين اين امر ميزيستند كه در آن جماعاتی

وفات  ۱۳۲۲از اصحاب قلعه تقريبًا در سال  چنانچه آقا علی بن مشهدی حسين ,حال كبر سن بودنده باء منتسبين شهد

جهان درگذشت و آقا مشهدی علی بهنميری  ازين ۱۳۱۲حسن بابی شهير سابق الوصف در حدود سال  يافت و ميرزا

از  ٴاخالص و شهرت زيست و نيز عدهه ب رزا غالمحسين سالهادرگذشت و خلف وحيدش آقا مي ۱۳۲۶ در حدود سال

مذكور نگاشتيم و از اعقاب  شدند و شرح احوالشان را در بخش،افاضل ملت شمرده مي رجال و اعاظم مملكت و از

و رايت امر  معدودی نيز تازه قبول ايمان كرده در صف مؤمنين وارد شدند عرصه آمدند وه متقّدمين نيز جمعی ب

 قسمت گرديد و معارضين عهد و پيمان در سنين اوليه در اين،مي و آثار ميثاق در انظار عام و خاص مشاهده ٰ ابهٰی

بيفشانند و از سلطنت ميثاق بكاهند و آقا جمال بروجردی  ايران نيز مانند ديگر اقسام سعی بسيار كردند كه بذر نقض

 علی فت و اسفار مبلغين ازحاجی ميرزاحيدرنگر ثمر و بری حدود نمود و با بعضی مؤمنين مراسله كرد ولی،بدين سفر

۸۰۱ --- 

در مقابل اعمال آنان سّدی بزرگ  و غيره و مخصوصًا مقام عرفان و نفوذ آقا سّيد محّمد رضا شهميرزادیاصفهانی 

و جور و  احوال همگی كوشيد پی در پی سفرها كرده در تثبيت ايمان و تقويت اجتماع و بود و آقا سّيد محّمد رضا

امور  اولياء معاونته حمايت متنفذين از مؤمنين و به جاری بود و گهگاهی ب طايفه نيز كماكان ستم و تعّرض بر اين

 مشروطيت طلبی بر اين گروه بيطرف و بيمداخله در امور كه در اّيام انقالب مّلیٴ گشت و فتنه و حمله،مرتفع می

رسيدند در بخش سابق مسطور  و معدودی بشهادت و قتل گشتند سياسی واقع شد و دچار تضييق و تبعيد و حبس

ساكن ساری بن مّلا محّمد تاجر كتابفروش معموره  التّجارمّهم اين واقعه آقا ميرزا محّمدعلی مشير اءو از شهد .گرديد
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در مشهد و  و كيفيت ايمان شيخ مذكور بن باقر و مّلا محّمد مذكور پسر عم شيخ احمد فانی شهيد شهير بود نشابوری

ادرنه را در بخشهای سابق آورديم و  در بهاءاهللامعموره و باالخره شهادت وی در اّيام حضرت  نشر آن بواسطه او در

در منزل پسر عمش آقا مّلا محّمد پدر  ه.ق ۱۲۸۳حكايت است كه شيخ احمد در تبريز در سال  از مشير التّجار چنين

داروغه و بيگلربيكی از جانب حكومت  م و سّيدی مهمان بود و شبانه صادق خانذبيح الّله نا مشير التّجار باتفاق آقا

 شدند و جمعيت بسياری از سرباز و فّراش بخانه مّلا محّمد ريخته مامور دستگيری آنان

۸۰۲ --- 

يخ از چندی مّلا محّمد و سّيد را رها نمودند و ش غارت كردند و چهار نفر را كت بسته برده محبوس ساختند و پس

تاريخ نبيل در سابق آورديم و آنكه با شيخ  ذبيح الّله را شهيد كردند و اين مخالف است با آنچه موافق احمد و آقا

درگذشت و خلفش ميرزا محّمد علی  در طهران ۱۲۹۸محرم  ۷آقا ذبيح الّله نبود و بالجمله در  فانی شهيد شده

بود و پس از رشد به پيشه  در تبريز متوّلد شده ۱۲۸۱ل شوا ۱۴گذشته از شب يكشنبه  مذكور در ساعت پنج و نيم

متواليًا بتجارت اشتغال  و در طهران و تبريز و رشت و همدان و ساری و استر آباد پدری يعنی تجارت مشغول گرديد

حسن سلوك و  و اشتغال جست و اين سال سوم اقامت و تجارتش بود و در ورزيد و باالخره در ساری سكونت

 ثروتی نرسيد و كفالت عائله وسيعی ميكرد و زير قرض همه چند ب تی با مردم قصوری نداشت و هرآداب و دوس

اش بهّيه خانم بنت ميرزا عنايت الّله علی ،و زوجه رفت ولی معذلك با متانت و كفايت و سخاوت امور ميگذراند

دختر و داماد ميزيست و سه اوالد يكی  سالگی با بود و ام اّلزوجه بنام فاطمه سلطان در حدود سن هفتاد آبادی شهير

نصر الّله شش ساله و سوم دختر دو ساله و ديگر از  اسد الّله پانزده ساله و مشغول بتحصيل ديگر بنام ميرزا بنام ميرزا

 وحدت خانم پانزده ساله دختر ديگر ميرزا عنايت الّله و ديگر اش،عائله

۸۰۳ --- 

و شرح واقعه شهادت بدينطريق شد كه در ورود اشرار  ت الّله كه فاقد ابوين بودميرزا عبد الّله پسر زاده ميرزا عناي

گريختند مشير التّجار شايد باعتماد بعدم مداخله خود در  مشروطيت خواهان بمازندران با آنكه بسياری از اهالی ضد
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از ديوار كوچه باال آمده  تنی از اشرار ۱۲۳۰محرم  ۱۳انقالب و بنيك نفسی خود برجای ماند تا در ظلمت شب  امور

پيرهن و زير شلوار بحياط كشيده  شد و در را باز كرده اشرار در آمده بخوابگاهش ريختند و او را با اش،وارد خانه

اهل البيت كشيدند و  داشتند در مقابل چشمش گوشواره و دست بند از گوشها ودستهای دستها از پشت بسته نگه

گروه مسلمانان  غريب دست بسته و اهل بيتش ناله و ضّجه نمودند كه ای آن و آنچهصندوقها و اثاث و زيور گرفتند 

شبانه  اجناس حجره و خانه و اثاث البيت مال شما باشد مرا رها كنيد ايد تمام،شماها كه كليد حجره را هم گرفته

 ضربت با قنداقه تفنگ جوابی بغير او توسری و سيلی و كتك و دست اهل بيت خود را گرفته ازين شهر بيرون رويم

 و فرياد اهل بيت فضای شهر ساری را احاطه نموده يكنفر از آن اشرار نشنيدند و رحم بر آنها ننمودند و صدای ضّجه

جستند و غير از لباس شب كه در بر آنان بود لباس  از خوف اشرار جرئت بياری آنان ننمود تا چون از غارت فراغت

 آنمظلوم غريب را پيش انداخته با توسری و پشت بر جا نگذاشتند قابل و ناقابل

۸۰۴ --- 

 تعاقبش روی بكوچه كرده شبانه ديوانه وار پراكنده شيون گردنی از خانه بيرون بردند و اهل بيت بيچاره برهنه در

بباغ نموده در خانه را از بيرون بستند و آنمظلوم را  ميكردند اشرار با ضربت ته تفنگ و توسری آنانرا درون خانه

داشت و مقابل خندق واقع شده  معروف بصدر العلما بود و تقريبًا تا خانه چهار صد قدم مسافت ميرزا عسكری كه

التماس كرد كه قلمدان و كاغذ  مظلوم تر از باغ مذكور نگه داشتند كه تير باران كنند و آنباال بود بردند و بيست قدم

گوش ندادند و  ادرش بنويسد كه بازماندگانش را جمع آوری كندكلمه وصيت ببر ازين خانه گرفته بدهند كه چند

 ديوار باغ گرفت و آن سه تير يكی بقلبش اصابت كرد از پشته ب تير بارانش كردند و سه تير باو اصابت كرد و باقی

از پشت زهار خورده از سفيد ران در گذشت و  بناگوش گرفته از بناگوش ديگر گذشت و سّومه در رفت ديگری ب

و جسدش تا قرب ظهر روز بعد در  خندق انداختنده داشت كه پاهايش را گرفته بر زمين كشيده ب هنوز رمقی در بدن

و هنگام ظهر نايب  بيتش از خوف اشرار جرئت نكردند كه بسر شهيد خود روند گودال خندق افتاده بود و اهل
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مّلا مجد  قبرستانه شهيد را ب دفن نمايد و جسد آن مامور شد كه كشته ها را غالمعلی نام واحد العين از جانب اشرار

 و از آن واقعه تا قريب چهار ماه با آنكه ديوار كوچه را تراشيدند الدين برده در آنجا غسل داده كفن و دفن كردند

 ۸۰۵ ---  

ا محّمد باقر از حاصل شد برادر ارشد آنشهيد آقا ميرز آثار خون وی باقی بود تا بعد از چند ماه كه فی الجمله امنيت

بعنوان آقا ميرزا محّمد  ٴزيارت نامه لبهاءرسيد و قبر او را از آجر ساخت كه مفقود نباشد و از حضرت عبدا طهران

قبل از بشهادت  در ساری ۱۳۴۰محرم سال  ۱۳. ودر همانشب پنجشنبه آقا ميرزا باقر رسيد علی شهيد و خطابی برای

 قتل آوردند و او تقريبًا پنجاه ساله و در عقيدته ساز ساروی را ب د ساعترساندن مشير التّجار مذكور آقا محمو

و داخل در مذاكرات مشروطيت و وكيل الجرائد شد و  بهائی مشتعل بود ولی حكمت كرده خاندانش خبر نداشتند

بگردنش وارد شده غارت كردند و ريسمان  نگاری ميكرد و در شب مذكور اشرار ابتدإ بخانه او از ديوار وقايع

انداختند و در همانروز سيزده محرم  چاهه كشيدند تا خفه شد و جسد را كشيدند تا زير حمام خرابه ب انداخته آنقدر

شب بعالوه آندو  و در آن در آوردند غسل داده در امامزاده عبد الّله كفن و دفن نمودند باالخره جسدش را از چاه

او را  اءاموال و اشي تّجار اصفهانی را نيز اشرار بعد از ريختن بخانه و غارتامين ال نفر بهائی مذكور آقا محّمد اسمعيل

 بيرون كشيده تير باران نمودند و آقا ميرزا حبيب نام خرازی چندين زخم مجروح و مجبوب كرده و از خانهه ب

 محرم ۱۳فروش اصفهانی را چند روزی بعد از واقعه مذكور شب 

۸۰۶ --- 

ساری است دو نفر ديگر از  اءكه از قر( ارطه) ارطی در ماه فروزك و ۱۳۳۰در ماه صفر  تير باران كردند و ايضًا

را كه بعضی از بهائيان  محّمد تقی و ديگر آقا مير صفر را بشهادت رساندند شرح آنوقايع بهائيان را يكی آقا شيخ

 محل نوشته چنين است :

و احّبای مخلصين بود در زمان فتنه و آشوب محّمد علی  نجناب آقا شيخ تقی كه در يكی از عبادالّله الّصالحي   

و جسمانی نمود مبلغ زيادی بعنوان جريمه  معاندين و مبغضين كرارًا ايشانرا گرفته اذيت و آزار روحانی ٴفرقه ميرزا
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از  ساری شخصی عنود بيرحم با برخی بتحريك علمای ۱۳۳۰ماه صفر  ۱۵اند تا آنكه در ،اخذ كرده مصادره از ايشان

تفنگ شكسته و جناب  ٴرا با لوله سنگدل در نيمهء شب ميروند در منزل ايشان زنجير در خانه اعادی و اهالی اراذل

پدر دوان دوان بيرون  كشيده با ضرب و زجر از خانه بيرون ميبرند پسر آنمظلوم از دنبال مّعزی اليه را از بستر خواب

سازند و ،مشبك مي ينه بيكينهء پدر را در مقابل چشم پسر از ضرب گلولهالّدين س ميشود انظالمان بيدين غافل از يوم

ثابت و  بيشتر زبانه ميزند يوم ديگر جناب آقا مير صفر را كه در امر الّله با اين ظلم شديد باز نائرهء بغض و عداوتشان

ه محل رؤسای ظالمين فرزوك بيرون برده بارطی كماه كمال تقوی موصوف و مشتهر بود دستگير مينمايند و ازه ب

 نزد شخص معاندی كه چند يوم قبل از اين دو سه نفری از است

۸۰۷ --- 

كل بايد قتل شوند ميكشند و جناب آقا مير صفر را  محبين را كتك زده و سّب و شتم نمود و تهديد كرده كه بهائيان

ه جويان غّدار حاضر بوده اند آن نا و فتن نزد آن مباشر ظالم وارد ميكنند كه جمعی از مسلمان خونخوار در موقعی

قيام كرده هر كدام محض ثواب بيحساب  بمحضی كه آن سّيد مظلوم بی ناصر و معين را ديده دفعة مسلمانان بيدين

اگر از بستگانش كسی بيايد و فالن  كه ديگر رمقی از برای آنمظلوم باقی نميماند بعدها ميگويند كتك ميزنند بقسمی

بستگان اينمظلوم آمده اين مبلغ در  را كه فی الواقع چون مرغ نيم بسمل بود ميدهيم خالصه از پول بدهد اين جسد

داده كه ببرند بقريه خودشان در اين  داده و اين نيمه جان را در روی چهار چوب بسته حركت ظالمان را خواسته آن

سراسيمه از خانه بيرون  شنوند،يبيت و خانوادهء اين مظلوم اين خبر جانسوز وحشت اثر م ضمن كه حضرات اهل

ارطی دور ٴ را بياورند و لكن چون قدری آن جسد متحرك را از قريه نيمه جان مظلوم ميدوند و منتظر ايستادند كه آن

 گويند هر كس برود و آنرا بكشد كه ديگر روی خانه و عيال نبيند،مي ميكنند باز معاندين نار عداوتشان شعله ميكشد

گذرد و ،كرده بيحساب و بی پرسش از پل صراط مي سرشت خواهد شد و خدمتی در اسالممستحق بهشت عنبر 

 يد،آدر قصور جّنت خواهد بود شخص عنودی از جا جستن كرده مي همخوابه حور

۸۰۸ --- 
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 ه كهنعش اين شهيد سعيد را ميبرند بخانه اهل خانواد در نيم راه با گلوله موزر اين نيمه جانرا شهيد جور و جفا ميسازد

بلند ميكنند باز آتش غّل و بغضای اشقيا فرو ننشسته  منتظر ورود آن بوده و اميد زندگی باو داشته صدا بناله و شيون

گويند او را دفن كرديم بعد از ،كرده مي كه نعش را بدهيد حضرات اهل بيت نعش را در گوشهء پنهان كنند،حكم مي

باقی مانده از قرار ذيل است  ا دفن ميكنند ابنائی كه از اين دو شهيدنعش آنشهيد مظلومر يكشبانه روز ديگر محرمانه

و در بابل هم  ذكور بديع الّله و محّمد و نور الّله از آقا مير صفر يك طفل سّيد رضا از مرحوم شيخ تقی سه طفل

كردند  ده اظهارواقع شد كه نيمه شب جمعی از اشرار در خانهاش را كوبي شهادت آقا مير محّمد علی معين التّجار

باز كرد و چون اشرار هجوم آوردند زوجه اش سر و پا برهنه  برايش آورده اند و معين التّجار در بروی آنان ٴ كه نامه

 لذا زن و شوهر هر دو را بقتل رساندند . جلو آمده اصرار كرد كه تا مرا نكشيد نميگذارم شوهرم را بكشيد در

و سردار جليل سابق الوصف صاحب ثروت و افره و قری و  ی خان كلبادی ساالرو از مشاهير بهائيان ساری لطفعل   

و احتياج عامه و در طول مدت ايندوره عضو  باهره و نوكران مسّلح قاهره و مورد بيم و مالحظه و احترام امالك

 بلده و حامی بهائيان بود و با همه شهرت و اقداماتش بنام محفل روحانی آن

۸۰۹ --- 

و نه از اشرار و مهاجمين گرگ خو زيان بسياری باو  لت كمال قدرت و ثروت نه از طرف دولتيان بهانه جواين امر بع

كه بنام ماهفروزك برانگيختند و مّلا عليجان  ٴفتنه نوبتی در اّيام ناصرالدين شاه و قدرت تاّمه كامران ميرزا در نرسيد و

را احضار و باز خواست كرد كه خبر  وي كامران ميرزادر بخش شش آورديم بشهادت رساندند چون  را بشرحی كه

كوچكی در عمارت خود  و حوش خود داريد بتجاهل و لطيفه گفت كه من فقط حوض دادند شما حوزه در حول

 .او و باز همين جواب گفت و كامران ميرزا خنديد دست ازو كشيد بنا كردم و كامران ميرزا چون تكرار كرد

سال  بن آقاسّيد باقر از سادات حسينی ساكن ساری در محرم هير ساری آقا سّيد حسين مقّدسو ديگر از بهائيان ش   

فرا گرفت و به سجيهء پدر بعبادت و ذكر و دعا و لوح گشت  متولد شد و دروس مقدماتی و علوم ادبيه عربّيه ۱۲۸۷

با ميرزا حسن واعظ قزوينی از  مشغول بود شباب كه به تحصيل در مدرسه با طالب علوم ادبيه و دينيه و در سنين
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واعظان و ذاكرين مصيبت گرديد و  برای روضه خوانی بساری وارد شد و با وجود بهائيت سر حلقه احبای مشهور كه

خوانی منعقد در خانه  و عمق معلومات و ذوق و تقريرش فريفته شدند در مجلس روضه اهالی بوسعت محفوظات

 و تنظيم مجالس را بعهده خواهر زاده واگذاشت معاشر و ودخالش كه از مالكين و محترمين بلد ب

۸۱۰ ---  

حمزه معروف به پيشنماز و ميرزا فتح الّله حمزه و ميرزا  مجالس گشت و بواسطه او با چند تن ديگر امثال ميرزا محّمد

تياط زمزمه و همهمه فائز شدند و با همه رعايت اح سنگ كه همدوره در تحصيل بودند بعرفان و ايمان بديع فضل الّله

و عاقبت بدستور واعظ مذكور نسخه  ايمانشان با لسن و افواه افتاد و پدر بتعرض و مقاومت برخاست در خصوص

چون آن را مطالعه نمود متنبه  را مخفيانه بر سجاده پدر گذاشت و سّيد متعبد لبهاءعبدا آثاری صادر از قلم حضرت

اثنا پدر وفات يافت و  قيل و قال مردم در باره وی بر جای ماند و در آننگرديد ولی  گشت ديگر بار متعرض فرزند

باز دارد  تعرض بر منبر گذاشت و خواست ما ترك پدر را از فرزند وحيد مّلای محل ميرزا محّمد علی فاضل بنای

 ه گشت و او بهشكايت از آخوند نمود و دست مّلا از تعدی كوتا الجرم آقا سّيد حسين بطهران رفته بدربار سلطنتی

در كرمانشاه درگذشت و بالجمله آقا سّيد حسين  ما ترك رسيد و مّلا در اثنإ سفر برای زيارت عتبات عراق عرب

روحانی بود و در تبليغ علما ومهمين  ساری ركن ركين در جامعه احبا شد و سالها عضو مهم محفل مقّدس در

عقايد مختلفه و عمق در امر  د و طيب معاشرت با طبقات وخلق و غريب نوازی و بسط ي مخصوصًا كوشيد و با حسن

 و عبادت امتياز داشت و در نشر معارف و تأسيس مدارس و مساعدت و روحانّيت و سحر خيزی ابهٰی 

۸۱۱ --- 

ه سفر ب ۱۳۲۶و خيرات عمومّيه سبقت جست و در سال  كودكان بی بضاعت بذل مال نمود و در تأسيس خيابان بلد

از مازندران آمده ميخواهد با بابيها  د و معاندين حكومت سمنان را اغوا و اغرا كردند كه سّيد بابینمو شهميرزاد

سواران چند بشهميرزاد فرستاده  همدست شده بمخالفت حكومت پردازند و حكمران شبانه سنگسر و شهميرزاد

حكومت كه سابقًا از  اءاز اعض نیمستخدمين كت بسته بطرف سمنان بردند و در آن بلد ت مقّدس را با تنی چند از
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حكمران پشيمان  شناخت ويرا نزد حكومت تعريف كرده نوعی نمود كه،را مي مامورين حكومت ساری بود و مقدس

شهميرزاد  آمده محّركين و مفسدين را تهديد سياست نمود و مقدس را تا گرديده هراسان گشته از طريق معذرت

 در اّيام انقالب مشروطيت و ملّيت باغ مقّدس را دو بار بنام اينكه ی برگشت و نيزمشايعت كرد و او باحترام تمام بسار

معجزه صادرهء از حضرت عباس شهر را چراغان داشتند  سّيد بابی مشروطه طلب است غارت كردند و هنگاميكه بنام

ای تحريك و افساد بودند انتظار اراذل كه مهّي دوم چنين شهرت دادند كه در باغ سّيد بابی سوخت و در حال در شب

اهالی شهر بدرب باغ مجتمع شدند و با  سوی باغ شتافتند و هنوز پاسی از شب نگذشته قريب نيم از با نفت و بنزين

 فرياد همی زدند كه بابی سوخته را ميخواهيم و باالخره نظميه لعن و سب و ناسزا

۸۱۲ --- 

و در كل اين مواقع مقدس را بيم و اضطرابی دست  اغ راندندمداخله كرده با شدت و سر نيزه اهالی را از حوالی ب

خود را بنام مسافرخانه تقديم عالم امر نمود و  خانه ميكرد و ابهٰی دليرانه تبليغ امر  استقامت ورزيد و پيوسته نداده

ليت پروردهء روحانی اوست بعد از او بفعا درگذشت و خواهر زادهاش خطيب مقّدسی كه دست ۱۳۴۳ عاقبت بسال

فارسی و عربی و طّب ايرانی  ديگر آقا سّيد مرتضی حافظ الصّحه در مازندران تحصيالت قيام كرد . و خدمات امريه

تعرض كردند و  طايفه مشهور شد مردم ايمان بديع يافت و بنام اينه مذكور فوز ب نمود و بواسطه ميرزا حسن قزوينی

دولتی  قريب پنجسال تكميل تحصيل طّب كرد و در مريضخانهرفته  پدرش او را از خانه اخراج نمود پس بطهران

 طبيب صحّيه يافته بمازندران برگشت با عائله بدماوند رفت بخدمت پرداخت و با احّبا معاشرت نمود و ماموريت

 مهتدی ساخت و باالخره اهالی بتعرض برخاسته خواستند حدود اقامت داشت نفوسی چند را و مقدار دو سال در آن

ه برگشته ساليانی دراز ماموريت صحّيه داشته ب ساریه را آتش زنند و برخی از دوستانش ممانعت كردند و او بخانه 

 ه را ب بدين نام معروف گشت و برخی از جّهال وي پرداخت و نزد اهالی ابهٰی اشتغال نمود و بتبليغ و نشر امر  طبابت

۸۱۳ --- 
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بلد و غيرهم شهرت دادند  اءنمود اطب،مي كه در اخذ نقود از مرضی مساهلهخواندند و بعلت اين،بابيان ميعنوان جبرئيل 

با مؤمنين سابقين از قبيل ميرزا  باشد و با اينكه خانهاش محل ورود مسافرين و معاشرتش،مي كه موظف برای تبليغ

و معلوم بود  معروفمقدس و ميرزا محّمد پيشنماز و آقا علی اكبر سمسار و غيرهم  فضل الّله سنگ و آقا سّيد حسين

 با فرزندش سّيد آقا بزرگ لبهاءو نوبتی بعزم تشرف محضر عبدا اهالی بطبابتش وثوق داشتند و مرجع عموم شد

مسدود بود و ناچار عودت كردند و نوبتی برخی از  حركت كرد ولی بواسطه محاربه بين دولت روس و ژاپن طرق

چندی در دارالحكومه نگهداشته حفظ  را، لوگيری كرده ويقصد هالك وی نمودند ولی حكمران ج برخی از اعدا

برخی از معاندين صورت فتوغرافی  لی ميرزا با جمعيتش در استر آباد رحل اقامت انداختعمحّمد  نمود و هنگاميكه

حرّيت و مشروطيت تعريف  ساری را نزدش برده آنانرا مخالف وی و مجاهد در طريق اجتماعی معاريف احبای

قتل مشير ه تنها ب ساری شبانه در آمدند و چنانكه در بخش سابق نگاشتيمه شده ب ند تن مامور قتل احبابنمودند و چ

انام  را كه بين ٴطايفه ميرزا حبيب الّله خرازی فروش از محبين اين التجار كامياب شدند و آقا محمود ساعت ساز و

 بقتل آوردند آنگاه محّمد علی ميرزا وارد داخل بودند نيز بهائی معروف شدند ولی در حزب سياسی دموكرات

۸۱۴ 

از جشن تجارتسرای وكيل بخانه برميگشت تنی  ساری شد و اهالی جشن گرفتند و آقا سّيد مرتضی را هنگامی كه

طريق سوی دروازه طرف شهر بار  هياهو و سب امری پرداختند و او را بدينه و اراذل احاطه كرده ب چند از سواران

ماجری مطلع شد و او را  گفتگوی قتلش مينمودند سهم الممالك بن امير مؤيد رسيده از در حاليكهفروش بردند و 

و شريران  خانه فرستاد و در آنشب جمعی از احّبا نيز گرفتار آزار سوارانه ب مستخلص كرد با دو تن از نوكرهای خود

ان را بمحّمد علی ميرزا عريضه كرد و او و سائر اعمال سوار گشتند و آقا سّيد مرتضی علی الصباح تفصيل ماوقع

مشروطيت خواهی و غيره نشود و لذا امنّيت  نامه بازار انداخته اعالنات منتشر كرد كه كسی متعرض احدی به ب منادی

خوانده شد و خلعت در مقابل  آقا سّيد مرتضی حافظ الصّحه بدين لقب از طرف حكومت حاصل شد و بالجمله

امر معروف و مشغول  در سال وبائی بعمل آورد بدو دادند و تا آخر الحيات بنام اين ی كهفداكاری و اقدامات صّح
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حسب  در ساری مدفون شد و خلف وحيدش آقا سّيد آقا بزرگ حافظی ۱۳۳۳خدمات روحانّيه بود و در سال ه ب

علويه خانم سابق الوصف  ماهفروزك ٴو در قريه .بهائی داد مسافرخانهه شانرا ب،مرحوم خانه مسكونه ميل نوايای آن

 مّلا عليجان شهيد جمعيت اهل بها را اداره نمود و مكررًا در حرم

۸۱۵ --- 

 بعّكا شتافته ۱۳۲۰و تشويق نسوان پرداخت و در سال  تبليغه اقسام مملكت سفرها برای تبليغ كرد و مدتی در طهران ب

خراسان و يزد و ه شق آباد رفته اّيامی بماند پس بعه ب بسر برد و حسب االمر لبهاءچندی در جوار عنايت حضرت عبدا

يزد باتفاق پسر برادر جوانش سّيد علی ه ب مازندران بتبليغ و تربيت نسوان همت گماشته و هنگام ورودش گيالن و

نگاشتيم واقع شد در كاروانسرائی  بنوعيكه در بخش سابق ۱۳۲۱زنجانی در اواخر فتنهء سال  محّمد و ميرزا حسين

ه و او بی پروا لسان ب تصور اينكه اموال بسيار با خود از عشق آباد دارد دورش گرفتنده ب جست و اشرار بلدسكونت 

وصولش  بتازند و بسلب و نهب پردازند چون در طول طريق قبل از نصيحت و تبليغ گشود و نزديك شد كه اشرار

 ارد آوردند و ماجری باشرار گفتند الجرمشده ضرب و زجر و تعصب شديده بيزد نيز جمعی از يزديان در قافله ب

الحكومه ران رسيده ويرا مستخلص كرده بدارحكم قتلش گشتند ولی در آن اثنإ گماشتگان جالل الدولهه مصمم ب

اش سئواالت و ،حكمران بردند و شاهزاده با عائله عباس آباد محل اقامته و اّيامی چند مصون ماند آنگاه ب رساندند

ه و حكمران او را باتفاق بعضی از معتمدين ب جای آوردنده پرسيده جواب شنيدند و احترامات بچند ازو  مشكالتی

 حكمران طول طريق مكاتيب متحد المضمون در توجه بحفظه و ب سمت آباده فرستاد

۸۱۶ --- 

يت شده او برخاستند حاكم محل ناچار بحفظ و حما صدد ايذا و قتله و حراست نوشت و لذا چون در ابر قوه اهالی ب

بالجمله علويه خانم تمامت حيات خود را  رساند و اّيامی در آنجا سكون و آسايش جسته روانه گشت و بادهه آرا ب

مفتخر  لبهاءا،لقب امةه ب لبهاءصرف نمود و از قلم حضرت عبدا ابهٰی واال گوهر در نشر امر  پس از شهادت شوهر
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ای از ،نمونه قرير و تحرير و اطالعات دينيه و قدرت شعريه بود وو سالست ت گرديد و دارای علم و فضل و حسن خو

 گفت چنين است : ابهٰی اشعارش كه در دعوت بامر 

 يا معشر البشر شب هجران تمام شد

 مواعن القبور كه يوم القيام شدقو                   

 عاشقان حّق رخ معشوق شد عيان، اي

 وق بهار مدام شدای بلبالن ذ                          

 عارف بيا كه شاهد غيب آشكار گشت

 صوفی بيا كه خمر محّبت بجام شد                

 در كوه طور پرتوی افكند طلعتش

 چندين هزار موسی جان ال كالم شد                

 قسيسيان بمجد عظيماند منتظر

 رّب جليل آمد و نامش غالم شد                

 ظمی كه بر شماستفرقانيان بشارت ع

 ظاهر آله فی ظلل من غمام شد                

۸۱۷ --- 

 گر شيخيان بمذهب خويشند معتقد

 حاال هالل مشرقشان بدر تام شد                

 اهل بيان لئالی بحر بيان عيان

 از مخزن مشّيت رّب اال نام شد                

 ان صاعد سما بزمين نازل آمده
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 ما را خزانه ها همه فتح الختام شد                

از اين جهان پر محن درگذشت و برادرش  ۱۳۴۰سال ه ب و در اواخر اّيام از حليه بصر عاری ماند و باالخره در ساری

شهربانو و زوجه آقا سّيد آقا بزرگ خديجه  بزرگ و مادرش خورشيد خانم و خواهر مهتر زينب خاتون و كهتر آقا

 شتند .درگذ خانم متدرجًا

وفات  ساالر مكّرم ، سردار جليل سابق الوصف چون علويه خانم و از مشاهير احبای مازندران لطفعلی خان كلبادی    

مشكل گشت با تهيه موزيك و سوار و يدك تجهيز جسد  يافت و بعلت معاندت و مخالفت مردم غسل و تجهيز

مجلس تعزيت و سوگواری بياراسته تمامت  سه روزعلنًا مدت  لبهاءنمود و در هنگام صعود حضرت عبدا مظلومه

وكيل مجلس دارالشورای ملی كه  هنه كالئیپدند و آقا سّيد ميرزا علی عمادی حضور حاصل كر طبقات محزمين

 تاثير غروب انوار مظاهره در محضر جمعيت خطابه بليغ راجع ب اين امر داشته محّبت و تمايل ب

۸۱۸ --- 

مقتدر ه كرمانی االصل ملقب ب و غالمحسين خان شاپوری درگذشت ۱۳۵۲ه سر دار در سال الهيه ايراد كرد و باالخر

كرد و از معاريف ميرزا آقا جان و ،احباب مي در دائرهء حكومت ساری بوده پيوسته حمايت و مساعدت از السلطان

مذكور برومند گشتند كه اول  حسين بابی پسران شيخ ميرزا آقا سابق الذكر بسرپرستی عم خود ميرزا ميرزا ذبيح الّله

ديگر هژبر الّدوله  ايشان درخشيدند وفات نمودند و خاندان جليل درخشان از ۱۳۳۵در سال  و ثانی ۱۳۳۰در سال 

حّق ديگر آقا ميرزا  رئيس و صاحب دالور ايل عبد الملكی و اراضی آن از فرقه اهل الملكیقاسم خان عبد

بود و  از اصحاب قلعه كه سالها معروف بدين نام و مخلص و با اهتمام غالمحسين خلف آقا علی بن مشهدی حسين

 آبادی معروف هم ارتباط داشت و ميرزا جعفر شاعر،علی ای ايمان داشتند و ميرزا عنايت،ارطی نيز عّده ٴاز اهل قريه

در  اءسرش مجد االطبزا غالمعلی بود و پو از جمله آنان مير غيبی تخلص از اهل ارطی نزد بهائيان دم از ايمان ميزد

اكبر ارطی هم بواسطه برادر زنش دكتر محّمد ،علی ايمان گشت و ميرزاه واسطه ابن اصدق فائز به ب ۱۳۰۳سال  حدود
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قصد ه ب ديگر مّلا رمضان آمره ای سابق الوصف كه اهالی شرير .كه خاندان دوستدار ازو بر قرارندآورد  خان ايمان

 بدون روشنائی و لباسقتلش بر آمدند و شبی در زمستان 

۸۱۹ --- 

نام كه با  10شب را بروز آوردند و مشهدی مير آقا جان كافی برای استخالص از اشرار از قريه خارج شده در محلی

شيخ ه تا آنكه شيخ حسين مجتهد ساری ب دوست بود ايشانرا بخانه خود برده نگهداری و پذيرائی كرد اين فئه

 ردی غيور و متعّصب در اسالم و ماهر در فن تيراندازی بود دستور داد كه آنقريه امره كه م رمضانعلی از اهل

عزم ه شب با تفنگ ب واقع شد و شيخ رمضانعلی در نيمه ۱۳۳۲يكی از ليالی سال  مظلومرا بقتل آرد و اين واقعه در

مناجات و  و را در حالو ترديد در عزمش رخ داد و چون بخانه در آمد و ا مقصد نرسيده تزلزله قتل شتافت و هنوز ب

 فتوٰی  ماند و آيات و مناجات اصغا كرده متأثر و مستغفر و از  تضرع بدرگاه قاضی الحاجات ديد تا صبح بر جای

و منجذب و مشتعل گشت ومّلا رمضان باو  متعجب و متحير گرديد آنگاه با مّلا رمضان مالقی و مكالم و مؤمن مجتهد

بايد دست قاتل بوسيد و بالجمله  است كه ابهٰی ند دستش را بوسد چه امر محبوب مجتهد را بي توجه كرد كه هر گاه

فنائی تخلص كرد و جمال  صرف نموده و اشعار بسيار سروده ابهٰی خدمت و تبليغ امر ه ب مّلا رمضان اّيام حيات را

 درگذشت و برخی از اشعارش چنين است : ۱۳۳۲ ويرا بقائی فرمودند و در سال ابهٰی 

 ر يار تازه را در اين بهار تازه بينرخسا

 هم اين بهار تازه از رخسار يار تازه بين                

۸۲۰ --- 

 رخسار يار تازه را خوش الله زار تازه بين

                                            
اتاقی داده و  پناه و رسم دلسوزي و انسانیت به جناب بقائی تلکیه نام اصلی این شخص عزیز میر ضیغم امره اي بود که کدخداي روستاي امره بود و ب  - 10
اب بقائی عریضه اي به حضور مبارك حضرت عبدالبهاء فرستاد و به دریافت لوحی از هیکل مبارك اي دایر نمود و بعداً از طریق جن ي ایشان مکتب خانهبرا

نفوس به منزله طیورند, یک پرنده عقاب اوج عزّتست و یک طیر باز سفید شکار  ، اي ضیغم آجام رحمانی, -ُهو اللّه گردید. این لوح مبارك چنین است:   
ولی تو ضیغم بیشه ذوالمنن باش و شکار افکن .  الله زار و دمن و خلق اللّه الّنفوس اطواراً و ري کبک کهسار و صحراء افکن و مرغی قمري مرغزار و چمن, طی

آن دیار موطن حضرت مقصود روحی و ذاتی و کینونتی  .انی زنی و گوئی بربائی, ولی به حکمت مسطور در کتابگگرد تا در این میدان جوالنی کنی و چو
 )119 -118صص. -8ع   ( مکاتیب جلد ت و شماها هموطنان نیّر آفاق, مالحظه فرمائید که چه سزاوار است.     عألحبّائه الفداس
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 اين الله زار تازه را در هر ديار تازه بين                                              

 ر تازه بيندر كوه و صحرا و چمن بس چشمه سا 

 يك طلعتی ازالمكان اندر مكانی شد عيان                                        

 گل نو گلی در گلستانی شد عيان ٴاز شاخه                          

 از عشق گل در بلبالن آه و فغانی شد عيان

 ز افغان شان بس شورشی در هر مكانی شد عيان                       

 همچون هزار از عشق گل بس بيقرار تازه بين 

 آفتابی گشت طالع در سمای بندگی                                              

 را منور از فنای بندگی كرد عالم                

 بر سرير عّز و تمكين گشت سلطانی مكين                                   

 مان بر سالطين از برای بندگیداد فر                

 عندليبی گشت در گلزار وحدت نغمه خوان                                  

 را كرد شيدا از نوای بندگی بلبالن                

 موجزن بحر الوهيت از آن شد تا برون                                       

 دگیآيد از وی گوهر سنگين بهای بن        

 : ايضًا

 بساط بندگی بپا نموده شاه بندگی

 در آسمان جان و دل رخش چو ماه بندگی                     

 خضوع او برای حّق بود گواه بندگی

 روان بارض جان و دل از او مياه بندگی                       



601 
 

۸۲۱ --- 

 از آن مياه ارض جان پر از گياه بندگی

 ت بر تر از فلك هم عز وجاه بندگیشده اس                

 امير و حكمران بود بهر سپاه بندگی           

 عيان بر هروان همه نمود راه بندگی                                           

 : ايضًا

 بر جمله سرائری تو آگاه                              يا حضرت من اراده الّله              

 طوبی لمن انت كنت مواله                           انكه شد بپايت              خرم سر 

 كاهيده و زرد و زار چون كاه               خوش آن بدنی كه شد ز عشقت            

 روشن ز رخت ستاره و ماه                    گلشن ز تو دشت و كوه صحرا          

 بيراه تو هر رهی بود چاه                    ت          هر ره كه روی همان ره راس

 همدم بفغان و ناله و آه                  از عشق تو عاشقان شب و روز           

 طوطی ز لبان تو شكر خواه                   بلبل ز دهان تو غزلخوان              

 بر تر ز فلك تر است خرگاه                قدرت ز عقول و وهم ارفع             

 خّدام تو راست عّزت و جاه                 افزون زهمه شهان عالم                 

 الحمد كه آفتاب ميثاق                                 

 كرده بتمام نور اشراق                                

باشد و ،مشتعل مي ابهٰی نشر امر ه در مازندران و غيره ب مقام او شده سالهامذكور وارث آثار و  ٴو شيخ رمضانعلی امره

كين و غيرهم بهائی بودند مّال و كثيری از دهقانان ٴبسيار ساری هم عّده اءزيكال و غيرهما از قرو در در كفشگركال

 سابقميگفتند و در بار فروش ( بابل فعلی ) بنوعيكه در بخش  را قريه بابی اءقر چنانكه آن
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۸۲۲ --- 

حاج شريعتمدار بزرگ بر جا بودند كه محبت داشته  آورديم گروهی از اعقاب و منتسبين و هم از پيروان و محّبين

بن حاجی مّلا يعقوب حمزه را در  نمودند و مختصری از احوال شيخ يعقوب،حمايت از مظلومان مي گاه و بيگاه

شيخ عبد  گذشت و اخالفی بر جای گذاشت و خصوصًادر دو و هشتاده قريب ب بخش ششم نگاشتيم و در سن

 پرداخت و تعّصب دينی پيشه كرد بر منبر تعرض باين امر و نيز روضه خوانیه الكريم كه تحصيالت علميه كرده ب

مهتدی شده بر منبر و در محضر مّلايان همی تبليغ  ستم بر مؤمنين بی پناه روا ميداشت به تنّبه و موعظت پدر و ديگران

االسالم ابن شيخ فضل الّله مذكور در بخش  و زبان معاندين خصوصًا از همراهان شيخ سلمان سيف و از دست كرد

تربيتی داخل شد و بعضی بستگانش نيز  اشتغال تعليم وه ديد و دل از منبر بريد و تغيير لباس داده ب سوم آزار بسيار

نفحات بديعه كوشيد و پسرش  نشره دك مالل نياورده بو از حّق ارث محروم ساختند و او ان تعّرض و تعّدی كردند

در قريه  جمله احاد اين فئه رسيد و از آنه سيف اسالم مذكور تعرض بسيار ب را نيز بدينگونه تربيت نمود و از

حاج  شهادت رساند و پسرانه بهائيان را هدف گلوله ساخته ب چال بابل مستخدمش سّيد علی ماهفروزكی ازكپور

 نجف برگشته در مسجد حاجی كاظم بيك برجای پدر خصوصًا آقا شيخ محّمد حسن كه از تحصيالتشريعتمدار 

۸۲۳ --- 

بدينگونه مسند شريعت اسالمی برقرار داشت مّحب و  و پسرش آقا شيخ علی كه نيزا شريعتمدار و مقتدا شد و پس از

اب قدوس و ايشان معلم مکتب خانه جناب ( برادر ناتنی جننوبتی دائی محّمد صادق .كردند،حمايت مي ,بوده مؤمن

و مالئيكه در صف مقدمه اش  صلوة بست اءمذكور خلف شيخ محّمد حسن شريعتمدار اقتد مسجده ب قدوس بودند)

كرد و  مسجد و عقب من در آمدی و توهين بویه گفت ای بابی چرا ب ,بوده بشناخت و پرخاش بدو كرده

شريعتمدار گفت دائی من است و همينكه  ,و نجس خواند را بابی صادق، و دائیمّلا بر آشفت و اه شريعتمدار بشنيده ب

ضرب پشت ه محّمد رضا دستور داد تا مّلا را ب پسر خود شيخه ديگر لب در خصوص بابی بودن وی گشود ب بار

 از مسجد بيرون نمود و دائی صادق بحال خود برجا ماند . گردن و لطمه بسيار
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سابق الذكر كه الواح و آثار متعدده در حّقش از بيانات  ابل آقا مّلا مهدی معروف باقا داداشو از بهائيان شهير ب   

كرد كه اكبرشان ميرزا محّمد علی و ديگر آقا  صدور يافت و خانواده درين امر تاسيس لبهاءو حضرت عبدا ابهٰی 

اختصاص گرفت ديگر آقا ميرزا  درگذشتند تمامت اموالشان حسب الوصيه برای مصارف امريه محّمد اسمعيل چون

و از علما آقا شيخ  و آقا نصير كه از آنان و خواهرشان عائله وسيعه برقرار گرديد محّمد تقی تهمتن ناظم پستخانه

 شريعتمدار نيز در باطن مّحب و مطلع بود و شيخ جعفر فاضل محّمد تقی مؤيد االسالم داماد حاجی

۸۲۴ --- 

مّحب و معاشر بود همينكه بر منبر از سالطين قاجاريه  يد كه با بعضی آحاد اين طايفهمّلا رضا شاه شه ٴو واعظ نوه

نام بابی تشهير ه را ب داد وي فرمان تقويت از مشورت آيه اّنما امر كم شوری خواند سيف االسالمه كرد و ب نكوهش

قريه ه ابراهيم پيشنماز ب استادش شيخالّله ابداعی بابلكانی كه چون با و شيخ اسد بزدند ,كرده از منبر پائين كشيده

و پسرش  حاصل كرده و بواسطه برخی ديگر اطالعات يافته ايمان آورد مالقات مّلا امينا توجهه عرب خيل رفت ب

دست تعدی و تعرض تعّصب از ميان رفتند و حاجی ه دو ب استاد محّمد رضا خياط مشتعل و منجذب گشت و هر

روح الّله و حاجی محّمد حسن و كاكا غضنفر  عبد الصمد و حاجی احمد و حاجیو حاجی عبد الّله و حاجی  مهدی

در بخش شش نام برديم و كاكا  آقا محّمد كالهدوز و برخی ديگر خصوصًا از سرشناسان الوارد و مّلا حسين و استاد

تأسيس نمودند و  يانو پسرانش آقا سيف الّله و آقا حبيب الّله جای پدر خاندان ثابت. درگذشت ۱۳۵۱حسين در سال 

 است . از كاكا عبدالّله عائله واسعه فروزان بر قرار

و عائله شان از عشق آباد به بار فروش سكونت  و چون بنوع مذكور در بخشهای پيش بّصار و برادر و خواهر    

آقا فروغ الّله عرصه آمدند خصوصًا ه ب خاندان افزوده بخدمات اين امر پرداختند و نونهاالن آن جستند بر جمعيت

 بّصاری طبيب مشهور بلد

۸۲۵ --- 
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شعريه هم دارد و  ٴوسعت اطالعات ادبّيه و قريحه عالوه تحصيالت طبّيهه گرديد و از آنگاه دكتر فروغ بّصاری كه ب

اطراف گرديد با اخالق بغايت ستوده در معاشرت و  رياست بهداشتی دولتی هم يافت و مرجع طبی شهر و سمت

جلب قلوب نمود و نشر نفحات اين امر همی  ساعدت و معاونت بيماران و با لسان بليغ و فصيح ماليمو م مردمداری

مرجع و محّل نزول مسافرين  و نمايندگی تشكيالت بهائی را هم بدست گرفت و خانه اش كرد و امور محفلی را

بهائيان امور و حّل معضالت  فتقشخصيت شهيره بهائيان آن بالد شمرده گشت و برتق و  محترمين اهل بها گرديد و

اسد الّله بن آقا رسول اصفهانی ساكن بار  ديگر ميرزا اسد الّله فاضل بن ميرزا محمود ابن آقا .در ساليان دراز قيام كرد

و خاندانش با پيشه  با مكنت و اعتبار به پيشه وكالت در امور حقوقی و محاكمات شرعيه كه آقا رسول )11(فروش 

و روسی  داشتند و والد فاضل ميرزا محمود مذكور در السن فارسی و تركی و اياب بروسيه اقامتتجارت و ذهاب 

ترسل و حساب مهارتی داشت و ماموريتهای گمركی  نوشت و در،توانا بود و خط شكسته نستعليق را زيبا مي

و متّدين و كثير العباده و  روسيه مينموده ب و خراسان كرد و غالبًا تجارت در بار فروش و ذهاب و اياب مازندران

 ستوده اخالق شيخی مسلك تحت تقّيه بود و معاشرت و روشن ضمير عرفانی

--- ۸۲۶ --- 

 و از بستگان مادری ميرزا محمود برخی در زّی علمای بلد عالقه با برخی خاندان بهائی اهل فضل و مكنت بلد يافت

قصاب كه محّله ای در ضلعی از بلد بنامش ه ب ارف تخّلصبودند و والدهء فاضل بنت ارشد ميرزا آقا بزرگ شاعر ع

و باغها و اطاق محل پوست تخت  است و عمارت مفصل مشتعل بر قسمتهای اندرونی و بيرونی قصاب كاله مسمی ب

و جهانگردان و  شعائر و آثار ارشادی با ارزشش محل ورود  و نزول سّياحين و تاج و كشكول و تبرزين و ديگر

 نرسيد مجموعهء ديوان غزليات و رباعيات و قطعات و قصائد و ديگر د و از اشعارش كه مطلقا بطبعروحانيان بو

رزمهای حضرت علی ابن ابی طالب امتياز داشت و  مثنوی در عشق و در بيان مراتب عرفان و كتابی ببحر تقارب در

                                            
 مولف كتاب حاضر  - 11

  



605 
 

در سنين صغر و رشد حسب تمايالت  هصغر سن بتلمذ نزد بعضی از علما و فضإل بلد بگماشت چنانك فاضل را پدر از

ه سالگی ب ۲۰سن  در كتب و ادبيات علميه تدريسيه عربيه گرديد و تا در؟؟؟ تاحدود فطريه توارثّيه دائم االشتعال

شيخ احسائی و  اسمعيل ابن الحّداد مّدرس متبّحر و استاد ذيفنون از پيروان مدرسه حاجی كاظم بيك غالبًا نزد شيخ

 نجومی مشهور بتحصيل علوم عربّيه و فقه و اصول و كالم و حكمت ی شريعتمدار كبير و مستخرجمتلمذين نزد حاج

 طالب علوم بوی عقيدت و اعتماد يافتند و بعد از فوت  و منطق و نجوم و هيئت اشتغال و اشتهار حاصل و بسياری از

۸۲۷ --- 

فقه مينمودند و گروهی از قشرّيين  ولمذكور عدهء نزد وی تحصيل ادبيات عربيه و منطق و كالم و اصمدرس 

و بدينرو شهرتی فيمابين  عقليه عرفانيه اش با وی بنای مخالفت و منافرت و تكفير گذاشتند متنفذين مّلاها برای عقايد

و تذّكر و  تكميل و تحصيل و تدريس گرديد و در عين حال بعبادت و تفكر علما و طالب حاصل كرده مستغرق

از  اخالص شديد ايمانی شد و در همان اثنإ و احوال با برخی بحالتی روحانی و انجذاب و تهذيب نفس پرداخت و

 مصاحبه و مكالمه كرد و با بعضی از اقدمين اين طايفه و بهائيان كه با والد و خويشانش آشنائی و مراوده داشتند

ز پدر اجازت گرفته بعزم تكميل و ا ۱۳۲۰تا در سال  مرتبطين بقلعه طبرسی مذاكره نموده از اين امر بديع بشنيد

مسافرت نمود و در طهران اقامت جسته بتكميل  در طهران و عراق عرب بهمراهی يكی از طالب تالميذ خود تحصيل

جست و طّلابی نزدش تعّلق و تلّمذ  پرداخت و نزد مدّرسين مشهور در معقول و منقول تدّرس و تدّرس و تدريس

امر معاشرت يافت و از گفتارهای  ساكن طهران و يا وارد از بالد اخری و با ايادی اين بهائيان گرفتند و در آن حال با

مطالعه آن رسيد لوح ه ب آن هنگام بمطالعه آثار اين امر نرسيده بود و اولين اثری كه بسياری بهره ها گرفت ولی تا

صاحب اين امر  قيق دانست كهتحه تعمق در آن آگاهی كاملتری حاصل كرده ب بود كه در بهاءاهللابشارت حضرت 

 عظيم در چه مقامی معنوی و بچه مقصودی بزرگ

۸۲۸ --- 
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مزيد  لبهاءو حضرت عبدا بهاءاهللاو آثار حضرت  اند و اعتراف و اقرار نمود و از آن پس همی بمطالعه الواح،قائم

فيق بهائی بسر برد و يق و شرف نورانيت و توسعهء فكر حاصل كرد و شب و روز غالبًا با عدهء از دوستان اطالعات و

و محرمانه با بهائيان در  مازندران نمود و بمالقات والدين و متسبين رسيده طهران ب در اءسرايت وب اءسفری در اثن

در مدرسه  آنكه در كمتر از سالی باز مراجعت بطهران كرد و كمافی اّلسابق مجالسشان مراوده و مصاحبه نمود تا

 عبدالحسين اردستانی كمال معاشرت و مراودت يافت و در ز بهائيان خصوصًا آقا ميرزااقامت نمود و با عّدهء ا

علوم و فلسفههای عصرّيه و غيرهم معاشرت و دوستی ٴ بابّيه و بزرگان متصوّفه و اعمدهعين حال با بسياری از اركان 

ه لفی كه باثار مباركه حاصل نمود بو با انس و ا و بهائيان مذكور باقدام در خدمت بنشر اين امر تشويق كردند داشت

با وی مراوده مينمودند و در  و ايادی امر و عّدهء از متقدمين و فضال و خالصين بهائی در مدرسه خدمت بپرداخت نآ

و طّلاب  اءاز علم كه نزدش تّلمذ ميكردند بوی ارادت و اخالص داشتند و جمعی آنحال كثيری از طالب علوم دينّيه

و عارف و بابی و غيره مورد احتراز و خطرناك و كافر و نجس  ن تالميذ او را بنام حكمیحتی بعضی از هما

  لبهاءمحضر مبارك حضرت عبداه ب و باالخره بموجب هدايت بهائيان عريضه اخالص و استعالمی پنداشتند،می

۸۲۹ --- 

اين امر بصدد تهيه سفر و  ّعالدستور بخدمت و بنشر نفحات روحانيه رسيد و ايادی ففرستاد و جوابی شامل امر و 

 قوله الجليل " در اين خصوص است لبهاءخطابات صادره از حضرت عبدا ماموريتی مّهم برای وی شدند و از

 ...بهٰی اال بهاءاهللاسليل حضرت اسم الّله اال صدق عليه  رشت حضرت ايادی امر الّله حضرت شهيد 

و در نهايت مدارا با شخص مذكور مالقات نمايد بسيار  نجف بشتابده د بجناب آقا ميرزا اسد الّله مازندرانی اگر بتوان

    موافق ... "

  بهٰی اال بهاءاهللاعليه  و قوله العظيم " جناب ايادی امر الّله حضرت ابن ابهر

آقا ميرزا اسد الّله  حضرته خصوص عالم خراسانی نجف مرقوم نموديد محرمانه ب ای منادی ميثاق در  - هو الّله

و تائيدی  سبحانی ٴحمانی و مقصدی رّبانی و نفحهر  ٴملكوتی و قوهبا عزمی  مازندرانی البته مرقوم نمائيد كه ايشان
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 و بيان حجج و براهين فرمايند كه شايد نور هدايت كبری در نزد ايشان اگر ممكن است سفر نماينده روح القدسی ب

بياسايد و بدالئل و براهين او را بفهماند كه من بعد  الطاف الهیدل و جان بتابد و او را از خود بربايد و در جوار 

ايشان و صف جماعت و رياست رؤسای دين ه ب و مرافعه در نزد مجتهدين و تّمسك عوام اءحكمرانی علم دستگاه

اساس دين بكلی مضطرب و متزلزل  شد جميع خلق اروپا مشرب گردند و باسايش اينجهان پردازند پيچيده خواهد

 د چنانكه در اين مدتگرد

۸۳۰ --- 

 مدتی قليله عنقريب مثل اروپا دين و مذهب نسيًا منسّبهًا قليله چقدر سستی و فتور حاصل گرديده معلوم است كه در

ميان آيد اين قضيه ايست ه آزاده شوند و دوری جديد ب خواهد شد مگر آنكه بنفثات روح القدس دلها زنده و نفوس

 ع ع .   بهٰی اال لبهاءهان الزم ندارد و عليك او مشهود دليل و بر واضح

و مصاحبه مجتهد خراسانی مّلا محّمد كاظم فرمودند  و طولی نكشيد كه در خطاب مفّصلی امر صريح سفر بعراق  

چند سال پيش بدست بابيها در آنجا  تنّور فكر و تجّدد طلبی و تحّرز از خرافات و توّجه بعلوم عصر كه از چه محيط

و منادی تجّدد و تنّور گشتند  مذكور و غيرهم از آنجا برخاستند و علمدار مشروطّيت و حّريت ر آمد و مجتهدظهوه ب

هد مذكور با مجت . خصوصًاآنجا ابالغ و نشر امر بديع گردد اقتضا داشت كه در و آنجا مركزی برای بابيان ميشد

الّله ميرزا اسد نهاد دو تن آقا شيخ علی اكبر قوچانی ومكاتبه كرد لذا پيش آنجا بمالقاتش رسيدبعضی از ايادی كه در

در  خدمت را بفاضل دستور داد و فاضل حسب معاهده معّيت اين لبهاءفاضل مازندرانی نمودند و حضرت عبدا

 موضوع را در محفل مطرح نمود و باصرار ابرام، كرده بود اين الحسين اردستانیر كه قبًال با آقا ميرزا عبدااينگونه اسف

 باين عزم رهسپار گرديد  ۱۳۲۸در جمادی االولی  محفل هم موافقت نمود و موجبات را فراهم آوردند لذا تقريبًا وی

۸۳۱ --- 

و آقا ميرزا عبد الحسين با خود مقداری زيادی  اقامت چند روز در كاشان و مالقات دوستان باردستان رفتو پس از 

شد بدهد و پارهء را هم تقديم حضور  گاه برای تازه مطلعين نجف الزمو آثار قيّمه برداشت كه هر از كتب و الواح
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مهترش ميرزا آقا مجد  و فاضل اّيامی چند بمعاشرت با آقا ميرزا عبدالحسين و برادر در محضر ارض مقصود نمايد

اصرار  نيانآنگاه با آقا ميرزا عبد الحسين بكاشان برگشتند و چون كاشا السادات و مالقات جميع بهائيان گذراند

رسيد كه  اطالع دادند خطی از محفل تقريبًا بدين مضمون بفاضل باقامتشان ورزيدند و ناچار بمحفل روحانی طهران

 مقصود و مرام بارض اقدس برای زيارت بروند و هر چه دستور حسب االمر بايد معجّلًا بنجف شتابد و پس از انجام

كرمانشاه پس از توّقف اّيامی مختصر در بالد مذكور  اشان بقم و اراك وبفرمايند البّته اطاعت كنند لذا هر دو از ك

بوده با تنی چند از محترمين مذاكرات دينی  كرمانشاه روزی چند در خانه آقا ميرزا اسحق خان حقيقی رفتند و در

ه مه افتادند تا چون بدانسته بزمزمه و همه عكسی با عدهء از احبا برداشتند و متعصّبين از اهالی شنيده كردند و قطعه

خواهان اعتدالی علمإ بنام هيئت  گماشته ئی حاجی علی نام از نجف از طرف انجمن مشروطه قصر شرين رسيدند

 شهرت آية الّله زاده كه برای مخابرهه پسر آخوند مّلا كاظم ب رياسته علميه نجف ب

۸۳۲ --- 

علت بيم از ه برای تجسس از زائرين اعتاب مقّدسه بو  تلگرافی با مجلس شورای مّلی طهران عليه جمعيت دموكرات

ميان آورد و جاهالنه از ه عصر حاضر ب دموكرات انقالبی آمده بود بمالقات آمده مباحث اصالحّيه جانب

دوستان مالقات ميكردند  برده با آنان همراه شد تا در شهر رجب كه ببغداد در آمده با روشنفكری ايشان وهمی

بهائی كه از  ٴالسلطنه در آنچند روزه توقف در بغداد غالبًا با شاهزاده مؤيد ل و ميرزا عبد الحسينمراقبت نمود و فاض

وی برياست  كه در اّيام قليله سلطنت محّمد علی شاه حسب امر اجباری تعرض مشروطه خواهان بوی ، برای اين

گزيدند  رفتند و باالخره در نجف اقامتمعاشرت يافتند و چون بكربال  شورای سلطنتی قرار داشت ، فراری شده بود

رساند  معاونت و مساعدت مينمود ولی خبر بهيئت علميه مذكوره حاجی علی همه جا همراه بود و همی بدروغ وعده

رسيد و از اين  بابيان خبر حركت آندو باشاره افترائيه قصد سوء بانان و از طهران هم از جانب بعضی همدستانشان از

اقامت  و اضطراب و احتياط در آنان حاصل شد و بنابرين در روز سوم ب فتنه جريان گرفت و بيمدو سر چشمه سيال
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و  تفرجه مالقات با احدی را نكرده بودند و برای اولين بار ب در نجف كه تازه خانه مناسبی اجاره شد و هنوز فرصت

 ديدار برآمدند همينكه باطراف صحن مقّدس حضرت

۸۳۳ --- 

اتفاق ايشان ه تنی از آخوند و سّيد از علما رسيدند و ب مدند حالت توّجه طالب را مشاهده كرده و چندامير المؤمنين آ

حول خانه را احاطه داشتند پس از  آمدند و در حالتی كه جمع انبوهی از ارباب عمايم محوطه و سوی خانهه ب

طهران راجع بشما هيئت  نهای سّریكردند كه پس از وصول اخبار موحش از بعضی انجم تعارفات ظاهرّيه اظهار

فاضل پرسيد  و ما را مامور بان داشتند كه در اشيإ شما رسيدگی كنيم و هر چه علمّيه در اضطراب و نگرانی افتادند

عجالتًا مفّری  كنيد تا كذب آن اباطيل و اراحيف را مدّلل داريم گفتند كه كدام انجمن و چه گونه خبری است بيان

 نمائيم و فاضل گفت اين چنين عملی بايد از طرف حكومت ر خرجين و اشيإ شما تفّحصجز اين نيست كه د

پس از رسيدگی در اشيإ آنچه كتب و الواح و  صورت گيرد گفتند كه هيئت علمّيه و علما خود مختارند و بالجمله

يز يكی از ناشرين امر و مبالغه آم مكتوب يكی مرقومه محفل طهران كه ذكر شد ديگر نامه تشويقی آثار بود با دو

ه دارند نگاشته بود برداشتند و ب مقربين فوز بچنين خدمتی اولياءخدمت و در آنكه  آن بهائی كه در وصف مقام عظيم

قرب ساعتی انبوهی كثير از  و جمعيت مراقبين از ارباب عمائم برجای ماندند تا بعد از سوی هيئت علمّيه رفتند

 ايران آمدند آندو را با اشيإ بهمراه بردند و در حاليكه ازدحام معممين با نماينده رسمی سياسی

۸۳۴ --- 

 ببينند بمحل ويس قونسرلگری ايران رساندند و اشيإ را خود جمعيت در كوچه و پشت بامها موج ميزد كه بهائیها را

ا مقفل ساختند و آورده هر دو پا در كند گذاشته كند ر بردند و آن دو تن را در محبس يعنی اطاقی تاريك بيفرش

حال  گوش ميرسيد و در آنه شان بٴ بغضيه از بيرون بسته رفتند ولی صدای پا و همهمه واردين و اطهارات را در اطاق

گذشت و فاضل اين انديشه ،مي حادثه در خوابند انديشههای گوناگون مانند رؤياها بخاطر هر دو را كه گفتی از تاّمل

نشان عدم حكمت  خود اعات مقتضيات حكمت بچنين نتيجه رسيدند ولی در اعمالمر را داشت كه مبادا در اثر عدم



610 
 

مالقات و مذاكرات  جهت آوردن كتب و الواح مقصودشان فاش شد و ديگر نمييافت و چنان تصور ميكرد كه از

می ابالغ عمو تدبير غيبی چنين نقشه ريخت و بايستس بطريق نشر كتب صورت نخواهد گرفت ولی بعدًا فهميد كه

 و مقصد بايستی حاصل شود و بالجمله پس از ساعتی كه تاالر صورت گيرد و محافظه هر دو هم بافشإ عقيدت

علما شد در اطاق از بيرون باز شد و بدرون آمده قفل  فوقانی قونسولخانه مشحون از اركان علمّيه و مملو از جمعيت

كشيدند و فاضل را پای در كند مقفل تنها  پاها بيرونباز كردند و آقا ميرزا عبد الحسين را كه اول بود  كند را

 عبد الحسين را با خود برده در حجره را از بيرون بستند و پس گذاشتند و آقا ميرزا

۸۳۵ --- 

از بيرون بستند و آقا  اول مقفل كرده در حجره را از مدتی كم ويرا مراجعت بمحبس داده باز پاهای هر دو را مثل

و شغل و غيرها اين بود كه چه  ن كرد كه صورت استنطاق پس از تحقيق نام و پدر و موطنبيا الحسينميرزا عبد

بود و مرا همچنين تربيت كرد  هستم و پرسيدند چگونه بهائی شدی گفتم پدرم بهائی عقيدتی دارم و گفتم بهائی

آمدی گفتم فاضل  ينجااه عقيدت پدر و مادر تربيت شديد و پرسيدند بچه قصدی ب مانند شماها كه هر يك بهمان

طريق  باتفاق او آمدم و طولی نكشيد كه باز در محبس باز شد و بهمان مد و چون با هم دوست و يگانه بوديم]آمي

در كند و تنها گذاشته در محبس را از بيرون بستند و چون  آمدند و فاضل را بردند و آقا ميرزا عبد الحسين را پای

سئوال كردند و او هر يك را جواب داد و گفت  كردند بهمان طريق از شخصيات تاالر پر جمعيت وارده را ب فاضل

آمدن بنجف سئوال كردند و او در  بسيار هستند كه مقام مرا بخوبی ميشناسند آنگاه از مقصد ٴعده در همين مجلس

بيايم و پدرم و استفادت  كرد كه مرا هميشه در نظر بود باين مركز علم و دين پی زيارت جواب چنين طرح مقصد

انشقاق و اختالف بين  موافقت نكرد تا اينكه اين قضيه پيش آمد كه در ايران كار هم تاكيد اكيد داشت اّما تقديرات

 و طرفداران اسلوب قديم بتكفير و قتل و غارت يكديگر كشيد و هر طرفداران مشروطيت و تجدد و آزادی

۸۳۶ --- 
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چنانكه طرفداران استبداد سلطنت و اسلوب قديم  نفور خود قرار دادنديك از طرفين بهائيانرا در طرف مخالف و م

و تجدد و آزادی خواهان نيز آنانرا  را مؤسس و مؤيد حريت و آزادی گفتند و مورد تعّدی و ستم نمودند بهائيان

ی كه فقط برای مؤثر بين الملل دولت خوانده مورد تنفر و استكراه گفتند و از اينرو اين جامعه حامی استبداد شاه و

و بيمداخله در امور  صلح جهان و وحدت بشر میكوشند و خويش را روحانی صرف تهذيب اخالق و تنوير افكار و

واسطه ه ب تعرض مردم قرار گرفتند و مايل شدند كه كتب و آثار خود را شناسند مردود طرفين و مورد،سياسی مي

و  فرستند و تحت مطالعه و مذاكره قرار دهند تا بعد البحثب شخصی امين و مطلع بدين مركز و مرجع مقتّدر دينی

برای تربيت و تعليم و تحسين اخالق و صلح و  التفحص اگر محّقق گردد كه امر بهائی روحانی صرف و كوشای

تعّرض و تعّدی ننمايند و مرا در خور اين خدمت  و بهبود جهان است اعالم فرمايند كه هيچ از طرفين بانان اتحاد بشر

شور نيز ميدانم كه چنين خدمت بوطن و ك ديدند و لذا با اين كتب و آثار باين مركز مقّدس آمدم و اين را و امانت

ه خود پس ميرزا مهدی آية الّله زاده ك نباشند 12 ُمْسَتْکَره جهانی از حسن توّجه بوطن دل آزرده و العّدهجمع كثير

 مأمورّيت مسطور در نامه مذكور محفل روحانی و نامهء مذكوره مستنطق بود از عبارت

۸۳۷ --- 

 همين ماموريت مشروحه ميباشد و از مهر محفل روحانی و ديگر سئوال كرد و فاضل جواب داد كه فی الحقيقه مراد

و پس از ختم و ضبط صورت نوع حكمت ذكر شد ه ب اعضإ آن پرسيد صورت سجع مهر بيان و اعضإ محفل هم

مقّفل نمودند و شب را بهمان وضع  محبس آورده و پاهای او و رفيقش بنوعی كه ذكر شد در كنده را ب جلسه فاضل

در محبس ماندند و هر روز يكبار  بهمان حال پاها در كند خوابی كردند و بدينطريق هفت روز غذائی دادند و آنان

دسترس عموم ه ب ميشد و چون كتب و آثار اين امر را كه از آنان گرفته بودند واقع بهمانطريق سئوالها و جوابها
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موضوعات ه ب اشخاصی كه خود برای تحقيق بمحبس میآمدند راجع گذاشتند همه سئواالت مجالس ديگر و هم

 رضين كهعمومی در آن مركز مهّم حاصل گرديد ولی مغ اءو افش مرتبط باين امر بود و در حقيقت باين وسيله ابالغ

و افترا صاحب اين امر جهان بين و پيروانرا حامی  خواستند بهر نيرنگ،در اركان آن مركز بوده ريشه داشتند مي

و عثمانی را از اين طايفه متنفر و كاره سازند و در  سلطنتی ايران و عثمانی شناسانده و دولت مشروطه ايران استبداد

 و  بهاءاهللاز آيات و الواح و آثار حضرت  ان فراهم نمايند و فاضل همیموجبات فتنه و فساد را بهر آن هر دو كشور

 داّل بر عدم توجه بامور سياسّيه و مادّيه و شئون خصوصيهحضرت عبدالبهاء 

۸۳۸ --- 

حمل آالت حرب حرام ميباشد و ميكوشند كه جهانی  زائله بر ايشان خواند و بيان كرد كه در بين اين طايفه حّتی

از جمل و عبارات مسروقه از الواح و  آرامش و آسايش فراهم سازند ولی آنان باالخره نامهای بر آوردهو پر  متّحد

آنرا خطاب به بابيان  دادند و گفتند كه در جملهء آن كتب و آثار بود و مفاد لبهاءعبدا حضرته آثار ساخته نسبت ب

نائل  د قبل علی كمك بدهيد تا بحّق مغصوبهء خودعبد قبل حميد و محّمه ب ايران و عثمانی چنين پرداختند كه بايد

 نماينده دولت بلباس مبدل خواندند و فاضل انكار كرد كه آيند و آن ورقه را در انجمن مخصوصی از اركان خود و

مخالف با مندرجات آنهمه آثار مقطوعه مطبوعه  نيست و نميتواند باشد زيرا كه لبهاءچنين نامه از حضرت عبدا

ساختگی آن نامه دارد و سازنده چون  نفس تاليف كلمات شواهد بسيار است كه داللت كامله بر درباشد و ،مي

آن حضرت را بعرصه آورد و  تحيت بر اشخاص نا بهائی و لغات و اصطالحات غير متداوله ملتفت آن نكات نبود

و لذا حكم بارجاع  .كنيدا نيست و شما آنچه خواهيد ميو قضاوت بيطرفی در اينج گفت پيداست كه محّل تحقيق

ميخ كرده  و تسليم سرحد دار دادند و دو دست هر يك را در كند چوبی فاضل و آقا ميرزا عبد الحسين بسرحد ايران

 قونسولگری بحالی كه تمامت كتب و اشيإ و البسه و غيرها را سوار بر ارابه با دو تن مامور نظامی عرب و گماشته

۸۳۹ --- 
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و آن دو در آنجا دو شبی و روزی در محبس  كربال برگرداندنده قط لباس در تنشان است باز ايشان برگرفته و ف

از فاضل تحقيقاتی كرده پی بائين بهائی  ماندند و صبحی ديگر با آنكه دو تن از شيوخ محبوس محترم نظميه محبوس

خود رساندند و حاكم هر دو را مستخدم  برده و نامهء فاضل را بحكومت برای تحقيق در واقعه بواسطه و مظلوميتشان

عقيدت و مظلوميتشان مطلع شده  و بعد از سئواالت و تحقيقات راجع بامر بهائی و نفس واقعه از بدارالحكومه خواسته

بساختگی نامه مفتريانه آنان پی  ذكر داشتنشان آالت مضّره را دانست كه كتبشان بوده و و نامه حكومت كربال بوی و

لذا فاضل و ميرزا عبد الحسين  امور نجف نداشت و فقط حقيقت واقعه را بمركز بغداد نوشت در برد ولی حّق مداخله

گماشته سوار عثمانی  بكند چوبی ميخ كردند و سوار بر االغ همراه دو تن مامور و طريق از نجف دستها را باز بهمان

داشتند و باز در ،مي مّيه محلها محبوسچند شب در راه هم در محبسهای نظ و ايرانی بسوی بغداد روانه نمودند كه

ساعتی بيش  بغداد رسيده آندو را بمحبس نظمّيه وارد كردند ولی چنده تا ب صبح بهمان منوال دستها بكند مينمودند

 گماشتگان قونسولگری ايران در بغداد دادند كه آورده در طول نكشيد كه آندو را از آن محبس در آورده تسليم

 مان طريق در كربال پاها بكند محبوسمحبس قونسولگری به

۸۴۰ --- 

ه دو را با مأمورين سوار منزل به منزل در ظلمت شبی ب بداشتند و اين حبس مدت سيزده روز بطول انجاميد آنگاه هر

نيك نفس و آزادی خواه و  رسانده تحويل سرحد دار كرد دادند و سرحد دار خود مردی خانقين و قصر شرين

كرمانشاه  غير عادالنه و غير عالمانه آخوندها بود و هم از مركز حكومتش اری و حكمرانیسخت مخالف سياستمد

رسيد  ميرزا اسحق خان حقيقی برای خالصی و رفاهّيت آندو دستور كه نظام السلطنه مافی بود بدستياری و راه نمائی

باقراف و  مات آقا سّيد نصرالّلهآزادی خواه و بيغرض بودند باقدا و هم هيئت دولت وقت نواب از طهران كه هيئت

 آمريكائی حقيقت احوال را كامًال دانسته پی بغرض ورزی مفسدين آقا ميرزا عزيز الّله خان ورقإ و دكتر مودی خانم

لحسين كرد كه اندو و فاضل و آقا ميرزا عبد اه ب نجف بردند و هم آخوند مّلا كاظم مجتهد تلگرافی بدولت راجع

عقايد مذهبيه خودشان بود و حضرات ه ب بهيچ وجه نداشتند و منظورشان هدايت و داللتنيتی  ءومداخلت در س
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ايضاح ماجرا و مدافعه از افترإ فرمودند از  شخصه الجليل و بيراعته القويه القاهره در خطابهای شيواه ب خود لبهاءعبدا

 قوله العزيز,  جمله است آن

۸۴۱ --- 

 آقا سّيد رضا باقراف د مهدی سليلطهران بواسطه جناب امين جناب آقا سّي

روح و ريحان  اسكندريه در نهايت ٴهجرتگاه يوسف كنعان مدينه ای ثابت بر پيمان االن كه در ارض مصر  -هو الّله 

ستايش از ثبوت و استقامت  گذارنم نامه جناب امين قرائت شد نهايت،مي ملكوت حضرت رحمن اوقاتیه و تبتل ب

 مشمول پرتو اشراق نّير آفاق و مظهر الطاف رّب د الحمد لّله كه آن اخوان از بدايت هموارهبو آن يار مهربان نموده

اشراق باشند  و دودمان در ممر قرون و اعصار همواره مقتبس از انوار الميثاق بودند و اميد چنين است كه آن خاندان

انم و حكمت بالغه در اين سفر بسيار و گذر،مي حال من اّيامی چند در اين قطعه مصريه و يقين است كه چنين است

 ,از ابرار نعوذ بالّله لبهاءچنان اشتهار دادند كه عبدا ظاهر و آشكار گردد ولی بعضی از آشنا و بيگانه باطراف بعد

ظالم را مظلوم گفته و  و از عبد الحميد ستمكار جفاكار نيايش كرده يعنی احرار نكوهش در رسائل خويش نموده

 حضرت امير عليه السّلام صادر شده سبحان الّله و اين اخبار از نجف اشرف از ناحيه مقدسه ذموم شمردهاحرار ابرار م

۸۴۲ --- 

حقيقت و ناشر صدق و  مجاور قبر مقّدس و جدث مطّهرند بايد بصدرنفوسی كه در آن ناحيه مباركه ساكن و 

اين  مقدسه بصدور ٴی تشهير گردد و حظيرهعظيم باشند چگونه راضی شدند كه بهتانی باين استقامت و مربی ملت

سالسل و اغالل نمود و  جمال مبارك را بيست سال در زندان اسير افترا تحقير گردد سلطان مخلوع عبد الحميد

 مسجون و بانواع تضييق مظلوم و مقهور نمود و در مجری داشت و اين عبد را سی و چهار سال نهايت ظلم و عدوان

و منتشر گرديده  لسنه اروپا ترجمهجميع ملل منشور گشته و با پيش مطبوع و در ميانكتاب اقدس كه سی سال 

سكر الهوی ام كنتم من الغافلين  اخذكم مؤعشر الّروم نسمع بينكم صوت البيا م:" صراحة در حق او منصوص ميفرمايد

علی شان ناح به  اءالبغض فيك ناراستّقر عليك كرسی الظلم و اشتعلت  النقطة الواقعة فی شاطئ البحرين قد يا ايّتها
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يفتخر علی الّنور و  فيك الجاهل يحكم علی العاقل و الظالم و الذين يطوفون حول كرسی رفيع نری اال علی ءالمال

 زمان سلطان مخلوع كلمات زجرّيه و خطابات شديده ايضا دركتب ردّيه بر اين امركه در و اين " انك فی غرور مبين

۸۴۳ --- 

ه بوم تسميه شده است و به و ب صريح كتاب اقدس بر سرير ظلم جالسه ب روی و موجود حال نفسی كهتاليف شده م

 گويد نظير آنست كه شخصی از فدائيان آل ممكن است كه اين عبد چنين شخصی را مظلوم جاهل تعبير گرديده

اجتنبت االعتساف و  ين نفوسرا شاه مظلومان شمرد اين االنصاف و ا سنان ابن انس رسول تمجيد يزيد نمايد و يا

منظور داشتند كه االن در نهايت روح و  را از سجن رهائی دادند و چنين عدل و انصافی حضرات احرار ابرار اين عبد

و ظالم غّدار را سر  گذراند چنين نفوس  را چگونه اشرار گويم،مي امی با ياراندر كشور يوسف كنعان اّي ريحان

عاقالن ه ب تصديق چنين بهتان ننمايند تا چه رسد تضحك منه الّثكلی زيرا صبيان اءذا افتره الّلهفوحلقه ابرار شمرم 

 ان يطفئوا نور الّله با فوا ههم اما شصت سال الباطل له جولة و الحق له صولة ير يدون عاقبت البته حقيقت واضح شود

۸۴۴ --- 

 ايم كما قال شاعر :گونه تهمتها خو كرده  است كه هدف سهام مفتريا تيم لهذا باين

 رمانی الدهر باال رزإ حتی

 فؤادی فی حديد من نبال                            

 فصرت اذا اتتنی من سهام

 تكسرت النصال علی النصال                        

بهتان ما چنين تهمت و  نجف اشرف كه بايد همواره نور حقيقت بتابد ولی محل تاسف اينجاست كه از ناحيه مقدسه

در  كوكب حقيقت و مرقد هيكل شاه واليت است سلطان صدور يابد زيرا آن خطه مباركه مركز انزل الّله به من

 اءكوكب المع يثرب و بطح مطالعه نمائيد كه آفتاب افق نبوت كبری" و ال تكن للخائنين خصيما " تفاسير آيه مباركه

 نشدند كه تهمت سرقت يك انبان آرد در حق ظفار گذشتند و راضی از ايمان قبيله عظيمه بنیاء عليه التحية و الثن
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ظفار بود ، از افراد بنی كه يهودی بری از اين بهتان و طعمه كه يكی شخصی يهودی ثابت شود بلكه حكم فرمودند

 شنزد اشرار قريه ابرار جميع مرتد شدند و از مدينه ب و قبيله بنی ظفار بجهت اين حكم سرور سارق انبان است

خطابه جمهور الكبرإ  فا عتبروا يا اولی االبصار فنعم ما قال يحيی عند نهايت عداوت و بغضا قيام نمودنده شتافتند و ب

كم دنيوّيه و وثروتكم قارونّيه و نوايا فرعونّيه و اطوار كم نمرودّيه و قصور كم شدادّيه قال اّيها الوجهإ اخالقكم

تكذيب اين  حضرت فاضل محترم نحرير خراسانی ايده الّله قرار حوادث اخيره شيطانّيه فاين المحّمدّيه از دسائسكم

نه فكری ديگر البته در نزد ايشان  محض ترويج باين ناحيه مقدسه آمده بودند بهتان فرمودهاند كه اين دو شخص

بر  مانند علت كابوس و البته سلطان مخلوع را كه است كه اهل بها از فساد بيزارند و از فتنه در كنار واضح و آشكار

در ايام  ابرار كه سبب آزادی اخيار شد اشرار ننامند سبحان الّله جسم جمهور مستولی بود مظلوم نخوانند و احرار

عبد با احرار  و بيگانه لوايحی به مابين همايون تقديم شد كه اين سلطنت عبد الحميد بكرات و مرات از دشمنان آشنا

بكرات و مرات هيئت تفتيش و  نمايد و،هدم بينان استقالل بذل مجهود مي و روز در عثمانيان همداستان است و شب

 تحقيق و تعذيب گرفت و صدمات شديده زد در پادشاهی آمده و اين عبد را در تحت تضييق و تحقيق از مابين

و  در كار بود محصور بمراقبت و نگهبان هر روز تلغراف رمزی جواسيس ابليس بودم و در زندانه سجن نيز محاط ب

هيچ صبحم خفته يا  فيزان بود و گهی تخويف غرق دريای بی پايان هر شام حوادث مشئوم آشكار گاهی تهديد نفی

آمدند هر نا مهربان ترويج و تشهير مينمايند  با سرو سامان نيافت حال كه احرار ابرار بميدان نيافت هيچ شامم خندان

 فنعم ما قال الشاعر : يت پروراناين عبد ضد آزادگان است و مخالف حر كه

 الله ساغر گير و نرگس مست و بر من نام فسق

 داوری دارم خدايا من كه را داور كنم                                                  

اين  و ادراكات قاصره معقول شمرد باری ميدان بهتان وسيع است بافترای ديگرپردازند شايد عقول سقيمه قبول نمايد

 ع ع  .                        بهٰی اال لبهاءباشد و عليك ا نه چنان واضح و نمايان است كه محتاج مدافعه افترا و بهتان

 و بالجمله سرحد دار از شرور آخوند مفسد شيرين محافظت
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۸۴۵ --- 

از سواران منزل بمنزل برای  بمحافظت و با عّدهء و هم محبت و رعايت نمود و سوار بر قاطر با چاروادار كرد مامور

منتشره از نجف و از زوار همهمه و  روانه داشت ولی در همه بالد بواسطه روزنامه نجف و اراجيف كرمانشاهان

و حقيقی و رشادت و حّق  پيدا بود چنانچه در خود كرمانشاه اگر تدابير نظام السلطنه زمزمه و آمادگی حمله و فساد

بلد واقعات تدارك  خراب رئيس امنيه نمیبود نسبت باندو و نسبت بعموم بهائيان خانهپرستی سرتيپ ميرزا علی خان 

 اينه ب هم ميرزا آقا خان قائم مقامی و منوچهر خان ملكوتی تلگرافی نشدنی صورت خواست بگيرد و در اراك

نميتوانيد تحويل  پارچه سياه و سفيد چون وارد ميشود اگر مضمون بحقيقی در كرمانشاه كرده بودند كه دو بسته

آندو بود و چون در ورود باراك مسافر  تلگراف كنيد تا ما تحويل گيريم و اشاره بعمامهءهای سيا و سفيد گيريد

عمش كه رياست امنيه را  خواست فتنه بر انگيزد؟؟ند؟؟ ميرزا آقا خان و احتشام نظام پسر،مي متعصب كرمانشاهی

نگهداری كنند  واستند آندو را در توابع اراك كه تحت نفوذشان بودخ،و مي داشت او را تخويف و تهديد نمودند

با  از بهائيان مؤمن مخلص مكتوم بود و نيمه شب فاضل را از خواب ولی صالح ديده نشد و غالم پست اصفهانی

 را  لبهاءاين امر عظيم هستم و امشب حضرت عبدا آرامی بيدار كرده بيخ گوشش بنجوی گفت كه من از مخلصين

۸۴۶ --- 

و بالجمله غالم پست مذكور در همه بالد راه  اند بسالمت بمنزل برسان ديدم كه فرمودند اينها امانت منخواب ه ب

نمود چنانچه بطهران هم قبل از ،مي كار پست را وارد ميكرد و خود را از نقل و انتقال پستی خالصی نيمه شب و غفلتًا

مازندرانی و اردستانی را باولين  ای پاسبانان دروازه زود خالصی يافتهو از سئوال و جوابه طلوع صبح خود را رساند

مذكور بود و قريب دو ماه در  يعنی ميرزا نبی خان لر رساند و اين در اواخر ماه شعبان سال خانه و نزديكترين دوستان

دستور دولت وقت  باطالع محفل روحانی طهران و محرمانه از آشنا و بيگانه بحس طهران و بعضی توابع مأمون با

 ارض مقصود و زيارت محضر مبارك روانه شدند و اين در يوم عزيمته اقامت كردند آنگاه با دستور محفل ب

 ۱۳غروب سوار گاری روانه قزوين گشتند و روز سه شنبه ه ب بود كه هنگام دو ساعت ۱۳۲۸يكشنبه يازدهم شوال 
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وارد شده در  ۲۴عزيمت كردند روز شنبه  برای رشت ۱۷ه وارد و بزيارت دوستان آنجا نائل و روز شنب بقزوين

پيره بازار و با كرجی رسيده و بكشتی  با درشكه از راه ۲۷ها بمالقات احبا فائز و روز سه شنبه ،و خانه مسافرخانه بهائی

جمع  و شيخ علی اكبر قوچانی ببادكوبه و مسافرخانه ورود كردند و بعد از مالقات آقا ۲۹ در آمده روز پنجشنبه

 ذيقعده با راه آهن عزيمت باطوم كردند و بساعت ده صبحٴ بهائيان آنجا روز شنبه غّره

۸۴۷ --- 

ذيقعده با  ۶از احبای متوقف در آنجا روز پنجشنبه  روز يكشنبه بباطوم و در مهمانخانه در آمدند و بمساعدت بعضی

ذيقعده باسالمبول رسيدند و بداللت  ۱۱نبه ش پاكات فرانسوی عازم اسالمبول شدند و بساعت نه صبح روز كشتی

ذيقعده با كشتی  ۱۴ساعت بغروب روز جمعه  كردی بهائی بمهمانخانه وارد شدند اقامت كردند تا در نيم مراد نام ،

شدند و شب مانده و صبح با تراموا بر مله  باسكندريه و بمهمانخانه وارد ۱۹شدند و صبح چهار شنبه  رومانيا روانه

توقف داشتند و در آنجا  ذيحجه ۲۴شد اقامت گزيدند و تا ،شرقی كه اقامتگاه بهائيان مي هوتل لوكندهه برفتند و 

ابوالفضل  مصری و انگليزی و امريكائی اقامت داشتند و از آنجمله آقا ميرزا جمعی از زائرين ايرانی و هندی و

 سافرين با نشاط و انبساط قلبی بمالقات يكديگركردند و م،مي گلپايگانی بود كه از مقامات فضل و اطالعش استفاده

در بيت مستاجره  لبهاءو شبها غالبًا بحضور عبدا گشت،رسيدند و هر روز يكی از آنها مباشر خريد و طبخ غذا مي،مي

از اهالی و بيشتر از طالب ازهری و  رسيدند و چون اوائل ورودشان بقطر مصری بود دسته دسته،مي شانٴ مسكونه

علميه و بيانات عربيه  حال تنقيب و تنقيد بمحضرشان وارد ميگشتند كه با مقاماته ب و كار كنان جرائد نويسندگان

 و اخالق بغايت كريمانه و مهربانانه خود همه را راضی و شاكر فصحی و استدالالت و عرفانهای قوّيه

۸۴۸ --- 

ه و شكست از نظر علوم و انكشافات و و مبارز شرقه و منجذب ميساختند و شبی در موضوع حمله و هجوم غرب ب

ذكر فرمودند كه در تمام آن  و از نظر تجهيزات جنگی و از نظر قدرت مالی و غيرها بتفصيل از نظر صنايع و بدايع
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و شبی ديگر  باشد اّلا در موضوع امر الّله كه شرق غالب و مهيمن بر كل است،مي مبارزات غرب غالب و شرق منهزم

 تدريج تا اين عصر بمقام قّوت بنيه و رشد خود بالغ شد و ناچاره ب عالم بشری مانند هيكل شخص در بيان آنكه هيكل

طلوع نميكرد امر نقطه اولی از ميان رفته  ابهٰی اگر جمال  عقل كلی الهی در آن طالع گرديد و شبی ديگر راجع بانكه

را فلج كرده بودند و شبی ديگر ذكر اوضاع  ابهٰی همچنين اگر حكمت و قدرت و نفوذ ميثاق نبود نا دانان امر ه ب بود

اثنان و اّنه رجل سياسی عظيم و  عبده و عبارتش در حّق آنحضرت كه اّما فالن فال يختلف فيه و احوال شيخ محّمد

نجف كه در بخش سابق  در اينجا مقام بسط و تفصيل آن نيست و ناچار بايست واقعه بسيار امور مهمه ديگر كه

متعّدد مسطور و  و خاطراتش را بنوع اجمال ذكر نمود و او خود در دفترهای است و شرح حيات فاضل باشاره ذكر

مالقات ه ب او فرمودند كه نتيجه بسيار خوبی داد چنانچه برخیه ب مكزون دارد و اّما در باره واقعه مذكوره نجف

 ايتشان نامهء مفصل نگاشتم و از آية الّلههادر تنبيه و هد انجاه آمدند و بعضی بمكاتبه پرداختند و فرمودند كه ب

۸۴۹ --- 

أتبنون بكل ريع آية تعبثون و ما ناچار برای مراعات  اسم بردند و اين آيه از قرآن را بدينمناسبت تالوت فرمودند

ه و مّنه و كنيم و نحمد الّله علی عطائه و نو الّل ازين تشرف پر ثمر ملكوتی اثر بهمين مقدار اشاره بايد اكتفا اختصار

بودند دستور سفر بهند و  و ميرزا عبد الحسين از اسالمبول لباس فينه و كت و شلوار ببر كرده افضاله و چون فاضل

از اقامت  های مصر و اسالمبول فرمودند و اطاعت مبارك نموده بعد،و افندي ها،تغيير لباس بفينه و عمامه بنوع مولوی

كه  حركت كردند و بپورتسعيد رفتند و چند روز با آقا سّيد الّله قمی ز رملها ۱۳۲۸ذيحجه  ۲۴روز يوم دو شنبه  ۳۱

محرم سنه  ۲بود معاشرت داشتند تا در روز سه شنبه  حضرت و بهائيان واسطه ارسال مراسالت فيمابين محضر آن

ه محرم ب ۲۵ند و روز زائر از بنبائی روانه هند گشت در ساعت دوازده روز با كشتی استريا باتفاق فرامرز بهائی ۱۳۲۹

 ان شخصشهرت نيافته بعنو نام بهائیه و با آنكه ميل آن حضرت چنين بود كه در هندوستان ب. ئی ورود كردندببم

و فلسفه ها بر كل عيان  مقامات واسعه علميه امر بهائی و ارتباطات آن با روح اديانه ب را عالم معاشرت كنند تا مردم
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همين جلب نظر  استقبال آمدنده حال اجتماع به ساعت معين به نوشت و آنان ب احّباه  بعلت آنكه فرامرز قبًاله گردد ب

 عالوه آنكه محلی كه برای اقامت معين شدهه صورت نيافت ب كرده شهرت حاصل گرديد و عمل بان نوع

۸۵۰ --- 

ائی شدند و با معالجه هم دچار تب لرز و حال وب سختیه بود در قرب باتالقی نزديك بدريا و جای ماالريا بود و ب

از محترمين تأثير و تقليب كرد چنانكه  و ناتوانی بشدت باقی ماند و معذلك مصاحباتشان در عّدهء بيماری و الغری

آحادشان مالقات و تشويق  رفتند و همچنين با ميرزا محرم و گروه بهائيان بمبئی و اعداد بارض مقصود برای نشرف

آقا ميرزا اسد الّله  بايشان چنين صدور يافت : " بمبئی حضرت لبهاءعبدا حضرت استمرار يافت و در خطابی از

آستان مقدس  صادق ٴبهی    هو الّله   ای دو نبذهاال  بهاءاهللاعليهما  مازندرانی و آقا ميرزا عبدالحسين اردستانی

گشته كوی ياريد و گم گشته  سر ,و از هوی و هوس بكّلی در كنار لّله كه از راحت تن و آسايش جان بيزاريدالحمد

بمسامع جهانيان رسانيد و سبب هدايت گمراهان  محّبت الّله تحّمل هر مشقت و تعب نمائيد تا اينكه ندای الهی بيابان

