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 در باره مؤلف کتاب

جناب فاضل مازندراني که نام وي اسدالّله  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخِي بارفروشي, زبان دان, خّطاط و نويسنده بود. 

ميالدي) در شهر بابل (بارفروش سابق) مازندران توّلد يافت. تحصيالت مقّدماتي و  1880هجري قمري ( ١٢۹۸در تاريخ 

تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز جواني از فضالء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحّداد از دانشمندان 

شمار رفت.  در غالب معارف عصر چون فقه, ه شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زمان خويش ب

، اصول, ، کالم, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبّحر يافت. بر اثرمعاشرت و مذاکره با برخي از أحبای طهران 

بشارات  و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهٰی, از جمله لوح مبارک

مؤمن و مؤقن به أمر أعّز ابهٰی گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابالغ امر به 

رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و  "مّال محّمد کاظم خراسانيآخوند  

فتنه انگيزي و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. ولکن دراثر  ,کربال گرديد

کانادا است که خود کتابي  و  از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا

امريکا گشتند و حتي هيکل مبارک عباي خود را به  مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در

ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در اين امر مهم 

تألي « مت نيز دانش و حک ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ  »1 مبلغ کامل«   ايشان را ,مؤيد و مؤفق گشت

                                                            
جناب فاضل چنين ميفرمايند: "...  [همسر] افتخار خانمه ب ١٩١٩االطهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر  -دالبها ارواحنالرمسه حضرت عب  - 1

غير از ه و ب جز نشر نفحات ارزوئي ندارد .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ کاملشكر كن خدا را كه حضرت فاضل 
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خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءالّله و تاريخ امربديع  سر آمد  »2 ابوالفضائل

دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بودند. از آثار َمطبوع و ُمهّم جناب فاضل: تاريخ ظهورالحّق،, اسراراآلثارخصوصي,، 

رگ و دهها مقاالت منتشره در مجّالت بهائي در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود امروخلق, ،رهبران و رهروان بز

 ميالدي واقع گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر اهواز است.١۹۵۷جناب فاضل در شهر خّرمشهر به سال 

،دّوم، و سّوم را به تاريخ  ,مجّلدات اّول کتاب ظهورالحّق بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجّلد تأليف يافته است.

ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين  ,عهد اعلٰی اختصاص دادند. جلد سّوم اين کتاب در طهران انتشار يافت

. جلد سّوم که متّمم دو جّلد ديگر است شرح احوال حروف حي و 3به طبع رسيده است   1942-1940کتاب در حدود سال 

ضرت باب و بيان محّل و موقعيت اماکن متبّرکه امر در عهد اعلي است. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهّمه اصحاب ح

که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکترونيکي  مذّوو  اّولاما جلد تاريخيه است. 

وسيله اين  به H-Baha’iفايل در  Pdfنسخه تايپی آن به صورت  بهائي مطبوع گشت. که اکنون يک نسخه خطی و -در أچ

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

پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهٰی تخصيص دادند. مجّلدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءالّله و  ,مجّلدات چهارم 

ميالدی در آلمان به  ٢٠١١و احباب عصر حضرت بهاءالّله است. جلد چهارم در سال جلد ششم در مورد حيات قدماء و شهداء 

که  عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه وسيله 

بهائي مطبوع گشت. که  -رونيکي در أچتاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي آنها به صورت الکت

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

 طبع آراسته گشته است. 

                                                                                                                                                                                                                  
 -١امرو خلق جلد  ساند ...(ركاخ مالاعلي ه ي در گلشن امكان غرس نموده كه شاخ رحماني بترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درخت

 ) ١۶صفحه م 
 
 ه ّي) مندرج درنشرRoy Wilhelmلهلم ( ياعزاز ايادي امرالّله جناب ُري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب - 2
)Star of the West ٢۵۷ صفحه -ميالدی 1921 -1922ازدهم ، ي) نجم باختر مجّلد . 
 
ايـران  مّلـی روحـانی محفـل بـه خطـاب مـيالدی 1943 جوالي 1 مطابق بديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸استخراج ار لوح مبارک مورخه  - 3

مـابقي بايـد  ,زجـائ نمودنـد بـه آن مباشرت که ارجمند جناب استدالليه و فاضل جناب تاريخ کتاب از جلد يک طبع  بنويس، فرمودند: 
از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی  ۴۷۸( صفحه زيرا مخالف اوامر حکومت است.  ,و رسائل بالمره ممنوعتوقيف گردد و طبع کتب 

ط ) به اين معنـا مـی  -284 –و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديد جلد سوم آمده است عبارت (م  امراهللا خطاب به محفل مّلی ايران)
 در را کتـاب ايـن طبـع ٢۴۵ شمارهپيام بهائی   هٴازردگان ) و ط = طهران . در مجل= آزردگان ( جناب رحمت اهللا  284مطبعه،  –باشد م 

 ه است.نمود ثبت 1942 -1940 سالهای مطابق شمسی هجری ١٣٢٠-١٣١۹ حدود سالهای
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مرکز زمان  مجّلدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث

به زيور طبع  [عادل شفيع پور]وسيله اين جانب  به  Baha’i-Hميثاق است که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

آراسته گشته است. مجّلد هشتم در مورد حيات قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو 

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

بديع ترقيم و  ١٠٠مجّلد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد واليت حضرت ولي امرالّله و حوادث مربوط به آن است که تا سنه 

به زيور طبع  [عادل شفيع پور] وسيله اين جانب به Baha’i-Hنگارش يافت. اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

 آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

پس از وصول يکي از مجّلدات تاريخ ظهورالحّق خطاب به جناب  ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امرالّله در ابالغيه موّرخه 

آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي  هٴالّشهم الّنبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهرأيهاالفاضل الجليل  « فاضل ميفرمايند :

جمال احديه آني از ياد نرود. مال أعلي و سکان فردوس ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد 

 . انتهئ» 4 ستأييد را دائمًا ليًال و نهارًا از حضرت خّفي االلطاف متمّني و ملتم

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ست . در ابالغيه جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده ا ٩هللا در ااز جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امر -4

كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز ١٩٣٨فوريه  ٢٦مبارك مورخه 

ياد نرود جمال احديه آني از  موطن اصلي بيانه : ...ايهالفاضل الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در

 ) ٢٣صفحه م  -١( امرو خلق جلد  ابهٰی تمجيد نمايند و تهنيت گويند. مالاعلي وسكان فردوس
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 سخنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجّلدات ظهورالحق

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

وم با حواشی و اضافات اصالح و اضافه گردد. و در اين تمام مطالب حتی االمکان در موارد لز ثانيًاصحيح گردد و و تاول تايپ 

کارتا آنجائی که مقدور بوده است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجّلدات در شرف تکميل است و در بعضی از 

به اطالع آن مجّلدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد 

 به امری آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه عزيزان و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله 

 آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات مؤّسسه . جّلد سّوم و چهارم نيز به وسيله منتشر می،شودچاپ و عربی  و فارسی لسان

منتشر شد. با توجه با در طهران   مطبوعات امرئی مؤّسسه به وسيله جلد هشتم نيز  عربی چاپ و منتشر شد. و فارسی لسان به امری

اين سعی من در اين است که حتی االمکان در تکميل مجّلدات اول, دّوم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشااهللا 

شرف تايپ و تدوين  جلد ششم نيز در گرديدتدوين کامپيوتری و دّوم تکميل و  جلد اّول و البته تمام مجّلدات تکميل گردد.

توانند می، ,مکاتبه با اين جانب می باشند که مايل بهعزيزانی، اّما اينک جلد نهم تايپ و تدوين و تکميل گرديد. است.کامپيوتری 

 با اين جانب تماس حاصل نمايند. ]ADELSH09@GMAIL.COM[ ايميل آدرس با

 : عادل شفيع پور  يم احترامات فائقهبا تقد                                            
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 --- 3صفحه  --- 

 کتاب ظهورالحق

 بخش نهم تاريخ مفّصل امر بهائي

 

ر عهد و انوار نّي که ايام حاضره هجاريّ  در بيان حوادث کتاب ظهورالحق از بخشهاي نه گانه

در اين عالم تابان و  حضرت ولي امراهللا,  ابهٰي هٴغصن ممتاز سدر ,حضرت عبدالبهاء ميثاق

آن قلم معجز  هٴمطالب نبذه مناجات صادرهٴ خاتمقرن اول بهائي و در  هٴتا خاتم رخشان استُد

 گردد.،افتتاح ميشيم 
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 --- 4صفحه  ---

 ُهَوهللا

�نا وَ  وِل َمال�ِ  َرب وغِ َمشِس َو�ِدَک الَکرمي و َخفِّف ُمهُوَمنا ِبُزنُ   َابصاَر�َکة نَِرصَک املُبني و َاِنر َمالَذ� َاِزل کُُروبَنا ِبُزبُ

عاَدةِ  �ناَافتَح �يل ُوُجوِهنا َابواَب الس� نَک َرب �نا َافرِغ �َلَینا َصربًاِمن َ�ُ  ِبُمشاَهدة آٓ�ِت َامِرَک الَعظمي َرب

ِفَک و کُُتب ِايل َميتوا �اء و َاِذقنا َ�الَوة الَهناء و َارفَعنا مقامًاَاو�َدتَنا به يف ُحصُ  لر�

ُمل و الّطغیان ايل َميت هذا اجلُوُر و الُعدوان َهل لَنا ِمن  � الهَنا هذا الظ�

 َمأَٔمٍن االّ انت ال َو َحَرضة َرحامنيتِک انت ُم�ُري املُضَطّر�ن

 ملَلهوفني َادِرکنا َادِرکنا بفضلکانت َمسیُع ُد�اء ا

 � ربّنا ��ييٰ و الُختَیب آٓمالنا � مقصود

 العاملني و ارمح الّرامحني.

 بنده آٓس�تا�ش شوىق
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 --- 5صفحه  ---

 ميالدي 1921 **م بديعتشو ه سال هفتاد **ه.ش  1300  -ه .ق  1340واقعات سال 

و تلگرافهاي حضرت ورقه عليا  ٰیاز عالم ادن بهٰیو ا ٰیاسن وصول خبر حرقت اثر عروج مرکز عهد و پيمان"

 "همتاامر بي يو ُنسخ الواح وصايا و مقام يکتا ول

 بهائيان جهانتفصيل آورديم خبر محنت اثر افول نير درخشان عهد و پيمان ه ي که در آخر بخش هفتم ببه نوع 

و پيوسته مساعد و مرافق برادر مهرپرور و    و حکمت ابهٰي پرورده نير عظمتاز جانب حضرت ورقه عليا که 

ملکوت ابهٰي   ه عبدالبهاء ب -طهران باقرُأفو براي بهائيان ايران چنين تلگراف نمود: "  رسيدبزرگ خانواده بود 

اني که شوقي رّبٰی َأبه هٴصعود فرمود احّبا را اطالع دهيد." ورقه عليا و حضرت ولي امراهللا غصن بيهمال سدر

به سن بيست و هفت سالگي در کمبريج انگلستان با ادبيات عاليه  ،بخش سابق مطاوي دو درور بنوع مسط

اهل بها در فله و جمع  از جرائد رائجه خواند واقعه فاجعه را در بعضي ،سروکار داشتند قبل از وصول خبر حيفا

حترمه انگلستان ليدي بالمفيلد م بهائيه ايآنجا خبر يافته با شدت تأثر به سوگواري پرداختند و همگي خصوصًا 

مکاتيب از عائله  هايشان که به نوع غير ممکن البيان متأثر بودند پرداختند تا آنگاه ک احوالبه تسليت و مراقبت 

و بيشتر موجب تأثر گرديد و چندان بر  تشان رساندندخ وصايا مبارکه به حضرَسلهيه و حضرت ورقه عليا و نيز ُنآ

و روزي چند خود مستقيمًا به قبض  اکنونيفزود و احوال بنوعي جلوه نمود که گوئي تألم و هموم و غموم ب

نپردازند و به عهده عائله معظمه واگذارند و مصمم عزيمت به سوي حيفا شدند و به اتفاق  مّفوضهامور و شئون 

نيز حضرت ورقه عليا  ليدي معظمه روحانيه مذکوره بر کشتي روانه گشتند و ليدي با اعضاء خاندان رفيع ايشان و

تاليف و نشر  ،در انجام مراسم سوگواري شرکت جست و رساله را در شرح واقعه که در بخش هفتم ثبت نموديم

نشر خبر چون صاعقه  إبتدا و اّما تفصيل واقعه عظمي چنانکه در بخش مذکور شرح داديم چنين بود: که از .کرد

برخي إنتحار ن بهائيان محبان را دل بگذاخت و منصعق ساخت که بر اثر افول نير عظيم شهير بيهمال ميثاق چنا
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و اگر آثار مقدسه و تجربيات هشتاد ساله اين طايفه حفظ و شکيبائي نمي بخشود بسياري خود را به  خواستند

ممانعت از ُحُدوث بر به محافظت افراد و سوئي ديگر مسئولين جامعه سعي درنهايت ختند و ازنداا هالکت مي

به  بما ال جهانسال تآثيرات عظميه علم و اخالق آن موالي متصاعد الي  و در همينپرداختند فساد شّر و 

غالبًا سوگوار شده افرادًا و جمعًا در مجالس سوگواري بپا ايستاده متأثرانه  دانايان ملل و بزرگانبود که  ايجهدر

پادشاهي لندن مستشرقين  در انجمنبرون  خطابه در اظهار قدرداني و عزاداري ميکردند و حتي پرفسور ادوارد

و  جرائدرا در  هو بهائيان مصر و سوريه و فلسطين بعالوه تلگرافهاي مذکور خبر واقع خطابه پر سوز و گداز داد

 قهٴحضرت ور اندوه به حيفا اياب و ذهاب همي نمودند و صورت تگرافي کهاخبار منتشره خوانده در نهايت 

جريان  و صعود ايشان به جهتقوس براي تسليت بهائيان ايران  ٢١مطابق  ١۹٢٢سامبر د ٢١عليا از حيفا موّرخ 

) مجالس تذکر در تمام دنيا ١٣۰۰دي ج ١۶روز ششم ژانويه (مطابق  دواچيچنين بود: " طهران  دآتيه فرمودن

ارسال  سواددستورالعمل تعيين فرموده اند  الواح عهد خويش الوري در کتاب وصيت وولي ممنعقد حضرت 

و ُقري مجالس پر جمعيت و با سوز و گداز بر در کل بالد  ولي عمومخواهد شد احبا را اطالع دهيد. ورقه عليا" 

به دين صورت  تلگراف ١٣۰۰دي ج ١۶م ژانويه مطابق هفت موّرختا از حيفا پا گشت و بهائيان نگران ماندند  

ورقه عليا" و بعد از چندي الواح  ندي مرکز امر. کتاب وصيت مبارک ارسال شد، شوقي اف دواچي"طهران  رسيد 

 به محافل تذکر رسيد. و دروصايا عظمي که ايضًا در بخش هفتم ثبت کرديم 

 --- 6صفحه  ---

 ميالدي 2192 **م بديعتشو ه سال هفتاد **ه.ش  1300  -ه .ق  1340واقعات سال 

به هر جانب نگداشتند وهمه فراهم کرده کثيري  نسخ محدود در محافل بود ولي متدرجٌانسخ الواح وصايا  ابتدا

ي لوري الومشادي نمودند و الواح حضرت  ,گرفته سرودند و جشن وو به بانگ گفتند بهائيان اطمينان يافتند  جا

دسامبر  ٢۵مطابق  ١٣۴۰ماه ربيع الثاني همان سال   ٢۴انتشار يافت و در  در باره شان خطاب به آن حضرت و

 بهائيان هند و برما منعقد گرديد. شننوندوستان دومين کنبود که در ه ١۹٢١
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"توجه وحيد و شديد بهائيان و محافل روحاني به مرکز بديع و جديد و مقّدمه 

 رسميت و انتظام اکيد"

حضرت ولي امراهللا با نظر عميق و دقيقي که در نظم اداري اين امر داشتند و تنظيم و تقسيم محافل روحاني و 

کز حيفا را ميخواستند محفل روحاني حيفا را تأسيس فرمودند و اعضاء آن از رجال منتسبين و توحيد قواي مر

خادمين اين خانواده و امر مبين بودند و نزد حکومت معّرفي نمودند و وظايف معين و مشخص فرمود تا در امور 

عار اسم اعظم را نمايند و ِشو عقد کنند و رفع مشکالت و مفاسد  و حّلامري اقدامات  بيوتاتمالي و اماکن و 

مقرر کردند اسم نامه هاي محفل و به طرز زيباي جالب  ثابتينکه حضرت عبدالبهاء در نگين خاتم انگشت 

توّجهي با قيد سنين و شهور تاريخ بهائي قرار دادند و به نامه نگاري رسمي با ايجاد وحدت کامله و شوق ايمان 

انجمن عائله و خاندان حضرت عبدالبهاء را به مطابقيت و مرکزيت حضرت  اکيد و اشتمال بر اخبار را داشتند و

همه محافل روحاني توقيعات و دستورات صادر نموده به طريق رشاد سپري  با عليا برقرار نمودند که قهور

ه فرمايند و در عين آن احوال محافل روحاني معظم جهان مانند محفل روحاني طهران و محفل مّلي اياالت مّتحد

امريکا و کانادا و محفل هند و برما و محفل عشق آباد و بادکوبه و بغداد ومصر و انگلستان و آلمان و استراليا و 

 عريضه نگاري و دستورخواهي به محضر مبارک آن حضرت نمودند توجه و انقياد و بنايغيرها بي نهايت 

نگاشته  ١٣٠٠برج دلو   ١٨به تاريخ  محفل روحاني طهران است کهضه ذيل صورت اولين عري مهو نا نهادند

 ارسال داشتند:

وز گردد. سيدنا و ندحضور مبارک سيدنا و موالنا و مرکز امر رّبنا االبهٰي   حضرت شوقي افندي رّباني روحنا فداه شرف ا" 

کوت ابهٰي   نه بقدري صعود موالنا االعظم و منجي االمم حضرت مولي الوري به مل ثهچه حاد موالنا و مرکز ربنا االبهٰي   اگر

اين فانيان تحّمل مصائب عظماي آنرا بنمايد ولي چون هيکل انور اقدس حضرت  ،عظيم است که قلبها و جانها سوزان و گدازان

عبدالبهاء ارواح المخلصين لرمس اطهره الفداء قبل از صعود مبارک جميع احباي الهي را امر به صبر و سکون فرموده اند آتش 

رّباني در تعيين و تسّلي دهندهٴٴٴ  قهن و هجران را به آب اصطبار تسکين داده منتظر ظهور قضاي الهي و مشيت مطلجانسوز حرما

جديد و مرکز عهد مجيد بوديم تا اينکه بشارت روح بخش نزول کتاب وصيت و تعيين مرکز مقّدس امر حضرت احديت 
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دگان و جميع احباي الهي را تسّلي و مسّرت بي پايان بخشيد. لهذا حمد و تلگرافًا واصل و قلوب محترقه و جانهاي افسردهٴٴٴ اين بن

 قدم  جّل ذکره االعظم و به آستان مقّدس حضرت مولي الوريشکر ماالنهايه به ساحت کبريايي جمال

 --- 7صفحه  ---

نين و متوّجهين را حضرت مولي الوري و منجي االمم تقديم ميداريم که به صرف فضل و موهبت در اين ظهور اعظم مؤم

تعيين و تصريح مرکز عهد و مرجع امر خود از شدائد امتحانات و افتتانات امم قبل نجات بخشيد و کل را به شاهراه  طهبواس

اطاعت و انقياد مرکز امر منصوص و مشهود هدايت فرمود لهذا کّل از حقيقت فؤاد و صميم جان و روان خود مّتفقًا 

طاعت وانقياد حقيقي خود را به ساحت مقدس آن مرکز جديد امر رّب مجيد تقديم و متضّرعًا شکرگذاري و جان نثاري و ا

رجاي تأييد و توفيق بر خدمت از ملکوت امنع ابهٰي   داريم ضمنًا جسارت ورزيده مختصري از اقدامات محفل روحاني پس از 

را به طريق الواح مبارکه به صبر و  ءوص جميع احباصمخ هوصول خبر جانگداز صعود مبارک بعرض ميرسانيم. اّوال توسط بياني

ديگري عموم احباي الهي را به اّتفاق و  هد. ثانيًا توسط بيانييسکون متذّکر و از اجراي مراسم عزاداري صوري ممانعت بعمل آ

ل منافقين نشر داده شد ثالثًا اّتحاد دعوت نموده و مفاد بيانات مبارکهٴ اخيره در بيداري و هشياري احباب براي منع از نفوذ و اخال

جديدي قيام به خدمتگذاري گرديد و با  سه شب قرار داده و با روح و نيت خالصهٴٴ ه ايجلسات محفل را ابتدا هر شب و بعد هفت

حاد مکاتبات و مخابرات الزمه بعمل آمده و از جميع نقاط بحمداهللا و عونه اخبار مسّرت انگيز قيام و ات  اطرافجميع واليات و 

ژانويه حسب االمر تلگرافي در تمام نقاط و بالد ايران و طهران  2و وحدت عموم احباي الهي واصل گرديد. رابعًا در يوم 

اخير براي يکي از احباي الهي يعني جناب بديع اهللا خان  همحافل تذّکر در نهايت توّجه و روحانيت منعقد گرديد. خامسًا قضي

رخ داد که يکي از اجزاء زيردست مشاراليه نسبت به او اسائه ادب نموده و براي فرار از تعقيب و دولتي  هرئيس انبار قّل مصباح

مجازات فرياد و غوغائي برپا کرد که العياذ باهللا جناب آقا ميرزا بديع اهللا خان نسبت به مقام مقدس حضرت محّمد جسارت 

يج و فتنه بزرگي در تمام شهر برپا کرد بقسمي که حکومت نموده اين تهمت و افتراء را نزد علماي متعّصب و مفسدين ترو

بزرگي  هفتنمجبورًا از جناب ميرزا بديع اهللا خان تقاضا نمود که از ايران خارج و به قفقازيه برود چون بيم ميرفت که مبادا اشرار 

ليه و خروج جميع بهائيان را از مشارا ي ،شرع بي نهايت از دولت حکمي مصرًا گرديد و به سفر برپا نمايند مشاراليه مجبور

ادارات خواستار شده بعضي از مجّلات هم با آنها هم آواز گشتند. اين غوغا در بعضي بالد ديگر هم سرايت نمود از طرف 

محفل اقدامات ممکنه نزد هيئت دولت و حکومت نظامي و غيره بعمل آمد تا اينکه بمرور بحمد اهللا و عونه رفع غائله گرديد 

 سهب ميرزا بديع اهللا خان هنوز به حالت تبعيد باقي است. سادسًا چون از چند سال قبل به اين طرف همواره کتب مقدولي جنا
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توقيف ميشد و حتي يکي دو مرتبه در  و پستگمرک  ادارات امريه و نشريات و جرائد امري که از اطراف ميرسيد در

 ممانعت و سعي در رفعنشريات امري قليل و کمياب شده بود محفل  بندرعباس مبادرت به سوزاندن آنها نمودند و مطبوعات و

توسط حضرت اجّل پرنس در آثار مقدسه نمايد لهذا اينطور در نظر گرفت که  از اين ممانعت تامينتوقيف آنها و جلوگيري 

بطور خصوصي  محرمانه ويشان که از ا به اين قسمايران در مجمع اتفاق ملل شروع به اقدام اساسي نمايد  ارفع الّدولة نماينده

غيرقابل  وضعياتتوسط ايشان به مجمع اتفاق ملل  مليه ممالک مهّمه بخواهيم کهتقاضاي مساعدت شود و از محافل روحاني 

 احباي الهي را عرض  و فشار و زحمت برتحّمل 

 

 --- 8صفحه  ---

 و جمع اتفاق ملل حامي ملل مظلومه و اقليت هاي مللمن و تمّناي مداخله و اصالح اوضاع احّبا نمايند باين عنوان که چو عرض 

ممالک عالم است اين حزب مظلوم را که در ايران محروم و ممنوع از هر گونه حق حيات اجتماعي و مورد فشار و ايذاء و ظلم 

. محفل روحاني در اکثريت متعّصب واقع شده اند رسمًا حمايت نموده از دولت ايران تقاضاي بهبودي وضعيت آنها را بنمايند

که ميتوان اقدام اساسي کرد ولي قضيه را حال بحضور ميرسانيم که هر نوع امر مبارک صادر گردد از  داين زمينه تفکر نمو

هر نحوي که رأي مبارک باشد اطاعت و مجري شود. سابعًا جرايد حيفا ا بسکوت و تحّمل يا در اقدام بطوري که عرض شد ي

مزيد بر حرقت قلوب اين بندگان گرديد و براي نشر و ترويج  ،رک و نطقهاي ناطقين بود اخيرًا واصلکه حاوي وقايع صعود مبا

آنها در بين اغيار که بسيار نافع ومفيد بنظر ميآيد قرار شد کًال ترجمه و طبع شود. و اصل جرائد هم منتشر شود لهذا از حضور 

نسخه از جريده النفير نصف به طهران و  ارزهامر مبارک به ارسال مبارک تلگرافًا رجاء نموديم در صورت صالح و اقتضاء 

نصف به بغداد صادر گردد که در مقامات الزمه بين اغيار منتشر گردد. در خاتمه مخابرهٴٴٴ که به عنوان جناب آقا ميرزا غالمعلي 

روحاني است و اسامي اعضاء  عنايت ميشود مقصود محفل روحاني است يا خود ايشان و همچنين آدرس تلگراف محفل دواچي

     محضهٴٴ کل اين فانيان را به آستان مقّدس تقديم ميداريم. هٴحاليهٴٴ محفل روحاني ذيًال بعرض ميرسد و جانفشاني و عبوديت صرف

 " منشي محفل علي اکبر روحاني ميالني

 -٢وحاني ميالني جناب محّب السلطان ميرزاعلي اکبرخان ر -١صورت اسامي اعضاء محفل روحاني حاليه 

جناب آقا ميرزا اسحق  -۵جناب ميرزا آقاخان قائم مقامي  -۴جناب ميرزا احمد خان يزداني  -٣جناب باقراف 
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جناب  -۹جناب مّال بهرام  -۸جناب ميرزا رحيم خان ارجمند  -۷جناب آواره  -۶خان حقيقي کرمانشاهاني 

جناب عّزت اهللا خان عالئي  -١١ [افروخته]ر يونس خانجناب دکت -١۰ميرزا بديع اهللا خان مصباح که تبعيد شد 

جناب ميرزا عبدالصمد  -١۴جناب ميرزا غالمعلي خان دواچي  -١٣جناب ميرزا عبدالحسين خان نعيمي  -١٢

جناب ميرزا احمد راسخ  -١۷جناب دبير مؤيد  -١۶ [فرهنگي]جناب دکتر مسيح خان مسافر به رشت -١۵طراز 

جناب ميرزا اسحق  -٢۰جناب ميرزا نصراهللا خان رستگار طالقاني  -١۹ خان دوستدار جناب عطاءاهللا -١۸قزويني 

جناب حاجي سيد علي  -٢٣جناب شعاع اهللا خان عالئي  -٢٢جناب ميرزا ولي اهللا خان ورقا  -٢١خان مّتحده 

 اکبر آوارگان  

 از طرف رئيس احمد يزداني   مهر محفل روحاني 

 چنين بود: ١۹٢٣کانون  ٣٠به تاريخ  و توقيع مبارک صادر در جواب

بروحي يا احباءاهللا و امنائه   أفديکم نماينداعضاء محترم محفل مقّدس روحاني طهران حفظهم اهللا و .... مالحظه 

که راجع به اقدامات بهائيان امريکا براي الخ ....  .واصل گشت ٢۷٢٢محفل روحاني نمره  مهبين عباده ... اولين نا

 شرح دادند و توقيعي ديگر موّرخ را هم ذکاراالبناء مشرق 

 

 

 --- 9صفحه  ---

اعضاي محترمه محفل مقدس روحاني احباي الهي روحي لهم  طهبواس -، طهران١۹٢٢توقيعي ديگر موّرخ کانون، 

احّباي حقيقي جانفشان حضرت عبدالبهاء را در عبوديت آستان سهيم و شريک  - هواهللا. "الفدا مالحظه فرمايند

اميد وطيد اين بندهٴٴٴ شرمنده آنست که به عون و تأييد حضرت عبدالبهاء روحي لرمسه االطهر الفداء و به اثر  ....

منيره شان صادر است موفق به خدمتي گردد تا کسب استعداد و قابليت اين  صافيهٴٴ قهٴمحتراحبايش که از قلوب   ادعيهٴٴ
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ومشورت دوستان و صالحديد بيت العدل عموميه که به نّص عنايات مبذوله را نمايد و تعاون و تعاضد ياران 

 5" که عنقريب بتمامه ثبت ميشود مشروعه  قاطع مرجع کل امور است موفق به اجراي نصايح و وصاياي مبارکه

 ... طهران اعضاي محترمه محفل مقدس روحاني روحي فداهم مالحظه نمايند ١۹٢٢و توقيعي ديگر موّرخ شباط 

به لسان انگليزي که به عموم دوستان  یعموم مکتوباز  خهءان نثار حضرت عبدالبهاء ... نساحباي مخلص ج "

ارض مقصود بعد از صعود و مخابرات و مراسالت و  و وقوعات مبارکهٴ حضرت عبدالبهاء در تفصيل ايام اخير

بل ايام تحقق خواهد مقاالت جرائد راجع به اين مصيبت عظمي و نصايح الهيه و بشارات رحمانيهٴٴ که در مستق

اهللا ليدي بالمفيلد ستاره خانم که حال در ارض اقدس مقيم است نگاشته شده امة و مساعدتيافت به مشورت 

نزد جناب آقا ميرزا عبدالحسين نجل جناب آقا ميرزا محمد باقرخان ارسال شد تا ترجمه نموده محض  که در

 6"ارند.انتشار بين احباب نزد محفل روحاني طهران ارسال د

بهائيان در همين  ئيهٴٴو از جمله نواياي بيسابقه آنکه براي نظم و تکميل تشکيالت دستور بغايت متين اخذ احصا

طهران  ينهٴمدبرادران روحاني اعضاء محترمه محفل مقدس مبارک چنين بود:  ابالغيهسال فرمودند که صورت 

 هواهللا                                  :روحي لهم الفداء مالحظه فرمايند

 کهٴمبار هٴخان عازم مدين،حبيب روحاني جناب آقا ميرزا يوسفعلي امراهللا فداء  ثبوتکمروحي لخلوصکم و 

ايران چه  يهٴٴطهرانند تا شخصًا با اعضاي محترمه آن محفل مقدس مشورت تام نمايند و اگر چنانچه اوضاع حال

کلي حاصل نگردد و به حصن حصين امراهللا وهني حاصل نشود آن امري و چه سياسي اقتضا نمايد و موانع و مشا

محفل مقدس هيئتي از احباي با محّبت جانفشان مخلص تعيين نمايند تا اين هيئت با شخص مذکور در نهايت 

مؤمنين و مؤمنات از  دهٴٴٴحکمت و مالحظه وسکون و دّقت به تمام نقاط امريه در صفحات ايران مکاتبه نموده ع

احبا از نه تجاوز نموده باشد عليحده تعيين  دهٴٴٴو يک به باال در هر نقطه امري چه شهر و چه قريه که ع سن بيست

                                                            
   ۱: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢كه (توقيعات مبار - 5

  ۸: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه ( - 6 



 

 

14 

14 

احباء را تقديم نمايند تا محفل به ارض اقدس فورًا اطالع دهد. اين امر  دهٴٴٴنمايند و به محفل طهران اسامي يا ع

گردد که ادني هيجاني حاصل نشود و علنًا معلوم و بسيار مهم است ولي مشروط به اين است که به نحوي اقدام 

فال.  هٴدر بين اغيار حتي احبا واقع نشود مشروط به اين شرط است واالله واضح نگردد و بهيچوجه همهمه و غلغ

 ١۹٢٢با جناب خان در اين امر مهم مشورت و مذاکره تام فرمايند. شوقي مارچ 

از متحدالمال صادر کرده براي عموم محافل  نسخه در ُلفبارکه ماز ابالغيه  خه ايو محفل روحاني طهران نس

فل اايران فرستاد که صورت متحدالمال چنين بود: حضور محترم حضرات اعضاء محترم و امناء مفّخم مح

 ني سابقًا معروض شداببرحسب لوح مبارک ولي امراهللا حضرت شوقي ر بهٰي  مقدس روحاني عليهم بهاءاهللا اال

 --- 10صفحه  ---

احصائيه عموم ياران الهي را تهيه و به مرکز ارسال فرمايند تا  صورتارسال ميگردد الزم است  سواد آن لفًا مأًال 

به ساحت اقدس تقديم گردد لذا متمّني است که با رعايت کمال حکمت و متانت بقسمي که انتشاراتي راجع به 

احباي الهي را رجاًال  يهه که در جوف است صورت کّلآن حتي بين دوستان شايع نگردد و الزم است مطابق نمون

اين احصائيه براي  يهسال به باال توسط اشخاص معتمد امين تعيين و مرقوم دارند و چون ته 20و نساًء از سن 

امري است و اقدام و انجام آن شايد اندکي بطول انجامد  يهانتخابات جديد محافل روحاني و سائر مؤسسات عال

جمال اقدس ابهٰي    يهآتيه در ظل تأييدات غيب نهاز سن بيست به باال تعيين شده که ان شاءاهللا ساين است که 

شروع به انتخابات گردد و نيز براي عموميت اين احصائيه متمني است مراقبت کامل فرموده که در تمام قري و 

در آنجا محفوظ داشته و يک نسخه ي  موجود ميباشد احصائيه را ئاقصبات و بلوکات اطراف آن شهر نيز که احّب

به مهر و امضاي محفل مقدس روحاني طهران ارسال فرمائيد در خاتمه محترمًا تذکر داده ميشود که حسب ارادهٴٴٴ 

مبارک الزم است در هر نقطه که عدهٴٴٴ احباب از نه تجاوز ميکند حتي در قري و قصبات محفل روحاني تشکيل 

به تأسيس محافل روحاني در نقاطي که تاکنون محفل اقدامي اي احصائيه گردد و لهذا پس از تهيه صورته

 يهنداشته فرمايند و محفل روحاني طهران را نيز از تأسيس آنها مطلع فرمائيد. اميدواريم در اين امر مهم يعني ته
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روض گشته آن بساحت اقدس مع جهو حکمت قيام و اقدام خواهند فرمود که بزودي نتي متانتاحصائيه با نهايت 

منشي محفل علي اکبر              تا اوامر مبارکه منتهي به تحقق بشارات الهيه و سعادت عموميه است نازل گردد.

 روحاني ميالني 

 ١٣۰١ ايت ئيلسرطان  ٢۰جاي مهر محفل روحاني طهران احمد يزداني 

آنکه غالبًا از اخذ احصائيه و محفل روحاني طهران از محافل محلي ايران جداء اخذ احصائيه خواست و با 

جمعيت کم شود و استهمال ميکردند محفل تاکيد در اخذ احصائيه  به قّلتانديشه داشتند که رعب مردم نسبت 

شديده که به پيشرفت امر ابهٰي   در ممالک غربيه داشتند  قهبنوع حکمت نمود و نيز آن حضرت محض عال

ضل مازندراني را با عائله اش حسب تصميم عائله مبارکه براي ارسال به آوارهٴٴٴ تفتي را براي ارسال به اروپا و فا

امريکا خواستند در همين سال زائرين کمتر شرقي و غربي از مؤمنين براي درک محضرشان ذهاب و اياب 

 شدند که از آن جمله ميرزا يوسف خان ثابت وجداني مذکور آن ايام در حيفا بود.،مي

 

 باغضين الحق" "جوشش ناقضين سابق و جنبش

ميرزا محمدعلي ناقض اکبر با آنکه ميخواست در مراسم سوگواري حضرت مولي الوري دخالت نمايد و مقام و 

عليا که عالوه از مقام متعظم در سن نيز  قهمنصب خود را به تصّرف آرد و با دورباش از جانب حضرت ور

باز با ديگر ناقضان بال و پر  راه ُبردمان ابدي خود متقدم بودند و با اطالع از انتصاب حضرت ولي امراهللا بر حر

تا بيرجند و خرسف و غيرها در  اعتراضيه شان هٴ نقضيو مخالفت پخش نمود و اوراق  دعوتگشود و اوراق 

 رسيدبايران 

 --- 11صفحه  ---
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تي به عبري ناقض کرمانشاهي دست و پا نموده در بيت المقدس نشريابا قوتي شهرِت يهودي  رسيد وبدر ايران 

هجري (اورشليم) طبع في مطبعه  ١٣۴۰ذي الحجه  ١١کتاب ياقوت نيل ِسرو عربي و فارسي نظاير اين عبارت:" 

و با برخي  بپراکندکه لفظ و معنائي بغايت نامطبوع داشت در ايران  تاس نقضيهاوراق  در بيت المقدس (القدس)

تاب عهد ابهٰي   قد اصطفينا االکبر بعد االعظم و ديگر نشر نقض سفر کردند و به تمسک به نص ک به ُاميدديگر 

آنکه کليد  ١٣۴۰شديده شان در اين سنه  اهمال مأثورات راجع به اغصان در تثبيت مقام وي کوشيدند و از

روضه مبارکه ابهٰي   را از کليددار ثابت به زور گرفتند و ثابتين را راه ندادند ولي بدستور حضرت ولي امراهللا 

مندوب سامي فلسطين راجع به مقام آن حضرت کرده کليد را استرجاع نمودند و  تلگرافات بهجهان محافل 

ديگر اعمال شيواي مرکز عهد و پيمان ابهٰي   راجع به انحرافات ميرزا محمدعلي و  مبرهنالحقيقه بيانات في

نگونه کوششها مانند وصاياي معظمه ادني محلي برايش باقي نگذاشت و آمختصرش در نقض آنان  نکوهيده

آنان  مضادتقيام معاندت و  حهءآن حضرت در بحبو پيشگيرئيهاينوشداروي پس از مرگ سهراب بود و 

راجع بخسران مبين ناقضين به تمام و کمال مصداق پيدا کرد و به سقوط و فناء ابدي افتادند ولکن آتشي ديگر 

ندک اندک پديدار ميگشت و آن مخالفت غير از آتش نقض مذکور و شبيه به همان در تحت خاکستر ا

گروهي از معروفين منسوب به ثبوت در عهد وپيمان ابهٰي   و نيز جمعي از منتسبين به حضرت عبدالبهاء نسبت به 

مقام واليت عهد عظمي بود که خود آن حضرت ميديدند و ميدانستند و تأثر حزن شديد داشتند ولي محّبين و 

منتسبين   توقفشدت تأثر ايشان التفات نمي يافتند و اين تعّصب و   به ِسرِّودند و متعّلقين به ايشان بي خبر ب

امر حق هر چند هميشه و همه جا و نسبت به همه آنان بود ولي در قيام عظيم حضرت ولي  و أوليالهيه آمظاهر 

صيص و نبه تيکي آنکه در وصاياي حضرت عبدالبهاء  مستغرب و مستبعد شمرده ميگرديدامر بنوعي شد که 

که نسبت به آن به حّد و روافضي ذکر است و با همه اظهار ايمان و عالقه تثبيت و تاکيد و تهديد و وعيد 

و ديگر آنکه مخالفين در اينجا کمال  فضيع محّلي نداشتحضرت در جمع ثابتين بود وقوع چنين مخالفت 

بيانات بغايت کثير که در الواح و آثار راجع به  تجربت و اطالع از مخالفتهاي سابقين و نتيجه آنها نوشتند و با

تشتيب  موجبکه ديگر بار در آن چاه وبال نيفتند و  را سنجيدند پي بردمخالفتها  دستاويزل لآنها خوانده و ع
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ر ودرک و احساس خود را جلوگيرند و توضيح و تبيين اين ام هوي و هوس و انحرافردند و نگجامعه  شمل

 خواهد گشت. پيدا و هويداتاريخ و واقعات ک اندک در جريان اند

 "استقرار حضرت ولي امراهللا در مقّر هجرت"

از آن اطمينان يافتند براي صرف ايامي به  داخليهو چندي پس از انجام امور مذکور که از حسن جريان امور 

عزيمت تنهائي از جريانات مخالف هدي و رضا و براي پرداختن به توجهات روحانيه قصوي و ابتعاد فراغت 

 فرمودند و توقيعي بخط خويش خطاب به تمام بهائيان نگاشتند و امور را به عائله معظمه 

 --- 12صفحه  ---

 :  معظمه به زمامداري و سرپرستي حضرت ورقهء عليا مفوض و موکول نمود صورت توقيع مبارک چنين بود

 

 

  هواهللا

مبتال و دچار  بحدي ابهٰي   ملكوتحضرت عبدالبهاء به  مصيبت  عظمي صعود مهءمؤل عهءاين عبد پس از واق 

وقتي و در چنين محيطي منافي ايفاي وظائف  هامراهللا حزن دائم گشته ام که وجود مرا در همچ يصدمات اعدا

عائله مقدسه  دهٴٴٴخويش ميشمرم لذا چندي ناچار امور امريه چه داخل و چه خارج را به عه سهءمقد مهءمه

کسب صحت و قّوت و اطمينان و  تعالي ةبمنت حضرت ورقه عليا روحي لها الفداء ميگذارم تا مبارکه به رياس

آمال  ورزو آبمنتهي  رشته خدماتم را کامًال مرتبًا بدست گرفته و مرامم بنحو دلخواهنشاط روحاني نموده 

  7)  ٢٢۹١آپريل  - بنده آستانش شوقي -. فائز و نائل گردم ام روحانيه

                                                            
     ٢۰ص  –)  ١۹٢۶ – ١۹٢٢توقيعات  مبارکه (   -  7
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هر کس  حدودگوشه گرفتند و  ,حيدًا، فريدًا به مملکت صلح و سالم وبيطرف و آرام سوئيس رفتهو بالجمله و

فقط را پي هر گونه حاجت منع کردند و بدينطريق احدي حتي از نزديکترين بستگان به اين مقام راه نيافت و 

مّتصف  ايمان و فعاليت  به خردمندي واز نيويورک که  سنفورد ميلزمسيو هيپوليت دريفوس از پاريس و مستر 

عليا با کمک محفل  قهءجمع عائله مبارکه با عظمت و رياست حضرت ور و از آنسوداشتند  روابطيبودند 

 قهءروحاني حيفا به ادارهٴٴٴ امور و سرپرستي جمهور اهل بهاء پرداختند و توقعيات پي در پي به امضاء (بهائيه) ور

ارض اقدس  به زيارتعظيم به تأييدات غيبيه ميگشت و زائرين از همه جا  عليا به بهائيان ميرسيد و چرخ اين امر

آثار و با قلب سرشار از حّب و وال عودت مينمودند و تلگرافي که محفل روحاني طهران در ايام عيد  رفته با

 چنين رسيد: جوابطلب تأييد کرد  در خواستبراي  ١۹٢٢مطابق مي  ١٣۴۰يوم رمضان بين سال  ١٣۰١رضوان 

 از حيفا طهران دواچي

   اورقه علي حضرت شوقي افندي براي تغيير آب و هوا تشريف برده اند طلب تأييد در اين رضوان گرديد. 

محفل مقدس  مهٴاعضاء محتر طهٴو توقيع مبارک حضرت ولي امراهللا به عين خط مبارک چنين بود: طهران بواس

 . روحاني احباي الهي روحي لهم الفدا مالحظه فرمايند

 

 

 "هواهللا"

احباي حقيقي جانفشان حضرت عبدالبهاء را در عبوديت آستانش سهيم و شريکم و در اين مصيبت جانسوز 

هر چند هيکل بشري موالي حنونمان از ديدهٴٴٴ  .يعني فرقت و حرقت جمال بي مثالش هر آني مونس و نديم

أييداتش قويتر و عون و صون و ت اشراق عنصري متواري گشت ولي چون سحاب از وجه شمس مرتفع شد و

حمايتش اکيد و شديدتر از قبل خواهد بود حال بايد همگي به قوهٴ خالقيت کلماتش نظر نمائيم و منتظر 

تأييدات خفيه اش شويم و وعده هاي صريح که از فم اطهر و قلم مبارکش صادر گشته بياد آوريم و بنهايت 
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و انقطاع و هّمت و ثبات قدم به ميدان خدمت گذاريم  جذب و شور و اطمينان و حکمت و توجه و محويت

حصن حصين امراهللا را محافظه کنيم و تعاليم جان پرورش را تعميم و ترويج دهيم. اميد وطيد اين بنده شرمنده 

احّبايش که از قلوب  يهءآن است که به عون و تأييد حضرت عبدالبهاء روحي لرمسه االطهر الفداء و به اثر ادع

منيره شان صادر است موفق به خدمتي گردد تا کسب استعداد و قابليت اين عنايات مبذوله را  يهءصاف قهءمحتر

نمايد و به تعاون و تعاضد ياران و مشورت دوستان و صالحديد بيت العدل عمومي که به نّص قاطع مرجع کّل 

زال مستدعيم که دعا نمايند تا بر از ياران باوفايش ال .امور است موفق به اجراي نصايح و وصاياي مبارکه شود

و به تا انشاءاهللا به فرمودهٴٴٴ مبارک اين نهال ضعيف نااليق قّوتي يابد و کسب استحقاق نمايد   مانم ثابت آن عزم

و به اين جهت عّلت سرور و فرح قلوب ياران شود. آرزوئي جز خدمت امرش نداشته و نخواهم  ثمر رسد

 ته امور به مشورت عائله مقدسهداشت ان شاءاهللا بعونه و هداي

 --- 13صفحه  ---

 مهءعائله مقدسه و حضرات افنان در ارض مقصود به احسن وجوه مرتب و منظم خواهد گشت و تمهيدات الز 

تام ابالغ به ياران خواهد شد آن وقت  دّقت. کامله از براي انتخاب و تأسيس بيت العدل عمومي پس از مشورت 

طمئنين به تأييداته قيام خواهيم نمود و به قوهٴ ملکوتش مّتحدًا مّتفقًا امراهللا را از هجوم اعداء کّل طالبين طريقة و م

حفظ خواهيم کرد وحدت بهائي را محافظه خواهيم نمود. روابط در بين مراکز امريه را مستحکم خواهيم داشت 

عاقبت در ملکوت ابهٰي   به اجر و  تا .و بر ترويج تبليغ در شرق و غرب عالم الي حين الممات خواهيم کوشيد

لفراقک  المتحيرينلهي آمال ارّقائک آق يا حّق .ثواب عظيم نائل گرديم و به نعمت فوز به لقايش فائز شويم

 8 .٢٢۹١مي  ۹١ - بنده آستانش شوقي -. برحمتک و فضلک

س روحاني طهران اين خصوص به ايران چنين: طهران اعضاء محترم محفل مقّد عليا در قهءو از حضرت ور

 مالحظه نمايند. بهٰي  عليهم بهاءاهللا اال

                                                            
  » ٢ -۱: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه («  -  8
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و ياران عزيز حضرت عبدالبهاء هر چند قلوب اهل بهاء در اين مصيبت عظمي در ابهٰي بندگان جمال  -هواهللا 

اشّد اشراق و حنين و انين ياران گوشزد مالءاعلي و طلعات قدس در جّنت ابهٰي   ولکن چون يوم يوم خدمت و 

هنگام نشر نفحات است بايد احّباي الهي چون شعلهٴ نوراني به کمال هّمت قيام بر خدمت امراهللا نمايند و هنگام 

ردند تا در لوح محفوظ الهي در گناقض ناکثي  هر وطارگوي سبقت از يکديگر بربايند و چون شهاب ثاقب 

غصن ممتاز و سرور اهل بهاء شوقي افندي با  عهداهللا و ميثاقه ثبت گردند. حضرت ولي امراهللا ووفوا بين زمرهٴٴٴ الّذ

هجرت و سفري  ين بي پايان و شدت تأثر سبب شد که چند روزاحزو اعظمي  عهءفاج و اين مصيبت کبري

اختيار نمايند و کسب صّحت و راحتي فرموده مراجعت به ساحت قدس نمايند و به خدمت امراهللا وظايف 

فرمودند که به  مسجونه را معينارسال ميشود اين  ُلّفًاجب دستخطشان خويش قيام فرمايند و در غياب ايشان بمو

به صوابديد مشورت عائله مقّدسه امورات امريه قرار و انجام پذيرد لذا اين فانيه موقتًا مجلسي ترتيب داده که 

ان حضرت شوقي افندي تسميه نموده اند مجري گردد و اميدوارم در مدت غياب ايشان دوست نفوس معينه که

 - عباده رؤف رحيمبه انّ  . امراهللا انتشار سريعي بنمايد.نمايند ب امراهللالهي و اماء رحماني کمال جهد در ترقيات 

  9. ۴۰١٣بهائيه  ماه شعبان 

                                                     

ب مّتحده در عقويو شهادت ميرزا  ١٣۴۰سال  "تعرّضات و تعّديات نسبت به بهائيان در

 کرمانشاهان"

در کرمانشاهان به عّلت شدت اشتعال و  ١٣٣۹چنانچه در بخش هفتم به توالي واقعات آوريم در اواخر سال 

تعّصب و هيجان مّالها شروع  ابهٰي  انجذاب بهائيان و مخصوصًا قيام ميرزا يعقوب کاشاني به خدمت در نشر امر 

هشت از آل اسرائيل مانند چهار برادرمهترش خواجه ربي و حاجي  شد و ميرزا يعقوب جواني در سال بيست و

ميرزا يوسف (منفرد) و آقا ميرزا هاشم و ميرزا اسحق (ميرزا نورالدين ممتازي) در ايمان و اخالص فيمابين 

                                                            
 » ٢٢-٢١صفحه  -قه ُعليا فقره از دستخط هاي حضرت ور ۴۸«   - 9 
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همگنان ممتاز داشت و مادرشان حاجيه خانم به قّوت ايمان و شّدت اخالص معروف بود و با سفر پسرانش ميرزا 

  مفرط قهءعال قوب مذکوريع

 --- 14صفحه  ---

مفرط ميورزيد و ميرزا يعقوب باالخره مقيم کرمانشاه شده به خدمت پرداخت و به آرزوي شهادت که  قهءعال

ميرزا يوسف خان ثابت وجداني موصوف در بخش  ميگرداند خانه خويش را دارالتبليغ کردهپيوسته در ضمير 

مؤمنين در آنجا مجتمع شده جمعي نيز براي اطالع  آحادّمت گماشت و پي در پي سابق را اقامت داده به تبليغ ه

و اهالي را از آئين ابهٰي   حضور مييافتند و حاجي سيد حسين مجتهد متنفذ شروع به تعّرض اين امر بر منبر نمود 

 ابن» اکبر ميرزا «ه همي کرده حكمران صارم الدُّول هيجميرزا يعقوب مذکور ت السيمًا و ايذاء آنان  بر تعرض

امنيت له کرد و او امنيت را مشروط بر موکول به تبعيد ميرزا يعقوب ساخت  بهميرزا ظل السلطان از مجتهد مطال

چند ساخت پس ميرزا  به مهاجرت ايامي بيان نموده او را ملزم  را حاضر کرد ماجري را ميرزا يعقوبحاکم و 

تني از بهائيان واگذاشت و با ثابت وجداني به همدان رفت چندي ) حجرهٴٴٴ تجارت خويش را به 1339يعقوب (

تفريق ديگر بهائيان برآمد و به تدبير و اصرار بعضي  را به خانهٴٴ خود برده تهديد و  به َصَددگذشت و مجتهد 

ميرزا يعقوب اقامت  نهتطميع از حضور در مجامع بهائي بازداشت و ثابت وجداني از همدان عودت کرده در خا

نمود و به جمع احباب و تشويق و تبليغ پرداخت و ميزرا يعقوب نيز پس از چندي مراجعت کرده به تجارت و 

ت پرسيد و جواب چنين شنيد که و از حکمران عّل حال مجالستخدمت به امر ابهٰي   مشغول گرديد و مجتهد 

ب رجوعات مالي دارد ابالغ شد هم از مراکز مرجوعه طهران و هم ازجانب بانک شاهنشاهي که با ميرزا يعقو

ميرزا يعقوب را در خانه خود حاضر و مکالمه نمايد و او راضي نشد  خواستکه او در کرمانشاه بماند و مجتهد 

 12مصمم گشتند و مهدي عبدالرسول از اشرار در مورخ   آن جوان روحانيالجرم تشويق کرد تا عدهٴٴٴ پي قتل 

مستحفظين امنيت بلد و  في الحال بيفتاد ورا هدف گلوله ساخت که  پيشانيش 1340جمادي االولي از سال 

را با لباس خونينش بر تخته گذاشتند و ثابت وجداني کنار نعش حاضر شد  مطروحاعضاء نظميه رسيدند و جسد 

و با جمعيت و قّوت نظميه که مردم متعّرض نتوانستند جسد را به خانه اش برده شستشو کرده به خارج از 
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بلد در محلي دفن نمودند همين که خبر واقعه به مادرش در همدان رسيد لباس فاخر پوشيده شيريني  جمعيت

تهيه کرده براي فرزند جوان محبوب که عزم عروسي داشت بجاي مجلس عزا بزم شادماني گرفت و به آن 

 قرباني در سبيل حق مفتخر و متباهي گرديد.

جعه صعود حضرت عبدالبهاء در کاشان بعضي از متنّفذين و معاندين قبل از واقعه فا ١٣۴۰و باز در همين سال 

 تنظيميهتهيه فتنه و شورش براي اين طايفه در روز يازدهم محرم نمودند ولي از جهت عدم مساعدت قواي 

عقيم ماند پس همگي متحد شده بناء تعرض به مدرسه دعوت بشر بهائيان نهادند و حکم از وزارت  د،ديگر

به تغيير نام هيئت مديرهٴ مدرسه صدور يافت و رئيس معارف کاشان با معاندين مساعدت نموده داخله راجع 

مدرسه تلگرافًا ماوقع را به حضرت  هتعطيل گرديد و محفل روحاني کاشان و هم کميتبدين موجب مدرسه 

اين عبارت مخابره عبدالبهاء عرض و تظّلم نمودند و آن حضرت تلگرافًا به قوام الّسلطنه رئيس الوزراء به 

هل يستوي اّلذين يعلمون  :حضرت قوام السلطنه رئيس الوزراء خداوند در قرآن مجيد ميفرمايد«   :فرمودند

وحدت بشر کاشان تمّنا  سهيم معارف روح مّلت است لذا مساعدت شما را در باب مدرمواّلذين اليعلمون تع

 »دارم عّباس.

 --- 15صفحه  ---

و  وحدت بشر به همين اسم سهحال به اين مضمون به حکمران کاشان تلگراف کرد: مدرو قوام السلطنه في ال

همان اعضاء مفتوح شود نهايت آنکه مطابق پروگرام معارف دائر باشد. مذاکرات ديگر خارج از موضوع است 

ارف معو  حکومتدر همان روز از جانب  في الفورمساعدت بخواهيد  قشونيو در موقع لزوم از رئيس قسمت 

مدرسه باز شد و تا يک ماه عدهٴٴٴ از سپاهيان مراقب بودند که کسي مزاحم نشود و مدرسه مستقر و مستحکم 

 گرديد.

و اشرار به معارضت با بهائيان برخاستند و از جانب  أعداالله جين از توابع همدان  يهو نيز در همان سال در قر

گرفتند چوب  را به ضرب و زجرجتمع شدند و اين طايفه و اهالي م حسام الملک جمعي به مرو و رجالة بردند
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آقا علي اکبر از بهائيان جانفشان را که مانند پدر  جهزدند و تن مجروح ساختند و سر و دست شکستند و زو

مجبور به طالق از شوهر کردند و با شوهر ديگر هم بالين نمودند و بالجمله در  آورده،محروم از ايمان بديع بود 

بعضي از خاطرها ميگذشت اول تضييق و سختي اين امر پايان رسيده به هٴ حضرت ولي امراهللا که شايد آغاز دور

باشد باز تسلسل و توالي تعرضات و مفاسد در ايران برقرار بود بلکه چنانچه در مطاوي واقعات واضح ميگردد 

 فتن نوظهوري به عرصهٴٴ آمد و مصائب و متاعب بيشتري بروز و ظهور نمود. 

 --- 15صفحه  ---

 " کوشش و پيشرفت امر ابهٰي   در غرب و شرق "

خطاب به محفل روحاني طهران  1923مارس  2 – 29شهرالعالء سنه  -ا  محفل روحاني حيفا يةرسم يهدر نشر

 غهءمارثاروت مبل امة اهللابعد از مژدهٴٴٴ سالمتي غصن ممتاز ولي امراهللا حضرت شوقي افندي و اهل سرادق عّفت 

سفر تبليغي از سواحل آتالنتيک  شش لوح افتخاري او ملزمائيه امريکائيه برحسب اوامر حضرت عبدالبهاء در به

سواحل اقيانوس پاسيفيک و رفتن به چين است و ميخواهد در مدارس چين به سمت معلمي داخل شود تا ب

مشرق االذکار شروع شود و در  هثاني هماديه بتواند سفر کند و بهائيان امريکا در فکر آن هستند که طبق هبدينوسيل

منچستر جمعيت اهل بهاء مشغول به خدمت امر  در استراليا مستر و ميسيس هايددان مشغول به خدمت امرند و

ميباشند و در عشق آباد آقا سيد مهدي گلپايگاني به مترجمي دکتر عباس زين با حضور جمعيت مختلف العقيدهٴٴٴ 

که مورد تمجيد عمومي قرار گرفت و در  بي دين رسيه دادالوهيت به مقابل ناطقين به اثبات  ديسميوت هابسيار 

 عليا تمجيد از آن شد. هآثار حضرت ورق

 ---١۶صفحه  ---

 ميالدي 2192 -م بديعو نه سال هفتاد -٭٭٭ -ه.ش  1130  -ه .ق  1134واقعات سال 

 " ورود حضرت ولي امراهللا به حيفا "
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م) حسب درخواست  ١٩٢٢ه ش و  ١٣٠١ه ق (  ١٣٤١بيع الثاني و زمستان اين سال ر ٢٥آن حضرت باالخره در 

رساندند عودت  غايت قصوٰيه التماس را ب که به محل استقرار او در سوئيس رفتهعائله مبارکه و بعضي منتسبين 

قبض و قيادت  الطف اسنٰي عظمت و نشر انوار قرار گرفتند و زمام امور را به يد  مقّر ربه حيفا نمودند و ب

 دواچي –طهران : فرمودند و چنين تلگراف به ايران فرمودند

براي  جديدچنان است که رجوعم به ميدان خدمتگذاري باعث نزول تأييد  قلبياحباي ايران رجاي " 

 گردد. شوقي " اقليمبهائيان دلير آن 

و غرب از قلم بي همتا شروع آثار براي بهائيان شرق  داد و صدورکه محفل روحاني طهران في الحال نشر 

گرديد و عائله مبارکه خصوصًا حضرت ورقهٴ عليا از خضارت و نضارت غصن برومند بيهمال الهي به اطمينان و 

شادماني زيستند و محفل روحاني به تمام مراکز امري ايران اخبار کرد و تلگرافات عديده از همه جا داّل بر 

مبارک کردند و صدور توقيعات مبارکهٴ منصعقه و دستورات اکيد شوق و شادماني و جان نثاري به محضر 

 شروع شد که محفل طبع و نشر ميکرد و صورت اولين اثر واصل به ايران چنين است: 

د"  فرماين ظه  ح دا مال الف ي لهم  ح ي رو اله ي  حبا ا ي.  حان ل رو طهٴ اعضاء محترمه محف واس ن ب   :طهرا

در اين مصيبت  .هاء را در عبوديت آستانش سهيم و شريکماحباي حقيقي جانقشان حضرت عبدالب - هواهللا

مان از هر چند هيکل بشري موالي حنون مثالش هر اني مونس و نديم،جمال بيرت  سحو جانسوز يعني فرقت 

تر و عون و صون و ديد عنصري متواري گشت ولي چون سحاب از وجه شمس مرتفع شد اشراق تابانش قوي

ل خواهد شد. حال بايد همگي به قوهٴ خّلاقيت کلماتش نظر نمائيم و منتظر حمايتش اکمل وشديدتراز قب

ياد آريم و به نهايت ه تأييدات خفيه اش شويم و وعده هاي صريح که از فم اطهر و قلم مبارکش صادر گشته ب

م.  جديت و شور و اطمينان و حکمت و توّجه و محويت و انقطاع و هّمـت و ثبات قدم به ميدان خدمت گذاري

اميد وطيد اين بندهٴٴٴ شرمنده  .حصن حصين امراهللا را محافظه کنيم و تعاليم جان پرورش را تفهيم و ترويج نمائيم

 هٴآنست که به عون و تأييد حضرت عبدالبهاء روحي لتربته االطهر فداء و به اثر ادعيهٴ احبايش که از قلوب محترق
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دد تا کسب استعداد و قابليت اين عنايت مبذوله را نمايد و به صافيهٴٴ منيره شان صادر است موفق به خدمتي گر

تعاون ياران و ثبوت دوستان و صالحديد بيت العدل عمومي که به نّص قاطع مرجع کل امور است موفق به 

تا ان  ,م ثابت مانمعزدعا نمايند تا بر اين  ,اجراي نصايح و وصاياي مبارکه شود از ياران باوفايش الزال مستدعيم

شاء اهللا به فرمودهٴٴٴ مبارک اين نهال ضعيف نااليق قوتي يابد و کسب استحقاق نمايد و به ثمر رسد و به اين 

ان شاءاهللا به  ,جهت عّلت سرور و فرح قلوب ياران شود.  آرزوئي جز خدمت به امرش نداشته و نخواهم داشت

رض مقصود به احسن وجه مرّتب و منظم در ا افنانت اامور به مشورت عائلهٴ مقدسه و حضر هايتهدو  هعون

  الزمهٴ کاملهخواهد گشت و تمهيدات 

 ---١۷صفحه  ---

کل آن وقت  ,از براي انتخاب و تأسيس بيت العدل عمومي پس از مشورت و دقت تام ابالغ به ياران خواهد شد

متفقًا امراهللا را از هجوم اعداء  متحدًا شقوهٴ ملکوتيه تأييداته قيام خواهيم نمود و به هدايته و مطمئنين ب طالبين

خواهيم  را مستحکمروابط در بين مراکز امريه , را محافظه خواهيم نمود , وحدت بهائیخواهيم کردحفظ 

در ملکوت ابهٰي   به عالم الٰی حين الممات خواهيم کوشيد. تا عاقبت ترويج تبليغ در شرق و غرب رداشت و ب

رين تحّيائک المق يا الهي آمال ارّقلقايش فائز شويم . حّقه ب نعمت فوِز هاجر و ثواب عظيم نائل گرديم و و ب

  بنده آستانش شوقي 10لفراقك برحمتک و فضلک.

 و چنين تلگراف فرمودند: 

طهران توسط دواچي روحاني در اين عيد پربهجت (بعثت حضرت نقطه) در اعتاب مقدسه به ياد احباي ايران 

 .هستم شوقي

 ين عبارت فرمودند:و نيز تلگرافي به ا

                                                            
 ٢-۱صفحه  -١۹٢۶ -١۹٢٢توقيعات مبارکه (    -  7     
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جمادي مبّشر طلوع يوم )پنج ۵( جانسوز هٴاميد است که تاريکترين ساعات اين ليل ١٩٢٢نوامبر  ٢٦دواچي طهران 

 جديد براي احّباي عزيز ايران گردد. شوقي

 چنين بود:   11دیَج ١٢محفل روحاني طهران به محضر مبارک حضرت ولي امراهللا تاريخ  هٴو صورت عريض

                                                            
جهان است، اما متاسفانه فقط اندكي از ما آن را  هايكنيم، يكي از دقيقترين و مناسبترين تقويمآن استفاده مي تقويمي كه ما از -  تقويم هجري شمسي   - 11     

 , ساله ندارد، ١٣۸۶كنيم، قدمت مي دانيم. براي مثال، برخالف تصور عموم، تقويمي كه امروز از آن استفادهآمدن آن را مي شناسيم و تاريخچه به وجودبه خوبي مي
  ه در همين دو قرن اخير تدوين شده است. بلك

تقويم را عبدالغفارخان نجم الدوله (  هجري قمري آمد. اين ١٣٠٣-۴در تقويم رسمي سال » هجري شمسي« اولين بار عبارت  - تقويم هجري شمسي ُبرجي
عبدالغفارخان نجم  به چشم مي آيد. البته  ١٢۶۵مسي صفحات آن براي نخستين بار عبارت سال هجري ش ق) استخراج كرده بود كه در باالي ١٣٢۶ - ١٢۵۹

 اي منتشر مي شد، ستون جديدي براي روزها و دوازده برج َحَمل، ثور، ... و حوت، به طور الدوله در سالهاي بعد و در تقويم هاي آن روزگار كه به صورت دفترچه
معروف شده است. تا قبل از » تقويم هجري شمسي ُبرجي«امروزه به نام  و ابداع كرد كه مرتب درج مي كرد و بدين ترتيب وي براي اولين بار تقويمي را اختراع

                          ) ١١١ .، ص١٣۷۵رايج نبوده است. ( صياد  كه اساس آن شمسي و مبداء آن هجرت حضرت محمد(ص) از مّكه به مدينه باشد، در ايران اين تاريخ، تقويمي
از مّكه به مدينه اتفاق افتاده است. اين مبداء مطابق روز جمعه  (ي ُبرجي، اول بهار سال شمسي است كه در آن هجرت حضرت محمد(صمبدا تقويم هجري شمس

تعيين  اعتدال بهاري نيمكره شمالي) دقيقًا با محاسبات نجومي ميالدي(يولياني) است. آغاز يا لحظه تحويل سال، (لحظه عبور مركز خورشيد از نقطة ۶٢٢مارس  ١۹
روز در سال كبيسه است. شبانه ٣۶۵روزمره، شامل  اولين روز سال هميشه بر روز اول بهار منطبق است. اين سال از لحاظ استفاده در زندگي شود. به اين جهت،مي

هر برج برابر با مدت حركت مركز  روزانه) تعداد شب1البروج است.(جدول ترتيب همنام با دوازده صورت فلكي قديمي منطقه نام ماههاي اين تقويم(برجها)، به
 كند. در ضمن اين امكان وجودروز تغيير ميشبانه ٣٢تا  ٢۹مركز خورشيد روي مدارش از  خورشيد در همان برج كه به علت حركت ظاهري غيريكنواخت

 .هاي هر يك از بروج از سالي به سال ديگر تغيير كندروزداشت كه تعداد شبانه

شود. سال كبيسه هر سال و مقايسه آن با لحظه ظهر حقيقي تعيين مي هاي تقويم هجري شمسي برجي از طريق محاسبه لحظه تحويلَمل) و كبيسهنوروز (اوِل َح
حوت  ٢مطابق  ١٣٢۹صفر  ٢١عمومي، مصوب  قانون محاسبات 3افتد. دوره دوم مجلس شوراي ملي ايران در ماده سال يكبار اتفاق مي چهار و گاهي هر پنج

 .١جدول  -) .٢۹، ص ١٣۷٣مقياس رسمي زمان در محاسبات دولتي پذيرفت(صياد  تقويم هجري شمسي ُبرجي را به عنوان١٢۸۹
 

 معني نام رديف

 بره َحَمل 1

 گاو ثور 2

 دوپيكر جوزا 3

 خرچنگ َسَرطان 4

 شير اسد 5

 خوشه سنبله 6

 ترازو ميزان 7

 كژدم َعقرب 8

 كمان، كماندار قوس 9
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 بزغاله َجدي 10

 آبكش-دهنده، آب َدلو 11

 دوماهي حوت 12

 تقويم هجري شمسي

تعداد شبانه روزهاي ماهها همانند تقويم هجري شمسي ُبرجي  تقويم هجري شمسي كه هم اكنون تقويم رسمي كشور است،ازهر لحاظ به جز در نام و
. فرشتگان و ياوران اهورامزدا است ماه بقيه، اسامي ١١يكي از القاب اهورامزدا و نام  »دي«شمسي ريشه اوستايي دارند:  است. نام ماههاي تقويم هجري

 . )٢(جدول 

 معني نام رديف

 برندهنيروي پيش فروردين 1

 راستي و پاكي ارديبهشت 2

 كمال و رسايي خرداد 3

 باران تير 4

 جاودانگي و بي مرگي مرداد 5

 كشور برگزيده شهريور 6

 پيمان عهد و مهر 7

 آبها آبان 8

 آتش آذر 9

 آفريدگار، دادار دي 10

 انديشه نيك بهمن 11

 فروتني و بردباري اسفند 12

شبانه روز است.  ٣۰و در سالهاي كبيسه  ٢۹اسفند در سالهاي عادي  شبانه روز و ماه ٣۰شبانه روز ، ماههاي مهر تا بهمن  ٣١ماههاي فروردين تا شهريور 
مقايسه آن با لحظه ظهر حقيقي را  محاسبه لحظه تحويل سال و -هاي تقويم هجري شمسي از طريق قاعده نوروز تحويليكبيسه ن) ونوروز(اول فروردي

ممكن  درجه شرقي است. در اينجا يكي از دو حالت زير ۵/۵٢ جغرافيايي نصف النهار رسمي ايران شود. طولتعيين مي -براي نصف النهار رسمي ايران
  :يفتداست اتفاق ب

 و پنجمين و قبل از ظهر سيصد و شصت و ششمين روز سال واقع شود، سيصد و شصت و ششمين اگر لحظه تحويل سال، بين بعد از ظهر سيصد و شصت -الف  •
  آورندروز سال را نوروز، و سال تمام شده را عادي به حساب مي

 روز سال واقع شود، سيصد و شصت و هفتمين روز سال را نوروز، و سال تمام شده را ششمين اگر لحظه تحويل سال، در بعد از ظهر سيصد و شصت و -ب  •
  ) ٣۰، ص ١٣۷٣آورند. (صياد كبيسه به حساب مي

و به صورت هر چهار و گاهي هر پنج سال يكبار اتفاق  هاي تقويم هجري شمسي تثبيت شده نيستنددهد كه كبيسهبررسيهاي انجام شده نشان مي
 ۹٣ي شمسي رجوع كنيد به قاسملو ص. مختلف درباره آرايه کبيسه هاي تقويم هجر ي اطالع از نظراتافتند(برامي
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حضور مبارک همايون فرع سدره منتهي ولي امراهللا غصن ممتاز حضرت شوقي رّباني روحنا فداه  ارض مقصود

 مشرف گردد

مبارک مانند اشعهٴ آفتاب جهانتاب زواياي قلوب محزونه را روشن و  رجع و ورودهواهللا يا سيدناالحنون و موالناالرؤف تلگراف 

روح جانفشاني در ابدان کّل دميد و افسردگي و پژمردگي  .شاط عطا کردمثابه آب حيات زندگي پربهجت و نه منّور فرمود و ب

را بکّلي زائل و برطرف فرمود حمد ساحت اقدس جمال قدم جّل اسمه االعظم را که قلوب جريحه را به داروي مراجعت 

نوميدي  .ز امرش مبدل فرمودمرک سعادتلماء هجر و فراق را به صبح نوراني يل َظلَ .حضرت غصن ممتاز التيام تام و تمام بخشيد

را با لطف و احسان تعديل کرد له الحمد في کل االحوال  له الشکر في کل صباح و  را به اميدواري تبديل نمود و يأس و حرمان

و روحي مستبشر از بشارات ملکوت ابهٰي  مراتب جانفشاني و  وفامساء اين ضعفاء و عموم احباي ايران با قلبي مملّو از بهجت و 

جان نثاري خود را به آستان مبارک تقديم و رجاي فضل و عطاء و تأييد و توفيق بي منتهي از ساحت اقدس حضرت مولي 

به الطاف و عنايات حضرت ولي امراهللا اطمينان تام و تمام دارند که تأييدات جديده شامل حال گردد و توفيقات  ,الوري نموده

 .او است معطي و بخشنده و توانا .ه سزاوار اين روز فيروز است فائز و نائل آيندعظيمه جميع را احاطه نمايد تا کل به آنچ

 الفيض الفائض علي العشاقمستمدًا من منبع ,مرکزالوفاقه الميثاق و متوجهًا بذيله الحمدهللا دوستان الهي در ايران کل متشبثًا ب

 ---١۸صفحه  ---

ر م جمادي که آغاز سطوع نّيجپن  سبيل الهي آماده و حاضرند تلگراف ثاني به خدمت امر محبوب آفاق قائم و بر جانفشاني در 