محرومان را محرم اسرار نمائيد ايكاش من نيز همدم  نصيبان را بهره دهيد و،و باعث نورانيت ظلمانيان شويد بي گرديد

بشری لكم من هذا الفوز المبين حاجی عندليب  مقدم و هم آواز طوبی لكم من هذا الفضل العظيمبودم و ه و همراز

ولی شما در حّق او دعا نمائيد بلكه انشإ  كه بگلشن نجف پرواز نمود هر چند از شرف ايمان محروم گشت همان بهتر

 فقو تالفی مافات نمايد حال شما الحمد؟؟لّله در بمبئی مو الّله انصافی دهد

 ---۸۵۱ --- 

اين ايتالف و انعقاد مجلس و تنظيم محفل ايرانيان چون  بخدمت گشتيد و سبب تاليف قلوب ياران گرديديد و بعد از

هندوستان عبور و مرور نمائيد و اّول با بيگانگان  را شناخته اند اگر از معاشرت اجتناب دارند بصفحات سائره شما

 گرديد الی آخر ها " معاشر و مجالس

از بمبئی رهسپار كلكته شدند و در آنجا با آقا سّيد مصطفی  مطابق اّول جون با ترن ۱۳۲۹تا در غره جمادی الثانيه 

با گروهی از بهائيان نو ايمان معاشرت گرفتند  و حاجی ميرزا محّمد تقی طبسی كه حجرهء تجارت داشت و رنگونی
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مصاحبه دينی نمودند و در همان  ها،جماعتی از مّلا و مولويدانشمند معروف آنجا مالقات كردند و با  و با سهروردی

كرده عكس گروپی برداشتند تا  داد معاونت،اطريشی كه بكلكته وارد شده نطق جمعيتی مي ايام با كونتس بثلين بهائيه

ی سّيد ان حاجرسيدند و مهم ماه برنگون ون در برما روانه شدند و يوم جمعه سلخ آنگرن عزمه ب ۱۳۲۹شعبان  ۲۸در 

عالوه ه اقامت آنجا ب و شيرازی االصل و نيز پسرش آقا سّيد اسمعيل بودند و در مدت ونگمهدی بهائی ساكن رن

نمودند تا در روز  و بعضی از اساقفه انگليزی و رؤسای فرق اسالمی مصاحبه از محترمين ٴّدهمالقات و تشويق احّبا با ع

 مندلی رفتند و تاه ساعت ب ۲۲با ترن قريب  ۱۹۱۱سپتامبر  ۲۲مطابق  ۱۳۲۹رمضان سنه  ۲۸جمعه 

۸۵۲ --- 

 از بيگانگان مشغول و بمصاحبت آقا سيد مصطفی و آقا سّيد سپتامبر بمالقات بهائيان و برخی ۲۹شوال مطابق  ۵جمعه 

از بهائيان اتفاق آقا سّيد مصطفی و آقا سّيد جنابعلی ه ب جنابعلی و غيرهما مسرور و بعد از مالقاتها و مصاحبه ها كه

 ۷شوال مطابق  ۱۳بودند تا در شنبه  عمل آورد در روز مذكور به رنگون ؟؟؟ مراجعت كردند و بنوع مذكوره ب آنجا

بسيار از بهائيان رفتند و تا سه  محّمد ابراهيم كدخدا شيرازی بقريه كنجانگون مركز گروهی اكتوبر بمساعدت آقا

و غالبًا آقا سّيد اسمعيل  راد پرداختند و در روز مذكور برنگون برگشتندبهائيان و تشويق اف بصحبت در مجمع ۱۶شنبه 

و آقا محّمد ابراهيم  آقا سّيد محمود و آقا سّيد عبد الحسين و هم آقا سيد جنابعلی بن حاجی سّيد مهدی با پسرانش

نوامبر  ۶مطابق  ۱۳۲۹ه ذيقعد ۱۴باالخره در ساعت سه عصر روز دو شنبه  كدخدا از بهائيان آنجا با ايشان بودند و

در  ذيقعده بنوع مذكور در آنجا اقامت داشتند و باالخره ۲۱و تا  با جهاز انگور از رنگون بكلكته باز آمدند ۱۹۱۱

علی وداع كرده در ،حاجی طبسی و ميرزا جالل و قاسم با ۱۹۱۱نوامبر  ۱۳مطابق  ۱۳۲۹ذيقعده  ۲۱روز دو شنبه 

روز سه شنبه ببمبئی رسيدند و ميرزا محرم و  ار بمبئی گشتند و بعد از ظهرو كسری از شب با ترن رهسپ ۹ ساعت

 نوامبر باتفاق جوانمرد در ترن ۲۴حاضر بودند تا در روز جمعه  جمشيد حكيم و رشيد

۸۵۳ --- 
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هوتل و منزل آقای خسرو بمان ورود كردند و دو روزی  روانه پونه شدند و در ساعت شش بعد از ظهر رسيدند و در

و  بمبئی انجام دادند ايجاد اتحاد و اتفاق بين بهائيان نوامبر عودت ببمبئی نمودند و از جمله اموری كه در ۲۶در  دهمان

 ذيحجه ۱۴گرديد و باالخره در روز چهار شنبه  لبهاءعبدا تأسيس محفل روحانی بود كه موجب سرور خاطر حضرت

جوانمرد  ا بگاری گاوی گذاشته با ميرزا محرم لب دريا رفتهر اء اشي سه ساعت بعد از ظهر ۱۹۱۱مطابق دسامبر  ۱۳۲۹

 كمال محّبت حاصل كرد همراهيها نمود تا بعزم بندر عباس خسرو و رستم هم آمدند و مستر ماركر كه بواسطه ايشان

مدت سفر در هند كه كمتر از سالی بود آقا سّيد  در ساعت سه عصر با كشتی بالوا حركت كردند و در آن طول

كه داّل بر رضامندی  لبهاءحضرت عبدا و نطق ترجمه بزبانهای مختلفه كرد و خطابهای متعدد از فی در مصاحبهمصط

تفصيل آن در خور مقام اختصار اين  صدور يافت و صور فتو غرافی اجتماعی متعّدد گرفته شد و است بانواع مختلف

بهائيان شرقی و غربی حسب  از او هم عّدهء كثير از چنين سفر در هند را قبل از فاضل و بعد جلد تاريخ نيست و اين

تاريخ مسطور است و در روز  نمودند كه در مواقع مختلفه بخشهای لبهاءحضرت عبدا و بهاءاهللاالمر حضرت 

 ذيحجه وارد دريای ۲۲پنجشنبه 

۸۵۴ --- 

 واحل بندر لنگر انداختذيحجه در س ۲۲دسامبر مطابق  ۱۴صبح روز پنجشنبه  ۸بندر عباس شدند و كشتی در ساعت 

حسنعلی خان شيرازی رئيس پست با قايق متور  و روزی ديگر برهنمائی كشتی را بقرب ساحل آوردند و آقا ميرزا

صفر  ۱۲بشهر آورد كه تا روز  ۱۹۱۱دسامبر  ۱۵ مطابق ۱۳۲۹ذيحجه  ۲۳رسيد و آندو را در آنروز جمعه  لنج بكشتی

ر و معصومعلی الری و علی خان مذكو،ندر ماندند و باتفاق ميرزا حسندر آن ب ۱۹۱۲اول فروردين  مطابق ۱۳۳۰

زرقانی و ميران حيدر  قونسول روس و حاجی احمد و ميرزا عبد الصّمد خلف ميرزا جالل يد السلطنه،دمحّمد علی س

يرزا احمد انجير و م تلگرافخانه از نوریهای شيرازی جديد التصديق و ميرزا آبادی و غالم و يوسفخان سرهنگ

سعی  احمد خياط و آقا حسن نطنزی مامور گمرك و حاجی محّمد تقی عبدالرحمن شيرازی و غالمرضا بقال و ميرزا

 لبهاءمولوی معّمر سّنی كه ردّيه بر لوح ادّله اربعه حضرت عبدا در احتفال و اشتعال احبا نمودند و بتبليغ جمعی مانند
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و خطر حملهء اشرار ببندر عباس و تعّرض  ای كشور نا مأمونطبع و نشر كرد پرداختند و در آنموقع كه راهه

با ميرزا عبدالوهاب خان  ورد زبان بود پس از شور و مخابرات استشاره باطراف خصوصًا مخصوصی بر بهائيان

 بوشهر از بهائيان معروف نمودند و باالخره با كشتی ببندر سروش الملك رئيس پست بنادر در

۸۵۵ --- 

و با سروش الملك و ميرزا عليمحّمد خان شيرازی كه  ربيع االول در بوشهر بودند ۷صفر تا  ۱۹ز روز بوشهر رفتند و ا

ساكن آنجا احتفال كرده تشويق و  بود و ميرزا عبد االحد بن ميرزا جالل زرقانی و قليلی از بهائيان بلباس درويشی

رهسپردند و در بين طريق  ن پست سوی شيرازسروش و همراه كردن عّده از غالما تدابيره ترغيب نمودند آنگاه ب

بشيراز  ۱۳۳۰ ربيع االول ۱۹گشتند ولی از خطرات محفوظ ماندند و در روز  دچار حمله سارقين و قاطعين طرق

و محافل  خانه بمسافرخانه بهائی راهنمائی گشته بماندند و در مجالس رسيده پس از مالقات بشير السلطان در پست

 حبيب و حاجی ميرزا ضيإ و نيز بشير السلطان و ميرزا محّمد باقر نان و برادرش حاجی ميرزاحاجی ميرزا بزرگ اف

فروش همدانی و حاجی ميرزا حسنعلی يزدی و هم  دهقان و برادرش و هم غالمحسين ميرزا و آقا محّمد حسن بلور

حافل و تشويق و ترغيب بينش بمجالس و م جی وينوری جديد التصديق و ديگر ميرزای عندليب اله ساالر نصرت

مالی كاشی مشهور بافساد برای  آن اّيام كه مراعات نهايت حكمت ميشد با عدهء هم مخصوصًا احّبا بودند و در

خروج از شيراز از اورپائی و  مصاحبه عقيده ای شد تا آنكه وسائل سفر برای عازمين بهائيان و سّيد مومن و غير هما

 كه محفل خطر حمله ايل عرب نا ممكن بود بواسطه قرارداد  یايرانی و سياسی و نظامی و تجارت

۸۵۶ --- 

های روسی و عّدهء مسّلحين امنيه و گروهی از ،با اسب قوام شيرازی با رؤسای ايل فراهم شد و بيست و چهار گاری

شد كه كردند ولی در منزل اول بزرقان ديده  متعلق بقوام و دسته از سواران عرب برای محافظت حركت سواران

نجف هم دخالت داشتند با همين  از تحصيل نجف برگشته كه در فتنه آنجا بكار بودند و در جريده سادات معّمم

رئيس سواران قوام كه سپرده  و چون چشمشان بفاضل افتاد بصدد فتنه و فساد برآمدند ولی گاریها عازم اصفهانند
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قرب آباده حاجی عليخان از ه ب هم خطراتی رخ نداد وسخت نمود و بالجمله درين سفر  برای محافظت بود ممانعت

و سادات مذكور از مشاهده آن  بر االغ با جمعی باستقبال آمدند و ديده بوسی كردند متمكّنين و بزرگان بهائی سوار

كه باباده وارد شدند و  بود ۱۳۳۰يأس اندر شدند و اين در شهر جمادی الثانی  بعمق حسد و غضب و حيرانی و

فاضل روشن كنند  ورود كردند و خواستند در آنجا بنشر مفتريات نجف فتنه عليه مذكور كه بخانه امام جمعهسادات 

خان و ،علي دست كشيدند و آ؟؟؟ندو در آنجا بمعاشرت ميرزا قابل و حاجی ولی اقتدار بهائيان آنجا را دانسته ناچار

 روشن در همت آباد و بهائيان آنجا و توابع و تشويق نصر الّله دائی و دكتر سراج و پسر رشيدش حاجی خان و ميرزا

 و ترغيب احّبا مشغول شدند تا در شهر شعبان باصفهان در

۸۵۷ --- 

جستند و آقا ميرزا عبد الحسين از آنجا باردستان رفت و  آمدند و آنجا بمالقات بهائيان و مصاحبه با ديگران اشتغال

التصويب بقرارداد آقا سّيد نصر الّله باقراف باتفاق  د از چندی حسبدر شهر رمضان بطهران وارد گرديد و بع فاضل

سرپرستی امالك و دهات پدری اشتغال ه ب آقا مير امين الّله برشت رفته در خانه منزل گزيدند و مير امين الّله پسرش

ل آورده برشت اقدامات امری بعم برای امر اقدامات همی نمود و هم از آنجا سفری ببندر جز رفته جست و فاضل

ناظم خراسانی است " جناب فاضل ه ب كه در ضمن خطاب لبهاءحسب دستور حضرت عبدا ۱۳۳۱ مراجعت و در سال

مازندران بسيار خوب ولی ه ب ممكن كه بروح و ريحان بجهت تبليغ در ايام زمستان مراجعت مازندرانی اگر چنانچه

طبرستان علی  ٴخطه جناب منادی الهی - الّله " و در خطاب بخودش " هو جان مشروط براحت دل و آسايش

است كه با هتمام شما  است درين ايام بهّمت جناب ناظم اهتزازی يافته اميد الخصوص نور موطن مبارك مجلی طور

 اين حركت روحانی اتمام يابد

 عباس " لبهاءعبدا                                  

محّمد تقی ناظم خراسانی و ميرزا جواد اعتماد  ز رفته چندی با ميرزاعزيمت نور كرد و نخست با كشتی ببندر ج

 آقا ميرزا محّمد حكيم و ميرزا محمود خان شهرياری و برادرش ميرزا التّجار و برادرش
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۸۵۸ --- 

و مالقات مستمر و مصاحبه های مؤثر با ارامنه و  محّمد عليخان و ميرزا عزيز الّله خان روشن و غيرهم معاشرت

از مالقات با ميرزا حاجی آقا ممتازی  و نطق در اجتماعات نمود آنگاه با كشتی ببندر مشهد سر و بعد ين كردمسلم

شبی بسر برد و باز سوار بر اسب  سوار بر اسب بفريدون كنار رفته در خانه مشهدی حسنعلی سنگسری و روزی توقف

او با بزرگترين ائمه جماعت  ی و معاشر شده و بواسطهيونانی رئيس تحصيالت ماليه مالق بامل رفت و با مسيو ميخائيل

الممالك  آنگاه سوار بر اسب بداركال رفت و با ميرزا فضل الّله خان نظام و مّلاكين و غيرهم مصاحبه امری كرد

 معاضد ودامادانش منشورالملك و ها مصاحبه امری كرد،ازلي معاشرت نمود و با بعضی از منسوبين وی از اركان

و مذاكرات امری كردند آنگاه بمشهدسر و بندر جز و  ايشان از وی پذيرائی ٴهای مسكونه،ر دهات و خانهالملك د

كه برادرش بطمع ضبط امالك و اموال  برگشت و در مشهدسر بحاليكه عزم بار فروش داشت خبر يافت انزلی

را در خانه بكشند و ناچار اگر ، وي مسلمانی خود و تشهير بهائيت برادر نمود و بيم آن استه ب موروثی پدری تظاهر

عودت كرد و  نوعيكه آمده از خويشان خود ورود نمايد لذا منصرف از ورود شد و ب بشهر رود بايستی بخانه متنفذی

 رشت از طرف محفل روحانی طهران و خواست احّبای رشت بود كه برای ۱۳۳۴ذيحجه  ۷باز در روز جمعه 

۸۵۹ --- 

و اين خطاب عالی الجناب باو رسيد " هوالمقصود  ن حسب اصرار مؤمنين اقامت جستروانه شد و چندی در قزوي

قا سّيد اسد الّله مرقوم فرموده بوديد ه آب ای سرگشته كوه و صحرا و گم گشته دشت و دريا در راه خدا نامهء كه

هستی او در باختر  لبهاءعبدا مسرت رخ داد زيرا در ندإ بظهور مجلی طور شريك و سهيم مالحظه گرديد نهايت

بنور مراجعت برشت  خاور آهنگ يا علی اال علی بلند نمائی باری بعد انتهإ سفر برآرد و تو در بهٰی نعرهء يا بهإ اال

 عباس " لبهاءعبدا        لبهاءو عليك ا فرمائيد زيرا گيالن محتاج بمنادی رحمن

روز جمعه ششم برشت وارد شد و محل اقامت در شد  با كالسكه روانه رشت ۱۳۳۵محرم  ۴لذا در روز چهار شنبه 

ای پرداخت تا در ،نطق و مصاحبه عقيده امور امری و ٴمعين گرديد روزان و شبان باداره جديد التأسيس مسافرخانه
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محفل عقد ازدواج  اءكل اعض سال مذكور در خانه آقا علی ارباب نصيراف قزوينی با حضور ذيحجه ۲۴شب جمعه 

اسالمی نيز بسته  ارباب مذكور بست و در روز بخانه آقا سّيد احمد باقراف عقد انم خواهر زادهبهائی با ضيائيه خ

 طريق رشتی محسوب گرديد گرديد و بدين

و بيگانه همی نمود و طرف ميل همگانی واقع بود تا  و مالقات و معاشرت خاضعانه معقوالنه عمومی الفكر با آشنا

 برای محفل روحانی هاءلبتلگرافی از محضر حضرت عبدا آنكه

۸۶۰ --- 

چون يزدانی در ورقه تلگرافيه يزدی نوشته بود آقا محّمد  رسيد و سه تن را طلبيدند شهيد و مازندرانی و يزدانی ولی

متدرجًا قصد حضور در حيفا كردند و ابن اصدق  الفت يزدی و پسرش ميرزا محّمد لبيب را تعيين كردند و لذا حسين

آورد و آقا نصرت الّله فيروز بن آقا  حی بن آقا محّمد حسين مهتدی كاشی را با خود برشتصب ميرزا فضل الّله

 ٴفاضل در حاليكه زوجه جليله ۱۳۲۷ذيقعده  ۲۶خيال رفتن عازم گرديد و در روز شنبه ه ب مهدی باغبان قمصری هم

با كشتی متفقًا  و روزی ديگر بندر انزلی رفتهه رشت گذاشت با آن سه تن به را ب مومنه و پسر كوچك خود هوشنگ

 شنبه واردنمود در روز دو،اصدق توهين و مخالفت و تعّرض مي حاليكه صبحی با ابنه عازم بادكوبه شدند و ب

گشتند  از بهائيان ساكن در هوتل مرافق ٴمشهدی يوسف مراغه مسافرخانه بهائی اقامت نمودند و باه بادكوبه شدند و ب

 حسينقلی ساكن اسالمبولی معاشرت يافتند و تا روز دو شنبه ف و طوطی مراغهء و آقاحجره تجارت علی حسن اه و ب

وارد شدند و تا  ۱۹سوی اسالمبول رفتند و روز دو شنبه  بانتظار كشتی بسر بردند آنگاه با كشتی پاكه فرانسوی ۱۲

د و همراهانش كه از حيفا جی ساكن عشق آباياله اقامت به هوتلی داشته با ميرزا مهدی ۱۳۲۸غره محّرم سنه  شب

 نمودند و با جمعی از بهائيان يعنی ميرزا حسين صادق زاده برگشتند مالقات

۸۶۱ --- 

ه مذكور و ديگران معاشرت يافته تشويق و ترغيب ب معّلم تبريزی و سركيس ارمنی جديد االيمان و حاجی حسينقلی

پسرش ميرزا محّمد لبيب و شمس االطبإ  فت يزدی بااين امر همی نمودند و آقا محّمد حسين عطار ال خدمات در ره
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روانه شدند و در بيروت پياده گشته در  از طهران وارد شده پيوستند تا با كشتی كارليسبات هر هفت اسرائيلی همدانی

و غيرهم رسيدند و فاضل برای  فّلاح بمالقات آقا ميرزا محسن افنان و پسرانش روحی و سهيل خانه آقا رحمت الّله

 ۱۳در روز پنجشنبه  قا رحمت الّله داده بفروخت و قيمت را بعدًا در حيفا رساندآه ب مام شدن مصاريف راه قاليچهت

اقامت  فوريه بر جبل كرمل در مسافرخانه و در مقام اعلی ۲۷مطابق  جمادی االخر ۷محرم بحيفا رسيدند و تا شنبه 

بود كه  لبهاءمحضر حضرت عبداه سفر دوم فاضل ب داشته از فيض جسمانی و روحانی برخوردار گشتند و اين

مدت افراد و دسته هائی بسيار از زائرين غربی  طول دفترهائی نوشت و خاطرات آن بسيار است چه در آن بتفصيل در

بيانات آنحضرت در جمعيت و انفراد و  و هندی و اسالمبولی و مصری و غيرها پی در پی رسيده و از و شرقی ايرانی

شبی كه قاری اعمای حافظ قرآن  روحانيه آن بزرگوار نكاتی بسيار مشاهده گرديد از آنجمله و مقامات از حاالت

 حال بيانات فارسی آنحضرت بر ايشان ناگهان رسيده ب مصری در مجمع بهائيان و

۸۶۲ --- 

ت قرآن نمودند و او قرائه و پس از صرف قهوه امر ب صندلی جلوس دادنده كرام فرمودند و باه و سالم داد و جواب ب

س است و تحسين خواند تا آنكه فرمودند ب لحن مصری و با قوانين قرائتیه كه خواست مقداری زياد ب آياتی از قرآن

و انظار قرإ و مفسرين در آنها و  اتاءير آيات مقرؤه و شرح اختالف القرامر نمودند و خود بتفسٴ نمودند و باز قهوه

رأی علمی دقيق و احاطه و  باشند و صاحب،يان نمودند كه محسوس بود امام التفسير ميب عربیه بيان حقائق مقصوده ب

و حسب اسلوب پر  از بهائيان اسرائيلی همدانی تازه وارد شرف حضور يافتند نورانی هستند و نيز شبی كه جمعی

افتاد و از  معضلی هوس سئوال و پرسشه چنان نمودند كه تنی از آنها ب عواطف خودشان نوازش و بازپرس احوال

 ظاهرًا مخالف با عقل و علم بود پرسيد و ايشان بالصراحة و و مطلبی مسطور در اوائل سفر تكوين تورات كه ٴآيه

ميباشد كه در  اءرات كالم انبيا نيست بلكه از عزرتو مستقيم فرمودند كه اين قسمت فلسفه پيدايش و معرفت الهی

كتاب و بيانات موسی كه از ميان رفته بود  عّلت نداشتنه بنی اسرائيل ب ,كورشاجازه ه اورشليم ب اءبن هنگام تجديد
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باشد و در هنگام اسارت آنرا ،مي تدوين كرد و مقدمه بر آن زد كه مقتبس از عقائد بابليان اءو عرز غريق احزان شدند

 اقتباس كرده بود و چون بعد ازبيانات ديگر و ختم وقت شرف اندوزی همه حسب االذن از

۸۶۳ --- 

من  : "او جواب گفت ,بيانات مباركه پرسيده نسبت ب محضرشان خارج شدند فاضل از آن سائل راجع باحساساتش

ولی بر اسرائيليان سخت و دشوار است  معتقدم و اگر بگويد تورات را بدور انداز همان كار خواهم كرد باو مؤمن و

تا در روز بعد قبل از ظهر  ."دانند،مي سطه حضرت موسی از خدابلكه مجلد كرده نازل شده بوا كتاب را تمامًا كه آن

آهسته  لبهاءبيت حضرت عبدا عزم شهر حيفا كرد و در حاليكه از كرمل سرازير شده از حريم كه فاضل برای حاجتی

ه بوارد شد امر  حضرت اطاق جلوس آنه رسيد كه تو را طلبيدند و همينكه معجًال ب مستخدم ,گذشت،احترام ميه و ب

و ثابت  غايت مؤمنه فاضل گفت كه شخص ب ,همان سائل پرسيدند نوع تبّسم از حاله ب ٴ جلوس دادند و بعد از لمحه

آنگاه چند حكايت غير معقول را از كتاب تورات حكايت  ولی پرورده شده در افكار ميراثی بنی اسرائيلی است

كالغ است و بطور مزاح فرمودند ديگر غذائی كه  طهكه يكی قّصه غضب خدا بر ايليا و رساندن غذايش بواس كردند

غايت ه خصوص ب مقام عرض كرد كه آنچه من ديدم كتاب اظهارالحق هندی درين خواهد بود درين كالغ بيارد چه

اند و از بياناتشان ،آن داده و فرمودند چنين است ولی مسائل مذكوره را به مولوی مؤلف باشد،محقّقانه و مستندانه مي

 اطالع عميق بر اصل و فرع تورات و انجيل و عقايد متتبعين در بود كه در احاطه ومشهود 

۸۶۴ 

نجا نرسد و ه آهستند كه شايد دست ديگری ب مقامیه مسائل آنها و رموز مكنونه حتی در كيفيت تاليف آن كتاب ب

د ولیاظهاری نفرمودند و فاضل امريكا خواهند بفرستنه دانست كه او را ب،حيفا در صورتيكه ميه ب بعد از ورود فاضل

علت  بود و با آنكه از رفقای بسيار بزرگوار زائر در آن ايام باو ميگفت كه همی مستفيد و مستفيض از محضرشان

او را خواستند و پرسيدند كه ميدانی تو را برای چه  احضار را بپرسد سئوالی نكرد تا آنكه بعد از چند ماه نوبتی

نكن تا مترجم شما بيايد و اين هم برای  صور و حدس ميزنم فرمودند ولی بكسی اظهارفاضل گفت مانند ت خواستم
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عائله اش پرسيدند و او ه ب خود ميكوشيدند كه ماموريت امريكا يابند آنگاه از فاضل راجع آن بود كه بعضی برای

عائله وی مقرر  ایآنگاه از مخارجی كه محفل رشت بر ,كودك در رشت دارم مؤمنه عليله با پسری ٴگفت زوجه

هميشه منّور پر از جلوه عطوفت و كرمش آثار عدم رضايت  پرسيدند  و فاضل مقدار آنرا گفت و از چهره ,كرده

بگذار و اين جمله ظاهرًا و معنًا بسيار عميق  فاضل فرمودند در باره عائله فكری نكن و آنرا بدست منه و ب پيدا شد

مراجعت كرد و از حال  حيفاه ار كردند چنانكه چون فاضل از سفر امريكا بهمانگونه رفت بعده بود و از آنگاه ب

خان  محضر مبارك خبر ندادند ولی ميرزا موسیه شدند و اخوالش هم ب مايوس اءاش كه اطب،بيماری شديد زوجه

 حكيم قزوينی اطالعًا معروض داشته بيخبر بود در صبح

۸۶۵ --- 

و اكرام نشان دادند و در ضمن صحبتهای متفرقه  فاضل عطوفته د و بهمان روز بعد در مسافرخانه قدم گذاشتن

هنگام هيچ ندانست كه مرادشان چه بود و  فرمودند كه من تلگراف كردم خاطر جمع باش و فاضل در آن ناگهان

ر و برای وی گفتند كه همسانزلی رسيد  بندره احترام و ايجاد نكردن ادنی زحمتی نپرسيد تا چون ب برای مراعات

بواسطه ميرزا موسی  لبهاءو از بيماری مواجه مرگ شد و تلگراف واصل از حضرت عبدا گونه از مفارقتعزيزش چ

بود و چه  حضرت چه بود و همانگونه هم شد فاضل دانست كه مقصود آن خان حكيم قزوينی صريح در اميد بهبود

موقع  فاضل فرمودنده موقع حركت نوبتی به ب نشان داد و نزديك عاطفه و اثری حقيقی بی دخالت امور مادی از خود

و فاضل عرض كرد چيزی نميخواهم چون تكرار كردند  حركت نزديك است چه ميخواهی و چند بار تكرار كردند

چند حكايت برای خالی  شوقی گرفتند و اين كتاب امری ميخواهم فرمودند از شوقی بگير لذا از حضرت گفت

 ايام پر اعزاز و اكمال است و گرنه احوال از واقعات آن نماندن شرح

 ويد وصف حال آن ملكگبايد بپهنای فلك            تا بيكدهان 

 شرح آن احوال و آن خون جگر         اينزمان بگذار تا وقت دگر

 حضرت شوقی ربانی و ارباب رستم و مهربان و آقا  مساعدته فوريه ب ۲۸و بالجمله روز هفتم جمادی آالخر مطابق 
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۸۶۶ --- 

نظامی برای مصر روانه شدند و تا هشتم رجب  تا محّطه آمدند با منوچهر خان اصفهانی مترجم در ترنكيخسرو كه 

بسر برد با بهائيان ساكن آنحدود  برای تهيه ضروريات سفر در پورتسعيد و اسكندريه و قاهره مارس ۳۰مطابق 

و نيز ميرزا زين العابدين  مندش ميرزا عبدالحسينو آقا محّمد تقی اصفهانی و پسر ارج خصوصًا آقا احمد يزدی

بهائيان و مصاحبه ديگران  محی الدين و محّمد سعيد و غيرهم معاشرت نموده بتشويق همدانی و شيخ فرج الّله و شيخ

بيست و دوم رجب  سوی فرانسه رفت و در سيزدهم رجب وارد مارسی شده تا پرداخت و بروز مذكور با كشتی

حاضر شده از  و شربورك منتظر مانده آنگاه كشتی نيويورك امريكان الين در آن بلد و پاريس آپريل ۲۳مطابق 

 نيويورك شدند و گرچه در جزيره نحقيق گاه مسافرين چند روز آپريل وارد ۲۳آنجا سوی نيويورك رفتند و در 

كمال تجليل بردند و اين سفر كه  آمدند و ايشانرا با توقف شدند تا بارسال مراسله بمستر ويلهلم مشاراليه با جمعی

 نادا شرق و غرب و جنوب و شمال راسال بطول انجاميد در اياالت متحده شمالی امريكا و دركا يك متجاوز از

 و اسپری طواليستها و و كلوپ ها و تاالرهای ماسونها و نيوتاتها و چينيها و تيوسوفها گشت و در كنائس و مدارس

 مسيحی و كنائس متنوعه يهود و تاالرهای آزاد بلدی و كنونشنهای مبلغينهايشان و در كنونش  كنونشن

۸۶۷ ---  

جا صحبت كرد و بهمان اسلوب بزرگوار حضرت  اديانی و نژادی و سوسياليستها و انواع احزاب و فرق همه

فته صحبت نمود بهائی در شيكاغو حضور يا تأسی كرده امر بهائی را همه جا معرفی نمود و در دو كنونشن لبهاءعبدا

و غيرهم آنچه در امكان بود در  برداشته شد و در تشويق و ترغيب بهائيان و حل سئواالت آنان و عكس اجتماعی

بر سر و جبه مشكی ايشانرا  بطريق ايشان فينه و مولوی لبهاءحسب دستور حضرت عبدا تمامت آن اماكن و آن احوال

نميامد تلگرافًا بر م سفر بود ولی با نظر محفل ملی چون از عهدهمترجم و ه در بر داشت و در اوائل منوچهر خان

مترجم و  و بتلگراف و تعيين آنحضرت ميرزا احمد سهراب تا آخر وقت معروض داشتند لبهاءبحضور حضرت عبدا

ايشان بطبع رسيد و بعالوه امور مذكوره قسمت فارسی  در سفرها همراه شد و در بسياری از جرائد عكس و معرفی
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مباشر بود حسب امر آنحضرت بخط خود  باختر را كه غالبًا ميرزا احمد سهراب و چندی دكتر ضيإ بغدادی منج

محترم سه تن از خانمها بنام مس  طبع ميرساندند و تمامت مصاريف باهظه آن سفر را بنوعه ب مينوشت و ميفرستاد كه

فاضل ختم واقعه را  ون يكدوره بانجام رسيدكالينز متصدی بودند و در آخر اّيام چ پارسز و مسس كوپر و مسس

 اشاره بكثرت مصاريف و معذلك كمال ميل و شوق احبإ نمود معروض داشته لبهاءبحضور حضرت عبدا

۸۶۸ --- 

فرمودند و با كشتی عزم بحيفا كرد و بدينطريق  حيفا راه و تكليف آتيه خواست و در جواب كفايت سفر و عودت ب

كه قطعًا خيلی بيش از سه هزار  بمنظور تكميل و تثبيت و تهذيب و تشويق بهائيان آنجامذكور  سفر مفصل دو كشور

 ٴو هم اظهار جلوه فكری بين آنان و نيز تكرار و تذكار اصولی در آنجا پخش كرده بود نفر بودند و نيز موافقت و هم

زيارت رهسپار  ر امريكائّيه كه بعزمو فاضل با ميسس واتسن مبّلغه پير بيما نوينی در مقابل ناقصين خاتمه پذيرفت

با ترن  خصوصًا در پيره يونان باسكندريه وارد شدند و روزی ديگر ارض مقّدس بود با ايست كشتی در بنادر اروپا

 غربی بود اقامت كردند و اين بار نيز كه نوبت سّوم ورود فاضل بحيفا رسيدند و در مسافرخانه كه مخصوص واردين

ممالك متنوّعه حضور داشتند و استفاضات علمّيه و  بود جمعی از بهائيان زائرين از بهاءلمحضر حضرت عبداه ب

تحزن وجود داشت كه غايت نحول و  و معنوّيه از ايشان ميكردند ولی امری موجب كمال تأسف و اخالقّيه و دينّيه

خاطرات آن اّيام نيز كه در  زعائله محترمه و مطلعين از آنجهت در غم و اندوه ميزيستند و ا ضعف آنحضرت بود و

مراتب ضعف آنحضرت  ميرزا جالل داماد آنحضرت بمسافرخانه آمده باكمال تأّثر دفتر فاضل ثبت است آنكه نوبتی

 داشتند و استفسار از احساسات زائرين نمود و فاضل گفت اين را و نگرانی عائله محترمه را اظهار

۸۶۹ 

بدستور عائله مباركه بود اظهار نمود كه هرگاه  پس ميرزا جالل كه گويا ظاهر پيداست اّما ما چه توانيم كرده ب

چون نظر اطّبا اين است كه از طرفی بايد تقويت  پذيرند و،معروض داريد محض شدت مالطفت بزائرين مي خواهش

اشته باشند و از صرف نمايند تا مراعات آنرا د غذا توجهی نمود و ميل عائله اين است كه غذا با ايشانه و ب بنيه كرد
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صرف نظر نمايند و از طرفی ديگر هم از  زائرين كه غذای مخصوص خود را هم بانان تقسيم ميكنند صرف غذا با

 ايت اشتياق باكنيد و فاضل با نه امرّيه خود بكاهند اين مراتب را شماها بحضور ايشان خواهش شدت و كثرت اشغال

و بار يافتند و چون قرار  ی و ابن اصدق بود بعزم حضورشان رفتندسّيد مصطفی رنگون چند تن كه از آنجمله آقا

شديد و نيز  مبادرت نمايد پس از قرار در محضرشان بحال گريه و بيتابی دادند كه آقا سّيد مصطفی باين عرايض

قوت و آن اينكه  و ايشان باين مفاد بيان كردند كه شما اشتباهی كرديد دلجوئی اكيدشان مطالب را معروض داشت

خبر اّتحاد و  پنداشتيد ولی يگانه مؤثر در آن غذای روحانی ميباشد و آن ضعف و بنيه ام را بدخالت غذای جسمانی

دارد و  است و خبر وجود و عدم آن است كه در حال بنيه نهايت تأثير اتّفاق احّبا وارستگيشان باخالق و تعاليم الهيه

 زويم ايناّما صرف غذا در اندرون ميّسر نيست و من آر

۸۷۰ --- 

خصوص تقليل در كار اگر من دست از كار  است كه با زائرين و احّبای جمال مبارك صرف غذا كنم و اّما در

و موضوع مذكور كه از  كرد ولی ميخواهم چندی در جوار روضه مباركه استراحت كنم بكشم كار مرا كه خواهد

فاضل در  بمفاد گرديد ديگر از خاطرات آن اّيام چونگذشته هم نقل  جهات كثيره بغايت وقت است در آخر بخش

محض امريكا و جلب توّجه مردم و تشبيه بلباس  برگشت از امريكا مولوی سر را از آن جهت كه دستور مبارك

 خن را به عمامه و لباس علمای شرقس ٴی آنحضرت در اثنإ صحبت بجمع رشتهجا بود برداشت شب خودشان در آن

و چون حاضرين را اجازه  فرمودند و فاضل ملتفت شد كه اين اشارات راجع بخود اوست سنكشانده محامد و محا

جلوس دادند و  فاضل را همراه كرده باطاق پذيرائی برده جلوس كرده و اجازهء تفرقه دادند و خود عازم بيت شدند

 ان كردند و فاضل اظهارباز بهمين لباس ملّبس گردی و اوصافی بي خواهم،پرسيدند باشارات صحبت پی برديد مي

سالهای اخير و باالخص بين احّبا اين لباس  كمال اخالص در اطاعت كرد ولی گفت كه در ايران خصوصًا در

كه چون حضرت نقطه را با  حضرت فرمودند ابدًا اعتنا باين سخنان نكنيد و حكايت فرمودند موهون گرديد و آن

 ّول ورود بكاشان تنی از بابيها كه آنحضرت را با عمامه در تصوردر ا وردند،آتبديل عمامه بكاله از اصفهان مي
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نقطه در آنجا نيست و آنحضرت در مصاحبه  داشت پی زيارت وارد شد و حضرت را نشناخت و گمان برد كه

 مختصر بدو فرمودند معلوم

۸۷۱ --- 

فت كه من بحضرت ختمی عقيده كرديد ؟ و او گ شود كه مانند تو مسلمانی هم باين سّيد جوان پی تحصيل،مي

پس آنحضرت پرسيدند آيا هر كه آيات بدع و  اتيان بمانند قرآن ايمان آوردم و سّيد باب هم بيان دارد مرتبت برای

نشستن داده بر دو زانو مؤدّبانه و  باشد باو ايمان خواهی آورد و او گفت بلی آنگاه حضرت تغيير از فطرت داشته

چه نظر باصدار آيات بايد  آيات فطرّيه نمود و شخص بابی در آنحال متحّير بود انزاله ب مقتدرانه نشست و شروع

طهران عكس اجتماعی از  نيست بعد فرمودند حتی غربيها هم چنين اند نوبتی از كاله اوه خود باب باشد ولی نظر ب

ميل خودشان  حسب مقدم گروهی از معممين بودند و چون بدست آن احبای غرب احباب را فرستادند كه در صف

ديگر از  مقّدم گذاشتند و اشاره بود كه اينان از مهمّين مؤمنين ميباشند داديم انگشت بر عمامه و محاسن صف

 كه پس از فراغت از تحصيل ادبّيات و فلسفه در مدرسه خاطرات آن اّيام آنكه روزی ميرزا عزيز الّله خان بهادر

انگليزی و نگارش نامه های آنحضرت بغرب بود ه ب وده مباشر ترجمهامريكائّيه بيروت حسب امر مبارك مقيم حيفا ب

داشت كه بعضی از امور دقيقه واقعه در طول غيبت  اّيام اولّيه عودت فاضل از امريكا بمسافرخانه آمده اظهار در همان

 حيفا بمدت يكسال و اندی را بگويم فيض الّله صبحی كم كم شما از

۸۷۲ --- 

تمامت عائله جليله را غريق اندوه و جوش و اضطراب  خالق و اعمال ناشايست بظهور آورده كهتغيير احوال داده و ا

از خودت خواهش داشت كه اقامتش در حيفا  االن دچار تب ميباشد اين بچه بی تربيت لبهاءو حضرت عبدا ساخت

ست و پای آقا ميرزا هادی عاقببت بد تحرير صادرات را عرض كرده اجازه بدهند و تو صالح ندانستیه ب و اشتغالش

در نوشتن باسلوب خط  افتاده و او عرض كرد و قبول شد بتدريج از جهت سعی كردنش كه صرف روحانّيت است

غذای نهار كه از منزل  بی جهت عزيز پنداشته توّقعات بيجا پيدا كرده چنانچه خود را گم كرده لبهاءحضرت عبدا
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غذای عربی  ر ريخته فرياد ميزند كه آنغذاها مطبوع طبعش نيست ورا دو مستخدمين برايش ميبرند گاهی ظرفها

و  بيت مبارك را كه ببازار ميروند عقب كرده بفكر هوس رانی افتاد نميتواند بخورد و گاهی دخترهای مستخدمه

حضرت  است و فهميدنی نيست كه با اقتدار عظيم ظاهری فاضل بمجرد شنيدن امثال اينمطالب گفت اين تعجب

 رذيلی كاری نكنند و دچار تب باشند بهادر گفت محض حفظ چگونه در مقابل اعمال يك بچه بی ادب بهاءلعبدا

بر آنها لكهء واقع شود و قرار است همانطوری كه او  خواهند،امر الّله و مالطفت بخاندان پر ايمان بزرگ مهتدی نمي

 دم ابن اصدقايران برگردانيد فاضل گفت من كه او را نياوره ب را آورديد باز

۸۷۳ --- 

است كه حضرت ورقهء عليا فرمودند بروی در  آورد ولی اگر صالح ميدانيد البته خواهم برد گفت خالصه اين

اذن ببيت مبارك رفت و آنحضرت را  و اجازه بردن او را بطلبی و فاضل برای گرفتن لبهاءعبدا حضور حضرت

شود فاضل عرض ،مي ردند كه موقع مراجعت شما نزديكو نشست و آغاز مطلب چنين ك حاضر يافت اذن فرمودند

ميرزا صبحی  كرد پس فاضل چنين سئوال كرد كه تنها ميروم فرمودند نه كرد هر وقت اجازه بفرمائيد حركت خواهم

 و بعد از چندی چون بمحضر خود طلبيدند و فاضل رفت صبحی را هم ميبری اّما حاال هيچ نگوئيد تا من خبر بدهم

= حركت نزديك ميشود ميخواهم صبحی را با خود  رنگ پريده حاضر بود و بفاضل فرمودند ديگر موقعحال  در آن

هر وقت حرف تو را نشنيد او را  كنی كه مبلغ بشود و فاضل عرض كرد كه قدری مبلغ هست فرمودند ببری و سعی

عريضه پشيمانی و در  نازل اّول طريقهمراه بود و در اثر نصايح فاضل از همان م بزنی و باالخره با فاضل در مراجعت

نصايح  گفتند حسب االمر در مجمع احبإ خوانده شد و فرمودند از اثر خواست عفوی بحضور مبارك فرستاد كه

 اداری و مالحظات و وسعت حوصله و تحمل و انجام امور فاضل است و اين حكايت برای داللت بر وضع سياست

 آن ايام آنكه بهادر مذكور بفاضل گفت كه  ر نوشته شد ديگر از خاطراتوفق مهربانی و تدبير و مصالح امه ب

  --- ۸۷۴ --- 
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قسمت گيالن فتنه جنگليها بر پاست  خواهند از طريق روسّيه وارد ايران شوی و حال آنكه در،مي لبهاءحضرت عبدا

را كه ايشان مائل باشند  و اجازت رفتن از طريق عراق را بگيريد و فاضل گفت هر طريقی بهتر آنكه خواهش كنيد

قدری ه ب دانم كه بر اوضاع،گفت اين فاناتيكی است فاضل گفت چون مي بدون آنكه خواهش كنم ميروم بهادر

طولی  نهانی آن موافق نياتش ميرود بنإ باختيارش ميگذارم و ٴقوهه ب بسيار از من محيطتر است و جريان جهان بی پايان

كشتی ميرسد و وسائل حركت شما از همه طريق ميّسر  و اظهار داشت كه حضرت فاضل را خواست نكشيد كه آن

فرمود كه خودت از كدام طريق ميخواهی و  كدام راه ميرويد فاضل گفت نميدانم هر طريقی را كه بفرمائيده ب است

روسّيه خواهم از راه اسالمبول و ،مي طريقی اصلح ميدانم و نه ميل مخصوص دارم پس فرمود من او گفت خودم نه

آنها را آگهی دهی و موجب  برای انسداد طرق بارض مقصود اطالعی از اينجا نيافتند بروی كه بهائيان آنطريق

فاضل پرسيد اگر  در هر جا چه قدر بمانم فرمود هر قدر الزم شد و صالح میبينی تشويق آنان گردی فاضل پرسيد

بروی ولی تا  چكنم فرمود ميتوانی از طريق آذربايجان جنگليها مسدود است در روسيه دانستم كه راه شمال بواسطه

 سفر با تو هستم بتو خوش خواهد گذشت و چون آنوقت راه گيالن باز ميشود بعد فرمود من در اين

۸۷۵ --- 

شارژ دافر ايران بود و ازو سئوال كرد چرا ازينراه پر خطر  فاضل باسالمبول رسيد و مهمان عليقليخان نبيل الدوله

صندوقی پر از كتاب و عكس و غيرها بود كه  ضل جواب گفت حسب دستور آنحضرت آمدم و فاضل رافا آمدی

هم در آنميان وجود داشت و  خطی بدست خودش و عكسهای جمعيتی مختلف كه خودش های،در آنميان كتابچه

ر اسالمبول بگذاری تا ندارد يا د نبيل الدوله مشورت كرد و او جواب داد يكی از دو حال بيش كيفيت آنصدوق را با

هيچيك از آندو طريق  فرستاده شود و يا آنكه بمهر و موم سفارت بسته شود و فاضل با بعد در حال اقتضا و صالح

چه  و در گمرك بولشويكی باطوم از احوال مسافرين واضح بود كه موافقت نكرد و صندوق را هم با خود برد

 بی فرش كه در وسط ميزی و موزری بر آن بود تمامت  جرهتفتيش سختی است و شخص گرجی قوی هيكلی در ح
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مترجمی برسيد و بامرش در صندوقرا فاضل  لباس را تفحص كرد تا چون نوبت صندوق رسيد و انگرجی بااليهای 

 باز كرد و بر روی همه

بر آن  نازك از روی آن كناره كرده شد و چشم گرجی بود كه چون كاغذ لبهاءعكس بزرگ از حضرت عبدا اءاشي

گفت كه يكی از مربيان عظيم اين عصر  و با تاّمل بسيار نگريست و از فاضل شخصّيش را پرسيد و او پاسخ افتاد خيره

 شاعری باشد فاضل گفت بلی شاعری بزرگ است و او پرسيد است و او گفت بايد

  --- ۸۷۶ --- 

ده بلند مشكی دربر داشت گفت پدر من است و و لبا با تو چه نسبتی دارد و فاضل كه همان فينه سرخ و مولوی سفيد

بهائيان باطوم كه پشت بست گمرك بتلگراف  اجازه داد كه بدون وارسی كتابها صندوق را برد و در آن حال گرجی

گفتند عملی غير قانونی و شگفتی  منتظر بودند و بعد از مالقات و مسّرات احوال گمرك را بشنيدند محفل اسالمبول

طول ميكشيد و فاضل چون  تسليم كميته معمولی از اهل السن و لغات بدهند و سالها ب و اوراق رااست چه بايد كت

بادكوبه ببندر پهلوی  جنگليها همان روزها از ميان رفته بود و با اّول كشتی وارد از ببادكوبه رسيد و دانست كه فتنه

شود و ،مي رات سفر سوم فاضل اكتفامحض اختصار بهمين مقدار از خاط باسايش و خوشی رسيد و درينجا هم

حقوق  و احبا مشغول بود و در روز حاجی ابوالحسن امين بالجمله فاضل برشت رسيد و بمالقات عائله و بستگانشان

ضروريه فاضل كرد و او مقدار چهل تومان گفت و حاجی  او طهران از آقا علی ارباب قزوينی استفسار از مخارج

 لبهاءكه خبر جانگداز صعود حضرت عبدا ميداد و هنوز چند ماهی بيش نگذشتمحض امر اكيد آنحضرت  امين

كرد تنها صعود يك مرّبی عظيم  ورقه عليا رسيد كه حّق بيان آن صاعقه روانسوز را با گفتار نتوان بتلگراف حضرت

 نبود بلكه از دست دادن يك پدر بغايت مهربان هم نه ، دين و دانشمند مّهم روی زمين

۸۷۷ --- 

و مرجع اميد هم نه ، بلكه بعالوه آن سه فراق  گاه،بلكه بضميمه آن دو رفتن حصن و ملجإ و مالذ و پشتيبان و تكيه

 ل بی اختيار سرازير ميشد تو گفتیچون سي دلدار دلنواز است كه دستها بی اراده بسر ميخورد و اشك معشوق دلبر و
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صاعقه و واقعه دهشت افزا  اين اب نميكرد و ما از تفصيلاز هيكل بيرون آيد و نفسها ذهاب و اي دلها ميخواست

شوقی ربانی و آثار  تا آنكه تلگراف حضرت ورقه عليا راجع بمقام منصوص حضرت ميگذريم اّيامی بعزا ميگذشت

و جذب  همی زيارت كرده و منطق گويای ويرا بگوش هوش شنيده بود وصايا رسيد فاضل كه آنحضرت را در حيفا

 بشارت شادمان گرديد ولی طولی نكشيد كه تلگراف و دستور يتش را بچشم سر و سّر ديده بود ازينو شوق و فعال

ود كه فاضل با زوجهء نرسيده ب لبهاءحضرت عبدا مباركشان برای حضور وی با عائلهاش رسيد و هنوز آثار و صايای

اتحاّديه همدانی بانزلی و از آنجا با كشتی  مذكوره و يگانه پسرش هوشنگ با اتفاق والده ميرزا ابراهيمٴ مؤمنه مريصه

و جشن عمومی فراهم  و بعد چند روزی اقامت كه صورت آثار و صايا را در آنجا زيارت كرد بادكوبه رفته ب

برای بردن عائله  رهسپار گرديد و با حسينقلی تبريزی كه از اسالمبول حسب االمر ساخته نطقی ايراد نمود بباطوم

 بادكوبه تا اسالمبول آورد در كشتی روانه اسالمبول شدند جوانی بحيفا آنان را ازميرزا علی اكبر نخ

۸۷۸ --- 

و تفويض امر بيد عائله مباركه و حضرت ورقه عليا  و در آنجا ابالغيه حضرت ولی امر الّله دال بر مسافرت خودشان

ند بحيفا برود و جواب با اجازه كه بتوا تلگراف كرده درخواست تحصيل و ارسال اجازه انگليزی كرد مطلع شده

حيفا ورود كردند و حضرت ه و ب حيفا فرمودند و لذا با همراهان با كشتی سيسيليا روانه شدنده ب رسيده امر بحركت

روحانی بتعيين  در حاليكه مركز اقامتشان را كسی نميدانست و در حيفا محفل شوقی ربانی سفر باروپا فرمودند

 دائر بود و امور اداری و سرپرستی امر بطور كلی بدست لبهاءعبدا ر بيت حضرتآنحضرت و معرفی بحكومت د

در بيت و اطاق مبارك و عصر روزهای يكشنبه در مقام  عائله مباركه و رياست حضرت ورقه عليإ اداره ميشد و شبها

ان بود مردان در و صحبتهای مختصر هم مي گشت،سابق جلسات عمومی دائر ميشد كه الواح خوانده مي نوعه اعلی ب

فاضل و عائله اش را در خانه  يافتند،زنان در نزد عائله مباركه و حضرت ورقه عليا تشرف مي اجتماعات مذكور و

حضرت  فاضل را هم آن كردند و خود،اوردند و خادمات بيت همه مساعدت مي،مي منزل دادند و از بيت مبارك غذا
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فاضل هم  كزی كه غالبًا ميرزا نور الّدين و زرقانی انشا ميكردندمراسالت مر عضو محفل روحانی معين كرده و در

 برای بررسی كتب و مقاالت جديده بمنظور نشر و طبع دائر كمك مينمود و هيئتی مركب از فاضل و حسين روحی

۸۷۹ --- 

ا فاضل جای آنرا ندارد و باالخره چون عائله محترمه ب گرديد و خاطرات آن ايام هم مفصل است كه اين مختصر

بروند نفوسی را نام بردند عائله مباركه  رفتنش را بامريكا در ميان آوردند و او محض آنكه اشخاصی جديد گفتگوی

و سفر در آنوقت شروع شود و  فاضل برود و بدين قرار شد كه حضرت شوقی ربانی بيايند نپذيرفتند و قرار شد

كه باالخره دانستند  كز اقامت حضرت شوقی رّبانی بودنددر تالش پيدا كردن مر باالخره چون عائله مباركه همی

اجازه  مستحضر ولی ممنوع از اطالع بديگران است و خود مكاتبه و حتی دريفوس از احّبإ فرانسوی كامًالمسيو

سّوم  بنام احمد يزدی باتفاق روحا خانم ورقه و دختر لبهاءعبدا مالقات هم دارد لذا يكی از دامادهای حضرت

دريفوس اطالع گرفتند و به مركز آنحضرت در سويس  به پاريس رفته بهر نوع شد از مسيو لبهاءاحضرت عبد

كردند و چون بحيفا برگشتند و غائله  حيفاه انواع تضّرعات و تقاضاها ايشانرا حاضر برای عودت به ب رسيدند و

و منفردًا بحيفا ورود كردند  عاد رسيدازين خبر مسرور و منتظر ورود شدند تا چون يوم مي مباركه و حضرت ورقه عليا

جريان شروع كرد بحالت  شروع باداره و ترتيب امور امرّيه شد تقريبًا مانند ايام قبل و در بيت مبارك منزل گزيدند و

 فاضل با عائله سفر مجدد بامريكا و كانادا نمايد و ضروريات را خود برقرار شدن و نيز مقرر گرديد كه

۸۸۰ --- 

حضرت شوقی رّبانی و ورقه مباركه عليا و حرم محترمه وداع  با ۱۹۲۳ژانويه  ۳۰د و باالخره در سه شنبه فراهم كردن

ضيإ الّله باسكله رفتند و ميرزا عنايت الّله اصفهانی  اتفاق حاجی محّمد و ميرزا حسين يزدی و آقا خليل و آقاه ب كرده

ه فبروری ب ۲۰كشتی ادريانيك روانه شدند و در  ه درعائله اش و زوجه مذكور نخجوانی تا كشتی آمدند آنگا و

احمد اصفهانی نگاشتند كه بمترجمی فاضل  ميرزاه رسيدند و اين بار نيز چون حضرت شوقی رّبانی نامه ب نيويورك

صحبت ميكرد و صحبت در جلسات بهائی  آخر وقت غالبًا مترجم بود و گاهی فاضل خود در جلسات همراه باشد تا
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رفته صحبت كرد و در كانونشن  گرفت و درين بار هم تمامت اياالت متحده شمالی و كانادا،مي انجام بدون مترجم

با كشتی پرزيدنت آتور  از نيويورك ۱۹۲۵جوالی  ۱۶اجتماعی برداشته و باالخره در  بهائی نيز صحبت كرده عكس

 رسيدند و آگست بحيفا ۹بود و بروز و مسس ويلز از بهائيان امريكا همسفر  متعلق بصهيونی عازم حيفا گرديدند

ايران و ه ب رانی انگليزی از طريق حكومت هاشمی و عراقاتومبيل تفصيل آن موجب تطويل است و باالخره با شركت

خدمات ه ب و رشت رسيده اقامت جستند و كمافی السابق مشغول قزوينه همدان آمدند و بعد چندی توقف در آنجا ب

 حسب پيشنهاده به.ش  ۱۳۰۶گرديد و در مهر 

۸۸۱ --- 

روسيه رهسپار گرديد و در باكو و عشق آباد هر يك مقدار  بعضی از بهائيان عشق آباد و وصول دستور از حيفا برای

مركزی و محفل مّلی ساكن طهران گرديد و  اقامت و مصاحبت و تشويق نمود و باالخره برای تشكيل محفل ماهی

تبريز رفته ه سفری ب ۱۳۰۸سال  حفل طهران عضويت و رياست داشت و درو در محفل مّلی و م سالها در كنونشن

عودت كرد و از آن پس  خراسان نمود پس از اقامت چندی در مشهده سفری ب ۱۳۱۳ تقريبًا شش ماه مانده و در

ات امر اقدام انواع خدمات درينه شمال و جنوب و شرق و غرب ايران نمود و به ب مقيم طهران بود سفرهای متعدده

خدمت را  او محول گرديد منفردًا بدون استعانت از احدی اينه ب همی كرد ولی چون تحرير تاريخ عمومی امر بهائی

سلسله  عالوه اينه باشد و ب،است و اين قسمت بخش هشتم از آن مي پايان رسانيد و شروع آن در مقدمه تاريخ ثبته ب

و رهروان نوشت و كتاب ديگر بنام امر و خلق كه جوهر و  برانعموم اديان بنام رهه از تاريخ بهائی كتابی راجع ب

نوع قاموس عربی و فارسی و لغات متداوله ه كه ب امر بهائی است و كتابی ديگر در پنج مجلد بنام اسرار آالثار تمامت

چ يك از باشد و هنوز هي،مي مندرج است و اسرار و رموز آثار مقدسه خصوصًا از امر بهائی در آن ديگر در ايران

 )13 طبع نرسيده . (ه آنها ب

  

                                            
 ارسار آٓ�ر خصوىص و كتاب رهربان و هروان در دو �� در ا�ن اواخر طبع و �رش �فته است . ٴانهكتاب امر �لق و جم�ات پنجگ  -  13
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نفوس  ۱۲۶۸پس از واقعه مهيبه قتل و غارت سال  و اّما خالصه اوضاع و احوال نور چنانكه در بخش ششم آورديم

پيروان امر بديع نشد و  از ميان رفتند و در اثر صاعقه قهر و عقاب حكومت ديگر بروز و ظهوری از اولين مؤمنين

 بيان واقف ماندند حالت پريشانی و افسردگی غلبه كرد و خانه آبائی در امر ابهٰی ی از منتسبين خصوصًا چون جمع

آقا ميرزا حسن اكبر اخوان بود تا در دوره  شكل مخروبه باقی بود و عمده بقيه مؤمنين آنجا عائلهه ب ابهٰی جمال 

روشن تاكری بن عمو  ندر جز ميرزا عزيز الّلهو لمعانی در آنجا نمايان گرديد و نخست در ب اشراق لبهاءحضرت عبدا

حضرت  حيفا كرده مجذوب عظمت و مالطفت آنه و سفری ب گرديد ابهٰی امر ه زمان از خويشاوندان منجذب ب

تجارت پرداخته ملك و اعتبار ه ب آنچه ديد و شنيد شرح و بسط داد اقامت بندر جز يافته ,نموده گشت و عودت

پنجم شرح  ) اورنگی ) نظام الممالك بن آقا ميرزا حسن مذكور كه در بخش لّله خانحاصل نمود و ميرزا فضل ا

 لبهاءپی زيارت عبدا ۱۳۳۱سال ه اشتياق آمد و سفری به ب داديم در مازندران از مالقات عظما و جمعيت اهل بها

اذهان پرداخت و  تقرب بستگان و تنويره ب مشمول عنايات آن حضرت گشت و مانند شعله روشنی عودت كرده رفت

اطفال و تبليغ و نشر امر  خانه مخروبه ابائی و تأسيس مدرسه برای تربيت اءتعمير بنه تشويق ب را وي لبهاءحضرت عبدا

 امين امر دادند كه مبالغی برای مصرف امور مذكوره بدهد و ميرزا بديع در آنحدود فرمودند و بحاجی ابوالحسن

شكل روز اول تجديد كرد و ه ب ۱۳۳۷سال ه ب ره پرداخت و عمارت مذكورهانجام دستورهای مذكوه الّله ب،فضل

   را كه بر چهار چوبه در چنين بود : صورت خط ميرزا بزرگخان

 در خانه دوست چون رسی گو لبيك 

 كانخانه سالم راه دارد نه عليك                                        

 اين خانه عشق است نگهدار قدم

 خلع نعليكاين ارض مقدس است فا                
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خان پيوسته كلماتی را دال بر تعلق ،فضل الّله و در زير خاك سالها نهان بود بيرون آورده منصوب داشت و ميرزا

صحبتشان عرائضی از احبای امريك اء د از آن جمله اين كه روزی در اثنپيوسته حكايت كر ,شنيده تاكره قلبيشان ب

تاكر ه فرمود چون ب ميرزا فضل الّله بخشيدهه برسم هديه تقديم داشت و آن حضرت ب ايشان ليوانیرسيد و يكی از 

و عائله  برگردی هر زمان كه بلمند رفته با اين ليوان سرچشمه آب خور و مرا ياد كن و بالجمله خواهر ميرزا فضل الّله

 گشتند .و مقبل  شد و تنی چند نيز موافق ابهٰی شان غالبًا منجذب بامر 

 ر مراكز ديگر اخيرًا قرار يافت واوليه بر قرار گرديد و د و اّما محافل روحانيه در ساری و بار فروش در همان سنين

 , کوهروشن ,فروزكماه, شاهی, زمين،چاله ,كالهحفل ساری و از توابعش محفل كفشكرصورت است م اكنون بدين

 آمل. ,كنار،فريدون ,ضيإ گلده ,بهنمير ,خيل،بعر ,رستوابعش بابل ديگر محفل بابل و از و ايول

۸۸۲ --- 

 همدان   

 بود در بخش ششم نگاشتيم ابهٰی آنچه متعلق بسنين اشراق انوار  حوادث مركز مّهم همدان با شرح احوال مشاهيرش

و  يوستندداشته و اخالفشان نيز برشد رسيدند و جمعی كثير پ و غالب مهّمين در سنين بعد از غروب جمال مبين حيات

از قری و توابعش نيز اجتماعی كثير و مركزی ] نفض در اينجا تأثيری نكرد و عّدهبدينرو مركزی مهمتر گرديد و فتنه 

محمود زرقانی در آغار  طولی نكشيد كه نّير و سينا و همراهشان ميرزا ابهٰی غروب شمس  خطير يافتند و پس از

جمعی از احبإ را كه  ن گشتند و در اثر آن فتنه برخاست و حكومتاشتياق مؤمني جوانی رسيده موجب مزيد ثبوت و

هر سه را با  حاجی ياری بودند دستگير و حبس كرد و باالخره فرمانداد كه از آنجمله روبين عالقه بند و آقا يهودا و

 ز چندی جمعیمقصود نرسيد باالخره آنانرا آزاد نمود و پس اه ب تازيانه همی زدند و انكار و تبری خواست و چون

زيارت عّكا رسيده با شعاری امری خواندن در كوی و  دراويش بهائی با لباس پيراهن سفيد طويل بعد از عودت از

های مشهور و از خانواده گرفتار و حبس كرد . پرداختند و لذا شورش اشرار شد و حكومت بعضی از احّبا را برزن

 بود و دينار آباد از قرإ تابعه همدانخان دينار آبادی  الحسينباقی مانده از قبل عبد
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۸۸۳ --- 

و امالك و دهات و عشيرت و مقام عالی حكومتی  و عبدالحسين خان از پدر و اسالف ساكن آنجا و صاحب قلعه

كيفيت شهادت يا كرامت حضرت نقطه از  اين امر با سليمانخان زرين كمر بواسطه استماعه ايمانش ب بود و گويا

غضب شاهی گرديد و مدتی در زندان بود  كه در آن عمل مباشرت داشتند ايمان آوردند و موردشد  نظاميان همدانی

چون بهمت تمام نشر امر بديع  همدانه بدست دولت افتاده و بعد از استخالص و عودتش ب و مقداری از امالكش

استخالص بعّكا در  پس از مّلاها ويرا دستگير و چوب كاری و اخراج بلد نمود و او نمود حكومت باقدام برخی از

پرداخت و  اندوز بود و بعد از مراجعت مزيدًا علی ماكان بنشر امر بديع رفته چندی شرف بهاءاهللامحضر حضرت 

 اند دو پسر رشيدش را كه يكی شير عليخان سلطان فوج،گفته ناچار در عشق آباد اقامت گرفت و در آن ايام چنانكه

 و مقتول ساخت و اموالش را بربود آن يك را مسموم دعوت بمنزل خود نموده همدان بود بعضی از عمو زادگانشان

 باشد .،مي اوالد ديگر برآمد ولی بمقصود نرسيد و از اخالفش دكتر دانش صدد قتله و ب

ديگر ميرزا عبدالرحيم خان حافظ الصّحه سابق الذكركه سفری بعّكا رفته فائز بتشرف حضور محضر حضرت    

 د و پسرش حاجی يوحنا خان سابق الذكر كه سالها عضوگردي لبهاءعبدا

۸۸۴ --- 

از ايشان خانواده واسعه حافظی برقرار است ديگر  محفل روحانی در همدان بود كار گشائی در امور امری كرد و

خانه اش جشن اجتماعی منعقد داشتند و برخی از  احّبا در ۱۳۱۶روبين سابق الوصف كه در عيد رضوان سال  دائی

گماشته حكومتی بفرستاد و او را با هشت تن بنام  راه يافته خبر بمظّفرالملك حكمران همدان رسيد و جمعی سدينمف

موسی حاجی مهدی بن آقا رفائيل ، حاجی  حاجی موسی حاجی سليمان طبيب ، آقا سليمان ابن آقا حاجی ياری

گرفته بحبس انداختند و او را بيازردند و چوب  دندآقا ياری آقا سليمان زرگر كه كًال از احّبای اسرائيل بو مهدی بن

ساالر السلطنه حكمران  ۱۳۳۲و نيز در سال  نهادند و باالخره مبلغی نقود اخذ كرده همه را رها نمودند زده بكند و غل

مظفر الدين شاه كردند و جواب ه ب با تنی چند از احباب دستگير و محبوس نمود و باالخره تلگراف را همدان وي
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زيارت ارض مقّدس از  عزمه ب ۱۳۱۲ديگر حاجی قلندر سابق الوصف در حدود سال , سيد همه مستخلص شدندر

تبليغ پرداخت و در سال  در رشت اقامت نموده بشغل حّكاكی و معاشرت احّبا و همدان برخاست ولی مدت دو سال

حدود  آن دمت به تبليغ روحانی دردر مسافرخانه بهائيان بادكوبه مقيم و خ بقفقاز در آمده سنينی چند ۱۳۱۳

 پرداخت گويند همينكه دچار مردم متعّصب ميشد

۸۸۵ --- 

 بعّكا رفته چندی در جوار ۱۳۱۸همه بدرم تا در سال  پاس حكمت چنين ميگفت قلندرم و با هر گروهی اندرم و ازه ب

ديگری حاجی ياری . فی شددر بادكوبه متّو ۱۳۲۴سال  مانده برگشت و بماند در حدود لبهاءالطاف حضرت عبدا

نامی راجع  با سليمان ۱۳۱۲را زيارت نموده عودت يافت و در سال  حضرت سابق الوصف سفری به عّكا كرده آن

 مجتهد بروجردی برد كه تعّصب و نفوذی داشت و هرگاه باين امر مباحثه و مناظره نمود و او خبر بمّلا عبد الّله

ساخت و برای امتياز مسلم از يهود بر لباس هر يهودی ،مي الی را فراهمخواست بطرفة العين موجب شورش اه،مي

حبس انداختند و حبيب الّله پسر ه كرده ب سرخ رنگی متصل داشت پس حكم داد حاجی ياری را دستگير پارچه

اخت را نيز محبوس س نكرد وي اين امر نمود و چون اطاعته سب و لعن نسبت به احضار و امر ب چهارده ساله اش را

صاحب اين امر بد ه ب و عقيدت كرد و حاجی اظهار مسلميت نمود و او اصرار كرد كه و از حاجی بازخواست دين

 عيسی و محّمد لعن ميكردم و همينكه باسالم رسيدمه بودم ب بگو و حاجی جواب چنين گفت كه چون موسوی

 تغّير شده امرنگويم و لعن نكنم و آخوند مكه ديگر بد  دانستم كه خطا بوده از جهل ناشی شد و با خود عهد كردم

 و او مبلغی بن عضدولدوله حكمران سپرد را با دو پسرش در اصطبل محبوس نمودند سپس به سيف الدوله وي داد تا

۸۸۶ --- 

حاجی ياری شكايت كردند كه در  رها ساخت و باری ديگر نيز يهود نزد حاكم اجتماع نموده از را نقود گرفته ايشان

حسب تهييج سّيد فاضل  كه ۱۳۱۵وظايف و تكاليف مّسا عمل نكرد و باالخره در سال ه ب فطير نان نمكين خورده اّيام

شيخی و  الورود از عراق عرب و بمرافقت بعضی از مفسدين فتنهجديد دزفولی و سّيد محّمد بروجردی مجتهد
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 نای تعرض بحاجی ياری گذاشتند و او برایاشرار از موسويان ب متشّرعی در همدان برافروخت متفّتنين متعصبين و

پنهان كرده خود با عائله در خانه همسايه نهان شد و  تحّفظ و احتياط تمامت كتب و آثار اين امر را در سقف خانه

عطاريش داشت بر گرفتند و حاجی  ٴدر دّكه خانه اش ريخته هر چه يافتند و الواح و آثار را بردند و آنچه راه ب اشرار

چنانكه نوشتيم در شمار  ۱۳۱۶باری شد و بخانه پدر زنش دائی روبين قرار گرفت و در سال فلس در امانياری م

 بهٰی اال اءيا به فرمان مظّفر الملك ويرا بر زمين خوابانده با تازيانه زدند بانكه ب محبوسين قرار گرفت و چون

بند كردند  كندهمی تازيانه بسيار زدند و بغل و بگداخت و امر نمود بشّدت بركشيده و مظّفر الملك بشنيده از غضب

 ۱۳۳۲گرفتاری و حبس ايام حكمرانی ساالر السلطنه در سال  و باالخره مبلغی نقود گرفته رها ساخت آنگاه در

 چنانكه نگاشتيم محبوس شد و مستخلص گشت .

۸۸۷ --- 

 السلطنهدر گرفتاری اّيام حكمرانی ساالر سابق الوصف نيز و ديگر حاجی مهدی ارجمند بن آقا رفائيل ( آقا رفيعا )

و مسيحی از طريق كتب مقدسه بود چه در لغت  شركت داشت و مستخلص گرديد و او يگانه مبّلغ بی نظير يهود

احوال و اخبار و تواريخشان احاطه داشت و  آئين يهود و كتب مقدسه آنان و مسيحيان و تفاسير مّلايان و عبرانيه و

و يا گريز و فرار چارهء نيافتند و  يشان مسيحی هر جا دچارش ميشدند جز سكوت و خضوعو كش مّلايان يهود

پروتستانت  حاجی مهدی حاضر است قدم نگذاشتند و خصوصًا مبلغين دانستند،بدرجهء رسيد كه هر مجلسی مي

را از  حيانمسي تحّمل مصاريف باهظه همی گردند حاجی مهدی كه امريكائی كه برای مسيحی نمودن يهود ايران

 ميكرد هر بار كه مقابل شدند چنان ملزم و مفحم ابهٰی و امر  قبول اسالمه طريق كتب مقدسه هر دو ملت ناچار ب

آن پس از مقابلی باوی فراری و گريزان شدند  گشتند كه در ظاهر نزد حاضرين ابراز قناعت و قبول كردند و از

حضور جمعی كثير مناظره كرد و حقيقت  لمس مبلغ امريكائی بامدت يكسال و نيم با دكتر ه ۱۳۱۴ چنانچه در سال

مسيحائی همی اقبال نمودند و  مبرهن ساخت و از اينرو يهود متمسح بظهور محّمدی و رجعت را ابهٰی و غالبيت امر 

 انجذاب بيفزودند و اورا در اثبات حقيقت امر مسيح و محّمد يهود بهائی برايمان و
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 ۸۸۸ --- 

باشد ،مورد استفاده هر سه ملت ميبسيار ثمين است كه  از طريق تورات و انجيل تاليفی ابهٰی امر اعظم و اثبات مقام 

از كتب مقّدسه نگاشته مواضيع مفصّله را واضح  گلشن حقايق ) و همچنين رسائل ديگر در موضوعات چندی كتاب(

 ۱۳۱۵مذكور سال  ر فتنه شيخی و باالسریديگر آقا يهود اسابق الذكر د .خلفش از او يادگار است و روشن نمود و

شد و بسال  مذكور يكی از محبوسين مقيد بكند و زنجير بود با ادإ مبلغی رها ۱۳۱۶خانه اش يغما شد و در فتنه سال 

را نيز  ميرزا مهدی سابق الوصف در فتنه شيخی و متشرعی خانه او درگذشت و عائله ازو برجاست و برادرش ۱۳۳۵

 از همدان بيرون رفت و ۱۳۱۶و بعد از فتنه مذكور سال  شان از بام خانه بخانه همسايه پناه بردندغارت كردند و اي

اجازه جمع حقوق و ارسال به نزدش داد و هرچه خود از  حاجی ابوالحسين امين اردكانی ويرا بنام شريك امين

تشرف حضور  لبهاءضر حضرت عبدامحه ب گرد آورد نيز برای حقوق الّله ارسال نمود و سفری بعّكا رفته طبابت

جّراحی گرفت و بتبليغ اين  كّحالی وطبابت وه كرده در الهيجان اقامت جست و شهرت ب گيالنه يافت و مراجعت ب

صدد قتلش ه ب نام معروف گرديد و عناد و عداوت نسبت بوی شديد شد حتی امر هّمت گماشت و نزد همگان بدين

 رشت اقامت كردبرآمدند و اموالش بردند و ناچار ب

۸۸۹ --- 

بدين نام و تبليغ معروف بود و باالخره خانهاش را نيز  عنوان شريك امين و عضو محفل روحانی و شهرته و سالها ب

 ديگر حاجی موسی مبين در مركز امر اقامت نمود . حقوق تسليم داشت و بطهران آمده در سنين پيری با كمك برای

با تنی چند از  ۱۳۲۳و در سال  از محبوسين بود . ۱۳۱۵و در فتنه مذكوره سال  تاراج شد خانه و اموالش ۱۳۱۷سال 

تعرض اعدا با عائله  افتاده و بعد از استخالص و اقامت سنينی در وطن بعلت كثرت حبسه احّبا حسب امر حكومت ب

و خاندان  وفات يافت ۱۳۰۵مال تا آخر العمر خدمت بامر كرد و در سال  بطهران رفته اقامت گزيد و باخالص و بذل

تفصيل  درگذشت ديگر هارون و خانواده آندو وچون ۱۳۴۷ واسعه مبين از وی برجاست ديگر حكيم الی در سال

 اكتفا رفت و از جمله خانوادههای مؤّسسه در اين دور خاندان همين مقداره احوال آنان در بخش ششم ذكر است ب
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ايمان امر بديع فائز گرديد و سفری با عّدهء از همدان ه ب م از تّجارمتحّدين است كه ميرزا محّمد رضای جديد االسال

فروزان عودت بهمدان نمود و خاندان واسعهء  شتافت و با ايمان و اشتياقی لبهاءدر اواخر اّيام حضرت عبدا بحيفا

سيارند برای احتراز از و غيره ها كه ب گذاشت و امثال اينخانواده و خانواده عهديه و آزاده و فيروز مذكوره را بر جای

 تطويل بهمين مقدار اكتفا

۸۹۰ --- 

 نجا مهتدی ساخت و خاندان رفعت ازكثيری را در آ رفت ديگر ميرزا آقا جان طبيب در ايروان اقامت جسته جمعی

خواهر وی در محله جوالهان منزل  گرديد و دكتر حاجی آقا رسوخ و آقا ميرزا نظر علی طبيب شوهر وی تاسيس

ميرزا محّمد مجتهد  مذبحه يزد بهمدان رسيد اهالی بحركت آمدند و بحسب حكم و همينكه خبر فتنه وداشتند 

اطراف  ديد محفل روحانی از وطن بيرون آمدند و چند ماهی در قرإ صوابه خواستند ايشانرا تبعيد كنند و الجرم ب

ّبا به الهيجان رفتند دكتر حاجی آقا مقيم مانده بتصويب اح رفتند آنگاه رهسپار گيالن شدند و دو سه ماهی در رشت

عائله وسيعه تاسيس نمود و بانواع خدمات  بلد گرديد و اندك اندك محكمه طبابت و كّحالی را رونق داد و آن

باوی بود و آقا ميرزا نظر علی آقاست  و سنين عديده رتق و فتق امور محفل الهيجان و انشإ مراسالت امرّيه پرداخت

فروخت در حدود ،طهران برده ميه اسب ب ۱۲۷۳و حاجی ابراهيم پروين دندانساز متولد در حدود سال برودسر نمود .

نعلبدی بدكان استاد حسين نعلبند كاشی  همين جهت در طهران بود و روزی هنگام صبح اسبی را برایه ب ۱۳۰۳سال 

ديگر بحجره اش در كاروانسرا رفته ويرا و شبی  تبليغ نموده حسين بابی برد و او در حال نعلبندی شروع ب معروف به

 بعد از دو ماه بهمدان برگشت را با بعضی از احباب بمحفل مالقات آورد و منجذب كرد و او وي آگاه ساخت پس

۸۹۱ --- 

معاشر گرديد و  يك گوش بلور فروش كه با آقا محّمد علی بابی شركت داشت و با احبا خصوصًا آقا محّمد حسن

شورين  فتنه برای مؤمنين او را نيز با عّدهء مدت بيست و دو روز در قريه مورد تطاول انام شد و در معروف بدين نام و

اشتغال گرفت و بقدريكه ميتوانست در تبليغ كوشيد و  شغل صباغیه حبس كردند پس در قرای اطراف همدان ب
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حبس نيز تبليغ كرد تا در حدود  و در معرضين گرديد و باری ديگر بحبس مظّفر الملك حكمران افتاد مورد حمله

و حسب دستور چندی با ميرزا علی اكبر بن  حاصل نمود لبهاءبغداد بعّكا رفته تشرف حضور عبدا از طريق ۱۳۱۶سال 

خره حسب االمر حاصل نمود و باال چی مفتوح داشت و دو سفر ديگر نيز بعّكا و حيفا تشرف،قهوه مشكين قلم دكان

امر الهی ادامت داد و ه ب ياموخت و بهمدان برگشته اقامت و در مصاحبت ابرار و خدمتب ندانسازیدر مصر صنعت دا

علی تويسرگانی حاجی محّمدو .حتی بقرب قتل رسيد ولی نجات يافتگشته  چندين بار مورد تعرض مّلايان و غيرهم

غارت واقع شد و تبعيد تعدی و  در طهران چون بتويسرگان برگشت بتحريك مّلايان مورد االصل پس از فوز بايمان

 الملك ،شريف حكمران بلده ب آرائی نمود و مردم متعّصب،مصاحبه و مراوده با احّبا و محفلو همدان رفتهه گرديد و ب

۸۹۲ --- 

چندان چوب  خانه اش را غارت كردند و او را بدار الحكومه كشيده بفلكه بستندشكايت بردند و او جمعی فرستاده 

نيز تبعيد گرديد و ناچار بقريهای پناه برد در آنجا پس از چند  معيوب گرديد و از همدانزدند كه پنجه پاهايش 

كم كم در همدان اندك امنيتی حاصل گرديد و  شورش شد و بقريه ديگر رفت و بعد از اقامت سه سال در قرإ ماهی

رًا بدرون مدرسه كشيدند و را جب وي چند سال روزيكه از درب مدرسه علوم دينيه ميگذشت و طّلاب بعد از اقامت

در سخن نمود آفتابه كه  رئيس مدرسه حاضر كردند و او را امر بتّبری كرد و چون استقامت نزد سيد عبد الوهاب نام

و از مدرسه  شكمش را بدريد و طّلاب نيز با مشت و لگد و چوب چندان زدند در جنبش بود چنان بر پهلويش زد كه

همان ه خانه رساند و بمعالجه پرداختند ولی به بود او را ب تانش بنوعی كه ممكنبيرون انداختند و يكی از دوس

شغل طب ه توكل شاعر عنقا تخّلص كرده ب علی،درگذشت و خلفش شوق ۱۳۴۴شكم و درد پهلو در سال  گی،پاره

 :و طهران و بهبهان مقيم است  دندانساز در همدان

 بازار آمدمه با چشم و قلب پاك ب

 با چشم دل بديدن دلدار آمدم                                                  

 خرم،فلس و كالفی نميه من يوسفی ب
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 با نقد جان و دل بخريدار آمدم                                           

 ّر عشقم و سرمايه ام وفاصّراف ُد

 شهوار آمدم ّراين ُد بهر خريد                                               

۸۹۳ --- 

 چابك سوار توسن عقلم ولی كنون

 زين سركش اسب خام بازار آمدم                                           

 دارم اميد آنكه ز عشقش زنم لجام

 در اين ديار از پی اين كار آمدم                                               

 ن هر چه بود قيدآل وطمال و عيال و 

 قيدش گسستم از عقب يار آمدم                                               

 خّفاش نيستم كه بپوشم ز شمس رخ

 مهر طلبكار آمدمه ذّره صفت ب                                                    

 يم كز گناه و كبرنمن چون كريم اثيم 

 ار آمدمرانده ز باب رحمت داد                                                 

 جهل آدمیعلمی كزان شود چو ابو

 با چون شريح و شمر از آن عار آمدم                                           

 حنانه و قيافه نيم من چو پطرسم

 تار آمدمروح گرفه كز جسم و جان ب                                          

 فرعون نيم كه گويم انا الرب چو صوفيان

 بنده دربار آمدم  را ذليُل حّق                                                 
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 لمدر كار چون باوست هميشه توّك

 آسان شد هر چه كار كه دشوار آمدم                                         

 تعنتای قاف مهر وفايم بلطف دوس

 از لطف اوست اينكه بگفتار آمدم                                             

۸۹۴ --- 

 صد شكر كز تفّضل بی منتهای يار

 در بزم انس خادم ابرار آمدم                                                     

 : ايضًا

 ام،راكه بهائی شده صد شكر بها

 ام،بگذشته ز ظلمت و بهائی شده                                               

 من هيچ تراز هيچ بهر جا بودم

 از فضل بها كنون بهائی شده ام                                               

 : ايضًا

 گر عاقلی از سه چيز بگريز مدام

 و حشيش و باده پخته و خامافيون                                                         

 هر كس كه كشيد و خورد و زر داد و خريد

 بی هيچ شكی پست تر است از انعام                                                     

كرد كربالئی ،آباد ساكن شده جوراب بافی مي،در عشق ديگر ميرزا حبيب الّله بن آقا روبين در سنندج و عاقبت   

و سب نمودند و هر بار بلطائف الحيل  لعنه كه بدفعات مّلاها ويرا بمحضر شرح كشيده اصرار و تأكيد ب یدرويش عل

الّله حاجی شاه محّمد ،لطف در همدان درگذشت و در اسد آباد ميرزا ۱۳۳۴سال ه و ب از چنگشان خالص گشت



650 
 

چندی پس از واقعه قتل  فغانی را كهاه احوال سّيد جمال الّدين اسد آبادی معروف ب كاكا خان و ما چون تمامت

 شش آورديم محض اختصار از تكرار صرف نظر از ذكر نموديم . ناصر الدين شاه درگذشت در بخش

                      ************ 

۸۹۵ --- 

 يزد

جمعی كثير از اهل بها  ابهٰی غروب شمس جمال  چنانكه در بخش ششم روشن نموديم در يزد و توابع هنگام

ه در نهايت ثبوت و استقامت و اهالی ب و مراكز خطيره و رجال عظيمه استقرار و اشتهار داشت و احباب زيستند،مي

حاجی  لبهاءحضرت عبدا بودند و در فتنه حالكه نقض اندك تاثيری يافت و حسب دستور غايت عصبّيت و عداوت

حاجی سّيد ميرزا بن  ختالف زائل گرديد وسعی بليغ مبذول نمود تا ظلمت و ا ميرزا حيدر علی بدآنسو شتافت

و ساير افنان حتی  نان پيوند يافته مراجعت كرده آفريب ناقضين را خورد در عّكا ب حاجی سّيد مهدی بن خال اصغر

پی ديدارش  كه با وی داشت،م اختر خاوری با همه سابقه دوستیو مّلا بهرا زوجه و اوالدش از وی قطع مرابطه نمودند

درخشيدند در بخش پنج ،كه تا اين دوره در يزد مي ا بيان احوال افنان و منتسبين حضرت نقطه اولینرفت . و ب

بن حاجی ميرزا محّمد تقی وكيل الدوله بن  و از مشاهير اخالفشان آقا ميرزا حبيب بن حاجی ميرزا محمود. نموديم

و برادرانش آقا ميرزا علی و آقا  بن خال اصغر خال اكبر و ديگر آقا ميرزا باقر بن حاجی ميرزا آقا حاجی سّيد محّمد

 و آقا ميرزا جواد و ديگر آقا سّيد ميرزا و آقا سّيد محّمد و آقا سّيد علی ميرزا ابوالقاسم و آقا ميرزا جالل

۸۹۶ --- 

 ميرزاذكور آقا ميرزا لطيف و آقا و پسران آقا سّيد ميرزا م و آقا ميرزا بزرگ انجال حاجی سّيد مهدی بن خال اصغر

حاجی سّيد حسن بن خال اصغر  و ديگر آقا ميرزا ضيإ و آقا ميرزا حبيب و آقا ميرزا بديع الّله انجال محّمد حسين

در يزد بواسطه حاجی محّمد  ۱۲۸۳ بن حاجی ميرزا ابوالقاسم مذكور در بخش ششم در سال بودند و ميرزا ابوالحسن

عمارت باغ مشرق االذكار ماند و  آباد رفت و در يكی از حجرات بعشق ۱۳۱۱شد و در سال  ابراهيم مبلغ شهير بهائی
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تحكيم عهد و ميثاق همی  كرد كه با خط خود آثار كتابت همی كرد و با ايمان و تقوی در چند سال بدينطريق اقامت

 حضرت خود را آن بماند تا در ايامی قبل از صعود لبهاءو در جوار حضرت عبدا. كوشيد سپس بارض مقدس شتافت

عشق ه ب ۱۳۰۶ ابن حاجی ميرزا آقا بن حاجی ميرزا حسنعلی خال در سال در دريا غرق نمود و ميرزا ابوالقاسم مذكور

 در زنجان ۱۳۱۶كرد و در امور امريه كامًال مؤثر بود و در سال  آباد رفته مقيم شد و سرپرستی امالك افنان را

بن حاجی ميرزا سّيد حسن افنان كبير از يزد  ا سّيد احمدبرگشت و برادرش ميرزا علی بجايش بر قرار گرديد و آق

عشق آباد سالی چند مقيم و ه ب ۱۳۱۳و محضر اقدس عّكا كرد در مراجعت از اسالمبول در سال  مسافرت بمبای

 روی بشدت ۱۳۱۶شد . و تعرضات اعدا باحباب در سال  مباشر امالك خود و ديگر افنان

۸۹۷ --- 

 گواهی از قرب وقوع واقعه خطيرنهاد و واقعات پی در پی 

بن شيخ محّمد حسن مجتهد معاند سيزواری بود چنانكه  تمامت مفاسد غالبًا شيخ محّمد تقی مجتهد اءميداد و منش

را دستگير و توهين و تحقير ميكردند نزد مّلاها  سالی در حدی از آنحدود فتنه بر ميافروخت برخی از احباب همه

و پيوسته جمعی از مظلومان فراری و  گرفتند،ساختند چوب ميزدند حبس مينمودند نقود ميجفا وارد مي برده شكنجه و

و مظلوميت سعی در اخماد  و سب و لعن در اسواق و معابر رائج و دائر بود و احباب با سلوك متواری بالد ميگشتند

نمودند و محافل پر ،مي ابهٰی در كمال اشتعال و انجذاب سعی در تبليغ و نشر امر  نيران فساد ميكردند و معذلك

پرداختند و مؤمنين ،مي يافت كه با نهايت روح و ريحان بترتيل آيات و الواح،مي جمعيت در خانه های مناسب انعقاد

چنانكه  جستند،محيط پر اخطار باعمالی محّير العقول و االفكار مبادرت مي جديد طلوع و قيام ميكردند و در چنان

در شهر رمضان در مسجد امير چقماق بر منبر بنا بر تعرض امر  زواری مجتهد معاند مذكورسالی شيخ محّمد تقی سب

سی از احباب منجذب جديد التصديق و غير  گذاشت و بّرد و توهين پرداخت و آقا محّمد علی نّجار در سن ابهٰی 

ه بمسجد حضور مييافت و مسائل همه روز نام كه بكماالت صوريه و معنوّيه آراسته و ساعی در تبليغ بود مشهور بدين

 سپرد،حفظ ميه مجتهد را ب
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۸۹۸ --- 

جواب مفّصل مينگاشت و بنام رجال الغيب امضا  و در ليالی برای احّبا حكايت ميكرد و جواب بيان مينمود و گاهی

و مجتهد  رساند،شيخ ميه ندانست ب تنی از نسوان بر منبر ميگذاشت و برخی ايام خود بنوعيكه كس كرد و بواسطه،مي

دانم الحال در ،الغيب مي،بركشيده گفت ای رجال خواند و گاهی بر منبر بانگ،قبل را مي د روزُودهمه روزه جواب ُر

پايان رسيد و آقا ه ب شناسم و بدينطريق شهر رمضان،ميسپاری و افسوس كه تو را نمی اينجا حاضری و مطالب را بذهن

 ه نيريز رفته درگذشت .ب علی بعدًا بمانج بوانات و از آنجامحّمد

اذيت  اردكان حاجی حسينعلی اردكانی را احضار و مكالمه نمود و از جمله واقعات و بليات آن ايام اينكه امام جمعه

حاجی ناچار شد فرار بارض مقصود نمود بعد از  و بسيار وارد آورده و اشرار از ضرب و شتم چيزی فرو نگذاشتند

با ساز و نواز بدرب خانههای  ر بنای شرارت گذاشتند و گروهی مجتمع شدهبرگشت و باز اشرا مدتی باردكان

كشيدند و چوب  كردند و آقا ابو تراب صهر شاطر رضا را دستگير كرده نزد حكمران احباب شرارت و وقاحت همی

تند و هر روز انداخ پر جمعيت نگهداشته اذيت نمودند و سه روز در محبس بسيار زدند و در بازارها گردانده در معابر

 صوب فارس مهاجرت اختيار كردند و اشرار حاجی حسينعلیه ب چوب بسيار زدند و عّدهء از احباب ناچار شده

۸۹۹ --- 

و آقا حسين حّداد را بدستياری گماشتگان  مذكور و آقا ابو تراب و آقا گل محّمد و آقا محّمد ابراهيم بن آقا بابا

شده جهان نا پايدار را وداع  ا گل محّمد بعلت شدت ضرب و آزار بيماركرده بحبس بردند و آق حكومتی گرفتار

ربودند و استاد كاظم خان  نگهداشتند و تمامت مايملك حاجی حسينعلی را از كفش گفت و باقی را در محبس

جسدش در  مّلاها چندان ضرب و آزار وارد كردند كه جان سپرد و از دفن حكمه جالل مرد پير از متقدمين را ب

 از متقدمين نيز بشدت ضرب و آزار دچار شد درگذشت و قبرستان عمومی مانع شدند و آقا مّلا حسن كمالقی

ساز را شكافتند و از جمله اخالف متقدمين ،محّمد منقل خوند مّلا حسين روضه خوان خانه نشين گشت و قبر استادآ
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هم دخترانی كه عائله واسعه تأسيس كردند  و خان و رضی خان پسران رضی الروح سابق الوصف،ميرزا هادي مؤمنين

 اش چنين نگاشته گرديد اّن رضا الروح قد قصد،لوحه قبر رضی الروح در منشاد ساخته و بر لبهاءحضرت عبدا و امر

 من ربه الّرحمن . كة الرحمن و الغفراننزل عليه مالئه القدوس السبوح تعتبت

 ۱۳۱۳سال ه قم بود كه واقعه قتل ناصر الدين شاه ب محّمد آبادی درو از جمله متقدمين سابق الوصف مّلا محّمد رضا 

 نمودند و پس از شهادت ورقا چون از مدت حبس  طهران كشيده محبوسه ب ,افتاد و او را در قم دستگير كرده اتفاق

۹۰۰ --- 

ه كه چون امر باستخالص محبوسين دستور داد  گذشت ميرزا علی خان امين الدوله صدر اعظم شد و برایهفت ماه 

كه ما بابی نيستيم نام متهم كردند همه گويند دهد و از ايشان پرسيد كه آيا شما بابی هستيد يا شما را بدين احضارشان

را رحم و شفقت بر آخوند گرفته  بانانن ورقا آزاد شدند و يكی از انبارو بدين طريق سه تن همراها و بما افترا زدند

تبليغ پرداخت و ه بودند ب مستخلص شود و او در همان حال كه منتظر ورود امين الدوله انزد امين الدوله حاضر كرد ت

بردند و  انباره را باز ب عقيدت خود نمود لذا ويه احوال سئوال كرد اعتراف ب همينكه صدر اعظم وارد شد حقيقت

 از هشتاد بود . وقت متجاوز در حبس بماند تا وفات يافت و سنش در آن

 مين و محترمين بوده اظهار موافقت و خدمتمبلغين معّم سابق الوصف از صف اول ّيد مهدی دهجیسديگر     

ايران مسافرت كرد و در  اعتراض نوشته در بالد و با حضرت غصن اعظم نمود و بر رؤسای نقض عهد و ميثاق ردّ 

ده در دامن سنگ و خشت حمل موافقت كر مشرق االذكار عشق آباد در آنجا بوده با احّبا مساعدت واء هنگام بن

 نهايت مالطفت  لبهاءشد و حضرت عبدا عّكا وارده با حاجی ميرزا محمود افنان از عشق آباد ب ۱۳۲۴ ساله نمود تا ب

۹۰۱ --- 

حضرت اصغر بنات كريمات منور خانم  آن خدمات سابقه اش را برشمردند ولی چون طمع داشت كهفرموده مكّررًا 

شد و مقصود سّيد ،باقل مي نه پسرش اليق و صالح بود و نه كريمه فاضله همسر چنان لئيم و را بازدواج پسرش دهد

و ناقضين گذاشت و  بر نداشت تا نوميد گشته بنای مرافقت و موافقت با مخالفين معجب جاهل حاصل نيامد و دست
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از آنكه  پس ۱۳۲۷سال  را كسی پنداشته مّصر گرديد تا باالخره در چندی نصيحت و مالطفت فرمودند و او خود

خود مخالفين ناقضين را رد همی گفت در صف نقض قرار   هفده سال در صف موافقين بوده در تقرير و تحريرات

در اطراف قصر بهجی عّكا با  ۱۳۳۹سال  و با اوالدش از ناقضين شمرده گرديد و در السن مذموم شد و تا گرفت

احمد سابق الوصف مدتی در  ل مذكور درگذشت . ديگر ميرزاخمول و حقارت بسر برد و بسا ناقضين در غايت

 وفات يافت . ۱۳۲۰بسر برد و عاقبت در قزوين در سن صد سالگی بسال  كاشان و چندی در طهران

 مستخلص ۱۳۱۰كيفيت حبسش را در بخش شش آورديم بسال  ديگر حاجی ابوالحسن امين الهی سابق الذكر كه    

قيام  لبهاءمحّبت و تعّلق بحضرت غصن اعظم عبدا با كمال اخالص و شجاعت در بهٰی اشد و او بعد از غروب شمس 

 چنانكه در مطاوی بخش سابق آورديم رؤسا نقض و اعدا غايت نمود و

۹۰۲ --- 

سفر بخراسان  ۱۳۱۲اسفار متواليه نمود و در سال  عداوت و بغضا نسبت بوی ابراز داشتند و برای نشر عهد و ميثاق

بهائيان رسيد و زائدًا علی ماسبق  مالقاته الب بالد ايران و تركستان روس و عثمانی و سوريه و مصر بغ كرد و در

جمع حقوق در  در عالم بهائی گرديد و مركز اقامتش طهران شده و كالئی برای مشهور و معتمد و محل توجه

 شأن وی صدور يافت و در حقش چنيندر  لبهاءاز حضرت عبدا اياالت ايران و روسيه بر قرار داشت و آثار بسيار

او داده بمن داد و خط امين خط من است و مهرش ه ب مرقوم فرمودند كه حاجی امين ، امين من است هركس هرچه

رای و استقالل مشرب و صراحت بيان و وارستگی  باشد و در اواخر العمر غالبًا در طهران زيسته باسقامت،مي مهر من

و تجربت در جامعه احّبا جلوه  ی از رسوم و اوهام و قناعت و فراست و كمال و عقلظاهريه و آزاد از كل شئون

 ورد زبان اين در شئون زندگانی و حكايات و مصطلحات و عبارات و محفوظاتش داشت و اسلوب مخصوصش

 ۱۳۳۵فائز گرديد و باالخره در سال  لبهاءزيارت حضرت عبداه ب سفری بحيفا نموده ۱۳۲۹طايفه گشت و در سال 

را از جمع اين طايفه برگزيده برای خدمت باداره امر  حاجی غالمرضا بن حاجی محّمد محسن از تجار محترم طهران
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مال و جاه و خدمتش بكاست و غالبًا منزل خويش  پرورش روحی داده مهّيا ساخت و متدرجًا از عاليق كثيره حقوق

 را در خانه اش

۹۰۳ --- 

و مددكار در مشاغل گرفت و باالخره منظور خود را  نجام اين وظيفه نمود و با خود يارقرار داد و او را فارغ برای ا

مرقومات متعّدده مقصود را تائيد و حاجی  معروض داشت و مقبول افتاده در لبهاءمحضر حضرت عبداه ب در باره اش

 ٴعلت ضعف پيری و نقصان قّوهه ب و تسديد فرمودند و بلقب امين امين مفتخر و مشتهر و در آخر غالمرضا را تشويق

وظيفه گماشت و  اءاده را ب عاجز مانده در خانه اش مريض و بستری مكين شده وي خدمت آن ٴاداره ٴصر از عهدهب

و پرستاری  افتاد و امين امين با عائله در طول مّدت دو سال نگاهداری متدرجًا دچار جراحات بدن شده در بستر

 قبرستان بهائیه گذشت و جنازه اش را با جمعيت و احترام تمام ب د نود سالگی دردر حدو ۱۳۴۶نمودند تا در سال 

منعقد گرديد و آحاد جامعه از فقدانش متأّثر و  جمعيتی دفن نمودند و مجالس تذّكر پر ,گلستان جاويد ) برده(

خرداد  ۷و  ۱۹۲۸می  ۲۸رسيد : "  و از محضر حضرت ولی امر الّله شوقی رّبانی صورت تلگراف ذيل متأّسف شدند

دهنده ايشان تاريخ امر را  مشقخدمات سر ,از صعود حضرت امين قلوب محزون , طهران -ميالنی –از حيفا  ۱۳۰۷

محافل روحانی دستور  عمومه ب ,در شب صعود با نهايت تضرع بياد ايشان مشغوليم الی االبد مشعشع خواهد نمود

 .آنان بر قرار ماندند "  و حاجی امين را چهار دختر بود كه نسلش ازشوقی  . دهند دهيد مجالس تذكر شايسته تشكيل

۹۰۴ --- 

قريه فاش  نوع مذكور امر را دره آباد سابق الوصف كه برضا از اهل محّمد و ديگر از معاريف بهائيان يزد آقا محّمد

كردند چنانچه تا ،ت ميصوتی رفيع تالوت آيات و مناجا اش آراستند با،خانهه كه ب كرد و احباب در احتفاالتي

خصميت برخاستند و نيمی ه و شرارت بودند ب سمع مردم رسيد و سادات قريه كه معروف به جسارته دور ب مسافتی

سادات بدستياری صدر العلما  متفق ساختند و مدتی آقا محّمد رضا مقاومت و كشمكش نمود ولی از اهالی را با خود

حاجی گرفتند و  علی مدرس و شيخ محّمد تقی مجتهد سبزواریز ميرزا سّيدرا ا وي و غيره از علمای يزد حكم قتل
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را وعده  و سّيد عرب و ديگر سّيد اسد الّله از اشرار الواط سفاك شهر قريه برادران سّيد باقر اءسّيد جواد از رؤس

 سی و ازدواج بود وصدد عروه كردند و آقا محّمد رضا در آن ايام ب مبالغی زر و سيم داده بريختن خون وی مبعوث

خان خلف مسجد امير چقماق ،بازار محّمد علي رفت سه تن شرير مذكور در قرب،خانه اش ميه هنگامی كه از بازار ب

واقعه هنگام ظهر روز دوم  و اين ها كرده از پا در آوردند ،را هدف گلوله، خودش بود از عقب وي خانهه كه نزديك ب

بود و حين  ةياليزدی نائب اال يزد در قلمرو ظّل السلطان و ميرزا محّمد وزير شد و حكمرانی واقع ۱۳۱۰ذيحجه سال 

 و حكومت مانع شد بنای رذالت و بی احترامی خواستند ,خون هجوم اشرار شده غسل و كفن و دفن جسد غرقه

۹۰۵ --- 

و روزی بعد  ه دفن كردندخانه اش برده در جوار خانه و جسد را محترمًا ب و برادران شهيد و مردم قريه نيز رسيدند

 نمودند و اهالی قريه در تلگرافخانه مجتمع شده تلگرافات مجلس تعزيت و تذّكر بسيار با شكوه در شهر فراهم

چون همگی فريفته حسن اخالقش  ,حاكم .داشتند شهيد سركار كه با آن طهران و اصفهان كردند و تجاريه عديده ب

و اشرار رسيد و قاتلين مختفی شدند و حاكم  مجازات مفسدينه و اصفهان بمساعدت نمود تا حكم از طهران , بودند

گماشت و سعی در  خراب كرد و جاسوسين ,مذكور را كه محرك قتل بود و گريخت ماِلَج خانه سّيد جواد

 ,هان يافتهپن خانه يكی از پيشنمازان،باقر نام رئيس قاتلين را در چاه سّيد دستگيريشان نمود و وعده ها داد و باالخره

 ضرب گلوله مقتول ساختند و حاجی سّيد جواد چندی فراریه ب وردند،آدستگير كردند و در اثنا كه نزد حكومت مي

و مجروح و مرخص شد و خانه او و برادرانش  محبوس و مضروب ,و متواری گشت و عاقبت بدست حكومت افتاده

از اشعارش  ٴسال داشت و نبذه رضا در هنگام شهادت سی و ويران گرديد و بالجمله آقا محّمد در محّمد آباد خراب

 چنين است .