و افئده و صدور را انبساطي فوق العاده  سروری موفور بخشيدقلوب را  ,عنايت شده ,معرفت و اوان طلوع شمس عبوديت بوده

جانفشاني قيام و اقدام نمايند و رضاي  اميد است که ان شاءاهللا کّل به شکرانه اين عنايت و فضل به خدمتگذاري و .مبذول داشت
                                                                                                                                                                                                                  

شمسي) ، بروج به ماههاي فارسي تغيير يافتند و از نوروز  هجري ١٣۰۴فروردين  ١١در دوره پنجم مجلس شوراي ملي ايران بر اساس قانوني(مصوب 
 ٣٣١ -مي كشور، جايگزين تقويم هجري شمسي ُبرجي شد(عبدالهي، ص عنوان تقويم رس ، تقويم هجري شمسي به ١٣۰۴

  :منابع    
 

  ١٣۶۶عبدالهي،رضا. تاريِخ تاريخ در ايران، تهران،   •
  .١١۸ – ١۰۹ ، ص١٣۷۵،  - ۴و  ٣، شماره ۴علم در اسالم و ايران، سال  ، ميراث جاويدان، ويژه تاريخ»پيدايش و سير تحول تقويم هجري شمسي«صياد، محمدرضا.  •
 . ٣١ – ٢۹،ص ١٣۷٣، مهر ١١، شمارة  ٣، نجوم، سال »تقويم هجري شمسي«صياد، محمدرضا.   •
 . ١۴٣ -۹٣، ص ١٣۸۵، مجله تاريخ علم، شماره پنجم، »هجري خورشيدي در منابع مختلف هاي گاهشماريمقايسه روشها و معادالت مختلف براي اعمال كبيسه«قاسملو، فريد.  •
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از زيارت تلگراف ورود مبارک حرارت و اشتياق فوق العاده در عموم احّباي ايران  و موالنامبارک را فائز گردند. يا سيدنا 

کل در وجد و طربند. اعضاء محترمه محفل تهذيب از شدت شوق و شرر به اطالع اين محفل جشن و سرور  ,توليد گرديد

وهي ترتيب داده ....... چندي قبل از طرف حضرت ورقه مبارکه عليا ارواحنا الحزان قلبها الفداء امر به جمع آوري اعانه باشک

شده بود .... حضرت امين الهي بر ثبت مرقوم فرموده اند که بر حسب امر محرمانه که  )Chicagoو(براي مشرق االذکار شيکاغ

مراتب به حضور مبارک عرض و جواب  .اعانات خيريه به مهر و امضاي ايشان باشداز حضرت عبدالبهاء دارند بايد قبوض 

مرحمت شد که قبوض به امضاي ايشان باشد محفل نيز فورًا اطاعت نموده کليهٴ وجوه و حساب اعانه را تحويل حضرت امين 

محفل اقداماتي نموده براي تمام محافل در   خانيوسفنمود ....  راجع به احصائيه مطابق امر مبارک با مساعدت جناب آقا ميرزا 

پاي مبارک است و سريعًا تقديم خاکرسيده ايران دستور الزم ارسال نمود و صورت احصائيه ها بغير از چند محفل تمامًا 

 گردد. پيوسته تأييدات و الطاف و عنايات موالي رئوف و حنون خود را سائل و آمل است. ،مي

 احمد يزداني : خادم                                         روحاني علي اکبر  :منشي محفل     

 صورت توقيع مفصل مبارک که در اين سال صدور يافت چنين بود: 

در کشور مقدس ايران و بالد هندوستان و قفقازيا و ترکستان و بين  احّباي الهي برادران و خواهران روحاني

 :ّرًا مالحظه فرمايندسائز صفحات مشرق ُط النهرين و اقليم مصر و برية الشام و

 هواهللا

سين بنير االفاق و بدرالميثاق الّساطع انوار هما علي العالمين.  آن عاشقان و بتقبروحي يا اهل البهاء المافديکم 

 فدائيان جمال اقدس ابهٰي   و پيروان پروردهٴٴٴ يد عنايت حضرت عبدالبهاء برادران و خواهران عزيزتر از جان و

روان را مشتاق و مکّبرم و حفظ و مصونيت و تأييد و موفقيت هر يک را از آستان مقّدس حضرت بهاءاهللا سائل 

ياد آن ياران مألوفم و به ذکرشان مشغول و در اين اراضي مقدسه که مطاف عالميان است و مزار ه هر دم ب

حضرت اعلي و تربت مطهر حضرت  جهانيان در ليالي و ايام در جوار روضه مقدّسه نوراء و مقام مبارک

عبدالبهاء به اين دعا متذّکر که اي قوي قدير و حافظ امين اغنام تو هستيم محافظه نما مناديان امر توئيم تأييد و 
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طيبهٴ مسکيه الهيه هستيم ما را از مادونت فارغ کن و پاک و مقّدس نما حامل پيام هٴ توفيق بخش ناشرين نفح

ق ملکوتي در انجمن عالم مبعوث فرما منتظر ظهور بشارات توئيم و دل به وعده هاي نجاتيم به اعمال و اخال

محکمت بسته قوه ات را نمايان نما و به تحقق آمال اين قلوب محترقه را شاد و مستبشر کن. اين فئه مظلومه را از 

بينت را اعالن بدو ظهور در کهف منيع و مالذ رفيعت محافظه فرمودي و در تحت سالسل و اغالل آئين م

فرمودي و در آتش بال رخ حبيبانت را برافروختي و به دماء شهيدانت شجرهٴ امرت را سقايت کردي هيکل 

زيباي مقدس امرت را از ظلم و جفاي دول و ملوک عالم و لعن و طعن اعداء و دسائس ناقضان اهريمنان سست 

ت و غربت و نفي و زندان رافعين لوايت را ممتحن عنصر حمايت و وقايت فرمودي و به انواع محن و باليا و ُاسر

و مخّصص فرمودي. حال وقت نصرت و عّزت است ابواب آسايش و جالل را بر وجه اين ستمديدگان مفتوح 

کن و عظمت و سطوت قديمه ات را نمايان نما.  بهائيان مظلوم را قّوت عنايت کن و مفتخر و مشتهر نما و عالم 

ت مقدسه ات درآور. آنچه را به ايرانيان که ياران عزيز تواند وعده فرمودي ظاهر ملک را در ظل ظليل شريع

کن و وعود الهيه که در کتاب اقدست مسطور اکمال و اتمام فرما توئي مقلب قلوب و کاشف کروب توئي 

                               .سميع و مجيب و توئي قادر و توانا

سبيل است و مرّوج امر رّب جليل منادي آئين آلهي است و نصوص آلهّيه ممّهد به بلي نفس بال و اذيت و جفا 

بايد شکرانه نمود و مطمئنًا بفضله و حکمته و قدرته به حبل صبر و شکيبائي تمّسک  .نفوس غافله مذکِّر و منبِّه

 ه ميفرمايد: جست.  مالحظه فرمائيد که لسان حضرت عبدالبهاء تسّلي دهندهٴٴٴ عالم در لوحي از الواح چ

 و رای زنندنمودند گمان کنند و باز قّوت"اي ستمديدگان راه يزدان عوانان دست تطاول گشودند و ستمکاران 

که اين باليا توهين احباءاهللا و تعذيب امناءاهللا و تضييع امراهللا است فبئس ما هم يظنون قسم به نور نير اعظم که 

اين توهين تعظيم است و اين تعذيب  .و اين حنظل عسل مصفي اين عذاب شهد عذبست و اين بال موهبت کبري

ايام بگذرد و عمر گرانمايه منتهي گردد و چون شام اجل در رسد و  .تکريم و اين تحقير توقير و اين تضييع تأييد

سودها زيان شود مگر باليا ياران و مصائب مظلومان و  و همهت گردد قّ صبح آخرت بدمد جميع راحتها مش
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داشتند و سود بيکران بردند و ربح عظيم يافتند و سر و ُسودا  تمديدگان که در بازار امکان با حضرت صدمات س

عزت قديم ديدند و ناز و نعيم جستند و با رخي چون مه تابان از افق ملکوت دميدند فطوبي لهم و حسن مآب 

ابرار را عّزت پايدار کند و حرقت قوت ملکوت ابهٰي   قلب ماهيت نمايد و تبديل و تجديد حقيقت کند و ذّلت 

اخيار را لطافت گلشن اسرار علقم تلخ را شکر شيرين نمايد و شبنم فقر را يّم عظيم ظلمت آالم را انوار افق اعلي 

نمايد و مشّقت محض را راحت ملکوت ابهٰي   پس شکر جمال قديم را که چنين فوز عظيم ميسر فرمود و حمد 

 جليل مقدر  داشت طوبي لکم من هذا الفضل العظيم" رّب کريم را که چنين نعيم 

به ظاهر تاريکست و اهل آن صفحات در هيجان دول و ملل  اليوم برادران و خواهران عزيزم هر چند افق شرق

ولي بالد غرب نيز  مالؤفب سوزانند و شعوب و احزاب به نزاع و قتال مشغول و به دسائس و مکايد آتش تعّص

مشاکل متنوعهٴ متزايدهٴٴٴ خود گرفتار في الحقيقه تمام جهان مضطرب است و جهانيان مبتال و غافل و به باليا و 

را چنانکه بايد و شايد پاک و از آاليش  و ارواحنفوس  نائره اين جنگ هائل عظمٰي . کامو تلخ مأيؤسخسته 

که ابرهاي قتال و در حيني ضغينه و بغضاء مقدس ننموده بيان واضح مبارک حضرت عبدالبهاء را بياد آوريد که

نزاع بين المللي ظاهرًا متالشي گشته بود و دول و سياسيون عالم بزم صلح و آشتي آراسته به گمان موهوم خود 

جاري که (هر چند بر صفحه اوراق رجال عالم عقد مصالحه  اطهرشنهاده اند اين بيان از لسان  مؤّبداساس صلح 

و آشتي دور و ممنوع جز به قوهٴ الهيه ارکان صلح ابدي گذاشته نشود.) اين  ولي قلوب از انوار صلح  بسته اند

نّص بيان مبارک است که : (مکايد سياسيون در ميان است و مقاصد خفيه در جوالن) امروز بعد از انقضاء چهار 

ار بلکه سنه مالحظه نمائيد که چگونه مشاکل سياسيه و تعصبات جنسيه و شخصيه و منازعات اقتصاديه استمر

تزايد يافته و بالد شرق و اقليم فرنگ از اروپ و امريک و قطعهٴ افريک حتي قارهٴ بعيده استراليا را فراگرفته 

نفوس و ارواح دول و ملل در اين همهمه و آشوب غافل از الهيات و اسير تعصبات و منهمک در شهوات و 

قرن نوراني مبعوث گشته اند و از هر گونه  دچار صدمات و بليات بجز اهل بهاء که به روحي الهي در اين
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تعصبي فارغ و آزاد و از آاليش جهان پاک و بيزار و مستبشر و آزادند و به فرح الهي مسرور و مطمئن و 

 شادمان.

الهي وديعه گذاشته در عروق و  ديَ اپژمرده و پريشان محتاج اين روح الهي است که در نفوس احّبعالم کون 

و موصوفيم بايد کل هّمت عظيم مبذول داريم و  موسوموم نباض است ما که به اين نام و صفت شريان بهائيان الي

ثابت نمائيم تا در رفتار و کردار در داخل و خارج در جزئيات و کليات اين روح مکنون الهي را ديدهٴٴٴ  قدم را

البهاء به نور الهي راه يابد حضرت عبد هٴ مرمود عالم مشاهده نمايد و اين جهان تاريک از روش و سلوک تالمذ

 و از چاه ضاللت رهائي يافته به اوج سعادت حقيقيه واصل گردد. ميفرمايد:

(اين يوم يوم قيام به خدمت است و عبوديت آستان احديت تا حيات باقي است تعجيل نمائيد و تا بهار را خزان 

هدايت نفوس به صراط مستقيم مغناطيس تأييد  در برنگرفته و شفاء را بيماري غالب نشده قيام نمائيد در اين يوم

الهي است.  نفوسي که خود را وقف اين امر نمايند در صون حفظ الهي هستند هر که در اين يوم يک کلمه 

 حقيقت نطق نمايد آن کلمه الزال در تمّوج و حرکت خواهد بود و هرگز معدوم نخواهد شد.)

چشمهاي عالميان اليوم از وضيع و شريف ناظر به بهائيان. تا از نام عبدالبهاء به گوش قريب و بعيد رسيده و 

حضرت عبدالبهاء بينند و از اطوار و حرکاتمان نتايج و آثار آن قوهٴ  بندگان پرتو نور خویاعمال و اخالق اين 

غيبي و نبخشد و هر خدمت و اقدامي بالمآل از تأييد  یگفتار ثمر و اّالمودعهٴٴ در کلمات الهيه مشاهده کنند. 

پيشرفت و تأثير دائمي کّلي ممنوع و محروم گردد.  گفتار را رفتار و کردار الزم و کردار را هّمت بليغ و سعي 

مستمري مشروط و واجب جز جهد جهيد و سعي موفور و استغاثه و استمرار از رّب غفور راهي نه و واسطه اي 

لبًا و ظاهرًا و لسانًا بکّلي برکنار و از اينگونه افکار نيست. از امور سياسيه و مخاصمات احزاب و دول بايد کل ق

فارغ و آزاد باشيم با هيچ حزبي رابطهٴ سياسي نجوئيم و در جمع هيچ فرقه ئي از اين فرق مختلفه متنازعه داخل 

دول و طوائف و قبائل هيچ مّلتي ادني مداخله اي هٴ نگرديم نه در سلک شورشيان در آئيم و نه در شئون داخل

جبريه به هيچ امري اقدام ننمائيم و از حقيقت و جوهر اين امر مبارک که اساسش موّدت و وفاق  نمائيم به قوهٴن
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است آني غافل نشويم امراهللا را چه تعلقي به امور سياسيه و چه مداخله ئي در مخاصمات و منازعات داخله و 

ّمت و ثبات و استقامت نصائح مشفقانهٴٴ رّب بايد در نهايت سکون و حکمت و اشتعال و ه .دول و ملل هٴ خارج

القاء نمائيم و در تعميم و  اعالن وعزيز را به کرات و مرات تالوت نمائيم و عامل گرديم و نفوس مستعده 

عالم اخالق پردازيم نه آنکه تمسک به معنوی به تعديل اجرايش تا نفس اخير به دل و جان بکوشيم به اسبابي 

ر نمائيم و تزکيه نفوس و ارواح را ّخسه جوئيم به قوائي ملکوتي تدريجًا قلوب را تقليب و ميه و سياسّيّدوسائل ما

منظور نظر داريم نه آنکه در ترويج اسم و شهرت کوشيم و در فکر کسب مقام و منزلتي در اين عالم فاني 

 باشيم.

حمن در بلدان شرق علي الخصوص حضرات امآءالر .واجبه محسوب ٴمهّمه الزمهٴامر حجاب در اين ايام از امور 

در ممالک روس يعني ترکستان و قفقازيا و اقليم مصر همچنين عراق و ايران و برية الشام بايد مراعات تمام از 

جائز نه و تخفيف و تبديل در ادنٰی انحرافی اين اوقات اين امر مفروض که به قلم مبارک تاکيد گشته نمايند. 

الف حدود الهيه و رضاي مقدس حضرت عبدالبهاءست زمان و مکان حال اينگونه رسوم و عادات حال مخ

چنين اقتضا نمايد و شبهه ئي نيست که نساء احبا در اين ايام پروحشت و انقالب که آثار حّريت مفرطه ظاهر و 

د و مواظبت را معلوم گشته و افکار و مشرب نفوس تغيير سريع کرده و از حد اعتدال خارج گشته نهايت تقّي

مرعي خواهند داشت و همچنين مراعات مقام و حفظ مراتب مستحب و واجب است رجوع به اثر کلک پيمان 

 فرمائيد که ميفرمايد:

" اصاغر بايد رعايت احترام اکابر کنند و اکابر بايد عنايت و مهرباني از حق اصاغر نمايند جوانان بايد خدمت و 

ايت جوانان نمايند اين حقوق متبادله است نه چنان باشد که هر حرمت پيران نمايند و پيران بايد محافظت و رع

کسي خودرأي و مستقل الفکر باشد." قدماء احبا و حضرات مبلغين که در سبيل امر الهي اذيت و جفا ديده اند و 

به آستان مقدس خدمت نمودند قلم اعلي به ذکر و تقدير خدماتشان متحرک گشته بر جوانان و مبتدئين احترام 

اين نفوس مقّربه واجب است و مراعات و تشويق و تحريص جوانان بر قدماء مؤمنين نيز فرض و الزم.  هٴمالحظ و
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و يوم يوم آميزش و التيام و تعاون قلبي و الفت و وداد صميمي دائمي بين تمام افراد احبا از پير و جوان و قديم 

انيست. محبت جمال اقدس ابهٰي   اليوم بايد آثارش امراهللا و ترويج تبليغ و تحکيم محافل روح جديد در اعالی

 در نهايت قوت در نفوس اول در احباي الهي و بعد در اهل عالم مشهود و واضح گردد. ميفرمايد: 

" بايد ياران الهي مفتون و مجذوب يکديگر باشند و جانفشاني در حق يکديگر کنند اگر نفسي از احبا به ديگري 

 تشنه لبي به چشمه آب حيات رسد و يا عاشقي به معشوق حقيقي خود مالقات کند." برسد مانند آن باشد که 

فرمايد بايد عاشق و مفتون و مجذوب مالحظه فرمائيد که به چه مقامي حضرت عبدالبهاء يارانش را دعوت مي

ال در اين و مؤانست و مصاحبت و تعاون و تعاضد يکديگر در اعالي امراهللا ح به الفتيکديگر گردند چه رسد 

ايام فراق و حرمان که درياي عشق و محبتش در قلوب و ارواح اين محترقين نار فراقش مّواج گشته وقت آنست 

که هّمت بگماريم تا مصداق و مظهر اين بيان احلي گرديم و عشق عبدالبهاء را در محبت و جانفشاني و خدمت 

هٴٴ امراهللا در اين ايام است محبت و دوستي با عموم اهل به ياران عزيزش اظهار و اثبات کنيم اين از لوازم ضروري

عالم از تعاليم اساسيه شريعت الهيه است تا چه رسد به دوستي و آشتي در بين احباءاهللا تا چنين نگردد حرارت 

محبة اهللا و اخوت نوع بشر است  همانامحبت اهللا در کبد عالم شعله نزند و وحدت عالم انساني که يگانه اساسش 

حد و مرتبط نمايد و اساس ار گردد و حبل مودت و اخوت قلوب ياران را مّتوبنيان است اينحقق نپذيرد. و چون ت

برهان مهٴ وحدت جميع اهل بهاء وزين و مستحکم شود بايد قدم به ميدان تبليغ نهاد و لسان به بيان و تبيان و اقا

ه اين جمع افزود. روز به روز بر اتساع دائگشوده بهجت و نشاط و حکمت و استقامت و تقديس و انقطاع ر

حضرات مبلغين بايد در نهايت روحانيت و توّجه و انقطاع از متاع دنيا و از هر تعلق و توقعي و اسم و شهرتي 

ه ب و ندای امراهللا است مقدسهٴٴ خود پردازند و اعظم وصاياي مقدسه را که مقصود تبليغ  هٴفارغ و آزاد به وظيف

نون و موالي آن مرّبي حُ  ٴه و وصاياي اخيرهو نصيحت اوليّ  قلبّيه ها مجري دارند اين است آمالاحسنها و اکمل

وق که حال از ملکوت تقديس بيش از پيش در اين سبيل مناديان امرش را تأييد و نصرت ميفرمايد. اين است ُفَش

شکسته و مظلوم چون آهنگ مالء خطاب مهيجش به جميع ياران الهي: " اي ثابتان بر پيمان اين طير بال و پر 
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هٴٴ بر ميثاق خاعلي نمايد و بجهان پنهان شتابد و جسدش تحت اطباق قرار يابد يا مفقود گردد بايد افنان ثابتهٴٴ راس

تقديس روئيده اند با حضرات ايادي امراهللا عليهم بهاءاهللا و جميع ياران و دوستان باالتفاق به نشر  اهللا که از سدرهٴ

و تبليغ امراهللا و ترويج اين امر به دل و جان قيام نمايند دقيقه ئي آرام نگيرند و آني استراحت نکنند  اهللانفحات

هر بالد و سرگشته هر اقليم گردند.  دقيقه ئي نياسايند و آني آسوده   هٴدر ممالک و ديار منتشر شوند و آوار

آفاق شوند و در  هٴبهٰي   زنند و در هر شهري شهريا بهاء اال هٴٴ  نگردند و نفسي راحت نجويند در هر کشوري نعر

هر انجمني چون شمع برافروزند و در هر محفلي نار عشق برافروزند تا در قطب آفاق انوار حق اشراق نمايد و در 

شرق و غرب جّم غفيري در ظل کلمةاهللا آيد و نفحات قدس بوزد و وجوه نوراني گردد و قلوب رّباني شود و 

ردد. در اين ايام اهّم امور هدايت ملل و امم است بايد امر تبليغ را مهم شمرد زيرا اّس اساس نفوس رحماني گ

است اين عبد مظلوم شب و روز به ترويج و تشويق مشغول گرديد دقيقه ئي آرام نيافت تا آنکه صيت امراهللا 

ن الهي نيز چنين بايد بفرمايند اين ملکوت ابهٰي   خاور و باختر را بيدار کرد يارا هٴآفاق را احاطه نمود و آواز

 است شرط وفا. و اين است مقتضاي عبوديت آستان بهاء."

مالحظه فرمائيد که اين امر خطير مقامش چقدر منيع و رفيع است و شرايطش به چه نحو صعب و دقيق اثراتش 

نسيان و غفلت از حق  و لزوم و احتياجش قطعي و شديد علي الخصوص در اين ايام که پايداربه چه حد نافذ و 

جهان را چنان تاريک و منقلب نموده که شبه آن را در اعصار ماضيه نديده ميفرمايد: " اليوم حقائق مقدسه 

مالءاعلي در جّنت عليا آرزوي رجوع به اين عالم نمايند تا موفق به خدمتي به آستان جمال ابهٰي گردند و به 

گردد زيرا تأييد الهي  ممدودو نيز ميفرمايد: " بساط تبليغ در جميع احيان عبوديت آستان عتبهٴٴٴ مقدسه قيام کنند." 

موکول بر آن اگر نفسي ؟ از تأييد ملکوت ابهٰي   محروم ماند ولي بايد که به حکمت باشد و حکمت اين است 

ليغ نمايد نه و اعمال و افعال رّباني تب اخالق رحمانیکه به مداراي الهي و محبت و مهرباني و صبر و بردباري 

اينکه به صمت و سکوت پردازد و به کلي فراموش نمايد." و همچنين ميفرمايد: " تکليف هر نفسي از براي 

احباي الهي آنست که شب و روز آرام نگيرد و نفسي برنيارد جز به فکر نشر نفحات اهللا يعني بقدر امکان 



 

 

36 

36 

زيرا اين اثر از او در اعصار و قرون متسلسل گردد  هدايت نمايد و احيا کندبه شريعهٴ بقاء بکوشد که نفسي را 

و تسلسل در مؤمنين ديگر کند عاقبت يک نفس مقدس سبب احياء چند  هادی اّول تتابع و ترادفچه که از 

هزار نفوس شود. مالحظه فرمائيد که چقدر اهميت دارد که هدايت يک نفس اعظم از سلطنت است زيرا 

نه نامي  نه اشارتی. نه سروري و نه فرحي و نه بشارتي ونه ثمری ونه اثری, شود سلطنت ظاهره ايامي چند منتهي 

و نه نشاني باقي ماند اما اين سلطنت که هدايت نفوس است دست در آغوش دلبر ابدي نمايد و انسان بر بالين 

نفوسي هدايت  هاي رحماني در جميع بالد فراهم آيد و کارشان اين باشد که،لهذا بايد محفل .سرمدي بياسايد

شوند و همچنين به اطراف و اکناف محض نشر نفحات اهللا نفوسي ارسال شود که طالبان را به سبيل الهي هدايت 

که در آنجا  یي افتاده ياراناگوشه منعکفهنمايند حتي عبور و مرور نيز مفيد است مثال بالدي که در محالت 

د بالتصادف است حال اگر نفوسي عبور و مرور نمايند و هستند از جائي خبري ندارند اگر چنانچه خبري گيرن

احّبا را بشارات الهيه دهند و در هر جا يک دو شب بمانند اخبار ارض اقدس و ساير بلدان و ديار را از شرق و 

غرب بدهند و به کمال محبت و خوشي و طرب معاشرت کنند اين سبب انجذاب و اشتعال شود و نفوس تربيت 

 و وله آيند بدين سبب نشر نفحات شود و علت اعالء کلمة اهللا شود. "  گردند و به شور

به نّص قاطع محول به محافل روحانی گشته و در وقت حاضر تنظيم و اّتساع امر تبليغ که از مهام امور است 

و تهّيه و تشکيل محافل و مدارس تبلّيغ ار برای جوانان و اطفال احّبا و تعيين و ارسال مبّلغين به نقاط الزمه 

و صدور ترتيبات و شان تدارک اسباب ماّدی و معنوی از برای نفس مبّلغين و سّد احتياجات متعّلقين و منتسبين

اعضاء محافل روحاني  محّول بهاقامت در نقاط مختلفه کّل  مدتو عبور و مرور  سفرتعليمات کافيه در کيفيت 

ليغ اعضاي محفل قرار قطعي دهند و کل احبا به دل و مدن و قري است تا پس از مشورت و مذاکره با نفس تب

جان تصويب و تأييد و اجراي قرارهاي محفل خويش نمايند. و از جمله وظايف مقدسه محفل روحاني محافظه 

حصن حصين امراهللا است از مفسدين و ظالمين و معرضين و ناقضين ميثاق الهي. هر نفسي که اوال رائح کريه از 
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يد فورا به محفل روحاني خويش در نهايت حکمت و بردباري اطالع دهد و اعضاي محفل به احدي استشمام نما

 و سکون مدافعه و محافظه نمايند و آنچه را صالح دانند به ارض اقدس مخابره نمايند. هّمتنهايت 

جمع  و نيز از وظايف محفل جهد و تأليف قلوب ياران است و رفع علت و اثر اختالف و کدورت و اغبرار در

و صفا تبديل داد و سکون و خمودت را به  را به روحانّيتاحباءاهللا بهر وسيله ئي بايد بر برودت و کدورت 

 اشتعال مبدل کرد.

و نيز از وظايف محفل اعانه و دستگيري ضعفا و عجزا و فقرا و ايتام و ارامل از يار و اغيار است تأسيس و تنظيم 

ات و تهيه تمام احتياجات الزمه و ادوات کامله از براي ترويج و پيشرفت امر و اداره مدارس بهائيت از بنين و بن

در شرق و غرب عالم بهائي و ترتيب و تبادل بشارات و  امرّيهتربيت.  مکاتبه و مخابره رسمي و مستمري با نقاط 

به اشتراک  رو تحريص داالذکار است حوادث امريه و توزيع و تعميمش در بين احباءاهللا. ترويج امر مشرق

ه از قبيل نجم باختر و مجله اطفال ملکوت در بالد امريک و البشارت در اقليم هندوستان و خورشيد مجالت امريّ 

خاور در صفحات ترکستان و دو مجله شمس حقيقت و حقيقت در بالد آلمان و نجم خاور در مملکت جابان 

فصيل جريان امور امريه در آن نقطه است. تنظيم است و ارسال مقاالت شّتي و رسائل ؟ علميهٴٴ رحمانيه و ت

مجالس و انجمنهاي ياران است و ترتيب اعياد و ضيافات و تشکيل اجتماعات و محاضرات علميهٴٴ روحانيه . 

جمع و طبع و ترجمه الواح مقدسه الهيه و کتب سماويه و مقاالت امريه است و انتشار و توزيعش در بين ياران و 

تمام اين امور از اين به بعد بايد به اطالع و تصويب اعضاي محفل روحاني باشد چه که ؟  امآءالرحمن اقدام

اساس بيت ؟ و مرکز و محور تمام شئون امريه در هر نقطه ئي از نقاط در شرق و غرب عالم. و چون تقويت و 

يافت معلق و  تقدم سريع و تمشيت امور محفل که در مستقبل ايام اهميتي جديد و مرکزيتي عظيم خواهد

متوقف بر وجود اسباب ظاهره و وسائل ماديه و وسائط ماليه است لذا افراد احبااهللا را اعانه ومساعده محفل از 

وظايف مقدسه وجدانيه محسوب. بايد در هر نقطه ئي از نقاط امريه که محفل روحاني تأسيس گشته فورًا بعد از 

و در تحت ادارهٴ مطلقهٴ محفل روحاني باشد و خبر به اطالع  وصول اين نامه صندوق خيريه اي تشکيل گردد. و
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از آن صرف نگردد و آنچه را اعضاي محفل در ترويج امر تبليغ و تأسيس  ديد اعضای محفل فلسیصواب

مدارس و اعانهٴٴ محتاجين و طبع و انتشار کتب و الواح و مخابره و مراصله به اطراف صالح دانند از آن مبلغ 

هٴ است و از امور الزم از احتياجات ضرورّيه امراهللانمايند. اعانه در اين سبيل از احتياجات ضروريه  صرف برداشته

اساسيه محسوب بعد از اداي حقوق اهللا في الحقيقه اعظم وظيفه شخص بهائي است زيرا آنچه در اين سبيل 

مقدسه  ٴه|ّباني ولي اين وظيفه وظيفتقديم گردد و صرف شود رأسًا ترويج امر الهي است و تعزيز و تقويت آئين ر

ايست و امريست وجداني و تکليفي است روحاني امري محبوب تر بر آن نه هر نفسي بقدر استطاعت خويش 

ئي به اين صندوق خيريه نمايد و تقديم محفل روحاني کند اجرش عنداهللا عظيم است چه که به اين واسطه اعانه

و اقدامات  دائره| خدمات و تعميم و تقويت کرده رافراهم آورده و امر تربيت ترويج امراهللا نمود و اسباب تبليغ 

در اين سبيل کامال مقررًا مستمرًا ننمايند امراهللا تقدم و  ایمساعدهاگر ياران  دادهاتساع  رامحفل روحاني 

اديه الزم و تأييدات انتشاري سريع نيابد اسباب ميسر نگردد و امور معوق و معطل ماند فيوضات الهيه را اسباب م

بايد کل به کمال همت به اين امر اقدام  و غيرهمحفل  یاز اعضا .واجب فّعاله شرط وغيبيه را وسائط و وسائلي 

نمايند و فورًا تأسيس اين صندوق خيريه نموده به عهده محفل روحاني گذارند آنچه را تقديم نمايند به اسم 

محفل روحاني گردد.  هر نفسي به قدر استطاعت و اقتدار خويش اين ترويج امراهللا باشد و تسليم اين صندوق 

ئي نيست نصرت امراهللا نموده و دستگيري از ضعفا کرده و تبليغ امر و ارتفاع را به محفل نمايد شبهه مالیاعانه 

 کلمه اهللا نموده تأييد الهي شامل حالش گردد و ابواب برکات بر وجهش مفتوح شود.

محفل روحاني خويش را در تمام امور نمايندگان خويش دانند و امناي الهي محسوب نمايند ياران بايد اعضاء 

هر حکمي را محفل صادر نمايد به دل و جان اجرا نمايند و در تأليف قلوب و رفع اختالف و تبديل برودت و 

محفل روحاني را به خمودت را به انجذاب و اشتعال اعضاء محفل را مساعده تام و معاونت قلبي نمايند. بايد 

وسيله مادي و معنوي تقويت نمود و اينست ؟ چه که اين محافل روحاني اليوم اس اساس است و محور و مرکز 

و همچنين تأسيس محافل مرکزي در  ایقريهوصاياي مقدسه مبارکه تشکيل و ترتيب اين محافل در هر بلده و 
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  قانونًابًا مرتّ  مکّمًاللبهاءست محافل خصوصي و مرکزي در اجراي وصاياي حضرت عبدا مقّدماتاقاليم عالم از 

کيل نگردد و دائر نشود تأسيس بيت العدل اعظم که مرجع کل امور به نص قاطع الهي، مؤسس قوانين و شت

احکام غير منصوصهٴٴ در کتاب است ممکن نه چه که انتخابش به نّص صريح وصاياي مقدسه بايد بواسطه بيت 

چنانچه ميفرمايد: "يعني در جميع بالد بيت عدل خصوصي تشکيل شود آن بيوت عدل  عدلهاي خصوصي گردد

 بيت عدل عمومي انتخاب نمايد."

لهذا احباي الهي و اماءالرحمن هر قدر اساس اين محافل رو محکمتر نمايند و اسباب پيشرفت و تفوقش را بهتر 

 زودتر کاملتر تحقق يابد و جلوه نمايد. فراهم آرند وصاياي مقدسه سريعتر اجرا شود و نواياي مبارکه

از قبل اشاره شد که در بالد شرق در هر بلده و قريه ئي که عدهٴٴٴ مؤمنين از رجال از سن بيست و يک و مافوق 

آن از نه تجاوز نمود محفل روحاني در نهايت روحانيت و صفاء و حکمت و متانت تأسيس گردد و حضرات 

اين ايام معمول به جاري است منتِخبند نه منتَخب و تمام محافل و انجمنهاي اماءالرحمن چون امر حجاب در 

گردد کّل بايد در ظل محفل روحاني آن نقطه باشد و اماءالرحمن آنچه تأسيس و تشکيل مياحّباءاهللا ياران از 

نه نفس محفل روحاني که حضرات اماءالرحمن در انتخاب اعضايش حق تصويب يعني ابداي رأي دارند يگا

در يک نقطه از نقاط الزم و جائز نه و چون واضع و  تعّددشمرکز امور امريه ياران از رجال و نساء است 

بيت عدل عمومي که به نص الهي بايد جميع به قاعده  یمؤسس قوانين و احکام غيرمنصوصهٴٴ در کتاب الهي يعن

رتيبي جديد و قانوني محکم و متين و انتخاب مصطلحهٴ  بالد غرب تشکيل و انتخاب نمايند تأسيس گردد و ت

عمومي چه داخلي و  چه خصوصی و چهمشروعاتي کامل تشريع نمايد و تأسيس کند و تمام انجمنهاي ياران و 

چه مرکزي کل در ظل آن ؟ از آن مؤسس برآنند. حال عجالًة تا اين بيت عدل عمومي تشکيل نگشته محافل 

هر سالي در يوم اول عيد سعيد رضوان تجديد و ن دون استثناء بايد مروحاني ياران در شرق و غرب عالم 

انتخابات در آن يوم مبارک در نهايت متانت و روحانيت شروع شده و اجراء گردد و اگر ممکن همان يوم 

نتيجه بايست معلوم و اعالن شود و اصول انتخاب از اين قرار: چون يوم انتخاب رسد بايد جميع ياران متحدًا 
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وجهًا اليه منقطعًا عن دونه طالبًا هدايته مستعينًا من فضله به دل و جان اقدام به انتخاب نمايند و انتخاب متفقًا مت

اعضاء محفل روحاني خويش را از وظايف مقدسهٴٴ مهمه وجدانيه خود شمرند ابدًا اهمال در اين امر نکنند و 

از استعفاء نزنند بلکه در نهايت افتخار و جديت کناره نگيرند و دوري نجويند. منتخبين و منتخبين بهيچوجه دم 

و  موجودو سرور ابداي رأي نمايند و عضويت محفل را قبول نمايند ولي اگر في الحقيقه عذري شرعي 

که اطالع کافي بر امور امريه نداشته باشند ننمايند و از اماءالرحمن نفوسي ناچار اقدامبهيچوجه ممکن نه آنوقت 

بداي رأي نيستند. در صورت اطالع اقدام به اين امر محبوب الزم واّال فال. و ياران آن نفوس مجبور و مکلف بر ا

را که خالصًا لوجه اهللا متعهد و قابل عضويت محفل روحاني دانند بر ورقهٴ عليحده اسماء نه نفر از ياران را بدون 

اين اوراق جمع گردد و آن نه نفري که امضاء بنگارند و مکتوم دارند و تسليم محفل روحاني حاليه نمايند تا 

بيش از هر داراي ؟ اسماء آنان اعالن شود و اين نفوس اعضاء محفل روحاني گردند و اگر چنانچه در نقطه ئي 

از نقاط امور امريه اتساع يافته وظايفي را که در طي اين نامه قبًال درج شده يعني امر تبليغ و محافظه امراهللا و 

ب و معاونت محتاجين و تشکيل مدارس و ترتيب محافل ياران و مخابره با اطراف و ترويج جهد در تأليف قلو

محفل  ماشاکلهاامريه و طبع و نشر و ترجمه الواح و بشارات امريه و  مجّلاتامر مشرق االذکار و تأسيس 

ای را هر لجنه یاعضا |هئي مخصوص نمايد و آن لجنه را خود انتخاب کند و عدّ روحاني هر يک را محول لجنه

محفل صالح داند خود تعيين نمايد و اعضاء لجنه ها را از بين تمام احّبا در آن نقطه چه در داخل محفل  هر قدر

نموده به وظيفه خود مشغول  حصردر امر خود  افکار راها هر يک چه خارج از آن انتخاب نمايد و تمام لجنه

ئول و مطيع آن و کيفيت انتخاب و استمرار هر لجنه ئي به گردد و تمام لجنه ها در ظل محفل روحاني و مس

عهده اعضاء محفل روحاني چون محافل روحاني تجديد شود تمام لجنه ها منحل گردد و محفل جديد لجنه 

هائي مجددًا انتخاب نمايد. و اما تشکيل محفل مرکزي در هر اقليم که نماينده تمام ياران و محافل روحاني آن 

ز از تمهيدات الزم در اجراي وصاياي مبارکهٴ حضرت عبدالبهاء محسوب در بالد غرب نظير اقليم است ني

احباءاهللا تا حّدي موفق بر تشکيل محفل مرکزي گشته آلمان امريک و مملکت انگليس و اقليم   اياالت متحدهٴٴٴ

نهاده شد که در امريک در ايام مبارک حضرت عبدالبهاء اساس محفل مرکزي  هٴ اند علي الخصوص در قار
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شئون روحانيه امريهٴٴ ياران امريک علي العموم مذاکره و مشاوره نمايد و محافل روحانيه تمام نقاط امريه اياالت 

متحده را به يکديگر مرتبط و متفق ميگرداند ولي تأسيس و تشکيلش در اين ايام در صفحات شرق منوط و 

زمان و مکان است در اقليم مبارک ايران اقدام به اين امر متوقف بر وجود اسباب و مراعات حکمت و مقتضيات 

گردد صعب و مشکل و از وجنات احوال چنان معلوم مي مکّمًال حسب القانون در اين اّيام حاضرهبًا عظيم مرّت

ه ياران در آن اقليم است در هر حال چون عّد يارانکه مخالف حکمت و منافي رحمت و آسايش و امنيت 

روز بروز در تزايد است ترتيبي مخصوص و قانوني مناسب حال آن اقليم که  احصاء خارج وحد و جليل از 

اساسًا مطابق ترتيب عمومي ولي در تفرعات مختلف است الزم و واجب ان شاءاهللا جداگانه مستقيمًا 

ه تشکيل دستورالعملي راجع به کيفيت انتخاب محفل مرکزي به ياران آن سامان ارسال خواهد شد و اگر چنانچ

را علی مدينهٴٴٴ منورهٴ طهران  خصوصید بايد محفل روحاني اتأخير افت در عهده|مرکزي در آن اقليم  یمحفل

که متعلق به قطعه ايران است به آن محفل محول  امرّيهمحفل مرکزي اقليم ايران دانسته شئون عموميهٴٴ العجاله 

 انيه در آن اقليم دانست.نموده آن محفل را نماينده يعني خادم سائر محافل روح

و اگر چنانچه در اقاليم ديگر در صفحات مشرق از جمله اقليم هندوستان و قفقازيا و ترکستان و اقليم مصر و بين 

النهرين حکمت اقتضا نمايد و اسباب و وسائل فراهم آيد و وهني و ضّري به هيکل امراهللا وارد نگردد و فتور و 

شود خوبست که ياران و اماءالرحمن باالتفاق بنهايت همت به تشکيل محفل تأخيري در جريان امريه حاصل ن

مرکزي خويش اقدام نمايند و ترتيب انتخاب محفل مرکزي که اصولش در الواح حضرت عبدالبهاء و وصاياي 

منصوص است ازين قرار بايد سالي يک دفعه هر اقليمي عليهده عده وکالئي انتخاب شود و اين  واضحًا مبارکه

وکال از ما بين احباءاهللا در تمام آن اقليم نه نفر  اين محافل روحاني انتخاب نمايند و احّباء نهکالء را افراد و

انتخاب نمايند اين نه نفر اعضاء محفل مرکزي آن اقليم اند يعني اعضاي محفل مرکزي منتخب منتخبينند و 

حجاب مانع است فقط وکال را انتخاب  و چون نتَخبنتِخبند نه ُمحضرات اماءالرحمن مانند محافل خصوصي ُم

نمايند و اين وکال که در شرق مختص به رجال است يا آنکه در نقطه جمع شده و يا بواسطه مکاتبه و مراسله نه 
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جمع شوند و در امور امريه  ایدر نقطه وکالنفر که اعضاي محفل مرکزي هستند انتخاب نمايند اگر چنانچه 

منوط به اقتضاي زمان و مکان است و مشروط به وجود  ولی ايند احسن و انسب است مذاکره و مشورت نماين

و  دد.اسباب و وسائل اگر حال ممکن نشود ان شاءاهللا در مستقبل ايام باحسنها و اقتضئها ميسر شود و ممکن گر

ر و عراق انتخاب نوزده اما تعيين عدد وکال در اقاليمي که عده ياران تا بحال ازدياد کلي نيافته مانند اقليم مص

عدد وکال کافي است و هر نقطه از نقاط امريه قسمتي از اين نوزده بحسب تعداد احبا در آن نقطه انتخاب نمايند 

و در اقاليم ديگر مانند هندوستان و قفقازيا و ترکستان چون عده ياران بيشتر است نود و پنج عدد از وکال 

منتخبه از بين تمام ياران آن اقليم نه نفر انتخاب نمايند و آن نه نفر اعضاي  انتخاب نمايند و اين نود و پنج نفوس

محفل مرکزي هستند. ان شاءاهللا بعونه و تأييده بهر يک از آن اقاليم چون احوال و اخبار آن ديار کامًال به ارض 

د و اين محفل مرکزي اقدس رسد تفرعات اين ترتيب را مستقيمًا عليحده بهر يک از آن اقاليم ارسال خواهد ش

بهمان ترتيب لجنه ها ئي که مخصوص نمايد و بهر يک وظيفه معين محول نمايد و  خصوصیمانند محافل 

از  اینقطه امور مخصوصهٴ محصور بهاقليم است نه  آنوظائفش کلي عمومي و راجع به مصلحت ياران در تمام 

هر  .و مطيع و منقاد اجرائات آن خويشل مرکزي محافل خصوصي در هر اقليمي در ظل محف و تمامنقاط امريه 

ياران در آن اقليم است و نفعش به عموم بهائيان در آن اقليم راجع بايد  |هعموميّ  امر مهّمی که راجع به مصلحت

در نهايت اتقان مرکزي محول شود تا  اين محفلاز لجنه هاي  ایبه لجنهدر تحت اداره محفل مرکزي باشد و 

و چون عده ياران در مدينه منوره طهران بعونه و عنايته برکت  ب عّزت و پيشرفت امراهللا شوداجرا کزدد و سب

کيفيت انتخاب محفل خصوصي  صالح داندالهيه تزايد عظيمي يافته اگر چنانچه محفل روحاني حاليه آن مدينه 

صي طهران رأسًا آن مدينه را مشابه و مطابق کيفيت انتخاب محفل مرکزي نمايد يعني اعضاي محفل خصو

وکالئي انتخاب نمايند و اين وکال از بين تمام احبا در مدينه طهران نه نفر انتخاب  احباء اّولبلکه  نشوندانتخاب 

و اين نظر به کثرت عده  ترچنان شود بهتر و متينکنند اين نه نفر اعضاي محفل روحاني خصوصي طهرانند اگر 

محفل روحاني خصوصي رأسًا انتخاب شوند ولي  امرّيه اعضاینقاط  در ساير است و اّالاحباء در آن مدينه 

محفل مرکزي هر اقليمي به نص مبارک منتخب منتخبين است. باري اين اقدامات و تأسيسات هر چند از 
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واسطه امر مهم تبليغ تعويق گردد و در ترويج کلمه اهللا  تمهيدات مهمه و مشروعات الزمه ولي زنهار زنهار بدين

اين خطاب روح  .تعاليم اهللا تعطيل و فتور حاصل کند يوم يوم ترويج است و هنگام هنگام نصرت و تبليغ و بّث

اي بندگان آستان مقدس جنود مالء اعلي در اوج عال صف بسته و مهيا "   :دهنده حضرت عبدالبهاء را بياد آريد

يند و تأييد کنند و قوة الظهر گردند که به محض جوالن نصرت نما مرد ميدان و فارس عرفانو منتظر و مترصد 

الن دهد و طوبي از براي دليري که به قوت عرفان در ميدان برهان بتازد و وَ ي که اسب َجِسپس خوشا به حال فاِر

بلند کند و کوس غلبه بنوازد تاهللا الحق اّنه لفي فوز  دٰيم ُهَلصف جهل بدرد و سپاه ضاللت شکست دهد و َع

 هذا هوالفضل البديع و البهاء عليکم يا احباءاهللا القديم."  عظيم و ظفر مبين و ان

واصل  'دمادم از عالم باال از حضرت عبدالبهاء به گوش سپاهيانش در ملک ادني اين ندا در اين اواننفس 

يقين است که موفق خواهيم شد.    ,ميدان وسيع است و اسباب مهيا ,درنگ ديگر ممکن نه و تأمل جائز نيست

   12(بنده آستانش شوقي) ١۴١٣/ رجب ١١/  ٢٣۹١شباط  ۷٢

                                                                              

 --٢۸صفحه  

 

 تعرضات انام و پيشرفت امر ابهٰي   و وسعت تشکيالت در ممالک

رديد و همينکه آقا ميرزا قربانعلي بهائيان موجب هيجان متعصبين گ برده قره باغ تزييد شمارهدر قفقازيه در 

هدي اسکندر گنجه که محض تبليغ از عشق آباد به شو آقا م مبّلغين موصوف و در دو بخش سابقزنجاني از 

شورش نمودند و مسافرخانه بهائي را در بسته ولي حکومت  .مراجعت کردند ,آنجا رفته نشر نفحات الهيه نمودند

                                                            
  )١۴٠ -۱۱۴صفحه  -١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه (( -  12
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 و لوحه امریاالذکار را مفتوح نمود ،مشرق مسافرخانه و ,اين طايفه شده موجب شکايات که از جانبه مرکزي ب

 و اشلينکنو نيز در اشتوتکارت  بهايی شدنصب گرديد و در بادکوبه تأسيس کتابخانه و قرائت خانه  آندر

روزنامه بهائي بنام شمس حقيقت و بنام حقيقت و مجله به زبان اسپرانتو دائر گشت و در عقب آنچه در دو 

 ١٣۴١سال  روسيه و هند شدت و علو يافت و درينبخش سابق مسطور گرديد آوازه اين امر در امريکا و بالد 

در سرتاسر اياالت متحده امريکا و کانادا و ايراد  ولی امر حسب دستور مبارک با عائله،اشفاضل مازندراني 

به شرق ر کرد و ميس مارثارت از امريکا خطابه و نشر و تعزيز اين امر رفت و آواره هم در انگلستان سير و سف

نمايندگان بهائيان هند و برما که در کراچي تحت رياست  انجمنسومين  ١٣۴١نيز در اين سال  برانگيخته شد و

دسامبر  29 -28 -23شيرازي انعقاد پذيرفت و در روزهاي  معروف به پرفسورو تنظيمات ميرزا محمد رضا 

ديد و تفصيل امور و واقعات در مجله البشاره بهائي هند مندرج و منتشر هاي عمومي ايراد گرخطابه 1926

ين براي نشر نفحات در هندوستان از ايران اعزام گرديد و نيز در نکو...حاجي ميرزا حسن  و درين سالگشت 

يز ال در قطر مصر قانون حّريت اديان پذيرفته گرديد و در جريده القلم شرحي در وصف اين امر نشر شد و نس

در ايران محفل روحاني طهران ورقه اخبار امري شامل حادثات امري ايران و جهان بخط و شکلي زيبا تأسيس 

 کرد.

 

 --٢۹صفحه  ---

 تضييقات و تعرضات و تعديات بر بهائيان در ايران

 که عده هيجده تن از اهل بهاء رهسپار ارض حيفا محض زيارت شدند و متعصبين به ١٣٣۸در آباده از سال 

توهين نمودند و بعضي از جوانان بهائي ضارب را تأديب  ضرب وهيجان آمده نسبت به برخي از مظلومين 

 به حمايت برخاست و تنی چند از اين طائفه را حبس حکومت داد و به والی فارسکردند و شيخ االسالم 
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معاندين  ١٣۴٢د الي سال نمايد ولي او جلوگيري مفاسد نمو سفرشانفرمانفرما تلگراف کردند که ممانعت از 

حاجي علي عطار موجب اشتداد  و السيمًا .ند و اهانت کردنده و زدآباده و توابع پيوسته متعرض اهل بهاء شد

کردند و تني چند ديگر را مضروب و  و آزاربغض و عناد گشت چنانکه معاندين به آن طالب دين تعرض 

ميدان فساد شدت يافت و درين  ١٣۴۰ن پرداختند و در سال مجروح ساختند و در مساجد و بر منابر به سّب و لع

و برخي از  پرداحتندچنانکه در هر گوشه و کنار به اذيت و آزار آنها  گرديدتعرض و فساد باعث  ١٣۴١سال 

کرد و دائره عدليه از ی،تأديب نمودند و حکومت محل اقداماتي در رفع ظلم نم و ظالمين رانياورده  مومنين تاب

 از گفتند ورا و توابع مجتمعًا به دارالحکومه در آمده ماوقع  آن منطقهتا آنکه بهائيان  حمايت می،نمودمسلمين 

کار به مصالحت باشد ولي معاندين وفا به تعهد نکرده متعرض  نبايد بدينطريقهکه  ندحکمران تعهد و التزام گرفت

و  ندفتنه برانگيخت ,و مفسدين را بهانه بدست آمدهشدند و از برخي بهائيان نظامي تأديب ديدند  بهائيانبعضي از 

و در قراء تابعه از  بر ضمير بستنده ئقلع و قمع اين ف قصد و به ديگر بالد و حتي به عراق عرب نزد علماء نوشتند

همت نهادند و برخي را چندان زدند که بدن سياه و مجروح سخت به ايذاء اهل بهاء زرين آباد و همت آباد 

و مفسده شديده برپا کردند چنانکه بعضي از مومنين اين امر را سر بشکستند  يمًا در قرّيه کوشککو السگشت 

تأديب و مجازات شريران نيژ بدست عّده،ای از دليران شجاع بهائيان آمد و تني چند از  ناچار مقاومت به ميان

از مومنان قريه را بعنوان ضارب به  ديدند و باالخره حکومت و نظاميان و اعضاء عدليه مداخله کرده شانزده تن

محافل روحانيه حکم  پرداختند و به اقداماتو به تعذيب و آزار  در نظمّيه محبوس ساختندآباده آورده و 

کوشکک رجال واقعه در قريه  اين مستخلص گشتند و هنگاميکه براي تفتيش ,تلگرافي از والي فارس رسيده

وهي به کوه و بيابان گريختند تني از نسوان يعني مادر هشتاد ساله آقا تضييق بودند و گر نساء در تحت ضرب وو

 عبداهللا هالک گرديد.

 شاهرودفتنه در 
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فتنه برخاست که افروزنده آن شيخ احمد نام مّالي بلد و مؤلف رّديه بنام الحّق المبين به مقاومت در شاهرود 

وخوش کردار بود و مجتهد نيک رفتار  عهده زندگی او بهاين آئين بود و سالها به ميراث پدري مايحتاج 

قبل در  داشت و چند سالي حسدو عداوتکربالئي ميرزا محمد اصفهاني از معاريف مومنين و متنفذين با

متعصب مقيم بلد به رقابت و حسادت با ميرزا محمد کاظم اف يزدي ساکن و تاجر بلد  زمانيکه يزدی،های

اظهار ميکردند آقا محمد اسمعيل برادر کربالئي ميرزا  و هيجانشکايت رقابت و با پسرانش پيوسته نزد آخوند 

بموجب شکايات پي در پي جمعي از اهالي راجع به تعديات شيخ احمد موافقت کامل و رشيد محمد از بهائيان 

بديده سوء و از دسيسه به قلم علی اکبر منشی که تحريک کرده به تحريک عليمحمد نام جعفراف اصفهاني 

مقاالتي در باب تعديات شيخ به جرائد و غيرها نشر داد و آن دو محرمانه خبر به شيخ رساندند تا به تمام  نمود

قوي به استيصال مظلومان برخاست و اهالي را به تشکيل جلسات کشيده روضه خواني در مساجد و منابر و 

رئيس پست  ضا ..واضح (دل آمده)ربه نام قائم و مهدي و حسيني برافروخت و در آن هنگام ميرزا  انجمن های

ميکرد و زوجه محترمه بهائيه اش بنام جالليه بنت حاجي فرج موصوف در بخش ششم با نهايت شهامت  حمايت

و قوت ايمان مابين زنان و مردان رؤساء دوائر دولت تبليغ ميکرد و محفل آيات و اجتماعات نمودند و آقا ميرزا 

به نشر امر پرداخت و موجب هيجان حسد و عناد  وارد شده واين امر حسن رحماني نوش آبادي ناشر نفحات 

شد و ميرزا حسن رحماني مذکور که  همقرارمتعصبين و مغرضين گرديد و شيخ احمد با حاکم و رئيس نظميه 

 .اف بماند پيام فرستادبه خانه کاظم

 ۰٣صفحه هجری قمری ========  ١۴١٣سال هفتاد و نهم ========= واقعات سال 

که چرا مردم عوام را گفتگو کرده از دين و مذهب بيرون ميبريد اولي آنکه من و تو بر تپه در خارج بلد تنها  

ه کردند و تجار دسته جاحم ميرزا حسن جوابی برايش نوشته با هم بيرون شهر رفته و نشسته صحبت کنيم و 

اف روبرو گشتند و گروهي و جمعي با کاظم ميرزاعبدالحسين روحاني يزدي مقابل شدند اب ٴدسته .بندي نمودند

به ستيزه برخاستند و عده از بهائيان اهل بازار نزد ميرزا غالمحسين راسخ آمده شکايت از  باِنکاسمعيل  با ميرزا
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. او چنين جواب بهم خوردگي بازار و عدم کفايت و لياقت حکمران کردند و راسخ با حکمران گفتگو نمود 

س به خانه راسخ دهند و شيخ احمد َک،محفل روحاني خود را که غيررسمي است انتشار ميکه بهائيان مهر  گفت

و زنانشان بي حجاب با  زير فرش می گذارندپيام کرد که مردم ميگويند بهائيان قرآن را اوراق کرده و  ,فرستاده

چند تن دستور دادند تا مردان مي نشينند و چون ايام عيد رضوان رسيد بهائيان جشني مفصل گرفته معاندين به 

در بازار علنًا سّب و لعن کردند و دفعتًا بازار بسته شد و عموم مردم با چوب حمله بردند و بسوي تلگرافخانه 

که تني از بهائيان را بچنگ آرند و دويدندخواهيم و هر سو ،شتافتند و فرياد برکشيدند که رئيس پست بابي نمي

د و غلظت غالمحسين رفته اظهار داشت که من با اين اوضاع چکنم و او به تشّدرئيس نظميه به پستخانه نزد ميرزا 

اف پياده مقدار يک فرسخ از شهر ،تمام جواب گفت که باش تا فردا جوابت رو بگويم و در چنان احوال کاظم

عيد به منزل رئيس پست رفتند و مقرر بود که شب  باِنکبيرون شتافت و عبدالحسين روحاني و محمد اسمعيل 

 معامالتجشن بگيرند و بر بهائيان بتازند و صغار و کباري بکشند تا کار به درجه اي رسيد که عمومًا آنان را از 

بريدند و درويشي را که واداشته بودند در بازار به خواندن  عمومي منع کردند و معامله و تجارت را از ايشان

سّب و لعن کند و اين عبارت هم  به آنهادادند که نسبت اشعار و مدايح پيغمبر و ائمه اطهار پردازند دستور 

بودند مخالفتي ننمودند و  مرافقگويد بر فاطمه زهراء بابيان لعنت و اولياء امور چون با شيخ مذکور موافق و 

منصب نظامي با دو تن از نظاميان به صرف مقتضاي فطرت نيکش دست درويش را  خان صاحب،سلطان حسين

خود کشيد و تأديب نموده محبوس داشت و اين موجب شد که اهالي  برافروختند و بازار را  گرفته بسوي دائره

منصب نظامي به علت قلت نظاميان و تخويف و  بستند و به محبس ريخته درويش را بيرون آوردند و صاحب

ه شغل و کار خواست که دستور به اهالي دهد تا ب از شيخانذار حکمران بدار الحکومه پناهنده گشت و حاکم 

خود قرار گيرند و چنان هم شد ولي براي پانزدهم شعبان سه شبانه روز چراغان کرده آنچه خواستند راجع به 

خبر داد و روز بعد تلگراف عزل کل رؤساء ادارات از نظميه و حکمران  بموليتراين امر بر زبان آوردند و راسخ 

لذا شهر بکلي ساکن و آرام شد آنگاه  خراسان شود و بهو غيرهما رسيد و هم حکم شد که شيخ احمد تبعيد 

عده اي نظامي از سمنان بيامد و رئيس نظميه را به جرم عدم اقدام در امنيت بلد به سمنان و طهران فرستادند ولي 
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طولي نکشيد که حسب اقدام شيخ در شاهرود و حمايت ديگران باز هم او به رياست نظميه شاهرود برقرار گشته 

پس از چندي رياست بدست ديگري افتاد که نهايت انقياد از شيخ داشت و حکمران نيز چنين بود و  و بيامد

شيخ احمد به بهانه اينکه رئيس ارزاق شاهرود بهائي است  ١٣۴١اوضاع به چنان حالي امتداد يافت تا در اين سال 

اف ،لتًا به خانه آقا ميرزا محمد کاظمتلگراف به دولت کنند ولي غف ,اهالي را بشوراند که به تلگراف خانه رفته

غارت کردند و پسرش عبدالحسين را گرفته انبوه انام ضرب و جرح رساندند تا آنکه گماشته  ,امري ريخته

حکومتي رسيده ايشان را زنده از چنگال اهالي گرفتند و به خانه آوردند و چند روزي طول کشيد تا بهبودي 

 .                         هرود غالبًا متفرق شدنديافته و از اين هنگام بهائيان شا

 حصارقريه 

خراسان شيخ عبدالکريم با يکي از معاندين را چند مجلد از کتب اين امر بدست آمد و مال  حصارو در قريه  

 اهالک آن مظلوم بود.عبدالغفار بهائي را به خانه خود برد تا کتب را به وي دهد و قصدش 

 ١٣صفحه  هجری قمری ======== ١۴١٣======= واقعات سال سال هفتاد و نهم ==

احتياط را مرعي داشتند و  پاسکرد و همگي  بيانولي او ملتفت شده بگريخت و قصد شيخ را براي بهائيان  

دچار حمله و غارت اتباع او  می گذشتند وشيخ مذکور  متر معين از با يک قربهرگاه يکي از آن مظلومان از 

به اذيت مظلومان متفق گشته و با  داشت سُر سری نموده وکه عداوت  تربتبا رئيس نظاميان ميگشتند و او 

تعرض ب و در صدددر آمد  حصارجماعتي از طالب مدارس دينيه و اشرار به اتفاق مال عطا نام روضه خوان 

توبه دادن مجتمع  محلی جمع و بهمظلومان شد ولي وجوه بهائيان قبال از محل گريختند و من بقي را شيخ در 

چندان  ,بهائيان متفرق شدند و در آن حال دوازده کودک بهائي را دستگير کرده همدستانش برای صيدکرد و 

باز آمدند و شيخ حسين نامي از جوانان بهائي  بار ديگرزدند که اولياءشان مدت دو ماه به معالجه پرداختند آنگاه 

آمدند و شيخ حسين  زبا شبانهدت دو ماه به معالجه پرداختند آنگاه را دستگير کرده چندان زدند که اولياءشان م
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نام از جوانان بهائي را دستگير کرده با خود برده اصرار و اجبار بر سّب و لعن کردند و چون جوانان مظلوم 

حسب امر شيخ چندان زدند که يقين بيهوش نمودند و مدت سه شبانه جسد نيم کشته اش در  می،ورزيداستقامت 

خرابه بيفتاد و مردم همي سنگ انداختند تا باالخره پدرش که مسلماني بود او را در ربود و تا دو ماه به معالجه 

پرداخت و شيخ حسين بهبودي يافت ولي دو چشمش نابينا گرديد و در واقعه مذکوره جمعي از بهائيان حصار 

کردند و عموم بهائيان را با آنچه متعلق به آنان است به نامق پناه بردند ولي در آنجا مامني نيافتند و اهالي تعرض 

 نجس خوانده از ورود به گرمابه عمومي و اصالح موي سر و روي در دکه ي سلماني ممانعت نمودند.

 سنگسر و سمنان شهميرزاد

ماع مبارکه را در ميدان و محال اجت عکس،هایو در قصبه شهميرزاد انبوه متعصبين به تهييج مفسدين و معاندين 

گرداندند و شادي و سخريه کردند و در ان حال گلعلي ُحر نام از بهائيان سنگسر را که با پسرش ،عمومي همي

گرفته چندان زدند که يک انگشتش در هم شکست و نيز در قصبه سنگسر  ,کرد،مراجعت مي مصيفحسين از 

سازند و ،ئيان معبد براي خود ميو در شهميرزاد و سمنان تهييج اهالي شد که شکايت به دولت کردند که بها

سمنان دستور داد و حسب اوامر رئيس نظميه سمنان با جمعيت خود و عده اي  نظامیوزارت جنگ به حکومت 

نفر  ١۵از مسلمان و سي قزاق و جمعي از رعاياء قراء و هم از مالهاي شهميرزاد با انبوه اهالي قصبه متفقًا ريخته 

قريه طالب آباد واقعه به قرب قصبه که حاکم در آنجا بود برده توقيف کردند و از بهائيان آنجا را گرفته به 

تمامت جمعيت مسلمانان به مشرق االذکار ريخته اعتنائي به شيون و فغان زنان بهائي نکرده بر سقف بناء نفت 

و پريشان ساختند و  سوزاندند و بناء را به آب بسته ويران نمودند و مدرسه حسينيه نونهاالن بهائي را خراب ,زده

حبس نمودند و معدود رجال بهائي سنگسر شبانه نهاني سوي قصبه  ,پانزده تن مظلومان را به سمنان برده

نيمه بيتابانه دويدند و دو گروه  مصيف بودند شنيدندوفيروزکوه شتافتند و از سوي ديگر جمعيت رجالي که در 

د تن شده به تلگرافخانه فيروزکوه قرار گرفته به مخابره با دولت و بهائيان متجاوز از هفتا راه با يکديگر پيوسته

پرداختند ولي اهالي قصبه به تحريک معاندين سنگسر و شهميرزاد و سمنان در تلگرافخانه را محاصره نموده 
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 مظلومان را سنگباران کردند و جمعي از دليران را طاقت نمانده بر بام برآمده بر محاصرين حمله برده همه را

نظامي خبر يافته با عده اي رسيده مردم را متفرق نمود و از بهائيان خواهش نمود که از  گرداندور ساختند و 

تلگرافخانه در آمده به دامنه کوه قرار گرفته مخابره به مرکز را مستمر داشتند و جواب رسيد که همگي به 

 مظلومان همه به محال خود وارد شدند.سنگسر بروند و محبوسين مستخلص باشند و الجرم فتنه بخوابيد و 

 ٢٣صفحه  هجری قمری ======== ١۴١٣سال هفتاد و نهم ========= واقعات سال 

  همدان

در ضمن بخشهاي سابق نگاشتيم چنانکه رضا  آن محله و توابعشو در همدان که تفصيل عّزت اين امر را در 

آمده  و به شهرمحلي ابتياع  ١٣١۶خانباغي به سالقليخان مردي مالک ثروت و صاحب مکنت و احترام در قريه 

و جمعي  برادرانبود و به مالقات و مکالمه برخي از اين طائفه فائز به عرفان و و ايمان بديع گرديد و در آن قريه 

به مأموريت قسمتهاي  سلطانی فوج داشتاز اعاظم و علماء را تبليغ نمود و چون پس از پدر لقب و منصب 

و همه جا جمع را هدايت نموده هر چه مردم همهمه نمودند منجذبتر گرديد و ابياتي عاشقانه  مختلفه ميرفت

ضمن دفاع دليران درين خطاب به محبوب ميسرود و عريضه معروض داشته درخواست وصول به شهادت نمود 

ل سوق احاطه کرده حاجي ابراهيم پروين دندانساز از بهائيان معروف را در حين عبور از بازار جمعي از اه سال

ضرب بسيار وارد آوردند و به شعبه کالنتري کشيده حبس نموده و شهرت دادند که به مجتهدين سقط گفت و 

روزي ديگر اهالي برآشفته از ماليان فتوي قتل گرفتند و خواستند بازار را بسته متفقًا ريخته وي را بکشند و 

ونش عبدالحسين ميرزا هم از قتل و غارت و هم از نهب خانه رئيس نظيمه نصرت خاقان بن احتشام الدوله با معا

و هم از ضرب و آزارش در جلوي مدرسه بزرگ ممانعت کردند بلکه در جلوي نظميه هستاد تازيانه زده رها 

 نمودند. 

  مراغه
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سته شورش بپا و در مراغه مشهدي نصير و ميرزا باقر بهائي را به افتراء و بهتان سوزاندن قرآن عنوان کرده بازار ب

نمودند و نزديک بود فتنه براي عموم اهل بهاء فراهم سازند ولي اسکندر خان نام مقدم به صرف حق پرستي و 

اسالم دوستي حقيقي ايستادگي کرده مفتريان و فتنه انگيزان را مخذول ساخت و چون او به نمانيدگي از مراغه 

 ت که از وي قدرداني و توقير کنند. براي مجلس شوري به محفل مراغه از محفل طهران خواس

  طهران

و در طهران برخي از مغرضين براي ميرزا علي اکبرخان روحاني ميالني محب السلطان منشي محفل روحاني 

طهران که رياست محکمه اداري در نظميه داشت فرياد و فغان بلند کردند که از خدام فّعال امر ابهٰي   است و 

يباي خود طبع و نشر مينمايد و حاجي آقا جمال اصفهاني و بعضي ديگر از اعالم الواح و آثار را به خط ز

مجتهدين را هم تحريک نمودند و در آن اثناء حادثه غريب ديگر روي داد که مساعدت به مقصودشان کرد و 

ر حاليکه عبدالّنبي مجتهد دمختصر آنکه تالميذ مدرسه يهود با برخي از يهوديان به هنگام عبور با حاجي شيخ

سوار بر حمار با اتباع و اعوان ميگذشت تصادف نمودند و حمار رم کرد و آقا متغير گشت و اعوانش مزاحم 

با  بضدّيتکودکان و ديگر کليميان شدند و نسبت به آقا مقداري توهين و تحقير به عمل آمد و به اثر ماوقع 

يت قوم يهود مورد خطر واقع گرديد و سفراء با يهود هيجان عمومي برخاست و دکاکين و بازار بسته شد و امن

اولياء دولت مکالمه کردند و دولت با سردسته هاي اشرار گفتگو نمود و آنان چنين اظهار کردند که اگر دولت 

ميخواهد اين فتنه بخوابد بايد ميرزا علي اکبرخان روحاني را از نظميه خارج نمايد و دولت پذيرفت و 

ظميه حکم قوام السلطنه رئيس الوزراء را ابالغ و روحاني را از نظميه خارج کرد و سوئدي رئيس ن درستداهل

 فتنه خاموش گشت.

 در ايران طبق دستورالعمل جديد ١٣٠٢سال ه تجديد انتخابات ب
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توقيعي چنين مبين و مؤثر از حضرت ورقه مبارکه عليا رسيد " حضرات اعضاء محترم محافل  ١٣٠٣در سال 

  :مالحظه فرمايند بهٰي  وم احّباي الهي و اماء الرحمن عليهم و عليهّن بهاءاهللا االمقدس روحاني و عم

 هواحملبوب

قلم قضا چنين امضاء فرموده که اين بيت احزان همواره  بندگان آستان جمال ابهٰي   و ياران عزيز عبدالبهاء 
هّم و غمی جديد مرتفع شود و  پايان باشد هنوز غمام مصيبتی متالشی نگشته سحاب همدم مصائب و آالم بی

رحمن از بدو طفولّيت  بر افق دل و جان افکند . بهره و نصيب اين دل شکسته ناتوان و ورقات مقّدسه سدرهٴ سايه
مشّبك نقطه ُاولی روح ماسواه فداه در مقام اعلی  تا کنون از ثمرهٴ شجرهٴ زندگانی همين بوده هيکل مقّدس

  روبرو است و اجساد نازنين
 

 ٣٣صفحه  هجری قمری ======== ١۴١٣ال هفتاد و نهم ========= واقعات سال س

 
 

السامية فداء و نفی و سرگونی  شهدا در مقابل نظر . زندان طهران جمال قدم و اسم اعظم ارواح المقربين لعتبته
لبهآء نقش خاطر . باليا و رزايای حضرت عبدا آن ذات اکرم بمدن و بالد و اخيرًا بسجن ُمظلم عّکا

های جسيمه و وقايع عظيمه مّدت حيات مبارکش بر لوحهٴ دل مثبوت و ناله ارواحنالرمسه األطهرفداء و حوادث
 در گوش هوش و بديهي است كه مصيبت نورانيش  وأدصفحهٴ قلب منقوش و انين و حنين ف سحرگاهيش بر

اعضاء و جوارح را محترق  فراقشعظمی صعود جمال کبرياء چگونه بنيان وجود را منهدم ساخت و شعله نار 
التيام نيافته منادی قضا بوقوع بلّيه کبري و رزّيه  ها قطع نگشته و زخِم دلنمود . هنوز سرشك خون از ديده

هجران محترق ساخت و ظلمات  تشآصال داد و اين غمزدگان را يكباره به  دهماء عروج حضرت عبدالبهآء
مقّدسه  مان گرديد . ياران جمال مبارك آيا منظور آن وجوداتمحيط به اين خاندان و دود احزان سراسر

نورانّيه از قبول آن صدمات و مشّقات  مبارکه از تحّمل آن آالم و مصائب چه بود و مقصود آن ارواح لطيفه
نقائص عالم امکان و ترّقی و تقّدم و  پاکيزگی نوع بشر از چيست هرمنصفی شهادت دهد که جز اصالح و

نبوده چنانچه بفضل الّله و الطافه آثار آن کلمات باهر و انوار  بفضائل جهان انسان مقصد و مرامیمّتصف نمودن 



 

 

53 

53 

قدس  عالم الئح و ظاهر شجرهٴ امر رحمانّيه يومًا فيومًا برومند و تنومند گردد و دوحه آن مواهب در اقطار
افکند و معلوم است که ثمرات آن شجر  ظليلش صمدانّيه آنًا فآنًا بر نشو و نما بيفزايد و سايه بر مستظّلين در ظّل

، موّدت و مهربانی ,، صفات رحمانی,،اخالق ملکوتی ,حقيقی الفت ,چه و بار و بر آن چيست محّبت صميمی
 خضوع و خشوع و فرزانگی ،ظهور و بروز شؤن رّبانی فواکه و اثمار طّيبه آن سدرهٴ قدس صمدانی است . مقصد

اثبات اين حقيقت و تحّقق  مقّدسه از تحّمل محن و آالم در يك قرن تمام برایآن وجودات مبارکه و هياکل 
الهی خصوصًا تعديل گردد بقسمی که از َنَفس و َقَدم و  اين کيفّيت بوده که اخالق انسانی عمومًا و ياران عزيز

چون  بين و غافلينساير شؤن آنها نمايان گردد و ما به االمتياز و االفتراق از محتج قيام و سکون و حرکت و
الّله ُهوّيات و کينونات احّبا الّله و  شمس از ظّل مبّين و واضح و الئح و مبرهن آيد . هر چند بقّوهٴ تأثير کلمة

محّبت الّله است و در هر ديار و کشور باين امتياز مشتهر و باين انوار منّور  ثابتين بر عهد اوفی منجذب بمغناطيس
عوارضات كه منبعث از عالم جزئّيات است بكّلی مضمحل و محو در كّليات كه  چيزی که هست اينست تا ولی

جمال  بايد و شايد چهره نگشايد و حسن جلوه اصلی حقيقی چنانکه آن سنوحات رحمانّيه است نگردد آن 
همواره بخاطرآورد و بر  ننمايد و آن اينست که هر نفس ثابِت راسخی باليا و رزايای آن طلعات قدسّيه را

بخون شهدای سبيل الّله ترّحم نمايد َصالح امر را مقّدم بر  مظلومّيت آنان رحم کند و بر امر الّله و شريعت الّله و
 ای را خواه ُجزئی و يا کّلی بحسن نّيت وامر را بر هر عّزتی ترجيح دهد . هر حادثه هر َصالحی داند و عّزت

شده وسيله اختالف نکند  ض الفت و اّتحاد تأسيس و ايجادخلوص طوّيت مقابلی نمايد و شريعت الّله را که مح
ينی البّته بهتر است . باری امروزه نيز حضرت بی د . حضرت عبدالبهآء ميفرمايد : اگر دين سبب اختالف شود

نياز همواره مترّصد و منتظر بل آرزوی دل و جان مبارکشان اينست که اين بی غصن ممتاز و ولّي امر رّب
فردی از ياران در عالم فعل  هور و بروز فعالّيت و ما به االمتياز اهل بها از ديگران است از هوّيت هرکه ظ حقيقت

شمس ميثاق و نّير عهد محبوب آفاق ارواحنا لرمسه  در کمال وضوح جلوه نمايد . معلوم است که هنگام افول
خبر وحشت اثر مصيبت ُکبري  خارج بقعه نوراء تشريف داشتند و چون األطهر فداء حضرت غصن ممتاز در

مزاج و قلبی پر  رسيد بقسمی متأّثر و متأّلم و محزون گشتند که از وصف خارج است . با تکّسر بسمع انورشان
 حسرات وارد بقعه مبارکه شدند .
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مشغول بودند اين حرکات نيز مزيد  غيان و شرور بنشر مفتريات سّرًا و جهارًادر آنوقت اهل فتور نيز در نهايت ط 

در تمشيت امور امرّيه و ترتيب  فرمودند و اوقاتی چند باالنفراد لهذا مهاجرت ,تأثرات وجود مبارکشان شد
ه از الطاف الهّيه بدرگاه عّز صمدانّية گذراندند و بحمد اللّ  مصالح و مؤّسسات روحانّيه و تضّرع و دعا و مناجات

 مبارکشان بقسمی آثار ثبوت و رسوخ و استقامت و يگانگی و اّتحاد و محّبت و شور و در مّدت مهاجرت
ظاهر و باهر شد که از يك  انجذاب و الفت از ياران و اماء الّرحمن در شرق و غرب و ارض اقدس نوراء عمومًا

امر الّله مأيوس و مخذول و مقهور نمود و از طرف  در طرف مرکز نقض و فتور و بدخواهاِن مغرور را از رخنه
ممدوحه احّبا سبب تسّلی خاطر نورانی ايشان گرديد . پس با صّحت تام و سرور  ديگر مراتب مذکوره و صفات

مهّمه کثيره و مشاغل  مراجعت ببقعهٴ نوراء فرمودند و بانجام وظايف مقّدسه خويش پرداختند و چون امور کامل
مستمر و از عدم فرصت جواب يکان يکان غير  کم بود و عرائض و مکاتيب از افراد و جماعات نيزوفيره مترا

فرموده و بخطابات عمومی بمحافل مقّدس روحانی مباشرت فرمودند و  ميّسر لهذا از مکاتبات فردی صرفنظر
مسّرت و حبور  ر و جهانیالعمل را باوضح بيان تبيان نمودند و کّل ياران الهی با عالمی سرو تکاليف و دستور

مقدمات امرّيه باين نحو هر دم رو بتقدم و در  آن تکاليف اساسّيه معنوّيه را تلقی نموده باجرای آن قيام کردند و
در آن اثناء که ورود عرائض مستمر در يکی دو عريضه مضامين مّدل بر اين  هر جا رو بعلّو و ارتقاء گذاشت .