 هلّلوايا مطالع االسرار                           سبّحوايا مشارق االنوار         

 عالم از روی او است پر انوار           كه عيان شد جمال شمس ظهور    

 پرده را برگرفت از رخسار                          البشارة كه آن تب طناز    
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۹۰۶ 

 گشت امكان ز چهره اش گلزار     عالم از مقدمش گلستان شد           

 يا رسد كاروانی از تاتار                  باد آرد شميم جعد حبيب            

 پاره كرديم سبحه و زنار                   تاری از زلف او بچنگ افتاد      

 چشم اغيار قابل ديدار             ی چه سود كه نيست     يار ظاهر ول

 و قنار بّنا عذاب الّنار                تا بكی ما بوهم خود مشغول      

 لم يزدهم دعای غير فرار             خوانده ام خلقرا بحق هر دم        

 خساراليزد ظالمين غير              آنچه باشد شفای هر مؤمن          

 كی كند نور شمس را انكار     گر كسی صاحب بصر باشد             

 ديده جوئيد يا اولی االبصار          چشم بينا ازو كنيد طلب             

 متجّلی است بر در و ديوار             تا ببينيد جلوهء مقصود            

 ببساط الهيان بگذار                    خيز و بردار يكقدم از شوق        

 اين سخن هست چون شوی واقف          ذكر ياران بمشرق االذكار

 گشت ظاهر جمال غيب بقا               مژده ياران رسيد يوم لقا         

ا و درخشان بودند خصوصًا آقا محّمد حسين بن آق نمايان ابهٰی رضا برادران و اعقابشان در امر ،و بعد از آقا محّمد

 نجذاب يافت و بزيارت بعّكا شتافتو ا شد و اشتعال ابهٰی كه بواسطه عم بزرگوار در صغر سن وارد امر  علی مذكور

افنان در بيروت ماند و دو بار  اقامت كرد آنگاه حسب االمر قريب دو سال در حجره تجارت چندی در جوار عنايت

 يران كرد و هنگام شهادت عمو چنانكهاه نمود پس عودت ب رفته زيارت ابهٰی ديگر نيز بمحضر 

۹۰۷ --- 
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نوق اقامت جست و دچار تعرض و خطر از طرف ٴ رفسنجان كرد و در مزرعهه نوشتيم حاضر بود و بعدًا مهاجرت ب

با چند تن از احباب فرار بكوهستان نموده  و چون شيخ محّمد تقی مجتهد محرك فتنه و فساد شد ناچار اهالی گشت

 ابهٰی پی در پی برای نشر امر  شتند و مدت دو ماه رهسپار در كوهسار گرديد و بعدًا مسافرتهایگ متواری و مختفی

 چنين است . گشت و او نيز طبع شعر داشت طاير تخلص مينمود و نبذه از اشعارش كرده موفق بخدمت شايان

 بهار موهبت خرمی ببستان داد

 رموز عشق بياد هزار دستان داد                                                

 چمن قبای عبوديت لقا پوشيد

 ز حسن طلعت گل زينتی ببستان داد                                            

 شقايقش كه دليلی ز هر حقايق بود

 گشود چهره و تبريك عيد رضوان داد                                        

 ن برخاستز شاخ سرو خروشی ز قمريا

 و ليك داد سخن بلبل خوش الحان داد                                      

 شهی كه گشت مكين براريكه توحيد

 بيك نظاره بجسم جهانيان جان داد                                           

 چو باز مهر وصالش ز شرق عهد دميد

 بذره منزلت آفتاب تابان داد                                                   

۹۰۸ --- 

 لوای فضل و عطا مرتفع نمود چنان

 كه مور را زكرم حشمت سليمان داد                                       

 سزد كه حضرت يعقوب نوشد آب حيات
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 چو جای يوسف او در چه زنخدان داد                                       

 ا از رهش جان بسی فدا كردمدر ابتد

 دو باره باز زمرجان لب مرا جان داد                                                

 حكايتی است كه از حكمتش بسی عجبم

 اء :  ايض                                                    بطره تاب و بطا بر دل پريشان داد                                                 

 از گلشن الهی آمد بهار ديگر

 بلبل زند تغنی بر شاخسار ديگر                                                 

 در ساز عشق مطرب بنواز صوت شهناز

 كامشب شراب ساقی دارد خمار ديگر                                      

 ت آمدآن يوسف عمائی در مصر وحد

 بگرفت زين بشارت دلها قرار ديگر                                         

 يكبار رخ بر افروخت از شرق دلربائی

 كامروز عشقش دارد شرار ديگر                                              

 در بوستان خروشی از قمريان بر آمد

 سروی كشيده قامت در جويبار ديگر                                      

 در ابتدا فكندم سر در مصاف عشقش

 آيا شود كه سازم ايثار بار ديگر                                            

 تركيب لفظ طائر دلكش بود و ليكن

 آن گوهر معانی دارد عيار ديگر                                                  

۹۰۹ --- 
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 كالمش كه در بخش هشت آورديم چنين است بعد از ٴتتمه ديگر حاجی شيخ زين العابدين ابراری سابق الذكر   

 ت كردم از امر صحبت نموديم اظهاربود پيدا و خلو چندی شيخ محّمد بابی را كه بهمين اسم از يزد فراری شده

 االطبااعتضاد از چندی ميرزا محّمد حسين ت پستقيه دعوت نمود كه اينجا جای اين گفتار نيسه كرد و مرا ب بيخبری

علی را بيان كرد غرض در محّمد مسرور شدم با ايشان خلوت كرديم او خبر صعود و نقض ميرزا را زيارت كردم

سّيد محّمد افنان بزيارت ديگران  شدم بطهران ورود كردم جز حضرات ابن اصدق و حاجی روانه ايران ۱۳۱۷سال 

باز كردم با جمعی طّلاب  شدم و بفيض مالقات احّبا فائز گرديدم در مدرسه حجره درس اننائل نشدم عازم خراس

روضه خوانی  گرديدند لذا در البسه طّلاب و علما شهرت يافتم روزی در مجلس وارد صحبت شدم موفق بايمان

ايقان  ت زيرا در كتابغلط اس بهاءاهللاشد حائری فرمودند كتاب  آقای حائری رفتم بعد از ختم روضه ذكری از امر

 بنا نميشود لذا لفظ مطيور مخالف استعمال است دانستم لفظ مطيور ذكر شده طار فعل الزم است و از الزم مفعول

 سهو كاتب و نقض بعبارت حجا با مستورا در قرآن داد مقصودشان حقير است الی آخر كالمه و شيخ جواب باحتمال

۹۱۰ --- 

هر چند مجلس درس برپا بود ولی بعضی  ی معرض شدند و بعد از آن مذاكراتمجلس بعضی مقبل و بعض و حضار

 ٴمنجر ميگردد و چاره عاقبت وخيمه كه در حّق وی ما بين علما و طّلاب گفتگو است و ب از طّلاب بوی خبر رساندند

گفت من  ئریسخت گفت و بمالقات حائری رفته واقعه را بميان آورد حا جز تبری ازين عقيدت ندارد و او جواب

خصوص با تو صحبت نمايم و روزی ديگر ويرا احضار نمود و  نيز در حّقت سخنانی شنيدم و ميل دارم در اين

ترك حضور داشت و حائری بشيخ و حّضار  از طّلاب و از علما مجتمع بودند و سّيد صادق قاتل حاجی محّمد جمعی

نسبت باين امر سب و لعن همی گفت  شغول شويد پسخواهم تحّيات بخوانم شما هم با من م،مي خطاب كرده گفت

ال تّسبو الد هرفاّن الّد هر  شيخ رسيد تابی؟؟ نمود و حديثه همدم شدند و چون نوبت ب وی و يك يك از حضار با

ز خواند و ا يرجع اليه خواند و فيمابين او و حائری قال و قيل شد و او را بابی لّله و ال تلعنوا المخلوقين فان اّللعن

 باشند و حسب شور اهل بها ماوقع را بوالی،صددش ميه كه ب او خبر دادنده مجلس بيرون رفت و بعضی از طّلاب ب
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زنجير نهادند و اينوقعه مصادف با عيد غدير شد و ه ب ركن الدوله رساندند و او حكم داد سّيد صادقرا دستگير كرده

 بيش از واقعهتهيه فتنه و فساد برآمدند چه هنوز چندی ه ب مّلايان

۹۱۱ --- 

مّلايان ميجوشيد و حكمران سّيد صادق را چوب فراوان  حاجی محّمد ترك نگذشته بود و بغض و عدوان در قلوب

حائری نمود الجرم شيخ درزی پيله ور شبانه  تبعيد بكالت كرد و از طّلاب باز خواست و منع از حضور مدرس زده

مشهد بر گرداندند و مّلايان بانعقاد ه ب را مران كس فرستاده ويگريخت و بهائيان حسب مصلحت حك سوی قوچان

از وقوع فتنه ناچار بقوچان رفت  با حضور نماينده حكومت تن در ندادند و شيخ برای احتراز مجلس مناظره و محاجه

رفت و از آنجا  گيالنه ب تبليغيه نمود از قوچان بعشق آباد آنگاه ببالد قفقازيه پس سفرهایه و از اين هنگام شروع ب

رفته عودت  بمازندران شتافت و باز از آنجا ببالد خراسان ۱۳۱۸سال ه ب لبهاءحسب امر واصل از حضرت عبدا

مقيم  و باز ببالد خراسان رفته بمازندران برگشت و بطهران رفته بمازندران كرد و مدتی در آنحدود سير و سفر نمود

تدريس ه و ب حسب اراده بهائيان مازندران ببابل رفته اقامت نمود الخرهشد و در مدرسه بهائيان بتدريس پرداخت و با

ضعف پيری  الحيات بدينطريق در بابل و ساری زيست و از شدتآخر و تعليم نونهاالن مدرسه مشغول گشت والی

ن مدفو درگذشت و عائله ابراری برجای گذاشت و در قبرستان ساری ۱۳۵۵متقاعد و خانه نشين گرديد و در سال 

 شد و در شأنش الواح و آثار متعدده موجود است .

۹۱۲ --- 

نمود والی آخر  لبهاءعّكا كرده درك لقإ حضرت عبداه ب ديگر حاجی ميرزا محّمد افشار سابق الوصف باری سفر

الل از و كتاب اثباتيه مسمی ببحر العرفان در استد در يزد فيمابين اهل بها ميدرخشيد و عائله ازو بر قرار است الحيات

مطبوع و منتشر است از او ميباشد ديگر حاجی  كه ابهٰی كتب مقدسه و اخبار مأثوره برای حقيقت امر اعلی و  طرق

كه روزانه جمعی ميمردند  ابهٰی  سابق الوصف در آن ايام شدت و با بعد از غروب شمس جمال آقا محّمد عالقه بند

وی ريختند و چند تير  در دل داشتند تنی چند بقصد كشتن و غايت غل از احباب مجالس روضه خوانیه و مردم ب
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 ۱۳۱۰و بسال  يافته مجروح گشت و از آنهنگام دل بر مهاجرت از وطن بست گلوله سويش انداختند و پايش اصابت

و باطوم و باكو  باری ديگر بارض مقدس شتافت و از طريق رشت ۱۳۱۶ بطهران رفته اقامت جست سپس در سال

 بسر برد مراجعت بطهران نمود و فيمابين لبهاءحضرت عبدا رسيد و ايامی در جوار فضل و الطافگذشته بمقصود 

بهائی گلستان جاويد مدفون شد و الواح كثيره خطاب  درگذشت و در قبرستان ۱۳۴۷اهل بها نمايان بود تا در سال 

ای برای مقابر مشاهير و شهدإ و  نيز رساله عّكاه در دست است و او شرح وقايع ايام خود و نيز دو سفرش ب بوی

 فائز برجای گذاشت و اخالفش بعزت  ٴتاريخيه اين امر را نگاشته بخطش موجود است و خانواده بسياری از امور

۹۱۳ --- 

قرار  لبهاءدر عّكا بجوار عنايت حضرت عبدا ديگر حاجی سّيد تقی منشادی سابق الوصف باالخرهايمانيه فائزند . 

و اخذ عرايض گماشتند و بعد  برای مساعدت واردين زائرين گذاشته بمباشرت ارسال آثار حيفاگرفت و او را در 

خدمات عامل شد تا  واسطه وصول و ايصال عرايض و آثار فرمودند كه سنينی بان چندی در پورتسعيد باز داشته

 و پنج سال داشت . درگذشت و در آنهنگام تقريبًا هشتاد

 اعدا بصدد او بر آمدند و او ۱۳۲۱در بخش شش در فتنه سنه  ا مّلا عبد الغنی سابق الوصفديگر از معاريف اهل به    

داشت و مورد مالطفت دكتر ويت هنری بود ايامی  چون سليلش دكتر عبد الخالق در مريضخانه انگليسی خدمت

ل الدوله از خلف در و حكمران جال ولی انبوه اشرار گمانش بقلعه حكومتی بردند و هجوم آوردند. مصون ماندند

و سّيد بار نويس از اشرار  و مّلا عبد الغنی را خواستند و او سوگند ياد كرد كه در قلعه نيست قلعه با آنان علت پرسيد

زنهار كه مردم  را پناه دادی زنهار بدكتر وايت فرستاد كه اگر چنانچه بهائيان سخنانی نا سزا بدو گفت و شاهزاده پيام

 كنند و اين موجب سر افكندگی من نزد دول خارجه ميشود،مي انگليسانه ورند و تعرض ب،آمله ميعاقبت دانسته و ح

 شبانه خارج شود و مّلا عبد الغنی خواست كه در  و لذا دكتر از مّلا عبد الغنی پوزش خواسته و اظهار داشت كه

۹۱۴ --- 
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نشد و دكتر خواست محاسنش را تراشيده با  راضیبماند و چون معاندين رسند خود را تسليم دهد و دكتر دهليز خانه 

نگهداشتند و مال عبد الغنی انگشتر  كند كه مردم نشناسند و او رضايت نداد ولی دكتر عبد الخالق لباس مبدل بيرون

بيابان نهادند و در آن ه ب خانه بيرون آمد و سر داد و با دامادش آقا حسين اخوان از آن پسره از دست خود در آورد ب

در باغ  را خانه مهتر رستم مهربان در آمدند كه ايشانه آباد رساندند و ب،آله تيره شب با مشّقت بسيار خود را بقريه

كردند تا پس از چهل شبانه روز چون غبار انقالب و  جنب خانه مسكونه مكان داد و با زوجه اش زمرد پذيرائی

را تا هنگام ظهر روزی ديگر  يت دكتر عبد الخالقنشست عازم شهر گرديدند و از آنسو دكتر وا اضطراب فرو

هيچ فردی از  واسطه كشيش ملكم انگليسی بوی پيام رسيد كه نگهداری ازه ب نگهداشت ولی از جانب جالل الدوله

شعبان و  بانك رفته باتفاق حاجیه ديگر بدو اظهار داشته دستور داد كه ب بهائيان موافق حزم و احتياط نيست لذا شبی

بانك روان ه كند و آقا عبد الخالق شبانه چون از خانه دكتر ب ّيد فخر الدين كه در بانك و عازم شيرازند سفرآقا س

نزد بانك ه كه بهائی هستی و ميگريزی و چون ب سيم كش برخورد و آنان بوی گفتند ٴعملهه در بين راه و بيابان ب بود

 برگشت و نزد عمله مذكوررا راه ندادند و الجرم  سرباز زده وي رسيد مستحفظين

۹۱۵ --- 

ه نان داد و به آصبح شد چند عدد مسكوك نقره ب بماند و يكی از آنان انگشتر مذكور را از جيبش در آورد و چون

را بكسی رساند  نقره بگرفت تا وي حال تنی از عمله بشناخت و عددی چند مسكوك افتاد و در آن شتاب تمام براه

در صحرای زراعتی قريه مريم  ولی تا ظهری باز نيامد و عبد الخالق ناچار براه افتاد تا مايدكه از او حمايت و صيانت ن

خواهش منزل كرد دهقان  شدت عطش آب طلبيد و دهقان چند خيار بدو داد و چون علته دهقانی رسيد و به آباد ب

را  دهم و شبی وي،مي لك جایخانه راه دادن امری خطرناك است معذه بهائی ب جواب گفت كه با آنكه درين ايام

 دادند كه در شهر و دهات فتوٰی  رفته بشنيد كه مجتهدين  شهره در خانه نگهداشت و روزی ديگر چون ب

 علته خانه رسيد و به و اموال بيغما رود و پاسی از شب گذشته ب ئيكه مأمن بهائيان واقع شود بايد ويران گردد،هرخانه

باال خانه ويرانه كه محل عبور كسی نبود جای داد و ه ب را ماند و در بامداد فجر وي الخالق تا صباح منتظراصرار عبد
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و باز عطش غلبه نمود و از آب انباری آب  خانه دهقان رفته جرعه آبی بياشاميده زوال كه عطش غلبه كرد ب هنگام

مريضخانه انگليسی مذكور  كرد و به درنگ ممكن نبود و دل بكشته شدن نهاده عودت بسوی شهر آشاميد و بدانحال

در تبليغ كرد بسال  تا امنيت حاصل شد و بالجمله مّلا عبد الغنی همه عمر را صرف در آمد و او را نگهداری كردند

 --- ۹۱۶ در  ۱۳۳۵

 و از معارف مؤمنين حاجی سّيد هاشم كفشدوز سابق الوصف. افنان مدفون گشت يرهظو در مقبرهء حيزد درگذشت 

 سهام الملك مدّبر و شجاع و خير خواه حكمران يزد شد جواد ه شاهزاده مهديقلی ميرزا حاجیك ۱۳۱۸كه بسال 

 ك بوی افترا زد كهو تعّرض بدين مبين كرد و معذل نامی حناساب از اهل بازار در معامله با وی مخاصمت كرد

شكايت كرد و عدهء ديگر از مدرس در مصّلی رفته  باسالم سخنی نا اليق گفت و نزد ميرزا ابوالحسن مجتهد نسبت

ابوالحسن تشّدد كرده او را بحجرهء  شده بصدد قتل مظلوم برآمدند ويرا بمصلی كشيدند و ميرزا مّلاها مجتمع

يافت و بيدرنگ سوار بر  به تنظيم تكفير نامه و حكم قتل شدند و شاهزاده حكمران خبر محبوس ساخت و مشغول

تاخت و حكم  تگان نيز بر اسب برآمده از عقب راندند و نزد مّلای مذكورگماش اسب گشته فرمان داد كه غالمان و

و آخوندی را زدند و بمالها نكوهش و سرزنش بسيار گفت و  نمود انبوه انام را با چوب و سر تفنگ متفرق كردند

ه محترمًا برده شب نگهداشت و محرمان را كه حاجی محبوس بود شكست و او را با خود بقلعه دارالحكومه در حجره

 طبسی سابق الوصف كه اسفار  داد كه موقتًا چندی در بلد نماند و حاجی ميرزا محّمد تقی مرخص كرده دستور

 ۹۱۷ --- 

پس  ۱۳۳۰مقيم گشت و بسال  تشرف جست و چند سالی در كرمان بنوع مذكور لبهاءعبدامتعدده بحضور حضرت 

ديگر از معاريف مؤمنين  سرافراخت ابهٰی در راه تبليغ و نشر امر اقامت جسته ببذل مال  از تشرف در حيفا بمبائی رفته

تحصيالت ابتدائی و  ۱۲۷۷ معروف بحاج نّواب بن حاجی ملك حسين متولد در سال اردكان حاجی عبدالحسين

آنجا وطن بواسطه بهائيان  يزد كرد و نهائيًا در اصفهان تحصيل نمود و بعد از عودت به ادبّيات عربی را در وطن و در

و غارت كردند و او ماوقع  بدانستند و نسبت باو چنانكه بوالدش تعّرض و ايذا روا داشتند ايمان گشت و مّلايانه فائز ب
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علمی و  حّقش صدور يافت همی افترا و ايذا خواستند ولی بواسطه مقام معروض كرد لوحی در ابهٰی محضر ه ب

 برخاست صبح هشتم تير ماه جاللی كه آغاز ملحمه ۱۳۲۱ لتقرب حكومتی كاری از پيش نبردند تا چون فتنه سا

 افتاد و چون ميدانست كه اشرار بتحريك معاندين حمله اردكان بود بفكر صدر آباد و شوهر خواهرش صدر السلطان

آالت و موجبات دفاع مقاومت نخواهد كرد ابتدا بصدد  بدانجا خواهند برد و صدر السلطان با وجود فراهم داشتن

در خارج دروازه اردكان غوغا برپا كردند و  انه و عائله خود افتاد و همان هنگام خبر آمد كه اراذل انامخ نظم

صدر آباد مينمايد خواست خود را بدانجا  كارد بدست با عربده و هياهو همه را تحريص بهجوم بر شيخعلی مجتهد

 برساند ولی

۹۱۸ --- 

 رادرش آقا محّمد صادق تا غروب درنمود و او را با ب ه بود ممانعتاش محّمد رضا خان كه نايب الحكوم،ابوالزوجه

با حنين و فرياد رسيدند و شيخ علی مجتهد را در  نگهداشت و در آنحال كه بازماندگان شهدإ صدر آباد خانه خود

صادف كرده فرسخ رفتند با كاروانی ت او نبود با برادر سواره سوی يزد فرار اختيار كردند و چون يك زبان جز ذكر

شدند كه در آنسو  شهر خبر يافتند الجرم بسوی دشت و كهسار راندند ولی متذكر از شورش عمومی و مذبحه

واقع در پنج  علی الّله سوی شهر رفتند و علی الصباح بقريه حسن آباد نتيجهء جز هالكت از تشنگی نيست و متوكال

و حال  علما اردكانی كه از اردكان فساد اردكان بود بيامدال اءضي فرسخی شهر رسيدند و گذشتند و متعاقبشان نوكر

سوی يزد شتافتند و در قرب بلد بجوار خرابه ای تصادف  بدانست و اهالی قريه را بشوراند و دو تن اشرار در عقبشان

ّققانه حاجی بياراستند ولی سخنان متظلمانه و مح و هر دو را از اسب بپائين كشيده دستها بسته تيغ بر حلقومشان كردند

رديف اسب خود نشانده بحسن آباد تاختند  خود را كرد و بساعت بغل و ده تومان پول جيب اكتفا نموده نواب تأثير

 رفتند و يكی از آندو برگشته آنانرا پياده بقريه  فرسخی قريه آندو را در محل آسيابی گذاشته خود بابادی و قرب يك

۹۱۹ --- 
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ديگر قرإ و بالد در اين اجر شريك  ع و آرزومند فوز بقتل ايشان بودند تا با اهالیاهالی مجتمكشيد و در حاليكه 

مّلا علی اكبر اشرار را متفرق  دادند و حاجی نواب باز سخنان مؤثر گفت و مّلای قريه بنام گردند بخانه خود منزل

كه احدی از اينگروه  ن استنيز بدآن خانه در آمده گفت حكم آقای حائری چني ساخت و ميرزا صادق كالنتر قريه

برخاستند  بايد ايندو را بشهر نزد آقا برد ولی دو شخص مذكور با وی بستيزه را بدون اجازه اش بقتل نيارند و الجرم

 نوشت و او سواری مامور ساخت كه مظلومانرا ببرد ولی مّلا محّمد و ميرزا صادق ناچار ماوقع بامين الرعايای مجومرد

مّلای قريه نامه فرستاده وعده و تشويق كرد كه حاجی  ر كه در شهر بود واقعه بشنيد بمّلا علی اكبرمذكو اءالعلم اءضي

حاج نّواب تنها روانه مجومرد شود آقا محّمد  از برادرش جدا ساخته بقتل برساند و او هر قدر سعی كرد كه نواب را

نيز موافقت كردند ولی سوار مامور امين  ير مذكورنشد و باالخره هر دو سواره براه افتادند و آن دو شر صادق راضی

رساند و در آنجا اشرار شورش  و هر دو مظلومرا مأمونًا به مجومرد آورده بمنزل امين الرعايا الرعايا خود بهائی بود

و مقرر جمعی از بزرگان  شد و خبر بجالل الدوله حكمران يزد داد و او حسب مشورت كردند ولی امين الرعايا مانع

 فرستاد و هر دو برادر را بشهر آورده در خانه خود محفوظ بداشت از مشير الممالك خواست كه دو تن مامور

۹۲۰ --- 

 با عده ای سوار برای مجازات اشرار از طهران بامر مظفّرالدين و اقامتشان در شهر چندان بطول انجاميد تا هژبر السلطنه

عام  آمدند تا ضيإ العلمإ و شيخ علی مجتهد را گرفته در مإل اردكانشاه رسيدند و شصت سوار باتفاق حاجی نّواب ب

ضرب و زجر كشيدند و ضيإ العلما چنان گريخت كه ه ب بدار آويزند و سواران بشب در آمدند و شيخ علی را گرفته

ا علی تند فقط مّلفساد دچار ضرب و نهب گش نمايان شد و خانه اش يغما و ويران گرديد و تمامت متصديان گردش

گلپايگانی نوشت با اينكه  همان كسيكه كتاب هدية المهدوّيه در رّد فرايد آقا ميرزا ابوالفضلاء اصغر مجد العلم

نّواب بعد  بازماندگان شهدإ بی تقصير جلوه داد و مصون ماند و حاجی دستش در فساد و فتنه كار كرد خود را نزد

 يافت و وقايع اردكان را بسمع مظفرالّدين شاه رساند و چون دولت تقرب اولياءچندی رهسپار طهران شد و نزد 

 وشان تّپه با حضور تنیعين الدوله از جانب شاه مامور شد در ُد. طهران رسانده نيز با لباس مبّدل خود را ب اءالعلماءضي
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ا حسب االمر او را محكوم گرديد و لذ اءالعلماءيضو  را محاكمه نمايند اءالعلماءيو هم حاجی نّواب ض اولياءچند از 

تا بدخالت آقا نجفی اصفهانی و برضإ خاطر  اردكانی مشهور باقای اردكانی مغلوًال بقم تبعيد كردند با آقا محّمد

 و در واقعه مشروطه طلبی و بازماندگان شهدا آزاد شدند و حاج نّواب مدتی در طهران ماند حاجی نّواب

۹۲۱ --- 

ممكن شد  كسهمی كردند و او نيز حقايق را بهررا بدان طريق تشويق  وي سران حّريت امثال ملك المتكلمين

و  را پرستاری و دلجوئی همی نمود و بالجمله حاجی نّواب دانا وطن برگشت و اطفال شهدإه گفت و پس از چندی ب

رود و س،محضر و اديب سخن پرور بود و اشعاری نيز مي فضائل اخالقی و سليم النفس و خوشه دانشمند و متخّلق ب

شمسی درگذشت و  ۱۳۱۹خرداد ماه  ۲۲ اثبات حقيقت اين امر نگاشت تا در سن هشتاد و دو سالگی در درٴ رساله

 امر بجای گذاشت . خاندانی در اين

 كه در طول مدت اين ۱۲۷۰سابق الوصف متولد بسال  ديگر از مشاهير بهائيان يزد حاجی محّمد طاهر مالميری    

در شرح واقعات اين امر و تفصيل احوال  ديگر بالد نيز نمود و چند مجلده د بود و سفر بمبّلغ در قسمت يز دوره

حاصل گرديد و خانواده مالميری از  آن خطه نوشت كه ما را از آنها استفاده بسيار اءكيفيت شهد حدود و مؤمنين آن

بر محبت و الفت بود در سال  در يزد قائم ديگر آقا محّمد حسين الفت سابق الوصف كه بنوع مذكور  او است .

اشتعال و صفای احوال بيفزود و  فائز شده برگشت و بر انجذاب و لبهاءزيارت حضرت عبداه ب بعّكا رفته ۱۳۱۵

 .دّكه عطاريش را آتش زدند ۱۳۲۱شدند تا در فتنه سال  متعّصبين معاندين مقاومتر

۹۲۲ --- 

نقود و متاع از مردم طلبكار بود ندادند و آنچه بدهی  چهچنانكه شبانه روزی بسوخت و او دل افسرده نگشت و آن

گفت كه سر آقا محّمد حسين را خودم با اره ،مي از محصول كسب و رنجش ادا نمود و امام جمعه در حّقش داشت

زدند بخانه ريخته غارت  دو بار آتش زدند و حكومت جلوگيری كرد ولی بار سوم آتش برم و درب خانه اش،مي



668 
 

مردم از  در خانه افنان پنهان بود و يك علت عمدهء فتنه مذكوره هيجان آجرها را بردند و او خود كردند و حتی

 رعايای خود بخطه فارس فرستادند و دو سه ماهی در آنجا در تبليغاتش بود و افنان او را با تفنگداران شيرازی از

هدی آباد ماند و خبر باو رسيد كه چون اعدا و در مزرعهء م دهات به پيله وری پرداخت آنگاه مخفيانه بوطن برگشت

برده باالی چاه گذاشته غربيلی بر آن نهاد  ريختند زوجهاش صندوقچه الواح و آثار بديعه را بخانه همسايه بخانه اش

و نيز اشرار متعرض زوجه اش شدند و  آنها ريخت تا اعدا ندانند و همه بچاه افتاده از ميان رفت و كاه و غيره بر

بردند و از نّواب حكم  گرفته همی كشيدند و با چوب و تازيانه زدند و بسوی قدمگاه ر موی سرش را با دستبيچاد

نمودند و بيقوت و  كرد لذا بخانه كدخدای محله مدت سه شبانه روز حبس قتلش را خواستند و نيكخواهی شفاعت

 ه دامادش مخفيانه بسر برد تا بهبودیگشت و چند ماه در خان غذا نگهداشتند و او از شدت حزن و تأثر بيمار

۹۲۳ 

و فراريان بهر تنی  اءاعانات واصله كه تقسيم شهده ب طهران شتافته مقيم گرديد و عائله برجا مانده زنشه يافت و ب

اطفال اداره كرد تا بعد از يكسال بطهران آمدند و  يكقرآن رسيد و بابريشم تابی نزد تّجار ابريشم معاش خود و يوميه

امر تبليغ ايام گذراند و الی مشاغل اخری و ه ب حسين نزد ارباب جمشيد تاجر زردشتی مّوظف شد و بعدًا محّمد آقا

را هدايت نمود و باری بسال  تبليغيه و غيرها در طهران و بالد اخری همی پرداخت و كثيری خدماته العمر بآخر

زيستند و عودت كردند و  لبهاءالطاف حضرت عبدا حيفا رفته چندی در جواره لبيب ب با پسرش ميرزا محّمد ۱۳۳۹

انواع خدمات اين  خاندان الفت از وی برقرار گرديد و پسرش لبيب مذكور نيز در درگذشت و ۱۳۴۵عاقبت بسال 

و فاضل  و از بهائيان يزد آقا رمضان علی مردی متدين و خليق جای گذاشت . امر پيوسته اهتمام كرد و عائله واسعه بر

 جمعی از اهل محّله بواسطهاش ايمان آوردند و سفری برای ود و برادرانش آقا غالمرضا و آقا محّمد و همو ناطق ب

آنگاه برای كسب به نيشابور رفته مقيم گشت و بسال  در يزد بماند ۱۳۲۲زيارت بارض عّكا كرد و تا حدود سال 

 و مفقود االثر و الخبر شد و از جمله  گرديد سن هفتاد سالگی باتفاق دو تن يزدی ناشناس عازم وطن در ۱۳۴۶

۹۲۴ --- 
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در بخش ششم غايت اخالص در ايمان  حبيب الّله خواهر زاده سّيد مهدی دهجی سابق الوصفمشتهرين آقا سّيد 

بدهج كرد و حكمران آنجا كه  زيست و عودت لبهاءمقصود كرد اّيامی در جوار حضرت عبدا داشت و سفر بارض

و تنی را بگماشت تا ويرا  فئه شده تعديات بسيار واداشت و بصدد قتل وی برآمد اين شوهر خواهرش بود متعرض

را گرفته حبس  و بهائيان بسردار جنگ حاكم يزد تظلم بردند و او ميرزا احمد هدف گلوله ساخته بشهادت برساند

 سی و پنج شهادت تقريبًا مستخلص ساخت و آقا سّيد حبيب الّله هنگام نمود و بعد از چندی مبالغی نقود اخذ كرده

 ديگر آقا علی اصغر و برادرش پسران حاجی حسين شعر باف سال داشت و صورت زيارت در حقش صدور يافت

برادری كهتر با جمال بسن هيجده سالگی بود و تنی  كه در ريعان جوانی مؤمن و موفق بخدمات امر شدند و ايشانرا

چون رها شد از فرط غيرت بخانه برگشت و بحجره  نه خود برد و جوانمعاندين كمين كرده ويرا غفلة ربوده بخا از

و ديگر آقا علی عسكر كه پيوسته دچار  گويان سر خويش را ببريد بهٰی از درون ببست و يا بهإ االدر خلوت رفته

 آورده و  ايمان ۱۳۰۳سال ه ب ديگر اوالد محّمد باقر يزدی بودند كه نخست آقا حسين بود . تعّرضات و شماتت اعدا

۹۲۵ --- 

و در آنجا مورد حمله  مّلا علی بر او اعتراض كردند و يكسال در قصبه ؟؟؟؟ توطن كرداخوان خصوصًا آقا محّمد و 

مهاجرت  بشهر يزد آمد و برادرش مّلا علی مذكور از شدت تعصب ۱۳۰۶ ساله شده او را اخراج كردند و باالخره ب

در بلوك رستاق مشغول گشت و سپس دو برادر ديگر آقا  ن بسوداگریعراق عرب كرده ساكن شده و آقا حسيه ب

مفسدين بصدد آقا حسن شدند آقا حسين با برادر  چون ۱۳۰۸و ميرزا مهدی ايمان آوردند و در فتنه سال  احمد

د از تطاول بسيار گشته نجات يافتند و بع قری بسر بردند و در قريه صدر آباد دچار اراذل و اشرار و مورد چندی در

اجتماع و تبليغ پيوسته دائر بود و از  باز آمده هر يك بكاری اشتغال جستند و در خانه شان شهره حصول امنيت ب

در مدت هفده سال ترك  لقب اخوان الصفا لقب يافتند و آقا محّمد برادر مهتر كه تقريبًاه ب لبهاءجانب حضرت عبدا

 ۱۳۲۱و چون فتنه سال  رديد و در ميدان خدمت قد بر افراختفائز بايمان گ ۱۳۱۹ معاشرت با اخوان كرد در سال

حكم قتل بمنزل سّيد  برادرش با گروهی از شريران روزی ميرزا مهدی را گرفته برای برخاست حسين سياه صباغ و
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همی كردند  مظلوم را برای قتل بقريه نصر آباد كشيدند و اهانت و تحقير را نديدند يحيی مجتهد بردند و چون وي

 رسيدند و مصمم قتل و حرق بودند و تنی از علمای نيكخواه دشت و صحرا بردند تا بقرب باغ دولت آبادب

۹۲۶ --- 

 و اشرار پيوسته در شهر بخانه شان رفته لكد و سنگ نواختند ميبد اردكان رسيده مظلومرا نجات داده روانه بلد داشت

مذكور بخانه دكتر وايت انگليسی و آقا حسن و آقا  الغنیلعن و سب ميكردند لذا آقا حسين با پدر زنش مّلا عبد 

پناهنده گرديدند و آقا محّمد با  مهدی باتفاق مّلا محّمد علی تفتی در خانه كشيش ملكم انگليسی محّمد و ميرزا

و غيرهم بنوعيكه  برای پرستاری زنان ماندند تا آنكه شريران مذكور خواهر زادهش (اش)؟؟؟؟ حاجی عبدالحسين

و آنان شبانه  كردند كشيش مذكور ترسيده هر چهار را از خانه بيرون نمود بخش سابق آورديم آن دو تن را شهيددر 

طهران ه ب بودند تا آنكه امنيت حاصل شد و از بين اخوان ميرزا مهدی در آمدند و تا مدت دو ماه پنهان و دچار هوان

 دوازده سال در اغلب اقسام ايران و تركستان و روسّيهو مدت  رفت و نزد حاجی صدر همدانی درس تبليغ بياموخت

معاش زهيد كه حسب دستور بدو ميرسيد منقطعًا عماسوی  و قفقاز بخدمت تبليغيه اشتغال جست و بلند آوازه شد و با

 در ۱۳۳۸رفت و عاقبت بسال  لبهاءحضرت عبدا پيوسته سائر در بالد بود و زن اختيار ننمود و دو سفر بزيارت الّله

و در حّقش الواح بسيار و نيز صورت زيارت  چنانچه ضمن شرح اوضاع آن قسمت مسطور است درگذشت اصفهان

 صدور يافت . لبهاءاز حضرت عبدا

۹۲۷ --- 

پسرانش آقا سّيد علی و آقا سّيد علی اصغر ديگر آقا محّمد  و از بهائيان معروف آقا علی اكبر و آقا سّيد محّمد بزاز و

در عشق آباد بزيست و نيز آقا علی اكبر و آقا  ضا كه در بدو جوانی ايمان آورد و قريب چهل سالبن دائی ر صادق

غايت عشق و ه كه ب جواد و آقا رضا و آقا حسين آقا و حاجی ابوالقاسم و نيز آقا محّمد غالمرضا و آقا محّمد

 كمران امر بخروجش از بلد داد لذاصدد اذيت و قتلش برآمد و حه ب انجذاب ايمانی بود و آقا سّيد حسين مجتهد
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تبليغ كرد و اذّيت بسيار از حكومت ديده ضرب  چندی در اطراف يزد و كرمان و بندر عباس بسر برد و جمعی را

امين الرعايا و هم آقا حسن طراح  و در انجام خدمات تبليغيه شهرت يافت ديگر آقا محّمد باقر چوب و فير يافت

تبليغ بود و در سن  حسن طبيب عارف و معاشر با عامهء انام و موفق در خدمت بامر ميرزاديگر از مشاهير احّبا آقا 

كردند و  شد دفن،جسدش در حجره ای از خانه اش كه اجتماع احّبا مي شصت سالگی درگذشت و حسب الوصيه

 د طبيب ساكن در مهريزنصر االطبإ ساكن طهران و ميرزا جوا  اخالفش ميرزا اسد الّله و ميرزا حسنعلی و ميرزا جعفر

بتقاليد  كه در آغاز نهايت دلبستگی آقا سّيد ابوالقاسم بيضاديگر  هر يك عائلهء وسيعه درين امر گذاشتند .

 بديع گشت بكمال اخالص بعمل بوظايف امرّيه پرداخت و ميراثّيه و تنّفر از اين طايفه داشت و چون فائز بايمان

 --- ۹۲۸--- 

 كمال استقامت و بردباری را نشان داد و او را ۱۳۲۱سال  لواح و آيات استنساخ نمود و در فتنهغالبًا با خط زيبايش ا

و بيضا تخلص نمود و نيز تاريخی مفصل در كيفيت مذبحهء  اشعار بسيار گفت ابهٰی طبع شعر بوده در مدح و ثنإ امر 

اسطه دخترش عائله در اين امر بر جای و بو سال مذكور نگاشت و از او و زوجه مؤمنهاش بی بی زهرا خانماء شهد

تاجری صاحب ثروت و عزت و حشمت از ايام  ديگر حاجی محّمد اسمعيل بن حاجی محّمد علی گندلی ماند .

كرد و بواسطه او فائز بايمان بديع  و تعّبد اتّصاف داشت و دختر حاجی ميرزا محّمد افشار را ازدواج نتدّيه جوانی ب

 لبهاءدر جوار فضل حضرت عبدا بعّكا رفته ايامی ۱۳۱۲گشته هدايت كرد و سفری بسال  شرشد و با طبقات مردم معا

برآمدند و جواد شكری  يزد كرد و شهرت بدين نام يافت و معاندين بصدد قتلشه ب زيست و از طريق فارس عودت

نشانه گلوله  خانه اشدر حين عبور ويرا هدف سازد و لذا شبی در قرب  خونخوار را تطميع كردند كه بجای خلوتی

و  ولی گلوله از الهای شال كمرش گذشته مماس با لباسش بيفسرد ) و از اصابت گلوله بيفتاد ۱۳۱۷واقع شد ( بسال 

ه شال بيرون آوردند مطمئن شدند و حاجی ب بماند و چون زنش از خانه چراغ بيرون آورد و گلوله را از ميان

 )؟؟؟ و ضارب را تعقيب كردند ولی بدستحكمران متظلم كشت ( گشت  ولهالّد،جالل

۹۲۹ --- 
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و خانه خود را مشرق االذكار قرار داد و احباب  پرداخت ابهٰی نيامد و پس از آن حاجی بيش از پيش بخدمات امر 

واقع شد در  ۱۳۲۱عمومی سال  ٴچون مذبحه شده بتالوت آيات و مناجات و ادإ صلواة ميپرداختند تا در اسحار حاضر

يكی از آنچهار تن از  ربيع االول غارتكران (غارتگران)؟؟؟ و اشرار بسوی خانه اش شتافتند و حاجی ۲۹ روز جمعه

و هم از طّلاب ء العلما،سر دستگان اشرار مستخدمين سلطان شروع گشت و احباب بود كه اصل فتنه برای قتلشان

نجارها  لعه را نتوانستند داخل شوند حتیمحاط بحصار مرتفع بود ق مدارس دينيه بودند و خانه عمارت بسيار عالی

 زدند و حاجی بچاه خانه داخل شد و خويش را در جائی نتوانستند در بشكنند و باالخره هيزم و نفت ريخته آتش

در آمدند و چراغ بردند و او را نديدند و خانه را  مختفی كرد و اشرار پس از مقداری غارت در جستجوی وی بچاه

شيشه ها را شكسته بديگران گفت  حال مّلا حسن نام قاری قرآن چوبی بزرگ بدست گرفتهدر آن خراب كردند و

مسجدشان بود و اشيإ كثيره وافره  حسن همينكه داخل حجرات شد فرياد زد كه اين جای بدينطريق عمل كنيد و مّلا

ای حفظ حاجی و خانه جالل الّدوله بر دهات اطراف هم نصيبی رسيد و غالمان حكومتی كهه ب بغارت بردند حتی

 ايستاده نصيبی از دست غارتكران(غارتگران)؟؟؟ ميبردند و طّلاب سر و پا اش فرستاد سواره

۹۳۰ --- 

صاحب الزمانيم و غالمان بكاروانسرائی كه محل  برهنه غارتيها را در مدرسه جمع كرده فرياد ميزدند كه لشكر

لحاف بالش ديگری متكای مخمل و ترمه در  تند يكیمنصب ايشان بود جمع كردند و سواره اسب ميتاخ صاحب

بودند و لباس و اشيإ ثمينهء نصيب  و سينی و مجموعه مسی و اسباب ديگر بدست گرفته شادمان جلوی زين گرفته

مصالئی و غيرهم از متنفذين  و درهای قيمتی خانه را كنده بردند و در آنحين مشير و نّواب سردسته های اشرار گشت

دارای ثروت و تجمالت  دلگرمی اشرار و يغماگران شدند و غارتگران بی سرو سامان اخل شده موجبدر خانه د

چادر  و عمده نصيب جواد شكری مذكور گرديد و برخی پشت بام رفته شدند و زر و زيور زنان را نيز جمع كردند

را در چادر پيچيده بواسطه تنی از  و دخترك بيم كرده دادند،از سر زنان كشيدند و آنان التماس كرده زر و زيور مي

و حمار سواری حاجی را كدخدای محّله اثاثيه  كه قدری رحم داشت بخانه يكی از همسايگان رساندند غارتگران
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بماند بسوزاندند و بالجمله حتی  برد و باالخره نفت كه در انبار خانه بود خانه را آتش زده آنچه يغمائی بار كرده

گرفته از ذهاب و  دور حوض و آجرهای حياط را بردند و بعضی در خانه را با گل نگماهيهای حوض خانه و س

 چاهی به چاهی خود را بخارج شهر رسانده بگريخت و اياب مانع شدند و حاجی از مجرای قنات

۹۳۱ --- 

گرفت و كم كم در امورش وسعت حاصل شد و  كشته نشد و باالخره بطهران رفت و در آنجا اقامت و تجارت

خراسانی در اين امر برجا گذاشت و  درگذشت و عائلهای بنام ۱۳۳۷دل گرم بود تا بسال  انواع خدمات امريهب

ديگر آقا علی اصغر شوقيان كه  نيز از مشاهير احّبا بود و عائلهء تاسيس(تأسيس)؟؟؟ داشت . برادرش حاجی غالمعلی

تاسيس داشت . و ديگر آقا حسن و  بود و عائلهءشده در خدمات روحانيه گوی مسابقت همی ر باالخره مقيم طهران

علوم را در يزد تحصيل كرده  احّبا يزد ساكن عشق آباد حاجی ميرزا حسين معلم مقدمات پسرش آقا علی و در جمله

عبا بافی بر قرار كرده صاحب  سال بتحصيل پرداخت و مشغول بتدريس شده دستگاه بعراق عرب رفت و مدت بيست

در طهران  كرد و تاهل نمود پس بعزم زيارت مشهد رضا بايران آمد چندی كه رفت مراجعتثروت گشت و بحج م

 شده مباحثه علميه نمود و حاجی شيخ بحث از نبوت خاصه ماند و روزی بمحضر درس حاجی شيخ هادی حاضر

اجی آخوند صدد تحقيق شد و بمالقات حه ب بميان آورد و حاجی ميرزا از عهدهء جواب كافی بر نيامد و ناچار

در عراق عرب شهرت يافت و  ابهر رسيده ايمان آورد و مشغول بشغل عالفی گشته و خبرش شهمير زادی و ابن

 او را با ثروتش رها گفت و يزد آمده تأهل جديد اختيار كرد و زوجه اش تعرض نمود و حاجی

۹۳۲ --- 

ق آباد كرد بتعليم و تدريس مشغول شد مهاجرت بعش مشغول بتعليم و تدريس نوباوگان؟؟ احباب گرديد و عاقبت

متنبه شده بتفحص و طلب برخاست و بعشق آباد رفته  سبعه اءمعاينه شهده آقا سّيد جواد بن آقا محّمد يزدی ب ديگر

ديگر استاد علی چيت ساز بن استاد حسين  عرفان و ايمان كرد و در آنجا سكونت جسته تشكيل عائله نمود تكميل

بناتكی ، حاجی عبد الحسين استاد چيت  كرد و در واقعه شهادت آقا غالمحسين ابهٰی قبال بامر ا ۱۳۰۵ در حدود سال
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حاجی استاد مذكور را بيم گرفت كه  مقدمات كرد كه جمعيت چيت سازها بريزند و او را بكشند ولی سازها توطئه

ويرا رها كرد و بدان  يداموال نمايد لذا از قتلش منصرف گشت و بعد از ضرب شد حكومت مؤاخذه كرده ضبط

رفته  معلوم نشود و او حال بدانست و از يزد بگريخت و بعشق آباد صدد شد كه ويرا نوعی هالك كند كه قاتل

بنإ  آقا عليمحّمد و نيز عبد الحسين بن استاد حسينعلی اءابن اقامت جست و ديگر استاد غالمحسين و استاد عبد الرسول

محّمد  بن عبد الرزاق و امثالهم ساكن عشق آباد شدند استاد ه سلمانی و ميرزا علی اكبرو هم آقا ابراهيم بن عبد اللّ 

 بودند و خودش اقبال آورد و بمانعلی بنإ يزدی در عشق آباد يزدی ساكن عشق آباد اجدادش زردشتی اءرضا بن

 ساكن بوده ايمان آورد و در بالد اطراف تبليغات كرد و در

۹۳۳ --- 

كرد و شبانه جمعی از متعصبين ايرانی او و رفيقش عبد  خوند حاجی مّلا جواد يزدی دليرانه تبليغچهار چوبه خانه آ

و ديگر برادران ميرزا احمد و  تحمل كرد . مذكور را ضرب بسيار وارد آوردند و بعدًا نيز جفا و آزار بسيار الحسين

يزد نخست برادر مهتر  د كاظم تاجر شيرازی ساكنو ميرزا علی اكبر ابنإ حاجی محمّ  ميرزا محّمد و ميرزا عبد الّله

ايران و تركستان و  و سائر اعضإ عائله را هدايت نمود و چندين سال در بالد ميرزا احمد فائز بايمان شده برادران

جوارشان  رفته ايامی در لبهاءنمود و مكررّا بمحضر حضرت عبدا ابهٰی امر  روسّيه سفری برای تجارت و برای تبليغ

 در آنجا ۱۳۴۲و خود برای تبليغ سفر همی كرد باالخره بسال  ند آنگاه با عائله اقامت در عشق آباد جستبما

كاظم اف امری با برادر كهتر از يزد بشاهرود رفته  درگذشت و عائله برجای گذاشت و برادر متوسط ميرزا محّمد

گرديد كه در بخش سابق آورديم و باالخره در  و تجارت و اشتغال بخدمت امر نمود و مورد باليا و تعدياتی اقامت

درگذشت و عائله واسعه امری  ۱۳۵۷ ساله بمحضر حضرت ولی امر الّله مشرف و ب ۱۳۴۹سال ه و ب طهران مانده

بشهادت رسيد و  ۱۳۲۱مذبحه ه ب كهتر ميرزا عبد الّله چنانكه در بخش سابق آورديم در يزد تأسيس داشت و برادر

 نی درميرزا علی اكبر سني

 --- ۹۳۴ --- 
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درگذشت . ديگر استاد محّمد علی بنإ يزدی بعّكا  در سبزوار ۱۳۲۷شاهرود و عشق آباد بسر برد و عاقبت بسال 

ه مدفون گرديد و نيز آقا علی كه بء و باالخره كفش دوزی ميكرد و عاقبت بيمار و بيكار شد و در حيفا مجاور شد

نياورده والدين را بجا گذاشته  مهاجرت حاجی عبد الرحيم قناد بعّكا تابجوانی پس از  علت غليان عشق ايمانی در

با خود برگردانند و او  بهر سو در طلب دويدند تا ويرا در رباطی ديدند و خواستند بشتافت و آنان چون ويرا نيافتند

در مزرعه و  را وي بهٰی انور ديد و باالخره بديدار جمال يار رسيد و جمال  اغفال كرده در رفت از بيراهه همی ره

 با دختری در خانه لبهاءحسب دستور حضرت عبدا ابهٰی  باغ جناب كليم سپردند و پس از غروب شمس جمال

برای مراقبت كشتزار مانده تا در آنجا متوّف و مدفون  حاجی عبد الرحيم مذكور ازدواج و اقتران كرد و بقريه سمره

 گرديد

رد آمده بمنتهی اخالص قيام با متقدمين گروهی گ كرده ابهٰی و توابع اقبال بامر و پارسيان نيز پی در پی در يزد 

آورديم كيخسروجی كه بعد از وی از جانب بزرگان  و چنانكه در بخش شش ضمن احوال مانكچی صاحب .كردند

عتدالش را مخالف دستور تير انداز و اعمال بی ا هند بسر پرستی زردشتيان ايران قرار داشت همينكه تعصبات پارسيان

 صدد تاسيسه وی در امور مّلت ب و انسان دوستی نگريست محض قلع و قمع استبداد و استقالل حّق پرستی

۹۳۵ --- 

انجمن يافتند و پرفسور جوانمرد  بنوعی اقدام نمود كه تنی چند از احّبای پارسی عضويت انجمن نمايندگان برآمد و

و بيانات مسرت بخش در  فرستاد لبهاءو انشا كرد بمحضر حضرت عبدا نظامنامه تنظيم منشی انجمن واقع شد كه

و دستور مذكور  بود " پاك يزدانا خاك ايرانرا از آغاز مشكبيز فرمودی الخ " جوابش رسيد كه اين مناجات در آن

ينطريق و انجمن باو رخ داد و از او قايت؟؟ و حمايت نمود و بد مضاّدت انجمن پرداخت و كاری از پيش نبرده ب

عاقبت كيخسروجی را مسموم و هالك نمودند و  دستورها از نفوذ مطلق نسبت بر زردشتيان كوتاه گشت ولی دست

موقوف نمود و بر معاندت و  نماينده و سرپرست گرديد و او جشن ناصری سابق الذكر را بعد از او اردشيرجی

 و زردشتيان ران بمعارضت و مقاومت برخاستندمؤمنين پارسی بيفزود و دستوه ب مخاصمت متعصّبين زردشتی نسبت
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 ندادند و دفن در مقبره عمومی مسلمين نيز امكان پذير نبود مخاصمت برانگيختند و امواتشان را در دخمه راهه را ب

تخريب كوشيدند حتی جسد طفلی را از احباب ه ب الجرم قطعه زمينی را برای آرامگاه مردگان بر كشيدند و دستوران

 اءون كشيدند و هم دستوران برای اجربير كار در آرامگاه گذاشتند شريران پارسی بدستور دستوران ازكه در آغ

 ثلمه و شكست مقام دستوران گشت حاضر نشدند و ناچار خود مراسم را بعمل آوردند و اين موجب مراسم زناشوئی

۹۳۶ --- 

ساخته بحبس حكومت انداختند  د تعّرض مّلاهای اسالمدسيسه و حيله برخی از احبا را موره ب و لذا بر عناد افزودند و

گماشتند ولی انجمن ناصری  را تطميع كرده نقودی داده بر قتل مشاهير اين طايفه و بعضی از خونخواران مسلمين

و حّق همی نمودند عدل ه ب شرح داديم كمال مساعدت و موافقت با احباب كرده حكم زرتشتيان كه در بخش ششم

خواستند و اينموجب ،مي و هم بعضی از متنفذين تعّصب نداشته و خير عموم ملت احباب بودند اءعضچه برخی از ا

انجمن بهائيند و اء فرياد بركشيدند كه شش تن از اعض گرديد و هيجان كرده شدت بغض و عناد دستوران و معاندان

همراهی  آئين بهی بود با اهل بها عضو متنفذ دانشمند كه مستشار در بايد منفصل و اخراج شوند و مستر خدابخش

آنان را خائب و خاسر كرد باالخره مستر خدابخش را بقتل  داشت و اعتراضات متعرضين را اجوبه كافيه گفت و

دفن كردند از قبر بيرون كشيده بدخمه  و آقا مهربان برادرش را پس از فوتش در منشاد چون بهائيان آوردند

تدبير و كوشش ه و لعن نمود و آن مظلوم ب بَُّسه آباد آقا نوش را گرفته تكليف بو نيز شريری در مريم  گذاشتند .

 خت و مستخلص سا ساخت و حكمران مرتكب را گرفته سه روز در حبس بداشت و خويش را از چنگش مستخلص

۹۳۷ --- 

جسد در  ی والدينمفقود گرديد و بعد از چهار روز تجسس بسيار و بيتابآقا نوش  ٴبالفاصله كودك هشت ساله نوه

حبس حكومت افتاد و بوساطت مسلمين مستخلص گشت ه ب آبی بدست آمد و مرتكب گرفتار شده چندی چاه مّمر

ريخته او را تهديد بقتل كردند و مبالغی از او گرفتند  اشرار تفتی پی در پی بخانه اسفنديار پور كشتاسب بقاسم آباد و

آقا مهربان كه جوان فعال و خدمت  احدی ابراز نكرد و اما دينيار پوراز خوف جان خود و عائله اش ب مظلوم و آن
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نزد وی رفت و اعتراض كرد  رفته مشغول تجارت شد و روزی شريری مسّمی بداش حسن گذار بود و اخيرًا بكرمان

ده  خدابخش ويرا هدف چندين تير گلوله ساخته شهيد نمود و هرمز يار پور كه چرا عبا بدوش انداخته و بيدرنگ

مهربان پور  فوز بايمان موفقيت تامه در تبليغ پارسيان انجا يافت و باتفاق مؤبد و وجيه المّله زرتشتيان در تف پس از

 شتافت و آنان در مابين بهائيان پارسيان لبهاءحضرت عبدا رستم دينيار مريم آبادی و حكيم پور مهرگان بزيارت

 نخستين زائرين ارض مقصود ميباشند .

خلوص و قيام بر تبليغ و خدمات ديگر آراسته ه ب  ّلًااه سياوش و جمشيد و شاه كاوس برادران حكيم مذكورُكو ش    

متقدمين احباب بودند و ميرزا فيروز و  آقا كيومرث و برادرانش آقا سروش و آقا جمشيد ابنإ آقا فرود از بودند و نيز

 هرمز ديار و پسرش آقا خسرو من و شوهر وی آقااسفنديار مجذوب خياط و خواهرش خر برادرش ميرزا فرخ و

۹۳۸ --- 

شركت اء هيره پيمان و سائر مشتركين و اعضخدامراد مدير تجارتخانه ش و نيز استاد شهريار و هم آقا بهمن پور

آقا كيومرث برادر مّلا بهرام اختر خاوری و ديگر آقا  مذكوره و هم شركإ و كار كنان شركت محترم پارسيان و نيز

تمامت پارسيان بهائی شدند و در  آباد،الجمله از قرإ اطراف يزد در حسينو برادرش آقا رستم و ب روآله آبادیخس

از پارسيان در ظل امر  رحمت آباد و مهدی آباد و باالخص در مريم آباد جمعيت كثيری علی آباد و قاسم آباد و

بخشهای  شهدإ و كثيری از مشاهير احبای پارسی را در شرح احوال )؟؟؟ در آمده بخدمت پرداختند و ماابهٰی ( ابهٰی 

 كيخسروجی خان صاحب سرپرست زردشتيان از جانبه نسبت ب گذشته آورديم و از آنجمله اسفنديار كوچه بيوكی

و از جانب انجمن ناصری زرتشتيان مأمور تفت شده  بزرگان پارسيان هند داشت و جوانی عالم و فاضل و مّتقی بود

پرداخت و مؤبدان كه بعلوم عصريه دل خوش  نوباوگانشان در معبد تاسيس كرده بتعليم و تدريس برای دبستان

و برخی از جهال زردشتی را  بودن تاسيس مكتب در معبد را بهانه كرده بمخاصمت برخاستند نبودند نا روا

وشتند كه او و هم مسلكانش ن شهريار دستور دستوران ساكن بلد سعايت و شكايت بسيار برانگيختند و عاقبت بدستور

 سخنانی نا روا در باره اش ميگويند و دستور روزی همه بزرگان شمارند و،دستور را بچيزی نمي
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۹۳۹ --- 

بخواند و فرمان دستور را دائر بر منع از تاسيس مكتب در  و ريش سفيدان پارسی را گرد آورد نوشته آتشكده تفت را

بگريست و برخی از همراهان اسفنديار كه حضور  آميز رد كردند و دستوربرخی از حضار بلحن شديد توهين  معبد

سعادت آتيه نوباوگان بتربيت و تحصيل علوم سخن  بی پروا بضد اعمال معارف شكنامه دستوران و لزوم تأمين داشته

تند تا شدند و يك تن از آنانرا بگماش و در اثر آن جلسه تمامت مؤبدان با اشرار مسلمين تفت همدست گفتند

از آثار صادره از قلم حضرت  باالخانه معبد هدف گلوله ساخته مقتول نمود و در يكی را در جلو اسفنديار مظلوم

الّله يار شد " و از جمله  و مسطور است " حضرت آقا اسفنديار شهد شهادت را نوشيد در حّق وی چنين لبهاءعبدا

و معروف  ونه بمبئی سكونت گرفته مسافرخانه برقرار داشتباالخره در پ كه آقا خسرو بودمعاريف احبای پارسی 

 اروپا بدانسوه ب لبهاءمسابقت جست و در ايام سفر حضرت عبدا ابهٰی امر ه خسرو پونه واال شد و در انواع خدمت به ب

ضبط و حفظ گرديد و عائله خصوصًا دخترش در  شتافت و استدعا كرد تا صوت و كالم آن حضرت در فنوغراف

 .س در مجامع و سفر تبليغی موفق شدكنفران اءاده ب ,درخشيده امر بديععالم 

 امر كسب و تجارت در بالد متعدده سائر و ساكن بود  ديگر ارباب سياوش سفيدوش پور رستم كه چون برای    

۹۴۰ --- 

برای  ابهٰی  لوح مشهور پارسی كه از قلم بواسطه آقا محّمد ابراهيم نداف و بزيارت ۱۳۱۳در قم بسال عاقبت 

ايمان آورده مشتعل و منجذب گشت  متقدمين احّبای پارسی صدور يافت و مطالعه الواح اخری پروفسور جوانمرد از

تبليغ پرداخته با مّلاها و ه ب دستور زرتشتيان از حالش با خبر و منزجر و متغّير شدند و چون و مادر و بستگان و نيز

واعظين بر منابر  كتب و آثار بديعه داد مابين اهالی همهمه در باب او شده و غيرهم مكالمه در خصوص اين امر كرد

 چهار صد مجلد از كتب بهائيان را نشر داد و بر تعرض و ايذايش ضالل و اضاللش بيان كرده منتشر نمودند كه

ه ر الدين شاه بصدر اعظم بود و دانست كه در واقعه ناص تسرای ملكی ميرزا علی اصغر خانبرخاستند و چون در تجار

عدالت و انصاف سخن ه ورقا و روح الّله شهيد ب تلگرافات متعدده سوء تفاهم را از عوام زائل كرد و درباره اصدار
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نام بهائيت نگاشت و بعد از ه اهالی ب طايفه حمايت و حفاظت داشت عريضه به او در خصوص هجوم گفت و از اين

 ر حاشيه عريضه اش چنين نوشت :اعظم با پسته رسيد كه د چندی جواب از صدر

شماها ه هيچ اسم احدی حّق مزاحمت به بهائی دارد به ب ها دين و آئين مخصوصی داريد چه دخلی،" شما زردشتی

 كس بيجهت بخواهد متعرض حال شما هر باشيد كمال آسايش و آسودگی شما را طالبم ,مستاجر من هستيد ندارد

۹۴۱ --- 

مستوفی نشان بدهيد كمال  سّيد ابراهيمجناب آقا ميره كنم و همين نوشته مرا ب،يكنيد رفع ممن اظهار ه شود ب

حكمران و گماشتگان  الجرم نمايد آه آسوده و مرفه الحال باشيد " صدر اعظم " ،مي نگهداری و طرفداری از شماها

قم  حكمرانكه  ۱۳۱۸متعرض شود و او بتبليغ پرداخت تا در سال  اتابك حمايت كردند و احدی نتوانست

 شاه سفر اروپ كردند مّلاها در شهر رمضان بر منابر فرياد و زنبوركچی باشی پير و ناتوان شد و اتابك با مظفر الّدين

الّله مجتهد قمی ويرا در محضر خود كه مملو از طّلاب و عبد فغان نمودند و اضطراب در اهالی پديد شد و آقا سّيد

مجتهد حاضر كردند نماند و امر ويرا بحكمران  مردم داد نزده بديعه كه او ب شد طلبيده مكالمه كرد و كتب مّلاها

كذب مفتريات از قبيل نشر و دارالحكومه با حضور جمعی كثير از معاريف حاضر و مكالمه شد رجوع كردند و در

 پيغام حكمران بمالحظه صدر اعظم از وی حمايت كرد ولی در خلوت و صد مجلد كتاب و غيره واضح گشت

 اّيامی چند در قم نماند آنگاه مراجعت نمايد و سياوش در همان فرستاد كه برای فرو نشستن عداوت اهالی اولی آنكه

برای اخذ كتب بمنازل رفقايش ريختند و بدست  شب نقل مكان كرد و عده ای در همان شب از جانب مفسدين

 اتابك در روسيه خبر داد و جواب اكيد رسيد  را به الجمله سياوش عازم طهران شد و حكمران قم واقعهه ب نياوردند و

۹۴۲ --- 

برارباب جمشيد تاجر معروف  و جلوگيری از شرارت مفسدان پردازد و سياوش در طهرانحفظ زرتشتيان ه كه ب

ولی سياوش را دل  و امانت كه در وی نشان يافت خواست او را مالزم خود سازد فارسی وارد شد و او برای صداقت

فرمود و  رسيد و او را مامور بمالزمت ارباب جمشيد لبهاءحضرت عبدا ت بقم بود و در آن اثنا لوحی ازبر عود
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از  ۱۳۳۰كمال اخالص رسيدگی كرد و سياوش بسال ه ب الجرم سياوش مباشر در خانه و امالكش شده در امورش

حضرت بسر برد و از آنجا ببمبای الطاف آن  عزم زيارت رفته در رمله اسكندريه چندی در جوار فضل وه ب طهران

خود را معلوم داشت تا هر كه خواهد  حدود مقيم شده بتبليغ پرداخت و اعالنی منتشر كرده محل رفت چندی در آن

حسين ابن علی صادر  يزد مكاتيب دعوتنامه مشتمل بر نسخه ای از زيارت نامه حضرت رجوع كند و نيز برای مّلاهای

منتشر كرده قيام  عباس ورود كرده چندی اقامت نمود و دعوتنامه بشرح مذكور ز بمبای ببندرفرستاد و ا ابهٰی از قلم 

و اذيت وارد  برخاستند و دور خانه اش را احاطه كردند و او را گرفته ضرب بتبليغ نمود و متعصبين با يذا و اهالكش

 را ميكشتند پس بيزد شتافت و درمداخله و محافظه نمينمود وي ساختند چنانكه سرش مجروح گشت و اگر حكمران

 طهران برگشت و چون در امور مالی و تجارتی ه ب با مردم بنإ مكالمات تبليغه گذاشت و بعد از چندی ٴمراوده

۹۴۳ --- 

و در شركت پارسيان عضو عامل بوده  اختالل حاصل شد سياوش استقالل گرفت و بتجارت پرداختارباب جمشيد 

از مدارك  ابهٰی امر  ريه نيز پرداخت و رسالهای بنام توضيح واضحات در اثباتام همه جا سفر كرده بخدمات

اشعار نيز ميسرود  رسائل ديگری نيز نوشت و در عشق ايمانی و انجذاب و جدانی زرتشتيان تاليف كرده بطبع رساند و

و ديگر از  ش و آقا رستم .جيوه كالنتر قريه خرمشاه و اخوان آقا سرو و ديگر برادر سياوش آقا ميرزا مهربان بمان

اشعاری بسيار  برادر اسفنديار سابق الذكر كه بنام نوش شهرت يافت ( شتاسبگاحبای معروف پارسی نوشيروان پور 

 گرديد و در اواخر ايامش سكونت بمبئی گرفته و در آنجا بسال در خصوص اين امر سرود ديوانش طبع و نشر

 ميداريم وهی هذه نمونه ثبتدرگذشت و لختی از اشعارش را محض  ۱۳۳۸

 از كوچه برون شو كه ترا راه نمايند

 از پرده دراتا برخت پرده گشانيد                                                    

 اندر چمن امروز تو درياب نسيمی

 زآن گل كه هزاران بغمش نغمه سرايند                                          
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 در فيض بود بسته برويتتا حشر 

 امروز اگر بر رخت ايندر نگشايند                                                  

 گوئی است در افكنده بميدان سعادت

 با بهره كسانيكه مر اين گوی ربايند                                      

۹۴۴ --- 

 گرديده گشايند جز از طلم نبينند

 آنانكه به نيكی عمل خويش ستايند                                       

 اين صيقل آينه دلهاست چرا خلق

 زنگار زآئينه دلها نزدايند                                                    

 ای نوش درين ره جگر شير شود آب          

 نبود عجب اربی جگران با تو نيايند          

 ضًا :وله اي

 تا كشتی خود را در اين بحر روان افكنده ايم

 از عالم تن خويش را در ملك جان افكنده ايم                                                 

 از وصف آنروی نكو بينم جهان پر گفتگو

 فكنده ايمشوری ز برق عشق او دل را بجان ا                                                    

 معنی اسرار نهان بی پرده بر من شد عيان

 تا ديده بر رخسار آن جان جهان افكنده ايم                                                     

 پروانه سان از بيهشی تن داده ام با سوز شمی

 ی در گلستان افكنده ايممانند بلبل شورش                                                          
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 از شوق يار بی نشان هر دوم چون بيهشان

 برق از دم آتش فشان بر آسمان افكنده ايم                                                       

 گشتم بدآنسان بيخبر كز خود نمیبينم اثر

 چشم نهان افكنده ايمتا بر جمالش يك نظر                                              

 تا بو كه بدهندم نشان راهی بوصل دلستان          

 مانند نوش ناتوان طرح بيان افكنده ايم          

۹۴۵ 

 وله ايضًا :

 تا زخود برون رفتم روی دلستان ديدم

 چون روی نشان جستم حسن او عيان ديدم                                                 

 انی را پرده دار دل كردمشاهد مع

 آب زندگانی را از لبش روان ديدم                                                           

 حسن عالم افروزش بود بی نشان ليكن

 جلوه جهان سوزش در حريم جان ديدم                                                   

 انهتن زآتش سوزان سوختم چو پرو

 بی نشان شدم تا آن يار بی نشان ديدم                                                     

 چون زجسم بگذشتم جلوه كرد بر من جان

 خضر راه خود گشتم عمر جاودان ديدم                                                

 از نسيم نوروزی همچو گل شكفتيدم

 شد بهار اگر روزی محنت خزان ديدم                                                
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 شعر نوش را مستان ز بيدار چو جان دارند                   

 زانكه چشمه حيوان اندر او نهان ديدم                      

 وله ايضًا :

 با دل و جان راه كوی دلستان برداشتيم

 تن رها كرديم و راه ملك جان برداشتيم                                                   

 بود صورت پرده معنی اسرار نهان

 پرده از رخسار اسرار نهان برداشتيم                                                         

۹۴۶ --- 

 شد عيان آب حيات و ما از آن آب حيات

 خضر خود گشتيم و عمر جاودان برداشتيم                                                    

 همچو بلبل كز نشاط وصل گل نالد زشوق

 ناله ها از شوق آنجان جهان برداشتيم                                                          

 وسعت پرواز ما چون اندرين گلشن نبود

 با هزاران شوق راه آشيان برداشتيم                                                             

 چون نشان دادند ما را سوی يار بی نشان

 بی نشان گشتيم و راه آن نشان برداشتيم                                                    

 تا بجان ما را گرفت آتش ز برق شعر نوش

 از شرار آه سقف آسمان برداشتيم                                                           

 ما دل شدگان دامن دلدار گرفتيم

 كرديم رها سبحه و زنار گرفتيم                                                              
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 در سبحه و زنار چو تصوير دوئی بود

 گ چو بد گيسوی آن يار گرفتيميك رن                                                

 چون در كف ما دامن تزوير و ريا بود

 زآن دامن آندوست بيك بار گرفتيم                                                     

 ما بلبل شوقيم و ز شوق گل رويش

 گرفتيمپرواز كنان ره سوی گلزار                                                         

 پروانه صفت بيخود و حيران جماليم

 پرواز سوی شمع شر ربار گرفتيم                                                         

۹۴۷ --- 

 گم گشته كه دل جست نشانش آن يوسف

 اين طرفه كه از ديده خونبار گرفتيم                                                    

 نبود عجب ای نوش اگر زنده بمانيم          

 چون با غم دلدار سرو كار گرفتيم                                                    

 : ترجيع

 از سر نو زمانه شادان شد

 عالمی از بها گلستان شد                                    

 در چمن گل شگفت و از هر سو

 بلبل از شوق گل غزلخوان شد                           

 گشت شيرازه اندرين ايام

 آنچه ز اوراقها پريشان شد                                
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 سوخت پروانه وار دلها را

 چونكه شمع بها فروزان شد                            

 آتش افتاد زعشق او بجهان

 ها زان شرار سوزان شد،سينه                                               

 شد زيكسو جهان چو خلد برين

 وز ديگر سو جهان چو نيران شد                                       

 دهر پر عيش وصل جانان كشت

 چرخ پر نالهء شهيدان شد                                                 

 شور محشر گرفت عالم را

 خاك ثابت چو چرخ گردان شد                                    

  ۹۴۸ --- 

 شد عيان نور و شد نهان ظلمت

 عدل پيدا و ظلم پنهان شد                                            

 رايت افراشت لشكر انصاف

 لشكر جور و كين گريزان شد                                     

 ضالليكطرف از جفای اهل 

 اهل صدق و صفا در افغان شد                                    

 فتنه خوی زشت گمراهان

 رهزن عيش اهل ايمان شد                                         

 شد عيان صيقل وجود جهان
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 محك امتحان نمايان شد                                           

 گرديد نور و ظلمت زهم جدا

 شمس روی بها چو تابان شد                                           

 كفر و ايمان بريده شد از هم

 فرق از هم كمال و نقصان شد                                        

 جام سرشار شوق ابهائی

 محفل آرای بزم مستان شد                                           

 حدم عندليب گلشن عشقصب

 زين نوا نغمه زن ببستان شد                                         

 كه بها هست مقصد امكان        

 نيست در ملك دل جز او سلطان                                  

۹۴۹ --- 

عصب در آئين زرتشت بود و ذلت يزد متمسك و مت و ديگر جمشيد خداداد حكيم مردی از اهل قريه قاسم آباد    

هند نمود و مكنت و ثروت بيندوخت و پی ه ب خود را در دست مسلمين نتوانست تحمل كرده مهاجرت همكيشان

بهدينان كاردی مخصوص و برنده با  اجر ذبح گوسفند قربانیه وطن آمد و برای نيل به آشنايان ب ديدار بستگان و

گفت اين همه  آباد سر بريد و نوش مذكور با لهجه و تقرير بسيار مؤثر بدو در قاسم خود بياورد و عده ای گوسفند

ه ب رنج آورده جان گرفتی و جمشيد جواب گفت كه برای عمله ب گوسفندان بی آزار برای عيش تنی چند خونخوار

المه و مناظره و فيما بينشان در امر دين مك ؟دستور داد كه يزدان در كجا چنين ,نوش پرسيد .موجب پرمان يزدانست

و ديگر پی آنكار نگرفت و نيز در  را ملزم و مهتدی ساخت و جمشيد كارد در غالف كرد و نوش وي در گرفت
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ميان ه مسائل مفصل ب و خشوران درباب پيدايش روز باز پسين داخل شده بحث از همان ايام كه با نوش در بشارات

 سند و نوش موافقت نمود و نزد دستور رفتند و نوشاز دستور بپر آمد جمشيد از او خواست كه حل مشكل را

كتب نمايم نوش اظهار كرد ه باش تا من رجوع ب نوعی سخن گفت كه دستور عاجز و ساكت ماند و عاقبت گفت

 كرد اين بگفت و از خانه  دائی كنی ما خود توانيمگی از ديگران است تو چرا برای ما تكد كه اگر مقصود شما

   ---۹۵۰ --- 

موفق بود تا در  خدمات مالی و غيرها در راه اين امره در بمبای تجارت داشته بر بيرون آمدند و بالجمله جمشيد دستو

ايمان گشت ه ب سال قبل از ايمانش فائز يكه كهترش اردشير خداداد حكيم ب از جهان درگذشت و برادر ۱۳۴۹سال 

 بودند . و سالها در بمبئی با برادر از مشاهير بهائيان

بهمن دائره تجارت و امالكش بسی متسع و با وزرإ و وكإل و  و از پارسيان معروف ارباب جمشيد جمشيديان پور     

طلب بود و با اين طايفه محّبت مينمود و جمعی  و علما معاشر و مردی سليم النفس و خير خواه و عياش و راحت اعّزه

و اردشير و غيرهم در دائره اش  اختر خاوری و رستم خان مانند ارباب سياوش سفيدوش و مال بهرام از احبا پارسی

خدمت و كمال  تأكيد و اصرار در حسن لبهاءخطاباتی صادر از قلم حضرت عبدا موظف و مستخدم بودند و در

ه همواره ب آنجمله در خطاب بارباب سياوش مسطور است ولی بايد صفا و امانت و مساعدت آنان در حّق وی شد از

كه  دستور العمل خويش بدانی و نيز علی الخصوص ارباب جمشيد مشيد رفتار نمائی و آنچه بگويندرضای ارباب ج

و رضای ارباب جمشيد حركت نمايند و در صداقت و  وحيد فارسيانست و فريد زردشتيان و نيز احباب بايد بميل

 شخص  گردد چنين رآن خيرخواهخاط منتهای قوت بكوشند و مبادا نفسی سبب تكدره خدمت ب حسنامانت و

۹۵۱ --- 

سبب غضب رب غفور گردد " و او  بجان و دل خير خواه شد و در خدمتش همت نمود زيرا قصورخواه را بايد رخي

چون در  ۱۳۲۱ اظهار خضوع ميكرد و در سال ابهٰی و امر  لبهاءحضرت عبداه ب پيوسته با احباب مساعدت و نسبت

بدر  از احباب را تاراج كردند و در برخی از بلدان ديگر نيز احّبا در يزد مذبحه كبری واقع شد و خانمان كثيری
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ارباب سكونت جسته بمشاغل و خدمات متنوعه پرداختند  شدند و جمعی سر كشته و حيران بطهران آمدند در امالك

سين الفت ن شد و آقا محّمد حامالك اطراف طهرا برخی از قبيل مال بهرام كه خبره و امين در زراعات و قنوات و

امور امالك خارج شهر و ارباب  امور و كارهای مهمش گرديد و غالم علی خان تفتی رسيد كه در جمع ناظر

و ارباب را دل بر  تجارتخانه داشتند نزد ارباب سمت مالزمت و خدمت يافتند سياوش رسيدگی در داخله امور

 شنائی و سر كار داشتند بدو گفتند شنيديم تمامتكه با او آ احباب سوخته متأثر و پريشان گشت و برخی از مّلاها

 خود زردشتيم ولی در دائرهء من از كل اديان و مذاهب فراريان يزد را جا و ماوی داديد و او چنين جواب داد كه من

د كنند و بهائيان بنهايت ديانت و درستكاری آراسته ان هستند و مداخله در عقيده شان ندارم و بايد بوظيفه خود رفتار

پذيرائی شايان از ايشان نمود و در پارك  هيپوليت دريفوس و مستر ميسن ريمی بايران آمدند اربابمسيو و چون

 معروف 

۹۵۲ --- 

صدر اعظم بيك كرور تومان خريد و هم در  تقريبًا با تمامت اثاثيه خطيره اش از ميرزا علی اصغر خاناتابك كه 

اصفهان وسائل كالسكه شايسته ه ب عظمی داده شد و برای حركتشان او جشن مهمی و خطابه اجازهه جمشيد آباد ب

تجارتخانه اش در قم و كاشان و  مهاجر تفتی را بجهت مالزمت خدمتشان معين نمود و در فراهم كرد و غالمعليخان

اخر ايام رفتار كرد ولی در او و احترام بجای آورد و در عودشان بطهران نيز بهمان وتيره اصفهان از آنان پذيرائی

ی خويش بايران آمد اٴلبهط حكيم سابق الذكر ساكن بمبئی بهم خورد و برای دريافت چون امور تجارتی آقا جمشيد

با تمام مقدرت  برای ارباب داشت كه با وی مساعدت كند كمكی ننمود و هرگاه لبهاءكه خطابی از حضرت عبدا

جمشيد  در امر ارباب ۱۳۳۲كرد و باالخره ،بمبئی نمي عودت مساعدت ميكرد امور او سامان مييافت و حكيم آيسًا

سابق را  طلبكاران كشمكش نموده لذا در آخر اّيام پيری عزت و اعتبار اختالل حاصل شد و مدتی در عدليه و غيرها

العابدين جناز ،ا علی اكبر ( شهيد ) بن شاطر زينآق و از قری كه محفل گرديد علی آباد رستاق نخست .از دست داد

 پسران عباس مجومردی از مؤمنين سابقين بدانجا  از قدمای مؤمنين بدانجا رفت آنگاه آقا حسين و آقا علی اكبر زدیي
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۹۵۳ --- 

بهائيان و نيز آقا رستم بهمرد ماندگار از زراعت و فالحت و تبليغ خصوصًا بين پارسيان پرداختنده جستند بتوطن 

محّمد حسين حاجی ابو  نوع مذكور قيام كرد و آقا مهدی بن آقابدانجا مهاجرت نمود ب پارسی از مزرعه صدری

عالقه كرده در قريه  مالك قريه بود و پسرانش آقل علی و آقا ابو تراب از شهر قطع تراب نيز از مؤمنين سابقين يزدی

 كبر شهيدمؤمنين و پسرش آقا عبد الّله و نيز پسران آقا علی ا سكونت جستند و آقا ابو تراب مذكور از معاريف

بی بی لقا و ديگر از مومنات قريه خديجه  مذكور السيما آقا عبد الحسين و آقا رضا و خصوصًا دخترش حاجی

خانم زوجه حاجی علی حسين  مؤذن مسجد حسين آباد كه در پانزده سالگی بواسطه منيره سلطان بنت حسينعلی

ه بروی روا داشتند و برادر ب ش عباس كمال ستمپدرش حسينعلی مؤذن مذكور و هم برادر آبادی فائز بايمان شد و

بردند و پدر اظهار  سياه و مجروح ساخت و كشان كشان نزد ميرزا حسن پيشنماز اشاره پدر ويرا بضرب زنجير بدن

پيشنماز با مظلومه  سب و لعن كند و يا باجازه شما همينجا او را ميكشم و چون داشت كه ايندختر يا بايد بر بهائيان

آورده  او را بيرون از خانه برده بكشند و پدر و برادر ويرا بخانه خود داد كه فتوٰی  ت و او استقامت مينمود سخن گف

 خانه حاجی ه پناه ب مظلومه آن وارد ساخته بيرون كردند و قصد كشتن نمودند و باالخره حسب ميل مادر آزار بسيار

۹۵۴ --- 

درآورد كه بعدًا بقريه علی آباد اقامت كردند و  برادر خود آقا رضاو حرمش آورده و آن محترمه ويرا بزوجيت علی 

آقا علی اكبر  حسن بن آقا حسين و محفل روحانی مركب از آقا ابو تراب بن آقا محّمد حسين و آقا ۱۳۴۱در سال 

كيخسرو و پور خسرو  بن آقا علی اكبر شهيد و آقا عبد الّله بن آقا ابو تراب و بمان پور الحسينبن عباس و آقا عبد

 پور بهمرد ماندكار تشكيل يافت و نيز آقا نصر الّله اهل بندر آباد اسفنديار و رستم پور بهمرد خدابخش و رستم

آمده مزدوج و مقيم گشت و ديگر از معاريف  رستان فائز بايمان شد و بعلت تعّرض و ستم اهل قريه بعلی آباد

 تاسيس داشتند . و بهائيان قريه حظيرة القدس بن آقا علی آقا محّمد حسين مؤمنين آقا محمود
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 واقعه شهدإ سبعه يزد را بچشم خود ديد و با ۱۳۰۸ و در حسين آباد انوشيروان پور مهربان در روز نهم شوال    

و بواسطه مال بهرام در مزرعه مهدی آباد كه در بخش  انوشيروان پور بهرام و جمشيد بهرام و اردشير بهرام كوشيدند

و پدرشان بهرام بن شهريار مذكور نيز هميشه زردشتيان  تبليغ پرداختهه ح احوال آورديم فائز بايمان گشته بشر ششم

داد از اين امر اطالع و انجذاب يافت ولی بفاصله ،مي در مقابل تعديات شيعيان بشارت قرب طلوع بهرام ورجاوند را

 رامدرگذشت خدارحم بهرام و خدامراد بهرام و مهربان به قليلی

۹۵۵ --- 

مؤمن شدند و مّلاهايشان و غيرهم برآشفتند و دستور  و شهريار بهرام ايمان آوردند و جمعی از زردشتيان در آنقريه

انوشيروان و فاعية اثباتّيه مؤدبًا جواب گفت و دولت  اهل قريه حسن آباد اردكان اشعار ذم و هجو فرستاد و نامدار

هندوستان رسانده در بمبئی بكسب پرداخته ه ب داراب ابن نوشيروان خود را انوشيروان مؤمنه روحانيه بود و حرم

محفل روحانی  ۱۳۲۸ وارد كرد و در سال لبهاءو خود را بعّكا و شرف حضور حضرت عبدا نقودی گرد آورد

و رستم  خدامراد بهرام مهربان و جمشيد بهرام و اردشير بهرام و انوشيروان بهرام و انوشيروان اءتاسيس گشت و اعض

بهائی نيز تاسيس نمودند و  بهرام و بهرام مهربان بودند و حظيرة القدس و قبرستان خداداد وخدارحم بهرام و شهريار

كشيد چنانكه از مسجد  بن قاسم از طّلاب و روضه خوانان بود كه ستم بسيار از اهالی از معاريف مؤمنين ميرزا حسين

عقبش سب و لعن  ائين كشيدند و محصوالتش را پايمال ساختند و كودكان برپ بيرون افكندند و از غرفه تكيه حسينيه

 كه مهاجرت نمود ديگر حاجی علی مّلا و روضه خوان بن محّمد رضا كنان سنگ انداختند و عاقبت ناچار شده

قاری به و دفع اين فئه بود و نوبتی محّمد حسين  پدرش معاند و خود نيز مدتها بر منبر تعرض ميكرد مّصر در رفع

 با جمعيت مسلمانان مساعدت كرده قرآن زده انوشيروان بهرام افترإ و بهتان سوء گفتار نسبت ب كيخسرو پور

۹۵۶ --- 

تا با حاجی شيخ علی اكبر  فيروز آباد نزد حاجی سّيد عليرضا مجتهد شتافتنده تنظيم نمود ب صورت استشهادی

بهائی مكالمه كرده  خان بختياری حكمران قرای رستاق با پارسيانولی پرويز  قتل كيخسرو نگاشتند فتوٰی  پيشنماز 
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نتيجه نبردند و  جريمه از كيخسرو اكتفا كرد و بعدًا نيز آنچه سعی كردند حقيقت احوال بدانست و باخذ مبلغی

پی در پی  اين امر كرد و پدرش و برادرش بصدد قتلش برآمدند و مّلاها حاجی علی بصدد تحقيق برآمده تصديق

و اهالی پيوسته شورش كرده ستمهای بسيار بر او وارد  متعرضش شدند و زنش را اصرار كردند كه شوهر كند

و شهر مكررًا بحد قتل رسيد و همه جا در  و چندين بار تا بحّد هالك ضرب و صدمه رساندند و در قريه ساختند

مذكور در قريه پيوسته مورد  پارسيانمراقبت كرد و او شجاعت و استقامت ورزيد و بهائيان  پيش برای اهالك

فيروز آبادی خواهر زاده صفيعلی شاه  حدود آقا حسين علی و از جمله معاريف بهائيان آن تعرض مسلمانان بودند .

معاشرت داشت و خواهرش مع  رستاق طبيب و جّراح بود فالحت مينمود و با اعيان و اركان در قريه فيروز آباد

 يزد بطهران مهاجرت كرد پس از  بعلت فتنه ۱۳۲۱خوان بود نيز ايمان آوردند و بسال  الزوج كه مّلا حسن روضه

 ۹۵۷--- 

و قتل قونسول امريكا وقوع يافت  كه انقالب طهران ۱۳۴۲معاندين بصددش بودند تا بسال چندی برگشت و پيوسته 

زاده آقا حسينعلی و داماد خواهر سّيد عليرضا مجتهد پسرش حاجی سّيد مهدی و دو تن در فيروز آباد باشاره حاجی

الحكومه ،در اشكدز مهمان نائب ذيقعده آقا حسينعلی ۱۷از اشرار همدستان شدند و در شب  خواهرش و سه تن ديگر

شش تن رفقا در باغی  چهار گذشته از شب عازم فيروز آباد گرديد و سّيد مهدی با قرای رستاق بود و در ساعت

كارد و خنجر  ضرب چوب وه رسيد سه تن بيرون دويدند و گريبانش را گرفته ب نعلیكمين بودند و همينكه آقا حسي

 خانه اش رفته اشيإ نفيسه بردند و در را بسته كليد در جيبشه ب قتل آوردند و كليد خانه را از جيبش گرفتهه را ب وي

 دادند و مادر كه معاند و متعصب نزد مادرش رفته خبر قتلش هايش،صباع تنی از قاتلين و خواهر زادهنهادند و علی ال

كنيد ولی خواهر مؤمنه اش جد نمود تا جسد برادر را در  بو گفت بسيار خوب شد و برويد جسدش را در زير خاك

ه آقا حسين بن احمد فائز ب و در عز آباد و شرف آباد و مهدی آباد نخست در مهدی آباد مدفون ساخت . اش،خانه

 بن آقا محّمد  بن حاجی غالمرضا عز آبادی را هدايت نمود و نيز حاجی احمد بعلیآقا رج ۱۳۱۸ايمان شد و بسال 

۹۵۸ --- 
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ابواحسن در  بن ابوالحسن و آقا سّيد ميرزا نجار و آقا حسن بن حسينعلی عز آبادی بشرف ايمان رسيد و آقا حسين 

طالب بن ابو ن عبور دور كردند و سّيدحسينيه حاجی احمد را در حي عز آباد ايمان يافتند و نوبتی دسته عزا در تكيه

 و مشت شديد بنواخت و او را گرفته خواستند در كلك آتش انداخته سّيد محّمد علی از اشرار پيش دويد سيلی چند

جالل الدوله حكمران دادند تا اشرار را بيزد كشيده ه ب بسوزانند و نفوس نيكخواه ويرا نجات دادند و مؤمنين عريضه

آقا  مؤمنه آنحدود لطفعلی خان صدر آبادی و چندی جريمه گرفته مستخلص ساخت و از نفوسكرد و بعد  حبس

ه طّلاب عّز آباد ايمان آورد و مّلاها ب بن آقا مير سّيد حسن شرف آبادی بود و مّلا غالمحسين از افاضل سّيد محّمدمير

گشود و ميرزا  هتاكیه بر منبر لسان بآقا سّيد(خ) احمد بن آقا سّيد (م) حسين واعظ  ضديت برخاستند و خصوصًا

احمد  در آغاز مقدمات فتنه يزد حاجی سّيد ۱۳۲۱بيفزود و در سال  حسن آخوند بن ميرزا شفيع برذالت و شرارت

و حاجی احمد ويرا بخانه دعوت كرده خواست آتش  شرف آبادی شمشير بكمر بسته بتعرض مظلومان پرداخت

و سّيد بی تاّمل شمشير كشيد بر فرق حاجی  ادا كرد و حاجی متغير گشت خاموش نمايد و او سخنان زذيل فساد

 درب خانه آقا حسين بن ه ب و حاجی احمد پی تظلم بشهر رفت و سّيد بر شرارت بيفزود و نواخت و سر بشكافت

۹۵۹ --- 

حاضر بود رسيد  زمير سّيد حسن شرف آبادی و آقا علی بن حاجی مجو مردی نياحمد كه آقا مير سّيد محّمد بن آقا 

آباد ،و نويد متقاعد ساخت و بعد از لمحهای باز بتحريك اشرار مهدی رذالت كرد و آقا حسين بيرون آمده ويرا بوعد

بيرون آمده با وی سخن گفت و سّيد سنگی برويش نواخته  عودت كرده بنای شرارت گذاشت و همينكه آقا حسين

بدرون كشيده تاديب كامل كردند و انبوه  از خانه بيرون دويدند سّيد راكرد و آقا مير سّيد محّمد و آقا علی  مجروح

شدند و همان شب آقا حسين با صورت  ايشان مسّلح بر بام خانه برآمدند و مهاجمين ترسيده متفرق اشرار رسيدند و

ه حاجی محّمد اشرار دور خان شهر برای تظلم رفتند و چون نيران فتنه مشتعل گشت كردهه ب مجروح و دو تن مذكور

از خرابه سر  گرفتند و هر دو را ز راه بايشان بدر رفتند و پس از دو ساعت قنات اسمعيل را كه آقا رجبعلی نيز بود

 رسيدند و آقا رجبعلی را ديده تيری انداختند و خطا كرد و او را درآوردند و سه نفر از اشرار از مّمر قنات بايشان
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بدست نياوردند و او را چون نمیشناختند مبلغی  نشان حاجی محّمد اسمعيل ازوگرفتند نزد جمع اشرار آوردند و 

بخش سابق آورديم بشهادت رسيد و  مستخلص ساختند و او پنهان گشت و حاجی احمد بنوعيكه در جريمه گرفته

ا ميرزا محّمد علی اكبر و آق آقا يحيی بن آقا سّيد علی اكبر و آقا ابوا طالب و آقا سّيد ۱۳۳۰ در شرف آباد بسال

 رسيدند و مّلا غالمرضا قصاب مؤمن شده اقارب خود را تبليغ صادق بن آقا مير سّيد حسن بفيض ايمان

۹۶۰ --- 

حسين و استاد غالمعلی و غيرهم بظل ايمان قرار  كرد و آقا رضا و آقا محّمد حسين ابنإ بابائی و آقا علی بن حاجی

و تعصب جوشيدند كه هر جا احاد مؤمنين  عادی حوالی چنان به خشموصيت قرای مذكور بهمه جا رفت و ا گرفتند

حاجی سّيد عليرضا پيشنماز يزدی  بردند نوبتی عليقلی عّز آبادی را در فيروز آباد سّيد مهدی بن را مييافتند حمله

حاجی ميرزا طالب را ابو رساندند كه بدن مجروح و سياه گشت و مّلا غالمحسين بن مّلا گرفت و اشرار چندان آزار

تنی از  و سب بيرون كرد و آقا محّمد حسين بابائی را در مزرعه كالنتر احمد پيشنماز در حمام عّز آباد بضرب

تفنگ بر پيشانيش نهاده تهديد قتل نمود و مّلا غالم رضا را  سواران امنيه گريبان گرفته اصرار بر اظهار تبری كرد و

متعرض شده و جمعيت آب دهان برويش همی  روضه خوان بر منبر مجلس روضه تعرض كردند و سّيد سليمان در

كردند و آقا علی بن حاجی حسين عّز  از مجلس خارج كردند برين منوال پيوسته ستم و ايذإ همی تحمل انداختند

ه آقا سّيد علی اكبر شرف ب آباد رستاق گرديد چون آقا حسين احمد مهدی آبادی و،حسن آبادی كه متوطن در قريه

ه گرفت و ب كردند و باالخره بدانجا رسيد كه ناچار به عّز آباد برگشته اقامت قاتش رفتند اهالی اجتماع و تعرضمال

 تاسيس يك محفل روحانی كردند . لبهاءاشاره حضرت عبداه ب بهائيان عّز آباد و شرف آباد و مهدی آباد ۱۳۳۲سال 

۹۶۱ --- 

در هفتاد سالگی مّومن شد و پسرانش آقا ابو القاسم و آقا  قا عليرضاو در قريه هرمزك از محال سخويد پشتكوه آ    

و نيز آقا علی اكبر بن مرحوم آقا حسين و  و آقا عبد الرزاق و آقا غالمحسين و آقا فريدون و آقا محّمد جعفر احمد

مهدی پيشنماز  تحريك شيخه ب در ظل ايمان در آمدند و در واقعه مذبحه يزد اهل سخويد غيرهم از رجال و نسوان
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رحيم و آقا علی  و خانه آقا محّمد اسمعيل گازر مالك قريه را غارت كردند و استاد عزم قتل و غارتشان برخاستنده ب

 رحيم را بقصد قتل به سخويد بردند و مبلغی جريمه گرفته رها اكبر دامادهايش را ضرب بسيار وارد كرده استاد

نيز مبلغی اخذ كرده رها ساختند ديگر از مؤمنی  كافته آزار بسيار نمودندنمودند و آقا ابو طالب سخويدی را سر ش

 آواره ( آيتی ) شيخ عبدالحسينو از جمله معروفين بانتساب باين امر  .كور بوداصغر برادر آقا علی اكبر مذ آنجا علی

مهترش آقا  بت به برادرپس از تعرضات و مخالفات كه سالها نس ۱۳۱۹ از ارباب عمائم تفت يزد بود و در حدود سال

ايمان كرد و چندی  پيشوای مسجد و جماعت نمود اظهار اقبال و و از بهائيان با خلوص طاعت شيخ محّمد علی

 ه و باالخره ب نگذشت كه باين نام شهرت يافت و ناچار از تفت بيرون رفت برجای برادر برقرار و استوار شد و مدتی

۹۶۲ --- 

 مكتبداری كودكان بهائی در محلهه را ب شهاب فتح اعظم ويآقا رفيعی و آقا ميرزا  اردستان درآمد و آقا ميرزا

نام حاجی شيخ نزد ه منوال بسر برده ب سه سال بدين باب الرحی مشغول ساخته مصاريفش را كفايت كردند و مدت

بل ثبت بعضی از و بعضی صنايع خطی از ق نوشت و الواحی استنساخ نمود،فئه معروف گشت و خط را نيكو مي اين

سرود و ضيائی و آواره ،نيز مي قلم خفی در ضمن صورت مرغ يا سرو و غيرهما بروز داد و اشعار بيانات مباركه به

و بدينرو  و بقمصر در آمده با نبيره آقا محّمد علی مواصلت و مقارنت جست كرد آنگاه عازم كاشان شد،تخلص مي

 تبليغه طهران وارد شد و با ايادی و معاريف معاشرت نمود ب پس بهتخلص آواره شهرت يافت ه ما بين بهائيان ب

جوار پر انوار نصائح و مواعظ گهر بار بشنيد و عودت  عّكا رفته چندی دره ب ۱۳۲۴اشتغال گرفت و سفری در سال 

رش كم يا و محترم گرديد و امو پرداخت و در اغلب بالد پی اين مقصد سفر نمود و همه جا مشهور تبليغه كرد باز ب

ه منتشر ساخت و نسبت ب تاريخ جامعی برای اين امر كرده با طبع ژالتين در ايران تنظيمه گذشت و شروع ب،بيش مي

عالقه و بستگی  روحانی و عقايد عقلی و عرفانی اين امر همه جا اظهار كمال تمام تعاليم و دستورهای اخالقی و

 با نهايت دقت از  و عادت قديم داشت دست نتوانست كشيد و طبيعت نمود ولی از بعضی تمايالت و عادات كه،مي

۹۶۳ --- 
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فاش  و اعتبار او ابهٰی او مجالس و معاشر بودند برای حفظ مقام امر انظار بهائيان مستور كرد و برخی هم كه با 

ی و داشت توّق لبهاءكه از مقام عظمت حضرت عبدا نمودند و او خود هم محض خشوع و خشيت و امتناناتی،نمي

حضور در محضر ه رفته تشرف ب عّكاه كرد و سفری ديگر در ايام حرب عمومی ب،ناچار مراعات مي تحّفظ را

قرار گرفته با برخی از  مراجعت نمود و در ايام انقالب جهانی تحت تاثير افراطی حاصل كرده لبهاءحضرت عبدا

گرفتند و از آنجام(انجام) مرام و مقصود باز ولی دانايان جلو  افراط روده مفرطين خواست در اين حزب معتدل ب

حيفا ه را ب افتاد و حضرت ولی امر الّله وي  اتفاق ابهٰی ر مركز عهد و ميثاق تا چون واقعه مدهشه غروب نّي داشتند

مؤمنين گرديد و امر  حدود نسبت اعمالی واقع شد كه منفور بعضی از فرمودند در آن طلبيده مأمور انگلستان

و جمعی از  جمع و نشر تاريخ برآمد و با محفل روحانی مصر مخالفت كرد مصر وارد شده بصدده دند و ببعودتش دا

 محضر حضرت ولی امر الّله شكايت كرد و رهنمائيش را خواستنده ب شّبان تند رو با وی توافق نمودند و چون محفل

كوشيدند راست نگرديد و نسبت بصّحت  و مالش حيفا طلبيدند و در تقويم حاله مخالفت گذاشت و او را ب اءبن

خط اصل نگريست ازين بابت اعتراض  اعتراض داشت و همينكه الواح را بعين لبهاءحضرت عبدا الواح وصايای

 محفل روحانی پرداخت و ببغداد  اءته بمذاكره در امور مذكور با اعضاطاعت نمود ولی ببيروت رف نتوانست و اظهار

۹۶۴ --- 

كّل وارد و التصّد قواكل  كه تلگراف حضرت ورقه عليا بدينمضمون رسيد التطمئنو امن بود مشغول القإاترفته 

سخنانش ه اعتنائی ب همدان و طهران درآمده خبرش منتشر گرديده ديگره و ب قائل الجرم مطرود بهائيان گشت

 و از طعن و قدح بدستياریبا اين امر و مؤمنين پرداخته كتبی ممل نهايت معاندت و مضادته نكردند و از آنگاه ب

قلع و قمع كوشيد و بهر وسيله ميسر و ممكن بود  انواع وسائل و دسائس برایه معاندين قديم طبع و نشر كرد و ب

نكردند و او را بحالش واگذاشتند تا  حسب دستور مبارك ادنی مقابلتی با عملياتشه و احبا و مؤمنين ب متوسل گرديد

 خائب و خاسر گردد .
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الوصف و پس از عودت از هند بر همان منوال بتبليغ و  ز بهائيان پارسی شهير آقا مال بهرام اختر خاوری سابقو ا    

كه در بخش سابق آورديم بفتوای شيخ محّمد  چون بنوعی ۱۳۱۵خدمات درين امر اهتمام جست و در سال  انواع

شهيد كردند نامه تظلم مفصل بميرزا علی  دهمجتهد مقيم يزد آقا غالمحسين بناتكی را بقساوت شدي جعفر سبزواری

عزيز خان خواجه نزد ارباب جمشيد  اعظم نوشت و صدر شيخ را نفی بلد نمود و عريضه را بواسطه اصغر خان صدر

 انتقام و قصاص غالمحسين  فرستاد نوشت كه اين مّلا بهرام كيست و ادعای شديدش بهر تاجر و مالك شهير زردشتی

۹۶۵ --- 

ارباب مذكور بانجمن  دهيد كه زردشتی حق مداخله درين قبيل امور ندارد وای چيست شما او را پند بناتكی بر

برای  محاكمه و بازخواست طلبيد ولی شّدت نكردند و او بسالی ديگره ب ناصری يزد نوشت و انجمن مال بهرام را

ی درب دكهء خسرو خّرم شاهی ويرا جلو نمود و نوبت بمبئی) و چندی اقامت و سفربمئی(ه تبليغ و غيره با عائله ب

بهائی هستم و بيدرنگ سدره و كشتی كه با او بود  بهائی و او جواب گفت كه پرسيدند كه زردشتی هستی (يا) گرفته

دانست و بمداخله پليس خالص شد و ،نمي آوردند و ضربی شديد وارد ساختند و مال بهرام لغت هندی گرفته در

حكمران يزد اراضی واسعه را در پيش كوه يزد با  جالل الدوله ۱۳۲۰برگشت و از سال  چندی بوطن باالخره پس از

نام گذاشت و او و زنش همدم السلطه مال  جزئی قيمت خريد و بتظاهر انتساب بدين امر عباس آباده ب كاريزی كهنه

ر و اردشيرجی صاحب مذكو و از فالحت و باغداری وی مطلع بودند بواسطه انجمن ناصری بهرام را ميشناختند

نمود كه تمامت متفرقه  ايران و هم بشفاعت آقا حاج ميرزا محمود افنان ويرا وادار هندوستانی سرپرست زردشتيان

و غيرهما  خانوار پارسيان از قبيل برادرش آقا كيومرث و شاه سياه وخش ملكی خود را بفروخت و باتفاق پانزده

 را نيز مال بهرام داد و جالل الدوله كارهای كاريز و ساختمان يف آنخانوارهابانزمين بائر رفته قرار گرفتند و مصار

 ۹۶۶--- 

مصاريف بسيار شد و زمين را آباد و كاريز را تعمير  و ديگر كارها را همه بمال بهرام واگذاشت الجرم او متحمل

زده خانوار مذكور هم تن از پان برخاست و سه ۱۳۲۱محصول رسيد ولی فتنه مذبحه سال  كرد و موقع برداشت
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روزی  متفرق ساخت و مال بهرام و سائرين را از اخذ محصول و منافع ممانعت كرده بشهادت رسيدند و جالل الدوله

جواب گفت كه  از مال بهرام تمامت اسناد قراردادها را طلب كرده مال بهرام السلطنهبواسطه پيشكارش حاجی مسعود

را  ايشان ماندند و زمين لم يزرع را آباد كردند حال چگونه ممكن است ولناكپانزده خانوار مدتی در اين صحرای ه

تمام سرمايه زندگانی را از كف گذاشته و منافع و قيمت  از حقوقشان محروم كرد و من حسب ميل و حكم شاهزاده

بگريزيم و شاهزاده كه انتقاعی نگرفته  اينجا مصرف كردم آيا كدام قانون و شريعت و وجدان روا ميدارد آنها را در

مدتی رمد گرفت آنگاه  و اذيت كردند كه تمامت اسناد را داد و چشمش از اثر ضرب حكم داد چندان زدند

بود و از  ولی در تمامت قلمرو حكومتش برای اين طايفه قتل و غارت برپا شاهزاده امر نمود كه هر كجا خواهد رود

 وز سرگردان و حيران با قوتی اليموت بسر برد و باالخره عريضهر هيچ طرفی گذشتن امنيت نداشت الجرم نه شبانه

 قاسم آباد برساند و از آنجا بمهدی آباد محل سكونته ب بشاهزاده داده التجا كرد تا توانست با لباس مبدل خود را

۹۶۷ --- 

لبش از قريه به كه ويرا در كاشان تبليغ كرد در ط سابقش رفته مختفی و پنهان شد و كيخسرو پور خداداد مذكور

كه من آمدم تا ترا از اين جا حركت  مهدی آباد ويرا يافته نصيحت گفته شرح اوضاع بيان نمود قريه شتافت تا در

چنانكه آقا غالمحسين ترمه  كمين احباب اند و هر يك را در هر بيغوله بيابند ميدرنددر دهم زيرا كه اعدا از هر سو

در جعبه تعبيه  را جدا كرده الخره درندگان خونخوار او را يافته سرشگشت و با باف يزدی بكوهستان متواری

جعبه را  خانه اش فرستادند همينكه زنش سره عنوان ميوه به و هديه ب كردند و برگی چند از درختان بر آن نهادند

 يست و درافتاد و با چنين اوضاع مكث در اينجا ابدًا مصلحت ن جای ميوه چشمش بر سر بريده شوهره برداشت ب

حسن آباد بلوك ه شدند و سه شب بيراهه رفتند تا ب پارسی رهسپار اءشب سوار بر استر باتفاق تنی از احب همان

الّله چار يكی از قاتلين احبای يزد اسدنبد دُگ هنُ سوی طهران رفتند و در منزله تن راهبر بيراهه گرفته ب و يك رسيدند

دستور مشير الممالك يزدی معروف برای  ی آب خانه اش سر بريد و حسبكه استاد علی اكبر را در جو نام مذكور
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مستحفظ طرق بذل و بخشش كرد تا ويرا  تفنگچيانه شد و مبلغی نقود ب ,و انتقام دولت در آنجا بود نجات از قصاص

 همراهی كرده بنائين رساندند و باالخره بطهران رفت محروس داشته

۹۶۸ --- 

بسرپرستی امور او قرار گرفت و ارباب نهايت  خانه اش رفتهه ارباب جمشيد مذكور ب و پس از دو روز حسب اصرار

با كمال  لبهاءحضرت عبدا او نموده ويرا محرم خود ساخت و او نيز حسب تعاليم مخصوصهه ب مالطفت و احترام

د و در طهران برای بو انجام خدمت داده مساعدت نمود و مدت دوازده سال با او راستی و صداقت در كارهای ارباب

و حاجی  حاجی ميرزا محّمد تقی ابن ابهره را تعقيب كرد و شاهزاده ب استرداد اموال و حقوق خود جالل الدوله و

 محفل روحانی مال بهرام را باينطريق ساكت كردند كه اگر ميرزا محمود افنان ملتجی گشت و آنان حسب شور در

 تعرض باحباب خواهند نمود و جالل الدوله خود با مال بهرام محال اخری تعقيب شود بستگان ظّل السلطان در بالد و

خسارتهايش را نيز ادا كند ولی وفا  لبهاءبعالوه ط روبرو شده درخواست كرد كه ويرا تعقيب ننمايد و تعهد نمود كه

نگاشتند و درهامش  شاهزاده شرحیه ب لبهاءنكرد و مال بهرام با عائلهاش در مضيقه شدند و حضرت عبدا بوعد و عهد

و محض اطاعت از حكم كتاب  داشتند كه مال بهرام برای درم و دينار در خدمت تو حاضر نشد بدينمضمون مرقوم

لوح مقدار چهار  او را بعمل نياری منتظر خسران عظيم باش و او پس از زيارت چنين رفتار نمود اگر ترضيه خاطر

 يست و پنجاه تومان نقد بمال بهرام داده خواهش كرد كهدو هزار زرع واقع در پشت جالليه خود را مع

۹۶۹ --- 

نسبت بطلب و خسارت مال بهرام سه در صد نميشد  بنويسد و اگر چه مبلغ مذكور لبهاءرضايت خود را بمحضر عبدا

حيفا شد ايامی در جوار فضل و الطاف حضرت  رهسپار ارض ۱۳۳۵رضايت داد و بالجمله مال بهرام بسال  ولی او

با نهايت صفا و اخالص موفق بود تا تقريبًا در سن  كام دل بگرفت و بطهران باز آمده بانواع خدمات ايمانيه لبهاءبداع

واسعه اختر خاوری مدفون شد و عائله  وفات يافت و در گلستان جاويد قبرستان بهائی ۱۳۴۹سال ه ب هفتاد سالگی

الوصف استاد مدرسه و دانشمند و نويسنده  اد جوانمرد سابقديگر از معاريف بهائيان پارسی است .يادگار از اوست
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دستور تير انداز و مؤبدان همی بد از او  و حائز مقامی ارجمند در اين امر عاقبت زردشتيان خصوصًا يگانه پارسيان

 س از آناغوإ و اغرإ كردند تا ويرا پ سرپرست را كه از جانب بزرگان پارسيان هند در يزد بود گفتند و بشوتن نامی

نيست بتحريك دستوران از مدرسه  تعليم و تربيت نوبادكان بدين جرم كه سدره و كشتی همه مشقات متعاديه در

خان را در كرمان بخوراندن  قتل و اذيت و تحقير و خانه نشين نمودند و باالخره كيخسروه ب خارج كردند و تهديد

 و استاد جوانمرد را نيز  دست فريدون كرمانی قتل كردندرئيس را چنانچه مينكاريم ب زهر هالك و ماستر خدابخش

۹۷۰ --- 

شتافته نزد ارباب  طهرانه نشين گرديد و پس از چندی بعلت ايذإ و تحقير اعدا بقتل كردند و ناچار خانه ه تهديد ب

ی و اخالقی و معارف گشته چهار سال بسر برد ولی از جهت انجذاب دينی و جمشيد بهمن شهير متصدی مراسالت

نمود و  يزده عودت ب ,رئيس و مرئوس اداره دلخوش نشد و استعفا كرده عدم رضايت از اوضاع تربيتی و اخالقی

و  معين كردند ولی معرضين متعصبين پيوسته موجبات انزجار تدريس در مدرسهه را ب زردشتيان حسب االحتياج وي

بندد ،دانستند سدره و كشتی نمی،پشت پا زد و همه مي تیتقاليد زردشه كره و آزارش را فراهم آوردند و برای اينكه ب

اوهام و خرافات از مابينشان صرف  شدند و بالجمله عمر خود را در نشر معارف و تربيت زردشتيان و ازاله متعرضش

قدرت قلم نافذ داشت و تا  دولت اولياءه در نگارش نامه های تظلم و داد خواهی ب كرد و در مواقع فتن و بليات

سالگی درگذشت  ۵۸سن  در ۱۳۴۷سال ه و خدمات امريه مشاربالبنان بود و باالخره ب رين نفس در محافل اهل بهاآخ

جاويد حسين آباد  غايت اعزاز در گلستانه ب ,داب بهائی تجهيز و تكفين شدهه آب و حسب وصيت شفاهی و كتبيش

 : و اخالص باين بيت تمثل نمودوصيت نامه از شدت ايمان  رستاق يزد مدفون گرديد و چون در آغاز

 محروم مباش و حلقه بر در زن                             هر چند درون خانه راهت ندهند 

 

۹۷۱ --- 

 نقش كردند و او نخست پارسی است كه مراسم تجهيز بهائی لذا فرزندانش بر لوحه سنگ آرامگاهش آيات بديعه
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ماستر خدابخش  جواب هفت پرسش او است . د خطاب باو و دربا وی مجری گشت و لوح مشهور بنام شير مر

ه ب علوم و معارف داشت و پس از فراغت از تحصيالت اوليه در وطن تحصيله مذكور در صغر سن شوق شديد ب

مال كاووس نزد پرفسور كادوسچی ايدلجی كانكاه كه  بمبائی شتافت و مدت چهارده سال در مدرسه مال فيروز پور

عربی بياموخت و بدرجه رفيعه در  ی بود لغت گجراتی و انگليسی و اوستا و زند و پهلوی و فارسیبزرگ دانشمند

انجمن ناصری زرتشتيان  يزد نموده عضوه زردشتی و كتب و احوالشان رسيد و مراجعت ب اطالعات عميقه از كيش

علميه اش گواهی  ميت مقاماتدرجه كه يگانه و بيگانه بر اهه فضلش منتشر گشت ب گرديد و در اندك زمانی صيت

ترجمه  فارسیه و كتاب گلدسته چمن مطبوع در بمبائی را از انگليسی ب رسيدند،پايه دانشش نميه دادند دستوران ب

محبت با اين طايفه داشت و پيوسته نصرت و مساعدت نمود  امر بديع نكرد ولی كماله نمود و هر چند اظهار ايمان ب

 عده ئی را در كمال مهربانی حفظ و نگهداری كرد از قتل كه در بخش سابق نگاشتيم ۱۳۲۱در فتنه مذبحه سال  و

 محفوظ و مصون داشت و نيز در موقعی كه دستوران يزد

۹۷۲ --- 

كردند و در بزرگ ثمين سوختند و سنگهای قبور را  نام گلستان دادگاه قيامه تخريب قبرستان بهائی پارسی به ب

تاديه قيمت نمود و انجمن ناچار  ت و رسيدگی كرده در انجمن ناصری تقاضایاستماع بشتاف محضه شكستند ب

كنند مقاومت كرده مانع شد و  خواستند اعضای بهائی انجمن ناصری را معزول ندستورا پرداختند و نيز در موقعی كه

ر نمود و لذا باالخره مقهو را به كامله مقنعه داده ايشانطرح كردند اجو ابهٰی امر  همينكه سئواالتی چند در خصوص

مدرسه كيخسروی يزد  فرزانه داشتند تنی از زرتشتيان را گماشته تا غفلًة در جنب ن دانشمنده آبا همه احتياجات كه ب

ه آغشته ب حال حسرت و اندوه مجتمع شده جسده و بستگان و دوستان ب را هدف شليك گلوله ساخته گريخت وي

بالينش حاضر كردند دكتر پس از معاينه در حاليكه ه ب ر انگليس راكرياس مدرسه نقل دادند و دكته ب خون

بر لب رانده گفت سالها بايد تا  غايت حزن و اندوه عبارت " افسوس ماستر عزيز "ه از اشك تر شد ب ديدگانش

ه شد و پس از چند ما شهود آرد و مادر آن مظلوم از شدت حزن و جزع و فزع ديوانه عرصهه روزگار چنين مردی ب



701 
 

 اءتظلمات كه برای جز سال بود و با همه واقع و سنش پنجاه و پنج ۱۳۳۶سال  درگذشت و واقعه شهادت ماستر در

 نتيجه نداد و برادر ماستر آقا مهربان نام داشت در سوگواری دولت ايران شده مسببين و مرتكبين ب

 ---۹۷۳ --- 

 وی اين ابيات بسرود :

 از اين داغ شرر بار جگر سوز

 شراری در دل و جانها بر افروز                

 كه بامستر خداوند از ره كين

 چه كردند آن بد انديشان بی دين                

 فريدون نامی از اشرار كرمان

 مصّمم شد ز تحريكات ايشان                

 به ششلول آن بد انديش بد آئين

 بكشت آن پشتبان ملت و دين                

 مدرسه در نيمهء روزبجنب 

 بكشتش آن سيه بخت سيه روز                

 به ماه فرودين و فرودين روز

 گذشت از اين جهان با حسرت و سوز                

ماستر خدابخش بسيار محزون و دلخون شديم ولی  در لوحی چنين صادر فرمود " از شهادت لبهاءو حضرت عبدا

جهان روشن غريق دريای عفو و غفران گردد و پرتو  هائيان داشت آن جان پاك دربه بدانيد كه چون محبت ب يقين

 عباس "    لبهاءعبدا                                    ۱۳۳۷رجب  ۲ بهٰی اال لبهاءروشن نمايد و عليكم و عليكن ا ايزدی او را

۹۷۴ --- 
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 ود شرح احوالش چنين نگاشت : " موطن اصلیاست كه خو از معاريف فضالی اين امر از قسمت يزد فاضل يزدی 

 تحصيالت مقدماتی اين عبد در اصفهان و دو سال هم اين عبد قصبه ندوشن كه در شانزده فرسخی يزد واقع بوده

وطن ه ب ابن الّذئب ) بود و در اصفهان نيز متاهل شدم و چون ( در حوزه درس خارج حاجی شيخ محّمد تقی نجفی

ه قصبه تفت بردند پس از ورود و اشتغال به امامت جماعت ب لی تفت يزد اين عبد را برایاصلی مراجعت كردم اها

امر مبارك ه طولی نكشيد كه تصديق اين عبد ب تبليغ نفوس پرداختمه ايمان شدم و به بعد از دو سال موفق ب امامت

مرحوم جالل الدوله بردند و آن ه برا  انداز شد علمای تفت و يزد شكايت اين بنده،يزد و تفت طنين در مسامع اهالی

مالطفت مرا نوازش فرمود  انواعه بود و ماموری برای احضار اين عبد فرستاد پس از حضور ب مرحوم در محل ييالقی

از نه  تبليغ چهار نفر از اجزای مّهم او موّفق شدم و پسه در آنجا بودم ب تبليغ اجزای خود نمود نه روز كهه و امر ب

بيشتر شد تا آنكه مؤذن مسجد خود اين عبد بعد از اذان  تفت داد پس از ورود ضديت اهالیه اجعت بمر ٴروز اجازه

غير ممكن ديدم پياده از تفت بسمت آباده و از  كرد چون اقامت خود را در تفت،تصريح اسم لعن ميه عبد را ب اين

رسيدم ضوضای اصفهان شروع شد  اشانكه طهران رهسپار شدم چون به مسافرت كردم و از آنجا ب اصفهانه آنجا ب

 طهران رسيدمه چون ب

۹۷۵ --- 

ميرزا سياوش كه منشی ارباب ه يزد هم ممكن نبود ب خبر ضوضای يزد شنيدم چون در طهران بيكار و مراجعت به

ضبط ايشان مرا بوهن آباد پيشاويه برای  من كاری رجوع كند كه بتوانم از عهده برآيمه ملتجی شدم كه ب جمشيد بود

بدوم و مواظب دروزار و خرمنها بكنم  زار پيادهود و بايستی از صبح تا شب در خارچون هوا گرم ب محصول فرستادند

ناگوار يزد حاصل شده بود با حال  الجمله آرامش در اوضاع،طهران نمودم در آن وقت فیه ب مريض شدم و عودت

ورود نمودم و در ضمن  مرحوم حاجی سّيد ميرزای افنان طهران به يزد رفتم و در منزل ناتوان و تب باز پياده از

اطالع دادم آن  فرار عيال خود را با طفل شيريش از تفت به جالل الدوله ئی ورود خود را و غارت خانه و،قصيده

 مروست در نزد آقايان افنان بفرستيده در يزد صالح نيست او را ب مرحوم افنان گفته بود كه توقف فاضله مرحوم ب
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كرده بودند فقط مرحوم حاجی سّيد ميرزا و حاجی سّيد  كه در موقع ضوضا جميع افنان بسمت بوانات فارس فرار چه

عبد را بهمراهی رعايای خود كه از اهل بوانات  و حاجی ميرزا آقای افنان در يزد بودند پس آقايان مزبور اين مهدی

شيراز رفتم ت و بلوك بوانات ب ه اقامت در مروستخدمت آقايان افنان فرستادند پس از يكما مروسته بودند ب

 نداشت الدوله اوضاع امری شيراز انتظامی ءبا وجود كفايت و اقتدار عال الدوله بود ءحكومت شيراز با عال

۹۷۶ --- 

 فكر اين عبد نيفتاد از حسن تصادف حضرته گرفتم و كسی ب و احباب هم مضطرب بودند در كاروانسرائی منزل

خان ميفرمايد ،در الواح مقدسه او را بها قلي لبهاءعبدا كه حضرت آاءن معظم الملك روحی لتربته الفدخا،جعفر علی

فريدون ببرد ايشان با كمال ه مرا بهمراه خود ب فوج بود و عازم اصفهان اين بزرگوار از من تفّقد نمود خواستج مير پن

صدمات وارده بر اين عبد را نمود در  آورد جبرانرا در خدمت خود با درشكه مخصوص تا شهرضا  احترام اين عبد

و خواهران خود آمده بسيار  بدستجرد كه يكی از دهات جر قوئيه اصفهان است بنزد مادر شهرضا خبر يافتم كه عيالم

نجا ه آتصديق اين عبد ب معظم الملك و مساعدت ايشان بدستجرد رفتم چون شهرت اجازه حضرته مسرور شدم و ب

لمای آن بلوك شد ع حسن استقبال پذيرفتند بنوعی كه سبب حسادت و رقابته ب قريه مرا ود اعيان آنمنتشر نشده ب

جا دوباره  عداوت علما و وعاظ بود و چهار سال در آنجا اقامت نمودم در آن مانع از اظهار اءرؤس ٴولی نفوذ و سلطه

بر من غالب شد نزديك شد كه  و خمودتنور ايمان ضعيف  بساط آخوندی و محراب و منبر مبسوط شد رفته رفته

بسوزاند لذا از آنجا صرف نظر و قطع عالقه  نار غرور خرمن عمر و هستی مرا ٴانوار ايمان از قلب زائل و شعلهٴ اشعه

 نمودم،نمودم و با رعايت حكمت با احباب معاشرت و مراوده مي كرده به يزد مراجعت

۹۷۷ --- 

 ٴزاحمت دوستان مشغول شدم و از سنهمسافرت و مه بريدم و ب دم و دل از اهل و عيالتا آنكه اين پرده رقيق را نيز دري

شرح احوال آواره چنين نوشت " در ه ميگذرانم " و راجع ب مسافرت و سير در اطراف عمریه هجری تا كنون ب ۱۳۳۷

 قريه از مضافات يزد واصلی اين بنده است آمدند و اين  قريه ندوشن كه وطنه هجری قمری اهالی تفت ب ۱۳۱۹ سنه
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امامت مسجد خودشان بردند پس از ورود چنين  تفت برای ٴقصبهه تفت واقع است و اين عبد را بفرسخی  ۱۵در 

عالوه مالقاتهای ه مؤالفت محكم شد كه ب مؤانست و ٴحّدی رشتهه كه با مشار اليه اليف و جليس كشته ب تصادف شد

در منزل او و از صبح دوشنبه تا شب  عبد شيم روز جمعه از صبح تا شب ايندو روز بايستی با هم با تصادفی هفته ئی

داشت ،نزد اين عبد مكتوم نمي چنان محرم اسرار يكديگر شديم كه از اعمال و افعال خود در او در منزل اين بنده بود

ه ه الفدإ در ايام اهللا بلتربت به تفت برادر بزرگ او حضرت حاجی مّلا محّمد علی روحی و چون قبل از رفتن اين بنده

داده بودند لذا  عّكا شهرته بود و پس از مراجعت از مكه حّجاج تشرف او را ب حضور جمال مبارك مشرف شده

مّهم  از تفت تبعيد نمودند و چون آن مظلوم امام راتب دو مسجد را مظلوم بشرارت اشرار و برادر نا مهربانش آن

 خائف تصاحب نموده بود بهائيان تفت كامًال از او منزجر و آن دو مسجد راتفت بود پس از او عبد الحسين آواره 

۹۷۸ --- 

 منزل اين عبد آمد بدون مالحظه و تأمل ايمانه كه آواره ب شنبهايمان شدم صبح دوه بودند لكن چون اين عبد موفق ب

و پس از تصديق و تبليغ سه نفر از  موافقت و تمايل نمود خود را اظهار داشتم و مشار اليه نيز استيحاش نكرد و اظهار

مشكل شد ناچار بر جالی وطن شد شبانه  اسم بهائی شهرت يافت و چون زيست او در تفته خودش ب اهل محله

ه است رهسپار شد و از آنجا ب سمت يزد كه پنج فرسخ مسافته آمد و نزديك طلوع فجر پياده ب عبد برای توديع اين

تاسيس مكتبی  مساعدت احبابه اردستان رفت و در آنجا به احبای رستاق ب اعانته بلوك رستاق يزد و از آنجا ب

جل  لبهاءساحت اقدس فرستاد و از حضرت عبداه اشعاری با عريضه ب برای اطفال نمود و چون طبع شعری داشت

اب و تطويل و ما در اينجا محض اجتناب از اطن. يافت اسمه االعلی تمنای تخلص نمود و از مركز عهد آواره تخلص

 نمائيم .،التفصيل مركز مّهم يزد اكتفا ميكثير احوال و اعداد بهمين تعداد از

                *********************** 

۹۷۹ --- 

 تركّيه           
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 ر مسيرحاصل كرد كه اوًال در عراق و ثانيًا در كردستان و ثالثًا د ممالك عثمانيه از اوائل اين امر ارتباط بتاريخ بديع

امور مهمه و اماكن تاريخيه و متبركه تحقق يافت كه  تا اسالمبول و ادرنه و باالخره در عّكا و حيفا بهاءاهللاحضرت 

منع از  بهاءاهللاز آنرو كه حضرت  همه آنها در بخشهای سابقه مذكور ميباشد و اّما در قسمت تركيه شرح و تفصيل

بديع فائز گرديدند و  ستعداد كامل هم موجود نبود لذا چند تنی بايمانفرمودند و ا تبليغ و نشر اين امر در آنجا

آطنه و ازمير  و جمعيتهائی كه اكثر آنها از ايرانيان بودند در اسالمبول و خصوصًا در اواخر دوره عهد و ميثاق محافل

و غيرهما  شيدائی تاجرحسين صادق زاده معلم و حاجی حسينقلی  و غيرها فراهم بودند و خصوصًا در اسالمبول ميرزا

 عثمانی كه در طول مدت اين امر حكم فرمائی داشتند نخست بانواع خدمات در اين امر قيام ميكردند و سالطين

عبد الحميد بودند و دوره ميثاق با سلطان اخير تماس  سلطان عبد المجيد ديگر سلطان عبد العزيز و ديگر سلطان

دالور داشت و وسعت خاكش بيش از همه ممالك  يبًا دو مليون سپاه منظمسلطان عبد الحميد خان عثمانی تقر داشت

ليره عايد ميدادند و ثروتش را سالطين  بود و از چندين چشمه مداخل ميگرفت كه هر يك روزانه هزار عرصه دول

 ه گرفتار داد و معذلك همه روز دولت قرضه هنگام محاربه با يونان از مال خود ده مليون ب وعالم آرزو ميكردند 

۹۸۰ --- 

 وقضيه يمن در ميان بود  يونانيان و يومی در بليهء ارامنه و وقتی واقعه كريت و نوبتی روزی گرفتارای بود ،حادثه

 .فصًال در بخش سابق مسطور ميباشدرفتنش و غيرها م سختيهای او و باالخره از ميان

                ******************* 

۹۸۱ --- 

 ستان روسيهترك         

نگاشتيم و متجاوز از سالی بعد از غروب شمس جمال  واقعات و احوال رجال آنحدود را در بخش ششم كما ينبغی   

را در بخش ششم ضمن اوضاع اصفهان آورديم  آقا ميرزا ابو الفضل گلپايگانی كه سابقه احوالش ۱۳۱۱سال ه ب ابهٰی 

قند بدآنجا عودت كرد و پس از سمر سطين نگاشته ميكردد ازاين بخش ضمن اوضاع و احوال فل و تمامت آن در
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و آقا ميرزا ابو الفضل در اوائل  برای اقامت رسيد لبهاءگلپايگانی از محضر حضرت عبدا ماهی چند آقا سّيد مهدی

بدين نام و نشان  اءكه اعض حسب االمر محفل روحانی تاسيس گرديد ۱۳۱۳و در سال  رهسپار عّكا گشت ۱۳۱۲سال 

يزدی ، حاجی عبد الرسول  استاد علی اكبر يزدی ( شهيد ) ، آقا حسينعلی احمداف دند ميرزا عبد الكريم اردبيلی ،بو

ميالنی ، مّلا يوسفعلی  آقا مشهدی يوسفاظم و آقا سّيد مهدی گلپايگانی ،محّمد ك يزدی ، آقا محّمد رضا بن حاجی

در  اق ناقضين عّكا پی در پی رسيد و هر چند تاثيرات سّيئهسال اور رشتی ، آقا مير علی اصغر اسكوئی و در همان

 موجب نگرانی گشت چه در باب امالك امرّيه اختالفی شديد فردی نكرد ولی امری ديگر فيمابين جامعه رخ داد كه

 احمد افنان برای  وآقا سّيد كنند بهائی قباله نام جمعيته خواستند امالك مذكور را ب،حادث گرديد و برخی مي

۹۸۲ --- 

ميرزا محّمد تقی ابهری رسيد و بدفع  افنان مقيم بود و ديگران مخالفت داشتند و ناگهان حاجیسرپرستی امالك 

عيان گرديد همگی ناقضين مخالفين  اختالف از مابين زائل شد و هم قضيه نقض كامًال آشكار او مفاسد پرداخت هم

ميثاق گرفتند و نيز درين سنه  ق االذكار برای جلوس مركزروزی جشن مجلل در باغ مشر و شبانه عهد را شناختند

برقرار ساختند و آقا سّيد  ذكور نونهاالن بهائی در يكی از بيوت محوطه مشرق االذكار مكتب غير رسمی برای ۱۳۱۴

عمارتی  لبهاءموجب دستور حضرت عبداه تدريس پرداختند و به يزدی ب مهدی گلپليگانی و حاجی ميرزا حسين

 ديگر تمام شد و اجازه از ۱۳۱۴بنياد كردند كه در نيمه سال  درسه در سمت جنوب شرقی باغ مشرق االذكاربرای م

ه و آقا ميرزا علی افنان قطعه زمين ديگر خريد متصل ب دولت گرفتند تحت تعليم معلمين مذكور مدرسه افتتاح كردند

ملحق بمحوطه مشرق االذكار نموده مكتب  ی كردهمشرق االذكار ساختند چنانچه خانه ديگر نيز خريدار باغ محوطه

اسكوئی سالهائی تعليم ميداد و بعدًا  بهائی را نيز بانجا آورده رسمی ساختند و آقا شيخ احمد غير رسمی مؤّسسه بنات

راجع  لبهاءحسب تاكيدات حضرت عبدا ۱۳۱۷ سابق الذكر بنام معلمه خانم نيز بتعليم پرداخت وبسال دختر سينای

 اهل بها در اسحار بمشارق االذكار بهائيان عشق آباد بتوجه

۹۸۳ --- 
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فوقانی عمارت بتالوت آيات و استماع مناجات پرداختند و  سحرها دسته دسته بباغ مشرق االذكار رفته در بيت وسيع

كه  گرفت و آقا حسينعلی احمداف يزدی مصمم شد فكر بنياد مشرق االذكار كه از چند سال در مغزها بود قوت لذا

منفردًا و مشتركًا بدين عزيمت شدند ولی  تصدی بنا نموده الی سی هزار صرف كند و كسانی ديگر نيز منفردًا

ساكن يزد گذاشت و او با كبر سن  حاجی ميرزا محّمد تقی افنان ٴعهدهه تصدی اين امر عظيم را ب لبهاءحضرت عبدا

عشق آباد آمد و در اين سال شماره ه ب نجام اين مقصدبرای ا ۱۳۱۹داشت در اواسط سال  كه متجاوز از هفتاد سال

آمده تشويق بمهاجرت و مسافرت  صغيرًا و كبيرًا متجاوز از يكهزار شد و حاجی ميرزا حيدر علی بهائيان ساكن آنجا

ش يزد گرديد و در آن هنگام ش نمود و لوحی برای استاد علی اكبر معمار رسيده عازم تبليغ برای تبليغ خصوصًا بيزد

جريده عشق آباد  در ستون تلگرافات ۱۳۲۱ربيع االول  ۱۹گذشت تا اينكه در  ماه از شروع بنياد مشرق االذكار

وكيل  رخ داد و روزی ديگر از حاجی ميرزا محمود بپدرش حاجی نوشتند كه در يزد بر بهائيان هيجان عمومی

 همه روزه مكاتيب از يگانه و بيگانه در بابو لكن سالمتيم و  الدوله تلگرافی باين مضمون آمد شهر منقلب است

 واقعات وصول يافت و شيخ مهدی عم ابن استاد علی اكبر

۹۸۴ --- 

 برادرش استاد كاظم در حاليكه زياده از دو هزار نفر هجوم ربيع االول در محله تل در خانه ۲۹كه خبر داد در يوم 

تعصب و خشم از ارتفاع مشرق االذكار عشق آباد برپا  ایآوردند شهيد گرديد و با اينكه مذبحه عظمی را غالبًا بر

و سنگ كشی مشغول كار بودند در سال  همه روزه يكصد و پنجاه تن عمله و نجار و حداد و ارابه دار و آجر كردند

ه مذكوره يزد بفارس گريخت و بعدًا ب محمود ابن ارشد حاجی وكيل الدوله افنان كه از هنگامه حاجی ميرزا ۱۳۲۲

محفل روحانی در  اءاعض پدر واالگهر نمود وه رفت بعشق آباد آمده بماند و مساعدت ب ابهٰی ا و زيارت محضر عّك

محمود افنان ، آقا ميرزا عبد الكريم اردبيلی ، آقا حسينعلی احمداف يزدی ، آقا مّلا  اين سنين چنين بود حاجی ميرزا

يزدی ، آقا  اف،ب اصفهانی ، حاجی عبد الرسول علید رضا اربايوسفعلی رشتی ، آقا سّيد مهدی گلپايگانی ،آقا محّم

ه شهيد و ب عّباسوف ميالنی ، آقا عبدالوهاب بن استاد علی اكبر معمار مشهدی يوسف حسين اف ميالنی ، آقا علی اكبر
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 ازيهاز خانمهای مؤمنه پاريس بعد از مالقات اهل بها در قفق مسيو دريفوس و مس بارنی و تنی ديگر ۱۳۲۴سال 

خانه علی اكبر عّبا سوف ميالنی منزل كردند و يك صورت  تركستان آمدند و در عشق آباد استقبال با جالل شده در

 غرافی جمع در جلو ايوان نيم ساخته مشرق االذكار گرفته فتو

۹۸۵ --- 

زده نفری مدرسه تاسيس و نيز درين سنه كميته نو شد و بمرو و بخارا و سمرقند نيز رفتند آنگاه بايران عودت نمودند

و نيز درين سال بعلت هيجان نائره حرب بين  برای تبليغ منعقد گرديد كه مبلغين بممالك و بالد فرستاد و هم كميته

در قفقاز وقوع يافت و هر چند احّبا مداخله  انقالبات در داخل حاصل گرديد و مقاتله مسلمين و ارامنه روس و ژاپون

نظميه جمعی مسّلح بمحله حسين آباد كه  ولی برخی معاندين تفتين كردند و از جانب مصون ماندند نداشتند همگی

استاد حاجی كه محل انعقاد احتفال بود هدف  مجمع داشتند شبانه محاصره و تير اندازی كردند و خانه اين مظلومان

گ كوبيدند ولی در روز نظميه قنداق تفن كردند و صاحب خانه و داماد و برادر زنش را سر و دست و پا از تير بسيار

بنإ  ۱۳۲۵محبوسين را مرخص نمود و بسال  مطلع از دسيسه معاندين گرديده معذرت خواست و بهدايت مؤمنين

ميرزا محمود و محفل روحانی  حاجیه تمام شد و حاجی وكيل الدوله جميع امور و محاسبات را ب مشرق االذكار

جوی رفت و در سال  و سالی ديگر اين امر بچهار ۱۳۲۸ت در سال عازم عّكا گش ۱۳۲۵شوال  ۸سپرده در جمعه 

 يالدی شروع شد كه م ۱۹۱۴ / ۱۳۳۲يافت و نفوذ اين امر در سكنه بومی تركستان بسال  دارالتعليم اناثيه تاسيس ۱۳۳۰

۹۸۶ --- 

حمن رعبدال اهاف و از خانزادهای قديم مملكت و از عقال و كفات ايمان آورد آنگ،خان پهلواندر تاشكند اصغر

 جوهریه شدند و فرخ خان قاضی فاضل و شاعر معروف متخلص ب سياح مدير مجله االصالح و برخی ديگر فائز

ه ميرزا فاضل قبًال در اثر مسافرت به و معروف ب منجذب گرديد و از مؤمنين قصبه اوش در اقصای فرغانه موسوم

م در هنگامه كبير روسيه بنام  ۱۹۱۸ ساله و ب ۱۳۳۶سال ه بگرديده در آنحدود بذر ايمان افشاند و  عشق آباد مؤمن

طرفی قحطی شديد در ايران و  بدبختی و عسرت شروع شد از ۱۳۳۵شهيد گشت و در سال  بهائيت در دست اشرار
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نگرديد و از طرفی  بغايت گوشيدند(كوشيدند)؟؟؟تا هيچ عائله بهائی دچار عسرت و هالكت تركستان و غيره بهائيان

ايران و  منظور مدافعه از مقاالت مندرجه در جرائده خورشيد خاور بٴ ب كبير روسيه برخاست و نيز مجلهنقالديگر ا

آمد  دوره سه ساله محفل روحانی بسر ۱۳۳۶گرديد و در سال  ضد اين امر منتشر كردند تاسيسه تركيه كه معاندين ب

 شد و مجموع وكال بيست نفر شدند و دوازده تن راانتخاب  و انتخاب جديد شروع گرديد و از هر بيست نفر يك نفر

حسين اف ميالنی ، آقا سّيد مهدی گلپايگانی ، آقا ميرزا  عضويت محفل روحانی انتخاب كردند آقا مشهدی يوسفه ب

 يزدی ، آقا مير علی اصغر تقی اف اسكوئی  فباقرا اف رشتی ، آقا شيخ محّمد علی قائنی ، آقا عبد الوهابجعفر مهدی

۹۸۷--- 

ميالنی آقا احمد حسين اف ميالنی ، آقا ميرزا منير  عبد الكريم باقر اف يزدی ، آقا مشهدی علی علی اصغر اف، استاد 

ميالنی ، و كميته اتحاد جوانان و قرائت خانه  قزوينی حاجی احمد عليوف يزدی ، آقا محّمد حسين عّبا سوف نبيل زاده

كميته مدرسه و محفل خيرّيه و غيرها  خاور و كميته مشرق االذكار وكميته خدمت و كميته خورشيد  محمودّيه و

حكمروا گرديد و در خوقند در  انقالب و اختالف و عدم انتظام و فقد امنيت در سراسر مملكت تاسيس كردند ولی

وسفعلی بن مّلا ي جمعی كثير مقتول و بيش از نيمه شهر محروق گرديد ميرزا جالل محاربه بين مسلمين و حكومت كه

ابراهيم تبريزی  مهدی قراباغی كشته شد تمام اموالش بغارت رفت و مشهدی رشتی بدست ارامنه مقتول گشت و سّيد

محاربه واقع  عشق آباد و چهار جوی و بادكوبه فيمابين مسلمين و حكومت بدست پليسهای ارمنی بقتل رسيد و در

مقصد نا  الفت محفل روحانی برقرار شد كه هم اعضإ هماصالح بمخ گرديد و در اثنإ آن هنگامه محفل سّری بنام

 و عاقبت محفل روحانی با حكمت و تدبير آنرا از ميان برد و راه معلوم بود توليد اختالف شديد فيمابين جامعه كردند

 اخبار و استخبار نداشتند و چون خبر قرب ورود بلشويك مكاتبه و مخابره ارض مقصود مقطوع بوده اهل بها وسيله

 اهالی بلد رسيد و حكاياتی هول انگيز بشنيدند افرادًا و بسمع

۹۸۸ --- 
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فيروزه محل تابستانی واقعه در چهار فرسخی ه مؤمنين باء ای از اغني،اجتماعًا همه گريختند و محفل روحانی نيز با عده

كه كليه اهالی بلد مقرر گرديد ولو آن و جلسهای مركب از پنجاه نفر منعقد ساختند و مشورت نمودند و رفتند

اجتماع عمومی فراهم  نكند و چهار تن را برای ابالغ دستور فرستادند تا در مشرق االذكار بگريزند تنی از احبا فرار

در  كسی از احبا نگريخت و فقط قبل از شور و دستور مذكور محفل ساخته امر را به همگی ابالغ نمودند الجرم

 تأسی كرده ماندند چهار تن مامور مذكور چون بهر ابالغ مسلمانان نيز از بهائيان عائله بهائی تا سرحد ايران رفتند و

 نزديك بان بود كه مقتول شوند ولی برخی ديگر كه آنان انجام ماموريت بفيروزه برميگشتند دچار جمع سفاك شده

قليل بود و با مسلمانان  و تجن چون عده بهائيان آنجا شناختند رسيده نجات دادند ولی در محاربه چهار جوی،مي را

كردند و بعد از غلبه بالشويك دسته از آنان كه  برای نشان دادن عدم مداخله در آن امور در مسجد اجتماع ايرانی

جمع هجوم آوردند و چهل و  بر آن بودند بی اجازه از رئيس قشون شايد بصرف مخالفت با مسلمانان از ارامنه گويند

نه تن بهائی بودند كه از  مجروح ساختند و باقی متفرق و متواری گشتند و از مقتولينرا  يك نفر را مقتول و جمعی

 سوختند و چون جمعيت بخانه های اهالی ريخته غصب و آتش معانده مسلمان و ارمنی

۹۸۹ --- 

ت ميان يكی از زنان بهائی برای عفت و عصم در آن گريختند،غارت كردند و زنان و اطفال متوحش شده بهر سو مي

آقا موسی عوض اف تبريزی كه در اين واقعه  را در چاه انداخته مجروح و مقتول شده و بعد از چند روز خويش

رهسپار شدند و اسامی مقتولين بهائی چنين  بقية السيف از بهائيان و خاندان را از تجن بيرون كشيد مجروح شده بود

ميرزا ابن مشهدی حسين ميالنی ، آقا اسد الّله حسين  ين فرج اف ،آقا ابراهيم فرج الّله ميالنی ، و برادرش آقا حس است .

فرج اف اسكوئی ، كربالئی حسن عّبا سوف تبريزی آقا  تبريزی ، استاد عباس سليمان اف تبريزی ، ميرزا علی اكبر اف

 شق آباد نيزمشهدی علی عسكر باويلی و در واقعات ع بابا عمو اسمعيل اف سيسانی ، آقا علی خليفه باويلی ، حسن

بلشويكها شهر عشق آباد در ابنام يكی از صاحب  دكانها و اموال بسيار از بهائيان از ميان رفت و پس از تصرف

مفصل كورپاتكسنگی را كه  حدود مقتول شد پالتارايسكی خواندند و خيابان خود كه در آن منصبان و مبلغان
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را با مبالغی نقود بحيفا  عاقبت آقا ميرزا مهدی رشتی خويشكوچه آزادی ناميدند و  االذكار در آن واقع است،مشرق

 و استقرار يافت و  حكومت بلشويكی قرار ۱۳۳۷مصر ارسال نمود و در سال  آورده توسط گرد برساند و نيز مبلغی 

۹۹۰ --- 

نام  صد كرسی داشت تاسيس گرديد و مهندس كاتوليكی ولكوفسالون بزرگ مشرق االذكار كه (گنجايش) نه 

 مهندسی وی صورت گرفت صالون مذكور را نيز بساخت و دره ب ه بهائيان را دوست ميداشت و بنإ مشرق االذكارك

بساختند و در زيارتنامه كه در حقش صادر فرمودند  درگذشت و بهائيان مرقدش را در قبرستان روسها اءخالل بن

محفل روحانی بهائيان را  ۱۳۳۸ و بسالاست كه من خود در تشييع آن جنازه مباركه حاضر بودم  چنين مذكور

يافت و محفل روحانی كه تا  مخصوص برای دفترخانه و تشكيل جلسات محفل تخصيص رسميت دادند و عمارتی

و ناظم و منشی و  ميشد هفته دو بار انعقاد يافت و دفترخانه محفل همه روزه باز اين وقت در هفته يكبار منعقد

بودند و  و مهيای اجرای مقررات جلسات و پذيرائی افراد رجوعات پيوسته حاضر تحويلدار و دو كاتب و پيشخدمت

شد كه با دو مدرسه ديگر حاوی بيش از چهار صد تن از  نيز كودكستان دارای متجاوز از يكصد كودك تاسيس

روپائی انعقاد يافت و خطابه و تبليغ برای طالبين ا در خانه آقا ضيإ الّله اصغر زاده مجلس ۱۳۴۰بودند و بسال  نونهاالن

نداشت و الجرم بسالون مشرق االذكار نقل  سه سال بنوعی اجتماع مضاعف شد كه سالون خانه گنجايش در طول

و غيرهما متجاوز از دويست الی سيصد  هفته يك بار منعقد شده و طالبين مستمعين از روس و ارامنه نمودند كه در

 تن شدند و آقای سّيد

۹۹۱ --- 

كرد و جمعی مقبل و محب و قريب به مؤمن شدند و هم ،مي گانی خطابه ميداد و مترجم بروسی ترجمهمهدی گلپاي

تأثير محيط در برخی از محّبين اين فكر پيدا شد كه  دوره انتخاب سه ساله محفل منقضی شد و بعلت ۱۳۴۰ در سال

ابين عموم طبقات نوزده تن بدينطريق از م بايد از فقرا و كسبه باشند ولی بدون حصول ادنی انقالبی محفل اءاعض

آقا محّمد حسين عّباسوف ميالنی ، آقا  وف يزدیآقا سّيد مهدی گلپايگانی ، حاجی عبد الرسول علي انتخاب شدند
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آقا علی اكبر خليل اف ميالنی ،  آقا حسين حسين اف كرمرودی ، آقا حسينعلی عسكراف يزدی ، ميرزا حسين زنجانی ،

 آقا علی اصغر ملك آقا ميرزا باقر رضا يوف بشرويه ، آقا احمد آقا حسين اف ميالنی ، اسكوئی ،آقا محّمد رضا يوف 

ميالنی ،  ، آقا اسد الّله محّمد اف ميالنی ، آقا مشهدی علی علی اف ٴاروميه محّمد اف اسكوئی ، آقا محّمد آقا زنيل اف

حسن  قا ميرزا حسين علی اف اسكوئی ، آقا مشهدی اكبريزدی ، آ آقا صادق تقی اف شيروانی ، آقا عزيز الّله علی اف

 تقريبًا دو سال امتداد يافت و در اواسط سال دوم خبر سانحه اف ميالنی ، آقا مشهدی رضا اف يزدی اين محفل

انتخابات محافل روحانی از جانب حضرت ولی امر  عظمی غروب نير ميثاق رسيد و پس از هشت ماه دستور جديد

 پرداختند تا بعد از ختم محاربه عمومی كه مجددًا انی بيامد و محفل مذكور منحل شده بانتخاب جديدرّب الّله شوقی

۹۹۲ --- 

حاصل شد مكتوبی از آقا شيخ محّمد علی  مركز ميثاق نهضت و نشاطی بديع در بهائيان شرق و غرب جريان قلمه ب

و پزشكان خواهش كردند كه  تدال خارج شداز اع لبهاءرسيد مشعر بود كه مزاج حضرت عبدا قائنی از بيروت

حيفا هستند تا در پنجم  زائرين را امر عودت دادند جز دو تن از نسوان غربی كه در چندی تحرير نفرمايند و تمامت

حضرت ورقه مباركه  روحانی مشهد خطاب بمحفل روحانی عشق آباد رسيد كه تلگرافی از محفل ۱۹۲۱دكا بر سنه 

آهنگ سفر فرمودند و  جهان الهیه ازين جهان ب لبهاءدادند كه حضرت عبدا روحانی طهران خبر عليا تلگرافًا بمحفل

نگذشته همگی  تن مامور شدند و احاد بهائيانرا بصالون خواستند و ساعتی فی الحال از جانب محفل روحانی چند

 تند تا آنكه آقا سّيد مهدیدر صالون مجتمع شدند و ميگريس دست از كار شسته بيامدند و زياده از پانصد نفر

آمده باهنگ حزين صورت تلگراف خواند و  مجلسه گلپايگانی رئيس محفل روحانی پس از فراغت از مشورت ب

تمامت نقاط امری تركستان خبر داد و ه ب داد و فغان از قلوب حاضرين برخاست آنگاه محفل تلگرافًا خبر حزن انگيز

 روز تعطيل عمومی نهاده برای  ندن تلگراف استفسار كردند و چهار شبانهاطمينان و ايقان بل در ضمن محض حصول

۹۹۳ --- 
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روز سوم سّيد حسين  نسوان در حجرات مدرسه ذكور مجلس عزا برقرار گرديد و دردر صالون محفل و برای  لرجا

آمدند آقا سّيد حسين  ازیو هم ميرزا مهدی مّلايشان با دسته از مسلمانان قفق قاضی مسلمين با جمعی كثير از ايرانيان

گلپايگانی نطقی  بر اهل عالم در محاسن اتفاق ادا نمود آنگاه آقا سّيد مهدی خطابه مفصل در تاثيرات اين فاجعه

 احزاب و اظهار امتنان از آنان بيان كرد و آقا ميرزا محّمد ثابت مفصل در ثمرات روابط حسنه و اتفاق حقيقی

اطراف صالون سر پا ايستاده و الواح و آيات بسيار  جمعيت بحّدی شد كه مردم در تركی ترجمه نمود وه ای ب،مراغه

دولت ايران كه همه روزه هنگام عصر ميامد در  شد و تقريبًا بيكساعت از شب گذشته آقا شمس علی نماينده خوانده

د و پس از ايامی چند محفل محافل عزا دائر ش شده با اجازهء بهائيان مجلس را برچيده و در خانه ها نيز مجلس حاضر

داشتند الفت دهد و در خانه احمد آقا  بين مّلای شيعيان و مدير مدرسه مظفری كه شهرت عناد روحانی خواست

نزد حكومت بافترا بيان كردند و لهذا  قريب هفتاد تن دعوت بصرف شام شدند و برخی مفسدين حسين اف ميالنی

تلگرافات متواليه از حضرت  از تحقيقات عذر خواستند و چندی نگذشتافسادی نيافته پس  بخانه ريختند و آالت

 طريق اسالمبول بدست  مباركه بعلت عدم امنيت طرق و قطع روابط پس از مدتی از ورقه عليا رسيد و الواح وصايا

۹۹۴ --- 

ر اين سال يافتند و د مشرق االذكار تالوت گرديده همگی روح اطمينان و سكون در مجمع عمومی بصالونآمده 

دينيه با علمإ اديان  از علما مادی مامور شدند كه با اعالن در جرائد مناظره بحسب دستور حكومت شوروی جمعی

مسلم و مسيحی و  كنند و در كلوب بلدی عشق آباد مجمعی مؤّلف از علمإ دينی نموده در باب الوهيت دفع اوهام

هيئتی كاملتر  اجو به مقنعه از ايرادات داد و باز در سالی ديگر بنوبت خود بهائی تشكيل يافت آقا سّيد مهدی دو بار

و هزاران  كلوب بلدی و ديگر در فضای باغ مشرق االذكار منعقد شد از علمإ مادی آمده دو مجلس محاوره يكی در

 آقاو هفت تن از علمإ طبيعی با نهايت حرارت گفتگو كردند  نفوس هر طايفه در دو ديسپوت مذكور مجتمع گشتند

از صدای كف زدن حضار ولوله در فضای باغ افتاد  سّيد مهدی با دكتر زينل اف كه مترجمش بود جوابها گفتند كه

ذهن حكومت را مشوش ساختند و در  رنجش خاطر طبيعيون شده در خارج بمغلطه كاری پرداختند موجب و اين
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روحانی را بدون هيچ تغييری امضا كرده  حفلجديده باين فئه اظهار مهربانی كرده نظامنامه م همان ايام حكومت

 و غيره بعنوان تخلف از قانون  ولی مواد و مقاصد و قوانينی را اعالن كردند و جمعی را از بهائی برسميت شناخت

۹۹۵ --- 

شفاعت محفل  سيم از مملكت گرفته تبعيد نمودند و بعضی از گرفتارها را بهالسيما قانون عدم اخراج زر و 

نام زمين اعظم را حاجی ه مشهور ب و اما راجع بمشرق االذكار در بخش ششم نگاشتيم كه زمين دند .مستخلص كر

از شخص اعظم نام خريد و  توسط استاد علی اكبر يزدی ۱۳۰۴حسب دستور در سال  ميرزا محّمد علی افنان شيرازی

عمارتی بر فوق آن  ر آن حوضخانه ومخارج افنان معظم مزبور در سمت ديگه و ب زمين مذكور شامل چند اطاقی بود

و جميع مجالس  عمارت كه در حال نيم ساختگی بود برپا و سمت معبد داشت ساخته گرديد و الی شانزده سال اين

 عّكاه استاد علی اكبر معمار مذكور ب ۱۳۱۱وقوع يافت تا در سال  عمومی و هفتگی و ذهاب و اياب امری در آنجا

را دستور فرمودند تا نقشه مشرق االذكار بر  وي مشرف بود و در آن ايام لبهاءبداحضور حضرت عه رفته ايامی ب

در  لبهاءدر آثار حضرت عبدا نموده بنظر مبارك رساند و متدرجًا بعلت تكرار ذكر مشرق االذكار اساس نه ترسيم

تاالر فوقانی عمارت در  و اهتمامی مخصوصی حاصل آمد و در اسحار بباغ مشرق االذكار بهائيان عشق آباد توجه

 و مناجات ميكردند و فكر و ذكر بنای مشرق االذكار در افكار و السن اجتماع كرده تالوت و استماع آيات

 گرديد و عدهء منفردًا و مشتركًا وجوهی بسيار  گذشت و از جانب محفل و افراد عرائض بحضور مبارك عرض،مي

۹۹۶ --- 

قطعه زمين در سمت شمالی زمين اعظم  آقا ميرزا علی بن آقا ميرزا افنان ۱۳۱۳تعهد كردند و بسال  اءبرای مصارف بن

بانجام آن اقدام  لبهاءحضرت عبدا نمود و چون افكار و اذكار در بنإ مشرق االذكار بكمال رسيد خريده بان ملحق

ه سالها نمايندگی مذكور را ك حاجی ميرزا محّمد تقی افنان برادر حاجی ميرزا محّمد علی ۱۳۱۷فرمودند و در سال 

هفتاد و پنج در يزد ميزيست  عنوان وكيل الدوله معروف بود در آنسال بسن متجاوز ازه ب تجارتی دولت روس داشته

اصفهانی قطعه زمينی را  حاجی محّمد حسين ۱۳۱۸مشرق االذكار دادند و در سال اء باد و مباشرت بنماموريت عشق آ
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جامعه ه ب از آنرا برای ساختمان مشرق االذكار داد و نيم ديگر آنرانيمی  كه در سمت شمال زمين اعظم داشت

اعظم گشت و در همين سال حاجی ميرزا محّمد علی افنان  بفروخت و الجرم تمامت آن قطعه نيز ملحق بزمين

لبريز شد و در قرب وفات وصيت نمود كه چون  مشرق االذكار داشت پيمانه حياتش اءكه هميشه آرزوی بن مذكور

مقدس مصروف  اءفروخته شود برای آن بن مشرق االذكار شود بيست هزار منات از امالكش در عشق آباد وع بنيادشر

گرفت و پس از يكماه با  لی از او انجامعشق آباد آمد و استقبال مجّله ب ۱۳۱۹سال ه ب گردد و حاجی وكيل الدوله

 هزار ه ب در آنوقت تمام بهائيان عشق آباد و اطرافآنجا آغاز عمل نمود و  مساعدت محفل روحانی و عموم بهائيان

۹۹۷ --- 

را فروخته وجه نقد كردند و عموم بهائيان نيز هر يك  و نخست امالك حاجی ميرزا محّمد علی افنانرسيدند ،نمي

حواله حاجی ه هم نود و پنج امپريال ب لبهاءداده مبلغ شصت هزار منات فراهم گرديد و حضرت عبدا مقداری

در زمين اعظم اجتماع اهل بها شد و چند  ۱۳۲۰رجب سال  ۲۸اردكانی دادند و لذا در يوم جمعه  حسن امينابوال

بود كه دست بكار  ۱۳۲۰نه الثانی س جمادی ۱۸جای آوردند و اين در ه گذارده شكر و سپاس حق ب سنگی در ته بنا

ماه صيام سال مذكور و و در  اساسی مهّيا ساختند قديمی را خراب كرده برای بنياد و حفر تمام عمارت دِّبه ِجزدند و 

با جمعی كثير از  سوبوتيج والی بلد كه نيك فطرت بود و محبت ابرار در دل داشت بود ۱۹۰۴بر ماون ۲۸مطابق 

افراشته  حاضر شده و در وسط عمارت كه مرتفعتر از همه جا بود چادر حكومتی و هم جمعيتی كثير از بهائيان اءاعض

چيدند و فواكه و حلويات كه در خور حضور جنرال مذكور  ه فرشهای نفيس گستردند و ميز و كراسیزينت نمود

فضه قرار داشت در  ٴدر جعبهفارسی مرقوم شد و  خط روسی و همه حاضر ساختند و جنرال اوراق تاريخ بنا كه ب بود

يل الدوله نشانهای دولت روس و وك برای دفن مقرر گشت زير اولين سنگ بنا نهاد و در حاليكه حاجی محلی كه

 فتوغراف اجتماعی برداشتند آنوقت اطراف  لباس داشت و پهلوی جنرال سوبوتيج ايستاده بود امير بخارا نصب بر

۹۹۸ --- 
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منصبان در سراپرده نشسته چای و  سمنت محكم ساختند و سنگ اّمل بنا را گذاشتند پس با صاحب محل مذكور را با

 اءابراز شادمانی از جهت بن اهل بها نمودند و همگیه هار محّبت و مالطفت و رضا نسبت باظ شيرينی صرف گشت و

و وزرإ كامل انشإ و قرائت  مشتعل برحمد و ثنای الهی و ذكر خير سالطين عادل ٴخطابه معبد كردند و تنی از بهائيان

بكار نموده بسرعت  جام مذكور شروعدولت عادله رطب اللسان گشتند و پس از ان كرد و احاد بهائيان بمدح و دعای

كنبد و  خشت كاری تمام عمارت اتمام پذيرفت و در سال سوم و چهارم تمام مشغول شدند و در دوسال اّول

ناتمام باقی ماند و در سال پنجم كچ كاری و نقاشی و رنگ  سقفهای طبقه اّول و دوم نيز انجام يافت فقط سر مناره ها

كشيد كه چوب بست اطراف آن باز گرديد در  جلو سردر تمام گشت و پانزده سال طول اندرون كنيد و ايوان كاری

كاردانی خواستند لهذا اكنف كه مهندس  مشرق االذكار بنياد شد چون بهائيان از حكومت مهندس اولين سال كه

اكنف مهندس اين هر عشق آباد بنا گرديد و  گرديد و مقارن بنإ مشرق االذكار كليسای ملی نيز در كامل بود تعيين

 عمده عمارت بدين عظمت در  كمال فعاليت و جديت كار كرد و در حقيقت بكفايت او بود كه دو بنا بود و در

۹۹۹ --- 

سبب گرديد كه بعد از دو  با وصف اينحالت زياده از حد مقيد و خود رای بود و همينظرف دو سال ساخته شد ولی 

بود منصوب شد و  بجای او لكف كه مهندس ماهر و شخصی خوش اخالقشد و  سال از مهندس هر دو بنا معزول

كردند و  جّديت كاره را از ميدان ربود و بّناهای بهائی و نّجارها نيز ب الی آخر اين بنإ خدمت نمود و كوی سعادت

 و آهك و چهار آرچين پهنا و همين مقدار گود نمود و با سنگ بنإ عمارت بغايت محكم شد تمام زير ديوارها سه

كه كنبد باالی آن قرار گرفته از پائين و باال  كار كرده و زير ديوار كنبد با سنگ و سمنت پر كردند و تمام ديواری

آهن در و پايه ها بنوع  كار شده و باقی عمارت تمام با آجر و آهك ساخته گرديد و آالت آجر سبز و سمنت

است و يك رواق كه  آرچين ۵۱بلندی آن تا سر طوق  آرچين و ۱۷وسط كنبد  استحكام بهم وصل گشت و پهنای

شده و نيز يك  را احاطه نموده است و بهمين پهنا غرفه ها در باالی آن بنا هفت آرچين پهنا دارد دور فضای كنبد

 پهنا دارد دور رواق مذكور را احاطه كرده و هيكل عمارت را ايوان مع طبقه فوقانی آن كه هشت آرچين
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 طبقه ثانی باز باال رفته و از آنجا كنبد بنا شده و سقف كنبد از پشت بام ۱۵ولی تنوره كنبد مقدار خاتمه داده است 

 بهم اتصال داده شده و وسطهای آن با سيم مانند  با ستونهای مدور آهن تشكيل يافته و بواسطه آلتهای جديد

۱۰۰۰ --- 

با سمنت ريخته شده و بدين ترتيب سقف  اصله استدو رويه بافته گرديده ميان دو پنجره پنج انگشت فهای ،پنجره

باالی سقف زيرين واقع است  و سقف دويم كه نمايش روی كنبد را تشكيل ميدهد دو آرچين زيرين اتمام پذيرفت

و كلّيه عمارت نه ترك  اتصال دارد و در وسط دو سقف گردش با رجعت ممكن است ولی بواسطه آالت آهن بهم

است كه  واقع است ايوان رفيعی بنا شده و دو مناره دو طرف ايوان باال رفته مشرق االذكاراست و در قسمتی كه در 

عمارت بنوع مذكور بر قرار گرديد حاجی وكيل الدوله جميع  كه اساس ۹چهل آرچين ارتفاع دارد باری در سال 

محفل روحانی سپرد و در  حاجی ميرزا محمود و و محاسبات مشرق االذكار را مرتب نموده به نجل ارشد خود امور

راه آهن وداع كردند و برخی تا قزل آرواد و  عازم اراضی مقدسه گرديد عموم بهائيان در تاالر ۱۳۲۸ شوال ۸جمعه 

شتافت و چون بهائيان در سنين  و مقامات مقدسه لبهاءرفتند و حاجی بعزم زيارت حضرت عبدا مشايعته تا زه شهر ب

ماه خود كمال فتوت بنمود  مشرق االذكار فرستادند و حاجی ميرزا محمود افنان تا چند اولّيه از همه جا اعانات برای

سمت شمالی باغ را  گرد آوردند و تا سه سال ادامه بنا نمودند و يك قطعه زمين و بهائيان عشق آباد سی هزار منات

 مال  جنوب باغ و باالخره قطعه زمينی در كوچهء آزادی بسمت از مالك مسلمانش خريده ملحق كردند

۱۰۰۱ --- 

 شد تسليم نمود و نيم ديگر بخيراتاناثيه در آن تاسيس  مدرسه ۱۳۳۰در سال آقا ميرزا عبد الكريم اردبيلی بود 

متعلق بزنی روس و اطفالش بود خانه  و نيز قطعه ديگر كه بسمت شمال باغ در كوچه قزلكوايسكی واگذاشت

مشرق االذكار كردند كه مربع شد ولی  گرفتند و هر دو طبقه را ملحق بباغهفت هزار منات داده ب خريداری شد بمبلغ

 رخوت ۱۳۳۱باز در سال 

و در سال ديگر كميته تاسيس و وجوهی از بالد تركستان  كتبًا تشويق بعمل آمد لبهاءو تعطيل بود و از حضرت عبدا 
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از طبقه باال و پائين و پلهكانهای دو  وانهاسی هزار منات جمع شد و تا سه سال كچ (گچ)؟؟؟؟ كاری جميع اي مبلغه ب

باغ و كشيدن لوله های آب و  صراحيهای پائين و طبقه وسط و باالی بام و حوضهای وسط طرف ايوان و سه دوره

هزار منات جمع كردند و در  ۴۴ وجوه اتمام يافت و بهائيان مجتمع شده مبلغ ۱۳۳۵امور ديگر انجام گرفت در سال

تتمه كارهای باقی مانده را  عمومی بود پول روسيه تنزل فاحش داشت و چهار سال ديگر خر جنگاين هنگام كه اوا

بزرگ بسمت كوچه  و محجرهای سمنتی طرف سه كوچه را تمام نمودند و در آهنی انجام دادند ديوارهای آجری

 محاربه از ميان  ها بواسطه كردند و چون آهنهای سفارش داده برای مناره آزادی مقابل در مشرق االذكار را برقرار

۱۰۰۲ --- 

 سال تعطيل گرديده بود اتمام يافت و جلو ايوان را آقا ميرزارفت از نو تهيه كردند و لذا منارهها كه پانزده 

عمارتيكه باقی بود بكلی خراب كردند و بر جايش  ۱۳۳۷الكريم اردبيلی با مخارج خود ساخت و در سال عبد

مدت سه سال بساختند كه آن صالون  مشتمل بر غرف فوقانی برای جلوس نسوان دراجتماع عموم  صالونی برای

هزار  ۱۴كردند و من تمام الجهات  ميباشد و برای اين بنإ هم اعانهء عمومی جمع آوری ۱۹و عرضًا  ساجين ۳۸طوًال 

.ق مطابق  ه۱۳۳۹در سال  جهت محل اجتماع عمومی آسايش خاطر حاصل گرديد باالخره تومان مصرف شد و از

و فقط كچ كاری چهار چشمه  سال طول كشيد ۱۹عشق آباد اتمام يافت كه مدت ساختن  مشرق االذكار ۱۹۱۹سال 

مكرر اعانات  و برای مصاريف مشرق االذكار عالوه از وجوه جمع آوری شده سمنت جلوی آن باقی مانده بود

 يات عموم نسوان بهائی چندين بار پول جمع آوریساير وال متفرقه بهائيان عشق آباد و غيره و وصولی از بهائيان

 ۳۷۳۰مذكوره اراضی محوطه و طرف مشرق االذكار  كرده طال و زيور خود را دادند و مجموع وسعت هشت قطعه

و عمارت مشرق االذكار در نقطه وسطای آن واقع و در چهارگوشه باغ چهار عمارت بنا شده در سمت  ساجين

 خانه محموديه و بيت التبليغ و  ت مغرب شمالی دفترخانه محفل روحانی و قرائتمذكور اس شرقی صالون بزرگ

۱۰۰۳ --- 
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باغ مشجر و گلكاری و  اناثيه و سمت جنوب شرقی دارالتعليم ذكوريه واقع و باقی اراضی جهت جنوبی غربی مدرسه

های سرو ،درخت و اغلب اشجار تركهای نهگانه مشرق االذكار ترتيب يافت دارای خيابانهای نهگانه منتظم كه مطابق

 متنوع غرس شده و در مقابل هر يك از تركهای مشرق االذكار كاج است و گلهای مختلف االلوان با طراحيهای

كشيده موجود و بالجمله باغ  ورق طال حوض نه ترك با سنگ تراش رخته شده و كتبه های متنوع آب

باقی كه مقدار چهل اطاق  و سمت شرقی آن دو حياط طرف محدود بكوچه و خيابان است االذكار در سه،مشرق

كرد كه  خانه مذكور مال حاجی احمد علی اف يزدی بود و بملت تقديم كوچك و بزرگ عالی داشت و اين دو

 ساجين بالغ گردد و در وسط چهار خيابان شهر واقع باشد و ۴۶۶۰چون به باغ ملحق شود محوطه مشرق االذكار به 

چندين بار دست بدست رفت و تجديد شد بطور  ه نوزده سال طول كشيد و دفاتر محاسباتجمع مخارج برای آنك

با دقت تمام معين نمودند و  ۱۹۲۸ نيست ولی مطابق قيمتی كه مهندسين حكومت شوروی در سال صحت معلوم

ويست و بيست د ۲۲۰۰۰۰ايران  كه با پول ۵۵۰۰۰۰دادند پانصد و پنجاه هزار منات است  سواد آنرا بمحفل روحانی

م ۱۹۱۷ه .ق مطابق سال ۱۳۳۵سال ه ب بهائی فارسی خورشيد خاور در عشق آباد ٴو اّما مجله هزار تومان تطبيق گرديد .