شايد احترام  ان اغبراری حاصل و کدورتی موجود و همچنين برخی چنانکه بايد واز) يار بين بعضی ( بود که در
 روحانی خويش نمينمايند . معلوم است که اينگونه اخبار بالّصراحه و يا باشاره چه و تمکين تام از محفل مقّدس

اخري انحراف مزاج  لهذا کّرة تأثيری در قلب مبارك حضرت ولّي امر الّله دارد و چه انعکاس ناموافقی افکند .
التماس و ابرام اهل حرم و رجا و تمنای طائفين حول در  برای وجود مبارك رخ داد پس باصرار و الحاح فانيه و

 فرمودند و بسيار مفيد واقع شد و صّحت و عافيت کامل حاصل گشت و از اثر بشارات تابستان گذشته مسافرتی
حّتی از افراد احّباء پی در پی  هاس روحانی و ساير مجامع و انجمنروحانّيه که از اطراف و اکناف از محافل مقّد

مشعوف که پس از مراجعت از سفر تابستانی از شّدت حّب و  ميرسيد چنان خاطر نورانی مسرور و قلب رّبانی
و اظهار ستايش  حّتی بافراد ياران بمخابره پرداختند و در محافل و اجتماعات دائمًا تمجيد و تعّلق بياران رحمانی

عبدالبهآء ميفرمودند ولی متأسفانه باز در  رضايت از عموم بندگان آستان جمال مبارك و ياران با وفای عزيز
ريحان در بين بعضی از دوستان فرمودند و عدم احترام برخی نسبت بمحافل  بعضی عرائض استشمام عدم روح و
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مصمم بر مهاجرت شدند  قلب ُمبارك محزون و متأّثر و تا اينکه در اين اوقات از اين قضّيه نيز مجّددًا روحانی .
ازاله و رفع تأثرات از فؤاد (*فوأد*) لطيف  اين فانيه و اهل حرم و عموم ورقات مبارکه بقدر امکان محض

روحانّيه امرّيه که از اطراف متتابعًا بفضل الّله وارد و همچنين ثبوت و  مبارک در حضور انورشان عنوان بشارات
عموم احّبا را در شرق و غرب عالم معروض و اظهار داشتيم و التماس بر  استقامت و محّبت و جانفشانی رسوخ و
 تصميم نموديم مقبول نيفتاد فرمودند : تغيير اين

ميخورم همانطور  ( قلب من حّساس است همان نحويکه کدورت بعضی را از يکديگر احساس ميکنم و صدمه
ميشمرم که در صورت الفاظ نگنجد . بعد از  نيز تقدير مينمايم بل بحّدی عزيز صفات و خصائل ممدوحه احّبا را

استقامت و وفا و محّبت احّبا بجمال مبارك و حضرت عبدالبهآء بوده  مصيبت کبري يگانه تسّلی قلب من همانا
الّرحمن  اءه و اماللّ  اين صفات حسنه بجای خود محفوظ و نهايت امتنان و تشّکر را از کاّفه احّباء قدر و منزلت

سفينهٴ امر را بساحل مقصود نرساند و مّدعای اهل بها  در اين موضوع دارم ولی اين شور و عشق و محّبت بتنهائی
 را بر اهل عالم ثابت نکند .

 

 ۵٣صفحه  هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 

نمايند و آن اينست که از شّدت  ن الّله بوسائط فّعاله تشّبثاحّبا بايد برای حفظ و صيانت و ازدياد عّزت دي
بقلب خود راه ندهند . اگر فی المثل بيگانگان  محّبت پرستش يکديگر کنند و کدورت از همديگر (همدگر) را

شما از سايرين چيست . اگر در جواب گويند که در سبيل عشق و محّبت بمرکز  سؤال کنند که امتياز از ياران 
که محّبت و فداکاری شما  و مال فدا و ايثار نمائيم عالم متمّدن باين جواب اکتفا ننمايد و خواهند گفت انامر ج

درمان ننمايد و عالج نکند اگر گويند که  ) امروزه از برای شخص واحد امراض مزمنهٴ عالم اجتماعی را امروز (
جواب شنوند که مبادی و تعاليم  ر انکار آن نتواننداست که دانايان روزگا دين و آئين ما دارای تعاليم و مبادئی

قّتاله هيئت اجتماعّيه هنگامی شفا يابد که مّدعيان و پيروان آن  عالّيه وقتی سرايت در خلق امکان نمايد و امراض
 شوند و قدر و قيمت و فوائد آنرا در حيات و معامالت يوميه خود بکار برند و مجسم ) بآن عامل اّول خود (

اهل عالم امروزه در نهايت دّقت  ند . اگر چنين نباشد و چنين نشود ما به االمتياز نماند و فرمودند که انظارنماي
بنمايند و در رفع و دفع هر کدورتی بکوشند و متابعت  مراقب و متوّجه بياران است بايد نهايت مواظبت را
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ت بعضی از ياران با همديگر شمرند و همان قسمی که انعکاس کدور محافل روحانی خويش را واجب
و محّبت و الفت و وفاقشان با يکديگر و تمکينشان از محافل روحانی نيز بر فؤادم  (*همدگر*) بر قلبم افتاده صفا

اقدس  ای احساس نمودم فورًا مراجعت بارضمنعکس خواهد شد و هر وقت چنين انعکاس و جلوه (*فوأدم*)
داريد . ) و پس از بيانات  ميپردازم . اين پيام مرا بعموم احّبا ابالغ نموده بوظايف (*بوظائف*) مقّدسه خويش

حال ای ياران عزيز عبدالبهآء وصايای مبارك  اند .ُمَؤّثره دو هفته است که از ارض اقدس حرکت فرموده
يش حضرت شوقی افندی مواظبت نمائيد تا غبار کدورتی بر خاطر نوران حضرت عبدالبهآء که ميفرمايند : ( از

بر تذّکر و محّبت و  روحانّيتش بارور شود ) بايد اين بيان مبارك را همواره بخاطر آريم و آنًا فانًا ننشيند و شجر
فانيه آن است که ياران الهی  الفت و موّدت و شهامت و کرامت بيفرائيم (*بيفزائيم*) و خواهش و رجای اين

مبارک  درخشند که پرتوش جهان را روشن و منّور سازد و قلبو چنان بانوار محّبت الّله ب هّمتی نمايان فرمايند
مراجعت فرمايند و قبل از آنکه اين فانيه  حضرت غصن ممتاز از اثرات آن محّبت باهتزاز آيد و بزودی انشاء الّله

فانيه  ه اينيابد و با قلبی مسرور با ياران الهی وداع نمايم . سرور اّيام معدود چشم از اين عالم بربندد فراق خاتمه

. عليکم البهآء االبهی  و حضرت حرم مبارك منوط و معّلق بهّمت آن ياران عزيز عبدالبهآءست (عبدالبهاست) و
  »)۷١٣ -۸١٢صف�ات  –فقره از دس�تخط هاي حرضت ورقه �ُلیا  ۴۸(«                            .٢۴١٣شعبان  ٢١ -فانيه بهائيه

 داشتند محلي که هجرت دريع مفصل از محضر مبارک حضرت ولي امراهللا توقيع من ١٣۰٢و نيز در اين سال 
بهائيان عالم در شرق و  ", کريمه آن قوله عّز بيانه صورت و به امر محفل تکثير نسخه و منتشر گرديد و هرسيد

ر آتش حسرت و حرمان د غرب طّرًا مالحظه نمايند در اين حين که اين مسکين از ارض مقصود مهجور و
در کنار چنان قلب متالطم و روح در هيجان است که فورًا قلم را  از اين جهان اعتنا ننموده وگوشه  درن و سوزا

اظهار و ابالغ مينمايم و به اين چند کلمه که به حرفي از آن از خاطري آزرده و دلي شکسته  مختصرًابرداشته 
تذکر ميدارم که اي اهل بهاء و صادر و منبعث است ياران شرق و غرب را در نهايت تألم و خجلت م

برگزيدگان حضرت کبريا شهادت ميدهم که حضرت اعلي و جمال ابهٰي   و روح مقدس حضرت عبدالبهاء از 
هر سه شاهد و گواه اند که در اين دو سال پر مالل برين  التف,ناظرند و بر حال پر ماللم  حزين برينمعراج ُعلي 

 ,مستمند چه وارد گشته عاجز
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خبر دهشت اثر صعود يکتا موالي شفوق و حنونم چنان ارکان وجود مرا منصعق و متزلزل ساخت که هنوز از 
و  ُمدهِشهاثر آن تأثرات شديده سکون و قرار مفقود مضمون الواح و وصاياي مقدسه و فقرات و مندرجات 

ه محکمه اش چنان حمل ثقيلي بر کتف اين ناتوان نهاد و مسئوليت عظيمي توليد کرد که از وصف و مِ براوامر مُ 
و انقالبات روحيه چون ديده اميد  خدمات ذکرّيهبيانش عاجز و قاصرم ولي با وجود اين آالم و احزان وارده و 

روح مقدسش مستمّد و بر به صبح هدايت کبرايش متوجه بود و قلب و روان به ساحت قدسش مرتبط و از 
تأييدات غيبيه الريبيه اش مّتکل و به وعود صريحه اش اميدوار و متوّسل اين بار گران اندکي تخفيف يافت و 
اين شعله حرمان في الجمله بنشست علي الخصوص که بعد از فرقت جانسوزش و اعالن و انتشار اين واقعه 

قطار و مدن و قري من دون استثناء علم استقامت برافراشتند و در مولمه فئه مظلومه از مؤمنين و مؤمنات در کل ا
نهايت رشادت و جالل و ثبات و جديت و حرارت به خدمت و حراست و نصرت دين مبين قيام نمودند و از 
صراط مستقيم منحرف نگشتند و به اهل نقض و فتور ادني تقّربي نجستند در سبيل امرش و اعالي کلمه اش جان 

احت و عزت ايثار فرمودند و در ترويج کلماتش جهدي بليغ و اقدامي بديع اظهار داشته در اين موارد و مال و ر
آنچه اجراء نمودند شايان تمجيد و تقدير است و مستحق هر گونه نعت و ستايش هر چند اين عبد قاصر از 

و اظهار در مقابل اين موهبت  شدت تألم و دلبستگي کتبًا و لسانًا کما ينبغي و يليق ستايش و توصيف و تقدير
عظمي و همت کبري به آن شيدائيان و فدائيان ميثاق الهي ننمود ولي شبه اي نبوده و نيست که اجرشان عنداهللا 
عظيم است عظيم همچو قيام و ثباتي از صفحه روزگار محو نگردد و اين عشق و فداکاري در ساحت کبريا 

شده و بر غم و  دلتنگ ب اصلي و عّلت اوليه نگراني و افسردگي اينفراموش نشود و نابود نگردد ولي آنچه سب
غصهٴٴ اين مصيبت کبري افزوده و متأسفانه اين عبد را بر نگاشتن اين نامه واداشته و توليد مشکالت متنوعه نموده 

است که هر يک اسباب تأخر و ضعف امر مقدس الهي است همانا عدم الفت و تعاون حقيقي در بين احباءاهللا 
نميدانيد که آثار و عالئم عدم صفا در قلوب مؤمنين بلکه ادني شائبه دلتنگي و برودت و اغبرار در جمع احباب 

و تزييف اين امراست و علت خجلت و حيرت و شرمساري اين عبد و به چه حّدي  توهينچقدر اسباب خلل و 
نمايان و مشهود نگردد روح نباض رًا در نزد چون سّم ناقع ولو اثراتش فو .و مخالف مبدأ اساس شريعت اهللا مضر
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دريج منعدم سازد . تمام اقدامات و مجهودات اين سنين متواليه را از هيكل امر اهللا را از جلوه و نفوذ باز دارد و بت
از اين معين حيات و  هر گونه ثمر و نتيجه و اثري ممنوع و محروم دارد و گروه مقبلين و طالبين را هزار فرسنگ

علي  جمهور انظار سبيل نجات دور نمايد و مشمئز سازد حقيقت ساطعه مشعشعه اين ائين مقدس را در
و شرافت   خصوص در نظر متفرسين و مميزين و دانشمندان عالم بظلمات اوهام تبديل نمايد و حرمت و امتياز ال

محو و زائل کند و محن و باليا و متاعب التحصاي  را حتمًا و متدرجًا از نظر يار و اغيارو حالوت امر بهائي 
خالف و شقاق و فساد را در مراکز امريه د و بذر هدر دهشهداي اين امر عزيز را عاقبت  موسسّين وقدماء احبا و 

و پيشرفت محافل روحانيه که اليوم اس اساس بيوت عدل الهي است و يگانه  و در نظامپي در پي ايجاد نمايد 
از  اين روائح کدره رااين بنده شرمنده  .عظيم و تزعزعي شديد را فراهم آرد خللیمحور و مرجع شئون امريه 

 در اين اواخر از نقاطي مختلفه چه دور و  قبل و بعد خصوصًا
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چه نزديک متتابعًا استشمام نمود و بر شئون و حاالت و معامالت و روابط اسف آور ياران با يکديگر مستحضر 
يقت واقع صعب و مشکل است ولي بحدي و واقف گرديد چقدر در اين موارد وصف حال و ذکر و بيان حق

متهيج و متأثرم که خود را مکلف بر آن بينم که عواطف حقيقي و احساسات وجداني خويش را به آن ياران 
که در خدمت امراهللا مونس غمخوار و سهيم و شريک من اند اظهار و ابراز نمايم و بر مقّلب القلوب اعتماد و 

قلب مجروح است در کمال صراحت کشف و ابالغ کنم در اين اواخر چون اّتکال نموده آنچه در اعماق اين 
محافل روحانيه در اکثر نقاط اسمًا تأسيس و ترويج گشت و مقدمات نظام و دستور مقدس مبارک به حسب 
ظاهر وضع و اجراء گرديد عالئم عدم ائتالف و قّلت ثقه و اعتماد به تدريج ظاهر و نمايان شد و يومًا فيومًا 

ياد يافت آثار تخالف و تغافل و اهمال و عدم تعاون و اهتمام و رقابت وشکايت از مضمون و فحواي ازد
مکاتيب وارده معلوم و مفهوم گشت و اسباب خالف و شقاق به نحوي غيرمستقيم فراهم گرديد به حدي که 

اسباب تفرقه و تأسيس محفل روحاني که مقصد اوليه آن قلع و قمع ريشه هر خصومت و جدال است کم کم 
نزاع و تجزي و جدال در بين احباب گرديد و قوه دافعه کلمه اهللا را محبوس نمود و روح آزاد پر تأثير اين امر 
مبارک را از جريان و سريان باز داشت حتي در بعضي مواقع علي الخصوص در نقطه که مجاور ارض مقصود 

تمّرد و توهين و مخالفت گشت و بيم آن بود که است توليد بغض و عناد و سستي و کراهت نمود و اسباب 
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لطمه به اساس و وحدت جمع اهل بهاء وارد گردد حزم و متانت در مقاومت و قلع ريشه فساد بر رخنه و خالف 
گشت ديگر معلوم ،در نظام امر و مرّوج مقاصد سيئه ي خود خواهان مي مخّلميافزود و سکوت و عدم اعتناء 

لمه و امور مشّوشه چقدر تکّدر و تحير و اضطراب حاصل اگر اجراي وصاياي است که از اين حوادث مؤ
مقدسه و ترويج مصالح محافل روحانيه امراهللا را از نشو و نما و ارتفاع و تقدم باز دارد ديگر چه وسيله و چاره 

ديگر چه وقت  اي از براي اي بيچارگان باقي اگر در اولين قدم وهن و فتور حاصل جلوه و ظهور نواياي مقدسه
ممکن اگر پيروان اين امر مقدس که نجات دهنده عالميان است و ادعا و مقصدش احياء جهانيان به منازعه 
گرفتار و مشغول اند و از الفت و صفا محروم چگونه علم وحدت عالم انساني را در قطب آفاق مرتفع سازند 

بي بهره و نصيب چگونه توانند علل و اسقام مزمنه  اگر بهائيان ضعيف و عليل و سقيم اند و خود از درياق اعظم
و امراض مستوليه بر افراد و ملل را شفاي حقيقي دهند اليوم اساس اعظم وميزان اکمل و اتم و فارق بين حق و 
باطل اخالق است نه اقوال هر حزبي که داراي آن باشد مؤيد است و من لدي الحق و هر طائفه از آن محروم 

فضل و تأييد الهي ممنوع نام ونشان دليل و برهان اگر مؤيد و توأم به حسن روش و سلوک و باطل است و از 
اخالق طيبه مرضيه نباشد در اين عصر مذموم و مطرود جهان و جهانيان است و حسن اخالق کماالت و 

ات و مظاهرش حسن سلوک و رفتار و يگانگي و الفت و اتحاد و اتفاق و حسن معامالت در جزئيات و کّلي
تعاون و تعاضد مستمّري صميمي و محبت و خلوص نيت و صفاي قلب و طهارت نفس و صداقت و امانت مابه 
االمتياز ياران است چه که اين صفات ممدوحه که اهل عالم از آن غافل و محجوب اند اولين و آخرين دليل 

  ز بهائيان از سائر طوائف و امممقنع و برهان کافي المع اين آئين الهي است محک تجربه است و يگانه ممي
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آمال و آرزوي حضرت اعلي و جمال  منتهامقصد اصلي عموم انبياء و رسل است و يگانه مقصود و مطلوب و 
نداني و اسارت جمال ابهٰي   ابهٰي   و حضرت عبدالبهاء است چه که مقصود از شهادت حضرت اعلي و نفي و ز

و سفک دم شهداء و متاعب و بالياي التحصاي حضرت عبدالبهاء تأسيس سلطنتي جديد و نام و شهرتي تازه و 
آمال پيشينيان است يعني اخّوت نوع بشر اگر  اقدممخصوص نبوده بلکه مقصود حصول  و مذهبیترويج طريقت 

وحدت عالم انساني چگونه ممکن  تاسةسبين احباء تحقق نيابد اخّوت حقيقي باحسنها و اجملها و اکملها در 
اگر اختالف در بين ياران که هر يک حامل پيام نجات اند زائل نگردد اميدي ديگر نه و تبليغ را ديگر اثر و 
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 فائده و لزومي نبوده و نخواهد بود ديگر ياران خود دانند و به آنچه خير و صالح اين امر است پردازند آنچه به
نظر قاصر اين عبد ميرسد همان است که کرارًا و مرارًا به ايران ابالغ نمودم که اگر صيانت و تقدم سريع امراهللا 
را خواهانيم بايد بهر نحوي ممکن ادني شائبه اختالف و برودت و اغبرار را از ميان خود محو سازيم و با قلوبي 

نگي نفحات تقديس و تنزيه و خلوص و محبت صاف و پاک و طيب و طاهر در کمال روح و ريحان و يگا
 منعشالهيه را به مشام آلوده اهل عالم رسانيم ادني گفتگوئي در جمع احباب سلب تأييد نمايد و روح مجرد 

به باد دهد و  را بتمامهامريض چون برق اخراج نمايد مجهودات و مساعي مبذوله  آن جمعامراهللا را از هيکل 
تجزي و اضمحالل آنًا فآنًا ازدياد يابد و از جميع جهات احاطه نمايد مقصود از اسباب تقهقر و انحطاط و 

تاکيدات متتابعه شديده در تقويت و نصرت محافل روحانيه آن بود که اساس امراهللا روزبروز وسيعتر و محکمتر 
و وحدت بهائي  گردد و در نظام الهي خللي وارد نشود و روابطي متين و جديد در بين شرق و غرب ايجاد گردد

محفوظ ماند و در انظار اهل عالم جلوه بديع کند تا براساس اين محافل بنيان بيوت عدل الهي استوار گردد و بر 
اين بيوت عدل خصوصي قصر مشيد بيت عدل عمومي در نهايت نظام و ترتيب و کمال و جالل من دون تعويق 

به حيز شهود و عمل قدم نهد وصيتش در کل اکناف  و تأخير مرتفع شود و چون بيت عدل عمومي از حيز آمال
و اقاليم مرتفع و مشتهر گردد آنوقت اين هيئت مجلله که براساس متين و رزين تام مّلت بهائي در شرق و غرب 
هستند و مؤسس است و از الهامات الهيه مستمد و مستفيض به وضع و اجراي مشروعاتي متقنه و اقداماتي کليه و 

ه پردازد و به اين واسطه امراهللا صيتش جهانگير و نورش عالم افروز شود ولي هزار افسوس که در تأسيساتي باهر
اّس اساس اين محافل روحانيه که از تمهيدات اوليه در اجراي اين مقاصد منيعه محسوب فتور و خلل حاصل چه 

وط و متوقف اول اعتماد کامل که اساس اين محافل به دو ستون قائم و برپا و پيشرفت و تقدمش به دو امر مشر
و ثقه تام و انقياد و. تأييد و تقويت ياران نسبت به اعضاي محفل روحاني خويش و ثاني فريضه اعضاي هر 
محفلي در مالحظه و اجراي مصالح عموميه امريه نه نظر به مآرب و مقاصد شخصيه نفوس هزار افسوس که در 

نقياد و تأييد در خارج محفل موجود و نه اين صرف نظر از مصالح و اکثر نقاط نه آن ثقه و اعتماد و اطاعت و ا
مقاصد شخصيه از طرف اعضاي محفل ظاهر و مشهود تا اين دو شرط يعني خلوص نيت و حکم بر نفس و 
مشتهيات آن عمومًا کامًال دائمًا در جامعه بهائي تاسيس و استقرار نيابد اتحاد و اتفاق در هيچ نقطه و در هيچ 

غيرممکن و تا اتحاد و اتفاق کامل در بين احباء جلوه نمايد و محکم و ثابت نگردد امر عزيز الهي در امري 
 نوع و محروم اگر در اين تمهيدات حالت توقف باقي و از فتح و ظفر مم
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ل تمام مشکالت و مرجع کل امور و اکه حّل يت عدل عموميان بينغفلت حاصل گردد ب يجزئه يه اساسياول

معّوق و معطل  يمقدسه حضرت عبدالبهاء تا ک ياين است چه وقت مرتفع خواهد گشت و نوايواضع کل قوان

 در اين اهمال مداومتم و يه اهمال نمائيحات و نصوص قاطعه الهيل با وجود تصرين سبيخواهد ماند اگر در ا

ن عبد از تعدد و يم مقتدر قّهار شاهد و گواه است که ايحّق عل .جنب اهللا يف فّرطنا ما ينا عليعل رتًاحس فوام يکن

ارد چه که به يد و مالل نيت ننمايتراکم صعوبات و مشکالت و کثرت زحمات و حصول موانع خارجه شکا

از آن حاصل نه و علت  يل ضررکل امر وارد گردد بالمآيل مشکالت هر قدر بر هين قبين داند که از اين مبيقي

 يمباده مشهود و ظاهر گردد و يبالغه احد ين نگردد بلکه سبب شود که عاقبت اسرار حکمتهايف و توهييتز

رًا ياخاران ين يچگونه توان گفت که عدم الفت و تعاون و تفاهم که در ب يتهر شود وله معروف و مشيه الهيسام

ر و نه فائده بر آن مترتب بلکه شر محض و جالب ينه خه محسوب ياله يهاه و حکمتيافته از لوازم ضرورياد يازد

ام به واجبات و ظائف يحاصل و در ق و ارتخاء ريين عبد تغيا معنوی که در حالن است يوبال و خسران است ا

ه رممکن لذا ناچار گوشيه پرداختن به مهام امور غين اوضاع عاليش فتور و قصور واقع و چون با ايمقدسه خو

ان را به بارگاه جاللش يگر يده يده ديحبل تعلقات را بر يار نمودم و در کمال تأسف و نگرانيعزلت را اخت

ه يانعکاسات قلوب صاف ياران طالبم تا ان شاءاهللا روزيخود و  يًال و نهارًا از برايرا ل يمتوجه ساخته فرج اله

ن روح پژمرده را به وجد و طرب و اهتزاز آرد يو وداد ا ه الفتين قلب ؟ منطبع گردد و روائح قدسياحّباءاهللا بر ا

پرنشأة و  يخته را بدست گرفته با قلبيم و رشته گسيان نمايتا خرسند و شادمان و مطمئن و کامران قصد آن آش

 يايه و نوايق وعود الهيبه طاهره به تحقيط ٴهٴصه خالينشاط و بهجت و انبساط به معاونت و مساعدت نفوس زک

مشام به خوش الفت و وداد و اتفاق و اتحاد نوزد و  ين نگردد و نفحه يضرت عبدالبهاء پردازم تا چنمقدسه ح

 يمرافّوض ا يست و اّنين گفتن مرا دستور نيش از ايبگر يست دينبوده و ن يديمشتاق مهجور منتظر نرسد ام نيا
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د امر به يکه از محضر مبارک رس يعيتوق و در  13 ۴٢۹١ ين بنده آستانش شوقيالحافظرياهللا و اهللا خ يو امرکم ال

قوله عّز “   نمود طهران به سرعت طبع و نشر  يد فرمودند که محفل روحانيجد يد انتخابات و دستوريتجد

د رضوان يد سعيوم اول عيدر  يد من دون استثناء هر سالياران در شرق و غرب عالم باي يانه محافل روحانيب

ت شروع شود و اجراء گردد و اگر يت متانت و روحانيد در نهايوم مبارک بايد شود و انتخابات در آن يتجد

د يوم انتخاب رسد باين قرار چون ياز اانتخابات معلوم و اعالن شود و اصول انتخاب  يجه يوم نتيممکن همان 

و جان اقدام به انتخاب نًا من فضله بدل يته مستعيه منقطعًا من دونه طالبًا هداياران متحدًا مّتفقًا متوجهًا اليع يجم

ه خود شمرند ابدًا اهمال در يش را از وظائف مقدسه مهمه وجدانيخو يمحفل روحان يند و انتخاب اعضاينما

ت يچ وجه دم از استعفاء نزنند بلکه در نهاين بهين و منتَخبيند منتِخبينجو يرند و دورين امر نکنند و کناره نگيا

 يشرع يعذرقه يالحق ياگر ف يولند يت محفل را قبول نمايند و عضويمان يرأ يت و سرور ابدايافتخار و جّد

ه يبر امور امر يکه اطالع کافيند و از اماءالرحمن نفوسيچوجه ممکن نه آن وقت ناچار اقدام ننمايموجود و به

ّلا فال و ن امر محبوب و الزم وايه استند در صورت اطالع اقدام بين يرأ يبر ابدانداشته باشند مجبور و مکّلف 

حده اسماء نه نفر يدانند بر ورقه عل يت محفل روحانيرا که خالصًا لوجه اهللا مستعد و قابل عضو ياران آن نفوسي

ن اوراق جمع گردد و يند تا ايه نمايحال يم محفل روحانياران را من دون امضاء بنگارند و مکتوم دارند و تسلياز 

 يمحفل روحان ين نفوس اعضاياسماء آنان اعالن شود و ا همه دارای اصواتنداز  بيشکه  يآن نه نفر

از  مؤلفنفر  ۹١شد و در انتخاب اول  يجمع آور يرأ ٣۸۷ام رضوان يو در نفس طهران در ا ”يانته .14دگردن

 يعنيد يمحفل جد ين شدند و در انتخاب دوم نه نفر اعضايگر معيمحفل سابق و چهار نفر د ينفر اعضا ١۵

د يو آقا س يو شعاع اهللا خان عالئ يزدانيرزا احمد خان يمحب السلطان و م ميالنی يروحاناکبرخان  يرزا عليم

ونس يو دکتر  يرزا آقا خان قائم مقاميو م يخان دواچ يرزا غالمعليو م ينصراهللا باقراف و عزت اهللا خان عالئ

 دند.يانتخاب گرد يقيرزا اسحق خان حقيخان افروخته و م

                                                            
  ۹۴١ -۱۸۴: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه ( -  13 

   ۱۳۳: صفحه ١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه (  - 14 
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 ۴۰ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣اقعات سال سال هشتادم ========= و

 فتنه ها و شهادت در بالد خراسان

آنگاه به سلطنت  ,رانيکم کم به مقام سردار کل سپاه ا يحضرت رضا شاه پهلوير بود اعلقدَّن که ُمين سنيدر ا

ام يباز مانند ات هم بلند بود يجمهور يمخالفت و زمزمه  يران صدايگر اقسام ايبرسد و در طهران و هم در د

نگونه مسائل يوارد در ا و دينًا غيرطرف يان بيبهائ يبرا يو افتراءساز يزيفتنه انگ يت بنايانقالب مشروط

ت اند و يت و خواهان جمهوريان مخالف مشروطيد نوروز شهرت دادند که بهائيگذاشتند و در مشهد مقارن ع

د ياست که از عراق به عنوان تبعيمتنفذ وارد در س يز مّلاهاد آنانرا قلع و قمع نمود و در چنان احوال خالص ايبا

اروپا قرار  يحيکه چون مشاهد مقدسه عراق به تصرف دول مس ن نشر داديچن يد اعالنيساکن مشهد گرد

عزادار باشند و رند بلکه مانند ماه محرم يد نوروز جشن نگيگرفت بر مسلمانان فرض است که در اول سال و ع

وم تولد حجه بن يشعبان  ١۵د نوروز مطابق ين نشر دادند که چون عيکه مخالف امر شدند چن دسته از مّلاها

لذا با مذکور موقوف گردد و د يان صورت گرفت تا عيه و اقدام از بهائين نشرياست لذا ا يالحسن العسکر

مشهد  يفل روحانمح افت ويوقوع  يز نسبت به امر بهائيآموهن رهٴيد گرفته شد و انتشارات کثيم عت تماياهم

ان ينان مراقبت و محافظت از بهائياخبار کرد و او اطم يخان خزاعآقانيپ حسيرلشکر شرق سرتيمطالب را به ام

به شّدت د ين که شب چراغان رسين طائفه بودند و هميمزاحمت ا يايان مهياصناف و بازار يرؤسا يرا داد ول

کف زنان هلهله و  يه نموده با فحاشيته يبه عنوان عباس افند يذاء کردند و مجسمه ايام بر سّب و تعرض و ايق

گر حسب دعوت مّلاها در صحن مسجد گوهرشاد انبوه مردم مجتمع گشتند و يد يکردند و شب يولوله هم

ج به قتل و يدها نمود و تهيها و تشد،نين امر توهير به منبر برآمده راجع به ايشه ين امر شدند و واعظيمتعرض ا

رزا محمود عطار از يد به آن عزم به جوالن آمدند و نخست به دکان مير و شديکث يتيان کرد و جمعيئغارت بها

افتند و يحضور  يده خواستند به قتل رسانند که دو تن افسر بهائين کشيدند و او را از دکان به پائين طائفه رسيا

 يها،ت انام به قصد خانهيجمعآن شب ن مستخلص ساختند و فرار دادند و هر چند در يرا از چنگال مهاجم يو
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ن مظلومان همت يگر بر تعرض ايد يبه روزصورت نگرفت و جماعت  يقتل و غارت يان هم رفتند وليبهائ

 ٴوعده ر لشکر اظهار شد ويمجددًا به ام يو از محفل روحانگماشتند 

 ١۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 

صدمه و ن طائفه ياز ا يو قزاق ينيو عطاءاهللا قائ يتفت يرزا محمدعليداد و در عصر همان روز به م يريجلوگ 

ن يدکاک ياهال ين و اشرار را گرفتار و حبس نمودند وليه چند تن از مفسديرلشکر و نظميوارد آوردند م يضرب

ر خانه آقازاده پسر آخوند مال ل کردند و در مسجد و صحن مذکور انبوه شدند و رؤساء ديو بازارها را تعط

وارد و ان به جمع آنان ياز نظام ير لشکر با عده ايکاظم مجتهد مشهور که سر منشأ امور بود مجتمع شدند و ام

ز يکودکان را بر آن داشتند که در معابر اشعار وهن آم يچند فتنه آرام گشت ول يو روز تشّدد و تهديد نمودند 

رلشکر را بر آن داشتند که اشرار محبوس را يره اميمذکور و غ خالصیامر کردند و  نيخواندند و سّب و لعن بر ا

دند ين کشيرا از دکانش پائ يمحمد صادق کرمان يد اشرار مجتمع شده حاجيعمستخلص نمود و به روز چهارم 

در  يو حاجد يه کشين به نظميت ظالميد و مظلوم را با همه جمعيان برسياز نظام يتن يو قصد قتلش کردند ول