 تاسيس

۱۰۰۴ --- 

نوشت و مقاالتی سودمند كه از ديگران منتشر ،مي گرديد و مدير مقتدرش آقا سّيد مهدی گلپايگانی با مقاالتی كه

خصوص اين امر همی جواب گفت و  ه گشت و مقاالت ضّديه جرائد مشهد را درموجب شهرت مجّل ساخت،مي

ايران منتشر ميگرديد و با  مجله را در حدود خود منع كردند و لذا از طريق گيالن در اقسام متعصبين خراسان ورود

و  جّده ب ت ولیشد منتشر بود و بعد از انقالب كبير چند بار تعطيل گش،مي همه معاندت و مقاومتی از مخالفين

تركستان  و اّما شرح احوال احاد مؤمنين عشق آباد و ديگر بالد .ع و نشر حاصل گرديدكوشش بهائيان اجازت طب

اوضاع  مهاجر بدانجا بودند و غالبًا احوال هر يك از مشاهير را ضمن روسيه كه همه تقريبًا از خاندان مؤمنين ايران و

سابقه نيست ولی محض آنكه خالی از ذكر احبا نشود عدهء  ج باعاده و تكرارو احوال مسقط الراسش نگاشتيم احتيا
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را شرح سابقه احوال ضمن اوضاع  از آنجمله آقا سّيد مهدی از اعراف فّعالين ذی آثار آنجا .گردد،مشاهير ذكر مي از

غروب جمال قدم آنجا  تا بغداد رفت و در ابهٰی ششم آورديم كه بعزم زيارت محضر  و احوال اصفهان در بخش

 بسر برد و  لبهاءسوی عّكا شتافت و قريب ده ماه در جوار حضرت عبداه ب بشنيد و پس از شش ماه و اندی اقامت

۱۰۰۵ --- 

مناقب حضرت مولی الوری بسرود و در نسخهء يكی از آنها و هم در  ابهٰی قصائدی غّرا در مصيبت غروب جمال 

القدس سنة الصعود ايام تشرفی بها و قرئها احد  ه مرثية انشد تهافی ساحةوی موجود است چنين نگاشته هذ خطكه به 

و مطلع و نبذهء از ابيات قصيده ای كه مشتعل  و مجمع الثابتين و انا كنت من الحاضرين لبهاءبمحضرة عبدا ولياءمن اال

 نا عطف نموده چنين است :و ث مدحه است و در وسط تجديد مطلع كرده عنان بيان را از مرثيه ب بر نود و چهار بيت

 صحراه صبح كه از ابر ژاله ريخت ب

 دشت ز انبوه پاله شد چو ثژّيا                                                   

 باد سبك سير و ابر تيره برانگيخت

 سيل ز دامان كوه و موج ز دريا                                              

 يض ابر بهاریصفحه غبر از ف

 همچه دل من شد از غبار مبّرا                                                

 سوخت بهامون ربيع عود قصاری

 بيخت بصحرا نسيم عنبر سارا                                               

 شانه بكاكل كشيد سنبل و بنهاد

 و سمه بر ابروی ناز نرگس شهال                                          

 تا كشدش شاهد نظاره در آغوش

 ناميه آراست چهر الله عصرا                                              
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 زانبهی ياسمين و سوسن و نسرين

 بست بخيل نظاره راه تماشا                                                

۱۰۰۶ --- 

 ای زغم شده پر خون بادل خود گفتم

 گهی سوختی در آتش سودادير                                       

 خلق بصحرا شدند عارف و عامی

 چند نشينی بحجره يكه و تنها                                           

 خيمه بگلزار زن كه افعی غم را

 ردين شود اعمیچشم ز دشت زم                                   

 درد دل داغدار خويش حكيمان

 از مدد الله كرده اند مداوا                                           

 اهل نظر غالب از تفرج گلشن

 شيشه اندوه را زنند بخارا                                            

 بردمش آخر ز جا بحيله و افسون

 تا كنمش از فراق يار شكيبا                                      

 صحرا ديدم بسان چهرهء وامق

 هامون ديدم برنگ طّره عذرا                                   

 بر سر سنبل نشسته گرد تحّسر

 بر جگر كل شكسته خار تقاضا                                      

 گشته كبود از طپانچه چهره سوسن
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 وزير قان زرد گشته صورت نيسا                                       

 گونه بخون رنگ كرده الله نعمان

 غنچه بتن پيرهن دريده سراپا                                          

۱۰۰۷ --- 

 توده نرگس چو چشم ابر گهر ريز

 ه طور شررزاتل شقايق چو كو                                            

 طّره سنبل ز تاب هجر پريشان

 دفتر نسرين ز باد قهر مجّزا                                                     

 بسته نفس در درون سينه قمری

 گشته گره در كلوی بلبل آوا                                                 

 فاخته چون گوی كرده چهره نيكوی

 سرو چو چوگان نموده قامت رعنا                                          

 بيد ز باد قضا بلرزه چو مجنون

 كاج ز سوز درون بناله چو ليلی                                              

 سر زده خورشيد محشر از افق دشت

 ستاده خيره چه حربا من متحير                                                

 قافيه رفت از كفم چنانكه ز حسرت

 با زندانست طبع من الف ازيا                                                 

   با خود گفتم چه روی داده بگيتی

 وز چه بپا گشته اين قيامت عظمی                                        
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 دايهء ابر بهار داشت بپستان

 در عوض شير زهر قاتل گويا                                                

 با سپه قهر كرد بگلشن

 برده ز گلشن گل و شكوفه بيغما                                          

۱۰۰۸ --- 

 گر نه قيامت قيام كرده بعالم

 گشته چون شب دهما صبح منير از چه                                        

 گر نه چمن را دل از غمی شده پژمان

 بهر چه از سر كشيده معجر ديبا                                                  

 گر نه يكی شمس از اينجهان شده آفل

 از چه سيه پوش گشته بقعه بيضا                                                 

 بجيب تفكربرده من زار سر 

 كز كه توان گشت ازين معامله جويا                                          

 ناگه از شاخ بلبلی بصد افغان

 بانگ برآورد كای چو من شده شيدا                                        

 گوش فرا دار خون زديده فرو ريز

 گرز منت جام آگهی است تمنا                                              

 دست قضا زين چمن ربود يكی گل

 كا ز رخ او رنگ و بو گرفتی گلها                                        

 باد اجل سنبلی نمود پريشان
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 كا ز خم مويش گره فكند بدلها                                       

 گشت خزان گلشنی كه از گل رويش

 محو بدی عندليب و شيفته ورقا                                                   

 گشت بمغرب نهان مهی كه ز چهرش

 مشعلهء مهر بر فروخت ز جانها                                                   

۱۰۰۹ --- 

 گم شد ازين شهر يوسفی كه فراقش

 ريخت ز چشم سپهر اشك زليخا                                              

 آنكه بپا كرد محشر از قد موزون

 و آنكه عيان ساخت جنت از رخ زيبا                                         

 خست دل دلبران بناوك مژگان

 بست سر سروران بزلف چليپا                                                    

 كرد نمايان آتش موسی ز چهر

 آب خضر از عقيق سخت هويدا                                                

احضار فرمودند ويرا مامور بدآنحدود و اقامت در  عّكاه و چون در آن ايام آقا ميرزا ابوالفضل را از تركستان روسيه ب

و بهائيان  ۱۳۱۱عشق آباد شتافت در سال ه ب تركستان نمودند الجرم پس از توقف مدت ده ماه در عّكا عشق آباد و

از مؤمنين مكتب محقری برای تعليم  نظر باظهار برخی ۱۳۱۲عمومًا بورودش خرم شدند و در سال  حدود آن

ميرزا حسين معلم تنی چند از صغار  طريق تاسيس گرديد كه آقا سّيد مهدی بمساعدت حاجی نونهاالن اين فئه بدين

جمع نموده بتدريس و  اعظم كه تفصيًال در بخش ششم و هم در اين بخش مذكور است نزميه را در محل موسوم ب
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رسمی استقرار  صورته منوال ماند تا عمارت مدرسه ساخته شد و دارالتعليم ب تعليم پرداخت و دو سال مكتب بدين

 بشغل ۱۳۱۹يافت و آقا سّيد مهدی تا سال 

۱۰۱۰ --- 

روسی با وی الفت حاصل نموده نزدش باموختن زبان  از صاحب منصبان مذكور اشتغال جست و در آنسال پنج تن

قونسولگری كنبد قابوس مامور گشت و او  چهار بسمت پرداختند و از كار مدرسه كناره گرفت تا يكی از آن فارسی

دولت آمد فئودرف از وجهأ عشق آباده برد ولی چون آقا سّيد مهدی بعزم بردن عائله ب را بعنوان مترجم با خود

فيه دبيری با حقوق كا حكومتی بود بصدد تاسيس مجله فارسی برآمد و او را برایٴ روسيه كه صاحب امتياز مطبعه

خانه و اثاثيه و  مجموعه ماورإ بحر خزر بر قرار كردند و آقا سّيد مهدی صاحب بنامٴ و مجله ۱۳۲۱اختيار نمود سنه 

و آقا سّيد  اربه روس و ژاپون مطبعه تعطيل و فئودرف مسافرعلت مح به ۱۳۲۴سكنی در عشق آباد گشت تا در سال 

 ۱۳۲۷سّيد مصطفی اصفهانی بتجارت چای پرداخت و بسال  شراكت آقاه مهدی بيكار شد و با عائله بشهر مرو رفته ب

 ۱۳۲۹كتاب مجموعه مذكوره واداشت كه تا بسال ه ب فئودرف باز بعشق آباد آمد و آقا سّيد مهدی را از مرو طلبيده

اميد بسمت كتابت و گاهی خود بتجارت  و در آنسال تعطيل شد و آقا سّيد مهدی گاهی در تجارتخانه بر قرار ماند

تلگراف كرده بعشق آباد  لبهاءعبدا آقا ميرزا ابوالفضل در مصر وفات كرد حضرت ۱۳۳۲در سال  مشغول شد تا چون

 لبيدند ولی او بعلتيوم ديگر آقا سّيد مهدی را بتلگراف ط خبر دادند و بهشت

۱۰۱۱ --- 

علی قائنی را بحيفا خواستند و او رفته ايامی چند در  موانع و مشكالتی كه داشت نتوانست رفت لذا آقا شيخ محّمد

پس از عودت بعشق آباد باتفاق آقا سّيد مهدی  عنايت بماند و اوراق و آثار آقا ميرزا ابوالفضل را باو دادند  كه جوار

تاليفات ادوار(ادوارد)؟؟؟ براون بنويسند و بنوعيكه در  بمعاونت ايادی امر الّله جوابی در حل اشتباهاترفته  طهرانه ب

كه عمر آقا ميرزا ابوالفضل  اءكشف الغط آقا شيخ محّمد علی مینگاريم بطهران رفته باتمام كتاب ضمن شرح حال

ابوالفضل و باقی بقلم آقا  حه بقلم آقا ميرزاو از كتاب مذكور مقدار يكصد و سی و دو صف نكرد موفق شدند  وفا
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كتابی برای تعليم و  دو عودت بعشق آباد نمودند و قريب شش ماه بخانه نشسته سّيد مهدی نگارش يافت پس هر

تعليم گشت و  نوشتند آنگاه با عائله بمرو كوچيده در مدرسه مشغول تدريس تربيت نونهاالن بهائی بنام دروس الديانه

 نموده و از آنجا سفری نيز برای طبع كتاب مذكور و مالقات بهائيان را استنساخ و تصحيح ااب كشف الغطو ضمنًا كت

در بخش سابق آورديم بهائيان عشق آباد تاسيس  چنانكه ۱۳۳۵بتاشكند و ديگر بالد تركستان رفت و سپس بسال 

خاور طبع و نشر نمود تا بسالی ديگر خورشيد  برای طبع مجله نمودند و آقا سّيد مهدی قيام كرده مجله انجمن

 الحق مينگاريم در اروپا جنگ بين المللی و در روسيه انقالب بنوعيكه در بخش

۱۰۱۲ --- 

بصدد تحصيل اجازه طبع و نشر مجله مذكوره  عظيم شد و حكومت اشتراكی تاسيس گرديد و بهائيان عشق آباد

بياورد و خورشيد خاور باز طلوع  قا سّيد مهدی را با عائله اشمهدی رشتی را بمرو فرستادند تا آ شدند و آقا ميرزا

با اشتراكيون برقرار گشته يوم  اجتماعی بعنوان مناظره دينّيه بهائيان ۱۳۳۸و در سال  كرده هفته يكبار طبع و نشر شد

ل در تاالر قريب سه سا و آقا سّيد مهدی فارس ميدان نطق و بيان گرديد و جلسات فيوم بر شهرت و عظمت بيفزود

مخالفين ماديين  استمرار يافت و شهرت قوت بيان و برهانش در مقابل مناظرات زمين مشرق االذكار كه شرح داديم

در عشق آباد  مذكوره چند بار مجامع مناظره با اديان بنام ديسپوت رسمًا حكومت ۱۳۳۹بهمه جا پيچيده و بسال 

متجاوز از دو هزار كس اثبات وجود الوهيت و لزوم مرّبی و  تاسيس كرد و در هر نوبت آقا سّيد مهدی با حضور

سين پيروان اديان مختلفه گرديد مسّرت و نشاط و تح مقاصد الهيه بنوعی با ادله و براهين بيان داشت كه موجب سائر

 سالی بعد از آن مجالس تكرار شد و آقا و صوت در كل اقطار و اشطار روسيه رفت و در سالی ديگر و هم صيتو

روحانی بهائيان عشق آباد بمسكو  از جانب محفل ۱۳۴۲و مدافع حارس ديانت بود به سال  سّيد مهدی مبارز فارس

 موفق بحّل اشكاالت حادثه بين اهل بها و حكومت رفته پنج ماه اقامت نمود و

۱۰۱۳ --- 
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يكبار طبع و منتشر ساخت و  گرفته باز آمد و ماهی اشتراكّيه گشت و اجازه طبع و نشر مجله را كه مدتی ممنوع شد

و تهذيب شّبان همت گماشت و مجامع  تعليمه مذكوره رياست محفل روحانی را بعهده داشته نيز ب در سنين اخيره

عقل و تدبير و ه ب تزيين مييافت و پير و جوان از بياناتش استفاده همی كردند و عمومی و خصوصی بحضورش

بيد او  بر محور اعتماد و اعتدال دوران كرد و همگی حل امور خويش انكفايت و حسن ادارهاش تمامت امور بهائي

 مقيم مسكو بدآنجا رفته مدت ششماه بقدر امكان سعی در نشر حسب خواهش بهائيان ۱۳۴۵واگذاشتند و در سال 

 ارالفنونكرده نسخ كثيره بدوائر دولتی و هم نسخهء بد نفحات الهيه نمود و رسالهای مشتمل بر تعاليم بهائی تنظيم

 ه.ق مطابق سنه۱۳۴۷امتداد و اهتمام نهاد و در سال  شرقی داده برگشت و كماكان در عشق آباد بخدمت روحانيه

 بهائيان بغايت تجليل جسد را بقبرستان خود مدفون ساختند مريض شده در اواخر ماه فيورال روسی وفات نمود ۱۹۲۸

 عشق آباد در تاريخ وفات چنين سرود . مدينهو آقا شيخ حيدر از فضال و معلمين و مبلغين ساكن 

 بمغرب شد نهان از حكم داور                                        زدشت خاوران مهدی منور         

 بماه دو پس از خورشيد خاور                                            اثيل المجد مهدی المعالی       

 عائله برجاست و از آثار قلمش يكی كتابو از آقا سّيد مهدی 

۱۰۱۴ --- 

ه ب ص ۴۳۸بقلم آقا ميرزا ابوالفضل و الی آخر  مذكور ميباشد كه از آغاز تا يكصد و سی و دو صفحه اءكشف الفط

نام بهائيت و سوسياليزم كه در ه بٴ ر تاشكند بطبع رسيد و ديگر رسالهد ۱۹۲۸و كتاب بسال  قلم وی نگارش يافت

صفحه كه حسب  ۱۴۴در  ابهٰی و مقصد سوسياليزم نوشت و ديگر رساله اثباتيه امر  از مرام ابهٰی اليم تفكيك تع

 فرستاد . اصفهانه تقاضای يكی از اخوانش نگاشته ب

صفحه گرد آورد و نيز چهار مقاله استداللی نخست  ۵۷در  ۱۹۲۱ديگر كتاب قواعد فارسی كه در عشق آباد بسال 

طبيعی موجود بوده و هست دوم در بيان اينكه  خدا جوئی و ديانت در مابين بشر مانند يك حّساينكه حّس  در بيان

چهارم در بيان حّد بشر در معرفت صانع و صفات  الطبيعه اءماور ٴائدش چيست سوم در اثبات وجود قوهو فو دين چه
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ی خورشيد خاور نشر داد و هم شماره ها ذات بحت بسيط و ديگر از آثار وی مقاالت متنوعه كه در آن و خصائص

آثاری در شأن وی و خدماتی كه  و قصايد و اشعار كه برخی بتخلص عراقی از وی برجا ماند و مقاالت متنوعه بسيار

 شيخ محّمد علی قائينی  ديگر از مشاهير ثابتين مؤمنين ساكن عشق آباد آقا . نمود صدور يافت ابهٰی در امر 

۱۰۱۵ --- 

عشق آباد ه "ب ۱۳۰۹"  خراسان چنانكه شرح داديم با عمش فاضل شهير قائينیششم در قسمت الوصف در بخش ،سابق

 لبهاءحضرت عبدا چند ماهی درگذشت و صورت زيارتی بعربيه فصحی از قلم در آمدند و فاضل ببخارا رفته پس از

روند و لذا  ارت مرقد ویصدور يافت و امر فرمودند كه جمعی نيابتًا بزي حاوی مقامات علميه و خدمات عظيمه اش

قبرستان ه ب عشق آباد پی زيارت مرقدش ببخارا رفتند تا آنكه جسدش را مرسوم گشت همه ساله جمعی از اهل بها در

و در سبزوار  بهائی عشق آباد انتقال دادند و آقا شيخ محّمدعلی دو سالی در عشق آباد ماند آنگاه سوی طهران آمد

را بقائين  گذشت و بطهران رسيد و سالی اقامت نمود عائله فاضل ند ولی بی خطرصدد دستگيريش برخاسته اعدا ب

دختر  بسر بردند آنگاه عودت بطهران كردند و سالی ماندند و با را در قائين ۱۳۱۳برد و در سالی اقامت جست و سال 

ويرا مامور يزد  واصل شده لبهاءاز قلم حضرت عبدا وحيده فاضل وصلت و اقتران نمود و سالی زيست و اثری

، وي لبهاءبرگشته سه سال اقامت كرد و حضرت عبدا طهرانه و لذا بدآنجا رفته هفت ماه به تبليغ پرداخت و ب فرمودند

 طالقانی بصوب مقصد روانه شدند و در اصفهان  مامور هندوستان فرمودند پس باتفاق آقا ميرزا حسن اديب را تلگرافًا

 ۱۰۱۶--- 

گرفتاری بچنگ اشرار و تحمل ضرب بسيار و ه در بخش سابق آورديم روی داد و پس از ك ٴفتنه ۱۳۲۱ ساله ب

شش روز در طويله حسب دستور  و بيغما رفتن اموال و اشيإ و رسيدن بقرب خطر قتل و حبس اصابهء جرح بر كتف

و از يوم  اری بطهران رسيدكاله و كمر چين و كيوه(گيوه)؟؟؟؟ با گه تغيير لباس مالئی ب ميرزا اسد الّله خان وزير با

فراهم نبودن زاد و مصاريف هفت ماه بسر برد و خانه  علته خروجش از طهران تا عودتش چهل روز گذشت و ب

يكسال و نيم در بمبئی بتدريس در مدرسه  گذاشت تهيه مصارف سفر كرده بهندوستان شتافت و قريب خود را برهن
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در جوار فضل و عنايت  حسب االجازه بعّكا رفت و كمتر از چهل روزمشغول گشت آنگاه  ابهٰی و هم بتبليغ امر 

و چهار  طهران آمده هيجده ماه در آنجا اقامت كرد پس حسب االمر ب زيست و مامور عودت بعشق آباد شد و قريب

ند تا برد و مدت اين سفر از يوم خروج از طهران برای ه عشق آباده ماه اقامت نموده تهيه سفر نموده عائله را ب

رسيد كه برای  لبهاءامری از حضرت عبدا سه سال طول كشيد و پس از ورود بعشق آباد و اقامت هفت ماه عودتش

و باالخره بحكم مجتهدين ويرا با  در خوسف پيدا شدند بدانسو رفت و فتنه در قائين برخاست مسئله ناقضين كه

 نمود و از يوم خروجش از  رم بعشق آباد عودتبيرون كرده اخراج وطن نمودند الج سواران مامورين از سرحد

۱۰۱۷ --- 

داخله احباب و تبليغ بيگانگان و تنظيم ه كشيد و از آن پس مقيم عشق آباد بوده ب آباد تا ورودش پنجماه طول،عشق

 سنين سفری دو ماهه بمرو و تاشكند نمود و چون وفات آقا ميرزا آن تعليم نوبادگان اشتغال داشت و در بين

ويرا تلگرافًا بحيفا طلبيد و مامور فرموده  لبهاءعبدا نوع مذكور حضرته لفضل گلپايگانی در مصر واقع شد بابوا

گذشت و پس از ماهی اقامت باتفاق آقا  دادند و از يوم خروجش از عشق آباد تا ورودش چهار ماه دستور عودت

پرداختند و عودت بعشق آباد اء كتاب كشف الغطم ماموريت و تتميم طهران رفتند و بانجاه ب سّيد مهدی گلپايگانی

و عنايت بسر برد و مدت  بارض حيفا نموده مدتی طويل در جوار فضل ۱۳۳۸سال  كردند و باالخره مسافرتی در

سرطان و نقاهت  تا عودتش سه سال گذشت و بعد از مراجعت دچار بيماری طول اين سفر از يوم خروج از عشق آباد

فاضل قائينی كه  درگذشت و در قبرستان بهائی عشق آباد جوار ۱۳۴۲ زيست و در سال گشته دو سال بدانحال

ادبيات فارسيه و عربيه  خاندان نبيل اكبر از وی برقرار است و او مردی فاضل در جسدش را انتقال دادند مدفون شد و

و مليح در تالوت  سيار زيبانسخ و خوش انشإ و ترسّل و لحن بديع و آهنگ ب اسالميه و صاحب خط زيبا خصوصًا در

 تركستان روسيه  تثبيت و نشر ميثاق و پيمان و در تربيت كبار و صغار بهائيان مناجات و الواح بود و خدماتی شايان در

۱۰۱۸ --- 
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و اقدام  فروع دينيه با صراحت و صرامتی كه در طبع داشت همی قيامپاسداری از آداب و حدود و ه انجام داد و ب

 وی كه غالبًا بخط مبارك شاهد مقام او درين امر ميباشد و در حق لبهاءبسيار صادره از حضرت عبدا نمود و آثار

بسيار از وی در دست است و از آثار معروف وی  های،زيبايش استنساخ گرديد و هم نامه آثار امريه كه بخط نسخ

گر برادران حاجی عبد الرسول و حاجی دي .تنظيم نمود دروس الديانه است كه برای تدريس نوبادگان بهائی رساله

و ابن عمشان آقا احمد نام بود و در عشق آباد  حسينعلی سابق الوصف برادر اصغرشان كه برادر امی احمد و آقا

اين امر در عشق آباد شركت داشتند و  الرسول و حاجی احمد در غالب خدمات در سبيلحاجی عبد وفات يافتند و

گرفته و حاجی عبد الرسول  خيره روسيه كه در بخش سابق آورديم بطهران آمده سكونتا باالخره بعد از انقالبات

ديگر استاد محّمد علی سلمانی شاعر معروف . نواده وسيعه پروين برقرار گرديدخا وفات يافت و از ايشان ۱۳۵۷بسال 

ح و وصف نموديم و در آنجا بخش ششم شر تا عّكا كه در بهاءاهللابهائی شده و مالزم و مهاجر با حضرت  از بابيان

 بيارميد و در سنين اخير حياتش  بسنواتی بدكانداری ميزيست و ظل عنايت مركز ميثاق ابهٰی  پس از غروب شمس

 ۱۰۱۹ --- 

وفات نمود و عائله برجا گذاشت  بعشق آباد رفته اقامت گزيد تا در آنجا ۱۳۱۴در سال  لبهاءحسب امر حضرت عبدا

 كه در وصف آن حضرت سرود برای نمونه ثبت مينمائيم . از شورو نبدهء از غزلهای پر 

 تا دين دل سپرديم بر عشق چون تو ياری

 غم گرد ما نگردد تا چون تو غمگساری                                                                  

 هر سو گذر نمائی بينی در انتظارت

 با چشم تر نشسته چون تو اميدواری                                                                       

 رحمی بما ضعيفان بنما كه حال ما را

 داند كسی كه باشد عمری در انتظاری                                                                 

 برخاستی و برخاست هر سو دو صد قيامت
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 شين و باز بنشان از خاطری غباریبن                

 تا شهره شد در آفاق چشمت بدلربائی                                                                          

 نگذاشت اهل دلرا در دست اختياری    

 ان بهاری يا باغ گل در اولبردم گم                                                                            

 ديدم كنون بهشتی نه باغ و نه بهاری   

 در باغ اگر خرامی فرياد و ناله خيزد                                                                           

 از عندليب و مرغان هر سو ز شاخساری 

 ايدل بكوش در عشق هر چند ميتوانی                                                                        

 يا گل بری بدامن يا جان دهی بخاری

 سّر بها نظر كن بر حال من ز رحمت                                                                       

 من تشنه و تو در لب حيات داری

۱۰۲۰ --- 

 :ايضًا

 ر تو دم زنیخواهی ز دوستی بها گ

 بايد كه پشت پا بوجود عدم زنی                                                                           

 در بارگاه قدس حقيقت رسی اگر

 در شاهراه نيستی اول قدم زنی                                                                            

 شو كه از تو برويد گل مرادچون خاك 

 تا بر سر از شقايق رحمت علم زنی                                                                    

 تا چند در ترازوی وسواس عقل دون
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 سنجی تو عشق را و دم از بيش و كم زنی

 گر ره بری بمكتب ديوانگان عشق                                                                     

 يكباره بر صحيفه دانش قلم زنی

 ساقی شراب انس در ايام گل بيار                                                                          

 تا كی دم از حكايت كاوس و جم زنی

 حرام بود از چه شد حالل اءسفك دم                                                                    

 زاهد بتو كه تير بصيد حرم زنی

 كاری بساز عمر گرانمايه درگذشت                                                                      

 زان پيشتر كه دست ندامت بهم زنی

  ای دل مجو ز سّر بها جز بها اگر                                                                           

 دست طلب بدامن اهل كرم زنی

۱۰۲۱--- 

 : ايضًا

 باده خورم چشم يار اگر بگذارد

 غم نخورم روزگار اگر بگذارد                                                              

 زلف رخش را توان مشاهده كردن

 گردش ليل و نهار اگر بگذارد                                                                

 دامن گل ميبرد نسيم بهر سو

 از سر كوی تو خار اگر بگذارد                                                             

 مجلس ما را بس است زمزمه عشق
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 طنبور و تار اگر بگذارد ٴناله                                                                 

 نرگس ساقی بسس است و باده باقی

 عربده باده خوار اگر بگذارد                                                               

 هست خطا با شميم زلف تو عطار

 طبله مشك تتار اگر بگذارد                                                                

 شرح دهم بيقراری شب هجران

 با سر زلفت قرار اگر بگذارد                                                               

 ميرود از شوق هر تبسم شيرينش

 اگر بگذاردصد چو مسيحا بدار                                                          

 سّر بها مستی دو چشم تو باقی است                     

 در سر زندان خمار اگر بگذارد                         

 :ايضًا

 بلبلی كو آشيان عمری است در گلزار دارد

 خار داردكی نظر از گل بپوشد كی خبر از                                                                  

۱۰۲۲ --- 

 گاه گريد گاه خندد گاه سوزد گاه سازد

 گاه حيران و غزلخوان ديده بر ديدار دارد                                                                  

 غرقه دريای عشقست كی نظر دارد بساحل

 بجان مشتاق مرج است و ز ساحل عار دارداو                                                            

 آنكه محو آفتاب است كی خبر دارد ز ظلمت
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 و آنكه عشق يار دارد كی خبر ز اغيار دارد                                                            

 وه عجب آب و هوائی دارد اين باغ الهی

 خاكش از آتش گل ز آتش ابر آتشبار دارد                                                              

 بر سر بازار جانفروشان راست راهی

 خود پسند بی ادب كی ره درين بازار دارد                                                               

 هر كه در راه تو پويد دست و دل از جان بشويد

 جز رضای تو نجويد هر كه با تو كار دارد                                                               

 هر دلی عشق بها دارد ندارد حب دنيا

 باز سلطان كی نظر بر الشه مردار دارد                                                                    

 يا خضر باز آمد ز ظلمت ءلبهاخامهء عبدا                             

 يا كه مرغی آب حيوان جاری از منقار دارد                        

 :ايضًا

 بيا كه مردم هشيار عاقل و مستند

 نظر بروی تو چشم از جهانيان بستند                                                                

 سزد كه ار سر دنيا و آخرت خيزند

 ببزم انس كسانی كه با تو بنشستند                                                                 

۱۰۲۳ --- 

 جماعتی بر شمع رخت چو پروانه

 بسوخت حاصل عمر و ز خويشتن رستند                                                         

 چه نيك بخت كسانی كه رشته الفت



735 
 

 جان خويش بريدند و با تو پيوستندز                                                        

 در اين چمن بحقيقت اگر شود ظاهر

 هزار سر و بقا پيش قامتت پستند                                                             

 بس اينكه قافله ساالر عشق را نظری است

 ببازمانده كسانی كه نيم ره هستند                                                          

 چه باده ريخت ندانم بجام ما ساقی

 كه از ترشح او كائنات سر مستند                                                          

 بها پرست شوند اهل شرق و غرب الحمد

 الخ .                                             ز دست اين علمای عنود دون جستند                                            

ه ب زنجانی سابق الوصف در بخش ششم بود كه بنوع مذكور ديگر از مشاهير بهائيان عشق آباد آقا ميرزا حسين

ت پنج ماه در آنحدود بنشر كتاب عهدی و كرده مد ذربايجانه آخدمات روحانيه و تبليغ اشتغال جست و سفری ب

 لوحی صادر از قلم حضرت بماند تا اينكه ميثاق پرداخت بس عودت بعشق آباد كرده كمافی السابق انوار

۱۰۲۴ 

ه اقامت در زنجان و اشتغال به ب محّمد ورقا شهير باو رسيد كه امر،واسطه ميرزا عليه ب ۱۳۱۲ لبهاءغصن اعظم عبدا

احبا احساس نمودند كه  فرمودند و از بيان مصائب و ارادهء انبيإ كه در لوح مذكور بود ابهٰی ر كفش دوزی و نشر ام

ساير احبا مجامع و  و ءميرزا حسين بزنجان آمده با عائله اش اقامت جست و با ورقا فتنه در زنجان رخ خواهد داد و

 روح الّله و ديگران گرفتار و اسير و حبس طهرانو  ءحسين با ورقا محافل بياراستند تا آنكه فتنه بر پا شد و ميرزا

آنرا در بخش سابق نگاشتيم و آقا ميرزا حسين چون  گشتند و خانه آقا ميرزا حسين در اين واقعه غارت شد و كيفيت

مالقات كرد و با برادرانش مّلا محّمد و ميرزا علی  انبار خالصی يافت بزنجان رفته بنوع احتياط با احباب از حبس

مشكل گرديد با عائله بتبريز رفت باری  نمود چون اقامتش در وطن ابهٰی و مناظره در خصوص امر  ر محاجهاصغ
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سكونت و قرار جست تا  و باز از آنجا بعزم عشق آباد شتافت و بكفشدوزی مشغول گشته ديگر در سيسان بزيست

در عّكا بجوار  مود و ايامی چندبوی رسيد و بعزم زيارت حركت ن لبهاءعبدا آنكه لوحی از حضرت غصن اعظم

 خدماته و تقريبًا يكسال در آذربايجان و خصوصًا سيسان ب فضل و عطا ماند و مامور سير و تبليغ در ايران شد

 لبهاءميل احبای سيسان و بموجب دستور حضرت عبدا روحانيه پرداخت آنگاه بعشق آباد عودت نمود و باز حسب

 --- ۱۰۲۵ --- 

نكشيد كه از جهت شور و اشتعال حاصل بين احباب و  يز برده در سيسان اقامت گزيد ولی طولیعائله اش را بتبر

قتل  فتوٰی  بدرقه شان اهالی هيجان نمودند و مّلاها  رسم اءجمعی بارض مقصود و اجتماع احباب برای اد مسافرت

 هجوم برآمدند و احباب نيز برای دفاعمتحد شده بصدد  و فتنه غليظ شد بدرجهئيكه اعدا با معاندين قرإ اطراف دادند

حسين بتبريز رفته نزد حكومت تظلم كردند و حكمران  مسلح شده سنگر بستند عاقبت چهل تن از احباب با ميرزا

بودند التزام گرفت كه فتنه و فساد نكنند  قريه حاجی آقا فرستاده از اهالی آنجا كه علت عمده مفسدهه ب مامورينی

كه محاسن روضه خوان قريه را سوزاندند  ين فتنه انگيختند و نسبت ظلم و تعدی باحباب دادندمفسد ولی باری ديگر

و اصل قضيه اين بود كه  و اموال بردند و حال آنكه هيچ يك از امور مفتريه وقوع نداشت و منبر آتش زدند و زن

و تفنگ هجوم نمودند  ب با اسلحهچند تن از احباب را گرفتار نمودند جمعيت احبا چون اعدا در موقع روضه خوانی

وليعهد والی آذربايجان داد  ميرزا بدين مهتر احباب سيسان نزد محّمدعلیزين العا آنانرا مستخلص ساختند و حاجی

 واضح ساخت و آنانرا تنبيه كرد  برای تحقيق بسيسان فرستاد و مفتريات و اكاذيب اعدا را خواهی كرد و او مامورين

۱۰۲۶ --- 

نمايد و گهگاهی منفردًا  برای ميرزا حسين رسيد كه بعشق آباد دعوت لبهاءعبداقع دستور از حضرت در اين مو

گرفت و پيوسته برای تبليغ  اردبيل و از آنجا بروسيه و عشق آباد مراجعت نموده قراره ب بسيسان برود لذا ميرزا حسين

عظمی و  كه مذبحه ۱۳۲۱سفر نمود و در سال مكرر باذربايجان و قفقازيه  نمود و،سفر باطراف تركستان روس مي

اتفاق ه ب لبهاءبخش سابق آورديم ميرزا حسين بدستور حضرت عبدا انقالب برای اين امر در ايران شد چنانكه در
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 جمال عازم يزد بود پنج منزل مانده بمقصد از مسافرين واقعات ورقه الفردوس خواهر جناب باب الباب و پسر خود

تسليم خونخواران يزد نمايد و همينكه بشهر رسيد در  و مكاری در دل گرفت كه ايشانرا لدی الوردرا شنيدند  اءشهد

م شورش شدند و جالل الدوله حكمران مصّم ورود كردند چند دقيقه بيش نگذشت كه اهالی خبر يافته كاروانسرائی

ط و مقفل كرده ميرزا حسين را بدار ضب گشته فی الحال جمعی مامور كرد تا اشيإ را در كاروانسرا از ماجری مطلع

آنجا داده قبض وصول گرفتند و  بردند و او را باتفاق جمعی باباده فرستاد كه تسليم احباب الحكومه بعنوان حبس

در مسافرت برای تبليغ و  يافت و سالمًا بعشق آباد برگشت و ايام باقيه حيات را وقف ميرزا حسين از انورطه نجات

 چون بهائيان شهر چهار جو؟؟؟؟ از مركز عشق آباد مبلغ خواستند ت و باالخرهخدمات روحانيه داش

 --- ۱۰۲۷ --- 

عشق آباد ميرزا حسين را فرستاد كه در آن شهر  كه با ماليان مسلمان آنجا محاجه و مناظره نمايد محفل روحانی

و روشن ساخت و دو تن از  دللرا بر حضار كامًال م ابهٰیٰ به مناظرين غالب آمد و حقانيت امر  محاجه كرده

نيافتند و بشدت غيظ و غضب  قصد قتل ميزبان كه از بهائيان شهر بود بخانه در آمدهه ب خونخواران مسلمين نيمه شب

بستر خواب ه ديگر ب در حجره نواخته در هم شكسته و ميرزا حسين كه در حجره برافروخته لگدی سخت بر شيشه

دويدند  بيايد و تفحص كند و خونخواران كالم شنيده سوی متكلم ا ندا كرد كهبود متوحش شد و پسر خود كمال ر

ه شكمش كوفته بگريختند و ميرزا حسين از شدت درد و الم ب چند بار بقوت و شدت بسيار بر سينه و پاشنه ماوزر؟و 

ه نگاشت كه خانه ديگر باقی بود و وصيت نام عشق آباد برگرداندند و پانزده يومه را ب پيچيده الجرم وي خود

جهانی ديگر سوی محبوب خود ه و ب و اوراق بفروشند و در سبيل تبليغ و هدايت انام صرف نمايند مسكونه مع كتب

و شنيد برشته تحرير آورد كه  را از آنچه ديد و او سر گذشت خود را و تمامت واقعات زنجان م)۱۹۲۳ارتحال نمود (

ديگر ميرزا مهدی رشتی  .نام برديم ۱۳۱۳ا ضمن واقعات سال اخالقش ر احوال او و از ٴخطش موجود است و شمهه ب

 تجارته عشق آباد نموده به در سمرقند بود آنگاه معاودت ب ۱۳۱۸سابق الوصف تا سال 

۱۰۲۸ --- 
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آقا مشهدی  ,آقا محّمد مهدی افعشق آباد ( جمعی از احباب ساكن ۱۳۱۹با ايران و غيره پرداخت و در سال 

كردند و آقا ميرزا مهدی عضو شركت  حاجی احمد ) شركتی بنام شركت اميد تاسيس ,بد الرسولع حاجی ,يوسف

چين شد و در  از آن تاسيس نمودند بعد از شش ماه از راه سيبريا و منچوريا عازم ای،شد و به سمرقند رفته شعبه

 عزم زيارت محضر حضرته بآنگاه از طريق هند و مصر  .نمود شانگهای سه سال برای امور شركت مذكور اقامت

چندی در بالد ايران سفر كرد تا أذن عودت و  شتافت و او را مامور بسير و تبليغ در ايران فرمودند لذا لبهاءعبدا

مركزی روحانی در كلكته بود  تاسيسه حضرت ب بدانجا برگشته بماند و چون اراده آن ,برسيد اقامتش در عشق آباد

هندوستان رفته ه ب در شانگهای بماند و در تجارتش رونقی حاصل گرديد و از آنجا تافتهچين شه آقا ميرزا مهدی باز ب

چند در  شتافت و ايامی لبهاءعزم تشرف محضر حضرت عبداه آنگاه ب حدود همت نهاد در پيشرفت اين امر در آن

عشق آباد مراجعت كرد به ه در بغداد گرديد و بابهٰی  اقدام در تعمير بيته جوار فضل و عنايت بسر برده مامور ب

ه محفل روحانی و تاسيس مجّله ب رفت و بعد از سنين چند مراجعت به عشق آباد نمود و در خدمت شانگهای

احباب وداع  با ۱۳۳۵ماليه و غيرها پيوسته هست نهاد و باالخره در سال  خورشيد خاور و انواع ديگر از خدمات

 شتافت وجوه را تقديم نمود و چندی در جوار عنايت زيست و مامور پسين نمود مبالغی نقود برداشته سوی مصرباز

۱۰۲۹ --- 

و مراجعت كرده در باديه مصمم گشت كه از راه  در بغداد شركت جويد ابهٰی تعمير بيت ه شد كه در مباشرت ب

ذشت سالگی درگ ۹۶در سن  ۱۹۲۰ فيورال ۲۲مقصود گردد ولی در رشت دچار تب محرقه گرديده در  گيالن عازم

خود برای تعمير بيت مذكور  مدفون گشت و زيارتنامه در حقش صدور يافت و نقودی كه از مال و در قبرستان آنجا

ميرزا مهدی صرف  سال از حيات ۴۹موقع تعمير بيت مصروف گرديد و بالجمله  تخصيص داد بعدًا حسب االمر در

ديگر  .شد و خاندانی درين امر جای گذاشت الواحی كثير صادر شد و خطاب بوی آثار و ابهٰی در خدمت امر 

 ايام زيارت اءعّكا رفته پس از انقضه سفری ب ۱۳۱۱در سال  حاجی ابو طالب سابق الوصف در قسمت همدان

ه ين شاه بالّدان در هر جا بعلت مقتول شدن ناصرايراني كه ۱۳۱۳برگشت و بر مقام و شهرتش بيفزود و در فتنه سال 
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را هدف گلوله ششلول نمود گلوله از باالی  وي د روزی تبريزئيی بدكه صرافيش داخل شدهبهائيان پرداختن تعرض

قبض كرده خبر به پليس دادند و حبس  و او جانی را گرفته نگهداشت تا تنی چند از احباب رسيده شانه در گذشت

فته مراجعت كرد و مقيم بود تا زيارت عّكا ر به ۱۳۱۸سيبراسير فرستادند و حاجی سفر ديگر نيز بسال  نموده بعدًا به

ه اكبر يزدی سابق الوصف كه ب،آقا علی و محمود در عشق آباد اقامت داشتند ديگر استاد علی درگذشت و پسرانش

 نوع مذكور از اركان مؤمنين بود

۱۰۳۰ --- 

سه ماه در گرديد و  لبهاءحضور حضرت عبدا(به) زيارت روضه مباركه و تشرفه عّكارفته فائز به ب ۱۳۱۱در سال 

مدينه عشق ه اسكندريه و اسالمبول ب فيوضات روحانيه كرده پس از اقامت ايامی چند در مصر و جوار مانده كسب

بود و جمعی از اقوام خود را كه با  مّحل ورود بعضی از مسافرين بهائی و محل اشتغال تبليغ برگشت و پيوسته منزلش

اقدام بتاليف كتابی در شرح حيات  سب پيشنهاد بعضی از بهائيانح ۱۳۱۹نمود و در سال  وی مهاجرت كردند تبليغ

كتاب دوم بود كه  اءكرد و در اثن آباد و سبب مسافرتشان به آنجا نمود و دو كتاب جمع آوری،عشق مهاجرين بهائی

 بوديد نقشه مشرق در زمانی كه در ارض مقدساو صادر گرديد از آنجمله قوله "ه ب خطابی لبهاءاز حضرت عبدا

در عشق آباد  همان قسم كه مشرق االذكاره كشيده شد و بهمراه برديد و حال ب االذكار كه شموالتش جميع نه نه بود

مقدسه  و تائيدات ابهٰی ارسال داريد زيرا از فيض و عنايت جمال  شود چند صورت از آن نقشه را نزد ابن ابهر،بنا مي

كمال سرعت كشيده ه و نقشه را نميدانند البته ب الذكارندحضرت كبريا در جميع اطراف در فكر تاسيس مشرق ا

ممكن شود شما يك سفر در بهار  روح و ريحانه و اين سبب فيض عظيم و فوز مبين خواهد شد اگر ب ارسال داريد

 نهايت است،اوقات بسيار مفيد است زيرا استعداد يزد بی صفحات يزد بفرمائيد در اينه ب

۱۰۳۱ --- 

 ابدًا تردد ننمائيد در تاخير حكمت واقع   ع ع " هنگام يشتر انشإ الّله در بهار اگر چنانچه ميّسر شوديعنی از همه جا ب
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گشته بود و استاد علی اكبر نيز در موضوع اين بنإ مقدس  وصول خطاب مبارك ششماه از بنای مشرق االذكار شروع

حضرت افنان و شروع كردن بكار را در كتاب  شايانی در خور خويش نمود و تاريخ بنإ و شرح مفصلی از ورود مدد

والی بلد و اعضايش حاضرند استاد  و در اولين عكس كه هنگام بنای مشرق االذكار گرفته شده خود نگاشته است

را مرتب نموده در اول بهار  ايستاده است و بعد از زيارت خطاب مبارك امورات خويش علی اكبر نيز در صف جلو

خانه برادرش استاد كاظم ه ب اقامت در عشق آباد از طريق خراسان عازم يزد گرديد و ت سنهبعد از بيس ۱۳۲۱سال 

يافت و دو بار از يزد  اسبابی نجاته قتلش داده بودند و به ب فتوٰی  ٰ مّلاها سه بار  معمار اقامت كرد و در سنين سابقه

همراه داشت و  إ نفيسه و اسباب ذيقيمت بسياراستاد كاظم اقامت گزيد اشي نفی و سرگون گرديد و هنگاميكه به خانه

اندك  بيگانگان پرداخت و چون مقدمات فتنه شروع گرديد و اندك مالقات دوستان و تبليغه مدت سه ماه در يزد ب

به يزد  شهرت گرفت كه استاد علی اكبر برای بنای مشرق االذكار غلظت و شدت يافت فيمابين اهالی خصوصًا مّلاها

 های اشرار مانند ،برخاست و بعضی از سر دسته كه در بخش سابق شرح داديم،نوعيه ب آمده تا فتنه

۱۰۳۲ --- 

 

و روز با او مالقات و ابراز حفاوت و  الّله كه پسر خاله اش بود و شبحسين معمار و پسرش اسدحاجی محّمد 

قتلش نمايند و ه ب رفت كه اقدام،نميارمغانها از روسيه برد و بذل كرد و بدينرو تصور  نمودند و بر ايشان،صداقت مي

دو هزار  تعرض باقا علی اكبر مذكور ندارد ولی بروز دوم فتنه قريب گفتند كه احدی جرئت،در اوائل واقعه چنين مي

خانه ه استاد علی اكبر را بالتمام بردند و او را در حاليكه باء  خانه استاد كاظم مذكور ريختند و اشيه تن اشرار ب

را با همان شش  الّله مذكور ويدستگير كردند و اسد بعضی از نسوان همسايه يافته ٴان بود حسب اشارهپنه همسايه

بركشيد و حاضرين آنچه آالت قتاله  بهٰی روسيه ارمغان آورد هدف دو تير ساخت و او بانگ يا بهإ اال لول كه از

كه بّنائی از وی  اءسّيد اسدالّله نام بن من او را كشتم واسد فرياد بركشيد ايها الناس آگاه باشيد  داشتند بر او نواختند و

و پاهايش را بريسمان بسته  بود كلنگی چنان بر فرقش نواخت كه كاسه سر پريشان گشت آموخت و پرورده نعمتش
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ديگر در چاه  اءشهد گردانده سنگ و آبدهن افكنده و سوخته با شش يا هفت جسد چند روز همی در كوچه و بازار

 احوال خود و ديگر مهاجرين  وی آثار و الواحی كثير موجود است و آثاری از وی در شرحه ب ند و خطابانداخت

۱۰۳۳ --- 

صورت زيارت در  باشد و در ضمن،باقی مي ابهٰی نام مغناطيس در استدالل امر ه بساكنين عشق آباد و نيز كتابی 

و اخترت  و ما ملكته فی عالم االدنی فی سبيل الّلهشئونك و حطام الدنيا  حقش چنين مسطور است . " و انك فديت

الئل بالد تاليفًا اثباتًا لظهور االسم االعظم فی عالم االبداع و استدللت لنفسك العبودّيه الكبری فی العتبه العليا و انشأت

ركنی  ّله بر جای پدرو انجال جليلش آقا عبد الوهاب و آقا فضل ال الخ .   الواضحه و الححج البالغة واالخبار الوارده

 و از ابيات اوست . از جامعه بهائی شده عائله شهيدی تاسيس نمودند

                                                                              در بزم احباب بها در گردش آور جام را                                                  ساقی صال در ده ز من رندان دردآشام را

        بر باد قالشی دهيم اين شرك تقوی نام را                                               بر خيز تا يكسو نهيم اين دلق ارزق فام را

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 عسرت غنيمت دان دال كايام هستی ميرود                                    نشين كاين تنگ دستی ميرود آسوده و خوشدل

 با بت پرستی ميرود ٴهر ساعت از ما قيله                                              هر روز از نفس و هوی بر ما شكستی ميرود

 توحيد بر من عرضه كن تا بشكنم اصنام را                                                  

 آنچه دارم همه از اوست كه دادم تعليم                                   ام خلق خوش و طبع سليم،از بها يافته 
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۱۰۳۴ --- 

 و عهديست قديماز پير مغان دارم  فتوٰی                                      من نيم معتقد مفتی و برهان حكيم

 كه حرام است می آنرا كه نه يار است و نديم                                  

 در گلستان بها بلبل شيرين سخنم                                         من كه در مصر لقا طوطی شكر شكنم

 واهم زدن اين دلق ريائی چكنمچاك خ                              از چه كردند هم آغوش بزاغ و زغنم

 روح را صحبت نا جنس عذابی است اليم                                  

در كه  سعيد عائله برخاست و اخالف برادر ديگرش استاد سليمان و از استاد علی اصغر سابق الوصف برادر آن شهيد

و  عزم تبليغ يزد رفته جمعی را هدايت كرده ز بباری ديگر باء ابخش شش ذكر نموديم نخست استاد عبد الكريم بّن

عشق آباد ه خود ايمان آورد و استاد مذكور ب ,نكرده مقصودشان عمله قتلش گماشتند ولی به معاندين قنادی را ب

خدمات خصوصًا در تبليغ همی كوشيد و  عّم شهيد در انواع دشغل بنائی پرداخت و ماننه اقامت نمود و ب, برگشت

تاسيس كرد و سير و سفر تبليغی بسيار در  جمعی را تبليغ نمود و شركت اتحاديه بين احباب ر رفتهسفری به درخ

و حبس دولت گرديد و  دچار اضطهاد )Soviat(و بالد ايران نمود و در سنين دولت ساويت تركستان روسيه

 امر ه سفر و خدمت ب ايران حدود و ديگر بالد آمده مقيم گشت و چند سالی در آن خراسانه باالخره تبعيد شده ب

۱۰۳۵ --- 

ايزدی سالها  الّلهخاندانی برجاست و برادرش آقا اسددرگذشت و از او  در بندر زاهدان ۱۳۵۲عاقبت بسال كرده 

و عائله  و عاقبت بهمان طريق تبعيد بايران و ساكن طهران گرديد بمسكو مقيم بود و بخدمات اين امر مبادرت كرد

 سفرهای متنوعه و برای تبليغ نمود و عاقبت در انقالب اخير ا رضا سعادتی يزدی سابق الذكربرقرار داشت ديگر آق

 ۳۴حاجی ميرزا حسين قناد يزدی سابق الذكر كه مدت  روسيه بطهران مقيم گرديد و عائلهء سعادتی از اوست ديگر

فروش رفته و با ه شد خانه ب ش منطویطبسا در سمر قند مركزيت بهائی تاسيس كرد و در انقالب كبير روسيه سال

كه در بنائی مشرق االذكار خدمت  قرار گرفت ديگر استاد محّمد رضا خرمشاهی سابق الوصف آباد،اوالد در عشق
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ميرزا حسين يزدی سابق الذكر در  خدمات امريه خصوصًا در بناها مساعدت كرد ديگر حاجیه ب شايان نمود و مدامًا

و در مدرسه بهائی بتعليم  الدوله با عائله بعشق آباد رفته متوّطن گرديدحاجی وكيل  حسب دستور ۱۳۱۳سال 

شش آورديم و  و تعليم جوانان كرد و آقا مشهدی يوسف ميالنی كه در بخش پرداخت و در خانه ها نيز تدريس

بهائی در  علی اكبر كه دامادش هم شد كه از پنج نفر ساكنين اولين اش آقا،پدرش حاجی محّمد حسين و برادر زاده

 عشق آباد و از چهار نفر تجار صف اول بود در سال

۱۰۳۶ --- 

رفته و  لبهاءعلی اكبر شهيد بزيارت حضرت عبدا باتفاق آقا علی اكبر مذكور و آقا عبد الوهاب بن استاد ۱۳۱۶

رستان درگذشت و در قب لبهاءحضرت عبدا شايان تقدير در عشق آباد همی كرد باالخره بعد از صعود خدمات مالی

تجارت مقيم عشق آباد گشت و با ه ب ۱۳۰۳گشت ميرزا جعفر رحمانی شيرازی تاجر با پدر در سال  بهائی مدفون

ه ب ليان بسيار در خوقندو او سا ايمان آورد و پدرش حاجی ميرزا هادی درگذشت ۱۳۰۶ بهائيان معاشر شد و بسال

از خريد اراضی  ايام چون آن حضرت ستايش رفت و در آن لبهاءحضرت عبدا تجارت پرداخت و سفری بزيارت

بخريد و  يك قطعه زمين بقرب مقام اعلی تخمين سيزده هزار متر مربع فرمودند،اطراف مقام اعلی در جبل كرمل مي

ه ب و چون مراجعت كرد بهمان منوال سنوات بسيار در خوقند بنإ مسافرخانه در آن نمود و ساخت ۱۳۲۶در سال 

ملكيش منظم و معمور ميگذشت و در اوايل محاربه  يزدی مشغول تجارت بود و امور شراكت آقا محّمد صادق

شد زنی از ،يوسفعلی رشتی بود اوالد نمی مّلا عشق آباد نقل مكان كرد و چون از زوجهاش كه خواهره ب عمومی

امورش اندكی  ولی بعلت انقالب مملكتی در مشكين قلم بحباله نكاح آورد و دارای اوالدی چند گرديد منسوبان

 و در اواخر با آقا ميرزا كوچك قديمی شريك گرديد و تعلق تام نكث  پديد آمد

۱۰۳۷ --- 

شرح داديم سالها مقيم مدينه عشق بود تا درگذشت و  اين امر داشت آقا غالمحسين اصفهانی كه در بخش ششمه ب

ران و ساكن در عشق آباد را در تفصيل اوضاع از اي نوع مذكور در سابق غالبًا شرح احوال مهم بهائيان مهاجره ب چون
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و از دوستداران اين امر ايزابال  نموديم . موطنشان آورديم در اينجا تكرار نكرده بهمين مقدار اكتفا و احوال

و سپس در مجامع ادبأو شعرأ  در عّكا رفت لبهاءبزيارت حضرت عبدا ۱۳۲۹روسی در سال  كرينوسكايا ناطقه كاتبه

دوره حضرت مبشر را  داد و مقاالت فصيحه نوشت و واقعات و تعاليم ابهٰی باره امر  ای بليغه درروسيه خطابه ه

و تركی و  فرانسهه شهرت يافت و ب گبنام باب در سن پطربور ۱۹۰۳ بنوعی مؤثر و محزن بنمايش آورد كه در سال

 پنج پرده مورد توجه و تحسين معرض نمايش گذارده مجموعه ب آلمانی ترجمه گشت و بسالی ديگر در شهر مذكور

واقعاتی كه بعد از ه طبع و نشر كرد . اما راجع ب ۲۰ در باب اين امر در جريده زاقا قفقاز شماره ٴواقع شد و نيز مقاله

كه خود در جريان واقعات بود  رخ داد ما در اين مقام عين نگاشته معلمه خانم بنت سينا انقالب كبير در عشق آباد

 " مختصر تاريخ عشق آباد در موقع ورود بلشويكها در موقع ورود وهی هذهثبت مينمائيم 

 ۱۰۳۸ --- 

ايام تابستان بود و احّبا عمومًا در فيروزه كه محل  ژانويه و قبل از ورودشان چون ۱۹۱۹از طرف تاشكند در سنه 

موقع حكومت محل اعالن بودند در آن حدود است رفته بودند مگر چند نفری كه در عشق آباد مانده آن تابستانی

پريشان و سرگردان فرار  هر كس بهر جا ميخواهد برود لذا مردم از هر مذهب و ملتی نمود كه راهها باز و آزاد است

احمد با جلودار  فرار بودند آقا علی اكبر خليل اف رفته بودند و جناب حاجی اختيار كردند احّبا هم ناچار عازم

 محّمد علی قائينی تمام اعضای محفل روحانی و عموم احّبا را مايند آقا شيخگفتگو و حاضر بودند كه حركت ن

از قلم دری مركز ميثاق صادر گشته بود تالوت  را كه صحبت فرمودند و لوح مبارك خراسانه حاضر نموده شروع ب

ند و همان لوح تالوت فرمود كه از مصدر مركز امر صادر شده بود جناب آقا شيخ محّمد علی ٴتازه فرمودند و لوح

پس از اين  شود و احّبا را متذكر نموده باالخره فرار را بر قرار اختيار كردند مذكور را نگذاشتند سواد برداشته

شدند در  شدند مراجعت بشهر پس ازين بالشويكها وارد بعشق آباد قرارداد قطعی با حاضرين جميع احّبا ماندنی

موقعی  بود و عّدهء را از سر برای محافظت ايرانيها خواسته بودند سينكی آنوقت قونسول ايران آقای ميرزا جواد خان

 سبب شدبهائيان پيشواز نمود و خوش آمد اين حسن رفتار  را با كه حضرات وارد ميشدند آقا ميرزا جواد خان ايشان
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۱۰۳۹ --- 

 به ايرانيان نگشودند مدتی را نموده و دست تعدی نسبت كه آنها نسبت بايرانيها خوش بين شدند و ايرانيها را حرمت

گرديدند آقای سينكی امر فرمودند بيرق ايرانی  حضرات مشغول امورات مملكتی و نظم و تربيت كارهای خودشان

تعرض ننمودند پس از اهتمام و انجام  كرده در هر محل ايرانی زدند در وقت ورود كه به بيرق نگاه كردند را درست

خدائی در عالم وجود موجود نيست و  باسم گفتگو كردن در اثبات نمودن باينكه تشكيل داده دادن كارها مجلسی

كه بهائيان طرفدار مرام آنها  را حاضر ساخته بنای مباحثه را گذاردند و همچه گمان داشتند بزرگان جمع ملل مختلفه

اجز شدند و مبهوت ع باالخره تمام بزرگان ملل مختلفه در اثبات ذات الوهيت هستند و چند روز صحبت كردند

خداوند است  ثابت كرد كه يك قوهء ماورإ الطبيعه است و او عبارت از ذات ماندند مگر آقا سّيد مهدی گلپايگانی

و هر كس  بنای ضديت را گذاردند ولی بطوريكه خيلی معلوم نبود پس از اثبات اين مسئله و نا اميدی از بهائيان

چيزيكه  احّبا بدون اطالع وارد شدند بنای تفتيش را گذاردند و های،تمام خانهدر  ۱۹۲۹ملتف نميشد تا اينكه در سنهء 

 شدند و  يعنی اسباب حرب و يا اشيإ مربوط بامور سياسی مطمئن سبب تفتيش و پريشانی خيالشان باشد بدست نيامد

۱۰۴۰ --- 

روز  ده خودشان بر نميگردند بلكهپرستند و بقدريكه ابدًا از عقييقين قطعی كردند كه بهائيان مردمان تازه و خدا 

بود آنها هم ابدًا تعرض نميكردند كه بايد بكّلی از عقيده  بروز در اموراتشان ساعيتر ميشوند مجالس و محافل برقرار

از احّبا را كه مقصد اصلی آنها محفل مقدس روحانی  مذهبتان دست برداريد ناچار فكر ديگر نمودند و چند نفر و

محمود زاده، ميرزا محّمد ثابت مراغهای،  نمودند و اسامی آنها ازين قرار است ميرزا عبد الحسينمحبوس  بود گرفته

نبيل زاده ميرزا كوچك قديمی عباس،  باقر اف، آقا حسين گرمرودی، آقا حسن فوأدی، شيخ احمد استاد عبد الكريم

عباس آقا بشرويه، علی آقا ستار اف، علی  زدینبيلی، ميرزا جعفر هادی اف شيرازی، استاد احمد ي احمد زاده بهإ الدين

كردند پس از انقضإ شش ماه تمام  و آقا محّمد سر چاهی، اشرف بيك مصطفی يوف كه او را اعدام محّمد سر چاهی

مقدس روحانی پيشنهاد كردند و  محفله نظامنامه از طرف خودشان تنظيم ب ۱۹۲۵و در سنه  را تبعيد بايران نمودند
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مخالف با تعاليم الهی بود  موقع اجرا گذاريد و چون بعضی از مواد نظامنامه مذكوره را ب ن نظامنامهگفتند بايد اي

در اين مدت هر  مسئله را قبول نمايد لهذا كسب تكليف از حضور مبارك نمودند محفل روحانی نميتوانست اين

  ءنظامنامه را امضا د مينمودند كه بايستیاداره سياسی احضار كرده و تهديه ب يك از اعضای محفل روحانی را منفردًا

 ۱۰۴۱ --- 

منتظر  كردند تا اينكه جواب از حضرت ولی امر الّله رسيد كه،قبول نمي موقع اجرا گذاريد ولی ابدًا اعضاه بكرده 

محفل روحانی مسكو رسيد كه نظامنامه را قبول و امضا  دستور محفل روحانی مسكو باشيد پس از مدتی جواب از

بايستی با رای آشكار باشد و اين مخالف  و چون يكی از مواد نظامنامه اين بود كه انتخاب محفل روحانی يدنمائ

و چندی بر اين منوال گذشت تا  لذا محفل روحانی قرار گذاردند كه اعضای سابق برقرار باشد تعليمات مبارك بود

اجازه داد با رای مخفی محفل  لی بعدًا دولتانتخاب محفل روحانی رای آشكار باشد و اينكه دستور رسيد كه در

تصرف خود در نياورده بود  نشده بود و حكومت تمام امالك را در تحت اءنظامنامه امض انتخاب شود و تا وقتی كه

چند هفته  بود نشده اءبدون اجاره تسليم كرد و تا وقتی كه نظامنامه امض بهائيانه ساله ب مشرق االذكار را پنج

احّبا مدرسه  همه ساله اجارهاش ميگرفتند پس از آن يعنی بعد از تبعيد ر درش بسته بودند ولی بعدًااالذكا،مشرق

 و تمام در ماه سنطيابور ۱۹۲۹اين امور واقع شد در سنه  ذكور و اناث را در تحت تصرف خود در آوردند و

يالت محفل روحانی را منحل نمودند اتحاد جوانان تشك را منحل كردند و بعد از منحل شدن تشكيالت اتحاد جوانان

 كارهای امری بدست هر يك از اهل محفل روحانی سپرده تمام

  ۱۰۴۲ --- 

بواسطه اينكه دولت در روزنامه اعالن نمود كه آموختن  ۱۹۳۶شد تا چندی امورات اين منوال ميگذشت تا در سنه 

نسوان لجنه ادبيات لجنه محررين الواح غير  ترقی و زبان آزاد است لذا تشكيالت امری تاسيس گرديد از جمله خط

كه جوانان بتحصيلش اشتغال داشتند از جمله  لجنه خدمت لجنه ناطقين لجنه موسيقی و چند مجلس درسی چاپی

مجلس عمومی و صبحهای زود  اقدس ، مقاله سّياح ، دروس الدّيانه و نيز هفتهء دو شب در صالون كتاب مستطاب
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و مرو نيز همين نحو  مسامره برای شهدا و مبلغين و قدمای امر الّله و در بادكوبه ك مرتبهبمشرق االذكار و ماهی ي

كرده بودند  تركی ترجمهه امری بودند و لوح مبارك خراسان را در بادكوبه ب مشتعل و منجذب احّبا مشغول وظائف

 نها تمامًا جاسوسند بهائيانحكومت را مشوش كرده گفت اي كرد ذهن،كه سابقًا خود را بهائی معرفی مي جواني

افترا زده است و ما را جاسوس قلمداد كرده و  ماه كسی كه ب بادكوبه با جرئت تمام در روزنامه نوشتند كه آن

درخواست ميكنيم كه او را با ما روبرو  وجه از اروپا ميگيرند و خرج جاسوسی ميكنند ما از حكومت گويد اينها،مي

را نشان ميدهد  حو پول ميگيريم و چگونه خرج ميكنيم طرف لوح مبارك خراسانن نموده ثابت كند كه ما بچه

 نشان لبهاءكلمات را نوشتهايد آنها مكاتيب حضرت عبدا حكومت بد گمان شده ميگويد شماها اين

 ۱۰۴۳--- 

نه شروع ديگر گرفته محبوس مينمايند پس از سه ماه فت دهند درين ضمن جميع اعضای محفل روحانی را با احبای،مي

كه رعيت ايران بودند تبعيد بايران ميكنند و ساير  احبای عشق آباد و مرو شاه جهان احبای بادكوبه را بعضيها شد برای

كوچك و بزرگ درخواست كرد و در  حكومت اسامی جمع احبا را از ۱۹۳۸فرستند و در سال ،مي سيبرياه احبا را ب

امری و از هر ملت  د خانوار بود و در اواخر بيست و يك تشكيالتهزار و چهار ص وقت عّدهء احبای عشق آباد آن

محفل مقدس  نمودم باری باجازه،ذره بيمقدار معلمه سينا زاده تدريس مي و مذهب داشتند و حوزه های دروس را اين

عد است ب شد كه حاليه عكس لجنه ماليه نسوان و اهل خدمت موجود روحانی از تمام تشكيالت امری عكس برداشته

محفل  پنجم ماه فورال تمام اعضای ۱۹۳۸سه ماه و نيم بعد در سنه  از اينكه تمام اسامی احبا را كامًال دريافت نمودند

صاليوف كه ايشان از اهل قفقاز و بسيار با علم و شغل  و اشخاصيكه بنظرشان مهم بود گرفته از جمله مير علی اكبر

نمودند و نيز حاجی علی كاظم اف و آقا ،تدريس مي بعدًا در مدرسه آنها معلمی بود ابتدا در مدرسه بهائيان و ايشان

كه عده آنها بسيار است و اينذره نا قابل را  كاظم اف آقا محّمد آقا اخوی دكتر عباس زين آقايان احمد افها نصر الّله

 مقدس روحانی از اين قرار است . آقا ميرزا جالل رحمانی اسامی محفل

۱۰۴۴ --- 



748 
 

الّله رشتی آقا علی اكبر حسن اف آقا محّمد علی  اءآقا ضي همدانی آقا غالم بشرويه آقای دكتر عباس زين آقا مهدی

متدرجًا ميگرفتند و محفل ديگر برای امورات احّبا  آقا حسين بيك قدس حاجی اسمعيل بسيم و بعدًا احبا را شهيدی

حبس مينمايند مجدد محفل ديگر تشكيل  را گرفته تشكيل مينمايند مجددًا تمام اهل محفل ثانوی و مشرق االذكار

دو سه  مگر آقايان كسی نميماند گيرند تا پی در پی محفل چهارمی را محبوس نمودند ديگر از،مي ميكنند اينها را هم

ع مداخله مينمايند يعنی جم ميكنند نوبت ميرسد بامإ الرحمن و آنها در بعضی امورات نفر مرد آنها را هم تبعيد بايران

ديگر مردی نبوده  امورات امری درين هنگام سه نفر از احّبا فوت مينمايند و چونه ب آوری الواح مبارك و رسيدگی

تفصيل اين  ميبرند و دفن مينمايند و ديگر اين قلم ضعيف و عجز از شرح و الرحمن اينها را بگلستان جاويد اءام

از  مهلت پنج روز و سه روز و يك هفته از طرفی بسياریويزا داده  قيامت عظمی از طرف حكومت در نهايت تعجيل

 لهذا همه روزه جميع نسوان و اطفال از يك و يا دو ساعت احّبا بی لباس و بدون خرجی در حبس و از دنيا بی خبر

و يا دو ساعت بعد از ظهر پشت در محبس با حالت  فتاب مانده مادران بيچاره زنان شوهر گم كرده تا يكه آب

 های ما يا پول و يا لباس قبول كنيد،حبسي گرسنه و تشنه ناله كنان فرياد زنان كه ای بيرحمان برای پريشان

۱۰۴۵ --- 

قبول نمودند از جمله بنده مدت  تغّير اينها را دور ميكردند تا بعد سه چهار ماه برای يكی پول ابدًا جواب نداده با

احّبا امإ الرحمن پس از  خانم كه با بنده محبوس بود نيز سائرخبر نداشتم و زرين تاج  چهار ماه از خانه و اطفال

 تا اينكه خانه برای جمع آوری الواح و آثار امری كه در حقيقت بسيار بود قرائته رفتند ب،مراجعت از در محبس مي

 چه لم كه الواحرا در طبقه فوقانی مشرق االذكار ميگذارند الّله اع قرائت خانه الواح بسقف رسيده بود و مابقی الواح

فروش برسانند و چون شوهرها محبوس بودند وكالت ه ب برند كه،شد و از طرف ديگر اثاثيه خود و اشيإ منزلشان می

دادند باين جهت بسياری از منزلها ماند بيصاحب و  نمي نداشتند كه خانه ها را بفروش برسانند و فرصت هم بانها خط

فرش چيزيكه ممكن بود ميز صندلی و هر  ن از جمله طال و نقره جواهراتچيز را قدغن ميكردند آوردن بايرا چند

در تهيه و تدارك  سماور و خورد ريزهای ديگر كه قيمتی نداشت از طرفی امإ الرحمن نفری يك تخت خواب يك
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و خرجی  رجال و غمخوار از طرفی ديگر در پشت در محبس برای لباس اسباب سفر از مملكتی بملكت ديگر بدون

 پسران و  روسها و پشت درختها برای اينكه ببينند مبادا مرده های دن بمردها نيمه های شب در داخل قبرستاندا

 ۱۰۴۶ --- 

و  طرفی موقع تبعيد ميرفتند بيرون شهر تا ببينند كه از دوستان شوهرشان را بدون كفن و دفن زير خاك نمايند از

و از طرفی ديگر پشت اداره سياسی تا بشنوند  پولی كمك نمايندبينند كه از حيث لباس و يا ،آشنايان كسی را می

فرياد ما برس ه يا ولی امر الّله ب آنها را بانواع مختلف سياست مينمودند و ميگفتند يا شوقی ربانی فرياد جوانان كه

نوبت خود ه بآنها  محبس جان دادند كه اسامیه زده بودند كه بعد از ورود ب قدری در پهلوی آنهاه چند نفر را ب

بايد مفصًال  اين همه اذيت كردن باحّبا و زجر و شكنجه اين بود كه شما نوشته خواهد شد باری مقصود از جميع

باداره  باين مطلب نمیشدند و در وقتی كه احّبا را برای استنطاق بنويسيد كه ما جاسوسيم و احّبا هم ابدًا راضی

نمودند ،كردند و ناله و بيقراری مي،ديدند فرياد و فغان مي،مي حال نه آبرا  بردند بچهها وقتيكه پدرانشان،سياسی می

ديده شوند و داخل او را هم نوعی ساخته بودند كه  آنها فكر ديگر كردند ماشينی تهيه نمودند بدون دريكه آنها لذا

اما پناه بخدا ميبريم از  بردند و،استنطاق می ديدند و در نيمهای شب و يا روز آنها را برای،يكديگر را نمي هيچكدام

آب بنوبت بايشان برسد از شدت  در هر محبس هزار يا هزار و پانصد نفر جمعيت از شدت گرما تا آن حبس و زجر

 التماس و گريه و زاری و  و بسياری مردند در بيست و چهار ساعت شبانه روز با هزار كردند،عطش افتاده غش مي

۱۰۴۷ --- 

كردند ،مي برده گردش ميدادند و از شدت تنگی محل و گرما بسياری غشا را بيرون بيقراری بيست دقيقه حبسيه

كه اينذره نا قابل بودم ( با زرين تاج خانم اكرمی ) صد و  محل برای هر نفری يكوجب و نيم بيشتر جا نبود محبسی

بنويسم مثنوی هفتاد من بخواهم تمامی آن ايام را  نفر زن و هيجده ملت محشری بود عجائب محشری براستی اگر ده

ميدانستند و يقين داشتند كه اينگونه امور بايد  حال احّبا بيصبری و بيقراری نميكردند زيرا با وصف اين كاغذ شود

داشتند كه در آن لوح مبارك لسان مبارك  اوقات احّبا لوح مبارك خراسانرا تالوت ميكردند و در نظر بشود اغلب
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قوله االحلی "  :ميفرمايد ,عشق آباد باشد ه خراسان كهگضعفای جله خطاب ب بهاءلحضرت عبدا مركز عهد و ميثاق

عليكم با لصبر الجميل " باين جهت در  ادبحار البال يا ماجت و زوابع الرزايا هاجت اءخاطبی الضعف ان يا حمامة الوفا

كردند يا ولی امر الّله من ،مي ند نالهگرفت،را ديرتر مي و هرگاه در موقع گرفتن احباب ديگري باليا صابر و شاكر بودند

انور عرضه  از خانمهای مهاجره عريضه بحضور ٴنمايند در چندی قبل عّده كرد كه او را حبس،قابل نيستم و دعا مي

 .اين است داشتند و لوحی بافتخارشان نازل و سواد لوح مبارك

 اده ، جالليه خانم مؤيد ، جماليه خانم توحيدی ،خانم كاظم ز الرحمن : بهيه خانم كاظم زاده ، ربابه اءطهران ، ام

۱۰۴۸ --- 

 وحيده خانم زين ، طيبه خانم گلپايگانی ، فرخ انگيز نبيل زاده سالطان خانم والده بديع افندی ، طلعت خانم سينائی ،

 حت اقدسكه از طرف كليه مهاجرين عشق آباد بسا الرحمن اءمالحظه نمايند عريضه تقديمی آن ام بهاءاهللاعليهن 

بوديد بلحاظ عنايت فائز و مشروحات معروضه كامًال در  حضرت ولی امر الّله ارواحنا فداه معروض و تقديم داشته

مظلومان را نموده بوديد از  و باليای وارده بر آن انور اطهر معلوم گرديد ذكر ياران مسجون در مدينه عشق محضر

ه الّله كاظم زاده اصفهانی و عّدآقا نصر كاظم زاده و جناب علی باركه ثابته راسخه جناب حاجینفوس م جمله صعود

نمودند و ذكر هر يك ازين  افق عزمليك سبحان عروجه جانان سپردند و به و عذاب جان ب ديگر كه در زير شكنجه

و انقطاع و  مقامات قرب احديه از لسان مرحمت مذكور و جاری و توجهه ب وجودات زكيه طاهره متعارجين

گرديد اظهار تاسف و تحّسر فوق العاده از وقوع اين  مت و وفای آنان مورد تمجيد و ستايش حضرتشاناستقا

و با امنای محفل مركزی امريك در اين  عبد بجميع وسائل متشبث، مولمه محزنه فرمودند بنويس اين حوادث

واشنگتون داده تا وسائل  وی درمخابره نموده و دستور مالقات با سفير كبير حكومت شور خصوص كتبًا و تلگرافًا

 عبد آن است فرمودند آمال و آرزوی اين ,وصيانت مشرق االذكار را فراهم آرند استخالصی محبوسين و حمايت

۱۰۴۹ --- 
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 عسرت و نگرانی مبدل براحت و رخا و آسايش حقيقی دائمی و كه نتايج مطلوبه فورًا حاصل گردد و اين شدت

موارد صابر و متوكل و معتمد بفضل و قدرت غلبه  و مايوس نباشند و در جميعنگردند شود در هر حال مضطرب 

داللت نمايند و تقدير تعلقات روحيه و  ستمديده را از قبل اين عبد تسلی دهند و بصبر و استقامت حّی قدير، ياران

تقامت ضايع نگردد اين شهامت و اس احساسات وجدانيه آن مظلومان و فدائيان را بنمايند اجر عواطف روحانيه و

الذين ثبتوا وانفقوا كل مالد يهم فی سبيل  اشراقش الی ابد االباد باقی و برقرار هنيئًا لهم و المثالهم مطمئن باشيد زيرا

مالحظه گرديد بنده آستانش شوقی  االقدس المينع حسب االمر مبارك مرقوم گرديد نور الدين زين هذا االمر االبدع

 ۹۶حمة شهر الر ۲ ۱۳۳۹جون  ۲۵

                ********************* 

۱۰۵۰ --- 

مراكز و اجتماعاتی بود و در بادكوبه مركزی بزرگ  اّما در قفقازيه از بالد روسيه بنوع مفصل در بخش ششم     

يل محفل اجتماع مينمودند و غالبًا در اوا گشت و مجمعی كثير از بهائيان قفقازی و ايرانی،تأسيس مي ابهٰی برای امر 

ه يافت و در آنميان ميرزا فتاح مراغهء ب،می بهائيان با هم در منزل كربالئی قاسم آذربايجانی انعقاد روحانی و مالقات

بادكوبه آقا مير عّلام فائز بايمان  داشت و ورود مسافرين بهائی هم در آنمنزل ميشد تا آنكه در قوت ايمان شهرت

و بقصد هالك او شدند  خواهر زادگانش تعصب و عداوت شديده ابراز داشتندنبود و  بهائی گرديد و او را فرزندی

نصف خانه  بنشان نخورده اصابت ننمود و او محفوظ ماند و خواست قصد وی انداختند ولیه و شبی تير گلوله ب

تند و معروض داش لبهاءروحانی بحضور حضرت عبدا محفل اءمسكونه خود را تقديم برای امور امرّيه نمايد و اعض

عباس افندی ثبت دولتی و قباله كرد پس بهائيان  پذيرفته شد و دستور دادند كه نصف خانه مذكوره بنام استدعايش

عالی بمصاريف بسيار ساختند و چندی طول نكشيد  نموده ساختمان خانه را كه كهنه بود بهم ريخته عمارتی همت

 گرديد و آن نصف را نيز تقديم داشت و لذا خانه  ايمان بديعآقا عالم هم كه مالك نصف ديگر خانه بود فائز بٴ زوجه

۱۰۵۱ --- 
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و اجتماعات و تبليغ و اقامت مسافرين و  زوجه اش بنام مسافرخانه بادكوبه محل انعقاد محفل روحانیآقا مير عالم و 

قلندر همدانی بحاجی  و مشهور در نزد عموم گرديد چنانچه درويش غالمحسين شهير ديگر امور امريه قرار گرفت

و عاقبت در سال  سالها در آنمسافرخانه مقيم گشته بخدمات روحانّيه پرداخت لبهاءسابق الوصف بامر حضرت عبدا

يا قيمت آنها را  و اثاثيهء او را حسب االمر بعشق آباد نزد افنان فرستادند و عين ه.ق در آنجا وفات يافت و البسه ۱۳۲۷

 و شش قرآن و يك عباسی بود جهت بازماندگان شهدإ نيريز و يك تومان كه يك فقره يكهزار و سيصد و بيست

بادكوبه و خدمات امريه گرديد كه در  مامور اقامت ۱۳۲۷آنگاه شيخ علی اكبر قوچانی در سال  .ارسال داشتند

امر تبليغ و مشاربالبنان بود و  بهائی در مسافرخانه باوقات اجتماعات عمومّيه كمًا و كيفًا آنسنين جمعيت مجتمعين

اوج گرفت و بعد از  خصوصًا در قسمت استدالل و اثبات و شور و انجذاب جامعه درس آن و بسط معارف امريه

و حالوت گفتار  پرتوی تبريزی در آنجا اقامت داشت و با محاسن اخالق شيخ علی اكبر مدتی آقا ميرزا محّمد خان

و شور و  نجا و در سفرهای تبليغيه اش بديگر بالد حرارترفتارش در آ تركی و فارسی و آداب پسنديده معاشرت و

 روسيه نظر عناد دين و مخالفتی با اين امر نداشت انجذاب كاملتری در آن بالد ايجاد كرد بالجمله دولت

۱۰۵۲ --- 

 شد و روز بروز جانها را زندگی ميداد و در،مي لطيف در آن محيط خشن مانند آب حيات در ظلمات ديده و اين امر

نگاشتيم و در اين دور حسب  مركزی مهم گرديد كه شرح اوضاع احوال را در بخش ششم آنجمله شماخی هم

اختصار عّدهء از  پی در پی رفته عّدهء ديگر فائز بايمان گرديدند و محض مراعات مبلغين لبهاءدستور حضرت عبدا

و آقا  ادق بادكوبهای مدتی در آنجا تبليغ كردگردد چنانكه مّلا ص،مي مشاهير مومنين و نبذه از مهمات وقايع مذكور

بر خود گذاشت و در سرای تجارتی مسكن گرفته با  ميرزا محّمد اسمعيل مشكات تبريزی عنوان تجارت مركب

اسمعيل از بهائيان معروف مخلص ويرا بمغازه و  مالقات و تبليغ نمود حسين گل احمد اف و برادرش حاجی برخی

مالقات و تبليغ نمود و همينكه هياهو برخاست  ال كرده بتبليغ پرداختند و با شيخ علی مجتهدمقر داده احتف خانه خود

مذكور مسكن گرفت و با عدهء  آمد سپس جليل خوئی حسب االمر برای تبليغ وارد شد و در سرای از آنجا بيرون
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دادند و قيام بتبليغ  خود جایو حسين گل احمد اف مذكور و برادرانش ويرا نزد  مالقات و صحبت كرد همهمه افتاد

عباس مّلاهای  اهتمام در امر تبليغ داشت مساعدت نمود و بواسطه مشهدی كردند و مشهدی مّلا غنی بن مّلا نقی كه

 بلد را خبر دادند كه برای مذاكره حاضر شوند

 ۱۰۵۳ --- 

و جواب گفتند كه ما در دين خود شبهه بوده  و آنان آقا سّيد علی آقا و آقا مير ابو الحسن آقا و مير عبد الغنی آقا

ديگر نيز از ايشان تبعّيت كردند  طايفه كافر و مضّل و نجس اند و مالقاتشان جائز نيست و آخونهای نداريم و اين

آقا از مّلاها برای مكالمه  نپسنديدند و خود پی تحقيق آمدند و فقط حاجی عبد الرحيم ولی اهالی سخنان مّلاها را

ايمان آورد  خوانده بر خود دميد و ساعاتی طويل صحبت داشت و عاقبت ن ورود آيات قرآن و دعاحاضر شد و حي

طلبيد و  همراهش بودند نعرهء هو الحق بركشيد و اهالی را براه هدايتٴ ب شد كه شبانه در حاليكه عّدهو چنان منجذ

 گرد آمدند و با اعاظم مسلمين و مستخدمينمّلاها بر آشفته پريشان شدند و در خانه آقا سّيدعلی آقا مجتهد مذكور 

به خليل بيك نفراوف يوز باشی بيك اف كه معاون  حكومت مشورت كردند و مجتهد مذكور عريضه تظلم ٴاداره

بلد وارد شده جمعی كثير را اغوا نمود تا  اينه مضمون تقديم كرد كه جبرئيل بهائيان ب ديمنسكی بود بدين ناچالينك

پريستاو ايوان پترويج فرستاد و لذا  ومت كنند و چون عريضه بامضإ رؤسأ و اعاظم بلد بود نزدمقا با دولت روسيه

نزدش بود و هم حسين گل  يك بازار نيك مامور شده بخانه ريختند جليل را با كتابها كه حميد بيك با سه قزاق و

 و سنگ و كلوخ زدند و دشنام نهادنديافتند و اهالی هم مطلع شده بنای همهمه  احمد اف را بردند و بهائيان خبر

 ۱۰۵۴--- 

اوغلی كه  صمد اف ها بخانه ناچالنيك شتافتند و مشهدی علی بوماقچی و بهائيان و بستگان گل احمد اف و هم

بايمان نشده بود ناچالنيك را از عمل معاونش تحذير كرد كه  مردی رشيد از صمد اف ها بود و تا آنوقت هنوز فائز

 ۱۳۰۷خواهند فرستاد و واقعات عشق آباد در سال  سيبرياه از طرف بهائيان عريضه بامپراطور رفته تو را ببسيار  از بالد
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محبوسين مستخلص و جليل از كار و جای خود خارج  نجا كشيد كهه آرا باو تذكر دادند و اين اقدامات باالخره ب

و در ساليان جمعی كثير بوده و در ايروان  هٴ عّد و بالجمله در آرتوث اجتماعی از بهائيان برقرار و در لنكران گشت

و متدرجًا عّده زياد شد چنانكه در آن قريه  طبيب اسرائيلی همدانی اقامت كرد و تنی چند را تبليغ نمود ميرزا آقا جان

و ميرزا حسين زنجانی و ميرزا حسين  الّلهی بود عدد بصدها رسيد و مشهدی عبدل قراباغی،علی ارتور كه مركز

ظل ايمان بديع در ه ب طبيب تبريزی كه برای تبليغ و اشتغال رفتند نفوسی كثير وطی و آقا ميرزا حسن قره گوزط

ديگر  در اخالص و تبليغ بود ديگر مّلا همت كه همتی موفورد در تبليغ نمود هٴ آوردند و از معاريفشان مّلا سلمان شعل

 نيز مركزی برای اين طايفه و مّلا اسد الّله باويلی و مشهدی هگل مّلا علی نفس مؤثری در تبليغ و هدايت داشت گنج

 بالد قفقاز اّما شرح احوال مشاهير مؤمنين از اهل بادكوبه و ديگر .بدست معاندين و اشرار شهيد شدند ابراهيم نجار

۱۰۵۵ --- 

 

 كه چون هٴ ادق بادكوبدر بخش شش نگاشتيم از آنجمله مّلا ص ميزيستند ابهٰی آنانكه در سنين اشراق شمس جمال 

قطع رشته الفت كردند بدرجهء كه شبی ميرزا عليمحّمد  باز بنای خروج از روش حزم و احتياط نهاد بهائيان ناچار

با جمعی از مؤمنين احتفال داشتند و مّلا صادق  دو پسرش آقا عزيز الّله و آقا روح الّله در خانه آقا عبد الغفور ورقا با

برسم دلجوئی بخانهاش رفته  و اهانت نموده ويرا از مجلس بيرون كرد و ورقا روزی ديگرتعرض  نيز بود و تنی

مّلا صادق را  شكايت ازو بحضرت غصن اعظم نوشتند در جواب فرمودند كه اگر شما تسليت داد و بهائيان چند بار

و  تافت و ايامی در جوار فضلالجرم مّلا صادق بارض مقصود ش نميخواهيد من او را ميخواهم و او را بعّكا طلبيدند

گذشته را طومار پيچيد و بزّی قاضی با عمامه  تربيت بسر برد آنگاه مامور باكو گشت و چون باز آمد احوال و اعمال

 ۱۳۱۳پرداخت و اين در سال  ابهٰی با مردم سلوك كرد و با اخالق و احوال مرضيه بنشر نفحات  و منتهی ادب و وقار

بابيه ويرا كشتند و با وجود  طهران مقتول گشت و مابين مردم چنين شهرت يافت كه ه دربود كه ناصر الدين شا
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اهالی قفقاز  رفع انتشارات مذكور و جلو گيری از مفاسد مخابره شد معذلك تلگرافهای دولتی كه بهمه جا برای

 نمودند،ذشتند اذيت و آزار ميگ،زائرين بهائی را كه از بادكوبه مي بسوء تصور و اثر تعّصب باقی ماندند و مسافرين

۱۰۵۶ --- 

خارج بلد رفت و تا پاسی پس از پسين در آنجا  تفرج بستانهایه و در چنين احوال مّلا صادق روزی هنگام عصر ب

گرفته بود با گلوله تفنگ سينه اشرا  با كسی نشسته گفتگو ميكرد و تنی از دشمنان كه خود را پنهانی ببود در تاريكی

تو بودم و وصيت كرد كه  گلوله چنين گفت آخ آی بيا كه روزان و شبان نگران و جويای و برسيدننشان كرد و ا

دارد ،مي حضرت را بوی واضح در حقش رسيد مقدار تعلق آن لبهاءعبدا متعرض قاتل نشوند و آثاری كه از حضرت

اشرف و  با پسرانش استاد علی ديگر مّلا ابو طالب سابق الوصف .شهادتش را هم در بخش سابق نوشتيمو ما كيفيت 

در  جامعه بودند در بنإ مقام اعلی در صفح جبل كرمل چنانچه استاد آقا باال كه عائله واسعه تأسيس كردند و ركن

 نام باب االشرف لقب داده شد و مّلا ابو طالب آخر العمره باء بخش سابق آورديم زر افشانی كردند و بابی از ابواب بن

تحتانی مسافرخانه بماند و از سهمش از انار باغ  در حجره لبهاءشته حسب دستور حضرت عبدادر حيفا اقامت دا

جمعيتی حضور داشت تا در  يافت و در غالب عكس،حضرت قوت مي ميبرد و از تشرف محضر آن فردوس استفاده

 پايان برد و ه ب يوسف تخلص سابق الوصف عمری در تبليغ و شعر سرائی آنجا درگذشت ديگر ميرزا عبد الخالق

  ۱۰۵۷ --- 

 سابق الوصف و پسرش آقا اسد الّله زرگراف كه بغايت نيكوبرادرانش نيز در ايمان بوده ديگر ميرزا عبد المؤمن 

مشهدی امير شهير از اهل بلخانی كه از قتاالن و  اخالق و اعمال سالها رئيس محفل روحانی بادكوبه بود ديگر

رجوع كرد و مّلا ويرا بقتل يك تن  مّلائیه االخره بانديشه از كيفر رستاخيز بمعروف مسلمان بود و ب غارتگران

ايمان و اخالق و  مظلوم رفت ولی با نيروی دكان آنه و مشهدی امير بدين قصد ب معروف از اين طائفه ره نمود

آنجا  از معاريف بهائيان ای ممّلو از روح پاكی و نيكی گرديد ديگر،فرشته مسالمت منطق وی متتبه و فائز بايمان گشته

بادكوبه بود ديگر مير عالم و كربالئی قاسم مذكور  آقا موسی نقی اف مليونر شهير كه مالك قسمتی مّهم از نفت
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مسافرخانه مذكور غالبًا در  و كربالئی كشی و كماندار و غيرهم و احتفاالت بهائی قبل از تاسيس ديگر عبد الوهاب

. ميگرديد و يا آقا سّيد نصر الّله باقر اف رشتی تاجر و ساكن بادكوبه منعقد ی ابو القاسمخانه مّلا ابو طالب و كربالئ

 ذربايجان نيز كرد و كيفيته آنخجوان كه از بادكوبه سفری ب ديگر از معاريف بهائيان ميرزا علی اكبر خان از اهل

ی همه بيان همی كرد و جمعی از حضرت را برا آن های،و خطابه لبهاءسفر امريكا و حاالت مباركه حضرت عبدا

 در بالد غرب پيوست و باالخره آن لبهاءمحضر حضرت عبداه بادكوبه عودت كرد و به شدند پس ب ارامنه منجذب

 ازدواج دادند و عائله از مؤمنين را باو اءبن حاجی علی عسكر تبريزی از قدم چی،قهوه حضرت دختر آقا حسين آقا

۱۰۵۸ --- 

حيدر علی از اهل  در بادكوبه درگذشت ديگر ميرزا ۱۳۳۷در حدود سال  ميرزا علی اكبرايشان تأسيس يافت و 

و از  نخجوان كه سالها در رشت در بانك استقراض روس كار ميكرد نخجوان و نيز ميرزا اسمعيل خان از اهل

عبدل از اهل قره  و از اشهر بهائيان قفقاز مشهدی .كو اخالق و عضو محفل روحانی بودمخلصين اين امر بغايت ني

و داد و ستاد شيخی مطلع از كتب و اخبار و  كسبه از قرای تابعه بردع قرا باغ كه در بردع مقيم و مشتغل ب قوزلق

شد و از شدت اشتعال خواست  و متجسس بود و بمالقات و مكالمه با آقا سّيد اسد الّله قمی مؤمن اشعار عرفا و ذكی

اهالی چندان ويرا زدند  سّيد اسد الّله مانع گرديد ولی پس از سفرش چنان كرد و و آقا در بازار فرياد ظهور بركشد

پس از چندی  را بيغما بردند برخی از دوستانش رسيده ويرا بخانه بردند تا كه بخاك هالك افتاد و متاع دكانش

ه مود و با كتبی چند بصادق احمد اف ميالنی از وی پذيرائی ن بهبودی يافته با عائله بتفليس رفت و حاجی محّمد

در آن جالس(جا پس )؟؟؟؟ از چندی به نجاری  رفت و بهائيان ويرا برای تبليغ به قريه باالخانه فرستادند و او بادكوبه

 تشييع جنازه مجتمع بودند  تبليغ كرد و سودی نديد و روزی در مجمع انام بقبرستان كه به مشغول شد و به حكمت

۱۰۵۹ --- 

 منزلش رفته جوياه مشهدی عمران كه از معتبرين مقتدرين بود بتجسس برانگيخت و ه ين را بخطابه داده مستمع
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روز دوم و سوم صوفی و طبيعی ه اول شيخی و ب روزه را ب طريق گذشت و مشهدی عمران وي گشت و سه روز بدين

 اءصلجو شش تن از  سی مقصدش رسيده ايمان و انجذاب حاصل كرد و متناوبًا قريبه ب گمان برد و روز چهارم

ه باالخره ب و و از قول مشهدی عبدل نزد مّلای واعظ محل سعايت كردند هدايت رسيدند و اهالی بشنيدنده قريه ب

 رای قفقازيهبردع مراجعت نمود و بالجمله در بالد و ُقه كرده بابهٰی ساليان رفت و نشر نفحات ه به آنگاه ببادكو

همه را مغلوب ساخت و در حدود سال  ,كرده مناظره اءعلمدر مجالس عظما با  نفوس كثيره را تبليغ نمود و مكررًا

با عائله  ۱۳۴۴و باالخره در سال  و مرو و تخته بازار رفته با مّلاهای تراكمه مصاحبه كرد تبليغ نمود عشق آباده ب ۱۳۲۱

كه از  ۱۳۲۷سال ه ب خصوصًا قفقاز و تركستان نموده گرفت و مكررًا مسافرت تبليغيه ب عشق آباد رفته توطنه ب

بلد آشوب و غلغله  بالد قفقازيه كرد و در چندينه افراختند اسفار تائيد شعاری ب آباد تنی چند در ميدان رايت،عشق

زبان  بلد او را اخراج كردند و در گنجه محبوس كردند و در زندان بپا نمود و جمعی را مهتدی ساخت و در چند

 فلج و  سال بدينموال در عشق آباد بسر برد و در اواخر ايام دچار عه الهيه آورد و تقريبًا دهسه تن را بشري تبليغ گشوده

۱۰۶۰ --- 

ويردی و  و از شناختگان احبای قريه قوزلق و نيز بردع مشهدی ياریگشت و بعد از پنج ماه درگذشت مالزم بستر 

خانه مركزی از مراكز پر جمعيت و تاسيس و بردع و باال مشهدی شيرين و داداش عمو و آقا علی چايچی بودند

تبليغ نمود كه بنوع مذكور برای  شد و مشهدی عبدل ، مشهدی امير پهلوان قّتال مذكور بادكوبه را محفل روحانی

قتلش بدكان  از آخوند ويرا بقتل مشهدی عبدل رهنمائی كرد و سه نوبت پی كفاره قتل و گناهان بزرگ خود

 بود بعلت امواج محبت و سخنان مؤثر روحانی و نصيحتش عمل و با آنكه آنمظلوم تنها خبازی با اسلحه پنهان رفت

و آزار بسيار از مردم ديده و چند بار نزد خطر  آورد و مشهدی عبدل مشقات ابهٰی بمقصود نمود و ناچار ايمان بامر 

  گلگون سرش ريخته چهرش راه ب اهل بازار ويرا بميان گرفته بردند و بقالی جوهر سرخ با شيشه قتل رسيد نوبتی

بسيار گرد كرد  رويش را بنگرد و نوبتی در قريه بالی نلو با خبازی شركت كرد و نقود ساخت و آينه بدستش داد كه

مشهدی جّبار نعلبند تبريزی پناه برد و او را هدايت كرد و  خانهه و شريك وی را بنام بابی از دكان دور نمود و او ب
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مكالمه نمود و عاجز و  ابهٰی ساخت و در باره امر  ا علی مراغه ای مجلسی فراهم كرده او را حاضرنوبتی حاجی مّل نيز

مظلوم انداخت و او  آن چهرهه و غلظت پرداخت و حاجی رجب نام از حضار آبدهن ب شدته مغلوب گشت و ب

 دارد و باالخرهگفت مجلس شما بمجلس قيافا شباهت بسيار  حاجی مّلا علی اكبر كرده چنينه خطاب ب

۱۰۶۱ --- 

مشهدی امير مذكور درين مجلس حقانيت اين مظلوم  آزار بسيار بر او وارد ساخته بيرون راندند و كربالئی عمران و

در بالد  ديگر ميرزا حبيب الّله اسرائيلی سابق الذكر مقيم سنندج  .صبيت ظالمين را برأی العين ديدندو ع و عداوت

 و توطن كرد و بجوراب بافی و صابون پزی و آينه سازی و غيرها بعشق آباد هجرت ۱۳۱۸ايران مؤمن شد و بسال 

 استعدادی مخصوص بروز داد و قريب شصت تن از كليميان اشتغال جست و در هدايت بيخبران خصوصًا كليميان

 ديگری ورسيل نام نام در كنيسه يهود بی محابا تبليغ نمود و سپاهی لهستان را مهتدی ساخت كه تنی از آنان يعقوب

 عريضه بحكومت داده از قانون مستفسر شدند جواب رسيد باشتعال ايمانی برافروخت و همهمه در اهالی افتاد و آندو