ه بسر برد و يک روز در حبس نظمينمود و مدت چهل و  يبهائمان يدت ايحًا به عقيصر يآنجا هنگام بازرس

نه يز پيان از حبس مستخلص گشته به طهران رفت و نيبهائ يرا از کف اش گرفتند و به مساع دارائيشزنش و 

ش مجروح ساخت و در چنان احوال شب نامه را به قصد قتل با درف ي خان جوان بهائاز اشرار عزت اهللا يدوز

روف را ثبت کردند و نوشتند که ما هشت هزار ان معيبهائ يافت که اسامين انتشار ياز جانب مالها و متنفذ يا

 ير لشکر دانست که ارکان آن امور آقازاده يم گرفت و اميبرجا قرار نخواهم يارين گروه را به قتل نيم و تا اينفر

د يان را از مشهد اخراج نمايرفته التزام داد که خود بهائن باشند و نزدشا،يم مهمّينن و يمتنفذ از يجمعمذکور و 

 ياز آن ممکن نه لذا اول يريد است و جلوگيشد يجان مذهبيم و هيو الجرم به مظلومان ابالغ کرد که فتنه عظ

هذا يعلًء نابحروس خواهند بود شان محفوظ و ميهاج شوند و مطمئن باشند که خانوادهشهر خاراز  يآنکه چند

غوغا و زمزمه و سّب و  يکردند و تا مدت يهم يدر پ يان مشهد مهاجرت نمودند و تظّلمات پياز بهائ ياريبس

 ياهال يغالمرضا از آنان مورد حمله  يمراجعت کردند و فقط مشهد يلعن در مشهد ادامه داشت و بعد از چند
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ان يت کرد و هر جا که بهائير نقاط خراسان سرايمشهد به سا فتنه از يگشت و مضروب و محبوس شد ول

 شد. ين تعّرض و شورش برخاست و انواع ستم جاريک مفسديبه تحر می،زيستند

ان نمودند و اتفاقًا آنروز يوم شانزدهم نوروز فتنه برخاست و مردم قصد قتل بهائيبه ز) يکاشمر (ترش و در

 ياميسابق الوصف در بخش ششم که ا يرزامحمود فروغيهرزاده مر و خواهصق العلماء يد صديخ عبدالمجيش

 دزد گرديد وم دچار يعبدالعظ بهقصن طهران يکرد و چون عازم خراسان شد ب يدر طهران نشر نفحات امر بهائ

ز ورود کرد يبه ترش يان به طهران برگشت و بعد از آن به خراسان آمد و محض انجام امريتاراج شده چنانکه عر

وارد محل توقف او شدند  کفشدوزیس التجار با يرئ ينام نوکر حاج يد و عباسعليگرد ياهال يحمله  و دچار

او ابا دند و در مجمع انام امر به سب و لعن نمودند و يو عمامه اش را به گردنش انداخته تا بر چهار سوق کش

ه بر سر و تنش گرفته و نواختند رياطه کردند و چندان سنگ و غرا اح يب دو هزار نفر ويتقر يتيکرد پس جمع

ب به ربع فرسخ يرا غارت نمودند آنگاه جسد را قر اشيائشد و بدنش را قطعه قطعه کردند و يتا به شهادت رس

انداختند و  يهرمخالفت نمودند و الجرم در ن يبعض يدند و در خارج شهر خواستند با آتش بسوزانند وليکش

 رفتند و حاکم رفت 

 ٢۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣==== واقعات سال سال هشتادم =====
 

ان را يچند از بهائ يرکن اعظم پسر رکن الدوله دستور داد تا جسد را در کنار شهر در باغ گلشن دفن کردند و تن

ن يامراهللا چنيمضمون تلگراف واصل از محضر حضرت ولد آنان را رها نمود و ينگه داشت تا چون فتنه خواب

د دم مطّهر يمحزون مباش يفروغ يطهران توسط دواچ ١٣۰٣زان يم ۴مطابق  ١۹٢۴سپتامبر  ٢۶ا مورخه فيبود از ح

 يرود. شوقيالعلماء هدر نمقيصد

آنان  يان نامق حمله برد وليم مردم را مجتمع ساخته بر بهائيخ عبدالکريچنانچه ذکر شد ش حصار و نامقو در 

بسر  يبا عائله خود دور از آباد يختند و مدتيابانها گريبه کوهها و ب يشدند بعض يو منزو يافته فراريقبًال خبر

انه يتاز ان را گرفته صدياز بهائ ياهللا نامقنيز را مجبور نمود که اميالسلطان حاکم ترشخ مذکور جالليبردند و ش
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ور حاکم را خ مذکيد و هم شيد گرديالعلماء شهقيم صديوقت چنانچه نوشتو در همين نقود گرفت  يزد و مبلغ

در  يسرگردان يد کرد و آن دو به مشهد رفتند و بعد چنديز شکراهللا را از نامق تبعياهللا و ننياصرار نمود تا ام

متنفذ نامق بود و  ين آقاخان سرلشکر اجازه گرفته به نامق برگشت و شکراهللا بک مذکور از رؤسايآنجا از حس

ک جا جمع کرده حاضر به ي و جوانان کودکان و زنان را دربردند يابش در اضطراب بسر ميان در مدت غيبهائ

ز نزد يسالخوردگان آنان را از مدافعه و محاربه بازداشتند و دوازده تن مظلومان را به ترش يدفاع از خود شدند ول

ب به اطراف نوشت و يم مکاتيخ عبدالکريالسلطان حاکم فرستاده تظّلم از تعرضات مردم نمودند و شجالل

در حقشان منتشر ساخت و در آن احوال دوازده  ياتير کرد و مفتريه محاربه و مقاتله تشهين نامق را در تهايبهائ

کوه سرخ آوردند که  يالسلطان خطاب به نائب الحکومه ز به نامق برگشتند و حکم از جالليتن مذکور از ترش

اده يم خان با چهارصد نفر سوار و پيرمحمد ک ت و حراست کند پس ناگهان شبانه سلطانيان نامق حماياز بهائ

آنان  يدوازده نفر مذکور داد ول يريست امر به دستگيان نيبهائ يسنگربنداز  يد اثرينکه ديوارد نامق شد و با ا

ن يل اميشان از قبياز ا يچادر بسرکرده جان به سالمت بدر بردند و جمع يان فرار کردند بعضياز بهائ يو قسمت

ملک آن دوازده تن را يرهم را گرفته کتک زدند و تمامت ماين و غيمالحس ,مالنعمت اهللا ,نيبک عبدالحس ,اهللا

را  يزيار زجر و شکنجه نمودند و آنچه خواستند از آزار و تاراج چيف و ضبط کردند و گرفتاران را بسيتوق

ابان و سلطان يو ب گر برهنه و گرسنه سرگردان در کوهيدر نامق گرفتار بودند و جمع د يافرونگذاشتند عده

ز مورد ضرب و غارت کرد و يان آنجا را نيو بهائ ان نامق بپرداخت به حصار توجه نموديمذکور چون از کار بهائ

از مسلمانان را هم صدمه  يان حصار غارت شد و برخيبهائ ين واقعه تمامت اموال و امالک و مواشيدر ا

ار به آنان وارد يت بسيتربت رفت و در طول راه اذ يبسو يرساندند آنگاه سلطان مذکور با نه تن محبوس بهائ

دادند و پول يدورشان مجتمع شده سّب و لعن و دشنام م يداشتند که اهاليها نگه ميساخته چنانچه در آباد

ن ورود به تربت آنان را با يکردند و در ح  يطزنند راه دو روزه را در چهار روزچارگان را بيگرفتند که آن بيم

عمارت  يحبس نمودند و آنان را روزها بکارکردن در بنائ, دهيکشبه محبس،در شهر گرداندند و  ينظام ياعده

  داشتند و در آن اثناءين مين و مبغضيت مستحفظيگماشتند و شبها در محّل اذيم يسلطان
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 ٣۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 
 

ر يورود او را شناختند و دستگ و دربه تربت وارد شد  يازغند ياستاد رجبعل يعنير از دوازده نفر مذکو يتن

 يد و در حضور سلطان مذکور اقامهيف نمودند و او استقامت ورزيرا به سّب و لعن تکلين بار ويکردند و چند

دند که مجبور بر زان کرير آويدر شبها سراز يحجت و برهان نمود و او را مورد شکنجه و عذاب قرار دادند حت

و محتاج  بی،خانمان ان در حصار و نامقيو سائر بهائ شکنجه نمودند يسّب و لعن گردد و باالخره در محبس هم

دادند  و در باد به راهنمايیوجوه جمع کردند  يافتادند و باالخره پنج تن مقدار يرخت و نان بودند و به گدائ

مه راه آنان را گذاشته بدر رفت و آن پنج با تب يانصاف در ن يآن ب ند ويبه مشهد برساند تا تظلم نما راکه آنان

نکه بر يم را ثابت کردند و هميخ عبدالکريافترائات ش يمحفل روحان يار خود را به مشهد رساندند و برايبس

 ن صادر شديمحبوس ير لشکر مذاکرات کرده امر به رهائيبرخالف نکردند با ام يمحفل ثابت شد که آنان اقدام

خود را توانستند استرداد کنند و ابدان آن ان ياء غارت شده فقط چارپايو مراجعت به محل خود نمودند و از اش

، ,خ محمدي، ش,نيک، عبدالحسيب ,ن اهللاي، ام,اهللا ي، نب,کيمظلومان از ضرب چوب زخم بود و آنان بنام فتح اهللا ب

 ند.گر بوديو چند تن د ي، آقا محمدتق,يدنازغ ياستاد رجبعل

فه را گذاشتند و در ين طايتعّرض به ا ين بناين سال مفسديماه قبل از ورود محّرم اچند  خوسف ٴٴهٴبقصو در 

معابر  يوارهاينمودند و بر د يو فّحاش يختند و هّتاکيشان سنگ ريکردند و به خانه ا يمعابر سّب و لعن هم

 ياورد و امر به تبّريفه را در کوچه بدست مين طاياز ا يکه هر کس تن واداشتنداعالنات نصب کرده بر آن 

ارت محضر حضرت ير آنجا که بعد از عودت از زيان شهيرزا جعفر از بهائيکردند تا در شب نهم محّرم ميم

از امر  يد و او را احاطه کردند و تبرّ يان ساخته بود با اشرار مصادف گرديبهر بهائ قصبه حمامی عبدالبهاء در آن

از  يجمع يختند وليبزدند و آب دهان بر سر و صورتش ر ينکاف نمود هجوم کرده همخواستند و چون است

ماند  يهوش و بستريب يبردند و مدت يرون آباديم کشته اش را به باغش در بيدند و جسد نييغرض رسيمسلمانان ب

م ياد واقع در نآوردند و او به نصرآب يرو يگروه مردم به قصد قتلش از قصبه بدانسو يبحال آمد ول يتا اندک
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ن يرا نگه داشتند و مهاجم يپناه برد و آنان مقاومت و محارست کرده واند  يليکه مردمش اسمع يفرسخ

ر يدرنگ به سايآوردند و ب يخود بجا يمقتدا يخ غالمرضايوس شده به قصبه برگشتند و نماز را خلف شيمأ

ا شکستند و چون او را يبرده و  ياء را هميو اش خته در بشکستنديک ريوسف بيان پرداختند و به خانه مّال يبهائ

ان ياء آنجا را از ميکردند و اش يک رويرزا جعفر عبدالصمد بيجان به باغ ميافتند که به قتل برسانند به حال هين

 ز از عاقبتيخ مذکور نيل شدند و شمانع از آنگونه اعما يبرخ يبردند و کودک هشت ساله اش را بزدند ول

در مرکز خود ن را يطرف شوکت الملکاسودند و چون يبان يبرآمد و سائر بهائ يريدد جلوگص د و بهيشينديب

ند و ين اثبات ادعا نمايخواست و حاضر شدند مسلمانان اصال منکر وقوع آن حوادث گشته و قرار شد طرف

ک از يچ يهخود شهادت و امضاء گرفت که  موافقينب دادند و از همه يترت ين صورت استشهاد مطّوليمهاجم

دانست و فقط از يخود م الملک کتوشمهر و امضاء نکرد و  يعالم مّتقک نفر يامور واقع نشد و فقط ن يا

 د.يق خوابيطر نين را در محّل خود راه ندهند و فتنه بديغ نکنند و مبّلغيان التزام گرفت که تبليبهائ

 

 

 

 ۴۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 

 

ان ؟ يد بهائيان گردينکه مقدمات فتنه نمايهم ينمود ول و تاثيرت يمشهد سرا واقعات يبه نوع کلّ و در قائنات 

بعمل  ياقدامات يدولت يقوا هٴطرجند خارج شدند و به مقامات مربوطه تظّلم کردند و بواسياز ب يبرآمدند و جمع

جان يز هيق العلماء در ترشيمشهد و شهادت صد دهٴٴٴير شدد و پس از وصول اخبايفتنه خواب يآمد و چند روز

 به مامن،هایشدند و  يو متوار يان فراريبهائ مشاهيراز  دهٴٴٴنکرد الجرم ع يز کاريبرخاست و حکومت ن يعموم

طناب ختند و يم ريان قدينا از بهائيناب لهٴر هفتاد سايمردم به خانه آقا محمدرضا پ دهٴٴٴدند و تويپناهنده گرد يچند

شانش را گرفتار يت اهللا از خويز آقا عنايو نت اهللا ياش آقا هداب اهللا و نوادهيبه گردنش کردند و پسرش آقا حب
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دند و دشنام و سّب و لعن گفتند و ضرب نمودند و آقا يخ محمدباقر مجتهد کشيکرده به مسجد در محضر ش

را دل بسوخت و نجات دادند و او  يدند جمعزيرا م يق وين طريکه در بير بود به حاليت اهللا چون صغيعنا

ر کرده طناب به يمحمد هجوم بردند و او را دستگيگر از مردم به خانه آقا عليد يخته پنهان گشت و جمعيگر

ز به خانه ين يد و گروهيهوش گرديرا چندان زدند که بيدند و در طول راه ويگردن انداخته به مسجد مذکور کش

ن ين وقت ماموريار زدند و خواستند به نوع مذکور به مسجد بکشند لکن در ايو را بسآقا عبدالجواد رفتند و ا

ان يتعرض به بهائحق  ينمودند و حکومت اعالن داد که احد يريحکومت مداخله کردند و از مردم جلوگ

بدالجواد را ت آقا عيشود و لذا جمع يه برد تا آنچه حکم علماء اسالم است مجريد آنها را به نظميندارد بلکه با

ان را جسته و يک بهائيک يدند آنگاه يه کشيگر را هم که در مسجد بودند به نظمين ديه بردند و محبوسيبه نظم

ب اهللا و معاون يت اهللا و آقا حبيو عنا ياکبر و استاد محمد عل يرزا عليبردند و م يه هميبا ضرب و شتم به نظم

ر يخ غالمرضا را دستگيدند و آقا شياد به آنجا کشيصدمات ز ن را باياست پست و آقا محمد جواد و آقا حسير

کشانده از آن  يان خود را به مأمنياز بهائ يش پاره پاره شد و بعضيت نمودند که تمام لباسهاياذ يکرده بقدر

ن را ياز مفسد يکردند بعض يريجلوگدر اثر تظلمات در مشهد  يدولت يزحمات خالص بودند و باالخره قوا

مالها ممکن نشد که  يرا مستخلص ساختند ولکن به علت مساع ين بهائيه حبس کردند و محبوسينظمگرفته در 

رجند يد الفساد از بيک تن شديمستخلص شدند و فقط  ين فساد را به مجازات سخت برسانند بلکه همگيمباشر

ور ناچار به مهاجرت مذک يخ غالمرضاين طائفه را گذاشتند چندانکه شيبر ا يريسختگ يد شد و آنان بنايتبع

 رها شدند.يز و غيمجبور به مهاجرت ترش يمشهد و بعض

خ ياکبر و ش يخ عليآنجا بنام ش ير کرد و مالهايت و تأثيسرچاه سرا ٴهٴيرجند به قريو فساد از بن فتنه يو ا

خ محمد حسن يج نمودند و در خانه شييق و تهيتشون طائفه يمردم را به مقاومت و مقابلت با ا دهٴٴٴتو يمحمدعل

رند پس يبگ يشان تبّريند تا از ايان را به آن مجمع حاضر نمايفراهم ساختند و قرار دادند که بهائ يمحضر ينام

ده خائفًا مضطربًا هر يمردم شروع به تعّرض و سّب و لعن کردند و مظلومان حال بدانستند و چون گّله گرگ د

دند و چند نفر خود را به يقنوات پنهان گرد يهادر چاه يبه اطراف شتافتند و بعض يختند جمعيگر يک بنوعي
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ه وارد و در منزل کدخدا ين سواره به قريمامور يرجند رسانده ماجرا را به حکومت اطالع دادند لذا برخيب

دند دور خانه کدخدا ين چنان دينکه مفسدين را گرفته در آن خانه بستند و همياز مفسد يتوقف کرده جمع

م حسام الدوله حکمران نمودند يرجند برده تسلين را به بين آنها را متفرق کردند و مفسديمامور يانبوه شدند ول

  فرستادرا نزد مجتهد محل  يان فراريو او بهائ

 ۵۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 
 

مدتی تشان داد و در آن فتنه يکم به اسالمشان فراهم کرده و حيالت برايتا شهادت بر اسالم آنان داده و تسه

از نسوان به  يکيمورد ضرب و آزار گشته و  دهٴٴٴان ناچار به فرقت وطن شده ضررها تحمل کردند و عيبهائ

فتاد و او را از حمام به يرا به ضرب و آزار گرفتند که مدهوش بين چندان ويکه در حّمام بود نسوان مسلميحال

شتن را به دهات يبهوش آمد و خو يبعد ساعت ين به هالکش کردند وليقيزدند که خارج انداختند و چندان 

رک را يز ٴهٴياز اهل قرن يبن مّال محمد مقدس و آقا محمد حس يد شوهرش رفت و مّال علد و نزياطراف کش

قا مالها حواله نمود و آرا به محضر  يت شد داوريگرفتار کرده سخت مضروب نمودند و چون به حکمران شکا

را محبوس بدست يدند و او اطاعت نکرد و وين امر طلبياز ا ين را به آن محضر حاضر کردند و تبّريمحمدحس

به تها يشکا ينمود و با آنکه او بعد از خالصرا بعد حبس دو شبانه روز مستخلص يکدخدا سپردند و کدخدا و

اجرا نشد و در  يد ولين رسياز ظالم حاصل نگشت و هر چند از طهران حکم بازخواست ياء امور نمود ثمرياول

که پس از  به خالی ينوروز اشرار و ارازل اهال ١٣ت نمود در روز يه که واقعات مذکوره مشهد سرايدريتربت ح

ميمحمد کر خ عبدالّرضا مجتهد و سلطانيش يجات حاجييگشتند به تهيانجام مراسم هنگام غروب به شهر برم

به ن طائفه به سّب و لعن نهاده به شهر درآمدند و يتعرض به ا يبنا يا دسته بندم بيخ عبدالکريزدپناه و شيخان ا

ن يگر متعرضيد يروز يافت وليوقوع ن يامدند و امريرون نيان خبر داشتند و از خانه بيصدد فساد شدند و بهائ

ن پناه يمتنفذ ين آنان به خانه هاير کردند و محترمين طائفه هجوم آوردند و دستگيا يکرده به سو ياجتماع

ه يمه و امنين نظيها حمله کردند و مامورن بار به قصد آن خانهين چنديهاجمآنها را پناه ندادند و م يبردند و بعض
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گران را به ضرب و آزار به مسجد نزد يداشتند فرار نمودند و د يرهم که توانائياز ؟ و غ يجلو گرفته و برخ

در معابر و مساجد مورد ضرب و جرح و  يم و برخيارالحکومه تسلنکرد لذا به د يدند و او اقداميمجتهد کش

در  يبعض يان فراريرها گشتند و بهائ يحبس و اخذ مبالغ يبعد از مدت يمه شدند و همگيم نظيقبض و تسل

در  يگر اقامت جستند و تا مدتيدر نقاط د يو برخ ان و مالها گرفته عودت کردنديمشهد سفارشنامه از دولت

ان داشت و اندک اندک اوضاع به حال يران مخمود متصاعد بود و سّب و لعن و تعرضات جريآن نتربت دخان 

 برگشت. يعاد

ف نگه داشتند و در يدر تحت توق يمه دادند و مدتيل نظيان مضروب شده او را تحوياز بهائ يکي در سبزوارو 

تمامت چون  يز فتنه برخاست ولين در قوچانت و رفيخاتمه پذ يشابور فقط به سّب و لعن و شورش لسانين

محمود رزا يآقا م دوغ آباد (فروغ)شدند و در  نتوانستند و تفرقه يان کاريّدعمت جمعّيتان پنهان گشتند يبهائ

د امور يکه شا ين شورش عموميقات واقع شدند و بالجمله در اييان تحت تعرضات و تضيگر بهائيو د يفروغ

ن طائفه دست ياز تعرض به اطفال ا يظالم و مغرض حتتعصب در آن دخالت داشت مردم جاهل م خارجی

ن بود تا آنکه در يازردند و اوضاع چنيب را به حکم ناظم يارس کودکان بهائاز مد يدند چنانکه در بعضينکش

 يد و الجرم از فتنه و فساد جلو گرفت و اشرار را بر جايرس يرلشکر خراسان دستوريبه ام يضه نگارياثر عر

ن حصار و نامق و مشهد و سائر يدر اوضاع حاصل گشت و مهاجر يبهشت بهبوديبًا در اوائل ارديرنشاند و تق

 نقاط به اوطان خود بازگشتند 

 ۶۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 

 

ختند که يرةالقدس ريمعذلک استعداد شورش و فساد در همه جا بود چنانکه در سبزوار انبوه انام به حظ يول

د آثار يبعمل آمد تا چون ماه رمضان رس يريرها جلوگيه و غيس نظميرئ شريعتمداربه اقدامات  ويران کنند

حسن نام عطار را که  و فقطامدند يرون نيان سه روز از منازل خود بيد و بهائيان گردينما يجان و فتنه بزرگيه

ختند و آن عمل را يه در بازار و معابر نهاده و ريسّمماکوالت  نمودند و اشرار و شتم ضرب ,مردم بدست آوردند
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د بر رفع ياخبار کردند و حکم اک ياحوال را به تمامها به دولت پهلو يآنان چگونگ يان نسبت دادند وليهائبه ب

و مه دارد يشان عاقبت وخيبر ان تعرضات و فسادات ين دانستند که اين بار مفسديدرد يفتنه و فساد صادر گرد

کا يفراهم شد که دولت پس از واقعه قتل قونسول امر يان هنگاميبهائ يه برايت نسبيامن يول ,خود نشستند يبرجا

 يضه محفل روحانيگردد و صورت عريکه مسطور م ها را برانداختيه زد و خودسريدست به اقدامات اساس

ن بود يچن [شمسی] ١٣۰٣برج ثور  ١۵خ ي) تاريضرت رضا شاه پهلويران (اعليا يمشهد به فرمانده کّل قوا

ت از يدامت عظمته از اّول حمل امن يسردار سپه فرمانده کّل قو يع بندگان حضرت اشرف آقايطهران مقام رف

است  يو تشّبثات خارج ياسيبودن و گناهشان عدم مداخله در امور س يرانيرشان ايکه تقص يک عده اشخاصي

نکه يبر ا ين قطعيقيو با  يت عمومين حضرت اشرف در بسط امنق به اهتمام مخصوص بندگايسلب شده با تصد

ت کل قائل يا صدور امر مبارک به اعاده امنيعبرت است که آ يگذرد جايه از عرض مبارک ميوميانات يجر

ار نموده اند يوطن اخت يکسب و کار خود را ترک و جال دهٴٴٴآن قصور شده تاکنون ع يا در اجرايبوده و 

رجند و سبزوار و قراء و يز و بيباشند انعکاس به مشهد در تربت و قوچان و ترش،يم يود مخفدر منازل خ يجمع

 , درک نفر محبوسينموده در مشهد چند نفر مضروب و  ين وقت را به قتل و غارت جريتوابع مؤثر منتظر

ن يقي ,اندمجروح شده  يرجند چند خانه غارت و جمعيب ,تربت چهار نفر محبوس, در ک نفر مقتوليز يترش

ن ين و مفسديدن متمّرين کشور مقدس که با عزم آهنيا غهٴاشرف ناب ين حال در عهد زمامدارياست که ادامه ا

ت از هرگونه تعرض مصون بوده اند يبربر رهٴر در دوياشرفا اطفال صغ ترممکن حضريرا قلع و قمع فرموده اند غ

 يع مزبوره برايا وقايآ ,درسه ندارند حضرت اشرفارفتن به م يفال قدرت خروج از منزل برالکن در مشهد اط

 يريخلل ناپذ دهٴٴٴک ارايده که با يا وقت آن نرسيآ ؟ستين يبه مظلومان کاف يرّقت قلب مبارک و عطف توجه

 ؟                                    ديابان را به مراحم مبارک مستظهر و دعاگو فرمائيکوه و ب رهٴک مشت مظلومان آواي

 ) مقدس روحانی مشهد (محل امضاء محفل

محض مراعات عدم  صفحهخ مسطور فوق ياز آنها با توار ينجا واقعات خراسان که با عدم انطباق برخياو در 

 شود.،يد خاتمه داده ميو متسلسل نگاشته گرد يقطع روابط آن متوال
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 زديشهادت در 
روزآباد از يه فيشاه مشهور در قر يفعليرزا حسن صيم يحاج دهٴٴٴٴٴزد خواهرزايروزآباد يفاهل  ينعليآقا حس

ن امر يام به خدمات در ايت اخالص قيد و در نهايگرد يران بهائياه ق فائز به  ١٣١۸ان در سال ين و اعيمحترم

 يقتل عموم يدر فتنه عظما ١٣٢١د و در سال ين اعداء گرديزد مورد تعرضات و حمالت متعصبيکرد و به 

 يبعض ياش را احاطه کردند و به صدد قتل او و برادر زن مومنش شدند ول،دور خانهه يقر يزد اهاليان در يبهائ

 ل يالحبه لطائف 

 ۷۴ صفحه هجری قمری ======== ٢۴١٣سال هشتادم ========= واقعات سال 

 

از شنمينام پ ييحيد يوسته به صدد قتلش بودند و خصوصًا سيآن جمع را متفرق ساختند و بدان جهت که مردم پ

گر استقرار داده خود به يد ناچار شده عائله خود را به خانه ديکوشياو م يرير و اهتمام به دستگيه با تمام تدبيقر

آب پنهان شدند  يجو يان کرد با خانواده اش در نهر در مجرايمذکوره طغ دهٴٴٴٴٴينکه فتنه شديزد رفت و هميشهر 

ن بن يبرادر زنش و آقا حس يهالک سازند عاقبت با آقا علخته آنان را يرفت اعداء به آنجا ريو چون گمان م

روزآباد يد عودت به فيت در وطن حاصل گرديختند و چون اندک امنيآباد به طهران گر ياحمد اهل مهد

 يد مهديس ينش بودند تا عاقبت حاجيوسته در کميپن يالسابق به زراعت و طبابت پرداخت معرض ينموده کماف

خت و ياز اشرار را به قتلش برانگ ياو و جمع يروزآباد دو تن از خواهرزاده هايف يّالرضا ميد عليس يبن حاج

در خانه حاکم  يکه در ساعت چهار گذشته از شب از مهمانيدر حال ١٣۰٣سرطان  ١٣۴٢سال القعده  يدر ذ

ن يکم يباغنمود و آن خونخواران در ،يروزآباد و خانه خود منفردًا مراجعت ميبلوک رستاق در اشک زر به ف

د خانه يرا به قتل آوردند و کل يگر آالت قّتاله ويخنجر و دکرده بودند ناگهان بر او هجوم آوردند و با چوب و 

ن امر بود چون از قتل يادرش که معاند نه را بربودند و ماياء ثميبش گرفته به خانه اش رفته بگشودند و اشيرا از ج

بروند هر جا  ,کردند که او را کشتند يبود و خوب کار يسرم بهائن گفت پيپسر با خبر شد به آواز بلند چن

جسد  يه و ناله به اتفاق جمعيو شدت گر يت دلسوختگيغاه بود با يبخواهند او را دفن کنند و خواهرش که بهائ
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و  يب به چهل بود و محافل روحانين شهادت قريد حيبرادر را به خانه برده همانجا دفن کرد و سن آن شه

 ينتوانستند که به مجازات رسانند و تلگراف از حضرت ول يار کردند وليبس ين سعيقصاص قاتل يان برايبهائ

 يطلبم شوقيآن عائله م يبرا يت رحمانيتسل يروزآباديعائله ف يد طهران توسط دواچين رسيامراهللا چن

 آلمان يمساعدت به احّبا

الزم شدند که نسبت به برادران و خواهران  يخدمت ران حسب االشاره موفق بهيان ايبهائ ١٣۴٢ن سال يو در ا

 خود از نقود و البسه و خواربار آنچه توانستند کمک ارسال داشتند. يآلمان دهٴٴٴٴٴيستمد يروحان

 م حقوق اهللايتقد

ان يران صادر کرده بهائيه ايبه عموم محافل روحان يمؤثر ٴهٴيطهران ابالغ يمحفل روحان ١٣۴٢ن سال يز در ايو ن

که  يلزوم يم حقوق اهللا برايد در تقديد اکيتاک ,ا متدّکر داشتهيالواح مقدسه وصابه مسطورات مبارکه در را 

 نمود. بامراهللا  يبه محضر حضرت ول هست

 فتنه در طهران

بود به زبان و فکر آشوب طلبان و اراذل  يرضاشاه پهلو ياست وزرائير رهٴکه دو ١٣۰٣ن سال يدر ماه فرورد

است  يس الوزراء هم بهائيان اند و سردار سپه رئيت و طرفداران آن عمومًا بهائيه خواهان جمهورانداخته شد ک

 برافرازند  ين بهائيندازند و ديخواهند اسالم را ب،يو م

  ۴۸ صفحه ====== ش -ه  ٣۰١٣ – ق -ه ٢۴١٣واقعات سال  و يکم====سال هشتادم 
 

 و به حالیبپا شد  يچنانکه ازدحام عام ,ک نمودنديانقالب نزدکرده به شورش و ج ييق عوام را تهين طريو به ا

آقا جمال  يد به اتفاق حاجيم زنده باد قرآن مجيخواه،ينم يم و جمهوريخواندند ما طالب قرآن،يکه به آواز م

روان شدند و  يدارالشور يگر امثال او بسويمعروف و چند نفر د ياصفهان يخ نجفيبرادر ش يمجتهد اصفهان

د مقصدشان هدم يد و شايچهل هزار رس يال ين به سيحاضرت يجمع دهٴٴٴٴٴند که در ورود به آن عمارت عگفته ا

ن يافت و از طرف اراذل اقدام توهي ورودس الوزراء يم بود و در آن اثناء رئيمجلس و شورش و انقالب عظ
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وء احوال متفرق ساختند و در آن ان همه را با سيت از آن محوطه داد که نظاميشد و او امر به اخراج جمع يزيآم

ن حرکت يس الوزراء کرد که در مأمن عموم مّلت اياعتراض سخت به رئس مجلس يحال موتمن الملک رئ

توانم ،يه نمين گفت من با قاجاريس الوزراء به علماء و حاضريرئ يخصوص يده نبود و پس از مذاکراتيپسند

س يبدهند پس رئ يقطع يکرده ران خصوص مذاکره يکه در ا ه و قرار شديا قاجاريد من باشم يا بايکار کنم 

ار مشغول ياخ ينجا و آنجا به بدگوئيخود رفت و ارازل هم ا يالقييران و عمارت يالوزراء تعرضًا به شم

 دند.يگرد

 ٣۰١٣انتخابات سال 

محفل  يز مانند سال گذشته حسب دستور مبارک صورت گرفت و اعضاين ١٣۰٣انتخابات در طهران به سال 

 -٣محّب السلطان  يالنيم ياکبر خان روحان يعل -٢ يشعاع اهللا خان عالئ -١: نصورت شدنديد بديجد يروحان

 -۷ يزدانيرزا احمدخان يم -۶ يقيرزا اسحق خان حقيم -۵ يعّزت اهللا خان عالئ -۴م خان ارجمند يرزا رحيم

 ع اهللا خان مصباحيبدرزا يم -۹ يرزا آقاخان قائم مقاميم -۸ن ين اميغالمرضا ام يحاج

 رانيکا در ايو قتل قونسول امرّقاخانه فتنه س
 

ا داخل که بود سّقاخانه را رفعت يدر طهران بهر نظر خارج  ميالدی, ١۹٢۴هجری قمری مطابق  ١٣۴٢در سال 

برخاست و هر جان مردم ساختند و شورش بر ضد اهل بهاء يارات داده محل اجتماع و هيتمام و کرامات و ز

ت کرد که متعرض شدند و در خانه ها و مغازه ها را لگذ يگر هم سرايرفت و به بالد د،ياحتمال هجوم م يآن

االت متحده يقونسول ا يمبرياز آن بروز کرد که توده جّهال اشرار مستر ا يحيگفتند و عاقبت فضيزده ناسزا م

ختند تا آنکه يلت و مّلت را فروردو يبه قتل آوردند و آبرو قسّيیاالشهاد به نوع  يکا را لديامر يشمال

ن صورت يآتش فتنه را خاموش نمود و ع ,داده ي) خود مباشرتًا سرکوبيحضرت رضاشاه پهلويسردارسپه (اعل

   ١٣۴٢حجه يذ ٢١ ٣مراسله ن بود يچن ,امراهللا دادند يطهران به محضر مبارک حضرت ول يمحفل روحانضه يعر

امراهللا  يه وليرّبان رهٴغصن ممتاز سد عالم کعبه اهل راز ينجم ,ميعظ يساحت قدس موال ١۹٢۴ه يژوئ ٢۴
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حجه تاکنون يم ذيم از دويدنا الکريم و سيا موالنا العظيارواحنا لتراب اقدامه الفداء  يرّبان يحضرت شوق

از يشنهاد امتيشامد پيگردد نظر به پ،يحوادث مهّمه در طهران واقع که به نحو اختصار به ساحت اقدس معروض م

گر توطئه يکبار دياز مزبور يجاد مشکالت در مقابل امتيت با دولت و ايضد يبرا يکائيامر يفت شمال به کمپانن

نکه يبعنوان ا يخ هاديسقاخانه واقع در چهارراه ش يجلون بود که در يب داده شد و آن ايکامًال ترت يضدبهائ

 ر شده است اعالناو فورًا کو ين به حضرت عباس نموده و چشمهايتوه يک نفر بهائي

 ۴۹ صفحه ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 

ابانها و محّلات شهر در طول يشهر نموده متدرجًا در خ يحجه شروع به چراغانيذ ٢وقوع معجزه نموده اند از  

سّب و لعن و  يهگذر بناشود و ضمنًا شبها دستجات ارازل و اشرار و اطفال را،ين روز جشن گرفته ميچند

شود که ،يم ين طائفه منتهينکه شبها به صورت تعرض به ايتا ا ؛دينما،يرفته رفته کسب شهرت م ,گذارده يهّتاک

ش يتا نصف شب آسا يحمله ور شده با سنگ و چوب حت اءاز اشرار به درب منازل احبّ  يريکث دهٴٴٴٴٴدر هر شطر ع

افکنند و ،يدرجه رسانده آتش به بام خانه م يچند نقطه شرارت را به منتهند در ينما،يسلب م ياله يارا از احّب

موقع نظر ،نيگردد در ا،يرممکن ميمنازل غ يشان در بعض،اقامت يحتشکنند و عبور و مرور احّبا ،يدرب خانه را م

محترم  سيبه رئ ين محفل شرحيشود از طرف اينم يو ممانعت يريجلوگ يه و قشونينظم ينکه از طرف قوايبه ا

در همان  يگريد ينموده مجددًا وقوع معجزه ها يريجلوگ يمختصر .ديم گرديس مجلس تنظيدولت و رئ

ج افکار ييگانه مقصود تهين تظاهرات ين شب بعمل آوردند و در تمام ايچند يمفّصل ينقطه اعالن و چراغان

ور شده بودند که شبه آن تاکنون و جس يجر يقه مردم نوعيالحق يع ناگوار بوده و فيارتکاب وقا ياشرار برا