رشت  ٴراه شوشه هٴرشت رفته در دائره در عشق آباد ب بجزا سال و ديگران مخير و مختارند و پس از اقامت چهار سال

روسّيه مشغول تبليغ خصوصًا فيما بين كليميان  بوی رسيد كه در لبهاءرت عبداداخل گرديد و دستور از حض و طهران

تناول دوای ه معالجه پرداخت و به قزوين ب مريض گشت و در ءامر چندی تاخير شده در آن اثنا اءدر اجر باشد ولی

ك بردعی بود كه در بالد متاّخر حسين بي اين امر در سنينه او داد درگذشت و از منجذبين به داروخانه ب اشتباهی كه

 نمودهابهٰی نشر نفحات  كسالودسكیر سمرقند و تاشكند و مسكو و لنينگراد و اريول ونهاد و د تبليغه روسّيه هّمت ب

۱۰۶۲ --- 

بنوعی كه در  ۱۲۹۶و در تفليس بسال  .هشت خانواده بهائی بعرضه آمدند و در اثر سعی و تاثر كالمش در آريول

تأسيس حجره تجارت كرده تبليغ نمودند و  ی علی اكبر بن حاجی احمد ميالنی مقيم شدهنگاشتيم حاج بخش ششم

و احمد اف مراسالت با عّكا داشته  جمع شدند هٴ  بالد اخری بانجا رفتند اقامت گرفتند و متدرجًا عّد برخی از بهائيان

چند از آنان گريخته بتفليس  ائيان تنیيافت و در هنگامه فتنه گنجه و شهادت بعضی از به طرف مراجعات امرّيه قرار
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خاموش گشت ولی  را تحت المراقبه بتفليس فرستاده در قلعه محبوس كرد و فتنه مقيم شدند و دولت برخی از مّلاها

تا باهتمام  و مسلمين در قبرستان خود بار ندادند و دو روز مّيت برجا ماند جوانی از احمد اف ها مهدی نام درگذشت

نكشيد  كردند و همانجا قبرستان بهائی تفليس تأسيس يافت و طولی زمين از بلدّيه گرفته مّيت را دفنآنان مقداری 

 ناميدند و بعد از آن ميرزا اسماعيل مشكات و بعضی ديگر از اين كه كوچه مجاور قبرستان را بنام بهائی اسكی اوليه

 ايمان آورد اوالد نداشت ۱۳۳۳حدود سال  يمی دراد طايفه در آنجا مدفون شدند و از مؤمنين تفليس خواجه اساطور

 در سالگی ۵۷ترجمه كرد و عاقبت در طهران در سن  زبان ارمنی و بعضی آثار و مقاالت بدآنزبانه و استدالليه ب

 ۱۰۶۳ --- 

اف ها از آنجا بود كه چون با صمد مّلا عبد السالم شيخ االسالم. و از معاريف اهل تفليس درگذشت ۱۳۵۸سال 

لشان رفته با حاجی منزه تا ب را اخبار كردند شيروانی آمد و رفت داشت و آنان چند بار وي ئيان معروف و متمّولبها

با عّكا مراسله  مكالمه كردند و در هر بار ملزم و مفحم گشت و بانان گفت شنيدم اف در باره اين امرعلی اكبر احمد

را  يا عنوان دهيد كه من خود فرستم و آنان خواستند سئوالش و خواهم وجيزه بنويسم تا بفرستيد،كنيد و من مي،مي

 دانيد من مغرض و معاند نيستم و مطالبی،گويند او اظهار نمود مي دانسته خود با بعضی از دانشمندان عابر بهائی جوابی

يخ االسالم گرفت و طولی نكشيد خبر آمد كه ش است بايد از آنجا بپرسم و عنوان حيفا و آقا سّيد تقی منشادی را

بسيار نگذشت كه حسب  فروشند و مدتی،ای يك عّباسی مي،امر نوشته طبع و نشر كرد كه نسخه در رّد اين هٴ رسال

و حاجی احمد اف  او رسيد هٴ قلم آقا رضا قناد شيرازی در جواب رساله مختصر ب ٴ رساله لبهاءاجازه حضرت عبدا

و پس از نشر  از فرستاد و نسخه اصل را برای خود شيخ ارسال داشتقفق نوزده نسخه چاپ ژالتين نموده برای مّلاهای

رها كرد ولی  قصد امر بهائی تيریه همهمه افتاد و ملتفت شدند كه شيخ ب رّد و هم رساله جواب فيمابين اهالی هٴ رسال

 و قرار گرفت و كتبًا و شفاهًا فحش و ناسزا با بر امر مقدس اسالم اصابت كرد و مورد حمله مسلمين

۱۰۶۴ --- 
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خود نمود ه بهائيان نسبت ب آقا سّتار صمد اف را مالقات كرده گله و شكوه زياد از تعرضات و روزی در بازارگفتند 

اينكه بهائی را بهانه  از شيروان برايش رسيد كه سّب و شتم بسيار در آن بود از جمله و مفهوم شد كه مكتوبی با پسته

از  جمع ميكنی كه صرف مشروبات نمائی و او گمان برد كه نويسنده ها باسیع ,نموده از احاد مردم تكدی كرده

صاحب مكتوب را كه يكی از مسلمانان بود شناختند و باو  بهائيان اند ولی بهائيان شيروان تجسس و كوشش كرده

 لبهاءعبدا عّكا فرستاد و حسب امر حضرته و ب ثانيه را نوشت هٴ دادند پس شيخ برای خالصی از ماجری رسال خبر

برای حاجی احمد اف ارسال داشت  كتاب فرائد را نگاشت و همينكه از طبع خارج شد سه مجله آقا ميرزا ابو الفضل

مّلا محّمد حسن آخوند كه  شيخ بدهد و لذا سه ماهی نگذشت و قاضیه ای را ب،كند و نسخه كه خود چند بار مطالعه

شد كه آنچه  شيخ ياد آوره طرف ب ديد خبر يافته از يك،قبول نمي جزهٴ كرده چار با بعضی از مبلغين بهائی صحبت

 از كتاب بدست آرد و باو ندادند هٴ خود سعی بسيار كرد كه نسخ گفتيم با اين طايفه مپيج نشنيدی و از طرف ديگر

ماعت خانه مفتی افندی از اهل سنت و جه را ب خودشه از كتاب متعلق ب هٴ دولت نسخ اءولی بهرام بيك از امن

 بود باو گفت كه من كتابی باين تمامی  گنجه رفت و چون عودت نمود مفتی افندی كه مطالعه كردهه ب گذارده خود

۱۰۶۵ 

باقی شوند و تا دنيا ،خود مي خواهند اظهار علم كنند و موجب بدبختی،مّلاهای اسالم مي سبحان الّلهنديده و نشنيدم 

عيديانه برای  را در روز عيدی بواسطه مستخدم صمد اف هٴ شود تا نسخ،جدا نمي بختاست لوث اين از دامن شيخ بد

و  و اين فئه خصوصًا حاجی علی اكبر احمد اف بيشتر احترام نمود احّباه شيخ فرستادند و او پس از مطالعه نسبت ب

ن پذيرائی از را تنفير كن و نه مدح كن و چندي رد نويس و مردم !نه ,گفتند ,چون برخی از متنفذين اعتراض كرده

فقط امری مختصر نگاشتم كه موجب  دانم و رد ننوشتم،را بد نمي آر و او جواب داد كه من بهائيان عمله بهائيان ب

دانند و غالبًا ،را خدا مي بهاءاهللا حجيم گرديد چگونه ممكن است پانزده مليون نفوس كه صدور و نشر چنين كتابی

مفاخر بزرگ  و اّما سمرقند پايتخت بزرگ و مقبره امير تيمور مشحون ازشوند .  باشند بد شمرده،عالم و فاضل مي
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مسلمين  اءو برادر رضاعی حضرت حسين بن علی و از شهد جمله قبر قثم بن عّباس عمو زاده پيمبر دينی كه از آن

 ق آقا موسیه. ۱۳۰۳جنگ كشته شدند ابتدا در سال  در زمان معويه با سعيد بن عثمان بن عفان بدآنجا رفته در كه

 بدانشهر رفته بتجارت مشغول شدند و الواح متعدده از و آقا رحيم پسران آقا محّمد صادق از بهائيان اسرائيل مشهد

۱۰۶۶ --- 

حضور ه بار و آقا رحيم دو بار متدرجًا بارض اقدس ب خطاب بايشان صدور يافت و آقا موسی سه بهاءاهللاحضرت 

بوده تا در گذشتند و برادر  يدند و آنان سالهای متمادی در سمرقندرس لبهاءو حضرت عبدا بهاءاهللاحضرت 

در آنجا  ۱۳۰۵ بود و بعد از ورود دو برادر مذكور آقا ميرزا مهدی رشتی در سال كوچكشان آقا مهدی بعدًا برقرار

و  ی كسببعدًا معدودی ديگر از بهائيان عشق آباد و ايران برا تجارت چای تأسيس نمود و تبليغ بسيار نمود و

 بهاءاهللاگلپايگانی از جانب حضرت  ميرزا ابو الفضل آقا ۱۳۰۷نجا رفته ماندند تا آنكه در اوائل سال ه آتجارت ب

سه سال يا بيشتر در سمرقند زيست كرد با  سمرقند و بخارا شد و مقدار اءمسافرت تركستان محض تبليغ علم مامور

از بهائيان بالد  هٴ بايد گرفت كه عّد ۱۳۰۵وع امری آنجا را از سال علی هذا شربناء تبليغی كرد و  اغلب علما صحبت

هفتاد رسيد و ه رجال ب هٴ عائله محض تجارت و كسب در آنجا اقامت گرفتند چنانكه شمار متنوعه ايران مجردًا يا با

توقيف  ز پرسیو مفتی و حكمران تعرض نموده برخی از مؤمنين را هنگام با نوبتی بتحريك متعصّبين ايرانی قاضی

تاشكند داد و تضييقات رفع شد و بالجمله متدرجًا  ای بمركز،آنگاه تبعيد كردند و ميرزا مهدی مذكور عريضه

 ذهاب و اياب كردند و همت بتبليغ نهادند و  مزيد شد و اجتماعات روحانيه مستمر داشتند و پيوسته مبلغين جمعيت

۱۰۶۷ --- 

و مسلمين صحبت و محاجه نمود و  آقا ميرزا ابو الفضل با كثيری از علمإ يهود وحدت تأسيس كردند وقرائتخانه بنام 

كه قاضی كالن سمرقند ميگفتند  اظهار تصديق و ايمان نمودند چنانچه دفعه ای قاضی نياز معدودی از مّلاهای اسالم

علما را  د و او تمامترا در خانه خويش جمع نمايد و صحبت كنند و او قبول كر با وی قرار گذاشت كه جميع علما

مباحثه نمايد ولی از آنان فقط عيسی خان مدرس حضور  در روزی معين دعوت كرد و ميرزا حاضر شد كه با آنان
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ميرزا با مّلا عيسی خان صحبت نمود و  گفتند عبد الرحمن خواجه كه اّسن و اعلم همه بود مانع شد پس يافت و

نمايند و تا بجائی منتهی  ك مجلس به فراغت تمام با هم نشسته صحبتگذاشتند كه در ي آشنائی بهم رساند و قرار

نمودند دو سه  عليه در خانه عيسی خان اين مجلس را معين اءختم ننمايند بن نشود و يكطرف ملزم نگردد مجلس را

 الطه كرد و تاروز متماديًا صحبت كردند و مّلا عيسی مجادله و مغ نفر ديگر از علمإ نيز حاضر شدند و الی سه شبانه

معدودی از مّلاها مانند مّلا عبد الواحد و مّلا احمد  گويا و اندازه كار بخشونت انجاميد و مجلس ختم و متفرق شدند

مّلا  كّلكسی را تبليغ نكردند كه اشهر از زيستند و و چندين تن ديگر در آن اّيام تصديق نمودند ولی در خفا خان

الفضل با چند نفر از علمای يهود نيز ابو بی يافت و حسب آنچه گفته شد ميرزانام باه بود و شهرت ب الواحدعبد

تريه صبر نمايند اگر موعودشان ظاهر نشد  كرد و عاقبت بحث شان باينجا خاتمه يافت كه تا سنه صحبتهای زياد

 آنگاه بهائی شوند

۱۰۶۸ --- 

 مسلم نژاد بهائی ايرانی اول كسيكه در سمرقند مهاجرين بيانی گفتند و از ۸۶مطابق سنه  ۱۹۱۹و سنه ترپه را سال 

بسمرقند رفته بقنادی پرداخت و با آنكه  ۱۳۰۵سنه  توطن گرفت حاجی ميرزا حسين قناد يزدی بود كه در حدود

و ملك بخرند او بهر وسيله بود متشبث گرديد تا  مقررات در بالد تركستان افرادی ايرانی نميتوانستند خانه بموجب

در آنجا ساكن و  ۱۳۳۹الی سنه  كهنه نزديك چهار سوق خريد و عمارت ممتاز دو طبقه بنا نمود و شهرخانه ای در 

و تقريبًا در آنمدت مركز  پيوسته بعضی مسافرين و مبلغين بهائی در آنجا وارد ميشدند آنجا را مسافرخانه ناميد

نازلی بفروخت  ز دست رفت خانه را بقيمتدر اواخر انقالب چون تمولش ا بهائيت در سمرقند خانه مذكور بود ولی

 خود نيز در آخر حيات بانجا حركت كرد ديگر ميرزا حسين بن و اوالدش متدرجًا بعشق آباد كوچيدند و او

گرسيد و بسمرقند اقامت گزيد و مّلا علی خودش نيز آمد و  فرارًا از مشهد بعشق آباد ۱۳۱۱مّلا علی بجستانی در سنه 

رفته تشّرف يافت و بعد از مراجعت چند سنه  لبهاءبحضور حضرت عبدا ۱۳۱۴بماند و در سال  سمرقنده ب نزد پسرش
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عبد الحسين در عشق آباد مشهور بود و  درگذشت و پسرش ۱۳۳۲و عشق آباد بسر برد و در سال  ديگر در مرو

 اءشرك شركت اميد كه هٴ شعب جمعی كثير از ايران و عشق آباد در سمرقند مجتمع بودند مانند بالجمله متدرجًا

۱۰۶۹ --- 

ابراهيم رشتی و  عشق آباد بود و تجارتخانه ميرزا عبد الباقی يزدی و حاجی سّيد همه بهائی بودند و مركزشان در

خانواده هم  در سالهای متمادی در سمرقند بودند و بسياری از ايشان غيرهم و پيوسته شصت و هفتاد نفر رجال بهائی

در  شد و مبلغين بهائی برای عشق آباد غالبًا بانجا ميرفتند .،مي و اجتماعات هفتگی دائر داشتند و محفل روحانی

 آقا ۱۳۱۰بسيار كردند و اجتماعی فراهم گرديد و در سال  تاشكند و در بخارا نيز از عشق آباد و ايران رفتند و تبليغ

اقامت كردند و بعد از تأسيس مجله خورشيد  ديگر در آنجا هٴ  ميرزا ابو الفضل و آقا شيخ محّمد علی قائنی و عّد

شد تا در اثر انقالب ،ارسال مي ايشانالی توزيع ميگشت و آثار صادره برحدود نمرات آن بين اه خاور در همه آن

بقايايشان نيز  ۱۳۳۶و هر كه توانست مهاجرت اختيار نمود و در قحطی سال  مراكز متالشی گرديد كبير همه آن

و اّما بهائيان معروف  .نه محموديه عشق آباد منتقل گرديدكتابخاه ب تابخانه وحدت مذكور اوًالرفتند و كتابهای ك

داور قندهار و  بن عطا بن محّمد اكبر بن محّمد خان از طايفه علی زئی و اهل زمين آنحدود دكتر عطإ الّله افغان

و  نجا متولد گرديد و در مكتب كابل خواندنبودند و عطإ الّله در آ زراعت پيشه بود و در ايام قبل بكابل كوچيده

 مشغول بود واقع بيك فرسنگی كابل بپيشه زراعت نوشتن فارسی بياموخت و چون والدش در قريه ده يعقوب

۱۰۷۰ --- 

پدر وفات يافت و او پس از  قريه بكمك پدر مشغول گرديد و در دوازده سالگيش سن ده در آنه ب پس از بلوغ

مشغول بود و  خدمت نه آدولتی داخل شد و تا سن بيست سالگی در كابل ب خدمته مود بچندی زراعت را ترك ن

 خان ويرا بتركستان افغانستان تبعيد نمود و او الجرم جميع وقت قضايائی رخ داد كه امير عبد الرحمن در آن

مت مشغول شد و طبيب ميرزا عبد العلی نام طبيب بخد بستگانش گذاشته منفردًا بمزار سخی آمده مقيم گشت و نزد

را تكرار نموده توضيح ناچار دروس  پسر خود طبابت تدريس ميكرد و پسر در فهم مطالب كند بود و اوه ب مذكور
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سه ساله نزد آن حكيم در  علت كثرت استماع دروس طّبيه و مشاهده عمليات و تجربياته ب الّله خان اءميداد و عط

مير محّمد عالم  علم بذائقه اش رسيد و از خدمت مذكور خارج شده نزداز اين  فن طّب وقوفی حاصل كرد و شهدی

 پرداخت تا در آن علم و عمل وقوفی حاصل نمود آنگاه سمت كه طبيب حاذقی بود يك سنه علم طّب قديم

 سال بدآن وظيفه اشتغال داشت و در آن اثنإ سردار نظام طبيب قشون گرديد و الی سه هٴ  رسميت يافته در ادار

 طغيان برداشت و بمقابل عبد الرحمن خان علم مخالفته ب ق خان كه سردار قشون تركستان افغانستان بود سراسح

 برای سركوبی وی از سپاه كابل بطرف مزار سخی  افراشت و دو تيپ سپاه كه عبارت از دوازده هزار قشون بود

۱۰۷۱ --- 

 

نموده بجلو ايشان حركت داد و در چهار  و قسمت اسحق خان نيز قشون خود را كه هشت هزار بودندحركت كرد و 

قسمت از سپاه امير عبد  لشكر واقع و نار قتال افروخته گرديد و پس از يكروز محاربه يك منزلی مزار تالقی دو

ديگر لشكر كه  را تا قرب كابل تعاقب نمودند ولی قسمت اسحاق خان ايشان الرحمن خان انهزام يافت و عساكر

 خوردند و سپاه كابل ايشان را سرحد روسيه تعاقب كردند و خان در آن بود شكست فاحش خود سردار اسحق

روسيه داخل شدند و در سمرقند و توابع آن اقامت كردند  اسحق خان مع پانصد نفر سواران خاصه خود فرار نموده به

قمری بود كه بسمرقند درآمد و هجری  ۱۳۰۱در سال  الّله خان از همراهان سردار اسحق خان بود و اين اءعط و دكتر

 دكتر در آنجا توطن يافت و بهمان شغل طبابت مشغول هنگام در آنجا رائحه اين امر بمشام احدی نرسيده بود و تا آن

تاجيك های شهر اختيار نمود و خانه و اثاث فراهم  گرديد و ضمنًا جراّحی بياموخت و شهرتی حاصل كرد و زنی از

سنه اقامت نمود دكتر عطإ الّله خان كه محض  بانوال آمده چند ۱۳۰۷بو الفضل در سنه و چون آقا ميرزا ا ساخت

و همه كس مراجعه ميكرد با وی مراوده  مسائل طبی و تكميل اطالعات در مراتب اين علم بهمه جا سئواالت در

 اينكه او بر حّقيت اين  كوشيد تا كرد و ميرزا او را صاحب لياقت و استعداد ديده در تبليغش نمود و آشنائی حاصل
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 ۱۰۷۲ --- 

نام افغان كه شخصی  مصدق و مؤمن گشت و نيز يك نفر از رفقايش دكتر شير محّمد خانامر اطالع حاصل نمود و 

داشت و برای  معروض لبهاءنمود و ميرزا شرح هر دو را حضور حضرت عبدا عارف و نطاق بود بتوسطه وی تصديق

 بشير محّمد خان اين بيت مرقوم بود . و در آغاز خطاب هر يك خطابی كريم صدور يافت

 در بخارا يافت آن شد مشربش                            در سمرقند است قند اما لبش        

او نشان ندادند و شير ه تصديق وی مفهوم بود خطاب را ب اين بيت و ديگر اشارات نا مقبوليت هٴ چون از مضمون اشار

ميرزا محمود افنان و نفری ديگر از تجار تازه  ول خريد و فروش چای گرديد و در بخارا از حاجیخان مشغ محّمد

آنكه تاجر ايرانی معامله را با وی قطع  كرد تا،چای بخريد و مبلغی قرضدار شد و متدرجًا باز زياد مي تصديق ايرانی

بعقيده كرد و كلمات ناسزای امر  تعّرض يت خواست در اين وقت شير محّمد خان صريحًاجّده ب كرد و طلب خود را

عين نامه او را نزد آقا  شخص تاجر و قرض خود را انكار نمود و ارسال بخارا داشت و آن برای آن شخص نوشت

مسلمانان  سمتی رفت و در بينه و اعراضش معلوم همه گرديد و بعد هم ب ميرزا ابوالفضل فرستاد و لذا حال تبری

و او اول  الّله خان در ايمان مستحكم گرديد اءداشت ولی دكتر عط مسائل مبغضانه اظهار آنجا در خصوص اين امر

 صاحب اعتبار گشت و خانواده بهائی در آنجا تشكيل كرد و ايمان بهائی فائز و ثابته كسی است كه در سمرقند ب

۱۰۷۳ --- 

ئلهاش لم يتغّير در آنجا برقرار ماند و سه صدور يافت و عا و امالك گرديد و خطابات متعدده از قلم ميثاق بافتخارش

اين امر ببزرگان تراكمه بخيام آنان رفت اوالد و  برای مالقات بهائيان بعشق آباد مسافرت نمود و محض ابالغ سفر

بسمرقند رفته نزد وی بايمان بديع رسيد  ۱۳۲۸ بهائی شدند و برادرش شاد الّله خان هم در حدود سال احفاد وی همه

بوسيد و در ،رسيد تنگ در بغل گرفته مي،مي اهل بها گرديد و چنان منجذب بود كه چون بهر بهائی هٴ  زمر و داخل

مراجعت نمود تا آنكه بغتًة  مشرف گرديده لبهاءسوی ارض مقّدس شتافته حضور حضرت عبدا همان اوائل تصديق
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اين امر بود و ه ب ئيان ممتاز و عالقه مندحبيب الّله خان نيز از بهاه دكتر مسمی ب در سن جوانی درگذشت و فرزند

 سكنه اصلی سمرقند بنای نفوذ گذاشت شدت حرارت ازو چنان هماره حمايت ميكرد و باالخص هنگامی كه امر در

و محلشان پيوسته مأمن بهائيان بود و مراوده و ذهاب و  جلوه كرد كه همی در تبليغ مردم سعی و همت مينمود و منزل

خود را مسافرخانه برای مسافرين بهائی و مبلغين  دكتر يكی از منازل ۱۳۴۷باب ميشد و در سال مسافرين اح اياب

ونجلش رايت افروخته اين امر و عضو بلكه  الّله خان اءداد و اثاثيه برای آنجا تهيه كرد و بالجمله دكتر عط تخصيص

 شدند . ربونمؤسس محفل روحانی در سمرقند و مصداق السابقون الّسابقون اولئك المق

۱۰۷۴ --- 

 و دارای مشرب و ذوق سرشار عرفان و اءفضال و ادباو شعر ديگر از معاريف اهل ايمان قاری مسيحای تمهيد از     

عبد الّوهاب الهامی اورنگ تاشكندی و مّلا زكريا كه اول  مدير كتابخانه و رحمت الّله خان بن قاضی عيسی خان و

مّلا غياث و مّلا عبد الرؤف و عبد الشكور و  ابوالقاسم و مّلا يونس و مّلا يوسف وآهك ليك بود و پسرش مّلا  مؤمن

ديگر داود بن مّلا محمود از  سمرقند عبد المؤمن ستاری فاضل و معروف بتقوی و دينداری ديگر از مؤمنين اهل

و مّلا اسالم و  مّلا محّمد امين ديگر عبيد الّله مخدوم و مّلا محّمد شريف خياط و دانشمندان و ناطقين و آقامير حيدر

و  سلطان بای و ميرزا عبد الّله و امر الّله و نور الّله و همراه قلی مّلا مير يونس و رحيم آقا و حيدر خان و برادرش و

قاری سّياح تاشكندی مدير جريده االصالح در تاشكند  عبد الجّبار ستاّری برادر عبد المؤمن ديگر حاجی عبدالرحمن

عشق آباد رفته سه ماه بماند تا فتنه فرو نشست و ه ب و قتلش برخاستند و ناچار اءمّلاها بقصد ايذ ۱۳۳۵ال س كه در

تاشكندی و اسامی اعضإ محفل روحانی در سال  ديگر عبد الغنی و اصغر خان حبيب الرحمن و رستم خواجه برگشت

 عبد الوهاب الهامی  مّلا حيدر احرار مير تمهيد مسيحاخان ،،پسرش حبيب الّله الّله خان اءعط بود دكتر چنين ۱۳۴۷

۱۰۷۵ --- 

، 
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الّله پرويزی اردبيلی ، آقا حسين محمود اف سبزواری ،آقا محّمد هاشم يزدی و در اطراف سمرقند در  اءعطتاشكندی 

سمر  ميرزا عبد الّله سهلی بدين نام جوهری قاضی بزرگ و شاعر سرًا ايمان داشت و پسر شاعرش اراتپه ظفر خان

اظهار ايمان داشته جهت  عبد المؤمن حكيم مؤمن بود و در آنديجان عبد الّله سليمانی گشت و در اسكبلو مرغالن نو

 فرستاد كه در ضمن اين دو بيت بود : سمرقند اشعاریه ودود محمودی ب

 چيست ايقان روح انجيل مسيح

 چيست اقدس عين قرآن فصيح                                                                 

 كيست ميدانی بها سلطان دين

 مشرق انوار رب العالمين                                                                        

دولتی و اوضاع كشوری چه در اوائل و چه در اواخر  و اما از اصل نژاد روسی چون در آندوره ها نظر بمالحظات

 هٴ  بهائيان مالحظه و انديشه ميكردند بدينرو عّد آنان تبليغ كمتر ميشد و آنان خود نيز از پيوستن و معاشرت با ينفيماب

زياد تحقق داشت از آنجمله دكتری  نبودند ولی مع الوصف ايمان قلبی و مراتب حّب و عالقه مندی بسيار مشهور

 كامل نيافت ولی پسرش لنكويچ  ن در تبليغ روسيان اطالعاتولی بهمان علت ممنوعيت بهائيا جليل در عشق آباد بود

  ۱۰۷۶--- 

كه نيز خطابی از  بوی رسيد و در تاشكند مالوك و ديگر ماكانوف لبهاءحضرت عبدابهائی بود و خطابی نيز از 

 ترجمه كرد و مختصری از احوال ايزاپيال كرنوسكی خانم فاجعه يافت و بعضی الواح بروسی لبهاءحضرت عبدا

نقطه بنوعی تياتر و نيز كتابی در شرح حيات  نويس مشهور و شاعر گذشت كه كتابی در شرح حيات حضرت

كشورها انداخت و خود سفری هم  نوشت و خطابه و مقاالتش راجع باين امر همهمه عظمی در آن بهاءاهللاحضرت 

سخن ميگفت و در  نوشت و،ائی بخوبی ميروسی و انگليزی و فرانسه و آلمانی و ايطالي بحيفا نمود و گفتند كه السنه

و او روحًا  مطلع شد پس از دو ساعت مطالعه مرقومه در آن زبان نوشت سن هفتاد سالگی همينكه از زبان اسپرانتو

 مسيو تومانسكی مستشرق معروف روسی كه با ميرزا ابوافضل خواهان وحدت عالم انسانی و صلح عمومی بود ديگر
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خزر بفارسی منتشر سازد و او كتاب اقدس را بانضمام  بواسطه او جريده ماورإ بحرمعاشرت داشت و ميخواست 

روسی كه اطالعات كافيه در اين امر حاصل  الواح روسی ترجمه و طبع و نشر نمود و صدها نفوس دانشمند بعضی

وعيكه مودند بنكردند و طبع و نشر ن آثار خطی و تصويرها بدست آورده ترجمه و بحث های دقيق كرده بسياری از

 و از همه مهمتر تولستوی شهير  .باشد،ه يك محفظه وسيعه اين امر ميفی الحقيق   گراد،مخزن ادبی مسكو و لنين

۱۰۷۷ --- 

امر باب كه ايزابال  متولد شد و در سن هفتاد سالگی بواسطه نمايش ۱۸۲۸سال باشد و لئو تولستوی در ،مي

 هٴ نموده نام نشر داد از اين امر اطالع يافت و كتبًا از وی تقدير ۱۹۰۳ گرينوسكابا در سن پطرسبورك داد در سال

 و هم تاليف اراكويان را راجع به بقيه اصحاب اوليه حضرت اعلی مذكور در مطبوعات روسيه نشر يافت آنگاه رساله

 اديان بود فرستادهنام كه مشغول بتاليف كتابی در باب  برخی از تعاليم مطالعه نمود و بيكی از دوستانش موالنژر

و سپس تولستوی كتابهائی بسيار كه دسترس شد  تاكيد كرد كه در آن كتاب فصلی در باب بهائيت ضميمه نمايد

اديان و بهائيت دوست داشته و ه ناكيوين راجع ب بهائيت خريد و كتاب بنام نداهای افراد بشر تاليف ايوانه ب راجع

درگذشت و اين عبارت از كالم اوست همه ما  ۱۹۱۰و باالخره در سال  چند تن از دوستان خود فرستاد نسخی برای

ولی مفتاح اين سر در  سر امكان گرديم درين مجاهدت بپايان ميرسانيم كه شايد موفق بكشف حيات خويش را

ه جذاب الّل شرحی را كه ميرزا عزيز مقام مقيم عّكا فلسطين بوده است ما در اين بهاءاهللاحضرت  دست زندانی تركيه ،

" تفصيل ايمان و  وهی هذه نمائيم،كيفيت احوال و ايمانش نوشته از عين خطش نقل مي در سابق الذكر خراسانی

  جّل لبهاءعبدا حضرت درحضور مبارك ۱۳۲۰در اواخر ماه شعبان سنه  آنكه، امر مبارك بهائی اطالع ايشان از

۱۰۷۸--- 

امر بی  الستوی فرمودند كه نفسی است بسيار منصف ولی ازغراف ت مشرف بودم شرحی در باره مرحومته بودّيُع

فالسفه قبل نهايت اشتهارشان در حكمت و سلوك بود   اطالع يك نفس ميخواهد كه با او مالقات نمايد و بگويد

بلند كردند پنج ذرع علم شما ده ذرع خواهد بود  نهايت قدری از آنها بيشتر معروف ميگرديد مثًال آنها علمی شما هم
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بماند از اين قبيل فرمايشات كه باتمام  را در دريای توحيد در آوريد كه اسم و رسمتان ابدی و باقی و لكن خود

از طريق ادسا در يوم يكشنبه  گرفتم مصمم بمالقات حضرتشان گرديدم مراجعت از ارض اقدس رسيد فانی بر عهده

ديدم سه شنبه بقورس روانه طول گر گرفته با راه آهنمسيحی بليط  ۱۹۰۲سپتامبر سنه  ۱۴ م ۱۳۲۰اول ماه رمضان سنه 

حركت واغون قاندختور كسيكه در راه  نزديك يانسی پسالنی كه محل ايشان بود رسيدم وقت شنبهرسيدم و چهار

كجا ميخواهيد برويد عرض شد برای  تجديد شده بليط بنده را كه ديدند دو نفر بودند پرسيدند بليط ها را نگاه ميكند

با ايشان مالقات نكند و  روم گفتند ممكن نيست از طرف دولت قدغن شده كسی،مي غراف تالستوی مالقات

 بيشتر اذن ندارد و كسی  و راه آهن عالوه از يكدقيقه در استانسيه يانسی پسالنی شاگردان ايشان از مالقات ممنوع اند

۱۰۷۹ --- 

مالقات الزم است و  برای بعضی سئواالت روحانی من ايرانی و بهائی هستمگذارند پياده شود عرض شد ،را نمي

مشورت نمودند  ايشان هستند قدری تفكر نموده با هم هٴ  قاند ختور از مرد مخصوص از عّكا آمده ام معلوم شد هر دو

را  دو نفر آمده شما در سمافور كه نزديك ايستگاه ماشين است يك ديگر نيست جز آنكه هٴ  بفانی فرمودند كه چار

فانی را با اسباب پياده نمودند شبی بود برف و باران  فانی قبول نمود و تشّكر ابراز داشت وقتيكه در سمافور ببرند

نيم ساعت كه گذشت راه آهن از آنجا روانه  در نهايت تاريكی با پالتو خز ميلرزيدم ولی چاره نبود عالوه از ميامد

هم كه از مرده   پياده رفتيم ناچارنيك استانسيه را قدری برداشتهبا كمال اظهار محبت اسبابهای بنده  شد دو نفر آمدند

قدری خشك شده ولی امر فرمودند ژاندار  لباسهای فانی ,بودند فورًا امر فرمودند پيج را آتش كردند حضرت غراف

ه از صرف چای صبح شد اسباب كه همرا درب خانه گذاردند كه كسی را نگذارند نزدشان برود بعد از طرف دولت

گذارند و ،گفتند نرويد نمي،مي گشتند،اونيشكه روانه شدم شاگردان هر يك كه رفته بودند برمي گذاشته با ,داشتم

دادم پرسيد كه برای  درب عمارت كه رسيدم پياده شدم و بروسی بژاندارمه سالم لكن متو كًال علی الّله رفتم نزديك

 فرمودند قدغن  حانی الزم داشتم از ايشان سئوال نمايمبعضی مطالب رو چه آمده ايد عرض شد من ايرانی هستم

۱۰۸۰ --- 
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برسانم  را بفرمائيد از اندرون بيايد من پيغام خود را در حضور شما اذن ندارم كسی را بگذارم عرض شد كسیاست 

 از پيغام دادند بعد از چندی شخصی تشريف آوردند بعد معلوم بود تا يكدرجه مالحظه را دارد قبول كردند

 حال هم حيات دارند و دو سال بود كه ايشانرا از روسيه پرسی معلوم شد جناب چرتكوف فيلسوف معروف كهاحوال

مالقات حضرت غراف آمده اند بعد از سئوال و جواب و  تبعيد نموده بودند تازه اذن مراجعت شده آمده و محض

پيغام مبارك را برسانم تشريف بردند  خواهم،ام مي،كه دانستند از عّكا و حيفا از حضرت مبارك آمده اطالعشان

من نيست از عّكا  هٴ از مرد ژاندارمه از قول حضرت غراف مذكور داشتند كه اينه نمود و ب مذاكره فرموده مراجعت

روحانی است  شاگردان من نيست و مسيحی نيست برای سئوال و جواب راه دور آمده و مرا تا حال نديده و از

اطاقيكه برای ه ب نمايد و ژاندارمه قبول نمود حضرت چرتكوف پيشوا شدند،مي اتی ميشود مراجعتبگذاريد بيايد مالق

صدمه  نيكالی اظهار مرحمت فرمودند و مذكور داشتند چون در راه ورود مسافر بود بردند و از طرف غراف ليف

 بداريم عرض شد هر چند در سر نهار مالقات ميشود و صحبت كشيده ايد قدری راحت شويد تا ظهر بعد از ظهر

 بخوانم لذا استدعا ميشود كتاب آخر ايشان كه  درس روسی نخواندهام ولكن حروفات چاپی را قدری ميتوانم

۱۰۸۱ --- 

مطالعه شود تشريف برده كتاب را  نموده و حكم كفر و قتل دادند التفات فرمائيد تا وقت مالقاتبانسبب بلوی 

از قدری راحت از ساعت  خواستند چای بياورند عرض شد صرف شده بعد صورت خود آوردند بعد از شستن سرو

فرموده اند چه  سپتامبر مشغول مطالعه كتاب شدم مفهوم شد كه مرقوم ۱۷ نه روسی الی ساعت دوازده روز جمعه

كوه  یمسيح مانند آنها مبعوث گشته و مسأله كبوتر و شيطان و باال ضرر دارد ما هم مانند موسوی و اسالم بگوئيم

خود را محل شماتت ملل ننمائيم ساعت يك بعد از ظهر  اينها را از ميان برداريم و موهومات بذهن عوام ندهيم و

كرسی ترتيب داده بودند كه پاهاشانرا ميگذاشتند  فرمودند خدمتشان رسيدم چون پاهاشان كم قوه شده بود احضار

گرفته بودند بعد از بجا آوردن رسوم انسانيت  را سالشانقبل كه اوغوست بود مريدهای ايشان جشن هشتاد  يك ماه

خورد معروض داشت ،گوشت نمي سنوات بنده و حضرت چرتكوف ميز نهار چيده بودند فانی آن از طرفين برای
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معلوم است كه از تعليمات  خورم متبسمانه فرمودند منهم گوشت نميخورم شما هم،نمي چند سال است گوشت

ای فرمايند غذ،مي حرام نيست در كتاب بعد تفصيل لوح مبارك عرض شد كه كردممباركه است جواب عرض 

  بودائی و برهمائی انسان چنگال و دندان گوشت خوردن نداده چه قدره ب خداوند انسانی از بدايت گوشت نبوده و

۱۰۸۲ --- 

نخورد  باشد يا مدّتی گوشت و سالمترند بلكه اگر كسی گوشت نخورده شان بهتر،شاّمههٴ  خورند و قوّ ،گوشت نميكه 

 نيست برای چند روز زندگانی انسان شكمش را قبرستان از نزديك دكان قّصابی بگذرد احوالش بهم گردد انصاف

جوع شود فرمودند مانند غذای خودشان سّد 14اتهنّيو ُد حيوانات نمايد و حال آنكه ممكن است بحبوبات و لبنيات

صحبت فرمودند كه من بروزنامجات اعتماد ه ب ر ساختند در طی نهار شروعفانی تخم مرغ با روغن كره حاض برای

قانون آگاه شوم از بابی و بهائی آگاهی از  بغض ببعضی جهات ذّم يا مدح كنند سه دفعه خواستم ازين تام ندارم زيرا

ين مذاكره مالقات گرديد هم در كتب خويش بنويسم دوازده يوم قبل كه با جناب چرتكوف روی بصيرت تامه كه

سئوال فرمودند  امروز روز دوازدهم است كه از حضور مبارك عازم خدمت گرديده در ميان بود عرض شد بنده هم

" الی " و  چه داعيه داشتند جواب شد حضرت باب جوانی بودند كه باب را چه ميدانيد و چه وقت ظاهر شد و

 نمايم حق در ميان شما و شما او را نمیشناسيد من شما را آگاه حضرت باب در تمام كتب و رسائل فرمود من آمدم

حبس "  الً اّو است او را  بهاءاهللازو تمنا دارم كه در راه او شهيد شوم و دولت دانستند كه هرچه هست اصل حضرت 

 عباس افندی مرجع بهائيان مقرر فرمودند لبهاءعبدا و كتاب وصيت مرقوم فرمودند بعد از صعود پسر بزرگشان الی "

 ۱۰۸۳ --- 

و مقدر فرموده فرمودند بعد از صعود حضرت  سالطين عادله راجع قلوب را برای حق مقرره ارض و نظام آن ب

 است سئوال فرمودند ادعای حضرت امرشان چه قسم است جواب عرض شد روز بروز در ترقی و انتشار بهاءاهللا

شيعه رجعت حسينی ، باعتقاد  اب جاويد و اصطالحشد باصطالح كتب مقدسه مكّلم طور ، يهوه ، جواب عرض  بهاءاهللا

                                            
 .روغنی مواّد ˗ ها چربی ˗روغن ها  -  14
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" الی " سئوال فرمودند از  رجعت ثانی حضرت مسيح الّله بهاءاهللامهدی و حضرت  سّنت و جماعت حضرت باب

و احكام  احكام تازه موسوم بكتاب اقدس و عبادات بكتاب الّله راجع احكام تازه جواب عرض شد كتاب آسمانی

كه ميفرمايند كل بار يكداريد و برگ يك شاخسار از  مومی از جمله احكام وحدت بشرفروعّيه كل ببيت عدل ع

وحدت اجناس تساوی رجال و نساء ترك  اديان ، پاكی اديان ، وحدت خط و وحدت لسان عمومی و جمله وحدت

علم و صنايع تا كسی در ارض بي تعليم اطفال ذكور و اناث اجباریه امر ب،سياسی  ,جنسی، ,مذهبی, تعّصبات وطنی

و ايتام و معارف  نه نفر از طرف عموم محفل داشته باشند بامورات ملت و فقرا نماند از جمله در هر شهر و قريه

 عمومی سئوال از خوردن و نخوردن گوشت جواب عرض شد در رسيدگی نمايند از جمله ترك سالح و صلح

 فرمايند بتدريج ترك ميشود وقتيكه نفوس بدرجه ،مي لبهاءكتاب حرمت آن نازل نشده ولی از لوحيكه حضرت عبدا

۱۰۸۴ --- 

شود سئوال فرمودند كه از سائر ،برداشته مي مرغ را روا ندارند البته قتل انسان بكلی شوند كه كشتن يكای تربيت 

" الی " سئوال فرمودند حضرت  كسی ايمان آورده جواب عرض شد خود بنده از بنی اسرائيل ملتها غير اسالم

منم و اول خادم شما من  جواب عرض شد بندگی و عبودّيت صرفه ميفرمايد اول غالم شما چه دعوی دارند لبهاءعبدا

لكن و مامور كه اطاعت نمايند لبهاءكتاب وصّيت مبارك كل من فی ا مرّوج احكام پدر بزرگوار است و بموجب

 خود را هم بر نقض واداشت فرمودند اين بايد كرد و برادر برادرها يعنی ميرزا محّمد علی بر مخالفت حكم پدر قيام

 است حال پطربورغ شب و روز در قتل من ميكوشد اين دليل چنانچه پسر من كه افسر بهاءاهللابشود از خاندان خود 

كه برای من الواح تازه بفرستيد جواب عرض شد فانی  برحقيقت است ازين محزون مباشيد بايد بشود سئوال فرمودند

حروف را شناخته ام جناب آقا ميرزا علی اكبر  انده ام در چند سال در تجارت منشی دفتردارروسی نخو درس

ميشود با شما طرف مكاتبات شوند و  در بادكوبه تشريف دارند روسی ، آلمانی خوب ميدانند عرض نخجوانی كه

بروسی بنمايند و شود ترجمه ،مي صادر شده لوح شرق و غرب معروف بزودی عرض لبهاءعبدا دستخطی از حضرت

 سئوال دارم فرمودند بگو عرض شد با تفاصيلی كه بعرض بفرستند فانی هم از حضرتعالی
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۱۰۸۵ --- 

ميدانيد يا نه دو دست خود را بلند نموده فرمودند من  را مرّبی عالم و موعود اين قرن بهاءاهللارسيد شما حضرت 

روسيه تربيت نمايم اين است كه میبينيد  خواستم درتوانم قبول ننمايم در صورتيكه من جمعی را مي،مي چگونه

بغداد و ادرنه و عّكا نفی و ه ب كه كسی نزدم نيايد تا چه رسد بكسی كه سی و چهار سال از ايران ژاندارمه گذاشته اند

ير اين امر عالم گ عمومی و عدل دعوت نمايد و چقدر در راه او شهيد شدند البته صلحه محبوس و تمام سالطين را ب

از  را شان،كل بدانند و روی آورند درين حين صبيه كوچكشان منشي نويسم كه،خواهد شد من تفصيًال برای خود مي

و احوال پرسی فرمودند و همچنين دكترشان و قدری  حبس خالص كند تشريف آوردند و با كمال مهربانی مالقات

نمودند كل را مينوشتند و چند دانه ،مي د و سئوالاز حقيقت اين امر ذكر فرمودند و آنچه بنده عرض مينمو چرتكوف

عرض  لبهاءعبدا هٴ بلند مرتب يادگار دادند مخصوصًا توقع فرمودند كه خدمته كتاب ب از عكس خودشان و چند

شد برای ايشان  غروب مراجعت شد و از بادكوبه لوح شرق و غرب بروسی ترجمه بندگی مرا معروض داريد نزديك

ايشان فانی  شد با صبيه ايشان ارسال مرسول جاری فرمودند اما از تحرير ت مس بارنی هم عرضارسال گرديد و خدم

 آقا سّيد مهدی را بمسكو خواستند مراجعت كردند يك كاغذشان بيخبر بودم تا يكسال متجاوز است كه جناب

۱۰۸۶ --- 

را مفصًال آگاه نمودند هر چند از علما و فالنی آمده م بيرون آمده مرقوم فرمودهاند من از امر بهائی بی اطالع بودم

در يكی از كتابشان مينويسد يكی از اسالميان  نبودند ولی معلوماتی كه بمن دادند با دو دست قبول كردم اهل علم

چرا  هٴ  شد كه از اسالم رنجيد دل تنگی كرده گويا مذهب مسيحی را توصيف كرده باو گفته نزد ايشان از اسالم

شاگردان ايشان  نمايند كه،برو بهائی شو و مسافرينی كه از مسكو آمده تمام ذكر مي ی قدم پيش گذاربقهقرا برميگرد

 يكی از آنها در روز مجلس عمومی فرصت بناطقين بهائی نميدهد خواهند،دسته دسته ميايند از امر بهائی آگهی مي

 انتهی                         خودش ديگرانرا تبليغ مينمايد .     

                ********************** 
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۱۰۸۷ --- 

 عراق       

در بالد عراق خصوصًا در بغداد و يعقوبيه ميدرخشيدند  بنوعی كه در بخش شش شرح داديم گروهی از مؤمنين     

سكونت داشتند و نيز از ايرانيان در آنجا  هٴ و عّد از اخالف مقدمين و برخی جديد الورود در اين امر بودند هٴ عّد كه

نوشتيم كه چگونه مقيم بيروت و  نژاد مختلف و از بنی اسرائيل بودند و آقا مصطفی و ناصر را اختالط از اسالمی

و خاندان آقا  شيخ محّمد از مشاهير مؤمنين را در بخش مذكور بتفصيل آورديم اسكندريه و عّكا شدند و احوال

ه ب بهاءاهللامعروف بقوندرهچی در بيت حضرت  الّلهحسين و آقا نور پسرانش آقا محّمدميرزا محّمد وكيل خصوصًا 

و ضيافت و پذيرائی مينمودند و چون  كردند،مفتخر بودند و زائرين را باداب و مراسم زيارت هدايت مي سرايداری

در محفل آقا محّمد حسين سالها  قبض كردند آنان مقيم اسكندريه گشتند و منير افندی خلف بيت را اعادی باالخره

 لبهاءبود و حضرت عبدا از اشهر مؤمنين و دارای تمول و نفوذ حاجی محمود قصابچی روحانی بغداد منشی بود و

نمودند و آثار  ابهٰی بيت  بهائيان عراق و پيشرفت اين امر در آنجا و حفظ و عمران سعی بسيار در ايجاد وحدت مابين

بها در آنحدود و  امل احوال است و ما در اينجا راجع باحاد كثيره اهلكافی و ش آنحضرت برای بهائيان بغداد هٴ  كثير

 نمائيم .،مقدار اكتفا مي راجع بواقعات كثيره آن محض اختصار بهمين

                 ************************* 

۱۰۸۸ --- 

 فلسطين و سوريه  

 لبهاءحضرت عبداه و نيز راجع ب ابهٰی اشراق انوار  سنينه ب و مواضع متبركه و تاريخيه متعلقشرح اوضاع آنحد       

با عائله از خانه عبود  بهاءاهللاآمد و هنگامی كه حضرت  و تاسيس عائله ايشان خصوصًا در بخش ششم و هفتم نگاشته

جايشان در همان قسمت بزرگ عمارت قرار  با عائله خود بر لبهاءقصر بهجی انتقال فرمود حضرت عبداه ب معهود

مهدی را در قسمت كوچك جای  ميرزا اسد الّله اصفهانی و حاجی سيد جواد يزدی و آقا سّيد د و عائالتگرفتن
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آنكه پاشای كرد از اهل شام  علته خانه هم در ميان بود ب در حالی كه گفتگو انتقال از آن دادند و بعد از چهار سال

خانه ه از دوسال ب مدّور انتقال نمودند و پسه ف بخانه صيقل معروه خواست ب،مي حكمرانی آمده بود خانه راه كه ب

 سشم در آنجا بسط افاضات بر يگانه و بيگانه داشتند تا آنكه صعود انوار عبد الّله پاشا اسقرار جستند و مدتی متمادی

 هائله و حاالت و بيانات و نامه های تسليت بخش حضرت واقعه در قصر بهجی واقع گرديد و شرح آن ابهٰی جمال 

 در بخش شش و هفت نگارش يافت . لبهاءبداع

ٴ هچنتكه در بهاءاهللاو تفحصشان از آثار حضرت  و خياالت خودسرانه ميرزا محّمد علی غصن اكبر و همرازانش     

 بنام كتاب  بهاءاهللاوصيت نامه حضرت  بود و قيامشان بردستبرد نيز نوشته گرديد و كتاب لبهاءعبدا حضرت (جانتهٴ)

۱۰۸۹ --- 

 در حق آن اءاهل به تمام اخذ عهد خود را از همه اغصان و افنان و منتسبين و كلاستحكام ه بدی كه عه

داده  احوال برادران و بستگان بيوفا بعد از استماع آن وصايا شرح عينًا ثبت گرديد و كيفيت ,حضرت كردند

باز هم در روز يك صد  اءبه و توجه اهل لبهاءعبدا شد و باالخره پس از انتشار يك دوره آثار قلم حضرت

در عّكا در مجمع عمومی بهائيان با  بعد از صعود كه روز يازدهم آذر ماه جاللی و پنجم قوس بود و هشتادم

و انقياد  كتاب عهد را دادند كه قرائت نمودند و همه اظهار اطاعت حضور ميرزا محّمد علی غصن اكبر

كتاب عهد را گرفت و از عائله و بستگان در عّكا  ردن بنيانّر پی سست ككردند ولی ميرزا محّمد علی در ِس

كرد و از مهين همدستانش ميرزا  بالد نائيه هر كه را ميتوانست بتدبيری كه ميدانست اضالل گرفته تا بهائيان

نوعی ه باالخره ب عّكا و آقا جمال بروجردی در طهران و برخی ديگر شدند و آقا جان كاشی كاتب وحی در

 تكرار لبهاءبنام ناقض ناكث عهد كه در آثار حضرت عبدا هٴ فرق ش سابق مفصًال مسلسًال بيان شدكه در بخ

محّمد علی غصن اكبر در قصر بهجی قرار گرفت و  پيدا شدند كه مركزشان ميرزا اءگرديد در داخل اهل به

 ه جديد ب اءو اّدع جمله دعوت آن هائی ساخت كه از بزرگوار را هدف سهام افترإات و بهتان برادر مهتر

۱۰۹۰ --- 
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حضرت آثار و  آن و بود " من اّدعی امرًا قبل اتمام الف سنة كاملة اّنه مفترخ كذآب : "آيه كتاب اقدس مقابل

عباس  لبهاءعنوان عبداه ع ب خود را ع اءهر سو منتشر فرمودند و امضه ب خطابهای بسيار داّل بر كمال مقام عبوديت

 عالوهه حضرت را ب خائف مضطرب قاسی عبد الحميد عثمانی آن يوفايان نزد چنان دولتتوضيح دادند و نيز آن ب

حضرت از اشخاص و از فرق  خواستند و با دشمنان آن ارتباط با دول اروپاه ئی متّهم ب،دعوت جديد شيعهه اتّهام ب

د و تائيدات غيبيه و حقيقت مقاصد خو قوهه حضرت ب حدود كمال موافقت و مرافقت نمودند و آن در آن موجوده

پسنديدند باعمال ،حضرت نمی آن استدالل سنينی طوالنی همی مدافعت فرمودند و آنچه را كه نيروی عظيم بيان و

د حتی برخی از بهائيان پيدا ش بيگانگان جلوه نمود ، يعنی ميدان ثابت و ناقض ، و تعّدد مركز مخالفان مذكور در انظار

همان ايام با همه  حضرت در دادند و آن،كردند و خود را تسلی مي،و شيعه تشبيه مي اختالف سنیه را بن دلسوخته آ

و تسليت دادند  بين بيگانگان در ارتفاع اعالم بهائيت كوشيدند و همی خبر رنج از ناقضان و كدورت از چنين شهرتی

توحات روحانيه اروپ و و در اوائل همين اوضاع و احوال ف .شد كه عنقريب اعالم نقض منكوس و سرنگون خواهد

 عّكا آمده ه حدود ب نمودند كه دسته دسته بهائيان آن امريك

۱۰۹۱ --- 

ه ) بوسيُفِرس لورا بارنی (مادام ِديسنين مِ  آن كردند و تفصيل تمام آن امور در بخش سابق گذشت و در،ميزيارت 

خانه مذكور عبّود را مع مايتعلق بها  ردك،حضرت استفاده حقايق معنويه آلهيه مي كه در محضر آن عّكا آمد و ايامی

يل در بخش تفصه را نيز ب حضرت الحميد آنداستان قلعه بند كردن سلطان عبد نمود و حضرت خريده اهدا نام آنه ب

بازگرفت و  داده بود ابهٰی در توهم افتاد و آن آزادی كه در اواخر ايام  شاعات ناقضيناه سابق نگاشته آمد كه ب

و  عّكا بيرون نروند هٴ و اغوإات ناقضين قدغن كرد كه از درواز را عمومًا در نتيجه ارسال مكّرر مفّتشينبهائيان عّكا 

زائرين عّكا سخت شد و از جانب دولت مراقبها در  كسی نزدشان آمد و رفت نكند و كار بر مهاجرين و مسافرين و

در دست  ابهٰی عسكريه محبس  ار داشت و قشلهحال سابق قر همانه اماكن مهمه عّكا و حوالی ب كار بود و ديگر

حق  لبهاءعبدا ناقض اكبر و عائله اش تا آخر ايام در تصّرف داشتند و حضرت حكومت بود و قصر بهجی را كماكان
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آنجا كه  زيارت روضه و توقف و اقامت در مسافرخانهه عهد و پيمان فقط ب خود را در دست آنان نهادند و ثابتين در

 تفّرج و زيارت باغه و تزئين و توسعه يافت شادمان بودند و ب و مؤمنين تاسيس و تعمير لبهاءبدابدست حضرت ع

 اقامت زائرين واردين عّكا از مشرق از ايران و  گشتند و محل،رضوان و فردوس و قصر مزرعه و غيرها فائز مي

۱۰۹۲ --- 

مسافرخانه عّكا بود و  ريكا و فرانسه و انگليز درو عراق و سوريه و مصر و هند و از غرب از امقفقازيه تركستان و 

و شرف  گشتند،از انديشه دولت عثمانی ملّبس بّزی اهالی عثمانی مي مسافرين غربی محض مراعات حكمت و احتياط

بود  در بيرونی بيت كه در حجرات باالی مسافرخانه لبهاءعبدا حضور حضرته اندوزی زائرين و مجاورين بهائی ب

نزد زين المقربين و مشكين قلم و آقا سّيد اسد الّله قمی و  در اوائل ايام نونهاالن مجاورين عّكا غالبًاواقع است و 

صورت مكتبی تأسيس  لبهاءامر حضرت عبدا به ۱۳۱۶فارسی و عربی و خط مياموختند تا آنكه در حدود سال  غيرهم

مراقبت كرده تعليم و تشويق همی  بت وحضرت خود مواظ عربی و انگليسی تحصيل نموده و آن گشت و فارسی و

 نمودند .

 در بحبوحه لبهاءباشد كه حضرت عبدا،بر دامنه كرمل مي مقام اعلی اءنيه مهمه اين امر در آن اراضی بنديگر از اب      

د دادن به پردسيانی مقاطعه اءتشريف داشته اراضی را برای بن حيفاه ب ۱۳۱۸معاندت دشمنان داخلی و خارجی در سال 

الفضل يادگار  بهائيان كمكهای مالی نمودند چنانچه ابواب بنام باب نقشه كشيده بنای شامل نه ضلع بنياد كردند و

اطاق وسط  وقت كه ) و نيز باب النصر باب األمين بود و همان هٴ بادكوب ميرزا ابو الفضل ) باب االشرف ( ميرزا اشرف

 امريك مامور شد ميرزا اسد الّله اصفهانی را پس از عودت از تمام ۱۳۱۹يعنی محل استقرار هيكل حضرت در سال

۱۰۹۳ --- 

 خانه محل امانت حركت داده با رياستش بر مجموع حاملين كه حمل جسد نموده و او بايران آمده صندوق را از

 ۱۳۱۹سال  سوريه رسانيدند و اين دره داده از راه بغداد ب هشت نفر بودند از طريق كاشان اصفهان نجف آباد عبور

نشد و آنرا در خانه يكی از منسوبين در حيفا مستور  مركز باز اسباب اسقرار فراهمه وقوع يافت ولی بعد از رسانيدن ب
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در روز  ۱۳۲۷گذشت يعنی در سال  سال رفت تا هشت،كه از طرف دولت عثمانی بيم همه نوع خطر مي كردند چه

شورش عثمانيان در سر  هنگام كه حضرت در آن د آندست خوه صفر جسد را ب ۲۸مطابق  ل عيد نوروزّوا

جبل كرمل و مقام  قرارگاه بود قرار دادند و ما شرح خريداری و تأسيس اراضی مشروطيت بود در اطاق وسط كه

 مينگاريم نقل از ميرزا عنايت الّله اصفهانی ربيب ميرزا اسد الّله هٴ شم مقام اعلی را در بخش سابق آورديم و در اين

كه  طهران تسليم آقا ميرزا اسد الّله كردند من در طهران ديدم " چون عرش اعلی را حسب امر جمال مبارك در قوله

كرديم آثار و الواح مبارك است بعد باغی در سر ،گمان مي شبانه صندوقی را آوردند در خانه و در يخدان گذاشتند

 ردندآثار و الواح است کاست بلكه گمان مي انست چهخريده و آنجا امانت را كار گذاشتند و هيچ كس نميد قبر آقا

۱۰۹۴ --- 

كشی آن در سره علی افنان مامور ب مقصود حسب امر جمال مبارك آقا ميرزا اسد الّله باتفاق سّيديكبار هم از ارض 

زا را آقا مير صندوق امانت را بكمال و سالمت يافتند و چون امر سركار آقا آن شد آن طهران شدند چون رفتند

تخت روان  اصفهان آورد و سپس تا بغداد باه را در يخدان گذاشته ب دانستند آن صندوق،كه هيچ نمي هٴ الّله با عائلاسد

مصر است آمدند و از آنجا چون امر مبارك شد كه با كمال  و سفارش دولت توسط وزير با فريد و سكينه كه در

چفيه و عقال و مسلح همراه برداشته و آقا  ب را به لباسحركت كند لذا بتدبير خودش سه تن از احباب عر جالل

بيروت رساندند و ه و ب شام آوردنده و يك نفر ديگر نيز بود كه مجموعًا هفت نفر بودند ب محّمد حسين وكيل

 در عّكا وارد كردند و از قضاه خان با كشتی متزلزل ب،و ميرزا يوسف فرمودند كه با كشتی بيارند و آقا محّمد مصطفی

 برای تجليلش همه اشتغال تعطيل گشت و لذا در گمرك رد ول و محترم بود ُمنهايت مجّله ها كه ب آنروز شيخ مغربی

و رفته سركار آقا را خبر كرد و تشريف آوردند  عمل نيامد و آقا ميرزا اسد الّله آورده در خانه ما گذاشته تفتيش ب

صندوق را به بيت مبارك يعنی  كفش تشريف آوردند و سپس كه صندوق مبارك بود بدون از پله ها تا طبقه سوم

در بيت مبارك  حيفا دادند و چندیه ضمن آثار مباركه برقرار گشت تا آنكه نقل ب خانه عبود معروف بردند و در

 ماند و چون صندوق رخام را از 
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 ۱۰۹۵ --- 

و در گمرك باز نشد و بخانه  گمرك رفتند و شرح صندوق را فرمودنده آوردند سركار آقا خود بهندوستان 

ديگر دادند كه  خانهه است آوردند و شش ماه تقريبًا در آنجا ماند و بعد نقل ب مستاجره مبارك كه در محل قبرستان

آنجا بود  نشنيد آوردند و چندی،ئيكه االن ميرزا بديع الّله می،خانه شدند و بعد در اطاق،وقت احبا آنجا مشرف مي آن

 كه شبها را محض محافظت در آن اطاق خوابيدند و در موقع مسافرين نجف آبادی را امر فرمودندوقتی چند نفر از 

م كه در زير زمين مقام آوردند من هم آن روز بود مقامه مقام صندوق عرش مبارك را در كروسه گذارده به نقل ب

در  .ش را در آن گذاردندو صندوق عر دست مبارك در صندوق چوبی جوف صندوق سنگی را باز كردندب بردند و

يكی از احبای امريكائی  بستند حالت عجيبی در هيكل مبارك بود زلفها پريشان بودند صندوق چوبی و رخام را

ترقی بود و  نشدند و در عين احوال كشور فلسطين مخصوصًا حيفا روی خواست عكس مبارك را بردارد راضی،مي

قدس رفت  و احترام تمام بهمراهی اعيان عثمانی بحيفا آمده بزيارت یامپراطور آلمان با تشريفات رسم ۱۳۱۶در سال 

مجاورين و مسافرين ه مكررًا ب لبهاءكردند و حضرت عبدا و هنگام پياده شدن در حيفا يكصد و يك توپ خالی

 ا ابتياع نمايد محبوب و مقبول است زير كس را مّيسر شود اراضی اطراف مقام اعلی را در جبل كرملهر فرمودند

۱۰۹۶ --- 

قطعه زمين كه  جعفر يك مّيسر ولی بعدها بينهايت پر بها و معسور گردد و لهذا آقا ميرزاحال خريد اين اراضی 

مسافرخانه در آن اء بن ۱۳۲۶مربع بود در نزديكی مقام اعلی خريد و در سنه  وسعت آن تخمين سيزده هزار متر

نه هزار  ن از فرش و سائر لوازمات نيز مهيا كرد جمعيًا تخميناثاثيه آ نمودند اطاق مكمل بساخت و پس از اتمام

 اءبيت انش تكميل بپايان رسيد و در ماده تاريخ اتمام آن عندليب اين آن بنا ۱۳۲۸تومان مخارج نمود و در غره رجب 

 نمود .

 ة المأویان هذ الجنّ                                               بهر تاريخ اين بنا گوئی       
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" اين بنيان مهمانخانه روحانی  .بر سنگ كندند حضرت عبارت ذيل را حسب دستور مبارك آنه در ب و باالی سر

سابق  و اّما شرح حال ناقض اكبر و ديگر ناقضين مفصًال در بخش بانی ميرزا جعفر شيرازی رحمانی است " و است

نيز  بود چنانكه ثبت كرديم در سنين اوليه درگذشت و مهد عليا بهترالّله كه نسبتًا  اءمسطور گرديد و از آنان ميرزا ضي

بوده در خيال و اعمال خود ايستادگی داشت و هر قدر  دوره برجا از ميان رفت ولی ميرزا محّمد علی در تمامت اين

   حضرت و آناش نيز ازو تأسی كردند ،بيفزود و عائله كرد به بغض و حسرتش،عظمت نّير ميثاق بيشتر جلوه مي مقام

۱۰۹۷ --- 

بخشيدند ولی در امور ظاهر از همه  و اهل بها كوتاه كرده از فساد نجات ابهٰی وی را از دامان امر دست گرچه 

حال نفاق باقی بود ه ب توبه مينمود و در عين حال ,و ميرزا بديع نيز گهگاهی موافق شده بستگان دستگيری نمودند

همان ه ب نقض مانند ميرزا مجد الدين و محّمد جواد قزوينی و غيرهما ركانكمك و مساعدت ميفرمودند و ديگر ا

خفا و انزوا افتادند و شمه ای از اخالق و شيم غير مرضيه شان در هٴ گوشجامعه مؤمنين جدا و بحال خود در طريق از

ف در بخش ششم كه ناظر اصفهانی سابق الوص القاسمجمله آنكه ميرزا ابو های سابقه مسطور گرديد از آن،بخش طی

شد و زنی جوان عرب بگرفت كه با او علقه  چند سالی در عّكا مقيم ابهٰی موافق بود در ايام اشراق انوار  با آنان يار

گماشت و ميرزا محّمد علی  دكان توتون فروشی باز كرد پسرش ميرزا حبيب را بدان شغل يافت و در پورت سعيد

اصرار داشت  محول فرمودند و او بسكه لبهاءرأی حضرت عبداه ب ابهٰی ال جم عزم سفر هند نمود ۱۳۰۲سال ه كه ب

به  ناظر مصاحبت حاصل كرد و باتفاق آنان و خادمشان خاور عاقبت بدان عزم بپورت سعيد رفت و با ميرزای مذكور

ش نوشت مادره اجازت نفرمودند و ب ابهٰی ،وجمال بمبئی رفت و پس از گردش مفصل در هند خواست عودت نمايد

 اجازت گرفتند و چون در اسكندريه وارد  عرض كرده ابهٰی محضر ه متشبث شدند و ايشان ب لبهاءعبدا حضرته و ب

۱۰۹۸ --- 

رهبری نمايد هر چند سعی كردند  خواستند كه با تنی از معاريف و وجوه مملكت مالقات كردهو بهائيان شد 

نيامد آقا ميرزا محسن افنان  تب رفت دو سال در خانه مانده بيرونكه به بمبئی برای ك سفری ديگره نپذيرفت و باز ب
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ما ها ايرانيان  تفرجی جواب گفت ميترسم مردم مرا بشناسند حتی آنكه چون حكايت كرد من باو گفتم آخر گردشی

 منزلش نزديك هنيز همراه ببريم و همينكه ب هٴ منزلش ميرويم فينه ب عمامه ايرانی بسر داشتيم ما را مجبور ميكرد چون

كسی با من نيايد و به تنهائی گردش كرد از قضا در  فينه وارد شويم و باالخره گفت ميايم بشرط اينكه شويم با،مي

خواست با او تكلم كند او ملتفت شده  و قونسول عثمانی او را ديد بگمان شخصی از سوريه آمد كنار دريا نشست

تا قونسول باو رسيد و احوال  براه افتاد و او بحال بيم و خوف ميرفتشد قونسول از عقبش  ترسيده برخاست و روانه

مملكت آزادی  و چون منزل آمد در نهايت اضطراب حكايت كرد باو گفتم اين پرسيد جواب گفت از اهل مصرم

ال مق كسی نميتواند تعرض كند و با چنين احوال و اخالق كه بسط است و قونسول عثمانی را كاری از پيش نميرود و

 نمايد با اعتماد به نسب و كثرت منتسبين و متعلقين متملق و،مي در اين ميدان وسيع ما را از وظيفه تاريخ نگاری خارج

 االيام در حقش فرمودند تا آخرتشويقًا و مراعاًة للحكمه  ابهیٰ ثروت و مكنت و بعالوه آنها تكيه بتوصيفاتی كه جمال 

۱۰۹۹ --- 

خواست كوشيد و باالخره خاسر و خائب گرديده  با اغوإ نفوس و نشر ارقام آنچه از طلب رياست نكشيده ودست  

او را دو زن بود و زوجه اولی بنت حاجی علی  ياس و نوميدی خزيد و چنانكه بتفصيل سابقًا واضح داشتيم در حفره

زنش در حال پيری  كرد مادر بگرفت و چون آثار نقض ازو بروز لبهاءاز ازدواج حضرت عبدا عسكر تبريزی را قبل

و برای ميرزا بديع دهی  .قرار يافت ابهٰی عّكا آمده در جوار مركز عهد و پيمان ه ب و شكستگی قصر بهجی را گذاشته

و هنگامی كه اظهار توبه و  و او متدرجًا مقروض شد مقابل هفتصد ليره رهن گذاشت تمام و كمال دليا نام خريدند

المللی چون ،بين حيفا دادند تا در موقع جنگه ديونش را ادا كردند و او را نقل ب انابه كرد ده را از رهن در آورده

فرمودند  ميرزا عنايت الّله اصفهانی امره حضرت ملتجی گشت ب نه آرفت ب خانه اش كه در محله آلمانيها بود از ميان

 تخليه كرد او را با فاميلش ,داشتاصفهانی را با اينكه ساكن  كه خانه مشتركی فريد و ناصر پسران ميرزا اسد الّله

او وسالی پنجاه ليره برای ه دادند و هر ماه پنج ليره ب حضرت سكنی دادند و مال االجاره شصت ليره را همه ماه آن
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غيره خريدند و با وجود نفاق و سوء اخالقش  را از قبيل كفش و دخترش دادند و مصاريف و مايحتاج آنان تحصيل

 مكنت و رخا مغرور شده ه ب ابهٰی اشراقات  فرمودند و بالجمله اغصان كه در اواخر سنين،ه ميو ادار آنان را كفالت

 --- ۱۱۰۰صفحه  ---

 

علت عدم ه رفتند ب،شم الهوا مي شدند و با دوربين در غايت جالل عصرها برای،داشته سوار مياسبان رهوار در طويله 

و از ناقضين عّكا آقا علی اصغر يزدی سابق الذكر با  ان گشتند .افتادند دچار هو ذلته اطاعت از مركز عهد عاقبت ب

حال ابوی برجا ماند و ديگر ه خاندانی ب همدم بود تا در حيفا درگذشت و ازو و زنش بنت آقا علی قزوينی ناقضين

در پائين قصر  كرد و نوكر شخصی ميرزا محّمد علی شد در سنين پيری،خدمت مي حاجی خاور در قصر بهجی

 كرد و سالم و بيعرفان بود و،كمال ادب ذهاب و اياب ميه ب لبهاءمحضر مبارك حضرت عبداه نمود ب،اری  ميگلك

در بخش ششم ضمن اوضاع قزوين همينكه  عاقبت در قصر بهجی درگذشت و اّما جواد قزوينی سابق الوصف

حاب را برای قرائت كتاب اص وقوع يافت و حضرت غصن اعظم نه تن از مجاورين معظم ابهٰی  غروب شمس جمال

اش با ،نسبت زوجه معين داشتند ولی او با اغصان و مخالفين همراه شد و بعلت عهد مقرر فرمودند او را يكی از آنان

علمدار  ضدّيت و خصميت برخاستهه موجب نفرتش گشت و متدرجًا ب زوجه غصن اكبر معاشرتش با آنان بوده

آداب  اءفضح اخالق و اسواه ای كه ب،درجهه محسوب شد ب عناد و بغضا گرديد و از اركان ابهٰی نقض عهد جمال 

 در توهين و تخريب بنيان ميثاق كوشيد حضرت با لسان و قلم نمود و با وجود عطوفت و عدم تعرض آن سلوك

 --- ۱۱۰۱صفحه  ---

امريكا ه ب ۱۳۰۸سال غالم الّله در  نگاشت كه بدست اعدا ترجمه بانگليسی و نشر يافت و پسرش و رساله در نقض

عهد كوشيدند و باالخره  چنانكه در مطاوی بخش سابق نگاشتيم متفق شده برای نقض الّله سوريه ایرفته بعدًا با خير
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رفت و لقب و  از اين عالم ۱۳۳۶همرازانش منزل گزيد تا در حدود سال  قرب بهجی در جواره از خانه مذكور عّكا ب

 خلف اءوت شدند و پسر ديگرش ضيفغالم در امريكا و جمال و دو پسرش )15جای گذاشت (عقب نقض از خود بر

 --- ۱۱۰۲صفحه  ---

احوالش را در بخش  اما ميرزا آقا جان كاشی خادم الّله كه شرح سابقه بهجی و دكاندار در عّكاست . و مقيمپدر 

در قصر  ۱۳۱۹ محرم سال ۲۹طی بخش سابق مندرج داشتيم عاقبت در  ششم و مال مملو از خسران و وبالش را در

ه نظر ب و ميرزا مصطفی بن ميرزا مصطفی شهيد نراقی سابق الوصف كه عتابه مدفون گرديد،بهجی درگذشت و در ابی

باری داشت با ناقضين خاال،خصلت كنجكاوی و كعب مقام خواجگی حرم رسيد وه شهادت والدش در تبريز ب

روايت نمود و لذا  ابهٰی از لسان اطهر  كبر روايات و احاديثیكرد و در باب فضائل آنان خصوصًا ناقض ا مساعدت

 و عاقبت تذبذب و تردّد داشت و بدين نام شهرت يافت و معذلك گاهی فيمابين ثابتين را ابو هريره فرمودند وي

 --- ۱۱۰۳صفحه  ---

عتيه درگذشت و در ابوا فيحرضا بيفتاد و پا بشكست و در بيمارستان ،مجد الدين و علی قريه متعلق بهه در طبريا ب

بود در خاتمه  غالمعلی كاشی سابق الوصف در بخش ششم كه باغبان رضوان مدفون گشت آقا مهدی بن حاجی

 غفران گشت و استاد عبد الكريم خراط كه سابقه احوال درز ناقض گرديد ولی حسب توبه و الحاحش مورد عفو

محضر آن حضرات ابراز اخالص ميكرد ه ب نكه پيوستهبا آ ابهٰی بخش ششم آورديم پس از غروب شمس جمال 

                                            
نزد  وارد اسالمبول شد عزم ادرنهه قزوين رفته آنگاه به پس از استخالص از حبس تبريز ب درخصوص احوال محّمد جواد قزوينی حكايت كنند كه چون15- 
 معروض گرديد و منع اكيد فرمودند كه احدی از زائرين وارد از محضر ابهٰی ه انتساب خود باين امر تبری نمود و چون واقعه ب الدوله سفير كبير ايران رفته ازمشير

تحرير آورد و خالصه آن چنين  واقعه را برشته كه هنگام ظهور و بروز نقض وی در عّكا بود كيفيت ايران با او مالقات ننمايند و حاجی ميرزا حيدر علی اصفهانی
بان  حضرت غصن اعظم عبدالبهاء بود مكتوب را قبل از ارسال نزد ميرزا موسی خان حكيم نوشت و بموجب دستور عمومی كه از است كه جواد مكتوبی بقزوين

بدست حكيم رسيد بعد از مالحظه لّف  ارسال داشت و همينكه مكتوبمطالب شريره مفسده بيفزوده  حضرت بنمود و مالحظه فرموده آنگاه پاكات را باز كرد و
فرموده و جواد خارج  مفسده مطالعه نمودند جواد را احضار كرده تغّير و تشّدد حضرت عبدالبهاء فرستاد و چون مكتوب را با ضمايمه و عينًا ب معروضه از خود بنهاد

ابو الفضل گلپايگانی متّفقًا نزد وی رفتند و نكوهش  عمل خود ننمود پس حاجی ميرزا حيدر علی و آقا ميرزاو ندامت از  منزل خويش رفت ابدًا ابراز خجلته شد ب
قبول فرمودند ولی او را  عبدالبهاء قرار داده درخواست قبول توبه كرد و انابه اش را گفتند و او ميرزا ابو الفضل را شفيع خويش در محضر حضرت كردند نصيحت
 انابه جواد مردود گشت و حضرت غصن اعظم ويرا مردود و اخباری از جانب ناقضين شهرت يافت و موجب شد كه توبه و قيقی نبود و ناگهانتوبه و ندامت ح
 مطرود فرمودند .

   -  
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برداشتند و او تضّرع و التجا كرد  پرده ۱۳۲۶سال ه حضرت اغضإ و اغماض فرمودند تا ب و آن ثيوت و رسوخ نداشت

عبد الّله بن آقا علی  درگذشت و در قبرستان بهائيان عّكا مدفون گشت ديگر ميرزا و بعد از چندی بيمار شديد شده

و  خرازی فروشی و مكتب خط و مشق فارسی داشت هٴ در عّكا دك قزوينی سابق الوصف در بخش ششم كهزرگر 

عّكا برده  هٴ حيفا درگذشت و جسدش را به ابو عتب شعر ميگفت و بهاج تخلص ميكرد نفاق و نقض را مشّيد كرد تا در

خاندانی بحالت ايوين برجا ماند از , و ازو و خواهرش كه زوجه آقا علی اصغر يزدی ساكن عّكا شد دفن كردند

پس از غروب شمس جمال  ابو القاسم ناظر كه شرح حال او و پدرش را در بخش ششم نگاشتيم آنجمله حاجی ميرزا

 احوال و اقوال مخالفانه از وی  چندی در بيروت و عّكا ماند و ابهٰی 

 --- ۱۱۰۴ص  ---

عرائض توبه و  هل بها را منع از معاشرتش فرمودند تا آنكهنفی كردند و ارا بايران ، شهرت يافت و آنحضرت وي

محّمد رضا  بسيار صادره در حق او و خانواده اش برجای ماند ديگر استغفار معروض داشته مقبول گرديد و الواح

حضرت را كه بتحريك ناقضان و معاندان  و ما در بخش سابق فتن و باليای شديده وارده بر آن  مسكر سابق الذكر .

حكايت نمود كه وقتی بعضی  در محلش نگاشتيم از آنجمله آقا ميرزا محسن افنان صهر دّومشان رخ داد هر يك را

بردارم زنند بسر  را بر سر گذارند جواب گفتند كه چون خواهند ابهٰی تاج جمال  از غربيين از ايشان اقتضا كرد كه

طلبيدند  گاميكه تلگراف از بابعالی آمد و ايشانرا بسرايهنمودند و هن،مي ميگذارم و در هر موقع سختی تاج را حاضر

و حكمران خود ببهانه حاضر نبود و بسر محّرر كه مردی  سرايه رفتمه مرا امر دادند كه تاج را حاضر كردم و ب

من بر  بگوئيد خودشان بايد حاضر شوند گفتم  بود گفتم هر مطلبی كه با افندی داريد بمن بگوئيد گفت ناستوده

تامل تاج را مهيا  هٴ  عرض كردم و بعد از لمح ميبرم گفت نميشود بايد خودشان بيايند و من بحضور آمده شان پياماي

سرايه رفتيم و سر محّرر پرسيد كه ه ب دادند كه هر وقت تاج را خواستند بياورم و مرا همراه برداشته نموده بمن دستور

 من ابدًا ازين مسائل خبری الت مضّره فراهم نموديد جواب فرمودندارتباط داريد و آ تلگراف آمده شما با فرنگيها

 --- ۱۱۰۵صفحه  ---



785 
 

من ابدًا ازين مسائل خبری  شهود شهادت دهند چه ميگوئيد فرمودند همانست كه گفتم ندارم و افتراست پرسيد اگر

نمايم  اءامض د تا خودماست كه بدينطريق حكمی بر من كنند حكم صادر كني ندارم و افتراست و اگر مقصود اين

شد و بمن  برجای قرار گرفته دو ساعت بيتاب ماندم تا در اطاق باز آنگاه خلوت كردند و در اطاق را بستند و من

 رسيدم همه در غايت اضطراب بودند و مطمئن ساختم و نيز حرمه خانه برو و همه مطمئن باشيد و چون به فرمودند ب

رم متمركز شام فرمانده ميدان قائده كل اردوی چها يت كرد كه چون جمال پاشاآقا ميرزا جالل صهر سّومشان حكا

حرب و فراغت از جبهه مذكوره كار عباس  و مصر در قدس بقونسول آلمان چنين گفت كه بعد از انقضای ينطفلس

ديم و دستور تاريكی وارد ش كرد مرا همراه نموده با كروسه نوعی روانه شدند كه در شب و افندی را يكسره خواهد

سپاه و اعاظم را بحّدی  اسعد رفته وقت حضور معّين كنم چون رسيديم جمعيت اركان دادند كه برای اخبار نزد شيخ

نمودم چون  شيخ اسعد پيامه های عمارت باال رفتم و با سختی بسيار ب،از پله ديدم كه عبور سخت بود با مشقت تمام

 گفت شما در اينجا چگونه است گفتم افندی الحال وارد شدند بمنحاضر شد دهنش بو ميداد و سرش گرم بود و 

 سر ميز نهار مهمان هستند تشريف بياورند فردا رفتيم  برگشته اظهار داشت پاشا ميگويد كه فردا هٴ رفت و پس از لمح

 --- ۱۱۰۶ص  --- 

خبر كردم نزد پله ها آمده زير شيخ اسعد ه و ب بسيار بود و بنای صعود گذاشتند و من در آنجا جلو شتافتمپله ها 

كرد كه افندی تشريف آوردند و  و همينكه بقرب تاالر رسيدند جلو رفت و با دستی همی تجليل بازويشان را گرفت

چندان كهتر  كوچك كه در ايمن جمال پاشا بزرگ قرار داشت و در مقام و رتبه حضار بلند شدند و جمال پاشای

كبريا  سابق ارادت يافت از جا برخاست ولی پاشا بزرگ بحال ر يكبار مالقاتنبود و فرماندهی عمومی داشت و د

جای خود را تفويض كرد و مجلس مملو از اركان بود  چند بار " بيوروز افندی گفت " و باالخره جمال پاشا كوچك

ورشان و سرها گرم بود و حال غر های متفرقه گذشت،را در محلی دورتر پيدا كردم و مجلس سخن و من جايم

ه و ديگران متوجه ب و همينكه هنگام حضور سر ميز خوراك رسيد و جمال پاشا كوچك اقتضای صحبت نداشت

 جلو رفته شانه بشانه جمال پاشا بزرگ از تاالر خارج رفتند سركار آقا شده " بيوروز بيوروز " گفتند و ايشان
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يمتی نيست در شگفت بودند و چون دور ميز قرار ق و همه از جاللشان در محلی كه مفتیها و قاضیها و افنديها را

يسار بودند و مشغول بتناول غذا  پاشا بزرگ در صدر و سركار آقا در يمين و جمال پاشا كوچك در گرفتند جمال

 باب سخن مفتوح ساخت لذا شروع ببيان فرمودند و جمال گشتند و جمال پاشا كوچك

 --- ۱۱۰۷صفحه  ---

چنان غرق استماع بيانات شدند كه از خود بيخبر  ر پی او و افندی ميگفت و همه حضارپاشا بزرگ تكيه داده پی د

كردم و بلند شدند و جمال پاشا بزرگ  حضرت ناگهان ملتفت شده فرمودند شما را مشغول و معطل گشتند و آن

تصر صحبتی فرمودند و مخ انداخت و خود در عقب روان شد تا بتاالر آمدند باز هم نشسته را جلو باصرار تمام ايشان

و جمال پاشا كوچك  طول سخن خسته بودند و جمال پاشا تا دم در مشايعت نمود قهوه صرف شده برخاستند ولی از

و فرمودند چون  كردند و سركار آقا در صبح هم تشريف برده اندك نشستند ها آمدند و مراجعت،و ديگران تا دم پله

سن و  حاضر شدم و جمال پاشا پی در پی پوزش كنان گفت شما بدين اعخواستم برگردم برای تجديد مالقات و ود

پيدا بود كه آنروز در اردو جمعيت و ضيافت بزرگی  نظره ضعف چرا تشريف آورديد پس مراجعت كردند و ب

  ابهٰیديدم كه ناقضين دو چادر جمال  و علما خواهد بود و مرا فرستادند كه تحقيق كنم همينكه رفتم مؤلف از اركان

شرب مهياست برگشتم و از  خدمت است و بعضی از آنان هستند و مجلسه مصطفی مشغول ب را افراشتند و محّمد

نكردم  شوند ماوقع را عرض نكردم فرمودند از آنان كی در آنجا بود عرض آن ترسيدم كه آنحضرت محزون

  .ه فرمودند چادرها هم برپا كردندبسيار متّفكر شد فرمودند از آنان كی در آنجا بود عرض كردم محّمد مصطفی

 --- ۱۱۰۸صفحه  ---

. و اما از اهالی آن ديار چنانكه در بخش پنجم نام برديم .مشده عودت كردي حاضرفرمودند كروسه آنگاه مرا امر 

معروف بودند و با شجاعت تامه در سنين سجن خدمت  شيخ محمود عرابی كه اجدادش بقضا و افتإ ديانت و تقوی

 ابهٰی حضور در محضر ه باال كشيده فائز به حصار ب نكه بسياری از مسافرين را در ايام قشله درليالی از ديوارچنا كرد

گشتند پسر بزرگش هدی در  عّكا ازو بيم و هراس داشتند و اخالفش بمحبت و حمايت متصف ساخت و معاندين
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برقرار است  موافقين را ميرساند و از و خانواده يافته احوال و اقوال مخالفين و غالبًا حضور لبهاءمحضر حضرت عبدا

 از حمايتش مخالفين را آتش كينه اشتعال مييافت و حضرت و پسر ديگرش قاسم مشتعل بمحبت بود و با اينكه

نشست و خاندانی برجای گذاشت و ديگر پسرانش ،نمی ويرا منع كردند معذلك از شدت غيرت آرام لبهاءعبدا

خانواده وصلت كردند و بسيار شدند و با محترمين  پسران و دخترانشان غالبًا در حسين خليل مدحت كه يوسف

و محب اين امر گرديد و از منتسبين  و دختر شيخ محمود زوجه شيخ ابراهيم عكی تاجر معروف مطلع منتسب اند

 لبهاءضرت عبداو مصدقين ح وهيب محبت بسيار اظهار ميكرد و شحادی عفيقی از مخلصين باين خانواده عبد الّله

 باز دارد ممنوع نگشت حضرت حكومت عثمانيه سعی كرد دوستانرا از مراوده بحضور آن بود و در ايام مفتشين كه

 --- ۱۱۰۹ص  --- 

اهالی  و فرزند و بازماندگانش تفقد و سرپرستی همی نمودند ديگر از و يوم وفاتش با جنازه تا مقبره رفتند و بزن

 شرف ايمان فائز گشت و برادرش امين افندی جراح مؤمنه ب كه سپاهی بوده در قشلهآنديار احمد افندی جراح 

جراح دولت محّبت بسيار حاصل نمود و چند بار برای  گرديد و ديگر برادرش خالد افندی جراح يوز باشی طبيب

خاله  اءان خصوصًا ابنشسه برادر و ذّرية فائز شد و معالج جمع مؤمنين گرديد و از اين ابهٰی انكسار مزاج  معالجه

محترمه ماديا و معنويًا  جراح و كمال و انيس و مؤيد و از سائر اعضإ آن خانواده واسعه افندی و توفيق افندی و جميل

عدليه عّكا و رئيس  و باالخص عبد الرحمن افندی جراح بن احمد افندی عضو انوار هدی درخشان و تابان ميباشد

 اءاعض احمد افندی و عزت نجم الدين اوالد توفيق افندی و بالجمله خ الزوجهمحفل روحانی ديگر سليم وهيب ا

دولت و منجذب بايمان و محبت ميباشند و نجيب بدر  كثيره اين خانواده كه برخی از تجار و بعضی موظف در دوائر

نيز بزيور ايمان  بدوی و تعصب در دين بودند توفيق افندی از طايفه بدر كه همگی مالك و متنفذ و با اخالق صهر

جراح مين باشی سپاه عثمانی است " اّنه رأی  احمد افندی در شأن لبهاءدر بيانات شفاهی حضرت عبدا آراسته است

 فی غرفة و حيدًا مدة ثالثه ايام و  بهاءاهللاحبسوا  فی حبس القلعة ايامًا كان محافظًا فی العسكرّيه بهاءاهللا حضرت
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 --- ۱۱۱۰صفحه  ---

قتل اتباع ازل الثالثه رضا قلی و سّيد  ضعوا الزنجير فی رجلی مع بعض االحباب و ذلك كان بسببو وحبسونی 

فی هذه الحادثه حصل له  فی عّكا و بما ان احمد افندی الجراح رای و سمع كل ماوقع محّمد اصفهانی و كج كاله

و امين افندی الجّراح رئيس  ؤمنين الثابتينئيه صار من الملبهاءعن التعاليم و المقاصد ا انجذاب قلبی و بعدان اطّلع

ه ب القول آغاسی فتشرفا المبارك مع اخيه احمد افندی للشكوی علی عّدو و يضطهد هما البلديه سابقا كان قصد جمال

امر من  الحمد لّله الّذی خلصكمامن شّر القول آغاسی و بعد يومين اتی حضوره و قبل ان يتفّوها قال جمال المبارك

 ن يامر بعزل القول آغاسی و القإ القبض عليه "السلطا

و در طبريا اقامت جست و متجاوز از صد  تجارت و ماموريت ايام گذرانده و ديگر از مؤمنين عّكا صبری كه ب    

عتبه مدفون درگذشت و در ابو در حيفا مالزم بستر بود تا لبهاءحيات بعنايت حضرت عبدا سال عمر نمود و در اواخر

خويشانش از طبقه  كفشدوزی اشتغال نمود و با وجود مخالفت و معارضته حيفا ب فش محّمد صبری درگشت و خل

وصلت نمود  ديگر عبد الّله طوزه نجار كه آقا حسين آشچی با دخترش علما بر حالت ايمان ثبوت و استقامت ورزيد

 سرش قاسم باتفاق ديگردر بخش سابق شرح داديم با پ و سنين عمرش بصد رسيد و در واقعه مفتشين كه

 --- ۱۱۱۱صفحه  ---

منجذب  از قرای عّكا بنجاری اشتغال و اهالی بايمان و امانتش محبوسين در زندان باستقامت سر كرد و در قريه دامون

استقبال ه ب برای طبريه چون كروسه را شناختند لبهاءحضرت عبدا شدند و چنانچه در بخش سابق آورديم حين عبور

ازمير  ديگرش علی نيز ساكن عّكا و مؤمن ميباشد و ديگر احمد ساكن يرائی شايان بعمل آوردند و پسردويدند و پذ

جمعيتی گرد آمدند و ديگر از محّبين شيخ محّمد مصری  گشت و پسران قاسم حيدر و بهإ الدين و هم دخترانش

غير هما ميباشند ديگر عثمان افندی كه طرابلسی و  دامون مذكور ديگر جمال افندی خياط هٴ از عرفا امام قري االصل

و بدينرو فائز بايمان گرديد و باو وعده  خريدند،بقالی بود كه از بيت مبارك اشيإ او را مي ابهٰی اشراق انوار  در اّيام

و در دائره حكومت  رسيد كه اغلب اراضی قريه كسری متعلق بدروز را مالك گشت جائیه غنا فرمودند و كارش ب
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ماند و  درگذشت و خلفش نصرت افندی بر جای ابهٰی از غروب شمس  رانی اختيار كرد و چندی بعدشغل كار گذ

 فرانسه در شام مقتول گرديد و پسرش احمد در صالحّيه شام از مؤمنين طبريا عبد القدوس را نوشتيم كه بعد از تسلط

 و اّما اماكن متبركه شهيره كه عّده در بخش  .ميباشند برجاست و بجز او برخی ديگر از محبين اكراد نيز در آنجا مقيم

 --- ۱۱۱۲صفحه  ---

عائله بود باالخره مس بارنی امريكائيه  و ابهٰی آورديم خانه عبود و عودی كه سنينی محل اقامت تفصيل ه ششم ب

حضرت ششم نگاشتيم تا آخر ايام  نمود قصر بهجی چنانكه در بخش لبهاءنام حضرت عبداه ب مادام دريفوس خريده

 صرف رحمت آنانه ب حضرت اش و غيرهم بوده و آنهٴ  ميرزا محّمد علی ناقض اكبر و عائل محل اقامت لبهاءعبدا

 ننمودند و آن اجازه نكرد و آنان نيز خرابيهای وارده را ترميم و تعمير را خارج ننمود و حتی مطالبه اجرة المثل

 روضه مباركه و عدم مراعات ناقضين اداب و وظائفزائرين  حضرت پيوسته شكايت از ضيق محل برای اقامت

فيمابين بود دستور ميدادند كه آنان را از تصرف حجره  عباسقلی كه واسطهه اقامت در آنخانه را مينمودند و گاهی ب

ثلث ديگر را كه ميرزا بديع  16حضرت بود عالوه دو ثلث قصر كه در ملك آنه ممانعت كنند و هم ب ابهٰی  جلوس

قصر ملك آنحضرت  تشويق بر آزار آنحضرت داد پس از وفات وی خريدند و تمامت منظوره ابور آقاسی بالّله بط

بالتمام از قصر  ميثاق و طلوع انوار تابناك حضرت ولی امر الّله ناقضين را گرديد و سپس در سنينی بعد از غروب نّير

را در  زائرين قرار دادند و آثار تاريخيه و متبرّكه برای زيارت و اقامت خارج كرده و تعمير و تزيين بديع فرمودند و

 ام اّيمحل خوش منظر واقع در قرب دو فرسخی عّكا كه گاهی در  آنجا برای مشاهده اسقرار بخشيدند و بنام مزرعه

                                            

و ثلث قصر را ميرزا حسين خراسانی را فرستادند كه د حاجی ( حضرت عبدالبهاء) فروختند سركار آقا،بعد از صعود مبارك چون قصر را مي -  16

سركار  خواست آنرا بخرد و جمع شده مشورت كردند گفت ممكن است،مي فروختند ميرزا محّمد علی،بعد موقع ديگر كه ثلث باقی را مي خريد و
خريد تا سركار خود  نامه واداشتند كه آن ثلث را ب ,را كه شخصی جسور و بيمالحظه بود آقا ادعای حق شفعه كند و آنرا از ما بگيرد لذا عبد الغنی

ه كردند ولی او در انتقال ثلث قصر ب نام عبدالغنیه ارزيد ب،نكند و در مقابل زمين لوبيا را كه خيلی بيشتر مي آقا محض جسوريت او ادعای حق شفعه
استه مجبور كردند كه ثلث الغنی را خوسركار آقا عبد .اظهار توبه نمود ,حضور سركار آقا آمدهه چون ميرزا بديع الّله ب حضرات مسامحه نمود تا

و لوبيا و  حضرت كرد ثلث قصر را فروخت و صرف ايجاد بليات برای آن .نام وی نمود و ميرزا بديع الّله چنانكه در بخش پيش آورديمه ب قصر را
نام حضرات ه خريداری شده را ب ز مبلغخريداری شده بود و سركار آقا تقريبًا دو ثلث و نيم ا نام سركار آقاه سمره و نقيب را نيز كه در ايام مبارك ب

 حاجی علی يزدی                                                                      نام مفتی و ديگران بخشيدند .      ه مبلغی را ب انتقال دادند از هر يك
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 --- ۱۱۱۳صفحه  ---

دند باغ رضوان كر،بهائيان مجاور و مسافر سرپا مي تفّرج بودند و خيمه بزرگی برای حضور جمعيته آنجا ببهار 

و حضرت ولی  لبهاءو گماشتگان حضرت عبدا هفت سهم متعلق بميرزا محّمد علی بود و باغ بدست ثابتين سهمی از

ميرزا محّمد علی ناقض اكبر ه متعلق ب و نيم ديگر لبهاءحضرت عبداه و باغ فردوس نيمی متعلق ب امر الّله اداره ميشد

  .باغبان و مورد عنايت بود شيخ ابو القاسم تنباكو فروش اصفهانی ٰی ابهاشراق شمس  بود باغ فردوس در اّيام

 

 --- ۱۱۱۴صفحه  ---

 در حيفا تنباكو فروش اشغال كرد و باالخره با زن و فرزند در حضرت و بعد از غروب انوار الهی حسب دستور آن

 نخست ن ثابتين و اصحاب مخلصينو اما مجاورين و طائفي همانجا درگذشته در قبرستان بهائی كرمل مدفون گرديد .