امراهللا  يبه حضرت ولع ين وقايکه ا تذکر داده شد ياله يحفل به احّبان مياز طرف ا يده نشده بود وليد

را آگاه نموده اند و ضمنًا امر  ياله يان و قبل از وقوع احبايره کامال بياز الواح مقدسه اخ يکيارواحنا فداه در 

ت حزم و حکمت و استقامت را نشان يهم نها ياله ين بود که احبايفرموده اند ا يربه صبر و استقامت و بردبا

رخ نداد  يخود را از انظار عدوان دور ساخته و بحمداهللا حادثه مهم غيرهالقات و يير منازل و رفتن به ييداده به تغ

ن يمجددًا اقدامات مخالفن موقع يد در ايم گرديتقد يب و به مجلس علنيون تصويسينکه الئحه نفت را کميتا ا
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ج و کور يچند نفر افل يم معجزه شفايدفعه س يه برايژوئ ١۸حجه مطابق يذ ۵ت مجلس شروع و شب جمعه يو اقل

به دور سقاخانه مزبور و ناقص الخلقه ها  ياز مرض يرين معجزه همه روزه عده کثياعالن شد از روز وقوع اول

به سقاخانه اتصال  يسمانيده و خود را با ريحصول شفا خواب ير براتا اواسط معب يبستند حت،يل مياجتماع و دخ

ه شده بود و همواره ازدحام يته يبيها تماشاگاه غريها و خارجيداخل يکه سقاخانه مزبور به رو يدادند بقسم،يم

 ١۸روز جمعه  يعنيآن شب  يد شد فردايج شدييدر آنجا بود در معجزه سوم بسرعت برق افکار مردم ته يبيغر

رود و ،يگرفتن عکس به محل معهود م يگر برايد يکائيک نفر امريکا به اتفاق يقونسول امر يمبريه مستر ايژوئ

مسلمان و محل مقدس را  ين اسم که عکس زنهايگذارند به ايتعرض م يبنااشرار و ارازل ممانعت نموده 

خواهد در ،يم يباب يرآوردند که فرنگاد بيگر فريد يد جمعيفرنگستان ببر يد و به تئاترهايم برداريگذار،ينم

ند با يب يک که کار را سخت ميشود قونسول امر،ياهو بلند ميخته مردم رو مسموم کند هيسقاخانه زهر ر

اد جسته تا يت مردم ازديجمع ,شده او را تعاقب نموده يمردم جر يکند ول،يهمراهش فورا درشکه نشسته فرار م

مشق هجوم مردم صورت مدهش گرفته درشکه را متوقف و با سنگ و دان يم يگر جلويابان دينکه در خيا

بر همت فوق  يس و نظاميپل از مداخلهٴ پسسازند و ،يره آن دو نفر را مجروح ميچوب و چماق و کارد و غ

ضخانه را شکسته به حالت يمردم مجددًا هجوم نموده درب مر يرسانند وليه ميضخانه نظميالعاده آنها را به مر

 سازنديمقتول منسول را قو يعيفج

 ۵۰ صفحه ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 
 

 يهايشگوئيتعرضات داده شد و پمهٴ مه ادايبر عواقب وخ يمبنحهٴ ر از طرف محفل الئيت اخيقبل از وقوع جنا 

رسمًا از طرف دولت اقدامات مجّدانه  رينظ يع و بين حادثه فجيوست پس از ايه وقوع پين قضيمحفل کامًال در ا

زهٴ العاده و معجن قوه خارق يالع يمردم را فراگرفت و برأ يبيرت و بهت غريک سکوت و حيبعمل آمد و 

س الوزراء يرئروز بعد حضرت اشرف ده شد يو دسائس چگونه برچ يدند که بساط حقه بازيرا د يقيعباس حق

آن مرحوم را هٴ ک رفته و بعد جنازياظهار تأسف به سفارت امر يبراذکاء الملک است  فعًالر خارجه که يو وز
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 يرين را شروع به دستگيشد و مرتکب يحرکت دادند اعالن حکومت نظام يو احترامات رسم تعجيلت يبا نها

اظهار  هر دولت شرکت وم طهران يمختار مقوزراء  ر نمودند از طرفيرا تاکنون دستگ يرينمودند و عده کث

 يرا نمودند و از طرف دولت جواب نامساعد يمذهب يتهايانت اقليحفظ و ص يآمد و ضمنًا تقاضا تنفر بعمل

احساسات  ير و دارايد روشن ضميگردد قونسول فق،يم ميتقد لفًاو جواب دولت  پروتستداده شد صورت 

راجعه و جّدًا از تعرض اشرار به دولت م يانت دکتر موديحفظ و ص يقبل برا يه بوده و مخصوصًا چنديروحان

ق يداشته و در خط تحق يت آنها را نموده بود و با خانم محترمش نسبت به امراهللا احساسات مساعديامن يتقاضا

کند از يه خانمش نطق کرده و اظهار بشاشت ميکرد و در موقع فوتش در نظم،يران کار ميمذاهب در ا يو آزاد

م ين محفل تصميجان داده است لذا از طرف ا ين دوسترايمذاهب گشته و در راه ا يآزاد ينکه شوهرش فدايا

م سفارت يتقدن خون پاک يختن ايج ريه مؤلمه و نتاين قضيت در ايتسلت و يبعنوان تعز يگرفته شد مکتوب

ل اوهام و تعصبات شده اند يکه شوهر و کسان آنها قت ياز طرف نسوان بهائ ين مکتوبيک گردد و همچنيامر

ممالک خارجه تقاضا شود در  يز قرار شد بطور متحدالمآل از تمام محافل روحانيو ن م خانم قونسول گردديتقد

ا موالنا يند يان را بفرماين و حفظ بهائيتأم يران مراجعه و تقاضايخود به دولت ا ٴهٴعمتبو ين موقع توسط دولتهايا

ها و  يز چراغانياها نرسد در آنجيات ميم اخبار وحشتناک و وقوع معجزات هولناک طهران که به واليالعظ

ده که يشود از بارفروش و عراق و کاشان تلگرافات متعدده رسيشروع م ياله يجشن و تعرضات بر ضد احّبا

گردد لذا بار  يع به کجا منتهين فجايت امواج ايده نموده اند و معلوم نسيتعرضات شد ياله ينسبت به احبا

مجددًا به  نظراتد و در يگرد ياقدام جّد يم و تقاضايه تقدمحترم مراجعه و تلگرافات مزبور به مسئولينگر يد

ًا مشمول يع افراد را متساويادداشت سفراء اخطار نموده اند دولت جمينکه در جواب يه عرض شود ايدولت عل

ت ين جمعيات بر ضد ايدر مرکز و وال يع دلخراش دائميوقان يت خود قرار داده است پس حدوث ايحما

  [رأس]  امور هستنداو در  و امثالنکه ذکاء الملک ينظر به ا يست باريلت و مّلـت چرخواه دويق و خيصد

رالعقول فراهم يمح ياسبابها ياله يبيد غيده گردد مگر يره منتج نتائج مفين اقدامات سفراء و غيت اينس يديام

اشرار کامًال و موقتًا خاتمه  ين حادثه به تعرضات و رزالتهايفعًال ا .سازد و احباء و بندگان خود را مصون دارد
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ادداشت استنباط يرا چنانچه از يد زيبعمل آ يريه جلوگيتوان تصور نمود که از حوادث آت،ينم يول ,داده است

را که دائمًا مورد  ياز اهال يريت کثيک جمعيکن پنداشته و يمه برضد احبا را کان لم يشود حوادث جس،يم

که محل  يزيدنا الحنون چيا سيه را کامًال بازگذاشته اند يعرضات آتت يچ شمرده اند و جايفساد هستند به ه

  ياله ياحباتوجه و مسّرت مستمر و سکون 

 ١۵ صفحه ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 

متذکرًا  گر کمک نموده کليکديع بر وحدت و اتحاد و تقّرب احبا به ين وقايمدهشه است ا ياين قضايدر ا

نًا يده که عيرس ن محفليعرائض به ا دهٴٴٴٴٴند عينما،يممراجعت مبارک را به مقّر اقدس  يرجا استدعا درمتضرعًا 

ران رفتند و يالق شميياست به  يمحفل چند يم آن ساحت اقدس است چون جناب محّب السلطان منشيتقد

 اين عريضهٴشب مامور عرض يدس ر از طرف محفل مقدين عبد حقيبود ا يعرض راپورت حوادث ضرور

حنون  يت آن مواليو حماد و طلب عون ييتأ يگردد کل رجامی،م يتقد هوائی امروزست پ د که بايگرد يفور

 پسرروح اهللا خان  ياوردنا و موالنا جناب يا سيست يگريضه دي) و عريزدانياحمد  يرا دارند (از طرف منش

است مؤمن و  يالطافه که جوانو  ه بهاءاهللاين قلم عليمشکک حضرت يناظم از منسوبان نزد يرزاعليمرحوم آقا م

 هٴجنگ مامور شد که جناز لهٴيخدمت از طرف وزارت جل ٴٴهٴنجدان و عضو ل يسيت و انگليثابت و راسخ و با کفا

و چند روز قبل از طرف دولت ند يکا برسانند و مراجعت نمايرا به امر يقونسول دولت اتازون يماژورامبر

ق يک را شايامر يه مالقات احباينکه مشاراليز عازم شدند و نظر به ايشان نيل تمام حرکت داده ايها به تجلزهجنا

 يک معرفيامر يشان را به احبايرود که در صورت صالح تلگرافًا ايحضور مبارک استدعا م ازباشند يل ميو ما

و هم  يت محفل روحانيتسلمهٴ و نا يوحاناکبر ر يعل ١۹٢۴اوت  ١۵ الی آخرحاصل شود  يند تا مالقاتيفرما

 د.يرس ,د به او که به واشنگتن رفته بوديمذکور ارسال گرد يمبريبه خانم مسترا يآنچه که از طرف نسوان بهائ

 اعراض اّول من خالف و نقض و تکّدر و مهاجرت مبارک
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تخلص و شهرت کرد  يتيا آمذکور و سابق الوصف در بخش سابق که بعدًا خود ر يتفت رهٴن آوايخ عبدالحسيش

قاهره به طبع و  ياز محفل روحان يبه انگلستان به مصر آمد و بدون مراعات اجازت يغيسفر تبل مراجعت ازپس از 

آنجا تحت  يد محفل روحانيفا رسيو مطبوع چون به ح ه پرداختيبه کواکب الّدّر يخ خود مسّمينشر کتاب تار

سخت و گزنده فرستاد و  ينوشت و او جواب يمؤدبًا به و يو شرح افتيار در آن يمطالعه گرفت و اغالط بس

فا يبه ح يامراهللا از مقّر تابستان يو در آن اثنا حضرت ولکرد  يفا او را متذکر داشت و او هم عذرخواهيمحفل ح

ب آن محفل را يد تصويمراجعت نمودند و در خصوص مطبوع مذکور امر فرمودند که کتاب مطبوع در مصر با

د اختالف ينش موجب تشدياز موافق يمحفل قاهره و بعض يمنش يآواره با مساعدت فائق ارمن يه باشد ولداشت

کوم  ٴهٴيکردند و به قر يبه عربهٴ مد و آنان کتاب مذکور را فورًا ترجيل گرديگشتند چنانکه آن محفل تعط

 يو نشر نمودند و حضرت ول گرفتند و طبع يطبع عرب يب برايد المحفل بود رفته تصويد مصر که جديالصعا

ب محفل يکتاب منوط به تصون مضمون فرمودند که طبع ترجمه آن يفائق تلگراف مؤکد به ا هٴطامراهللا به واس

 دهٴٴٴٴٴن امر مضر و مخالف ارايند که عاقبت ايف آن الزم و به اعضاء محفل قاهره ابالغ نمايقاهره است واّال توق

د يبه محفل قاهره فرستادند و تاک يعيگر توقيد هٴطاوردند پس به واسيرون نين تلگراف  را بيا ياست ول يمول

ب محفل قاهره برسد واّال اعالن يد به تصويه و متابعت نّص مبارک بايحفظ نظام امور امر يفرمودند که برا

ب يکاتامراهللا که از م يت ولآنها اطاعت نکردند و حضر يند که کتاب از درجه اعتبار ساقط است وليفرمايم

ن احوال و اوضاع يا دهٴٴٴٴٴگر متأثر بودند از مشاهيکديکامل با  يگانگيعدم  يفه حاوين طاياز ا يبرخ هٴواصل

 دنديدر آن دصالح 
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عائله  يدًا مقر گرفتند وليز خاک مصر وحا هٴطدر نفوس حاصل گردد و به نق يرند تا تنّبهيگ يکنار يکه چند 

رفتند و ينپذ ,افتند و هر چه التماس کردنديمقّر را جسته به محضرشان ورود  ياوردند و بعضيمبارکه تاب ن

قت حال را بفهمانند يان حقيبهائ جامعه به هيعمومهٴ ممرقوا در يعل قهٴن است و حضرت وريفرمودند صالح در ا
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ارسال فرمودند و در همان  نوع بهمان يمفّصل هٴ ز مرقوميشان نيان کردند و ايا بيه عللذا برگشته به حضرت ورق

 يروح ١۹٢۴ل يآپر ٢۴د ارض اقدس يطهران رس يبهادر به محفل روحان زاهللايعز رزايم خط به ليذ مهٴام نايا

ارواحنا  محفل مقدس حضور مبارک حضرت غصن ممتاز آن رياخ ٴٴهٴضيست گذشته عرپ لحضرتکم الفداء با

 الفداء لها ارواحنا ايعل مبارکه قهٴف ندارند به نظر مبارک حضرت وريواصل و چون در ارض اقدس تشرفداه 

ئت مقدسه در حفظ احّباء و يو بذل همت آن ه ياله يو رسوخ عموم احبا ثبوت بر مشعر که مندرجات ديرس

 مبارکاتت خانم و حرم مبارک و ورقات انت و انتشار امراهللا بود موجب سرور خاطر مبارک حضريه و صيوقا

 ارسال عيسر پست با قبل هفته دو که الفداء لها ارواحنا ايعل کهٴمبار قهٴحضرت ور يع عموميد البته از توقيگرد

 کالم ٴٴ ٴهٴصمطلع شده اند و خال از ارض مقصود و مرکز اقامت خود امراهللا يول حضرت مهاجرت عّلت از ديگرد

 از دارم تشکر و امتنان کمال خودم به نسبت احّبا عموم يوفادار و محبت وفور از که يوقت در ديفرمايم آنکه

 فرموده ارياخت را يا گوشه مکّدرم ستين يجار مطلوب حانير و روح و محبت احباب از ياريبس نيب در نکهيا

د و به ينبعان نما يميمو الفت ص يقيدر قلوب افراد احبا محبت حق آنکه تا نديفرمايم دعا دوستان رهٴو دربا اند

در قطر مصر  يدوباره به ارض اقدس جلب شوند تاکنون از قرار معلوم در گوشه ا ين محبت واقعيس ايمغناط

ف ببرند نظر به حسن هوا و يدر جبل لبنان تشر ينکه هوا گرمتر شود محتمل است به نقطه ايو همف دارند يتشر

 اروپ در راشهٴ ز ارض اقدس مهاجرت فرموده اند گوه ات و صّحت استدعا شد حال کيات امنيمقتض تيرعا

 مبارک خاطر ينگران سبب هم مرکز از يدور و است منزجر اروپ از مبارک طبع چون يول نديفرما ارياخت

فه يقه لطين مهاجرت مبارک و آن احساسات رقيدوارم ايد امشمردن اروپ بر مرّجح را ها يکينزد نيهم است

ه و يال شخصيعموم ماها درس شود که ام يمبارکشان اظهار داشته اند از براع يکه حضرت خانم در توق

از  يدلتنگ يم و هر وقت جزئيگر قرار ندهيکديالفت با  ابدی وفور محبت و روح  يه را مانع از برايونات فانشئو

نظر  تنامه مبارک را دريم قسمت آخر وصيم در عرائض به حضور مبارک ذکرش را ننمائيدا کرديگر پيکدي

 و کند نما و نشو تشيروحان رهٴش مکّدر نشود و شجيم تا خاطر نورانيز امرش مواظبت نمائيعز يم و از وليريبگ

نگونه اخبار موجب مراجعتشان شود و يدوارم که وصول ايالحمداهللا احبا هم اقدام اتحاد کردند و ام گردد بارور
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در اصالحش کردند  ير آنچه سعير و تحرياغماض و تقر فا رفت و عائله مبارکه به شفقت ويبالجمله آواره به ح

و اعتراض بر عائله مبارکه را فزونتر هم مفهوم د ينجا و آنجا تنقيبا مکاتبه به ا يداد وليدر ظاهر موافقت نشان م

ا که به ين وصاينمود و ع يريگنکته مبارکه اظهار يايدر وصا يکرد حت يداشت و مخالفت مخالفت انداز،يم

وم يست يب يد و بعد از مضيرک حضرت عبدالبهاء به او نشان داده شد و عکس آن به طهران ارسال گردخط مبا

روت شکوک و اختالف يمصر و ب يبا مکالمه و مکاتبه در اعضا يفا خارج شد وليبه ظاهر موافقت از ح

د يارض اقدس رس ن تلگراف ازيرت ناگهان چنينکه گفتار و رفتارش حيد چه همخواست و در بغداد واضحتر ش

و التطمئّنوا بکل  قول کل وارٍد التصد :"ديفرمايجمال مبارک مد يدهبه محفل خبر  يمحمود قصابچ يحاج

 "ه)ي(بهائ .زائٍر

 

  ٣۵ه صفح ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 

 

 ر و علنًا تزلزل خود را آشکار کرد ق پرداخت و او در محفل حاضيبغداد به تحق يروحانو چون محفل  

کتبًا  يره از محفل روحانيز راجع به امر حقوق مذکور در کتاب اقدس و غيد و شکوک آميتنق يسؤال يو حت

از  يبعض يه براياعتراض يداد نامه هانمود و القاء شکوک در قلوب خواست و لذا محفل احبا را دستور اجتناب 

طهران فرستاد که آن محفل غالبًا سواد آنها  يعضو محفل روحان يزداني يمه برانا ,دادان کاشان و همدان يبهائ

و  يانذارات عمومت محفل اوًال شارسال دا ١۹٢۴دفعات در سال ه امراهللا ب يمحضر مبارک حضرت ول يرا برا

اعتناء  که در ورودش به طهران اجتناب و عدمح به احوالش نمود يمبارکه و باالخره تصر ياياز وصا يادآوري

خ ين بود به تاريچن يد و صورت متحدالمآل محفل روحانيخاسر گرد يان نسبت به او شد و به کليبهائ

هّن يهم و عليو اماءالرحمن عل ياله يبا وفا يحضور محترم حضرات احّبا ١٣۰٣شهرالعظمه مطابق برج جوزا 

ثاق ارواحنا لرمسه االطهرفداء در يلک مکه از ک يان مبارکيدارد برطبق ب،يمحض تذکر معروض م, بهيٰ البهاء اال

نجا ينًا در ايع ,ده بود نازليان که در لوح شرق و غرب قبًال صادر گرديوفاياز االواح راجع به عبارت ب يکي
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د ين اخبار قبل الوقوع است آيند ( اياز احبا حمل ننما يان را بعضيوفايانه عبارت بيشود قوله جّل ب،يدرج م

خود را مصداق  ين آواره تفتيخ عبدالحسيد) شنمانٴ شبه ينفس يو آشکار گردد و از برا که خود ظاهر يزمان

که به خط خود به اطراف نوشته و در  يبيخود را آشکار نموده و به موجب مکات يوفائيان مبارک کرده بين بيا

ساحت ه بود از ح مشهود ساختيح و تصرين محفل است نقض و انحراف خود را از ظل امراهللا به تلويضبط ا

ز مقاصد سؤ يا ارواحنا الحزان قلبها االنورفدا نيمبارکه عل قهٴف شد از طرف حضرت وريقدس تلگرافًا کسب تکل

از جواب » ست؟يف با آواره چيتکل«طهران به ساحت اقدس  ي(صورت تلگراف محفل روحاند يق گردياو تصد

 ١۹٢۴ه سه مه يبهائ . "ئه اوستيس يايّبآ از نواانت احيف حفظ و صيتکل "-يروحان يدواچ -حيفاء به طهران 

د که کامال مراتب نقض و ين محفل رسياو به ا يبه خط و امضا يمکتوب رًاي) و چون اخ ١٣۰٣مطابق ثور 

مبارکه حضرت عبدالبهاء ارواحنا  يايک جمله از الواح وصايکند لذا ياو را (آواره) ثابت م يوفائياعتراف و ب

ًال درج يده ذيان و ناقضان نازل گرديوفايف و رفتار دوستان با حضرات بين و تکلييه در تعلرمسه االطهرفداء ک

زش با او يان مبارک را به موقع اجراء گذارده از معاشرت و خلطه و آميارت نموده مدلول بيشود که کل زيم

 ينکه نفسيدار باشند به محض ايد بيامراهللا با يادين است که ايانه مقصود ايقوله جّل بند ياحتراز و اجتناب فرما

ند و ابدًا بهانه از يامراهللا گذاشت فورًا آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نما ياعتراض و مخالفت با ول يبنا

اکبر  يمحفل عل يد تا القاء شبهات کند. منشير درآيصورت خه ه باطل محض بکار يند چه بسياو قبول ننما

 دنايس اي  -١۹٢۴ دسامبر ٣١ مطابق ١٣۰٣ يجد ١۰ خيتار به محفل ٴٴهٴضيو عرطهران  يمهر محفل روحان يروحان

 بهاءاهللا هيعل بهادر خان زاهللايعز رزايم آقا جناب مهٴل مرقويدر ذ يالرئوف دستخط امنع اعل موالنا و الحنون

 توسط به و نگاشته محفل نيا به يشرح قبل روز سه آواره به راجع....  ديگرد قلب نانياطم موجب و ارتيز

گردد يم ساحت قدس ميضه تقدين عريگرش درضمن ايمکتوب د سواد با سوادش ,بود فرستاده کوين جناب

 به مبارک امر به که را بهادر خان زاهللايعز زرايم آقا جناب مهٴو سواد مرقوز در محفل حاضر يکو نيخود جناب ن

 نامه توبه ضهيعر عرض مشغول آواره که داشت اراظه ,نموده قرائت محفل در ,بودند فرموده مرقوم آواره عنوان

  شد مبارک امر مطابق
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 مقدس آستان به ايعل مبارکه قهٴبه شفاعت و وساطت حضرت ور ۴٢قعده يذ ۴ بود نيچن اش نامه توبه صورت و

لتراب مقدمک االطهرفداء بعد  يروح باد مشرف الفداء له يروح راز اهل لهٴقب و ممتاز غصن امراهللا يول حضرت

کنم ياقرار م عّم نواله عبدالبهاء حضرت قهٴت مطليبودجّل جالله و ع ابهٰي  ت جمال اقدس ياز اعتراف به وحدان

 يروح يالورياطعه حضرت مولفداه که به نص قيروح يرّبان يافند يشوقز ممتاکه حضرت غصن

در  حّقشانند ُمينسًال بعد نسل و بکرًا بعد بکر و ا ,ت العدل هستندينعزل بيس اليامراهللا رئ ياالطهرفدا وللرمسه

 فرقیًا ابدم و َنْمَنت جمال قدم و غصن اعظم و سّر مُ يقه اوست آيالحق يبه افضل عباد و ف ٰيو اولتصرف حقوق 

 يا به القايا خود بنفسه يوصاکه درخصوص الواح مبارکه  يشان و آن ذوات مقدسه و از شبهاتيان ايدر م نيست

وصول عکس  ورود ورا پس يز ,قيد بلکه به تحقيگران حاصل کرده بودم رجوع و بازگشت کرده نه به تقليد

از قلم مبارک  يو نقطه ا يف حرفيل بدون تحريتا ذ از صدرق در آنها ثابت گشت که کًال يا و تدقيالواح وصا

رفع شد و  ,که مورث توقف و تأمل شده بود سفسطه هاین سائر يو الزم االّتباع است و همچن ثاق صادر شدهيم

آن فرع  يل والينک از آنچه در فکر خلجان کرده بود و خامه مترجم آن گشته بود نادم و تائب گشته بذيا

  .وارهن آيتراب آستان عبدالحس .به عفو و بخشش ٰياول اوست و متوّسلم مقدسه رهٴممتاز دو شج

نش يرمتيغ مختصردر جواب توبه نامه  ,ن فرمودنديامراهللا در حّقش خطاب به آن محفل چن يحضرت ول

 يرانياران اير به ين حقيآن گردد تا اشاره از طرف ا يدوارم موفق بر اجرايام ,کامل به او داده شد يدستورالعمل

چوجه من يمکاتبه با او بهمخابره و  وص او نرسد مجالست و معاشرت ودرخص محترمه ذوات آن هٴطبه واس

د خود او رأسًا يرا با ين فانيام ايجواب پ يحت .دياران اطالع دهيست به يمقبول ن يچ عذريالوجوه جائز نه و ه

و بعدًا که  ”يانته .نه يچ شخص مستثنين موقع هين عبد ارسال دارد در ايمن دون واسطه به ارض اقدس نزد ا

مملو از  ياز او متنفر و جدا شدند و او به مضادت و مقاومت برخاست و دفاتر ه اشحتی قرينن طائفه يعموم ا

ن يت و مخالفيده به اکثرين شجره بريبه اصل و فرع نوشته طبع و نشر نمود و خود را از ا و سقطاتاعتراضات 
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 :ن مرقوم نمودنديطهران چن يبهر خود خواست در خطاب به محفل روحان و شئونیش يوست و آسايپ

ن نفوس يند ... امثال ايننما يفش اعتنائيند و به اراجوفا بهتر است او را به حال خود گذاريدرخصوص آواره ب“

مذکور  يکوينرزا حسن يم يد که حاجينکش يو طول يانته ."لعبونيخوضهم  يذرهم ف" :رسنديخود م يبه جزا

ره سفر به يران و غيام در ايتا آن اموصوف در آن بخش که  صبحیض اهللا يف و نيزو موصوف در بخش سابق 

ران ره يگر در ايد يمراغه و برخ يمحفل روحان يرزا صالح عکاس منشيکردند و مين امر ميعنوان نشر نفحات ا

ش خار و يمطبوع و منتشر ساختند و هر چند کم و ب يها،رفتند و رساله ها به منهاج نوشتهش گيانحراف آواره پ

نسبت تقاصی ان مبارک مسطور نه توّجه و يبه موجب ب يول ,ن افشاندندين و سالکياقدام طالب يدر جلو يخاشاک

ران خانمانسوز يبه افروختن نق نمودند و آنان هنوز مشغول يطراب يدر ذهاب و ا يريف شد و نه تأثيبه آن اراج

انحراف آواره صورت  قبل از بروز يکا هم زنيباشند و در امرين مين و معانديمخالف يهان امر در انجمنيا يبرا

 از انتشار آن بود و نشر داد ام منع يمبارکه را بدست آورد و با آنکه در آن ا يايوصا
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کرد و يت مز با او موافقين يکه داده شد منصرف نگشت و مرد يح و اجوبه ايو رّد و اعتراض کرد و به نصا

د دکتر يمخالفت داشتند و شا يهم در نهان يخود رّد و اعتراض نوشت و بعض يالتير هم در مجلد ايدکتر دا

حضرت  يهايها و نگرانيشگوئيکردند و پيع ميآنها را تشج همراهانشد موصوف در بخش سابق و يفر

ود که آنان تمسک و بهانه از کتاب عهد و ن بيثاق حضرت بهاءاهللا ايافت و تفاوت با ناقضان ميعبدالبهاء تحقق 

حضرت  يکردند وليقهر معارضه ميوصول به مقام و آمال با مرکز منصوص ال يره بدست گرفتند و برايغ

ت يکه داشتند در تثب يهائينگذاشتند و محض نگران ياحد يبرا يو مقام يخود ذکر يايعبدالبهاء در وصا

 يخ ادنيان تاريامثال نفوس مذکوره در آثار و جر يد را نمودند و برايتاک و اشّد ٰياعل يامر اله يکتا وليمقام 

ن عهد حضرت عبدالبهاء در شرق ين و ناقضين گروه دسته اول مخالفيوجود نداشت و بالجمله ا يو ذکر يمقام

 و غرب قرار گرفتند.
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 فايامر به ح يمراجعت حضرت ول يتضّرعات برا
نصورت يمتحدالمآل بد يتلگرافها يفا محافل روحانياهللا به مرکز حامر يدرخواست رجوع حضرت ول يو برا

از مهاجرت مبارک قلوب محزون متضرعًا رجاء  يرّبان يافند يفا حضور مقدس حضرت شوقيحعرض کردند 

ز نامه ها از محافل با ابراز سوز و يو ن يد روحانييد تأيمراجعت عمومًا متحد جانفشان متوجه آستان مقدس ام

 يو درخواست عفو و مراجعت براان ياز بهائ يعدم اتحاد و اتفاق بعض يمفارقت و مهاجرت مبارک براگداز از 

 ١٣۴٢مطابق شوال  ١۹٢۴ يخ ميفا تاريزاهللا بهادر از حيعزرزايد و در نامه ميدعرض و ارسال گر يهادرزايآقام

 ياز نامه ها يمت دارند ولامراهللا در محل مهاجرت اقا يول طهران بود که حضرت يه محفل روحانخطاب ب

 خانم  مهٴقع کانونشن نامو در کايامر در و شدند مسرور بود احّبا انجذاب و اتحاد بر داّل که ايعل قهٴحضرت ور

 از نيهمچن نمودند رجوع التماس و کردند الفت تعهد و توبه و غفلت از ندامت و تأثر بر تلغراف و ديرس

ارض  يحال خورده خورده هوا نقاط گريد و استانبول محفل و ستانانگل يمرکز محفل و ستانهندو کانونشن

ف يفا تشريم به حيدواريف خواهند برد و در آخر تابستان اميدر جبل لبنان تشر ياقدس گرم و البد به نقطه ا

 اورند.يب

 و اموری ديگر در آن کشور رانيان در ايحفظ و حراست بهائ ياوضاع محفل طهران و تقاضا

به  ياکبر روحان يعل يخود و امضاء منش يبه مهر رسم يطهران متحدالمآل يم محفل روحان ١۹٢۴ ن ساليو در ا

 و تيشکا شائبه يادن بدون که سازند آگاه را خود ٴهٴعان در ممالک مختلف فرستاد که دول متبويبهائ يتهايجمع

 و مداخلت وجه چيه به را طائفه نيا که دارند مدّلل و ندينما واضح را يبهائ مقصد و مقام رانيا دولت بر تظلم

و  اخالق بيتهذ و عرفان و علم ليتکم در مصروف يسع و جدّ  تمام بلکه نه ملل و دول ياسيس امور در يتوجه

حساب ،يق و تعرض بييشه دچار تضيبشر است و معذلک هم يعموم يگانگيباشد و هدف آن الفت و يصفات م

 بودند 
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ات واقعه را شرح دهند يران گستردند و تمام جزئين طائفه در ايا يبود که برا ير سقاخانه داميه اخواقعن يو ا

شه فساد يران به قلع و قمع ريه ايشد که دولت عليو تصور م ان رفتين دام افتاد و از ميکا در ايقونسول امر يول

ت ين و حمايتام يم طهران که تقاضايمق سفرای خارجهدر جواب پروتست مشترک  يول ,رداقدام خواهد ک

ن است در يچن آن هٴطداده شد که قسمت مربو يران جوابيکرده بودند از طرف حکومت ا يمذهب يتهاياقل

 اجّل بمستطا جناب آن ادداشتي رياخ لهٴدر جم يم که نگرانيکن ين نکته خودداريم از ذکر ايتوانيخاتمه نم

ها را يرانيمساوات کامل تام ا رانيا ياساس قانون که رايز است مورد يب يبکلّ  شده اظهار يمذهب تياقل به راجع

 را مملکت ياهال و نموده تيرعا را اصل نيا شهيهم هم دولت و داشته مقرر رهيغ و مذهب هٴبدون مالحظ

ام ملل متنوعه چنانکه خودشان هم اذعان يالم ايت خود قرار داده و خواهد داد و از قديحما مشمول کساني

 قهٴساب يها،و قتلع يدولت است که فجا ين اظهار رسميسته تعجب در ايش زيت و آسايران به امنيدارند در ا

ن شهداء سبعه عراق و قاتل يت هم محفوظ نبودند چنانچه قاتليمشروط يهادوره در يحت طرف کي به انيبهائ

خ ين آقا شيعقوب متحده در کرمانشاهان و قاتليرزا ير خراسان و قاتل آقا مد ياکبر قوچان يخ عليآقا ش

ت و يت امنيگر در نهاين ديزد و هزاران مرتکبيدر  ينعليرزا حسيز و آقا ميق العلماء در ترشيد صديعبدالمج

ان يک و تعرض اشرار نسبت به بهائيکا هم تحريع قونسول امريکنند و محّرک قتل فجيش ميب آسايبدون تعق

 يمحفل روحان بديع  ۸١و سال  ١٣۰٣خ قوس يبه تار يزدانياحمد  يشنهاد آقاين سال حسب پيز در ايبوده و ن

ن ياز بزرگتر يکين سال يدستور داد و شروع به اقدام نمود و هم در ا يخ بهائيمدارک تارجمع  يطهران برا

 د نصراهللا باقراف صعود به ملکوتيا سآق يعني يمحفل روحان يضو متمادع و طهران در يامر ٴهٴعارکان جام

  .افتيت و علو رتبت از محضر مبارک صدور ينمود و تلگراف تسل ابهی

ان در اظهار ياز بهائ يطهران راپورت دادند و سؤال کردند که بعض يه به محفل روحانيز چون محافل روحانيو ن

د و تکرار نوشت که راجع به يراحت و تاککردند محفل به ص يخود معرف ين نژادينامه شناسنامه خود را به آئ

در مواقع سؤال از  ياله يد احبايد شده بايو تاکح يع مبارک تصريکه در تلگراف و لوح من يسجل احوال مطالب

 از ريغ احوال سجل قهٴند و در وريبودن خود را اظهار نما يانت با کمال صراحت و شهامت بهائيمذهب و د
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ن دولت از يرند و مادام که ماموريا نپذيرند و ين دولت بپذينکه ماموريا زد اعم اسنيگر ننويز ديت چيبهائ کلمه

ن يند و اظهار آئيتوانند اظهار دروغ نما،يودند و نمنمز از اظهار مذهب يناگر , کنند،يانت سؤال ميمذهب و د

 موافق با امر نبود. ينژاد

 شهادت در اراک
 ٴهٴصمخله يه مشهد زلف آباد بهائين سنه آنکه در قريزان ايم اراک به نهم برج قسمتع در يه قتل فجياما قض

 شانيخو از يبعض شب مهين در چون بود هم حامله که بها اهل فيمعار از يرضاقل رزايم جهٴنه نام زويسک

ختند و آن مظلومه با آنکه تنها يشوهرش به خانه بعنوان ربودن اسناد و قباله ها ر يو مذهب مالی معاند و متعرض

طهران به محضر  يضه محفل روحانيد و در عريد گرديدفاع و مقاومت نمود و با ضرب کارد و خنجر شه بود

عطش  يبعد از تشکر از وصول لوح امنع اقدس که برا ١۹٢۴اکتبر  ٣٣مطابق  ١٣۰٣زان يم ٣۰مبارک مورخ 

ضه سابق به يون چنانچه در عردنا الحنيا سيران و مجاور فرستاده شد ... يطبع و به همه بالد ابالتمام ان يبهائ

 مبارک معروض افتاد يخاکپا
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د و وش،يم يباشند و آنچه تظّلم و دادخواهيمران سرپنجه ظلم و عدوان ظالمان ينقاط ا در همهٴ ياله ياحبا 

شود ،ياشرار افزوده م شرارت بر (تجری؟) ون جهت ياگردد و از ،ينمد مورد توجه واقع يد و شايچنانچه با

خان که از اشخاص يرضا قلرزا ير فراهان عراق جناب آقامگردند چنانچه ديان ميپا يدوستان معرض صدمات ب

و  علما مورد صدمات ين و قوايک مفسديبه تحر يمتماد يباشد زمانهايامراهللا م يمحترم و ثابت و راسخ و فدائ

ت به سمت يد شکايتجد يت و آزار اشرار بوده چند روز قبل برايمات و خسارات واقع شده متصل دچار اذلط

بردن مال  يمت شمرده به خانه او برايکند شب همان روز چند نفر از اشرار فرصت را غنيعراق حرکت م

ز بود با خنجر يه حامله نآن مظلومه را ک يرحمان شقيد آن بيايبرم يريدار و به مقام جلوگيالش بيروند ع،يم

ه ها مطلع و اشرار يز به قتل برسانند همسايخواهند پسرش را ن،يسازند و م،يمقتولش م ,ن زخم مهلک زدهيچند
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 نيچند به منتسب مظلومه دهيشه و معلوم و نيمع کاله کي ماندن هٴطبواسن ينکه مرتکبيند باوجود اينما،يفرار م

ن ين نشده است و مرتکبيباشد مع هذا تاکنون اقدام به مجازات قاتل،يصاحب نفوذ م ينظاممنصب  صاحب نفر

 مهٴمعل نفر کي معذلک و است البنات تيترب مدرسه يمال قهٴيآخرها که ذکر مض يدر خانه مّالها متحصن ال

 امراهللا يول حضرت و بکند انتخاب يمود دکتر بدانند صالح اگر که کرده خواهش و است يمتقض يخارج

ابالغ  يکامل مرا به رضاقل يهمدرد يفا دواچياز ح ١٣۰٣عقرب  ١۸ مطابق ١۹٢۴ نوامبر فرمودند فتلگرا نيچن

 آقا جناب مهٴمظلو حرم شهادت و فراهان ٴهٴعاز واق : "ن مرقوم فرمودنديبه قلم مبارک چن يو در اثر يشوق  .ديدار

 نانياطم و ديده تيتسل عبد نيا لبَِق زا را وفادار اري آن اصلح تحسر و تعجب و حزن تينها خان،يرضاقل رزايم

رالعقول يمح يه اسبابمظلوم مهٴا آن دم سفک از و دينما مجازات را ستمکار ظالم هر قّهار ميعل حق که ديبخش

 ين شود شوقين و ارتفاع امر مبيه غافليبه تنب يفراهم آورد که منته

 فتنه در همدان
ت و مقاومت يبه سبع يان اهاليبهائ يروحان يمانيو خروش ا از قراء همدان به اثر جوش شاخه کره ٴهٴيدر قر

همدان کوشش نمود و نائره  يهمدان و برادرش مجبور به مهاجرت گشتند و محفل روحان يبرخاسته و قاسم دائ

و ناچار به همدان اقامت و  ,سر نشديه ممکن و ميدو برادر مذکور را اقامت در آن قر يفساد خاموش گشت ول

 د.اشتغال جستن

 شهادت در تاشکند
عشق آباد به  يموصوف در بخش ششم به دستور محفل روحان ين زنجانيرزا حسيتاشکند آقا م يجو در چهار

ان مختلفه منعقد يروان اديبود مجمع مرکب از پ يسراب يآقا عل خانهنشر نفحات پرداخت و در منزلش که 

 و مدح به لسان ,شده مطلع يبهائ امر محاسن از او بواسطه و دادند خطابه خود ديعقا رهٴک دربايد و هر يگرد

چند از اشرار را به  يتن ,بود نشده حاضر انجمن آن در که انيعيش يمّال يزنجان جالل ديس و گشودند نيتحس

 آن واداشت
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شبانه که   ۵۸صفحه  ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 

با همسايه،گان مقابل کردند و چون  يراندازين به آن خانه درآمدند و تيرزاحسيل مبعنوان سرقت و به قصد قت

ره به عشق يمعالجه و غ ين نواختند که ناچار فورًا برايرزا حسينه آقا ميسخت بر س يضربت يول ,ختنديبگر ,شدند

 .٢٣۹١دسامبر ۸١نمانده به عالم بقا صعود نمود  يوم برجايش از هفت يآباد برگشت و ب

 ع در بنابيتل فجق
 را احباب لهٴن از اجيرزا حسيآقا مجان مادر يبناب آذربا يک فرسخيرشت به وه يدر قر ١٣۰٣ن سال ياو در 

در خانه خودش به قتل آورد و قاتل گرفتار و  ين عقوبتيدتريه با شديمباشر همان قر معاند نائب سّتار برادر جّبار

 د.يگرد به اعمال نفوذ رها يمحاکمه و معلوم شد ول

 زاهدان
ر نام ييکرده تغ يترق يس و افغانستان که در عصر پهلويسرحد بلوچستان انگلدر زاب (زاهدان) واقع به قرب 

ان يران نماين طائفه در اين مراکز ايگشته در ماب يت بهائيجمع ين سنه دارايد از ايگرد يافته بندر مهم تجارتي

 گشت.