 آن در سنين لمعان انوار ابهٰی ششم نگاشتيم و پس از غياب جمال  زين المقّربين كه شرح سابقه احوالش را در بخش

سال ه سن متجاوز از هشتاد به بيشمار گرديد و عاقبت ب غايت اخالص و وفا كماكان برقرار و مورد الطافه حضرت ب

 و ميرزا منير كه با خّط زيبا در ظل عنايات آن جهان باقی شتافت و از پسرانش ميرزا انور الدينه ق در عّكا ب ه. ۱۳۲۲

ه ديگرش بشری كفشدوز در حيفا ب زين برقرار گشت و پسر هٴ الواح اشتغال ورزيدند عائله واسع كتابته حضرت ب

كتابت ه ارتفاع مقام جسته ب الّلهامر ور الدين در ايام مبارك حضرت ولیآنان فقط ميرزا ن درگذشت و از ۱۳۱۳سال 

در نجف  گرديد و نيز از اوالد زين المقربين از زوجه اولّيه نجف آباديه اش رَخفَتابالغيه های مباركه مخّصص و ُم

 نجف آباد بنام حاجی مّلا باقر و مّلا رضا و نيز دخترش در جامعه آباد عائله ها درين امر برقرار گرديد و دو پسرش در

  .ی الی آخر الحيات درخشيدندبهائ

 --- ۱۱۱۵صفحه  ---

 در جوار حضرت ابهٰی نگاشتيم و پس از غروب شمس جمال  ديگر مشكين قلم كه سابقه احوالش را در بخش ششم
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كرد چند سنه ماند و  ۱۳۲۳سال هندوستان در ه ب زيست و مدتی در مصر اقامت جست و سفری نيز لبهاءعبدا

سن متجاوز از نود سالگی ه ب ۱۳۳۰سال  پايان برده در حدوده ايام حيات را ب ,نموده عّكاه عودت ب االمر،حسب

و تصاوير رمزيه روحانيه اش كه زيب  اش و هم قطع خطوط زيبا،و اعمالی از ظرائف فكاهّيه درگذشت و حكايات

 .باشد،متداول بين بهائيان شرق و غرب مي بيوت اهل بها گرديد

 --- ۱۱۱۶صفحه  ---

در شأن اوست و زن  لبهاءعبدا اكبر در عّكا شغل قنادی داشت و از بيانات شفاهيه حضرت،ميرزا علی و خلفش

كرد و ،ناله و گريه مي كتابت بود و زنشه خانه اش رفتم مشغول به داشت نوبتی چون ب مشكين قلم دائمًا با او مشاجره

 شوهرش ميرزا توجهه و مادرم لعن كرد پس بپدر ه كرد و بد گفت ب من اذيته از واقعه پرسيدم زن گفت ديشب ب

كمال احترام نشست و گفت از ه ب ,گذاشته پس قلم و كاغذ از دست خود كناری ؟پرسيدم تو چه ميگوئی ,كرده

گفتم  .منزلم را تغيير بدهی خواهم،گفت كه مي ؟پرسيدم چه ميخواهی .گريه گذاشته شروع ب خيلی مدت پيش كه

. دهيم،بشليك مي هستيم و ثانيًا سه حجره بزرگ با ماست و فقط در ماهی سه فرخانه احباوًال در مسااا م ؟ برای چه

چهارده  خواهم و لذا خانه ديگر برايش اجاره كردم و سالی،ديگر مي گفت اين همسايه هايم را خوش ندارم و خانه

 كه او ,رم هم خانه اجاره كنیخواهم برای پس،پرسيدم گفت مي كرد و سبب،ليره اجاره قبول كردم و باز هم گريه مي

 كند،سالی دوازده ليره باز هم ديدم گريه ميه اجاره كردم ب هم از مسافرخانه بيرون بيايد و ناچار خانه ديگری برای او

 --- ۱۱۱۷صفحه  ---

گريد او پنجاه ليره دادم باز هم ديدم ميه باشد ناچار ب گفت با پسر همراهی كن دارای شغلی ؟گفتم ديگر چه ميگوئی

چای و نه روغن و نه برنج و غيره و غيره  گفت فرشهای الزم نداريم و نه آرد و نه قند و نه ؟باز چه ميگوئی گفتم

پرسيدم  ,و گريه اش مرا بيدار كرد را خريدم و معذلك شب گذشته بعد از نيمه شب داد و ناله نداريم و ناچار همه

اگر چند اوالد مياوردم  يازده سال تنها گذاشتی و پزشكان گفتند مرا در جوانيمان گفت تو ؟حاال ديگر چرا ميگريی
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كردم و گفتم  هستم و از اين جهت زجر و ستم كردم و پدر و مادرش را لعن شد و حاال در سن پيری،صحتم بهتر مي

 مرا از شرت رها كن .

 

تيم در حدود كرمان بسير را در بخش مذكور نگاش ديگر حاجی ميرزا حيدر علی اصفهانی كه نيز سابقه حالش    

رسيد و  لبهاءو آثار متعاقبه از حضرت عبدا بشنيد ابهٰی و چون به شهر يزد آمد خبر صعود شمس جمال  تبليغی بود

صحبت داشته همگی را ثابت ديد و  ابهٰی و با حاجی محّمد تقی و افنان ديگر در باره عهد و ميثاق  مامور يزد گرديد

و حاجی او را قانع ساخت و  كه آنهنگام در يزد برای تبليغ بود مقداری تحقيقات نمود اصفهانی هٴ ميرزا محرم سد

 داشت و بالجمله  كبير كه چندی در ارض مقصود و عشق آباد بود روشی بر خالف فقط حاجی سّيد ميرزا ابن افنان

 --- ۱۱۱۸صفحه  ---

 غالب همگنان بربود و در غالب بالد با خدمت گوی سبقت را ازنشر انوار ميثاق برخاست و در اين ه حاجی ب

الهی گشت و حسب االمر بعّكا رفته بزيارت محضر  مخالفين و ناقضين مناظره و مقاومه نموده رايت مرتفعه عهد

مشاهده كرد آنگاه مامور مصر شد و بعد  رسيد و احوال اغصان و ناقضان عهد و پيمان را مطالعه و عبوديت كبری

مالقات كرده نصايح گفت  عّكا نمود و با غصن اكبر و آقا جواد قزوينی حسب االشارهه بعودت  چندی حسب االمر

بسيار كرد و  و سپس در ايران شد و در همه بالد خصوصًا در طهران اقدامات پس مامور نشر عهد و پيمان در بمبای

 ذربايجان رفت و نوبتی تقريبًادر قم ايامی اقامت كرد مكررًا با ۱۳۱۲با آقا جمال مناظره محاجه نمود و در سال 

برای طهران از طريق مازندران عودت نمود پس از  هشت ماه در تبريز بسر برد و سفری بقفقاز و عشق آباد كرد آنگاه

بزيست آنگاه مامور عشق آباد و ايران  عزم زيارت رهسپار بعّكا شد و چندی در جوار فضل و عنايته ب چندی

واقع  ۱۳۲۷عّكا كه سال  " و عّكا گشت و در ايام فتنه اخرای ۱۳۱۷رهسپار روسيه " رشت  " از طريق ۱۳۱۶گرديد " 

حياتش قريب بيست  ايامی بسر برد و در اواخر اّيام لبهاءدر جوار حضرت عبدا شده و در بخش سابق تفصيل داديم

مطالبش بهره  القات ودر مسافرخانه كوه كرمل مقيم بود و زائرين حيفا از م سال در جوار موالی با وفا زيسته
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  سنه ب ۱۳۳۹عصا اتّكا و استقرار نميتوانست گرفت تا در سال  گرفتند و چندان منحنی و شكسته گشت كه با،مي

  

 

 --- ۱۱۱۹صفحه  ---

بكمال تجليل و احترام جنازهاش  لبهاءحضرت عبدا, نمود ابهٰی ملكوت ه در مسافرخانه مذكوره صعود بنود سالگی 

آثاری بسيار حاوی مطالب محرمانه و دال  لبهاءعبدا در قبرستان بهائی حيفا دفن نمودند و از حضرتكرد و  را تشييع

يا  يا من ايّده الّله بنشر نفحاته يا من ثبت علی عهده و ميثاقه غايت اطمينان و تعلق خطاب باوست كه غالبًا بعنوان بر

 يثاق كه برای وی در بمبای و طهران و غيرهما رفت منهاهده :الم من اّدخره الّله ال عإل كلمته يا من ثبت علی العهد و

عليك  يّصلين بهٰی االفق االعلی تالّله الحق اّن اهل الملكوت اال يا من ثبت علی العهد و الميثاق بقوة من بهٰی " هو اال

فی  لی امره و جهدكعلی ثبوتك علی عهد الّله و استقامتك ع اءبالّثن فی الهوت البقإ و اهل خيام الجبروت ينطقون

يب كل نفوس التی استظّلوافی لعمری يا ج سطوع نوره و شروق شمسه و وضوع آياته و نفوذ كلمته و نشر آثاره

خافقًة فی التالل و الجبال و آيات  لوثبتوا كثبوتك علی عهد الّله و ميثاقة لرايت اليوم رايات الحق االلطاف،ظالل

امرك فی نشر امره المبين و عطّر  لّله و جهك بين مإل العالين و يسّر الّله لكاالفاق نور ا الظهور شارقه من شواهق

 نفحت من رياض رحمته و فضله الخالص بالّثا بّتين الراسخين مشائك بنفحات القدس التی

 --- ۱۱۲۰صفحه  ---

 ی كّل ثابت علی عهده القويم "الناظر الی وجهه الكريم و عل ء عليك يا اّيهالبهاءو الحمد لّله رّب العالمين و الروح و ا

و فؤاده و ذاته فی سبيل الّله و سعی فی اعإل كلمة الّله و  يا من انفق روحه و نفسه و حياته و جسمه   بهٰی ايضًا  " هو اال

 و وفّقك بهٰی و فضله و عنايته و اّيدك بتائيدات ملكوته اال و ثنائه بهاءاهللاعلی ذكر الّله و ثنانه بين العالمين عليك  قام

 و رايته الباشرة تخفق علی الّصرح المشيد و القصر المجيد و و جعلك آية الباهرة اءبتوفيقات افقه االعلی بين مإل االنش

ه آنچه مرقوم كلك آنجناب بود قرائت و تالوت شد ب انعش بنفحات قلبك قلوبًا امتلئت بمحبة الّله الّرب القدير
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مبعوث فرمود كه ثابت و راسخ بر امر الّله و  م كه بفضل و تربيتش نفوسیلب گشودي ابهٰی عنايات جمال  شكرانه

چنان ه وقت بعون الّله و قوته ب در اين و متشبث بنصايح الّله هستند طوبی لهم و حسن ماب بايد متمسك بوصية الّله

زد و انوار صبح الهی آفاق ممكناترا بگدا محبة الّله قلب امكانرا هٴ الّله قيام فرمائيد كه شعل اءاحب قوت و اشتعالی در بين

شديد بعهد و ميثاق رحمانی و  اليوم اّهم امور و اعظم شئون قيام بوصايای الهی است و تمسك روشن و منّور گرداند

و سهامًا نافذة فی  فی الّله لومة الئم و تصبحون سيوفًا قاطعة بين مإل العالمين ثبوت و استقامت بحيث ال تأخدكم

 عق اودار و نقرة او خلًال فیصدور كل من ن

 --- ۱۱۲۱صفحه  ---

و  العروة الوثقی التی ال انفصام لها بصريح كتاب عهد الّله حصن امر الّله او تفريقًا او تشتيتًا او فتورًا فی التمسك بهذه

الحد من حركة و رجع الی هذا المقام المشهود و ليس  نص لوح عهد الّله و ميثاقه العظيم فاعلم بّان االمر بكّلمه قد

 ع،عليك فی جميع الشؤون .                 ع لبهاءفی امر الّله اال بعد االذن من هذا المقّر المعلوم و ا سكون

ثبوته علی  هو الّله يا من تعّطر االفاق من نفحات    بهٰی اال بهاءاهللا ايضًا " هو الّله طهران حضرت ميرزا احمد علی عليه

القدس يصلّين  لمثك يليق هذا الشان الكريم تالّله الحق اّن مالئكة ينبغی هذا المقام العظيم وميثاق الّله و لمثلك 

را در  احسنت يا من و فی بالميثاق ...." چون نفوسی اءعلی الند و امال اال علی يناديك بهٰی عليك من ملكوت اال

 اد رويد چه كه بعضی در آنجا رخنه نموده اندفورًا بعشق آب آذربايجان بر عهد و ميثاق الهی محكم و استوار نموده

 و اتّحاد بودند شخصی در آنجا رفت از متزلزلين سری فساد بسيار الزم است چه كه احبای عشق آباد در نهايت الفت

توبه نمايد الی آخرها و از جمله كتبی كه حاجی نوشته  در ميان آنها انداخت بلكه نوعی فرمائيد كه آن محرك نيز

 اّيام اقامت بحيفا در شرح احوال مدت حيات  در ۱۳۳۰ثير گرديد كتاب بنام بهجة الصدور كه بسال و تك جمع

 --- ۱۱۲۲صفحه  ---

. ديگر از مجاورين طبع نرسيده نيز نوشت كه ب باشد و رسائلی ديگر،نگاشت و ديگر كتاب دالئل العرفان ميخويش 

سمرقند خبر غروب  كه سابقه احوال در بخش ششم آورديم درالفضل ميرزا ابو طائفين حول مركز عهد و ميثاق الهی
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عّكا رفت و ه ب ميرزا ۱۳۱۲ارسال توقيع منيع بعّكا احضار كرد و در سال ه ب لبهاءبشنيد و حضرت عبدا ابهٰی شمس 

 مشرف و حسب االمر بتدريس و تعليم نوبازكان احبای الهی چندی بشرف زيارت و استفاضه محضر عبوديت كبری

نمود و او خود مكررًا برای احباب چنين حكايت  حضرت حاصله آن ت و معرفت و عقيدت كامله نسبت بپرداخ

كردم كه در آن ذكر يك قضيه  زيارت لبهاءاقامت در سمرقند لوحی از اثر قلم حضرت عبدا كرد كه در ايام

اعتقاد بوقوع اشتباه  نديدم كه مضمون لوح مخالف متون تواريخ است و چو،مي تاريخيه سالفه شد و من چنين

و اين امر را  ولحكمة و مصلحة چنين نگاشتند و نام و تاريخ را تغيير دادند نميتوانستم حمل بر آن مينمودم كه عمدًا

محضرشان تشرف جستم يومی از ايام كليد از جيب ه ب در ضمير خود مكتوم و پنهان نگه داشتم تا آنكه در عّكا

را بمن نشان داده فرمودند كه تاريخ خوبی  را باز كن و همينكه باز كردم كتابی نجينهگ آورده امر نمودند در  بيرون

 منزل برده شبها مطالعه كردمه بخوان و من كتاب را با خود ب است بردار

 --- ۱۱۲۳صفحه  ---

تفحص و تبحر  در آن مشروح بود و دانستم كه با همه تمامهاه تا بقضيه مذكوره رسيدم و چنانكه مرقوم داشته بودند ب

مسترد داشتم تفصيل ماجرا را عرض  محضرشانه تاريخ اشتباهی بدان وضوح نمودم و هنگاميكه كتاب را ب در علم

نيز كرارًا برای احباب گفت  معذرت خواسته دلجوئی فرمودند و آنكه من شرمسار نگردم مالحظهه كردم و ايشان ب

االعظم ،يًا و تفسير الم غلبت الروم كه از قلم حضرت غصن الّلهكنت كنزًا مخف كه من از آن هنگام كه تفسير حديث

بسم  بزرگوار وارث علوم پدر تاجدارش ميباشد ولی وقتی كه تفسير در نوزده سالگی صادر شد ديدم دانستم كه آن

 حضرت دانستم كه عظمت و احاطه علميه و مقامات معنويه آن الّله الرحمن الرحيم صادر از قلمشانرا مطالعه كردم

و عقيدتم مضاعف گشت و بالجمله ميرزا از  فوق ادراكاتم ميباشد و كذلك در زيارت هر لوح و اثری عرفان

شكست و آتش خرمن سوز  عهد الهی شده با قوت قلم صفوف نقض و بيوفايان را در هم خواص محارم و حاميان

ايام شيخ  و منيع يافت و چون در آن مقامی بس رفيع ابهٰی ميثاق جمال  اهل ريب و شك گرديد و لذا در دوره

آن  اين امر نشر داد و آقا محّمد رضا قناد شيرازی رساله در جواب االسالم قفقاز ميرزا حسن طاهر زاده رساله در رّد
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رساله مفصلتر در رّد ايراد طبع و نشر كرد آقا ميرزا  منتشر ساخت و شيخ االسالم پس از مطالعه رساله مذكور

 اين امر گرديد و پس از اقامت تأليف كتابی در حل اعتراضات شيخ در اقامة اّدله و براهين ابوالفضل عازم

 --- ۱۱۲۴صفحه  ---

و نسخه آنرا در  قاهره مصر اقامت و استقرار يافت و كتاب فرائد را تأليف كرده ب كمتر از يكسال در عّكا حسب امر

از  آنحضرت كتاب را الی آخر مطالعه فرمود و هيچ محلیفرستاد و  لبهاءعّكا در محضر عبداه ب ۱۳۱۵اواخر سال 

اعتراض غليظ شيخ با لحن شديد مرقوم بود آنرا  عبارات و مطالب را حك و اصالح ننمود اال در يك جا كه جواب

كه عيد نو روز بود در حاليكه جمعی  شوال ۲۷جايش با لحن ماليمتری رقم نمودند و در شب يكشنبه  محو كرده در

زيارت روضه عليا در ه ب شده مقرر گرديد كه صبح روز بعد مجتمعًا در موكب مولی در بيت مبارك مجتمع از احبا

آقا ميرزا ابو  نوشتم رساله ای،اين مضامين فرمودند قدری دير شد چيز مي بهجی روند بمجلس وارد شدند و تقريبًا

مناجات را  است خدمت امر الّله و صورت مناجاتی برای او نوشتم اين الفضل نوشت بسيار خوب نوشت خوشم آمد

...  بهٰی _ يا بهائی اال ابهٰی الّله  صورت مناجات مذكور اين است . باقا ميرزا محمود كاشی دادند كه تالوت نمود و

توحيدك متلّوة فی السن كل االشيإ و  و آيات اءاليوم النيروز و انوار تقديسك متألألة من كل االرج اصبحت فی هذا

 يّرنح اهل المإل االعلی و لّما يا الهی استقربی موضحة فی منشور كتاب االنشإ فطوبی لمن رّتلها تر تيًال تفريدك بينات

 --- ۱۱۲۵صفحه  ---

ورق محشور يحتوی علی حجج بالغه و  الی مطاف المقربين و اذًا اتانی كتاب مسطور و لوح محفوظ المقام مقبال

استر السمع و هو معترض عليك ايرب اّيد  علی من رّد عليك و شهابًا ثاقبًا علی من و دالئل الئحه رّدًا براهين واضحه

فی المجامع العظمی و اجعله آيتك  و اشدد از ره بشديد القوی و انطقه بثنائك بهٰی ملكوتك اال منشئها بتائيدات

و الراية المرتفعة علی صروح  اءفی اثبات امرك بين الوری و آالية الباهرة فی عالم االنش الكبری و الحجة البالغة

بانوار ساطعة من  و الجوهرة الفريدة المتألألة فی اكليل العلی ايرب نور و جهه المجد االعلی والّدرة اليتمة

سبيلك و زّين  االعلی بماقدم امرك و اشهر برهانك و اظهر دليلك و بّين،و اشعة بازغة من االفق بهٰیاال،ملكوت
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را  از آن ع " و چون كتاب مذكور طبع و نشر شد و نسخه،الكريم الرحيم  ع يدك اّنك انتصحائف البيان بايات توح

علو مطالب و بيان ميرزا پی برد و سعی در جمع ه خود و ب قصور الفاظ و معانی كتابه شيخ االسالم مطالعه نمود ب

مساعيش بی نتيجه شد چه كه  انتشار نيابد ولی كتاب خود نمود و از احباب خواهش كرد كه نسخ كتاب فرائد نسخ

 هجری  ۱۳۱۸گرديد و ميرزا در سال  باندك زمانی در ممالك كثيره بين يار و اغيار منتشر و متداول نسخ كتاب

 --- ۱۱۲۶صفحه  ---

ممالك امريك شمالی شد تا  باتفاق ميس بارنی و عليقلی خان رهسپار لبهاءامر حضرت عبداه بميالدی  ۱۹۰۰مطابق 

و اباطيل و  اين امر كوشد و نيز جامعه احباب را متحد ساخته نقض و فتور ثبيت و تبيين و نشر و ترويجتبليغ و ته ب

ه ب افكندند ازاله كند و در بين راه عبور چند ماهی در پاريس مانده اراجيف منشور كه بعضی از وهم و هوی پرستان

سه سال در آن مملكت بسر برد كه مدت دو سال از  اياالت متحده وارد شد بيشه تبشير و تبليغ پرداخت آنگاه ب

نيز چندی اقامت نمود و در تابستانها در مصيف  و بستن و بالتيمور ۱۳۱۹واشنگتن بود و در نيويورك و شيكاغو  مقيم

ادا كرده نفوس عديده تبليغ و رهبری نمود و مترجمش از  يكر ) توقف كرده درس دينی داده خطابه هااگرين  ( احّبا

علت عدم اعتياد بماكول و ه مذكور بودند و ب انگليسی گاهی حسين روحی و ايامی عليقلی خان كالنتره ب فارسی

 اءبا عدم رض لبهاءو حضرت عبدا احمد سهراب اصفهانی را كه در سفر طباخش بود طلبيد مطبوخ ممالك غربيه

عازم ممالك مذكوره  االمر احوالش احمد را با حاجی ميرزا حسن خراسانی كه حسب خاطر محض تفضل و تفقد

مملكت و كثرت  غيره نمود و معذلك برای عدم مساعدت هوا و غذا و رسوم فرستادند كه طبخ برنج ايرانی و ,شد

 .مراجعت نمود لبهاءموجب دستور حضرت عبداه ب ۱۳۲۱ مشقت دچار بيماری و نقاهت گشت تا در سال

 --- ۱۱۲۷صفحه  ---

و از آنگاه تا خاتمه حياتش اقامت در قاهره داشت  مامور اقامت در قطر مصر گرديد ايامی چند در بيروت ماند آنگاه

فضال و ادبای انقطر معاشرت و مصاحبت كند و  از اقامت دادن وی در مصر اين بود كه با لبهاءحضرت عبدا و منظور

رديد جمعی از طالب تأسيس ك امر را در قلوبشان جای دهد و او نيز چنين نمود و حوزه درسی عظمت مقام اين
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الدين بدر جمله الشيخ الفاضل علم كالم و تفسير قرآن تلمذ نمودند و از آن جامع االزهر و غيرهم نزد وی كتب

مصری  فرج الّله الزكی الكردی بودند و آنان و نيز جمعی از جوانان الشامی و الشيخ محيی الدين الكردی و الشيخ

 در مابين بوميان قاهره وقوع يافت و متدرجًا در بالد مصر منتشر ابهٰی ه نفوذ امر وسيل اينه وارد جامعه بهائی شدند و ب

كتب و مطبوعات داشته در بيتی وحده در قاهره  شد و ميرزا حال انعزال و انفراد و استغراق در كتاب و مطالعه

كتب و صحف جرائد و نمود و انواع ،مي ميل خويش فراهمه و مستخدم قبول نكرده خود امور بيت را ب زيست،مي

مطالعه و ه در بيت ب داشت و قبل از ظهر با احدی مالقات و مصاحبت نكرده وحده غيرها در منزل حاضر و مرتب

و  پذيرفت و در انواع مسائل،چای قريب دو ساعت زائرين را مي نمود و عصرها پس از صرف،تحرير اشتغال مي

 مخصوص نشسته با فضال و ادبا و آشنايان مصاحبه و هٴ قهومطالب مصاحبه و افادت ميداد و اول شب ساعتی در 

 --- ۱۱۲۸صفحه  ---

تدريس ميكردند و او معتدل القامة و نقيه البنيه و  ميداشت و جوانان احبا در منزلش مجتمع شده درس ديانتمحاوره 

طن و قوی الحافظه و و ذكی و ف و عصبانی و با چهره كشيده و بشاش و نورانی و سريع االنتقال متصلب العقيدة

الكالم و حسن  و محيط در اديان و عقائد و مطلع در انواع فلسفه و مشارب و سليس مستجمع مسائل تاريخيه و ادبيه

 و مبارز در مقام احتجاج بود و تا آخر عمر زن اختيار نكرده از نسوان المنطق و صريح اللهجه و شريف الطبع و مناظر

كلی ترك نموده دچار ه ولی در اواخر العمر ب شرب دخان مفرط معتاد بوده بجست و در اوائل عمر ،دوری مي

شدت ضعف و نحول و  و باالخره در حدود هفتاد و يك يا دو سالگی در قاهره مصر دچار. خفقان قلب گرديد

چهار  و گرديد و متدرجًا مرض اشتداد يافت تا در ساعت چهار و چهل امراض كليه و ريه اءاستسقه اخيرًا مبتال ب

بود  ميالدی ۱۹۱۴ژانويه سال  ۲۱كه مطابق  ۱۳۳۲صفر از سال  شنبه بيست و چهارم شهردقيقه بعد از ظهر يوم چهار

در  لبهاءمحضر حضرت عبداه تقی اصفهانی مقيم قاهره ب در همان بيت مسكون خود در قاهره درگذشت و آقا محّمد

در جواب چنين  لبهاءمحّمد تقی و حضرت عبدا حمة الّلهچنين تلگراف نمود ابو الفضل انتقل الی جوار ر حيفا
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با لصبر الجميل فی هذه الرزية  " قد ذرفت العيون و احترقت من هذه المصيبة الكبری عليكم: تلگراف فرمودند

 العظمی  عباس "

 --- ۱۱۲۹صفحه  ---

رسيدند و جنازه را با احترام و  نيز از سائر بالد مصر زيادی هٴ و در عصر پنجشنبه احباب قاهره مجتمع شدند و عد

 اءو مجلس تذكر مجللی بياراستند و قّر محلی كه حاجی ميرزا حسن خراسانی ساخت دفن كردنده ب اعزاز تمام

مجتمع شدند و آنحضرت در  بنام تذكر وی احبا لبهاءنمودند و در حيفا در بيت حضرت عبدا مصری قرائت قرآن

نمودند و برادرش  روحيه اش بيانات جامعه ادا فرمودند و دعای خير در حقشو  باره اوصاف حميد و مقامات علمية

وفات كرد  در گلپايگان ۱۳۳۳عمر نسبت باين امر عداوت نداشت و بسال  حاجی ميرزا هدايت الّله مذكور در اواخر

 آقا ميرزا ابو الفضليافته بخدمت اين امر پرداخت و از تأليفات  و از اخالفش ميرزا محّمد جعفر هدايتی ايمان بديع

در تبريز آرزوی خود را با ميرزا علی محّمد ورقا در  نخست رساله استدالليه ايوبيه مذكور است كه در ايام اقامت

الّله بنويسند اثباتيه راجع بمن يظهر چنين گفت كه حضرت مبشر بكافه مؤمنين امر فرمود كه رساله ميان نهاد ورقا

رفت رساله مذكور تأليف  همدانه كتب مقدسه استدالليه مرقوم نمائيد و ميرزا چون بآيات  اولی اينكه شما از طريق

عتيق  استدالل از آيات كتب ۱۳۰۴ارسطو هنگام عبور از كاشان بسال  كرد ديگر رساله ای در جواب مسائل ميرزا

 .موجود ميباشد ۱۳۰۵مورخ پنجشنبه چهارم محرم سال  خطشه طريق ب مقدسه نگاشت و ديگر رساله ای كه بدين

 --- ۱۱۳۰صفحه  ---

 در اثبات ۱۳۱۰سال ه الخطاب است كه در سمرقند ب،فصل باشد ديگر رساله،ديگر چنانكه گفتيم رساله اسكندريه مي

طريق كتب و عقايد مسيحيان بنوعيكه بر مبشرين  نگاشت . ديگر مجموعه ادله نقليه از ابهٰی امر جمال اقدس 

باشد ديگر رساله در الهيه فی ،فرائد مي گاشت و ديگر بنوعيكه شرح داديم كتابحجت بالغ شود بن پروتستانت

سال ه ين از مهمين قاديانی بالّدنور كه بعربيه در حل برخی مباحث مفصله دينيه برای حكيم جواب االسئله است

اله برهان المع نوشت و نيز رس ۱۳۱۹ديگر كتاب حجج البهيه است كه در ايام امريكا سال . در مصر نگاشت ۱۳۱۴
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اعتراضات مسطوره در كتب  در حّل اءنگاشت ديگر كتاب كشف العظ ۱۳۳۱سال ه ب كه در رّد اعتراضات قسيسی

ه صعودش ب در مصر نوشت و عمرش وفا باتمام نكرد بعد از ۱۳۳۱سال ه كه ب پروفسور ادوارد برون انگليسی است

 ّمد علی قائينی تلگرافًا از عشق آباد بحيفا احضار شدندمح شش روز آقا سّيد مهدی گلپايگانی و بعدًا آقا شيخ

حركت نمود  نداد و آقا شيخ محّمد علی معجالً  و گلپايگانی را بعلت امور متراكم روحانی و جسمانی حركت دست

ب را طهران رفته با معاونت ايادی كتاه ب اتفاق گلپايگانیه آقا ميرزا ابو الفضل بعشق آباد برگشت تا ب و با نوشتجات

 معاونت ايادی اتمامه در طهران توقف كرده كتاب مذكور را ب تمام كنند و شش ماه

 --- ۱۱۳۱صفحه  ---

 همت آقا ذبيح الّله و آقاه ب اءعن حيل االعد اءكشف العظ عشق آباد بردند و بعد از سه سال كتابه كردند و ب

وير طبع گرديد و كتاب مذكور را آقا سّيد مهدی ك خليل در تاشكند در مطبعه اءيوف از ابن،الّله اسدالّله،نصرت

كه در ممالك  اءدر حل تمام اعتراضات اعد نام رد الردوده اتمام رساند و ديگر كتابی به اش ب،خواهر زاده گلپايگانی

و ديگر رسائل و مقاالت و مكاتيب . وارد آوردند و كتاب مذكور بعد از صعود ميرزا مفقود گرديد متنوعه بر اين امر

باشد و ،استدالليه اين امر مي امور تاريخيه و ياه در حل مسائل معضله دينيه و يا راجع ب كثيره از وی باقی ماند كه تمامًا

آقا ميرزا ابو الفضل  برای ابهٰی است و اما الواح صادره از قلم  ابهٰی نسب جمال  در تحقيق هٴ وجيز هٴ جمله رسال از آن

سئواالت  ارض مقصود داشته سئواالت مربوطه باين امر همی نمود و نيزه ب مراسالت بسيار است چه از ابتدای ايمان

بود  الواحی كه در جواب رسيد غالبًا حاوی مسائل عميقه عرفانيه فرستاد و ابهٰی محضر ه مانكچی صاحب را پيوسته ب

و  ايران و انبيإ بنی اسرائيل مانكچی از او تار هنودو و خشوران چنانكه در ضمن لوحی بعنوان خادم در جواب سئوال

كدام  كدام را می پسندند و گروه و اينكه مرقوم داشته اند ازين اختالف طرد قيشان؟؟؟؟؟؟ چنين مسطور است :

 ال نفرق بين احد من الرسل طالع و مشرق است و مقام ديگر دهند درين مقام شمس كلمه،راهبران را برتری مي

  --- ۱۱۳۲صفحه  ---

 ايشان بساحت امنع اقدس فرمودند " يا عبد حاضر بعضهم علی بعض است " ايضًا بعد از ورود و عريضه مقام و فضلنا
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و لكن از نامه اش عرف حب استشمام ميشود از حق  جناب مانكچی اقوال غير را نوشته اند و سئوال نموده اند اگر چه

خادم " استدعای ديگر آنكه خدمت  قلمه ًا ببما يحب ويرضی فائز فرمايد انه علی كلشئی قدير " ايض بطلب او را

ان ربنا  بقا از او قطع نشود امری فائز شوند كه عرفه الّله درين دار فانی ب اءبرسانيد انش جناب صاحب يگانه سالم

است آنكه پيشرو  و يمنع و هو الحكيم الخبير آنچه اليوم برازنده و سزاوار ايشان الرحمن لهو المقتدر القدير يعطی

از برای  بديع نورانی انشإ الّله موافق است هٴ  راست بكشانند اين جام ع شوند و جميع فارسيانرا آگاه نمايند و براهواق

ذكر  بهاءاهللا المختار " ايضًا " در باره جناب حاجی شيخ هادی عليه هيكل ايشان الحكم و االمر بيد الّله انه لهو المقتدر

علی امر رّبه مالك  ايشان برسانيد ينبغی لجنابه ان يظهر باالستقامة الكبری ر خدمتفرموده بودند از قول اين فانی تكبي

در باره شلمغانی و ما  ذلك لينهدی الناس الی سبيل الرشاد " ايضًا " و اينكه الوری يسئل الخادم رّبه بان يؤّيده علی

 بالحق و اظهرت ا ابا الفضل قد نطقتعرض شد هذا ما نطق لسان القدم ي ذكره فی ظهور الّله االعظم مرقوم داشته

 --- ۱۱۳۳صفحه  ---

 ناس بوده آن نقطه اولی روح ما سواه فداه از ذكر اين فقره خرق اوهام ماكان مستورًا فی كلماته مقصود مبشر يعنی

هنگامی و  نموده اند گاهی بايادی ظنون ناحيه مقدسه بنا نموده اند جناب ميدانيد كه شيعه غافله درين مقام چه ذكر

جابلقا و جابلسا و سائر واضح و مبرهن كل برمركب هوا را  ذكر سرداب و بحر از السن كذبه ايشان جاری و ذكر

باين ذكر خرق حجاب فرمايند و عارف  و در بيداری ظنون و اوهام راكض و مقصود حضرت آنكه فی الجمله كنبد

مجعوله چه كه در اّول امر  هٴ ه در شهرهای موهوممقدسه و ذات مقدس در اصالب است ن شوند بر آنكه آن كينونت

ماجری من قلمه االعلی انه  خلق نبوده و بر حسب ظاهر آنچه فرموده اند مطابق بوده استعداد اصغای بيش از اين در

ن تعالی حمن فی االمكاالّر باّنی اّم الكالم بين االنام و الحق الظاهر بين الخلق و بيان بنفسه بنطق بين االرض و السماء

و اما آثار و الواح  و شهد له بما شهدت به الكائنات االمر لّله منزل االيات انتهی " من ذكره و يذكره فی هذا الحين

اش ،استدالليه ميرزا ابو الفضل بسيار است و دومين لوح كه پس از وصول قاه آخطاب ب لبهاءحضرت غصن اعظم عبدا
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وی  طلبيدند و لوح مذكور موجب همه ترقيات و سعادات عظيمه او راسمرقند فرستاده ه ب ۱۳۱۳عّكا در سال ه ب

 گشت مصّدر باين بيانات بود .

 --- ۱۱۳۴صفحه  ---

 خوش معانی از رياض قلب ان معين عرفان بمشام مشتاقان يا ابا الفضائل و امه و اخيه چندی است كه بوی بهٰی هواال

حقيقی نرسيده و حال آنكه مكتوب مفصلی در بدايت  اننرسيده و حرارت شوقيه شعله اش بخرمن دلهای دوست

و اشاره قبول مشهود نگشت معلوم است كه اين  از فرقت محبوب آفاق ارسال شد دليل وصول ظهور ننمود حرقت

 اءحال وقت شعله و اشتعال است و هنگام ند و پژمردگی از شدت احتراق از فراق محبوب آفاقست ... پس افسردگی

... با ابا الفضل اين اشتعال نار  ن است چون بحر در جوش آئيد و چون سحاب در برق و خروشآ و انجذاب وقت

ايقانك و اين نغماتك الساّرة  انوار محبتك و اين امواج بحر عرفانك و اين نسائم رياض سدرتك و اين اشراق

و اين بشارت روحك و اين  لمشام اهل االمكان اين جذبة قلمك و اين سعة صدرك لالذان و اين نفحاتك المعطرة

شدّة الهموم ممدوحة محمودة  قبستك دع السكون ولو كان فی هذة االيام الخمودة من اشتعال جذوتك و اين شعلة

نشر  یالّله بقيامك علامر و ادخل حديقه بهٰی االاءفی هذا الفض راوج القبول و ِط رج من زاوية الخمول و اقصدخفا

 و تعلوم تعد به فرائض االحتجاب عن رب االرباببه اركان الشرك و ير ًا يتزلزلكلمته قيام ءروائح قدسه و اعال

 التبيان ويرتفع شراع الحيات فی سفينة النجات علی بحراالمكان الخ " العرفان و تنشر اعالم االيقان و تخفق رايات،عالم

 --- ۱۱۳۵صفحه  ---

شوريده  سروده اند از آنجمله رثائی است كه فصيح الملكو عربّيه  و در مصيبت صعود ميرزا مراثی بسيار از فارسّية

 .ارسال داشت وهی هذه لبهاءغصن اعظم عبدا عّكا در محضر حضرته شاعر شهير شيرازی بنظم آورده ب

                                                                      گفتند فاضالن كه لك الفضل ای جنان                                شد زی جنان چو خواجه ابوالفضل ازين جهان

 شد باغ خلد تازه ازين تازه ميهمان                                                      شد كاخ قدس طرفه ازين طرفه آدم
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 آری نهان بخاك بود گنج شايگان                                            او گنج شايگان بدو پنهان بخاك ماند

 شد يوسف روانش در مصر جان روان                                              ببريد دل ز مهر عزيزان مصر دهر

 شيواتر از سخن نكتش و از نكت بيان                                        تر از بيان قلمش و از قلم سخن،شيرين

 گفتم يكی فرائد بوالفضل را بخوان                                   س چرخ دفتر فضلی بخواست خواندبر جي

 برسان خامه دو زبان جمله يك زبان                                                   دانشوران عصر بشيرين زبانيش

                خورشيد را نهان بگل اندود چون توان                               او شد نهان بخاك و فروغش برون خاك

 --- ۱۱۳۶صفحه  ---

 تبديل كرده شد بگلستان آن جهان                                                 گلپايگان جسم بگلپايگان قدس

 درين رواق پر آفت مكن مكانای جان                                     ای دل ازين وثاق مضّيق مجو مجال

 كاين ميزبان سفله نه آبت دهد نه نان                                       از سفره جهان سيه كاسه دست شوی

                از مرگ بوالفضائل آن افضل زمان                                          بر ما نگر چو زندان اين عرصه زمين

                 عاری است جان علوی از مرگ و از هوان                        طا بود كه ورا جان علوی استنی اين خ

 هم جان در آستينش و هم سر بر آستان                             جان داشت بهر خدمت جانان در آستين

 پيوست رود ژرف بدريای بيكران                                           مقر گزيد ابهٰی اندر جواز حضرت 

 يك تن خبير خاصه بايقان مكن كمان                         زانجيل وزند و مصحف و تورات همچه او

                 ور گوهری نماند درين عهد دلنشان                              گر اختری بكاشت از اين عصر جان فروز

 ای كنز فيض معنی كهف االمان تومان                          تو باش لبهاءضرت عبداشمس عهد ح، اي

 --- ۱۱۳۷صفحه  ---

 و رشد گيا فسرده مصون باد بوستان                                              گر شد سها نهفته بماناد آفتاب
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 از دل مزن كه شمع تجلی است بيد خان                          شمس تجلئ تو وزين سوك دود آه

 جان جهان گذاشت بجان جهانيان                                بوالفضل رفت جان جهان داد مر تو را

 صد موهبت بتربتش از خاك ميرسان                                 در رحلتش زبنده دو تاريخ ميشنو

 بوالفضل در صفر سفر ملك جاودان                     سال هزار و سيصد و سی و دو بد كه كرد

 تاريخ ديگرش بحساب جمل شنو                                         

 بوالفضل بين كه ديد بها را و داد جان                                  

__________________________ 

زحمت افزای اين سرای  ۱۲۷۴ چنين است در سال ,برای درج در فارسنامه ناصری داده ارتش كهعين عب اءمجد الشعر -جی محّمد تقی شوريده حا
 كوشيدند بيفايده افتاد از هفت سالگی مشغول مراتب كماليه سالگی هر دو جهان بينم را آبله پوشيد آنچه لسانم در معالجه سپنجی شدم در هفت

نمود ازو ،تخلص مي گذشت و گاهی چند شعری گفته است و بنام خود كه عباس بود نوشته دروالد ما جدم طومار زندگانی را  ۸۵گشتم و در سال 
ستوده حالم بمكه معظمه و مدينه  با خال ۸۸شد و در سال ،شاعر شيرازی منتهی مي یهلاه بكه نسبم  گفت در نسبنامه ديدم،شنيدم كه از پدرش مي

اهلي  ور از اعقاببه شوريده، پدرش عباس پيشه متخلص الملک،قب به فصيحشوريده شيرازی، حاج محمد تقی، مل[ طيبه مشرف شدم .
برابر  خورشيدي ۱۳۰۵ مهر ۲۱ شنبهبود. او در روز پنج شيراز در هجري قمري ۱۲۷۶ است. زادروز او به تاريخ معروف عهد صفويه شاعر ،شيرازي

 ] .به خاک سپرده شد آرامگاه سعدي در زادگاه خود درگذشت و در جوار هجري قمري ۱۳۴۵ الثانيبا ششم ربيع

 --- ۱۱۳۸صفحه  ---

حضرت شد تا وفات نمود و مدفنش در  اصحاب آن ديگر آقا محّمد رضا قناد سابق الوصف از مخلصين مستقمين

حضرت صاحب حسن  تربيت آن پرتو تائيد وه نش ميرزا حبيب الّله عين الملك كه باست و از پسرا قبرستان عّكا

حضرت  نزد آن رسم خط مبارك نوشت و در سنين اوليهه كرد و كوشيد كه شبيه ب يسع يخط و كمال شد و هم

 گرشو ماموريت در وزارت خارجه ايران يافت و پسر دي يدولت كاتب آثار و مباشر خدمات گرديد بعدًا مشاغل

ديگر ميرزا  .بروز نكرد يمال با سعادت و رضايت ميرزا جليل خياط در عّكا و هم دخترش كه در شام شوهر نمود

وفات نمود و مدفنش نيز در قبرستان  ۱۳۳۰ سابق الوصف نيز از مخلصين ثابتين بوده در حدود سال يمحمود كاش

 هيچيك خلف پدر نشدند . يماند ول ياندانش برجاين خالّدميرزا طراز الّله و ميرزا عّز عّكاست و از پسرانش

  يٰ ابهرا در بخش ششم آورديم و بعد از غروب شمس جمال  كه شرح سابقه احوالش يديگر ميرزا اسد الّله اصفهان    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1_%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B5_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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 خوان و در آنسنين يعهد و ميثاق همه مشاهير بهائيان را ب مانده مراسله ببالد ايران نموده لبهاءبجوار حضرت عبدا

ميرزا حيدر  يبا حاج ۱۳۱۲متعدده نمود و در سال  يدر قسمتها يدر پ يپ يانجام داد و سفرها يينگونه خدماتبد

 مذكور قريب هشت ماه در تبريز مانده و در بالد آذربايجان يعل

 --- ۱۱۳۹صفحه  ---

حيفا ه را ب يحضرت اعلو حسب االمر جسد مطهر  مقرر كرد ينشر انوار ميثاق نمود و در بالد بسيار موسسات و آثار

امريك رفته ه حسب االمر مبارك ب ۱۳۲۳دامنه جبل كرمل استقرار گرفت و باالخره در سال  ياعل رساند تا در مقام

 لبهاءاز اطاعت حضرت عبدا انجام داد و لكن در آخر ايام چون پسرش امين فريد يخدمات در رفع رايات ضالل نقض

 يفرماننا واسطه او طريقه پدر و مادر و خواهر نيز ب ,يات ماّديه را خوردح نمود و فريب امور عرضّيه يسر پيچ

 درگذشت و پسرش امين ۱۳۴۳گرديد تا در حدود سال  گرفتند و مطرود گشتند و ميرزا اسد الّله در آمريكا مقيم

تكميل  ها،شيكاغو تمام كرده در مريضخانه تحصيل طب را در دارالفنون لبهاءتائيد حضرت عبداه كه بمذكور

شد آمال ماديه و  يانگليس امريك مترجمه نمود و باالخره در شهور مسافرت مركز عهد ب يكحال و يعمليات جراح

تزويج كرده در آن  مطرود گشت و با دختر امريكائيه متموله ,اش گرديده،خيبه تمايالت نفسانيه موجب ياس و

زوجه  الّلهر آنجا بسر برد و دختر ميرزا اسديام عمر را دا  يٰ ابهو ميثاق  مركز عهد اءمملكت ساكن شد و با عدم رض

 عديده بنام اين امر نوشته نشر يو ميرزا اسد الّله كتب و رساالت مقيم آنجا گرديد ,شده ياسپراك امريكائ يمستر سدن

 از  ييد بسيارفر يدر امريكا طبع و نشر گشت و ترجمه ها يمكتبة االنبيا است و بلغة انگليس يداد كه اشهر آنها كتاب

 --- ۱۱۴۰صفحه  ---

موصوف در  يمنشاد يديگر آقا سّيد تق. در اوائل سنين امريكا متداول بين االحباب بود يانگليسه را بابهٰي آثار 

مساعدت زائرين  يحيفا برا قرار گرفت او را در لبهاءدر جوار افضال و عنايت حضرت عبدا بخش ششم باالخره

واسطه وصول و ايصال  در پورتسعيد يارسال آثار و اخذ عرايض گماشتند و پس از چند مباشرته واردين گذاشته ب

تقريبًا  هنگام خدمات عامل شد تا ازين جهان درگذشت و در آن نه آب يعرائض و آثار مقرر فرمودند كه سنين
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 عسكر يعل يبن حاج يحضرت آقا حسين آقا قهوه چ آن يبا وفا هشتاد و پنج سال داشت و از جمله خدام مخلص

وفات كرده در حيفا مدفون گرديد و  ۱۳۲۵سال ه ب كه شرح احوالشان را در بخش ششم آورديم و تقريبًا يتبريز

زوجه غصن اكبر و ديگر  يعسكر يك يعل يبرقرار كردند و دو دختر حاج يماند كه نسل يبرجا ياز و يدختران

و غالبًا در سفر نيز  كه در حضر يآنحضرت خسرو هند يو از جمله خدام با وفا بودند يزوجه محّمد جواد قزوين

ازدواجش در ه ب را در كمال مالطفت و عنايت يآباد،دختر آقا فرج سلطان خادم حضور و اخيرًا راننده اتومبيل بود و

 بيروته را با عائله ب امر الّله وي،يو باالخره چون حضرت ول حضرت بيطاقت شد آوردند و بعد از صعود آن

 يدر بيت مبارك جان تسليم نمود و در قبرستان بهائ حيفا باز آمد و سم الفار خوردهه زيارت ب يبرا ينوبت فرستادند

 --- ۱۱۴۱صفحه  ---

ي باغبان حضرت بود ديگر اسمعيل آقا سيسان آن يچ،ي كه سالها كروسهمدفون گرديد ديگر اسفنديار هندوستان

و بعد از آنحضرت از شدت تأثر حلقوم خود  مفرط خدمت كرد يكه همانجا منزل داشته بعشق و اخالص يها،باغچه

كه  ياصغر قزوين يديگر آقا عل زنده ماند يرسيدند و مانع شدند و بخيه كردند و سالهائ در آنحال يرا بريد ول

 لبهاءحضرت عبدا ساكن مصر كرارًا از قاهره مصر بزيارت ينياز كرمان يديگر حاج در خدمت بسر برد يسالهائ

در  ۱۳۳۲ كه در سال يدرگذشت ديگر از مجاورين جوار ميثاق داش عل مد تا باالخره بسن هشتاد در مصرآ يهم

پس  درگذشت و نيز آقا محّمد مسافرخانه كه ۱۳۱۹در سال  ياعل مقامه عّكا بخانه عبود درگذشت و داش ابراهيم ب

ناليد و گريست تا يك چشمش نا  يهم  ٰيابهمحبوب  از فراق ياز غروب جمال مبين در ظل ميثاق قرار گرفت ول

تجليل مجلس گرفته جسد را در  غايته بيش نرفت كه بجهان ديگر خراميد و آنحضرت ب يو دو سال بينا گشت

ديگر آقا فرج سلطان . حضرت ماند تا درگذشت و آقا محّمد حناساب بخدمت نزد آن دفن كردند يقبرستان بهائ

و مدفون گشت  يمتوف ن اوليه ايندوره بحال ثبوت در ايمان بميثاق در عّكاسني سابق الذكر در بخش ششم در يآباد

 سابق الوصف يخان جمال افند از مجاورين مركز عهد و ميثاق سليمان و دخترانش عائله تاسيس نمودند ديگر

 --- ۱۱۴۲صفحه  ---
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كالهدوز  اك خاتم و ديگرحك يتن از ايرانيان جديد االيمان كه يك با دو ۱۳۱۳در بخش ششم كه در اواخر سال 

ارض مقصود گرديد در جوار فضل و عنايت بيارميد تا در  خدمت بيت مبارك رهسپار يبشير نام برا يبود و با صبي

دولت ايران كه معزول از صدارت و تبعيد در قم  اصغر خان صدر اعظم يميرزا عل يحامل لوح و پيام برا ۱۳۱۵ سال

سال  يربيع الثان ۲۴در جوار بماند تا در  سال مذكور بعّكا برگشت و ييع الثانرسالت نمود و در شهر رب بود ابالغ

چنين منقور شد . " اّن جمال  و در مقبره عّكا مدفون گشت و بر سنگ قبرش بدستور آنحضرت درگذشت ۱۳۱۶

ت عن ابصار اهل الحجاب خفي ياقليم الناشر لرائحة محبة الّله اصبح سالحًا اقاليم الّله الت كل يالّدين السائح الشهر ف

از مشاهير  سابق الذكر با عائله مقيم بيروت و يديگر آقا محّمد مصطف .و او را عائله نبود ه.ق " ۱۳۱۶الفاتحه سنه 

 و هراس داشتند در حضورش نهايت احتياط مينمودند و در ثابتين بر عهد و ميثاق بود ناقضين و مخالفين ازو بيم

اسكندرونه انتقال جسته سكونت و قرار گرفت ه ب مراعات و ملحوظ ميداشتند و باالخره گفتار و رفتار مراسم ادب را

اء ضياحسان ، يافند ياقبال ، عل يافند درگذشته به نعم القرار استقرار يافت و از انجال گرامش حسين اين عالم تا از

 حسن بن آقا عبد الرسول شهيد قميخاندان قوي االيمان در اين امر برقرار است . ديگر آقا محّمد  مبسوط يافند

 

 --- ۱۱۴۳صفحه  ---

در عّكا مستحفظ و  يداشت و چند سالها در مسافرخانه جبل كرمل مباشرت بطبخ و اداره امور سابق الوصف

در عّكا درگذشت .  ۱۳۴۶سال  آخر الحيات ازدواج ننموده بخدمت پرداخت تا در يو ال شد  ٰيابهمستخدم بيت 

زيست و از پسران و  لبهاءسابق الوصف كه بكمال اخالص و وفا در جوار حضرت عبدا يچشآديگر آقا حسين 

ه گلستان جاويد ب يبهائ فوت شد در قبرستان يدر بهج ۱۳۴۶برقرار گرديد و بسال  يشچآدخترانش خاندان واسعه 

پسرش  الوصف سابق يمدفون گشت ديگر اخالف و منتسبين خليل كاش لبهاءجوار مرقد ممجد والده حضرت عبدا

 در عّكا اختالل حال يافته باالخره در دارالمجانين رنگون آقا عبد الرسول مسكر در عّكا و پسر ديگرش آقا رفعت الّله
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الّله ارف در يافا اقامت جست و آقا اسدنمود ديگر ع درگذشت و پسر ديگرش آقا رحمت الّله باالخره در رمله وفات

معاش  يو تنگ يفلج و ضعف پير ت يافت ديگر آقا عبد الرحيم مسكر دچارعّكا وفا يدر روضه بهج برادر خليل

كه مباشرت خدمت  مانالّز،پسر كوچكش رضوان و هم بزرگش بديعنگه داشتند و  او را لبهاءگشت و حضرت عبدا

 و دخترش كه لميعه نام يافت خدمتگذار ورقه مباركه عليا شد بيت مبارك در حيفا داشت درگذشت

 --- ۱۱۴۴ص  

 درگذشت و لذا از آقا يطواف كرد و بعد از چند بيمار گرديد به نّيت فدا بدور لبهاءو هنگاميكه حضرت عبدا

گشت ديگر  در عّكا وفات يافته در گلستان جاويد مدفون يسالگ نماند و خود در هشتاد يبرجا يالرحيم نسلعبد

و  يقصر بهج خواهرش حياتيه خادمه درآقا عبد الصمد مسكر و  سابق الوصف يشعر باف كاش يخاندان آقا عل

جوار ه درگذشت و ب ۱۳۱۱ جمال مبارك از شدت فراق در ربيع االول سال حضور هٴ  خواهر ديگرش جماليه خادم

سابق الوصف  يشهيد مازكان القاسماكبر ابن شيخ ابو يمدفون گشت . ديگر شيخ عل لبهاءمرقد والده حضرت عبدا

ديگر محّمد خان بلوج  .گشتو عاقبت االمر در عّكا درگذشت مدفون  بسر برد در كنف افضال آن حضرت

. مدفون شد ياعل درگذشت و بقرب مقام ۱۳۳۰مقر داشت تا در حدود سال  حضرت الوصف در جوار قرب آن،سابق

در بخش ششم  سابق الوصف يعبد الرحيم قناد يزد يعائله و اخالف حاج ديگر از مجاورين مهاجرين ثابتين

عائله واسعه  احمد در مصر و اسكندريه و باالخره در حيفا مقيم شده محّمد و ميرزا حسين و آقا ياجپسرانش ح

بود و مصدر خدمات قيمه  چندين سال در پورتسعيد قونسول دولت ايران و تجارت تاسيس كردند . آقا احمد ييزد

 ييزد يجواد و آقا سّيد عل دسّي يرسيد ديگر حاج لبهاءو دختر حضرت عبدا گشت و بوصلت با چهارمين ورقه

و الطاف بودند ديگر پسران آقا زين العابدين  و حيفا با عائله خود اقامت داشته مورد عنايات سابق الذكر در قطر مصر

و آقا  باغبان رضوان يمتّوف يعبد الصالح اصفهان يجاه ب ابو القاسم و ابراهيم سابق الذكر كه آقا ابو القاسم يمنشاد

بسر بردند و  لبهاءصعود مبارك در ظل فضل و الطاف حضرت عبدا مستخدم گشت و پس از يقصر بهجابراهيم در 
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و برادرش آقا نصر الّله كه  يقناد اردكان يعلبرجاست ديگر آقا محّمد يدر عّكا درگذشتند و از آقا ابراهيم خاندان

 سابق الذكر ييزد يعل يباشد ديگر حاجبرقرار مي يميكرد خاندان يپز يفروش و شيرين يچا سالها مقيم حيفا بوده

شده بگست  و سابقه ارتباط يافت و باالخره ملتفت احوالشان چند با اغصان و مخالفين مركز پيمان مصاحبت يساليان

برجا است  يو خاندان اش بنت سياح مراغه خلف،پيوست و ازو و زوجه لبهاءو بخدمت حضرت غصن اعظم عبدا

خدمت صفار جناب كليم ه بماند و ب ,عّكا رفتهه ب ٰيابهكه در اواخر سنين اشراق انوار  يدبنا يز يعلديگر استاد محّمد

حيفا در  بياموخت و سالها در عّكا و يكّفاش لبهاءعبدا و بعد از غروب جمال قدم حسب امر حضرت امور گشتم

خره در حيفا درگذشت باال با لحن جذاب ابيات و آيات خواند و يحضور اطراف بيت مبارك بزيست و در مجالس

موجب اجازه حضرت ه ب سابق الوصف يناصر بغداد يحاج دامنه كوه كرمل مدفون گشت ديگر يو در قبرستان بهائ

شده عاقبة الحيات را در  و فتور گشت و باالخره متنبه و متيقظ دچار اشتباه يعّكا بود و در آغاز چند مقيم لبهاءعبدا

است و از جمله بهائيان ساكن  درگذشت و در قبرستان اهل بها مدفون ساندهو عنايت آن حضرت بپايان ر ظل رافت

 در انديشه و  يمن اصًال از اسم بهائ كه شرح حال خود را چنين گفت االصل يمحّمد پينه دوز شزشتر يحاج بيروت

 --- ۱۱۴۵صفحه  ---

بانجا قافله را گذاشته و از راه ديگر  بيم دخول يبودم تا در سفر حج كه ميرفتم همينكه قرب عّكا رسيدم برااحتراز 

را شنيدم و در دلم احساس تحقيق ازين امر كردم  بهاءاهللاشوم و چون در مكه ميگشتم خبر صعود  يبهائ رفتم كه مبادا

بدست داشتم و او بواسطه اخالق تواضع و  سواد بودم قرآن يرفتم و با اينكه ب يجواهر ينزد ميرزا موس تا در بغداد

و ادله و  بهاءاهللابودم و همينكه تعاليم  داشت مرا جذب كرده چون از مّلاها جز تكبر و غرور نديده كه يستعاطفه دو

شدم و  يداشتم رفتم و گفتم كه من بهائ را شنيدم تصديق كردم و نزد عبد الكريم كه خطبه دخترش براهين واضحه

كهترش كه ساكن بغداد  محّمد مذكور با برادر يرو از دختر شما منصرفم و بالجمله حاج شوق عّكا دارم و بدين

 يضيافت و پذيرائ مذكور در بيروت و حيفا با عوائد قليل خود از مسافرين زائرين محّمد يشدند حاج يبودند بهائ

اخالص و  ميكرد و باالخره بحيفا مجاور شد و بعلت يو تبيين روحان در حفظ داشت يمينمود از آيات قرآن كثير
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بود و در آنجا درگذشته در قبرستان مدفون شد و عبد  لبهاءيمانش مصدر عنايت حضرت عبداقناعت و قوت ا

اخ  يمرحوم بن آقا ميرزا محّمد عل يافند صباغ زوجه منير يپس از فوز بايمان دختر آقا محّمد عل يكرد القدوس

 پاشا را بعلت قتل فرانسويان  نشام مخدومش عبد الرحم يچون بعد از احتالل سوريه اهال را گرفت و باالخره  ٰيابه

 --- ۱۱۴۶صفحه  ---

زيست و ،مي از مومنين در صالحيه كردستان ياحمد كه با برخ يو اخالفش يك هالكت رساننده را نيز ب ويكشتند 

بقوت ايمان و ارادت در محضر حضرت  يمحسن افند پسر ديگرش حسن در طبريا اقامت ميكرد و پسر ديگرش

از اهل غزه كه نزد آقا ميرزا و شيخ بدر الدين  جست،اشتغال مي يه در مدرسه بشغل معلمموصوف بود لبهاءعبدا

نوشت و  ينثرًا و نظمًا بعرب تلمذ و تصديق كرد و فاضل و كاتب و شاعر بود در خصوص اين امر الفضل در قاهرهابو

خليل الرحمن و برادر  از يضصادر گرديد و برادر مهترش شيخ امين قا يجواب و لوح تفسير و الشمس و ضحيها در

از  يبسيار هٴ  و عائله و منتسبين و غيرهم را تبليغ كردند و عد اءاز اعض كثير يكه جمع يكهترش شيخ عبد الح

مقيم حيفا كه مامور ارسال و مرسول و  يصّفار كاش جمله آقا محّمد ابراهيم را از آن  ٰيابهبهائيان مجاور عّكا در ايام 

از آنهمه اعداد و واقعات ارض مقدسه  ود در بخش ششم آورديم و ما محض مراعات اختصارمسافرين ب يپذيرائ

 يو عراق يعائله از مؤمنين ايران چند  ٰيابهاسكندريه : كه در اواخر ايام اشراق انوار جمال  .كرديم بهمين مقدار اكتفا

 يمصطف بخش ششم بود و نيز آقا محّمد موصوف در يميرزا عبد الّله اصفهان جمله در آنجا اقامت داشتند و از آن

 از عجم و عرب در آنجا اجتماع  يبزرگ شده جمعيت يمركز در ايندور بتدريج يول يو ديگر آقا عباسقل يبغداد

 

 --- ۱۱۴۷صفحه  ---

 و يالهادو عبد يالهدكردند و پسران ميرزا عبد تحصيل نوباوكان خود فراهم يو هم مدرسه برا يمحل اجتماع يافته

اشتغال و ترقيات و شهرت حاصل كردند و ما محض  ايران يقونسولگره مت الّله فالح در تجارت و امور متعلقه برح

 سوريه و اسكندرونه را آورده اكتفا كرديم . يمقدار از اوضاع امر نمونه همين
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 --- ۱۱۴۸صفحه  ---

 مصر      

 اين امر يمهم برا يسابق مركز هٴ  ائرين در دورمسافرين و ز مصر بعلت اتصال و ارتباط بفلسطين و ذهاب و اياب

گذشت و در اين دور باقامت ميرزا ابوالفضل و  متقدم يگرديد و حوادث مربوطه بمصر و خرطوم ضمن بخشها

كثرت عدد و  لبهاءمكّرر حضرت عبدا و تبليغ كه در بخش سابق بيان گرديد و خصوصًا بورود و اقامت اهتمام بتعليم

در بخش شش تفصيل داده شد  ساكن آنجا و اخالفشان كه يكرد و بعالوه بهائيان ايران صلحا ياهميت مخصوص

ساكن قطر مصر شيخ  مجالت و غيرهم از بوميان بعرصه آمدند و از معاريف مؤمنين از اهل علم و اصحاب يجمع

 تلمّذ و تصديق ميرزا ابوالفضلالعلمية الكردية از طالب جامع االمر نزد آقا  صاحب المطبعة يالگرّد يفرج الّله اّلزك

و فلسطين تشرف حضور يافت و بر طبع و نشر الواح و كتب  در مصر لبهاءكرد و چندين بار بمحضر حضرت عبدا

الدين  يگذاشت ديگر شيخ محي يعائله برجا بلند بذل نمود و با خانواده مؤمنين ازدواج كرده هٴ  همت بليغ امريه

كرده ايمان آورد و كتب و الواح طبع و نشر  زهر نيز نزد آقا ميرزا ابوالفضل تلمذطالب و اساتيد جامع اال از يكرد

اينجا محض احتراز در  بالد افريقا و عراق عرب و هند و ايران اسفار تبليغيه نمود و مادر كرد و در قطر مصر و ديگر

 كنيم .،مي تطويل اوضاع مصر بهمين مختصر اكتفا

 --- ۱۱۴۹صفحه  ---

 دوستانهن        

كثير در بالد عديده هندوستان از  يجمع  ٰيابهجمال   كه در بخش ششم آورديم در هنگام غروب شمس،نوعيه ب     

چند از  يامر بديع بودند و تنه تبليغ كرد متعلق و مؤمن ب يكه سليمان خان جمال افند يطريقه و اديان مختلفه ب ملل

 يو غالمعل يجهرم يو حسنعل ياردكان رادرش محّمد كاظم و محّمدو ب ياحمد كازرون يايران امثال حاج بهائيان

مؤمن و  يمقيم بمبئ ياز پارسيان ايران ياقامت داشتند و بنوعيكه ضمن احوال مّلا بهرام نوشتيم بعض يدر بمبئ يخراسان
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ش و بهرام خسرو و اور مزديار خدابخ جمله نامدار اردشير خسرو و برادرش مهربان كه از آن گشتند  يٰ ابهمحّب امر 

اوًال و دستور جمشيد با مهربان  و مهربان رستم و شاهويرد خسروبمان بودند و حكيم مهركان روزبه و رستم سروش

چند از افنان قرار گرفته  يبعّكا رفته زيارت و تشرف حاصل نمودند و نيز در آن بلد تن رستم و اور مزديار مذكور ثانيًا

همه جا كردند و در سال  و مطبعه تاسيس كرده ارسال و مرسول و معامله با بهائيان تجارت و شركت بنام محل البركه

در بيمارخانه  يچند مريض شده ياز بهائيان يزد يخالصه آن چنين است يك رخ داد كه يحادثه ا يدر بمبئ ۱۳۱۰

 ات كردهاز دوستان غير بهائيش را حاضر نمود كه او را مالق يواال بود و رئيس بيمارخانه بعض يبطر

 --- ۱۱۵۰صفحه  ---

را كفن و دفن در قبرستان نميكنيم و چون  مرده ات ياز ايمان نكن يمريض گفتند تا تبره وصيتش بشنوند و آنان ب

آن متصاعد را در سلك  يبمبئ نكردند و بهائيان نيز خبر نيافتند و حكومت يپس از فوتش اقدام استقامتش را ديدند

 يامر فرمودند زمين عرض شد لبهاءخاك سپرد و چون واقعه بحضور حضرت عبداه ب مجهول در كنار دريا ياشخاص

و مركز سر  پر گل و چهار خيابانها يحضرت دادند و نقشه باغچه ها آن آنرا خود يقبرستان خريدند و بها يبرا

 سنه حادثهگرداگردش كشيدند و گلستان ناميدند و در همين  يپوشيده در وسط و هر باغچه با خيابان كم عرض

را وادار بسب و  يواعظ ياكبر شاه پسران آقا خان محالت رخ داد و مختصرش چنين است كه جهانگير شاه و يديگر

قليل جهانگير در سفر مكه بدست  يپس از مدت ينسبت باين امر و مردم را بضديت تحريك كردند ول لعن

سينه امر هدف نموده بود بر ه شاه ب يكه جهانگيربدين مضمون فرمودند تير لبهاءحضرت عبدا نوكرهايش مقتول شد و

كتابت ميكرد و روابطشان با  در مطبعه مذكوره يمعروف بخرطوم يميرزا حسين شيراز يسينه خودش خورد و حاج

شش ماه با ناقض بسر  عّكا رفتهه ب يسّيد محّمد افنان با خرطوم ۱۳۱۲بود و بسال  ناقض اكبر شديد يميرزا محّمد عل

 عودت كردند و نخست با جمشيد خداداد آنگاه بفرد فرد شده ياز اسرار و افكار و ينبانبردند و ا

 --- ۱۱۵۱صفحه  ---
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 يزدند و از حال ذّلت و فاقه آل الّله گريستند و طول افترأ بادعا ياز مؤمنين القأ نقض كرده و بمركز عبوديت كبر

بنام  ياكبر و رسائل يو لقب آقا يميرزا محّمدعلبنام  ينقض گشته اوراق خرطوم يبرا يمركز يبمبئ نكشيد كه

بالد رسيد و  نشر مقاصد سيئه به بهائيان يبرا ياز آن مطبعه ناصر يدر پ يو پ طبع و نشر كردند يشخص كرمان

 فتنه قرار گرفتند چه كه شركت محل البر كه اختالل و خسران سّيد ميرزا افنان ركن يسّيد محّمد و حاج يحاج

از هندو و مسلم كه شركت را بنام اين طايفه  يو اهال ه شركا يا ورثه شان مطالبه كردند تاديه نشديافت و نقوديك

خواست كه شركت را برده هزار سهم  لبهاءسّيد ميرزا از حضرت عبدا يطعن و لوم نهادند و حاج يبنا شناختند،مي

و بالد برده وصول كند  ممالكه حّمد امريه را بسّيد م يبهائيان امر دهند كه بخرند و حاجه ب قرار داده ينوزده تومان

 و آن قوت گيرد و نشر اين آئين بدينوسيله صورت بيابد  ٰيابهدر امر  را ضرور است يو مطبعه كه هر امر و نهضت

ميرزا حسين مذكور خائب شده صريحًا  يمحّمد و حاج سّيد يسّيد ميرزا و حاج يحضرت نپذيرفتند و الجرم حاج

روايح نقضيه از آنحدود وزيد تا آنكه  يارتباط شديد يافتند و چند ينوع مذكور با ميرزا محّمد علكرده ب مخالفت

 بگشاد و مؤمنين را از رحيل و  رسيده محل تجارت لبهاءاز محضر حضرت عبدا ييزد يطبس يميرزا محّمد تق يحاج

 --- ۱۱۵۲صفحه  ---

و در آنحال حسب  را بر خدمت مهّيا كرد يحمد كازرونا يو حاج يخراسان يو غالمعلدسائس ناقضين آگاه ساخت 

آمد و مقام  يناقضين بمحضر مقدس فرستادند ميرزا يوسف خان وجدان از مخلصين در باره مفاسد يعريضه كه جمع

 نگذاشت كه كتاب عهد را در مجمع دوستان بخواند يخرطوم ناقضين السيما يمركز عهد را تبيين و تثبيت نمود ول

و جّد در اصالح حال دامادش  يميرزا حسين الر ي" پس از ورود بجده و مالقات حاج ۱۳۱۵ا محرم " آنگاه ميرز

اجاره كرده جمعيت مؤمنين هفته دو بار  يآمده در آنجا اقامت گرفت و تاالر يناقض كه مامور بود ببمبئ يميرزا يحي

را چنان مغلوب و  يو خرطوم فهمانده يالواح و آيات مينمودند و مقام مركز پيمان را بهمگ مجتمع شده تالوت

و مؤمنين  ميرزا محرم يآثار مباركه برا يدر پ يو رايت ميثاق مرتفع گشت و پ جست يمفحم ساخت كه خود دور
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شيراز و يزد شد  فرستادند و سّيد ميرزا روانه يبهائيان جهان هم ياسامه ب ثابتين رسيده و ناقضين بطبع افترأت پرداخته

 ض بكوشد و اين اقدامات موجبكه شايد در نق

__________________________________________  

 يمحمد تق ميرزا يبرادر مرحوم حاج يمعروف بطبس ييزد يميرزا مهد يو مالقات مرحوم حاج يبعد از ورود بمبئ يفان ۱۳۰۹در سنه 
 يحاج يچون بهمراه يميگفتند كرد در مجلس عموم اصطالح هندوستان منگلهه ب را بمحفل و محل بهائيان كه يفان يراه نمائ يبسط

 احمد معروف يمجمع مرتب حاج يو اسالم ياز فارسيان بهائ هم واقع يمذكور وارد شديم پهلو

 

 --- ۱۱۵۳صفحه  ---

 ارتباط يترك مراجعه و مراسله نمودند و با دائره طبس شد كه بهائيان ممالك ديگر از احوالشان مطلع و متنفر گشته

________________________________________________  

ايشان بالنسبة  دالئل و عالمات كتب فارسيان تكلم فرموده و معلوم شد كه از يدالئل قرآن شريف و احاديث و بعض يقدر يبكازرون
نشسته ظاهرًا تشكر  يفان يسّيد روبرو مالحظه نمود ينموده فان بهاءاهللاكلمات مباركه حضرت  بسائرين ناطقند و بعد شروع بخواندن

نمود در وقت تنفس در اطاق ديگر كه رفتم از جناب  از زير چشم ديده شد كه كاّنه تبسم و بمجلس ميخندد حيرت دقته ب يمينمايد ول
ست كاّنه ني يميباشند فرمودند نه غير بهائ يممزوجند يا تمام بهائ يغير بهائ و يپرسيدم كه اين محفل شما بهائ يطبس يميرزا مهد يحاج

در مجلس نبود  خلوص ينديدم و از رو يجالس او را بهائ ياين سّيد كه مقابل فان ايشان آگاه بود فرمودند چه ديديد عرض شد
ازل اين را  ينائب و وص معروف يدولت آباد يميرزا هاد يمعروف حاج يازليها خودش از يفرمودند اين شخص نامش سّيد يحي

داشته است او اين را بمجالس  معروف مالقات و معاشرت يميرزا حسين خرطوم يرساند با حاج ا بطبعاز كلمات ازل ر يفرستاده بعض
شنيده بود آنچه كه دليل بر عدم ايمان او بوده  از لسان مبارك شفاها يدر باره خرطوم ياست و لكن فان شده يمياورد و ميگويد بهائ

 يشئل معروف بيانات هٴ  مشرف بودم در بار بهاءاهللاحضرت  محضر مباركدر  يشبهه حقير افزود چنانچه سفر سوم روز بيشتر بر
 يبن يبرا ندارند و امروز شئل يسلطان مخصوص يچون حضرات كليم ميفرمودند كه ما امر الّله را بتمام سالطين ابالغ نموديم و لكن

 اسرائيل منزله رئيس ميباشد خوبست شما با او

 --- ۱۱۵۴صفحه  ---

  لبهاءاز پيش نبرد و باالخره بدامن حضرت عبدا يرفته توسط ناقض اكبر كار يافنان ببهج يّيد عليافتند و آقا س

__________________________________________________  

قدس  حتهم با او نمائيد چنانچه در اسالمبول بعد مراجعت از سا يامر كنيد و هرگاه ممكن شد مالقات يمراسله و مكاتبه نمائيد و القا
ميرزا  يحاج فرمايشات بغتة فرمودند كه اين يتوجه شده بود در ط يبمبئ همين مقصد به يشروع بمراسالت و سئواالت گرديد و برا

خودش فرستاده در  نوشته كلمات ما را با كلمات خودش ممزوج نموده و باسم هٴ الئح قونسول ايران ياز برا يدر بمبئ يحسين خرطوم
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صفحه در اّول آن افزود كه  ما را يك يهفت واد ينمود سليمان خان هم بعد از ورود بمبئ م كند بعد از ما چه خواهدايام ما كه اين قس
نوشتم و لكن در اصل عبارت ابدًا  نداشتم يك صفحه در اّول يامر مبارك آگاه نمايم و خود سواد من خواستم خلق هندوستان را از

و با كلمات خودش ممزوج نموده از  اصل عبارت ما را باسم خود شهرت داده يخرطوم يولعفو نمود  ننمود و آنرا هم طلب يتصرف
شد  يمذكور در مجلس خرطوم يسّيد يحي او نيست بعد كه دانسته شد كه دليل ياولياءموقن بحق و  وقت در نظر داشتم كه اين آن

نشستم فورًا ديدم سّيد  ياسب (واگون)در واغون ده منزلنه و چون مجلس ختم شد بمالحظه مسافت بن ياو حقيق يقين نمودم كه ايمان
استنطاق را گذاشت كه اهل كجا هستيد از كجا  سئوال و جواب بطور ينشسته بنا يفان يرسانيده در پهلو مذكور خود را ييحيا

بلكه  ان وفات نموده آمده امداشتم در هندوست يام خويش،آمده بدون مقدمه عرض نمود كه من از يهوديها و از طرف بخارا يآمدهايد فان
 و تار يرفته بودم ن يدر محله اسالمبول در تكيه مولو يوقت بشود ارث ببرم پرسيد در آن جمع چه ميكرديد عرض شد

 

 --- ۱۱۵۵صفحه  ---

را از جهرم خواستند  يجهرم يحسينعل ميرزا يدر حول مقدس گشت و سّيد محّمد و خرطوم يو مدتمتوسل شد 

  جارتحجره و اداره ت

____________________________________________________________ 

خواندند و از  يهم عرب يدر ميان است قدر يو نه سنتور يو تار يآمدم ديدم نه ن همان مالحظهه است ب ميزدند اينجا گفتند تكيه بهائي
قربان شما مبادا گول اينها را  يداشت ها سيد مذكوراسرائيل نداشت چون سخن باينمقام ر يبن عالمه ب ياسالم صحبت داشتند ربط

 راه آهن كه بمنزل خواستم مراجعت نمايم ازين قبيل الطائل است تا موقع ايستگاه يچه اينها همه دكاندار يبالّله خدائ بخوريد العياذ
 يميرزا مهد يحاج آن روز جناب يااراده اين مذاكرات نداشت فرد يفان متحير كه اين چه برده بود ابدًا يمذكور داشت شب را فان

داشتند تفصيل عرض شد فرمودند  بودند كه حضور يحضرت آقا ميرزا محسن افنان و خسرو فارس دعوت نهار فرموده بودند و در آنجا
مطلب  و گرگ را در ميان گوسفندان آورده برپا كرده است يخدا آشكار فرمايد و اين بساط را خرطوم بموقع واقع شد كه حيله او را

هر قدر خواست بلطائف الحيل مشتبه  يعذر خواهه ب يرفع و رجوع نمايد او را فرستاد نزد فان يخواست كه قسم يمنتشر شد خرطوم
نمودند و از مجلس عذرش خواستند درين بين خبر غروب  و دو نفر ديگر ازو كناره يجز خرطوم يو ايران ينشد دوستان فارس كند

امر  فرستاد خطبه مناجات ، آيات صريح ، خود را صاحب يخرطوم هم ناقض اكبر نزد يد جزوه مفصلحقيقت و كتاب عهد رسي شمس
نموده بهر قسم بود  مسكن يمنزل فان يچون آمده در همان تحتان يداشت ول يمخف ياز فان يداشته و ابراز كرده در بدايت خرطوم
 .گرفته بعد از مالحظه باحبا عرض نمود

 

 --- ۱۱۵۶صفحه  ---

 عرض  يرفته با ناقض اكبر بنشر مفتريات حت يخود ببهج مطبعه را بدستش سپرده مركز مراسالت نقضيه قرار دادند و

_____________________________________________________________ 
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بدون امضإ مبارك رسيد و  ض اكبراست چون نوشته ناق لبهاءالّله ، حضرت عبدامرا يول جل ذكره منصوص ، لبهاءموجب كتاب عهد حضرت عبدا
رسيد از جمله  يباسم فان يدر جواب لوح مفصل محل اعتماد نيست بايد بحضور مبارك معروض آيد و عرض نمود صريح خود را صاحب امر ميداند

و ليس  معلوم و المرجع المنصوصهذا المكمن ال يقد رجع بكله ال " فا علم بان االمر قد رفع يناقض اكبر ميفرمايند قوله االحل هٴ  در خصوص جزو
و استقراره ان اعر فوايا احبإ الّله و اصفيائه  عليه دين الّله يالمقام الموجود و هذا من ادّق االمور و يبتن امر الّله اال باذن الصريح من هذا يالحد مدخل ف

اهل  نمودند هرگاه داود كه يكه قصد فان يل را بستند و شبكمر قت گرديد بدرجه ئيكه يو خرطوم ينيز مزيد علت عداوت سّيد يحي آخر " و اين يال
جّل  لبهاءحضرت عبدا را ساخته بودند چون بحضور يبودند خبردار نشده بود كار فان قرار داده يو مترجم فان يآشپز يسند و آقايان او را برا

تفصيل را  يچه بود فان يدر بمبئ يكيفيت سّيد يحي بعد فرمودندرا احضار فرموده بيانات ميفرمودند  ييوم فان عبوديته احضار فرمودن بعد از چند
 لبهاءعبدا را رّد نمود هرگاه حضرت يجذاب آمد و شخص سّيد بزرگوار الّلهنوشته كه عزيز يدر بمبئ يرسانيد بعد فرمودند فصل مشبع بعرض

بيايد و لكن نظر تو خطا نرفته ستر كن تا  ت ما هم اذن داديممشرف شود ببيند كه چه قسم مشتعل اس عرض ما را قبول ندارند اذن بفرمايند بيايد
 سلطان عثماني پرداختند و از آنسو ه عريضه ب بحضور رفته مشرف شده اذن توقف در آن يبعد از حركت فان مذكور يوقتش سّيد يحيا

 

 --- ۱۱۵۷صفحه  ---

 يو غرب يمبلغين شرق يت ورود متوالبعل يمؤمنين و نشر آثار ناقضين كوشيد ول در تعويج افكاركمال جد ه ب

_________________________________________________________________ 

گذشت  گرفت بعد از هفت سال يمعروف بود بزن يكه از تجار بهائ يمّلا حسين الر يصفحات گرفته بجده رفته صبيه مرحوم حاج
 يو عجل را بن يسامر الحق بگوئيد يسابق و يموت يله جّل عبوديته " بيحيائقو ميفرمايند يباعراض قيام نمود كه در حقش در لوح

واال منتظر نقمت  يحيائ ييحي ي_ ا يحيائ يحيا يخود تراشيدند نه حضرت يوشع بن نون _ ا يبرا اسرائيل جهت خويش مثل ناقضين
 اسفل ينفسك ف يالرحمن منك و تر ين تلتجئ الو ان الخسرا دارين لعمر الّله ان الذله ستهرب منك يمترصد روسياه الهيه باش و

حضرت من اراده الّله  اعراض شديد باز ع " با آن،العظيم    ع يميثاق الّله العل دركات الحجيم و الذلة و الحسرة و الخسران للذين نقضوا
سفل السافلين راجع و در تمام قطر مصر با عجيب يشديد و مرض يفرمودند موفق نشد و بغتة بعذاب وحيد و فريد او را بتوبه و انابه دعوت

قهر  هٴ  بهم رسانيدند گفتند كه زباني يآگاه نبودند و بر اعراض او و نزول اين آيات قهريه يو اعراب كه بهائ مشهور گرديد و اعجام
 ) ي( عزيز الّله جذاب خراسان                                           نمود . او را اخذ ياله
 

 --- ۱۱۵۸فحه ص ---

رايت عهد و  ديگر از ايران كه متدرجًا رسيدند علم نقض سرنگون شد و حسب دستور مقدس و هم باجتماع بهائيان

رحم و برادران و مهربان خدابخش و برادرش جوانمرد  ميثاق مرتفع گرديد و جمع ديگر مانند كيخسرو خدا

 با اخوان و شرح اقدامات مبلغين از قبيل جمال الدين ربانبهرام مهربان خداداد و برادران با مس مه و شاه گشتاسب

اصدق و اديب و غيرهم را آورديم و در حدود سال  و ميرزا محرم و ميرزا محمود و ابن ابهر و ابن يو آقا سّيد مصطف

مسلمين مانع از وفات نمود و  يافنان در بمبئ يدر آنجا بود آقا ميرزا محّمدعل ياقامت آقا سّيد اسد الّله قم ايام ۱۳۱۲
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نداشتند و آقا سّيد الّله بمشقت تمام جسد را با  يقبرستان شدند و جمعيت اهل بها اندك بوده گلستان دفن جسد در

چون در  يكردند و سپس محّمد كاظم كازرون دفن يقرب قبرستان سلمان فارس يبرده قرب طاق كسر يباد يكشت

 ياز اراذل و اشرار گرد آمده با جمع يتان ممانعت كردند و گروهمسلمين از دفن و كفن در قبرس وفات يافت يبمئب

انه خواندند و جسد يك شب شده كلمات سقط و ناستوده گفته قلع و قمع اين فتنه را واجب متفق ياز مفسدين زردشت

 رسميت نشناختهه ب حكومت ياز دولت بدست آرند ول يكوشيدند كه قطعه زميناء روز برجا ماند و آحاد اهل به

 اشرار از بلدّيه در حاليكه هٴ  كرده در صندوق نهاده با نقليه كراي زمين نداد و باالخره جسد را غسل و تعطير

 --- ۱۱۵۹صفحه  ---

 وارث بود يدفن متوفيات ب يبرا ينا مقبول كه مهيا يمحله ب دست آختن نميتوانستند يكلمات ناستوده ميگفتند ول

از بهائيان شيعه نژاد رنگون بحيفا در سال  يجمع بواسطه يصندوق مقام اعلبرده دفن نمودند و ما كيفيت وصول 

كه  يرنگون يسّيد مهد يجواب حاج در ياز مكتوب جناب آقا ميرزا هاد يبخش سابق آورديم و شمه ا در ۱۳۱۷

از قرار  ۹۹جناب ميرزا محرم عليه  يو همراه ياست . " در خصوص صندوق مقدس كه بسع دستور خواست چنين

مبارك  اتمام ميرسد از وجوده بيست روز بعد از تاريخ مكتوب ب يو مقصود ال معلوم بنحو مرغوب و مطلوب

 بر نگون آنهم طيار يهم اسباب مهيا بمجرد ورود صندوق سنگ يالعمل خواسته بوديد و كذلك صندوق چوبدستور

دس بواسطه ظلم و فساد و انواع اين ايام ارض مق شده مفهوم گشت و بسيار سبب مسرت و بهجت گرديد چون در

ميكوشند انشإ الّله معروض خواهم داشت ...  اخوان جفا آنجا تشريف دارند و باصالح و دفع و رفع آنها تعديات

تمام شود بحواله آقا احمد در پورتسعيد حمل  ياينكه بحضور انور مشرف شدم و معروض داشتم فرمودند وقت مجددًا

 و از جمله واقعات حسنه كه موجب شگفت مؤمنين گرديد  ) يشيراز ييرزا هادم ۱۳۱۹سنه  ۲ فرمائيد دهم ع

 --- ۱۱۶۰صفحه  ---

با وجود تأدّيه قيمت و ابإ بلدّيه و يا بوعده  يخصوص و تعب از جهت نداشتن قبرستان يآنكه پس از چند سال سخت

رسيد كه بهائيان بيايند و از مابين چند بلديه خبر  از جانب يمدفن اهل بها ناگهان روز يدر باب زمين برا گذراندن
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 و جمشيد ياحمد كازرون يبا حاج يطبس مدير تجارتخانه ييزد يرا بپسندند الجرم ميرزا عبد الباق ييك قطعه زمين

از مطالبه قيمت  يو بلديه ذكر را پسنديده برگشتند يگشتاسب بهرام مهربان رفتند زمين خداداد حكيم و نوشيروان

كردند كه بهائيان بروند  رسيد قطعه زمين مذكور را حصار كشيده دروازه گذاشته مهيا شيد كه خبرنك ينكرد و طول

داشتند و آنحضرت  معروض لبهاءبها چنين نمودند و ماوقع بمحضر حضرت عبدا و امضإ داده تصرف نمايند و اهل

آب  يو مجرا وتاه در وسط باغچهو ساختن قبر ك يو گلكار يو باغچه بند در جواب نقشه گلستان با طرح خيابانها

قونسول دولت  زمين را بدون اخذ قيمت بيان نمودند كه در طهران در وسط گلستان فرستادند و علت دادن بلديه

روسيه اقدام  در ايران نشد بلكه در مملكت ياولين مشرق االذكار بهائاء از بهائيان پرسيد كه چرا بن ياز يك يانگليس

در  دولت و ملت ايران مانع گرديد قونسول گفت لكن اءعدم رض و يت كه فقدان آزادجواب گف يكردند و بهائ

 بسيار و مملكت در نهايت يهندوستان جمعيت بهائ

 --- ۱۱۶۱صفحه  ---

گفت من از علت و جهت مذكوره بيخبرم  يو بهائ آن بود كه بنإ مشرق االذكار در آنجا ميشد ياست اول يآزاد

قونسول ه نوشت و ما جواب داديم كه ب ما يدرنگ برا يوض داشته استفسار مينمايم و بمواليم معر محضره اينك ب

بلديه رد كرد در اين صورت چگونه  مدفن خود با ادإ قيمت بارها خواستند يبرا يقطعه زمين دوستان ما يبگو در بمبئ

د و از اين رو قطعه زمين دادند دا تأسيس مشرق االذكار بدهند و قونسول بحكومت هند خبر يبرا يممكن بود با زمين

زمين را تنظيم و تعمير  جمشيد خداداد حكيم را مامور نمود كه بنوع مقرر در نقشه يبمبئ يو بالجمله محفل روحان

تاسيس يافت ديگر پونه  يمحفل روحان ۱۳۱۹ در سال ينخست بمبئ يو اما مراكز بهائيت و محافل روحان .نمود

اساسش برقرار گرديد ديگر  ۱۳۱۳سال ه ب يواقع شد ديگر رنگون محفل روحان ۱۳۳۶بسال  يروحان تاسيس محفل

منعقد گشت ديگر  ۱۳۲۵سال ه ب يتاسيس شد ديگر كنجانگون محفل روحان ۱۳۲۳سال ه ب يمندله محفل روحان

برقرار آمد ديگر  يمحفل روحان ۱۳۴۸بسال  يتاسيس يافت ديگر دهل ۱۳۵۰حدود سال  در يكلكته محفل روحان

 و از مبلغين بنوعيكه در بخش ششم تفصيل داديم  انعقاد يافت . ۱۳۲۸ بسال يمحفل روحان ياچكر
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 --- ۱۱۶۲صفحه  ---

هند و برما و جزائر ورود داد ديگر ميرزا محرم كه  را بعزت و جالل در خاك  ٰيابهجمال الدين سليمان خان امر 

و ترويج عهد و ميثاق   ٰيابهتبليغ و نشر امر ه ب ايمان نمودوارد شده سفرها در داخله كرد تبليغ و تكميل  ۱۳۱۵بسال 

و فرق اسالم  يشناختهگان هندو و زردشت متواليه نمود و با ياقسام مملكت وسيعه هند مسافرتها پرداخت و در اغلب

و فراهم داشت و كتاب اقدس را  مجالس مناظره و تبليغ يميرزا غالم احمد مؤسس حزب قاديان مناظره كرد و با

متعّصبين بتعّرض و ايذإ ميرزا  معارضت نهاده در مجله نشر نمود چنانكه يبنا يقاديان ديگر كتب اين امر باو داد و

بشرطه خبر دادند تا  از احباب يآالت حرب و ضرب بمسكنش هجوم آوردند و برخ با يمحرم برخاستند و شب

در  بود تخلص شعريش را كه يحياتش مقيم بمبا و ميرزا منظر تا آخر رسيده مهاجمين را متفرق ساختند يجماعت

 و قبرش ۱۳۳۲نام نمودند بدان نام نمود و وفاتش بسال  اينكه خطاب محرم باو فرمودند بدان يآغاز منظر ميگفت برا

احوال آندو در بخش شش ضمن احوال طهران و  نيست و شرح يازو باق ياست و ازدواج نكرده نسل يدر بمبئ

محرم را توان گفت كه ريشه نقض را از  خش ضمن اوضاع و احوال حيفا ذكر است و ميرزاو هم درين ب اصفهان

 وارد شده تحت اداره محفل ۱۳۲۱كه بسال  يمحمود زرقان هند بركند ديگر ميرزا

 --- ۱۱۶۳صفحه  ---

يم و ديگر بخش ضمن اوضاع و احوال فارس آورد بداخله سفرها و تبليغ نمود و شرح احوال ويرا نيز درين يروحان

 يسّيد مهد يمعاريف مؤمنين حاج موجب تنبه و تشويق مؤمنين غافلين گرديدند و از يو غرب يشرق مسافرين

بحيفا  يصندوق مقام اعل از خويشانش حامل يمذكور در بخش سابق با عائله و عباسعل سابق الوصف بنوع يرنگون

 يلسانًا هم ه در برما بوده بكمال اخالص ماًال وو مدت العمر رايت مرتفع رسيد لبهاءگشته بزيارت حضرت عبدا

 اقامت مسافرين و مبلغين و انجام تبليغ و انعقاد دائم محفل ينصرت و خدمت نمود و عمارت مسكونهاش را برا

برجا گذاشت ديگر دكتر خبير الدين  يو خاندان مهّيا كرد و پسرش آقا سّيد اسمعيل خلف صالح پدر شد يروحان

 يشمس الدين و برادرش طيب الّله با و در عّكا مشرف شد و پسرش لبهاءبحضور حضرت عبدا يسفر سابق الوصف
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طول عمر يافته لسانًا و عمًال  سابق الوصف كه يرنگون يسّيد مصطف ياز اعرف رجال بهائ هم آئين شدند ديگر

حله بازار مرغ در وطن با م ساكن يبن ميرزا حسن نام شيراز ياست ديگر ميرزا مهد پيوسته مشغول بخدمت اين امر

 يكه برا يدر خانه ا يخرطوم ميرزا حسين يرفت و در آنجا بواسطه حاج يبمبئ ۱۳۰۸ بهائيان معاشر بود تا در سال

  نظر بوقوع صعود جواب از يعرض كرد ول  ٰيابهحضور ه و عريضه ب جامعه اجازه نمودند ايمان يافت

 --- ۱۱۶۴صفحه  ---

 يايران آمده در طهران مقيم گشت صنعت ميرزا مهده ب ياز بمبئ ۱۳۱۱االخره در سال و برسيد  لبهاءحضرت عبدا

است و آينه مشرق االذكار كه در  قديم يو خاتم ساز يطالئ يعتيقه و رنگ ها يو كاش يظروف چين ساختن

 يفل روحانمحه نوشته ب ۱۳۱۶مشرق االذكار طهران در سال  يشد بخط اوست و برا مشرق االذكار عشق آباد گفته

 يايزد آقا يبسيار دارد خلف وحيدش ميرزا عل يو از اين اقدامات صنعت داد كه چون بنا تاسيس شود كتيبه كنند

 يبرقرار كرد و از معاريف مؤمنين محّمد رضا شيراز يايزد فائز شد و خاندان يارجمند يو ايمان يو دانائ يمقام ملك

پر شور پس از فراغت از  يفاضل و با سر يف در بوشهر جوانعباس صرا يبن حاج يپروفسور شيرازه ب معروف

و فيمابين جوانان مدرسه و . گرديد ۱۳۲۵بواسطه ميرزا محرم فائز بايمان بسال  ۲۰سن ه ب يتحصيالت عاليه در بمبئ

طابه داخله و ادإ خ رفته معلم مدرسه شد و بنشر اين امر و سفر ببالد ۱۳۲۸سنه  يكراچه غيرهم بتبليغ پرداخت و ب

اروپ بحيفا  از سفر لبهاءپس از عودت حضرت عبدا ۱۳۳۱كرد و بسال  را هدايت هٴ  همت گماشت و عّد يبانگليس

 در ارض لبهاءروز در حضور حضرت عبدا ۲۱موسوم بتشرف  برگشت رساله يرفته تشرف يافت و چون بكراچ

 بهائيان هند و برما  يدر مجامع مل ۱۳۴۱نمود و بسال  يتاسيس محفل روحان ينشر داد و در كراچ يمقدس بانگليس

 --- ۱۱۶۵صفحه  ---

امر الّله تشرف يافته باياالت متحده  يحضرت ول عظيم انجام داد و بعد از غروب نير ميثاق حسب اجازت ازخدمات 

 در نهر يو عاقبت در حين شناور برگشت و بخدمات امريه پرداخت يكراچه خطابه ها ادا نموده ب امريكا در آمده

است ديگر شيخ حشمت الّله  درگذشت و قبرش در خير آباد ۱۳۴۵از اين جهان سنه  آب در حيدر آباد غرق گرديده
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وارد و در  يو انگليس يو عرب يو مطلع از عقائد و اديان و كامل در السنه فارس ساكن اكره فاضل و ناطق يقريش

 يهند و برما يافت و ايام يعضويت محفل مركز نمود و جليل يهمت يتاليف و در تبليغ و ديگر خدمات امر بهائ

نيز مهارت  يكرد و در فارس يبسر برد ديگر مستر پرتيم سنگه از قوم سيك تحصيالت در انگليس يبسيار در كراچ

بهائيان هند و برما  يتبليغ و ديگر خدمات در اين امر شد و عضويت محفل مركز يافت و نويسنده و ناطق و مشغول

و  و اردو و زبان برما يو انگليس يدر فارس يبت كشمير يديگر عباسعل. ويل در الهور اقامت گزيدط ييافت و ايام

و اردو ترجمه كرد و جواب  يامريه را بانگليس از آثار يبوده و بسيار يعلوم عربيه فاضل بود و عضو دائره حكومت

بارض مقصود  يبرد و سفر و غيرهما بسر يدر رنگون و دهل يمعاندين طبع و نشر نمود و سنين اعتراضات و مفتريات

بهائيان  يدر حقش صادر گرديد و عضويت محفل مل لبهاءاز حضرت عبدا يكرده تشرف بمحضر انور يافت و آثار

 محفوظ الحق و  يكوكب ديگر مولو هٴ  و مدير مجل يدهل يهند و برما يافت فاضل و شاعر و رئيس محفل روحان

 --- ۱۱۶۶صفحه  ---

 

آن عقيده نوشت ديگر دكتر محّمد عمر  شهاب از غالم احمديها كه در مجله كوكب و هند مقاله در رد مهر محّمد

كرد ديگر عثمان كاتب و ناطق  وارد و شاعر بوده بخدمات اين امر قيام يو انگليس يدر فارس ماهر يدر دهل يصمدان

الرشيد كه قصائد عبد ر جست ديگر سّيدتلگراف در اكره اشتغال بخدمات اين ام وارد و عضو دائره يدر انگليس

و مدير جريده  در كلكته يكاتب و ناطق در اردو و فارس يعل،سرود و سّيد قاسم و اردو در حق اين امر يبسيار بفارس

غالم  ديگر سّيد يبهائيان هند در كراچ ياين امر و عضو محفل مل قائم بخدمات يبختيار يديگر اسفنديار لبهاءا

در خدمت و نشر  يمدير مجله االشراق و ساع يچند وارد و تا يشاعر و در فارس يسّيد جناب علو برادرش  يمرتض

 يدر رنگون ، ديگر مستر وكيل وكيل ، رسم يمحفل روحان يدر رنگون ، منش يامريه ، معلم مدرسه انگليس نفحات

طبع و  يو كجرات يانگليس بانبسيار در خصوص اين امر در جرائد بز يساكن سورت مقاالت محاكم عدليه و استيناف

 يطرد كرد اعتنا ننمود و هنگام يايمانش تعصب و تشّدد حت يو پدر برا نشر نمود و چون از طائفه برهمن بود
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فرستاده در همان صورت دعا و مناجات در  لبهاءخودش و زوجه اش را بمحضر حضرت عبدا يصورت نقو غراف

 ديگر بحضور حضرت يو هم باربمحضر مبارك  يفرمودند و نوبت حقشان مرقوم

 --- ۱۱۶۷صفحه  ---

 يگرديد و سالها رئيس و امين صندوق محفل مركز امر الّله تشرف حاصل كرد و الواح متعدد در حقشان صادر يول

و مستر  يامر سرود و نيز مستر سهراب ج در پونه قصائد بسيار در حق اين يگرديد ديگر مهربان رستم هند و برما

امر الّله  يمحضر حضرت ول بزيارت يكه نوبت يبمبئ يمحفل روحان يخداداد فوزدار منش يز دكترو ن يپشوتن ج

ناطقه و مبلغه  غايت مشتعل و منجذب ميباشد و هم شيرين خانم فوزداره ب از بوديها كه يرفت و نيز دكتر لقمان

تبليغ  يبرا ياسپراك امريكائ ينديمستر س ۱۳۲۴ ساله ديگر كيخسرو و اسفنديار مؤمن مخلص بود و چون ب .گرديد

شهر ورود نمود و  محرم بدان اتفاق ميرزاه در الهور بود ب يوارد شد و هنگاميكه ميرزا محمود زرقان هندوستانه ب

مريض طلبيد و در  خدمت و معاونت يرا برا يتلگراف كرده تن يبهائيان بمبئه ب دچار مرض وبا گرديد و ميرزا محرم

صرف ه ب جمشيد خداداد حكيم رهسپار شود كيخسرو اسفنديار مذكور ده قرار دادند كهمشورت ش يمحفل روحان

الهور ه نشوند و همان شب بشتافت و بعد از ورودش ب يو اخالص مصّمم گشته خواهش كرد كه بهائيان مانع

ور در حقش صد يالهور مدفون گشت و خطاب يافت و او بهمان مرض دچار شده درگذشت و در يبهبود اسپراك

عليه  يپروردگار حضرت كيخسرو پارس فائز بديدار ييعن ياله يآن قربان احبا ي" خويشان و اقربا هذه : ييافت وه

 بهٰي اال بهاءاهللا

 

 --- ۱۱۶۸صفحه  ---

كرد و  ينمود و سرور يفرمود و وفا پرور يخسرو خويشان و پيوندان آن هوشمند حضرت كيخسرو يهو الّله    ا

الحقيقه  يتمامه قيام كرد فه بود ب اسم اعظم ينچه تعاليم جمال مبارك و نصايح و وصاياه آو ب نمود يبزرگوار

باهر عروج فرمود و  ملكوته و جسمش را قربان دوستان فرمود آن نفس طيب طاهر ب اسپراك نمود يجانش را فدا
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نمايند  ياو بايد سر افراز جهان جاويد تابناك گرديد ياران و خويشان آن جان پاك از فراز افالك درگذشت و در

 از ايشان در راه حق پريشان شد و فدا يكه چنين نفس مبارك كردند بدرگاه احديت شكرانه كنند يو مفتخر و متباه

 و مانند يكه مشام مرا مشكبيز كرد يجاودان چقدر عزيز بود و شهريار جهان يكيخسرو دو جهان يو قربان گرديد ا

و از اين جهان  يساخت يو كار يو نرد محبت باخت يانگيخت يو شور يبرافروخت ذهب ابريز در بوته امتحان رخ

تو  ياميدوار است كه او نيز موفق به پيرو لبهاءخوشا بحال تو خوشا بحال تو عبدا يشتافت يجهان نورانه ب تنك و تار

 خانم يربيت دكتر مودو خلفش فريبرز بطهران رفته سالها بت محبت ياران ببازد الخ " گردد و جان را چنين در

 زيست . حاصل نموده با عائله در آنجا يامريكائيه پرورش يافته مقام

 --- ۱۱۶۹صفحه  ---

 يمقيم مصر بود و عائله در آنجا گذاشته اقامت در بمبئ كه سالها يشيراز ينق يعل يو حاج يديگر محمود ميامقر    

نايب رئيس محفل  يگاه يروم يسّيد مصطف آقا هٴ اش قرنيامامامب يمشاهير مومنات در مندله حليمه پل نمود و از

اين امر وقف نمود  يرا برا نام حقوق االنسانيه در لغت برما طبع و نشر كرد و دار مسكونه اشه ب بود و رساله يروحان

ّمد شير مح و نيز يو پسران خواهرش هاشم و قاسم و كرمعل يمنج يعلمهر و برادرش يو از طايفه خواجه محّمد منج

 خواجه بود و هم عبد الرشيد و سّيد محمود ديگر از بهائيان يكه از مّلاها يو نور محّمد و خوشحال بهائ يو نانج

 پيشه بود مشاهده اخالق و احوال بهائيان و خصوصًا از آقا خسرو بمان در وطنش كسنويه يزد زراعت يمعروف پارس

رفته به  يببمبئ يسال هزار و سيصد و اند در حدود تعريف و تمجيد دستور تير انداز طالب و مّحب گشت و

فائز بايمان  ۱۳۱۰در حدود سال  سّيد ميرزا افنان و تبليغ عندليب يو باخالق و صحبت حاج پرداخت يدكاندار

حضور ه ب ۱۳۳۹سال ه ديگر ب يو بار ۱۳۲۰بسال  يو مورد تعرض زردشتيان شد و سفر گرديد و بتبليغ پرداخت

گرفت و  يفارسه ب لبهاءآثار يادگارش فتوگراف صوت مبارك حضرت عبدا شرف شد و ازم لبهاءحضرت عبدا

مؤمن از خود بيادگار  يرا او باعث شد و خاندان ياصفهان يميرزا حيدر عل يكتاب بهجة الصدور شرح احوال حاج

 گذاشت
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 --- ۱۱۷۰صفحه  ---

تون اول من آمن آنجا رئيس محفل و بعد از او  اوچت و از معاريف قريه ويدنوكلزو و قريه تابنجاؤن از كنجانگون

رياست انتخاب شد و بعد از او ه ب قريه بود و بعد از او منسيون يرئيس محفل شد كه پسرش كالنتر رسم يتونجو

و امين  يمنش نابت رئيس شد و سياكو مابين يو نيز محّمد حسين سينا اوپون عبد الرحمن اودرمان رئيس است

در  مشهور و معروف ميباشد و اّما تاالر بهائيان هندوستان يبزرگ بهائ ث جمعيت و سرگذشتصندوق و آنجا از حي

و بتدريج كه جمعيت مؤمنين و طالبين بيشتر شد مراكز  مختصر گرفتند يمركز  ٰيابهدر اواخر اّيام اشراق انوار  يبمبئ

 يمحفل روحان يتمام پرفسور شيرازاهه ب ۱۳۴۱سال ه ب يكردند و در كراچ ياجاره هم يدر پ يوسيعه پ متعدده

برقرار  يخط و لغت انگليسه ب و هم تاالر با نشان بعنوان انجمن بهائيان يكراچ يروحان منعقد شد و مهر محفل

 ۱۳۳۷و برما در سال  بهائيان هندوستان يحظيرة القدس ساختند و مجمع سنو گرديد و گلستان نيز تاسيس كردند و

متعدده در باره اين امر  لسناه داده خطابه ها ب يمملكت مجتمع شده اعالن عموم ائيان دوبرپا گرديد كه به يدر بمبئ

و مبلغين  و پونه منعقد گرديد يو كراچ يديگر نيز در بمبئ يو نشر گشت و سنين كردند و در صفحات جرائد طبع ادا 

 ز مركز عهد و پيمانا يو از جمله مؤمنين كه بر ايشان آثار  نشر نفحات باطراف فرستادند . يبرا

 --- ۱۱۷۱صفحه  ---

و القاب بودند رنگون و  يبخش نام برديم بدين اسام را درين يرا در بخش ششم و بعض يصدور يافت و جمع  ٰيابه

حكيم ، امتياز حسين خان ، آقا سّيد اسمعيل  ، دكتر خبير الدين يروم ي، آقا سّيد مصطف يشيراز يآقا سّيد مهد   مندله :

مير سجاد حسين ، ابوالحسن محّمد  آقا سّيد عبدالحسين و آقا سّيد محمود ابنإ آقا سّيد اسمعيل ، ، يسّيد مهد ابن آقا

محّمد حسين سوداگر ، عبدالهاشم ،  ، يابوالظفر ، ابوالبشر ، ابوالنصر محّمد اسمعيل آقا عباسعل عظيم الدين ، محّمد اسحق ،

اكبر ، عبد الرحيم ،  يجواد ، آقا عل محّمد حسين سرهنگ ، شمس الدين ، آقا سّيد آقا سّيد محّمد ، ابو تراب قمر الدين ،

، مدينه شريف ،  ي، اسير عل يعبد الغن يمحّمد حسين ، فيض الّله سرهنگ ، محّمد مستان ، منش ، يمحّمد ابراهيم شيراز

بديعه بيگم ، جميله بيگم ، زهرا بيگم ،  بيگم ،امة الّله ساره بيكم ، خديجه بيگم ، خاتون بيگم ، سعيده  حكيم سّيد احمد ،
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، آقا سليمان  يامة الّله باج عثمان ، يعقوب موجود ، محّمد يونس خليفه و عائله وسيعه اش ، شهربانو ، مريم ، عبد القادر ،

االصل ،  يكشمير رنگون ، نور محّمد يمحفل روحان يمنش يبرادرش سّيد جنابعل ، و يعل يكپوچه ، سّيد غالم ، مرتض

آقا محّمد  خدابخش ي، كوچت تون ، كوتونجو يسكاله ، فقير محّمد كانپور محّمد عبد السبحان ، امير االسالم چاتكام

 ، آقا محّمد شفيع و عائله اش ، غالم محّمد يكاظم تبريز

 --- ۱۱۷۲صفحه  ---

، ابراهيم  ين ، عبد الرحمن بن حسين قاضدر هندوستا ، غالمحسين ، دكتر سّيد مظهر عليشاه ، دكتر عبد اللطيف ، يثان

 ، نور الدين شمس الدين يشمس الدين ، حسين بن بابا فالح صالح بهونيل حسين بن زين الدين بدر الدين بن محّمد

 محّمد بن بهكومورك ، بهكو يصالح ، امين بن حسين ، قاض ، نور الدين محّمد يالدين قاض ي، قطب الدين محب يجونل

، احمد  يبن حسين قاض ي، عل يشمس الدين حسين قاض ، ي، عثمان سيتادلك يالدين مّلاح يحمد بن محببادامورك ، ا

،  يفاطمه ، عايشه خديجه ، در كلكته ، سّيد قاسمعل ، امة الّله مريم ، ي، زين الدين ، محّمد رونگر يابراهيم قاض بن

و اما تعّرض و  يمنج ي، سّيد عبدالرشيد ، مهر عل ي، بمئ يعباسعل ، ي، صادقعل ي، ياسينعل يالرحمن خياط ، يوسفعل،مجيب

اين امر نشر  هند و برما رسائل و مقاالت بسيار راجع به كفر دوبطالن يعلما حمله متعصبين و معاندين مجمًال آنكه

 لهحظيرة القدس را سنگباران نمودند بحظيرة القدس مند مقاومت تهييج كردند در كنجانكنه دادند و مردم را ب

كردند و در  ياز معاشرت با اين فئه نه يو مّلاها و اهال شيشه آالت را شكستند يهم چند بار سنگباران كردند و بعض

 خانه را  يخليفه محّمد يونس عرف كوبوذو از بهائيان متقدم پدر يعرف سيا او مونج يوفات محّمد مصطف هنگام

 --- ۱۱۷۳صفحه  ---

چندين بار در اماكن و اوقات عديده  رجين را حين العبور سنگباران كردند وبود و واردين و خاكه مجلس تذكر 

با مساعدت مّلاها فردًا و  و آقا ميرزا محرم و غيرهم يو آقا سّيد مصطف يسّيد مهد يحاج بقصد جمال الدين و

و چون  رخ نداد يماندند و قدرت و دخالت حكومت مانع شد و قتل و غارت مؤمنين محفوظ ياجتماعًا قيام كردند ول

در رّد و  يدرگرفت و طرفين مقاالت يميرزا غالم احمد قاديان ها اتباعيمابين اين فئه و قاديان يمقاله و مناظره كتب
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قاديانيها در عين خشم و تعقيب و نشر  طبع كرد باالخره ينشريات يمنتشر ساختند و آقا ميرزا محمود زرقان جواب

سّيد محفوظ الحق و  ياز كاتبين و مبلغين و وزرإشان مانند مولو يو برخخوردند  مفتريات و طعن و رّد شكست

رسيد  هفته كه عددشان از فضال و بلغا ب يشهاب و محّمد عمر صمدان مهر محّمد خان يمدير جريده الحكم قاديان

 يّصفرمودند : " اين شخص را گمان چنان كه با حبال و ع چنين يدر خطاب لبهاءتصديق كردند و حضرت عبدا

كلمة الّله تواند كرد عنقريب خويش را اسير خسروان  اين شبهات و اوهام مقاومته با ثعبان مبين تواند و ب يمقابل

يابد يدعون من دون الّله ماال يضرهم و الينفعهم و  و آيه مباركه اذتبرء الذين اتبعوامن الذين اتبعوا تحقق مبين بيند

 شبهات آنانرا بدهيد بنوعيكه محزون نگردند  ت مدارا و ماليمت جوابشما در نهاي يالطالب و المطلوب ول ضعف

 --- ۱۱۷۴صفحه  ---

 العقل اند الخ " اين خلق ضعيف ياهل بها و اين است مسلك ائمه هداين است روش 

 --- ۱۱۷۵صفحه  ---

 چين              

اميد كه در  ياز جانب كمپان ييزد ياقو آقا ميرزا عبد الب يرشت يم آقا ميرزا مهد ۱۹۰۲ه.ق  ۱۲۱۸در سال     

بودند كه بملك چين ورود نمودند  ياولين بهائ وارد شده شعبه باز كردند و آندو يتاسيس يافت به شانگها آباد،عشق

عودت نمود و  يشانگهاه و ايمان حاصل كرده ب در شيكاغو عرفان يم مستر چن چين ۱۹۱۶ه.ق  ۱۳۳۵ سپس در سال

چين وارد شده توسط مستر چن ه امريكائيه ب است و در آنسال مس مارثا روت مبلغه بهائيه يچين يبهائ او نخستين

ورقه در  يتبريز يآقا ميرزا احمد راض بعد بهمت ينمود و در سال  ٰيابهگشته نطق در خصوص امر  فراهم يمجالس

اين امر در آن مملكت بود و در ه ب انتشار يافت كه اولين نشريه راجعه لبهاءبا تمثال حضرت عبدا يو فارس يلغت چين

  يٰ ابهدر خاربين تعليمات  يديگر بهمت راض ياجتماع يافتند و در سال يدر شانگها يايران آنسال يازده تن از بهائيان

در  يبچين پ يامريكائ و نشر گشت و سپس در دور بعد مسافرت مبلغين و مبلغات طبع يبنوع اختصار در لغت روس
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وارد شده در  مس مارثا روت بچين ۱۹۲۳مزداد گرديد چنانكه در سال   ٰيابهار و تبليغ امر شد و اعإل و انتش يپ

 خطابه كرد مخصوصًا در دارالفنون پكن كه رئيس اءاين امر اد در خصوص يمدارس بلغت اسپرانتو و انگليس يبعض

 --- ۱۱۷۶صفحه  ---

 را هم طبع ۴۹ت نمود و در همان ايام رساله نمره مساعد دكتر تساء ايمان بديع داشت و خانم اكنس الكساندر نيز

فائز بايمان گشت جزوه باسم  يتوسط خانم فنچ امريكائ از اهل مانچوكر يبهمت مستر ز ۱۹۲۶كردند و در سال 

خانم اكنس الكساندر از ژاپون و مارثا روت از  كه مجددًا ۱۹۳۱در چين طبع و نشر گشت و سپس در سال  مجله

اسپرانتيت ها و احبا فراهم گرديد و  توسط يآمد مجالس عموم يشدند و دكتر تساء بشنگها ياامريكا وارد شنگه

روزه  ۱۹گرديد و مجلس  طبع و نشر يبلغت اسپرانتو و انگليس  ٰيابهامر  يو ابالغيه برا بيشتر اعإل امر گشت و رساله

يك خانم  ترجمه كرد و با مصاريف يا بچينو عصر جديد " ر بهاءاهللاسلمونت "  مقرر داشتند دكتر تساء كتاب دكتر

 لبهاءحضرت عبدا ييكصد و نه ليره فرستادند كه خطابه ها يربان يطبع و نشر گشت و بعدًا حضرت شوق يامريكائ

و لوح عالم و مقاله مقصد بهائيان و راه   ٰيابهامر  ديگر و دو رساله در بيان يدر پاريس و كتاب ايقان و رساله ها

و عصر جديد كه قبًال ترجمه نشد  بهاءاهللا در چين راجع باين امر و سه فصل كتاب يابه يكنفر ژاپونخط صلح و نيز

جرائد بواسطه مقاالت و  ترجمه گرديد و در يو از آن پس كتاب مفاوضات نيز بلغت چين ترجمه و طبع گشت

 ر گرديد .امر شد و اغلب مقاالت بقلم دكتر تساء مذكور نش خطابات اعالن اءالقه مجامع ب

 --- ۱۱۷۷صفحه  ---

 آلمان                

 ي، پرفسور برون انگليز يو بارن روزن روس يفرانسو يدر حق اين امر گوبپنو و نيكال يمؤلفين مشهور اروپائ

 يم ميس م ۱۸۹۸ه.ق بود و بسال  ۱۳۱۶ و اساسًا آغاز نشر اين امر در پاريس و اروپا شايد مطابق سال اند،معروف

در  ياين امر پرداخت و ميس كراپر انگليس مسيس ماكسول در پاريس اقامت كرده بنشر ييعن يامريكائ لسآليس ب

مراجعت كرده بودند و  لبهاءاين امر كرد و هر دو از زيارت عّكا و حضور محضر حضرت عبدا نشره انگلستان قيام ب
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دكتر فيستر در آنجا قيام  گاه بالمان رفت چنانچهفرانسه و انگلستان مستقر بود آن اين امر در يتا هزار و نهصد مسيح

معاريف و محترمين  نشر نمود و از يمقيم امريكا بالمان رفته هم يالما نوبالك آلمان سم مِ  ۱۹۰۷نمود و در سال 

انحذاب كامل  در اروپا لبهاءاهل استوتكارت در ايام مسافرت حضرت عبدا بهائيان آلمان كونسول البرت شوارز از

بسن  ۱۹۳۱ يجانور ۱۳آلمان بود تا در  ياخير رئيس محفل مل يسالها متدرجًا قيام بر خدمت بامر كرد و در يافت و

رنگون و  در طريق ۱۹۱۱ يدر سال يكونتس اورليا بشلن اطريش درگذشت و نيز دكتر گروسمان يشصت سالگ

 فا رفت .حيه ادا كرده ب يعموم از بالد مهمه خطابه يشد و در برخ يكلكته وارد بمبئ

 --- ۱۱۷۸صفحه  ---

 انگلستان               

ايمان گرديده بعّكا منجذبانه تشرف بمحضر مبارك جست ه ب فائز ۱۹۰۰بريك ويل جوانيكه تقريبًا در حدود سال    

مرض سل در پاريس درگذشت و الواح عديده ه ب طول نكشيد يبعد از عودت والدنيش را تبليغ نمود و چند سال و

يا بريك ويل " صادر گرديد و  يعزيز نزول يافت بعد از رحلتش زيارت نامه پر از تاثير و تكرار " يا اوه خطاب ب

و نيز  ينابت پرفسور چين يمسس روزه مستر دانيال جنكين مسيس كليك بست يبرو مسس كروپر مسس ماركريت

 يمسيس جورج امل مستر دريك مس بالنش كتشاك اتل لورانس مستر مكتايك كينرو مس باندل بياتريس مارتين

مس بوكتن  فلورانس نپشون مس چاك مس روزنبرك يمارشال مس الس ل كميل مسيس فلورانس يجامپيون ان

مسيس  مستر و مسيس اريك هاموند مستر بهروز همسايه خانم مسيس فرانپر مس هاوس مستر و مسيس هوايت

م  ۱۹۱۰ تيودرپل ساكن لندن و زنش او در سال يلزلمور مستر و انتوهون دكتر اسلمونت مسيس انشوون مس هيلدس

تنها  يسفر نمود ديگر مسيس استنارد كه  ٰيابهمخصوص بنشر امر  يقيام رفته بر گشته لبهاءه.ق حضرت عبدا ۱۳۲۸

 سفر و تبليغ كرد . يو داخله هند و ممالك برما مدت يبا دكتر كتسنيگرولوا در بمبئ ۱۹۱۴و باز در سال 

 --- ۱۱۷۹صفحه  ---

 خانم وردته خانم يساكن لندن دخترانش پروين خانم نور بالمفليد ستاره خانم از خاندان اشراف يديگر ليد  
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واسطه مسيس كراپر در ه ب را تاليف و طبع و نشر كرد اوًال در پاريس ازين امر شنيد پس اين امر كتاب يكه برا

را در عمارت  با همراهان لبهاءحضرت عبدا ۱۹۱۱ سابق آورديم در سال انگلستان تكميل شد و بنوعيكه در بخش

روز  الصباح بعمارت آمده تمام يديگر انتقال گزيد و همه روزه عل يمحله كرده و خود با دو دختران ب يخود پذيرائ

و محترمات را بشرف مالقات برخوردار ساخت و اقامت در  پرداخت و پيوسته محترمين يشخصها بپذيرائه را خود ب

 ياو و دختران راض ياقامت فرمايند ول يهوتل چند بطول انجاميد و بمالحظه آسايش او خواستند به ياّيام عمارت آن

آن  يفرمودند و اولين صورت فتوغراف كردند و لذا در طول ايام لندن در آن عمارت اقامت يدر پ ينشدند و اصرار پ

در خال عودت از امريكا  حضرت كه آنديگر  يشد كه در بخش سابق نگاشتيم و سپس بار يحضرت در خانه و

نمود و او و دو  يو پذيرائ يبا اصرار تمام ايشانرا در همان عمارت مهماندار مذكوره يوارد لندن شدند باز ليد

 تحصيل در اكسفورد يبرا يربان يخواندند و چون حضرت شوق را ستاره نام كردند و وي يايران اءرا باسم دختران

بانصفحات ميايد  يافند يمذكوره چنين فرمودند شوق يخطاب بليد يدر لوح لبهاءبداعازم لندن شدند حضرت ع

 ياست مجر يمادر ياو را پسر خود شناسيد و آنچه مقتضا البته

 --- ۱۱۸۰صفحه  ---

 كوشيد تا چون واقعه جانگداز فرقت انوار ميثاق رخ داد و يداريد و او طبق دستور بجان و دل در خدمات و سرپرست

مذكوره  يگشتند و هنگام عزيمت شان بحيفا ليد مريض يرا خبر رسيده چنان متأّثر شدند كه ايام يشوقحضرت 

مذكوره از اول  يحيفا رسيدند و بالجمله ليده ب خود را در لندن واگذاشته مادرانه همراه شد تا يشخص تمامت امور

و خدمات و نصرت نسبت بمركز ميثاق  ن امرخاتمه الحيات بانواع فعاليت و كوشش در پيشرفت اي يفوز بايمان ال

در  يالملل،بين از مؤسسات خيريه مانند مؤسسه كودكان يتيم و فقير و مؤسسات يعمر گذراند و چون در بسيار

 ميكرد و نشر نفحات امريه نيز در يو فرانسه و سويس و غيرها سع سويس و موسسات متنوعه نسوان در انگلستان

تاثير در قلوب افكند و از آثارش چنانچه در بخش  ح و حال جذاب و بيان فصيح خويشنمود و با رو يآنجاها هم

و سير جمال  يو ديگر شرح زندگان غيبت تنوار درخشان ميثاق يرساله در شرح واقعه جان گزار. سابق آورديم
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و سالخوردگان  پيرانرا در ايام اقامتش در حيفا از حضرت ورقه مباركه عليا و از  لبهاءو حضرت عبدا  ٰيابهاقدس 

را در پاريس  لبهاءطبع رساند و نيز با دختران بيانات روزانه حضرت عبداه ب كرد بعدًا در لندن يگرفته ترجمه بانگليس

 نمود كه موسوم و معروف بنام بيانات سركار آقا در پاريس و در لندن طبع ينوشته جمع كرده بلسان انگليس

 --- ۱۱۸۱صفحه  ---

 در سن متجاوز از هشتاد ۱۹۳۹در دسامبر سنه  يليد و تاكنون چند بار بطبع رسيد و باالخره نفيس است يكتاب

متولد شد و  ۱۸۵۸آگست  ۶از اهل انگلند در  ديگر ايرل جونررزنبرك از اين جهان فنا بجهان بقا شتافت . يسالگ

زيارت حضرت  يد و بعّكا برابديع گردي فائز بايمان ۱۸۹۹و اقامتش در لندن برقرار گشت و در سال  تحصيالت

 يخدمت نمود و لسان فارس يهم مابين دوستان پرداخته  ٰيابهمراجعت بوطن كرد و بنشر امر  شتافته لبهاءعبدا

در  يو مدت امريكا رفت و با آقا ميرزا ابوالفضل انيسه حيفا كرد و مكّرر به سفر ب بعد چند يبياموخت و سالها

گرديد  خدمت نمود و در انگلستان خادم ناشر مقدم اين امر محسوب يانشإ مقاله هم پاريس بسر برد و بالقإ خطابه و

 و فرانسه يكتب ادبيه اطالعات كامله بود و در لغت انگيز و او را در كتب مقدسه تورات و انجيل و غيرها و در سائر

ت و عاقبت در لندن بتاريخ آثار بسيار اس لبهاءعبدا ها را تصحيح مينمود و او را از حضرت،مهارت داشت ترجمه

 از اهل اسكاتلند پزشك و جراح در  ديگر دكتر جان ابنزراسلمنت. درگذشت يسالگ ۷۲در  ۱۹۳۰نوامبر  هفدهم

 --- ۱۱۸۲صفحه  ---

فائز بايمان  ۱۹۱۶رسيد و در سال  اطالع ازين امر يافته و بكتب اين امر يبهائ يوسيله خانمه بم  ۱۹۱۴حدود سال 

و عصر جديد را در  بهاءاهللا نامه پرداخت و كتاب معروفش ب يو خدمت بتشكيالت بهائ نفحات الّلهگرديد و بنشر 

و او را بحيفا خواستند  فرستاد لبهاءبحضور حضرت عبدا يو بعد از ختم جنگ نسخها نوشت يمدت جنگ بين الملل

كه كتابش بان  دادند يآن كتاب بودر  ييافت و دستور تغيير و تنفيض و تكميل حضوره تشرف ب ۱۹۱۹و لذا در سال 

"  يو " اعمال بهائ چيست " يو پيغامش " و " نهضت بهائ بهاءاهللانام " ه ب هم يطريق انجام يافته و رسائل _ ديگر

ديگر مسس  درگذشت . ۱۹۲۵ترجمه و منتشر شد و او باالخره در سال  نوشت و كتاب مذكورش با لسن مختلفه
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بلندن رفته و با دختر و نواده  ۱۹۲۰سال ه و ب ايمان گرديده امر شنيده فائز ب يگتن نداستوارد كولزد در واشن كلوديا

در  ۱۹۳۲بدين امر خدمت كرد تا بسال  محفل بهائيان انگلستان گرديد و سالها ياخير منش يسالها اش زيست و در

 لندن درگذشت .

 --- ۱۱۸۳صفحه  ---

 سويس        

و معرفة النفس  يطبيع ياز علما يفيلسوف معروف سويس پروفسور اگوست فورل يهائب يو از دانشمندان شهير اروپائ

را تشريح و مطالعه كرد بنام خداوند مورچه  كه چون دماغ و سلسله اعصاب سيصد نوع مورچه يعلوم روحان و

مانگانه شنيده بتحقيق برخاست و ه يبود در خصوص امر بهائ ياز داماد خود كه بهائ ۱۹۲۰سال  مشهور گشت در

لوح دكتر فورال ه ب معروف يفرستاد و در جوابش خطاب لبهاءمحضر حضرت عبداه ب مسئله چند يعريضه حاو

 ۱۹۲۰در سال  منتشر ساخت كه ترجمهاش چنين است اولين دفعه من يصدور يافت كه موجب ايمانش شد و ابالغ

قبل در شرق  هفتاد سال يپيغمبر ايران بهاءاهللاكه توسط حضرت  يبهائ يدر شهر كارلسروهه در باره ديانت جهان

باطله و طبقه  را محفوظ ميدارد عوائد يانسان ياست كه مصالح اجتماع يتاسيس يافته مطلع شدم اين ديانت حقيق

 آمال و آرزويم يشده ام و منته يمتحد ميسازد من بهائ يتراب كشيش ندارد و جميع نفوس را در خاكدان كوچك

دوام و پيشرفت نمايد سپس بنشر مقاالت و ترويج تعاليم  ياز لحاظ خير و صالح عالم انساناين است كه اين ديانت 

 درگذشت . يسالگ ۸۲در سن  ۱۹۳۱امر در جرائد و مجالت و غيرها همت گماشت تا بسال  اين

 --- ۱۱۸۴صفحه  ---

 فرانسه     

فائز  ه ۱۳۱۷وكال و متمولين در حدود سال  محترم شهير و از مسيو هيپوليت دريفوس از نژاد اسرائيل از خاندان   

 ۱۳۱۸ در پاريس درگذشت و او در سال يسالگ ۷۰در سن ه  ۱۳۲۸سال ه بايمان گشت كه پدرش نيز ايمان آورد و ب
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ه ب پرسيدند كه آيا نسبش يبسر برد و آنحضرت از و لبهاءعبدا در جوار افضال حضرت يبعّكا كرده ايام يسفر

 سترگ ينه فرمودند اميدم اينست كه بواسطه انجام خدمات ميگردد جواب عرض نمود ينتهخاندان دريفوس مشهور م

بياموخت و دو سفر  يو عرب يو او لغت فارس يدريفوس كن مافوق شهرت خاندان يشهرت بهاءاهللادر امر حضرت 

و  ياتفاق مس بارن هكرد و ب ۱۹۰۴بسال  هندوستانه ب  ٰيابهتبليغ امر  يپ يعّكا مشرف گرديد و سفره ب ديگر هم

و غيره بايران و هند نمود و بامريكا رفتند  از طريق روسّيه بقفقاز و تركستان عشق آباد يسفر۱۳۲۴ ساله ب يمادام لشن

بهائيت در لغت فرانسه ازو است  نامه ب هٴ در خصوص اين امر داد و با هم ازدواج كردند و رسال ها،و در مجامع خطابه

را از  يو الواح بسيار دانست كتب و رسائله نيك ب يو عرب يگشت و چون لغت فارس مهو غيره ترج يفارسه كه ب

 باروپا خدمت بسيار كرده لبهاءكرد و در ايام سفر حضرت عبدا بلغت فرانسه ترجمه يو عرب ياصل فارس

 --- ۱۱۸۵صفحه  ---

يگر از بهائيان ساكن فرانسه مسيو د يدرگذشت و بعض ۱۳۴۷سال ه خطابات مباركه را بفرانسه ترجمه نمود و عاقبت ب

 يو از ايرانيان و غيرهم نيز بسيار ديگر مسيو و مادام رشاد ديگر مادام مارو ديگر مس سندرسن اسكات و مادام

 .محفل و خدمات نمودند بتناوب اقامت و شركت در

 --- ۱۱۸۶صفحه  ---

 ياياالت متحده امريكا شمال         

وارد اياالت  يتاجر قال يشام يه.ق باحداد مسيح ۱۸۹۲در سال  االصل ساكن مصر يلبنانابراهيم جورج خير الّله    

ششم ضمن شرح احوالس(احوالش)؟؟؟؟ و نيز در بخش سابق  متحده شماليه امريك شد و بنوعيكه در بخش

ايمان  نمود و حداد مذكور هم در نيويورك م شروع بنجاح در تبليغ ۱۸۹۵ه.ق و مطابق  ۱۳۱۲ نگاشتيم در سال

را او اتار دوازدهم   ٰيابهمذاقش بود جمال  و شاسخ كه يالواح پرداخت و خير الّله از طريق تياسوف ترجمهه آورده ب

دوم مسس آيوز سوم مس ميلر خير الّله  دو سال اول پنج تن از مؤمنين فراهم كرد نخست مستر چيس خواند و در،مي

 الو بعدًا ناقض شدند و كتر پيز پنجم مستر هور و ميلر و دكتر پيزازدواج كرد چهارم د يكه با و يانگليس يدختر



833 
 

بنوعيكه در بيان  ايمان گشتند تاه كثير فائز ب يطريق جمع امريكا واقع شد و بدين گتسينگر شانزدهمين نفوس مؤمنه

در  لبهاءاعبد متموله منجذبه در ايمان با دكتر گتسينكر بزيارت حضرت مسس هرست ۱۹۰۰سال ه احوالش آورديم ب

اينكه  روانه شد و از جمله احوالش در ايام تشرفش بجوار آن حضرت عّكا شتافتند و يك هفته بعد از ايشان خير الّله

 امر فرمايند هر كس نسخه از آن بگيرد و قبول نكرده  احبابه توقع داشت كتاب مؤّلف او را امضإ فرمايند و ب

 --- ۱۱۸۷صفحه  ---

فرمايند هر كس نسخه از آن بگيرد و قبول  ين كتاب موجود است و چون خواست امراغالط بسيار درفرمودند 

مسيس هرست را مامور مصر فرموده  اغالط بسيار درين كتاب موجود است و چون خواست برگردد نكرده فرمودند

فورًا اعالن  نشود و دكتر گتسينگر مامور شد كه هرگاه توبه و رجوع در خير الّله حاصل از مصاحبتش باز داشتند

در نيويورك  بهائيان نيويورك مخالفت خود را اعالن كرد و در آن هنگام خود او به بعض ينقض و طرد او نمايد ول

 دو هزار و در ويتردا ده نفر و در ايتكا پانزده نفر و در واشنگتن يال سيصد و در شيكاغو هزار و پانصد ياز دويست ال

پنجاه در سانفرانسيسكو بيست نفر  يتيس يدر جرز ر در فيالدلفيا بيست و پنجصد تن و در بالتيمور شصت و هفت نف

كه بواسطه عقائد نا  ۱۳۱۷گشتند و تا سال  و در نيويورك پنج نفر ناقض ۲۶بودند و بورود او در شيكاغو  يبهائ

شيكاغو و  و جمع كثير در. و جلب مال و غرور خود و هم اضالل ناقضين مردود گرديد يشهوان صواب و اعمال

ناقص خود  يبانگليس يآوردند و الواح  ٰيابهايتاكا و غيرها اقبال بامر  كنوشه و نيويورك و فيالدلفيا و كنزاس و

نشر داد و عده مقبلين و منجذبين را قريب سه هزار تن  از خود هٴ  آميخته بافكار مقب يترجمه كرد و كتب و مقاالت

و مستر هوارو مكنات و مس هارت و مس  داج و مستر چيس و مسس گودال و از معاريف آنان مستر ارثور گفته اند

 .مس انامل و غيرهم بودند و يالبوت و دكتر گرنز

 --- ۱۱۸۸صفحه  ---
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عنوان خير الّله و ديگر مؤمنان و منجذبان و طالبان در ه ب لبهاءاز حضرت عبدا يو بالجمله خطابات و مناجات بسيار   

بود و ترجمه مينمودند و  يغالبًا عرب صدور يافت كه يدر پ يو معرفت و دستور پ شامل جذب و شوق كشور آن

 باشد :،يم عنوان آنها بدين و تيره

 يقل قد فتح الّله بيد القدرة و القوة ابواب النجاح و ناد " هو الّله   يا من انجذب بنفحات انتشرت من رياض موهبة الّله

االشباح فا بشر و ابهذا اليوم المشهود و الورد المورود  اصداف ير االرواح فالفالح يا جواه يعل ياالفراح ح يمناد

 هو الّرب الرحيم يا ابنإ الملكوت ان سلطان الملوك قد  ٰيبهاال بهاءاهللامريكا عليهم  ي" هو الّله   احبإ الّله ف الخ " و

روت و العّزة لها و السلطنة لها و الحت من افق الجب سرير الناسوت و اّن شمس الالهوت قد سطعت و ياستقر عل

الّتواراة و بلسان داود قد  يالجنود الموعود ف لها و لمن استضإ بنورها و استفاض من فيض جود ها و ان رّب العظمة

  ٰيبهاال بهاءاهللامريكا عليهم  يف مالئكته و افواج كتائبه الخ " و " هو الّله احبإ الّله ساق اجواق

 قداتت و ان االرض الجديدة قد جائت و المدينة المقدسة ّله و ابنإ ملكوت الّله اّن السمإ الجديدهال اءهو الّله يا احب

 --- ۱۱۸۹صفحه  ---

ال من  الجمال الخ " و " الست يهيئة حورية حسنإ بديعة ف ياورشليم الجديدة قد نزّلت من السماء من عند الّله عل

تشابس  الحق ان سكان الملكوت يصلون عليك الخ " و " الخواجه ه تاهللالمحترمة هو المحبوب ايتها الحقيقة الروحّي

الّسراح  الملكوت الخ " و " الدكتور بيز المحترم هو المقصود ايها المحترم هو المحبوب يا من انجذب من مغناطيس

هو  و الكوت المحترمهايتها الجوهرة الروحّيه الخ " و " الست  الخ " و " الست فورتش المحترمه هو الموجود يالنوران

الين  المحترم هو المقصود يا ابن الملكوت الخ " و " الخواجه يدبل االقدس ايتها الناطقة بثنإ ربها الخ " و " الخواجه

ه ب المحترم هو المقصود اّيها الناطق يالملكوت يوليم جيمس الروح المحترم يا من نشر نفحات الّله الخ " و " الخواجه

 " الخواجه ماكتست و قرنيته المحترمه الخ " و " الست بر  " و " الخواجه گرينليف المحترم الخ " خطاب الملكوت الخ

و بلع  ساق االجتهاد الخ " و " الخواجه دوج المحترم ... عن يتنهام و رجلها المحترمان ايتها الخريدة الغرإ شّمر

و " الست طالبت المحترمه الدوج المحترمه "  يعند و كذلك اوالدك المجنوبين يسالم يقرينتك المحترمه يحيت
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المحترمه الخواجه و ليم المحترم الست الن مور  هارن المحترمه الست كوپر المحترمه الدكترة لندربرك الست

 الخواجه الطون المحترم . " المحترمه

 --- ۱۱۹۰صفحه  ---

بود حسب امر  الّلهكه مبلغ خير ساكن مصر يعبد الكريم تاجر اصفهان يه.ق حاج ۱۳۱۷م  ۱۹۰۱و در سال     

ويرا  لبهاءبعدًا حضرت عبدا نكرده با ناقضين پيوست يالّله بنصايحش التفاتو خير بامريكا رفت لبهاءحضرت عبدا

 يچون عبد الكريم مذكور را كار مخالفين قرار گرفتند و هٴ  كه پيروش شدند در زمر يمردود فرمودند و او با جمع

 ساكن يميرزا حسن خراسان يسال حاج همان هائيان آشفته و افكارشان نا موافق ماند لذا درب از پيش نرفت و اوضاع

رفيع  يبا موس ياقامت كرد ) و آقا ميرزا اسد الّله اصفهان مصر ( كه تقريبًا پنجماه در امريكا خصوصًا در شيكاگو

امريكا رفتند و ه ب  ٰيابهتبليغ امر  تحكيم بنيان عهد و ميثاق و يمحض برا بعنوان مترجم يكليم و سپس حسين روح

از جانب  يمقاالت يبعد از ورود و يرا فرستادند و چند يجواد قزوين ناقضين عّكا خبر يافته ميرزا غالم الّله بن محّمد

 در جواب آنها از طرف ميرزا اسد الّله و سائر احبا بنام يمقاالت منتشر كردند كه لبهاءخير الّله در رّد حضرت عبدا

 ه حضرت ب مزيد در خور و ضرور مينمود حسب امر آن يقّوت را يالعدل بهائيان نشر يافت و چون ترجمه بانگليس،تبي

 --- ۱۱۹۱صفحه  ---

ترجمه  يفراغت يافته بود برا يانگليس كه تازه از تحصيالت يپسرش ميرزا امين فريد در سن بيست سالگ۱۳۱۹سال 

ترجمه و  يبانگليس  ٰيابه مساعدت پدر گرفت و الواح و آثار بسيار از جمالامريكا رفته ه ب يبانگليس يو فارس يعرب

طبع و نشر  نموده بواسطه پسر ترجمه و هم يو ميرزا اسد الّله خود تاليفات طبع شد و صورت صلوة را ترجمه كردند

 حسب امر حضرت ۱۳۱۹ميثاق قوت گرفت و در همانسال  و انورا عهد  ٰيابهناقضين كاست و امر  هٴ  كرده و از جنب

ه ب يخان كالنتر بجهت مترجم يقل يساكن مصر بودند با عل نياز كه يبا حاج يآقا ميرزا ابوالفضل گلپايگان لبهاءعبدا

 يبرا يخان كالنتر و حسين روح يقل يعل رفتند كه ميرزا مدت سه سال در آن مملكت بسر برد و ميرزا امريكا

تأليفّيه او بنام حجج البهّيه  هٴ  د و مقاالت آقا ميرزا ابوالفضل و مخصوصًا رسالامريكا قرار جستن ترجمه خطابات او در
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عنوان ترجمه ه ب ياصفهان و علم و ميثاق بلند گرديد آنگاه ميرزا احمد سهراب  ٰيابه ترجمه و طبع گشت و رايت امر

و آقا ميرزا ابوالفضل  يافت و يم امرترجمه كرد و تعلي يآقا ميرزا ابوالفضل گاه وارد امريكا شد و نزد ۱۳۲۰سال ه ب

و نبوغ  امريك بلوغ ياز احّبا يو فريد ماندند و اندك اندك جمع عودت نمود و ميرزا اسد الّله ۱۳۲۲در سال 

 كم و پيش آثار نقض و اختالف در ميان بود تا آنكه  يقيام كردند ول  ٰيابهنشر آثار امر  يحاصل كردند و برا

 --- ۱۱۹۲صفحه  ---

و كانادا مسافرت  يدر بالد و اياالت متحده شمال امريكا رفتند و قريب دو ساله ب ۱۳۲۹خود بسال  لبهاءعبدات حضر

يافت و هر چند در آن ايام خير الّله حركت  واسطه ترجمه دكتر امين فريد انتشاره خطابات و بياناتشان ب فرمودند و

و خائب و خاسر گشت و ناقضين از ميان  كرد ياقدامات يّمد علشعاع الّله بن ميرزا مح يو بدستيار عمل آورده آخر ب

و مردود گرديد و پدر و  فريد مذكور دچار خسران و سوء اعمال خود گشت يگرفتند ول رفتند و منجمدان حرارت

 اءلبهعبدا افتادند و از مابين جميع ثابتين دور و مطرود گشتند و حضرت حرمانه خواهر و دامادش نيز تبعّيت كرده ب

ه با مترجم ب را يو ايجاد اتّحاد بين احّبا ميرزا اسد الّله فاضل مازندران  ٰيابهنشر امر  يپس از عودت خود مجددًا برا

و در  و كانادا خطابات داده تبليغ كرده آنگاه عودت نمود هٴ متحد امريكا بفرستاد كه قريب يك سال نيم در اياالت

 نشر اسالم يقديم و جديد كرده مسلمين هندوستان كه برا جوانان تحصيل از يپروفسور بركة الّله هند ۱۳۲۴سال 

 گشت و در مجامع اين طايفه منعقده   ٰيابهمنجذب بامر  حاصل نمود و اءامريكا كرد مالقات و معاشرت با احبه سفر ب

_______________________________________________________________ 

 بهاءاهللا در اسكاتلند كه در هفده سال قبل بمحضر مبارك حضرت رسيد موسوم به ( كاث برث ) ينفر بهائ از يك يقبل مكتوب يچند
 " ۱۳۲۴امريكا مورخه  هدايت مينمايد " ضمن مكتوب و اصل از احبا يروح پرور بهائ نبود و حال مردم را ببهشت يآنوقا بهائ يرسيد ول

------------------------------- 

 --- ۱۱۹۳صفحه  ---

بديعه نمود و چون بژاپون سفر كرد و مجله اسالم  نيويورك خطابه هاادا كرد تبتن و توضيح معارف و تعاليمدر 

مستر و  از بهائيان بدين تفصيل است يو احوال معدود يو اسام را منتشر ساخت .  ٰيابهروح مقاصد امر  تاسيس نمود
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تبليغ از  يبرا ۱۳۱۶ روفه به ست لوا از قدمإ امريك در سالديگر مس لواكتسز مع  .مسيس فليس ساكن واشنگتن

و ايشان  تبليغ نمود و باتفاق آنان و شوهرش دكتر گتز بعّكا مشرف شد را ينيويورك سفر بكاليفورنيا كرد و جمع

 بعّكا وارد شدند و لوا در صف اول از مبلغين امريك محسوه ب ۱۳۱۷گروه اول از زائرين امريكا بودند كه بسال 

منجذب ساخت و پنج بار بعّكا رفته   ٰيابهملوك ه ب را يو نطق مؤثر پر جذبهاش قلوب كثير يبود كه سيمإ روحان

سفر تبليغ كردند و در يك سفرش  يبمبئه ب ۱۹۱۴حاصل كرد و با شوهرش بسال  لبهاءحضرت عبدا محضره تشّرف ب

سير و  ينمود و آرزو،مي سر برده كسب فيوضاتب لبهاءنسوان عّكا در جوار مبارك عبدا ساده يبازّ  يمدت سال

و  مملو از حقيقت يچندين بار بمحضر مبارك التجا كرد و هر بار جواب شهادت داشتهه سياحت در ايران و فوز ب

مصور مملو از رموز علوم قديمه ملل عتيقه و اخيره  يكتاب نصيحت بشنيد و شوهرش دكتر گتسينگر سالها تبليغ كرد و

 نوشت .  ٰيابهامر  هٴ  رار غربيدر اس مكشوفه

 --- ۱۱۹۴صفحه  ---

م در پاريس  ۱۹بود كه شايد قريب بپايان قرن  دريفوس از قدمإ امريك يديگر مادام لورا كليفورد بارن   

ه.ق  ۱۳۲۲با مس روزنبرك از لندن در سال  يخبر ازين امر يافته مؤمن گرديد و پس از چند يبواسطهبهائيان امريكائ

و تعاليم امر  يبماند و تحصيل زبان فارس در جوار فضال يوارد عّكا شد مدت لبهاءزيارت حضرت عبدا يپ  م ۱۹۰۴_ 

امريك دادند كه باتفاق رهسپار  آقا ميرزا ابوالفضل را دستور سفر لبهاءميل او حضرت عبدا موجبت نمود و ب  ٰيابه

هوا اوضاع  رزا ابوالفضل در آغاز ورود بعلت تغييرابوالفضل با او بود و آقا مي شدند و مصاريف سفر آقا ميرزا

كرد در جواب تلگراف كردند كه اگر بر ايشان سخت است  لبهاءتلگراف بحضرت عبدا يبيمار شد و بارن يزندگان

كه داشت و بعلت ترك  يخفقان قلب يبيمار يبترك خدمت نگشته بماند ول يعودت دارند و ميرزا راض اجازه

ازدواج نكرده بودند  كه هنوز با هم يباتفاق هيپوليت دريفوس فرانسو يگرديد و بارن طعادت دخان اندك مسّل

ه از ايشان ب و تجليل اليق يايران خصوصًا طهران و تبريز و اصفهان پذيرائ مسافرت در ايران نمودند و در تمامت بالد
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در  ديگر يبار يبعمل آوردند و بارن يو فاتح الملك مهمان نواز عمل آمد و در اصفهان ميرزا اسد الّله خان وزير

 جست و چون ناقضين همت گماشتند كه يك خانه مستاجره تشرف لبهاءبحيفا در محضر حضرت عبدا ۱۳۳۵سال 

 --- ۱۱۹۵صفحه  ---

تحريك كردند آن آنحضرت و عائله اش را برخيزاند  آن حضرت را بمخالفت و معاندت برانگيزند و باالخره ويرا

قباله خانه را بنام خود نمايد و او نزد عائله آن  فرمودند كه يكه خانه را بنام آن حضرت بخرد ول اصرار كرد يبارن

او  يجليله برا يو فرمودند خدمت قبول نكردند يگفت كه مگر ايمان مرا قبول ندارند و اصرار كرد ول نالهه حضرت ب

ميكرد باو  يرختشوئ حضرت در خانه آنغربيه كه شوهرش مرده و خودش  يپسران زن در نظر گرفتهام و عاقبت

زاده  يبهائ در آغاز گمان برد كه كودكان مذكور يو تربيت نمايد و بارن واگذاشت كه بپاريس برده مادروار كفالت

مورد انجام  بوده و بالجمله مادام دريفوس در فرانسه و امريك هميشه ينا بهائ ياند و بعدًا دانست كه پدرشان عرب

دليران  از نتايج ايام اقامت او در عّكاست و هم جكايت نمايش بنام لبهاءد و كتاب مفاوضات عبداخدمات امريه بو

و سالها بتبليغ مشغول گشت و در  ست لوا ايمان آورد هٴ  ديگر مستر هاركن اوپر كه بواسط . خدا را او تاليف نمود

در  لبهاءحضرت عبدا كه در شرح سفر رنوديگر مستر و مسس اشتن ساكن دِ  و مذكور است لبهاءآثار حضرت عبدا

 ركاب آن حضرت گرديد . امريكاست كه در نياپوليس منتظر ملتزم

 --- ۱۱۹۶صفحه  ---

 شهير بهائيان امريكا و از متقدمين مؤمنين صف اول آن ديگر مستر هوارد مكنات ساكن بركلين از مبلغين و ناطقين

سابق ضمن شرح واقعات ايام مسافرت حضرت  لّله و در بخشاز احوالش ضمن شرح احوال خير ا هٴ كه شم مملكت

در خدمات امريه خصوصًا در ادإ خطابه و تبليغ  فائز بايمان شد سالها ۱۳۱۵در امريكا نگاشته آمد او بسال  لبهاءعبدا

 ديگر از اهل ايمان يعودت ميكرد با زنش و برخ كه آقا ميرزا ابوالفضل يموقع ۱۳۲۳بسال  يداشت و سفر شهرت

و بركلين خطابه و نصيحت مؤثره  زيستند و مسس مكنات در نيويورك لبهاءدر جوار حضرت عبدا يبعّكا رفته ايام

 لبهاءايام مسافرت حضرت عبدا در يفيمابين احّبإ بد نام گشت ول يمخالفت خير الّله اّيام داد و مستر مكنات در فتنه
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ابوالفضل در امريكا دخالت در  و او در ايام اقامت آقا ميرزاصادق خويش را نشان داد  و ايمان يمراتب فرمانبردار

و  يمذكور سع يميرزا و در ترجمه بعض الواح و نيز ترجمه رساله حجج البهيه تاليف ترجمه كتاب ايقان داشت

 ۱۳۴۰ ساله همديگر ب ينوشت و باالخره با زنش پ  ٰيابهدر اثبات امر  يجهد بليغ مبذول نمود و خود نيز رساله ا

كرد دو پسر جوانش تقريبًا در سال  در عّكا تشرف حضور حاصل ۱۸۹۸مستر داوج تقريبًا در سال  .وفات نمودند

 حضور گرديدنده مشرف ب ۱۹۰۱

 --- ۱۱۹۷صفحه  ---

 نمود و يسالها در آن عقيدت صرف وقت و همت و فداكار گرفت و يمادام دوكانا وارد از نجبا كه ديانت بودائ    

كامًال آشناست و  يهند و هم با تصّوف يجديد غرب و بنام سيستر سانگاميتا معروف شد و در فلسفه مبلغه گرديد

ببهائيت  يطبع و نشر نمود و تقريبًا در پنجاه سالگ يعنوان كاميل اف بودا بدو زبان فرانسه و انگليسه بودا را ب كتاب

حضور حضرت ه عقيدت بود ب هم يبا و در عّكا با همسفرش مستر فليپس كه ۱۹۰۲در حدود سال  در آمده

 پرسيدند . ياستفاضه كرد و مسائل مربوط ببودا و تناسخ را هم يچند مشرف بوده لبهاءعبدا

نزد آقا ميرزا ابوالفضل درس امر خواند خدمات  يمدت ديگر مشتر هوپر هريس از پيشنيان بهائيان ساكن نيويورك     

زيارت حضرت  يبا مستر هارلن اوبر پ ۱۳۲۴سال  تبليغ معروف شد و در اقدام كرد خصوصًا در ادإ خطابه و امريه

م رفت چنانكه  ۱۹۰۵تبليغ بسال  يبرا هنده با مستر اوبر مذكور ب يعّكا مشّرف شد و حسب االمر سفره ب لبهاءعبدا

يس هم با شوهر كردند و مسيس هر،مي مالقات يه.ق در هند بودند و با اين ابهر و ميرزا محمود زرقان ۱۳۲۵در سال 

 يمستر مايرون فليپس چنانكه مذكور شد با هم عقيدت. از ايشان عائله برقرار گرديد در خدمات شريك بود و

 --- ۱۱۹۸صفحه  ---

از مسائل مانند رجعت و غيره در حاليكه  يدر بعض نوشت و معذلك يبمخالفت مشرب كتاب يسيستر سانگاميتا ول

مس مورتن از مؤمنات  ديگر مسيس ويار   مستر فرمن    مس لوئيز شومن نوشت .بنوعيكه در ذهنش بود  انشإ ميكرد

نوبالك و دخترانش مس الما  يمسيس اميل. در بالد نمود يمقيم شد و سفر تبليغ متقدمات بالتيمور بعدًا در واشنگتن
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 ۱۳۲۷سياهان امريك سنه ايمان شد و ه ب نوبالك ساكن واشنگتن بواسطه آقا ميرزا ابوالفضل فائز يفن نوبالك و مس

هدايت  يتبليغ كرد و برا ياخر آوردند و در ممالك اروپ و در امريك خاصه در بوفالو و بالد بواسطه او ايمان

ساخت و مس  يرا مهتد يكثير هٴ مؤثره داد و در بوفالو و غيره عّد ينمود و خطابهها و كوشش بسيار يسياهان سع

واتس ساكن واشنگتن و  يديگر مسيس مار .نشر اين امر در آلمان گرديده ب كه ذكر شد موفق يالما نوبالك بنوع

بسيار در  يواقع شد مساع يتعرضات بسيار مبلغه آنان بود چون فائز بايمان شد بتبليغ پرداخت و مورد و يتياسوف

نفوس را جذب  مؤثره قلوب صدها در بالد پنسلوانيا اقدامات مؤثره بعمل آورد و بخطابات تبليغ نمود و مخصوصًا

 سال ديگر ه مراجعت كرد و ب بسر برده لبهاءدر جوار عنايت حضرت عبدا يرفته ايام حيفاه ب ۱۳۴۰كرد و بسال 

 

 --- ۱۱۹۹صفحه  ---

ديگر مسس  .تبليغ در مجامع ادا نمود يبرا ديگر كلنل فيلتس جرالد غالبًا در سفر بسر برده خطابهوفات يافت .     

هائله  پاناپوليس تبليغ مؤثر كرد و با اينكه در واقعه يدر شهر ايند دمات بسيار نمود مخصوصًادر تبليغ خ يمريم هن

صدمه اتومبيل ه در واشنگتن ب يهن زلزله سانفوراسيكو(سانفرانسيسكو)؟؟؟؟؟ خسارات عظيمه رسيد و شوهرش مستر

و بانواع خدمات امريه قيام  اختر بودفتور نياورد و سالها نويسنده و مساعد جريده نجم ب درگذشت در خدمات امريه

ه باتفاق مسيو دريفوس در عّكا مشرف ب ۱۹۰۱سال  در يبا حجب و حيا امريكائ يديگر مس سن در سن دختر .كرد

جهد  يگرديد در تحصيل زبان فارس بخدمت امر و تدريس مشغول لبهاءو در نزد بنات حضرت عبدا حضور شد

 يو الس انجليز و غيرهم نفوس كثيره را مهتد لها در سانفرانسيسكو و اكلندديگر مس آسيه ولكا پوالك سا .ميكرد

اجتماع مردم در تابستان برقرار  يبرا يلند را مدت يو اطراف رايت تبليغ برافراخت و محل اسكا ساخت و در شيكاغو

در پاريس  مل التحصيلديگر مس ژولت تامسن متولد واشنگتن نّقاش كا  شود .  ٰيابهامر  كرد تا موجب تبليغ و نشر

  بود نامدار لبهاءبحضرت عبدا يفراهم داشت و در تعلق روح يمعروف سالها در نيويورك در خانه اش مجامع امر

 --- ۱۲۰۰صفحه  ---



841 
 

حضرت  مريم ماكدوليته شهيره بدانطريق كه آن در شرح احوال يو آثار كثيره در حقش صدور يافت و رساله ا

برتينكهام در سال  يديگر مسس ايزابال د ديگر مسيس آسيه الن در واشنگتن .ن تاليف كردنوع رماه ب تبيين فرمودند

شد و در آن موقع بيش از چهار يا پنج تن در  ايمانه شوهرش در نيويورك بواسطه ابراهيم خواجه فائز ب با ۱۳۱۶

خانواده شان غالبًا از  اءضو چون اع از خانواده شوهرش ايمان آوردند يبديع نبودند و سپس بعض سلك اهل ايمان

شركت جستند و از  اعراض و تعّرض پيش آوردند و از او بريدند و تمامت اقارب در ايذايش قسيسان بودند تنّفر و

و معذلك با  فيما بينشان نشر يافت لبهاءدر حق حضرت عبدا يمفتريات جانب قسيسان ساكن بيروت و شام و غيرهما

 بانان تعرض كرده ديوانه خواندند و يپرداخت و بسيار  ٰيابهنشر امر ه ب شوهرش مدت چهار سال در نيويورك

زيسته مورد الطاف كثيره گرديد و آثار  لبهاءعبدا در جوار افضال حضرت يمسخره نمودند و او دوباره بعّكا رفته ايام

را تبليغ  يو جمعتاسيس كرد  يبهائ يدين در شهر فيالدلفيا بسر برده درس يحقش صدور يافت و چند عديده در

 .گشتند يبواسطه او مهتد يو كثير كرد و مبلغه ساخت

 --- ۱۲۰۱صفحه  ---

 ايمانه بواسطه آقا ميرزا ابولفضل فائز ب ۱۳۱۹كه در سال  هنن و زنش مسس لولين هنن يديگر مستر ژوزف هانر    

طالب  ير خانه شانرا در واشنگتن برافّعال گرديد و د از احبإ يشد و بعدًا مستر ژوزف هن قبول اين امر نمود و يك

 يديگر مسس هوپر در ايتاگا و هم مسس گتسز خدمات .تبليغيه نمودند يو اجتماع احباب گشودند و سفرها هدايت

جميله  ينيويورك و بركلين مساع ديگر مس اويت لوئيز كرونر معلمه در مدارس عليا در .انجام دادند يتبليغ اهال در

مسيس ديكن و دخترش مسس لوئيس  .ا بسمع تالميذ و آموزگاران رساندر  ٰيابه مدرسه امردر تبليغ نمود و در 

 يديگر هواروس استروون باتفاق مستر ريم .ر كلمات و معارف بديعه خدمت نمودبوده در نش  ٰيابه امره منجذب ب

ويلهلم ساكن  يمستر را .جا آورده بسيار در تبليغ ب يتبليغ بهندوستان كرد و در بالتيمور مساع يسفر برا ۱۹۱۰ بسال

امريه پيشقدم بود  شدند و سالها در انواع خدمات  ٰيابهو مادرش و او منجذب بامر  نيويورك تاجر قهوه كه پدر
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و  وافر داشت يو غيرها سهم يگشت و در خدمات مال يدر پ يپ نيويورك و نماينده كنونشن يعضو محفل روحان

 و اقوال مطايبة پر معانيش در بدايع االثار و غيرها مذكور  مينمود و احوال روحانيه يارسال مراسالت امرّيه را تصّد

 --- ۱۲۰۲صفحه  ---

شهرت داشت و  يكمال روحانيت و ايمان بهائه و ب سن . ل از آحاد اوليه اهل ايمان امريكا يدكتر مود .است    

طهران شده در خيابان عإل الدوله خانه و  دم وار ۱۹۱۰ه.ق  ۱۳۲۸اين امر با دكتر كالك بسال ه ب خدمت يبرا

مؤسس آن بيمارستان نمود و  يبهائ يمريضخانه صحت نيز رفته مشاركت و مساهمت با دكترهاه و ب محكمه گرفت

با او در طهران بيادگار  يازو و از مجالس مجلل يخدمات امريه موفق گشت و عكسهائ انواعه سالها در طهران ب

كه از مالقات آقا ميرزا ابوالفضل استقاصه بسيار نمود  مكسويل ساكن مونتريال كانادا يو . سديگر مسس . ل .باشد،مي

مبلغين و مسافرين و اجتماعات امريه بود و  كثير گرديد و خانه اش محل تبليغ و مالقات و ورد هٴ  هدايت عّد سبب

دايع االثار مذكور است و او و شوهرش ب در مونتريال در كتاب لبهاءدر اّيام اقامت حضرت عبدا از احوالش يشرح

از سياهان و ساكن واشتگتن  يمستر گريگر. فائز شدند يبنت مجلله اش عاقبت بمقام جليل مستر مكسويل و خصوصًا

بجنوب اياالت  يه.ق سفر تبليغ ۱۳۲۸م _  ۱۹۲۰ ساله در بالد امريكا انجام داد و ب  ٰيابهدر نشر امر  يبسيار خدمات

تشرف حاصل نمود و ازدواجش با خانم سفيد  رفته لبهاءبمحضر حضرت عبدا يسفر ۱۳۲۹ر سال نمود و د متحده

 .ي و مؤثر در القإ خطابات بودو روحان فصيح ياقامت آنحضرت در واشنگتن واقع گشت و او را نطق نژاد در اّيام

 

 --- ۱۲۰۳صفحه  ---

فائز بايمان  ۱۳۱۶ ساله داج و زنش از قدما امريكا ب يديگر مستر ارثور پيلبور  ديگر مسس ماكنيل در واشنگتن     

 يو مجلس آرائ يرسيدند و در خدمات ميهمان نواز لبهاءحضرت عبدا زيارته عّكا كرد به ب يشدند و با هم سفر

محترمه مؤمنه مجلس آرإ در صف اول مؤمنات ساكن  ديگر مسيس كلوديا كولس  .در خانه خود ممتاز بود

اهل كولورادو  ديگر مسيس لش ساكن شيكاگو مسيس برايانت از .درگذشت ۱۳۴۰لندن بسال  عاقبت در و واشنگتن
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محافل سالها  كارد در واشنگتن مس امبروز ساكن بالتيمور در تبليغ و عقد مس ماسن ساكن شيكاگو مسيس استور

مسس  ذول داشت .مب يمساع  ٰيابهكنادا در عقد مجامع و ترويج امر  خدمت نمود مستر ودكاك ساكن منتريال

 مستر اكنو ساكن شيكاغو مسس اواسل ساكن شيكاغو كودال و دخترش مسس اال كوپر ساكن سانفرانسيسكو

مسس كينبس  .در خدمات امر بود يباختر و ساع نجم يمستر ويندست ساكن شيكاگو سالها مدير قسمت انگليس

 يتابستانها بگرين ايكر حضور يافته سع منعقد ميداشت و در ساكن نيويورك غالبًا در خانه خود مجمع احبا

 

 --- ۱۲۰۴صفحه  ---

آنجا تاسيس كلنيال پيج كرد كه  يساعت مسس بارنيتس ساكن واشنگتن كه در مسافت چهار در خدمات امريه نمود .

ربرن مستر و مسس ونتي .نمودند در آنجا رفته زير چادرها و اشجار سبز و خرم تفرج و هم تبليغ يدر سالها عده بسيار

مسيس جوزفين كولس ساكن  .مجالس و محافل باشكوه منعقد ساخت در سانفرانسيسكو و الس انجليز و غيره

 حاصل كرد . تشرف لبهاءحضرت عبدا يدر جوار فضل و عطا يعّكا رفته ايامه ب ۱۳۲۱واشنگتن در سال 

. تاسيس گرديد يشده محفل روحان يكه بعدًا مركز در شهر فيالدلفيا گرديد  ٰيابهمسيس هرفان موجب ورود امر   

بهند  يسفر كرد و نيز حسب االمر با مسيو دريفوس سفر لبهاءبحضور حضرت عبدا ۱۳۲۱اسپراك بسال  يمستر سدن

در طهران انتخاب گشت پس بحيفا رفته در  بايران آمد و مدير مدرسه تربيت يبا مستر ريم ۱۳۲۸سال ه و ب نمود و

 ازدواج يافت . يبا دختر ميرزا اسد الّله اصفهان بسر برد و يايام محضر آن حضرت

  (پارسنز)ديگر مسيس پارنز .و غيرها يخدمات مال ديگر مسيس كالينز از محترمات مؤمنات و پيشقدم در انواع    

   --- ۱۲۰۵صفحه  ---

و در قريه  اش،در خانه لبهاءاز احوالش و از اقامت حضرت عبدا يكه تقصيلمتموله از اهل واشنگتن خانم مجلله 

و  يرفته و در خدمات مال لبهاءزيارت حضرت عبداه ب حيفاه ب يملكيش و غيرها در بدايع آالثار مرقوم و او سفر



844 
 

ديگر مستر لنت از بهائيان متقدم  ديگر دكتر ايولين از اهل سانفرانسيسكو در راه اين امر همواره پيشقدم بود . غيرها

 امريه ساكن بستن . هميشه در خدمات

در حدود سال  ياشتعال و انجذاب آراسته بود و نوبت اول در امريكا بكمال يديگر مستر هورا از مؤمنين سالها   

و متمول و متخلق و خطيب و سالها  راندال اهل بستن از بزرگان بهائيان يديگر مستر هر .در عّكا زيارت رفت ۱۹۰۰

 ئله بزيارت رفت .بحيفا با عا يامريكا بود و سفر بهائيان يرئيس محفل مل

و شايد  يگيريفيلد متولد شد و بعد از رشد شغلش ماهينگ در شهر اسپر ۱۸۴۷فوريه  ۲۲ديگر ترنتن چيس در     

كرد و چند سال ،تجسس مي يو مذاهب هم داشت و در اديان يدر صحنه سينما هم بود و سرشت دين يآوازخوان

كرد و از ،مي يهمه عقايد مهربان ال تجسس داشت و با معتقدينسوئد نبرگ شد و معذالك ح اخير از پيروان ايمانوئل

 مقاالت و رساالت يشدت عالقه دين

 --- ۱۲۰۶صفحه  ---

از آشنايان بديدارش آمد و خواهش كرد تا ترنتن  يمينوشت كه يك يشعر يو اشعار در توصيف حق نوشت و روز

تازه آمده و ميگويد مظهر موعود ظاهر  يه شخصخبر داد ك ياز آن اشعار را برايش خواند آنگاه بو يچيس قسمت

رسيدند و بهائيان امريكا در  ابراهيم خير الّله يطلب كرد تا با هم بمالقات آن شخص يعن گرديد و با كمال اشتياق

ترنتن چيس و ، ,،ادوارد دنيس ,، مسس ماريان ميلر ,چهار تن را نام ميبرد ويليام جيمز آنجا يصف اول مؤمنين بهائ

بيمه ايالت شيكاگو را  هٴ شعب ويليام جيمز بود و ترنتن چيس بعد از ايمانش چون رياست اين آشنايش همان شايد

و مكاتبه با آنها  را تشويق كرد سفر ميكرد و نشر اين امر ميداد و او هميشه بهائيان يدر پ يهمين وسيله په داشت ب

نكرد  يش در دست ميباشد و در موقع فتنه خير الّله ازو پيرواشعار از مكاتيب و كتابها و مقاالت و ينمود و بسيار،مي

مكنونه كلمات خوب  يميكرد كه معان يقاموسها سع و در كمك بدكتر فريد در ترجمه كلمات مكنونه بواسطه

فكرانش دچار مخالفت بسيار گرديد و  و قلت هم يتشكيل محفل روحان يشود و او در سعيش برا يمفهوم و
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آنها ببهائيان پيشنهاد  يشدند كه اسام حاضر يدر محفل بنام بيت العدل مستر ويندست و بعض ورحض يبدعوت او برا

 شد و زنان هم حق عضويت يافتند يگشتند محفل تاسيس يافت و بعدًا كه بنام محفل روحان شد و چون مقبول

 --- ۱۲۰۷صفحه  ---

منتقل بكاليفورنيا شد و او  و بعد از مراجعت بعّكا تشرف حاصل كرد ۱۹۰۷چيس در سال  نبود ترنتن يديگر اشكال

و انجذابش  يتشرف را نوشت و در آن چهار روز ايام تشرف اطالعات امر ازين يشرح يدر رساله بنام دوكليل

 مورد مالطفت بود و بواسطه ضديتها در عّكا بيش از آن مدت غايته كمال رسيد و به ب لبهاءنسبت بحضرت عبدا

مباركه و باغ رضوان در حاليكه برميگشت در حيفا  و با همراهانش بعد از زيارت روضهمصلحت اقامت نبود و ا

فرمود و مستر چيس بانگلستان رفت و باالخره  لبهاءسفر ديگرش حضرت عبدا يو باميد وعده بود كه برا ميگريست

 امريكا درگذشت .ه از ورود آن حضرت ب چند روز قبل

مالقات و ه تجارت رفت و در آنجا ب يامريكا براه بود و ب ولد در لندن و تاجراالصل مت يديگر هايدوان انگليس    

ه و خدمات بسيار كرد و ب يروحان يسفرها از بهائيان ايمان آورد و با مبلغش مستر واردفيتز يبعض صحبت

در مسافرت مصاحبت و معاشر بود و  لواكسينگر و غيرهما يزتجارتش رفته با ترنتن چيس و مس يسانفرانسيسكو برا

خدمت  يو بعد از آن هم غايت منجذب شده در شهر سانفرانسيسكو مشرف و ب ۱۹۱۲ ساله ب لبهاءحضرت عبدا

 استراليا كرده ب نشر امر و مهاجرت با زنش مهاجرت ياطاعت امر آن حضرت برا محض ۱۹۱۸بتبليغ كرد و در سال 

 --- ۱۲۰۸صفحه  ---

كشور پهناور  استرالياست و مستر ويتاگر را تبليغ كرد و در آن ياولين بهائ وپياده شدند و ا يسيدنه ب ۱۹۱۹و در سال 

 درگذشت . يدر سيدن ۱۹۴۱معروف است در  كردند و باالخره دان كه وفا و دردان يسير و تبليغ هم

اپون و داخله هند و ممالك برما و جاوه و ژ يكراچه ب ۱۹۳۷ _ و سال ۱۹۲۶ديگر مستر شفلخر از جمله در سال     

 هند و ممالك برما سفر و تبليغ كرد . در داخله ۱۹۲۵و تبليغ كرد و مسس شفلخر از آن جمله در سال  سفر
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ليتل در واشنگتن  يمس مار مس هلن مس     مسيس كلوديا استوارت كلز مستر و مسيس گرين ليف مستر و ودوارد

مقدم در  يمؤمن و خردمند و بس يمرددر نيويورك  يمستر ميلز وكيل حقوق مسس ماكارت اسپرك در بوفالو

مسيس كرنين ترو در شيكاگو محفل  .در انواع خدمات بود امريكا و كوشا يو سالها رئيس محفل مل يتشكيالت بهائ

بسيار كرد و در تبليغ كوشا بود  و در تاسيس مشرق االذكار مدخليت تامه داشت و صرف مال تاسيس نمود يروحان

 يمادر بيجر در نيويورك و در گرين ايكر هم تشرف جست . لبهاءحضرت عبدا مباركحيفا در محضر ه ب يو نوبت

 .تاب ايقان و كلمات مكنونه مينمودك اين امر خصوصًا تدريس يو تدريس آثار و عقايد و استدالل برا تبليغ كرد

 

 --- ۱۲۰۹صفحه  ---

 يز : " واشنگتن امة الّله مسيس پوكا هانتاساوست قوله العز االسود در حق يمسيس پوكا هانتاس اول مؤمن در بن    

 و بهدايت يو بنشر نفحات پرداخت يميان آنقوم اول مؤمن امة الّله شكر كن خدا را كه در يعليها بهإ الّله هو الّله ا

رويت روشن و خويت دلپسند و بويت معطر گردد  اميدوارم كه  ٰيابهاز فضل و عنايت جمال  يديگران برخاست

و در ميان آن  يمستبشر بنفحات الّله گرد و بجان ياز بشارت كبر ش شنوا و بزبان گويا و بدل ممّلوو گو بديده بينا

معدن نور است تو نيز  يسياه دارد ول مردمك ديده هر چند لون يو ممتأل از نور گرد ينفوس پرداز قوم بتربيت

نورًا و سراجًا و هاجًا و  يرب اجعلن و ايقان پس در نهايت اطمينان يبار يباشد نه رو ينوران بايد يخو يچنان شو

سائر امإ الرحمن را از قبل من نهايت  بفرما احبا و  ٰيبهانّور القلوب بضيإ الساطع من ملكوتك اال ينجمًا بازعًا حت

 ع "،ع    ٰيبهاال لبهاءكن و عليك ا بيان يمحبت و مهربان

را هدايت كرد و او بژاپون رفت تبليغات  يرفت جمع ولولوهون هٴ  در جزير يمسيس اكنس الكساندر بجزائر هاو   

در امريكا رسيد و  لبهاءحضرت عبدا م فائز بايمان شد و بزيارت ۱۹۱۰مارثا روت كه تقريبًا در حدود  كرد ميس

 يبتدريج در خدمات قلم

 --- ۱۲۱۰صفحه  ---
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 و داخله هند يببمبئ ۱۹۳۱آن جمله در سال يافت و از  موفقيت ينشر اين امر در ممالك بسيار يدر جرائد و سفر برا

 و بژاپون تبليغات كردند . هونولولو يو برما سفر و تبليغ كرد . مستر و مسيس ادكر هم بهاوا

پرفسور استانو     يايكوموشيزوك يمستر سايك     يمستر انيوپ    يترا يمستر توكو جيرا ژاپون : يتازه تصديقها

 يامريكا كه شرح اسام از رجال و نسوان مشهور در ممالك غرب خصوصًا در يو كثير ودكاپ    مس مارين جاك

 .و احوال مورث تطويل ميگردد

 شيكاگو يه.ق احبا ۱۳۲۱م  ۱۹۰۴سابق آورديم در سال  در بخش هٴ مشرق االذكار بنوعيكه شم اءو اّما كيفّيت بن   

آن مملكت همفكر و شريك خود سازند و  ياحبا فكر تأسيس مشرق االذكار شدند و همت گماشتند كه تمامته ب

كه از  ييافت و بواسطه زائرين امريكائ در تشويق باين مقصد صدور لبهاءمفصل از قلم حضرت عبدا چون مرقومات

منتشر كردند اين فكر  سوق باين مقصد يبرا يابالغات متتابعه فرمودند احبا اوراق ارض مقصود عودت ميكردند

حسب القدرة  يشروع بگرد آوردن اعانات نمودند و اشخاص و مجامع بهائ ۱۹۰۷ – ۱۳۲۵تعميم گرفت و در سال 

 چنين صادر فرمودند : " تأسيس مشرق االذكار در يخطاب در ضمن لبهاءمساعدت كردند و حضرت عبدا

 --- ۱۲۱۱صفحه  ---

 ديگر " در عشق آباد يبنزول تائيد رب متعال " و در خطا پروردگار و يآن ديار بسيار مهم است و سبب حصول رضا

 مشرق االذكار ينمودند كه سبب اجتماع كلمه شد شما نيز بنا ياله يمشرق االذكار و اسباب الفت و اتحاد احبا يبنا

كه باالتفاق بتأسيس مشرق االذكار پردازند " و در  احبإ و امإ رحمن نمائيد يرا در امريكا اسباب اتحاد و يگانگ

مشرق  هٴ  شده مرقوم نموده بوديد مسئل مشرق االذكار كه در شيكاگو ابتياع ديگر " در خصوص زمين يخطاب

اين بنيان بلند شود و بعد در  است البته بايد جميع ياران بكوشند كه حال در شيكاگو ياله االذكار از اعظم اساس

شرق االذكار از اعظم م " اعانه كه در خصوص مشرق االذكار نموده ايد بسيار مقبول سائر جهات " و در خطاب ديگر

مربوط باسپتال و  بسيار است مشرق االذكار اگر چه محل عبادت است و لكن است و تفرعاتش يتأسيسات عالم انسان

باين پنج چيز  و مدرسه تدريس علوم عاليه است هر مشرق االذكار مربوط اجزا خانه و مسافرخانه و مكتب اطفال ايتام
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و  تأسيس شود بتدريج اسپتال و مكتب و مدرسه و اجزا خانه شرق االذكاراست اميدوارم كه در امريكا حال م

 مهم  اين تفصيل را بفرمايند تا بدانند كه مشرق االذكار چقدر يياران الهه مسافرخانه نيز در نهايت انتظام تربيت يابد ب

 --- ۱۲۱۲صفحه  ---

 اءگر " و اما در خصوص بنيد يدر خطاب جهت مكمل است " واست مجرد عبارت از محل عبادت نيست بلكه از هر 

 بنا شود زيرا اگر در مواقع متعدده مباشرت گردد در يبزود هيكل حال بايد جميع احبا متفق شوند تا در يكجا هيكل

هيكل نموده اند البته اعانت بانجا احسن و الزم اء بن هيچ جا اتمام نپذيرد و چون در شيكاغو پيش از همه جا تصور

مهيا و حاضر شود  يدر نيويورك اگر عمارت در يكجا تأسيس شد در همه جا تأسيس خواهد شد و اماو چون . است

در نهايت متانت و صفا و  يهياكل الّلهاءگردد ولو باستيجار باشد بسيار موافق است انش ياله يكه محل اجتماع احبا

نيويورك " و در  الخصوص يو منظر در جميع بالد امريك تأسيس خواهد شد عل ظريف و لطيف و خوش وضع

جميع  در جميع ايران شهرت يافته و اهميت حاصل نموده انظار از ديگر " مسئله مشرق االذكار شيكاگو يخطاب

 مباشرت ببنا گردد لهذا شما بايد بنهايت قوت و همت در ترويج اطراف متوجه اين قضيه گشته همه منتظر آن اند كه

تمام زمين خريده شود و  ينمائيد كه انشإ الّله بزود شيد و تشويق و تحريصبنيان مشرق االذكار در شيكاغو بكو

روسيه و قفقاز يا امر بمعاونت در باب بنإ  بهند و ايران و تركستان لبهاءبنا گردد " و بالجمله حضرت عبدا مباشرت

 ر بتمامت بالد اياالت كردند و خب شروع بجمع آوردن اعانات ۱۳۲۵فرمودند و احّبا در سال  مشرق االذكار امريكا

 --- ۱۲۱۳صفحه  ---

نگاشتيم اولين نمايندگان  چنانكه در بخش سابق ۱۳۲۷و ممالك اروپا رفت و در سال و كانادا و  يمتحده شمال

تأسيس كرده اعالنات صادر  شيكاغو منعقد گرديد و قوانين و انتظامات نوشته كميته اجرائيه بهائيان آن مملكت در

و  يگرفتند بمبلغ س ساختمان مشرق االذكار در ساحل درياچه مشيگان در نظر يمين را كه برانمودند و وسعت ز

اروپ و اياالت  متدرجًا بپردازند و از ممالك يمتوال يوجوه را در سالها پنجهزار دوالر قيمت شد دستور داشتند كه

 وجوه و نقود يمت بجمع آورو هشت دوالر فراهم آمد و ه يو س و كندا مبلغ هفت هزار ششصد يمتحده شمال
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مبلغ هفت هزار و نود و دو دوالر اعانه  يو بالد عثمان گذاردند و در همان سال اول از ايران و هند و روسيه و مصر

را از گوش در آورد و بفروخت و  حاضر نداشت گوشواره خويش يزنان مومنات ايران چون نقود از يرفت و يك

اميد و نشاط بفكر بنإ  امريكا با كمال يپانصد تومان ارسال گشت و بدينطريق احبا اعّك ينقود بفرستاد و تنها از احبا

و امريك تأسيس  بنام انجمن ارتباط شرق و غرب ايران يدر واشنگتن هيئت مشرق االذكار شدند و در همين سال

رضوان منعقد  يامدستور رسيد كه باز مجمع ساليانه نمايندگان را در ا لبهاءگشت و چون از جانب حضرت عبدا

 يو فارس يدر شيكاغو منعقد گشت و تأسيس مجله مختصر انگليس دومين مجمع ۱۳۲۸سازند . در سال 

 --- ۱۲۱۴صفحه  ---

ميرزا احمد  يالبرت ويندست و مدير قسمت فارس يبنام پيامبر باختر نيز در همانسال گرديد كه مدير قسمت انگليس

در ايام سفرش در  ينمود و فاضل مازندران يفارس سهراب اداره قسمت يبجا يبعدًا دكتر ضيإ بغداد سهراب شدند و

گرين ايكر ( گرين عّكا ) پيس كاتا قلعه زمين  .را مينوشت يقسمت فارس لبهاءحسب امر حضرت عبدا آن كشور

نفوس  تأسيس يافت و همه ساله در فصل تابستان بواسطه مس سارا فارمر ۱۳۱۲واقع در ايالت اليوت در سال  خرم

و دانشمندان و ناطقين از هر قبيل حاضر شده نطق و  اديان و عقائد مختلفه شرق و غرب در آنجا مجتمع شده كثيره از

ادا نمود و   ٰيابهحضور يافته خطابه ها در امر  دادند و آقا ميرزا ابوالفضل در ايام اقامتش در امريكا بدانجا تعليم

دين اسالم خواند و در جرائد از قبيل روزنامه  آنجا مقاالت بليغه در باب حقانيتنيز در  يبركة الّله هند محّمد يمولو

 ثبت ۱۹۰۴ يكانون ثان ۳۰نيوز مورخه  يديل و روزنامه نيويورك ۱۹۰۴شباط  ۲۸واشنگتون مورخه  تايمس

 ؤمنين بدور دنيا آنجا گذشته شوق و حركت در م در سفرشان ۱۳۲۸و مستر استرودن بسال  يهونولولو مستر ريم

  يممالك غرب كه تفصيل آن مقتض و مجالس تنظيم بهتر يافت و ما در اينجا بهمين مقدار از اوضاعپ كردند ايجاد

 --- ۱۲۱۵صفحه  ---

 .اكتفا كرده كتاب را خاتمه ميدهيماست عليحده  يتدوين كتاب
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 و خاتمته الّتاسع ظهور الحق ويليه القسم  ثّم القسم اّلثا من من اقسام تاريخ

**************** 

 