 رانيعشق آباد و ا يمحفل مرکز
 يبه سمت محفل مرکز يد انتخاب اعضاء محفل روحانيامراهللا تجد يباد حسب دستور حضرت ولدر عشق آ

آقا  ,يگانيگلپا يد مهديآقا س ,ينيقائ يخ محمد علين نام و نشان بودند آقا شيترکستان شد و اعضاء به ا

 دهٴٴٴٴٴاکبر برادرزا يآقا عل ,عبدالرسول يحاج ,مياستاد عبدالکر ,اکبر عباس اف يآقا عل ,يديعبدالوهاب شه

 يروحان محفل زين رانيا در و يزدي عسکراوف ينعليحس آقا ,يالنيم اف نيحس آقا احمد ,وسفي يمشهد

 ران مقرر فرمودند.يا يا محفل مرکزر طهران

 هيت ترکيجمهور
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از  ين امر دولت خاندان عثمانيح ايصر يهايشگوئيه اعالن شد و طبق پيت ترکيم جمهور ١۹٢٣ن سال يدر ا

ه يترک ين امر از دولت جمهوريت ايل رسمياسالمبول عزم تحص يمحفل روحان ١۹٢۵ان رفت و بعدًا در سال يم

فا فرستاد و جواب فرمودند که اگر حکومت يامراهللا در ح يضه به حضور حضرت ولين باب عرينمود و در ا

از عرض حال به  ست وين برآمد که حکومت مساعد نيدر مشورت محفل چن يمساعد باشد خوب است ول

 ماند. يالت بر حال خود باقيحکومت منصرف شدند و تشک

 کا و هندين امر در امرياوضاع ا

نشر نفحات و  يکا و هندوستان برايان در امريامراهللا بهائ يق حضرت وليت و تشويام به موجب هداين ايو در ا

 ت کوشا و جوشا بودند يالت بغايتوسعه و نظم تشک

  ۵۹صفحه  ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣== واقعات سال سال هشتادم و يکم==

 

 فتنه و شهادت در سنگسر رانيان در ايز اوضاع مصائب بهائين
 

نصب نمودند که  يو اعالن ديگرد دمساز نيمعاند با خان محمد يگيب قلعه سيرئ سنگسر ٴٴهٴبن سال در قصيدر ا

 يمجتمع شده نداها همگی با هم رزاديشهم و سنگسر ٴٴهٴبو قصهر د يان به حمام مسلمانان داخل نشوند و اهاليبهائ

دفاع از خود  يبرا ياين طائفه ناچار مهين مظلومان نمودند و ايدند و عزم هجوم بر ايبه اتفاق برکش يهم يا علي

و رجال در تلگرافخانه به مخابره با  مجتمعاطراف تلگرافخانه  يزنانشان با سنگ بر پشت بامها يشدند و حت

 يپزول شده عم يگيبس قلعهيد و بعد چند روز رئيه گردن خود موجب آرامش فتنيولت پرداختند و اد

ف خود به کالرخان يکه در مصيبه حال يسنگسر ين بهائين سال عباس بن حسيدر هم يگر رفت وليد يتيمامور

نکه از يو همد يگرد شيبر او وارد شده مشمول مهمان نواز يعباس نام يپرداخت روزيف اغنام خود ميبه تعل

و  داتاج نمود و حکمران صارم السلطان ييروزکوه شتافت و مردم را تهيافت به قصبه فيمانش اطالع يده و ايعق

هلهله  يد و توده انام هميرا بر آن داشت که مامور بفرستاد و عباس مظلوم را به آن قصبه کش ينظام الملک نور
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ار وارد آوردند يسخت بستند و ضرب بس يچاره را به درختيم آن بآوردند و حسب امر حاک يبابکردند که ،يم

فتاد يهوش بيق رفتار کردند که مظلوم بينطرينواختند و مدت دوازده ساعت بد يز با سنگ و چوب هميو مردم ن

که  و او را واداشتندامدند يب ينزد و به محبس يدر آن حال دو تن معاند سنگسردند و يکشسپس او را به زندان 

 از گوسفندانت بده و يحاضر ندار يو اگر نقود يمه مستخلص شويتومان جر با دادن هفتادم يا حاکم قرار دادب

 ٢۷واقعه در  يوم از اثر ضربتها درگذشت و ابتدايدند و بعد هفت بوررا  ياز اغنام و يمعدود تزويرن يا با

م يرهما تقسيلسلطان و قّهار خان مامور و غن صارم ايمابيز فيگوسفندانش را ن ومحرم بود  ۴حجه و انتها در يذ

  .کردند

 د در همدانييمدرسه تا يفتنه برا
بلد مراسم  ياهال و دنديرس همدان قرب به عراق از دهٴٴٴٴٴد شيتبع يرانين ايمجتهدچون  ١٣۴٣ن سال يدر اهم و 

بپذيره ر معارف که يلدوله وزم ايشان با حکيا يروز و آنان را به تجليل وارد شهر نمودند,استقبال بعمل آوردند 

 از ياصفهان ابولحسن ديس انيم آن در و کردند گفتگو انيبهائ دييتا مدرسه رهٴاز طهران تا همدان آمد دربا شان

س معارف همدان آن چنان حکم داد و يد کاظم خان رئير مذکور به سيو وز ببندد را مدرسه که خواست او

ب اهللا خان مدّبر يل حبيمنصبان از قب،بود و صاحببهائيان دان مرکز در آن موقع هم يخود به همدان برگشت ول

به  مايد ون ير را مجريس معارف نتوانست حکم وزيو اقتدار و نفوذ تام داشتند و رئ يبهائ اشتعال ايمان ,رهيو غ

ن اکتفا يه اد و بينما ايفاد و ييتارالدوله درخواست کرد که حکم مذکور را يس الوزراء و مشيطهران رفته از رئ

در آن  يات اسالميت دادند که ناظر شرعين رضايو آخر االمر به امعلمّين بهائی مدرسه بتدريس نکنند شد که 

 زادگان يميذ کليمدرسه که غالب تالم

  ۶۰صفحه  ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 

 

س يکه آن هنگام رئ يب کردند تا چون رضا شاه پهلويتعق ين هميالفاستخدام کنند و مّالها و مخ ,بودند يبهائ 

و اعضاء معارف  مستقبلينانبوه  تابعينبه همدان وارد شد از او خواستند بود از عراق  يالوزراء و فرمانده کّل قو
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ر ابتدا اظهار ز دير نيد بسته شود و امييکه مدرسه تا گفت لشکر ريام به دييتا مدرسه هٴو شاگردان مدارس و تالمذ

شود اجازه يف معارف است لذا استدعا مياطاعت نمود و سپس معروض داشت که بستن مدرسه موجب تضع

س يرئرزامحمد درخشان يرفت و چند تن از طرف ميشنهاد را بپذين پين عوض گردند و او ايدهند که معلم

ن از يرف اخطار کرد که چون معلمته مدرسه به معايکم ين شدند که معّلم مدرسه باشند وليمعارف همدان مع

ر شد و يل و کثينشان طوبيمافيکالم  و مبادالتشود حقوقشان را هم بپردازند و اوقات ين نمييطرف آنان تع

 و کند قبول را مدرسه يبرا ناصالح نيمعّلم آن از تن کي اقّلا که خواست مدرسه ٴهٴتيآخراالمر معارف از کم

 و کرد نييتع را ياسالم دعوت اعضاء از ينام عباس ديس معارف و ديمان امتحان آنکه بشرط رفتيپذ تهيکم

ر مدرسه از ين تدبيرها را به خطا نوشت و به ايو غ يچند مسئله فقه يامتحانش پرداختند و او جواب کتب به تهيکم

 د.يد عباس مذکور هم فارغ گرديس

 15 د مبارکيع جديتوق

 صفحات در يروحان خواهران و برادران الرحمن اماء و ياله ياحّبا فايح نهيمد يروحان مقدس محفل هٴطبواس

ن خسته دل ياست ا يا اهل البهاء و اصحاب الوفاء چنديلکم الفداء  يو راحت يند روحيانم مالحظه طّرًا شرق

 هٴطا مهجور و محروم ساخته و در ارض غربت مسکن جسته و در نقيناتوان خود را ناچار از بقاع مقدسه عل

 ييالام و ليو در کنار اد هر گانهيب و آشنا دهٴٴٴح از ولوله و آشوب خلق فارغ و آزادم و از مراويم و مستريمنفرده مق

يهٴ و فراغت را به مخابرات روح راحتساعات م يه نماير در شؤون و مصالح امربعد و فراق را صرف تأمل و تدّب

 و تعّدد ارياغ و اري از زّوار وفود و وفور انيپا يب مشاغل گذارانم تياحد حضرت درگاه مقّربان و زانيعز آن با

رمنتظره يده و موانع غيف عديه و مسائل معضله تکالينيمتاعب زم متواصل نقطعيال جهات از که بيمکات تراکم

 نشاط تينها در شيخو دلخواه و رغبت برحسب تا نداد مهلت و فرصت يآن ماه نه مّدت در را شرمنده دهٴٴٴٴٴن بنيا

 اجاتياحت و دينما تمّعن هيآت شؤون در و کند تفّرس و دينما خوض هيکل مسائل در و پردازد مورا مهام به

                                                            
 )٢۵١-۲۳۸  صفحه :١٩٢٦-١٩٢٢ مباركه توقيعات ( - 15
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 به و دينما قيتدق و تأمل متقنه اسباب هيته و وسائل جاديا در و دهد صيتشخ را مقّدس امر نيا ٴٴهٴيضرور

 نصوص و دهد جيترو يبهائ ٴٴٴهعجام غرب و شرق نيب در را تفاهم و تعاون حسن و دينما تشّبث هيعموم داتيتمه

دان اجراء گذارد افسوس موانع يآمال به م زيح از احوال ياقتضا به مقدور قدر يعل را ايوصا کتاب ٴهٴضمفرو

مطابق  يه مرکزيل محافل روحانيده و فقدان وسائل و اسباب از دو جهت اکثر بلدان شرق را از تشکيعد

وت ين بيک از ايممنوع و محروم ساخته و تا هر  عبدالبهاء ضرتح يايوصا در مندرجه لهٴمات مبسوطه کاميتعل

و ل يمعلوم و منتخب نگردند تشک يميدر هر اقل يچه در شرق و چه در غرب به انتخاب عموم يعدل خصوص

 پس ليمستح و ممتنع بلکه مشکل و صعب اريبس غرب بالد در حهٴ به قانون مصطل يالعدل اعظم الهتيس بيتأس

 به را نظر اند متوطن و ميمق رانيا ميقد مياقل در که الرحمن اماء و ياله ياحبا الخصوص يعل قشر ياحبا ديبا

ز برادران و يند تا متدرجًا نيجاد وسائل نمايا و مستعد رفع موانع و ايتوجه سازند و خود را مهم ريخط امر نيا

س و يتاس از برایز يلک شرق نسات مهّمه مشغولند در ممايبه تأسش که در ممالک آزاد غرب يخواهران خو

د به مشارکت يوحن بنهند و بر آن اساس يت و کمال اساس متيدر باب حر يت عدل خصوصين بيل ايتشک

دّو لدود و معاند حسود مرتفع َع لٍّکُ رغمًا لِ االشهاد  سؤرٰی  علرا  يعدل عموم تيد بيباختر قصر مش ياحبا

و برحسب  يکه به نظام اله يئتيز موفق و فائز گردند و هر هيزرّب ع ٴهٴسمقد ياياعظم نوا يسازند و بر اجرا

ق يليو  ينبغيکما ه مشروحًا مثبوت و مسطور است کامًال يه که در صحف الهيمات و اصول و شرائط سماويتعل

 حق از و ساقط يروحان ٴهٴبو رت يئت از اعتبار اصليل نشود آن هيع انتخاب و تشکيع و المرکز المنيلهذا المقام الرف

 به چون محروم ايعل مطلقه وهٴق و اسنٰي   شرف از و ممنوع ٴهٴصرمنصويغ نيقوان و سنن و احکام وضع و عيتشر

ه يل همچو مرکز امريد فرح بخش امکان تشکيه برطرف گردد و نويموانع حال ٰيعوده قلم اعلمو هيبيالر امدادات

 هيحال ٴٴهٴيمخصوص محافل مرکز يدستورالعمل .ق رسدن عبد منتظر مشتايم شرق کامًال منّظمًا به سمع ايدر اقال

وت عدل يب ياله کتاب صهٴمنصو احکام و اصول مطابق قيتعو دون من تا شد خواهد ارسال شرق ياحبا

ن جمهور يت عدل اعظم مکلف و مامور و مفتخرند از بيب يمًا به انتخاب اعضايا مستقيکه به نص وصا يخصوص

 لهٴل از جميس الجليًال لهذا التاسيع و تسهيالمن ٴانهيلبن مًايم و تحکيحکدًا المرالين گردند حال تمهيمنتخب و مع
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است  يت عدل عموميه بيت آتآفات و محور اجرايه و اس اساس تشرياجات ضروريمبرمه که از احت مهٴالز امور

ه يمحافل روحانه يه اصلير از وظائف حتمين امر خطين و حفظ آثار است و ايب و تدوياستنساخ و جمع و ترغ

زدانم تا ان شاء اهللا يدگان حضرت ين عبد ناتوان بقدر استطاعت و امکان معاون و مساعد آن برگزياست و ا

ت دقت و يم به صبر و سکون در نهاين امر عظيم به ايدر تمام اقال يو چه مرکز يه چه محّليع محافل روحانيجم

 دهند انجام کمال و تيروحان تينها در را شيخو ٴٴهٴسمقد ٴ هضين فريع پردازند و ايبد يمتانت به اسلوب و نظام

ت خلوص و امانت ياستثناء در نها دون من مؤمنات و نيمؤمن افراد عيجم ديبا گردند فائز ليجز يثواب و اجر به و

و  ٰيحضرت نقطه اول و ابهٰی ت جمال اقدسيعات مقدسه که از سماء مشيت آنچه را از الواح و توقيو جد

ه المقدسه فداء نازل گشته نزد خود موجود و محفوظ دارند نسخه شعشآلثارهم الم يدالبهاء روححضرت عب

 محفل ميتسل و ميتقد امانت رسم به يمنش هٴطمبارک است به واس ين به مهر و امضايه را که اکثر مزياصل يها

 محفل لهٴمقاب و استنساخ از پس تا رنديگ ميتسل محفل از يرسم قهٴور آن مقابل در و ندينما شيخو محل يروحان

 نييتع مخصوص ٴٴهٴنلج يمحّل محفل هر ديبا نيهمچن و ندينما ارجاع صاحبانش به راکامًال الواح آن فورًا يمحّل

ند و يب محفل دو نسخه استنساخ و مقابله نمايبه اطالع و تصو يعيو توقن لجنه از هر لوح يا ياعضا تا ندينما

ز ثبت و ين گشته آن نييخ نزول تعيخ را ثبت کنند و اگر چنانچه موقع و تارخ استنساياسم صاحب لوح و تار

 يها نسخه هٴ ب و محافظيق و اثبات و استالم و استنساخ الواح و ترتيتحق يعنين امور يع ايد جميند بايحفظ نما

ب يتصو ق ويمحفل تصد يباشد و هر نسخه به مهر و امضا يمحفل روحان يد اعضايو صوابد اطالع به کل آن

د يالزم و واجب با و َسترشار محرمانه ياز افراد باشد که بس ينزد فرد يعيا توقيو  يشود و اگر چنانچه لوح

 يد و محفل محليش نمايخو يمحل يم محفل روحانيصاحبش اصل لوح را سربسته و ممهور به رسم امانت تسل

 ارسال ينيام کامل شخص با عبد نيا نزد اقدس ارض به مياقل آن يمرکز محفل هٴطسربسته بواسنفس امانت را 

 ارجاع شانصاحب به شخصًا عبد نيا يمحل و يمرکز محفل هٴطبواس مقصود ارض در استنساخ از پس تا دينما

 تا گردد هيروحان محافل ميتسل کل الواح سائر ديبا است هيخصوص ٴٴهٴي؟ الواح شخص راجع فقط نيا يول مينما

 جمع يمحل هيروحان محافل نزد الواح يها نسخه آنچه و ندينما ارجاع احبانشص به استنساخ از پس محافل نيا
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 يثان يش ارسال دارند و نسخه هايخو يت دقت و متانت نزد محفل مرکزياول را با نها ي؟ نسخه ها ديبا شود

 ليتشک ين گردد در هر نقطه که محفل روحانيف معيرا نزد خود در محفظه آثار محفوظ دارند تا بعد تکل

م خود ياقل ياط نزد محفل مرکزيت مواظبت و احتيمًا در نهايد صاحبان الواح صورت اصل را مستقينگشته با

 يد و چون نسخه هايحبش ارجاع نمااصل لوح را به صا يارسال دارند تا پس از استنساخ دو نسخه محفل مرکز

 تا دينما نييتع مخصوص ٴهٴنلج يکزد هر محفل مريجمع شود با يه مرکزيه نزد محافل روحانيامر اول از نقاط

 و زمان ياقتضا به را الواح يها نسخه قيتدق و بيترت از پس يمرکز محفل قيتصد و اطالع به لجنه نيا ياعضا

 است مهم امر نيا مهٴند تا آنچه الزين عبد ارسال نماين به ارض اقدس نزد ايبا شخص ام مشروح يبنحو مکان

 يمحل يروحان محفل ديبا شود افتي مبارکه عاتيتوق و الواح ارياغ نزد نقاط از ٴنقطه در چنانچه اگر و شود اجرا

 نانياطم و سرور کمال به خاطر بيط به تا دارد مبذول غيبل جهد حکمت و تيروحان و متيمال تينها در

فورًا ارجاع  استنساخ از پس تا ندينما ميتقد و دهند ارائه محفل به را شيخو ٴٴهٴيعات اصليان آن الواح توقصاحب

 يايم شرق هنوز موافق نوايدر اقال يچ وجه من الوجوه جائز نه و چون اکثر محافل مرکزيف بهيگردد تکل

ار محفل يم مصر و هندوستان که در آن دياقل يل و منتخب نگشته اند به استثنايه تشکيمقدسه و مطابق اوامر اله

 يموقتًا محفل مرکز يميه هر اقليذا اقوم و اهّم نقطه امرن و مؤمنات انتخاب نموده اند ليرا جمهور مؤمن يمرکز

ن قرار است محفل طهران يت را دارا است از ايه که فعًال سمت رسمينقاط امر يشود و اساميده ميم ناميآن اقل

ترکستان محفل  يا محفل عشق آباد محفل مرکزيقفقاز يران محفل بادکوبه محفل مرکزيم اياقل يمحفل مرکز

ه و ين و سوريفلسط يفا محفل مرکزيه محفل حيترک يعراق محفل اسالمبول محفل مرکز يمرکز بغداد محفل

ن نقاط الواح يآنکه نفوس مؤمنه در ا يم خارج است احسن و اولين اقاليه که از دائره اياما نقاط متفرقه امر

ن الواح را به ياز استنساخ ا ن عبد پسيت مواظبت و اتقان ارسال دارند تا ايش را رأسًا به ارض اقدس به نهايخو

وم عمل و يوم يهنگام همت و اقدام است و  ابهٰي  جمال  يان پروفايعشاق و فدائ يا .ديصاحبانش ارجاع نما

 يبيموفور و نظم و ترت يکامل و نشاط يو صداقتل و امانت يجز يوقت آن است به همت تمام و سع يجانفشان

 جان به و گذارند دانيم نيا به قدم ديبع و بيقر و فيشر و عيوض از راقطا يط در مؤمنات و نيمومن هٴع کافيبد
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 و تجربه نياول ريعس امر نيا بگمارند انيشا يهمت ليجل مشروع نيا ليتکم و عيتسر و اجرا و دييتا در دل و

 و تيکفا و متانت و نيمؤمن افراد ٴٴهٴيه و تعلقات روحيو همم عال ٴهٴصخال يايزان نوايبه آن م که است يامتحان

 هر يک و قدر و منزلت گردديم موازنه و اسيق انيبهائ هيروحان محافل استطاعت و اقتدار و اعتماد و وثوق

سات يه و تاسيان گردد اجراءات آتياهمال ظاهر و ع شود اگر معاذاهللا فتور و قصور و ارتخاء و مبرهنمشهود و

 و مدفون انينس ٴهٴيق افتد و در زاويتعو دهٴٴٴٴٴست در عهن امر مهم مرتبط و معلق ايام به ايمهمه که در مستقبل ا

 اگر ديننما يبروز و جلوه شهود عالم در و نگردد داريپد و آشکار توانا و ميحک يموال ياينوا و شود فراموش

د چنان احاطه يين گردند افواج تايو ثبات و اتقان مطرز و مز يرفداکا و يراست وريز به ياله اراني قهيالحق يف

اران يست که يران گردند و دشمنان مدهوش و سرنگون شوند شک و شبهه نبوده و نيان حيد که عالميمان

ن عمل يان خواهند ربود و در اينيشيدان شهادت از پيسبقت را در م يل گوين سبيت پس در ايد عنايپرورده 

 مالحظهه محول گشته يوحانمحافل ر يضًا از امور مهمه که به اعضايگر سبقت خواهند جست و ايکديمبرور از 

مه متعدده در يموانع جسه است هر چند يه امريخياقع متبرکه و نقاط تارواع مين و ابتييق و تعيو مذاکره در تحق

ج يد بتدريبا يار صعب و مشکل وليده بسين اماکن عديد اين و تحدييو تع تحقيقمفقود و  يان و اسباب ماديم

ه يرين مشروع نموده بقدر استطاعت از صندوق خيت مبادرت به ايفعالت و يو جد يو بردبار حکمتت يدر نها

د و يان درآورد و از عدم تقيز را در حوزه تملکات و تصرفات بهائيفه منوره عزين بقاع شريه ايو تبرعات شخص

ش يخو يمحفل مرکز يد فورًا محافل محلياع گردد بايجهال و اشرار محافظه نمود و آنچه ابت يحرمتياعتناء و ب

آن به  و کيفّيت استعمالم يب و ترميد گردد و در ترتيثبت و ق يدهند تا در سجّل محفل مرکز يرا اطالع کاف

ع شوؤن يدر جم يه محفوظ ماند و نظام الهياقدام شود تا حقوق امر يد محفل مرکزياطالع و مشورت و صوابد

به همت و انقطاع و  مشروط و معلق زين امر نيا تحقق دينما انينما وهٴجل يدر انجمن انسان يچه محلو  يچه جزئ

ر حاصل يشتر تاخيه است و هر چه بياران و محافل روحانين يق و استقامت و تعاون و تعاضد بيو تدق يجانفشان

و  المداومةلوک و الّس يانا عليو ا ٰيکم المولّديابد اياد يو موانع داخله و خارجه ازد شود مشاکل متراکم گردد

ه و کافل يه و جالب و جاذب برکت سماوياز لوازم ضروروم يو آنچه ال .ميهذا المنهج القو يف الفوز والفالح
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ت امراهللا ين مرکزييتع يمناسب از برا يص محّليه است وقف و تخصيحفظ و حراست بندگان حضرت احد

حظه و اعتدال و ه به ماليقات حاليبه تض نظر شرق صفحات در ياله اراني ديبا هيامر نقاط از هٴطاست در هر نق

ل در يو اهمال و تاج يو فراموش يمقصود از حکمت خاموش يند وليحرکت نما يسکون و حکمت و آرام

ن جمهور نگردد و اسباب همهمه و عربده و يت در بيمرکزن امر نه بلکه مقصود آن است که اعالن يا ياجرا

 ممکناگر  .م استيوم عظين يده اياجات شدياز احت ولو در زير زمين باشد ن مرکز ييتع يولناس نشود  ياهويه

ه و يه و مناجات و انعقاد محافل روحانيل الواح و ادعيترت يه از برايه مانع نه اجتماعات عموميّ و اوضاع محل

ر نقاط باشد جمع و حصر گردد و اگر حقافات کل در آن نقطه ولو اياد و ضيو اع و تذکارغ و نطق يمجالس تبل

نور گردد  ينور عل ,ز مرتفع شوديع مشرق االذکار در آن نقطه مبارکه نيان منيام بنيقبل امناسب باشد ولو در مس

 لهيجل اجراءات و هيروحان مذاکرات و هيقلب تضرعات ٴهٴيده شود تا  نفحات مسکينام ره القدسيحظو آن نقطه 

د و معطر و يل را باز نماين عالم عليا مزکوم مشام و دينما تيسرا مجاوره صفحات به سقد حظائر از بهاء اهل

 يمياقل يمرکز نقاط از نقطه هر در است هيامر آثار هٴظمحف سيتاس مستحسنه ٴهٴبز از امور مطلوين کند و نيعنبر

 نيح در آن اتيمحتو و است اراني يمرکز هيروحان محافل رهٴادا و انتيص تحت در آثار محفظهٴ نيا و انيبهائ

از افراد  يم گردد و هر فرديم و تسلياب به تمامها تقداالنتخ ديجد يمرکز هيروحان محافل به انتخابات ديتجد

ا طرف ثقه و اعتماد او باشند به صرافت طبع و يو  هن از اهل بهاء محسوب وراثَتشکه  ينفسالخصوص  يعل

 يحانرو محفل آثار هٴ ظم محفيه چه از الواح و کتب و صور و امتعه و ما شا کلها تقديب خاطر از آثار امريط

 يآثار ال ٴٴٴٴهٴظادگارش در محفيو  يم و اسمش در سجّل محافل روحانيعنداهللا عظ اجرش دينما شيخو يمرکز

 و افراد را آنچه تا گشته ليتشک رًاياخ اقدس ارض در يآثارهٴ ظن محفيو همچنو برقرار خواهد ماند  ياالبد باق

 ٴهٴيماَتَشتَُّتش  و ياول و احسن نقطه کي در جمعش که يآثار الخصوص يعل عهيمن آثار از هيروحان محافل

مخصوص محفوظ و  يبنام آنان در محل ,آثار ارض اقدس کنند ٴهٴظم محفيوعًا تقدخسارات و فقدان است ُط

اد آن يارت آن آثار فائز گردند و يع اطراف و اکناف به زيام زّوار ارض مقصود از جميمصون ماند و به مرور ا

د شد که هر ياز قبل اشاره و تاک .ر و دعا در حق آنان مشغول گردنديند و به ذکر خينما ا راين درگاه کبريمقرب
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 ,است ابهٰي  و جمال اقدس  يل مبارک حضرت اعلياز محافل که مالک شما ياز افراد در هر محفل يفرد

االبد از او يلآثار ا ٴهٴظد تا در محفيرسال نمان به ارض اقدس ايل را با شخص اميآنکه آن شما ياحسن و اول

چ وجه من الوجوه يمشروط به آن است که به يدر ارسال آن مختار است نه مجبور و مکّلف ول يولادگار ماند ي

 و مواظبت تينها در مخصوص يمحل در دائمًا و نسپارد ياعتبار يب نيراميغ شخص به و برندارد آن از ٴهٴخنس

 حضرت کهٴمتحر صور و صوت و ليشما تداول و دتعد نيهمچن و دارد مکتوم انظار از و محفوظ احترام

از مواقع جائز نه چه که مضّر  يش آن در هر موقعيار جائز نه و نمايار و چه اغيجمهور ناس چه  نيب در عبدالبهاء

 آنکه ديام است مقدسه ٴفهيشر مهٴيآثار کر همچهه است و مخالف شأن و حرمت و قدر و منزلت يبه مصالح امر

 اعتدال ٴهٴبآداب و رت حد از و ندينما را الزم مهم امر نيا مراعات نشاط و پرشور جوانان الخصوص يعل احبا

 الزم امر نيا به را عبدالبهاء حضرت يوفا و پرعشق ممتحن اراني انظار ختام در و نديننما تجاوز و نگردند خارج

 هيشخص هيشرع هيمدن حقوق حفظ و تام دقّت و مواظبت آن و دارم متذکر نکته نيا به و مينما منعطف مهّم و

د در يبا ,ح و تفوق جائز نهياز و ترجين مقام امتيدر ا .يده و مقاميعق و نژاد و طائفه و مسلک هر از است افراد

دگان حضرت بهاءاهللا در محاسبات و معامالت ياران و برگزي ٴهٴظو دقت من دون تردد و مالح يت سعينها

گانه و مؤمن و مشرک و مقبل و معرض ين آشنا و بيب يازيامت يدنه نوع بشر ايش راجع به حقوق اصليخو

 آنان دهٴٴٴٴٴبگمارند تا آنچه برعه همت يد به تمام قويه مقروض اند باق اگر چنانچيق و تدقيتحق بعد ازنگذارند 

 و هيمدن وقحق .گردند موفق تمامها به اند مکلف را آنچه ٴهٴيند تا به تادير بپردازند و راحت نجوياخ تا فلس است

ن و يدچه از موّح هينت اجتماعيه در افراد ندارد و نداشته انسان يباطن اعتقاد و انتيد به يتعلق ظاهره معامالت

 مقدس و محفوظ انصاف و عدل اصحاب نزد آنان ٴهٴياند و حقوق شخصکسانين مقام ين کل در اياز مشرک چه

 کفار با مرافقت و مصاحبت بل مردود و ومشمول مقصر رقّها منتقم آن ساحت در يمتمّرد متردد هر و مسّلم و

 يم و انحرافياست جس يذنب يبه دشمنان امر اله يو مهربان تيرعا و نيخودب انيوفايب و نيپرک خائنان و نيملحد

ه افراد آزاد را يه شرعيده حقوق مدنيت و ترک عقينفس ارتداد و محجوب يول يم الهيم از صراط مستقياست عظ

ن قرن مشعشع يان را در اينيشياء بساط پهندهد واّال اهل ب يرييف و تغيمن الوجوه بقدر سم ابره تخفچ وجه يبه
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 نيا لهٴيله را در صدور برافروزند و خود را از مواهب جلية جاهيدوباره بگسترانند و آتش تعصب و حم ينوران

 اهل ليذ است فيح بازدارند بروز و ظهور از روزيف روزين در را هياله داتييتا و سازند محروم موعود ومي

م و التخلق بخلقک يمعرفه امرک العظ يرّبنا وفقنا عل .ميسته آلوده نمائين اوهام و شئون ناشايبه ا را سيتقد

اّنک انت الرحمن  ,مياّنک انت العل .ميم و جودک العميم بفضلک القديمنهجک القو يم و السلوک فيالکر

 ١۹٢۵تموز     يبنده آستانش شوق    .ميالرح

 د در طهرانيجد يمحفل روحان ياعضا
د طهران منتخب حسب دستور نه نفر در اول يجد يمحفل روحان يم اعضا ١۹٢۵ه ش  ١٣۰۴ن سال يدر ا

رزا يم ,اهللا خان ورقا يرزا وليم ,ونس خانيدکتر  ,رزا اسحق خان متحدهيصورت بودند م نيرضوان بد

 يرزا عليوم يس شعاع اهللا خان عالئيرئ ,ح خان ارجمنديدکتر مس س محفلينو ٴهٴصخال ,يمين خان نعيعبدالحس

  .رزا عبداهللا خان خرسنديم ,ع اهللا خان مصباح دفترداريرزا بديم ,يمحب السلطان منش يالنيماکبرخان 

 يطلوع سلطنت پهلو
شود چه ،يدر صف اول حوادث شمرده م يو امر ينيو چه د يو دولت ياسيچه س درين سنهران يواقعات کشور ا

از  در هشت بخش وکسریه که به تفاوت حال آن همه حوادث مولمه انباشته ين سال بساط دولت قاجاريدرا

د ياز مواع يده گشت و قسمتيه کردند برچيدولت امو تطبيق باافت و تمام مدت آن دولت را ين کتاب وقوع يا

حضرت يمنعقد شد و باالتفاق اعل کبير مؤسسان مجلس آنکه از بعد و رفتيپذ تحقق امر نيا آثار در رهٴمنتش

 ياالول يجماد ٢۹س الوزراء بود به سلطنت برافراشتند و در يسپه و رئرا که در آن هنگام سردار يه پهلورضاشا

د آورد ين کشور پديدر ا نوين يد و اصالحاتيجد يران را تصرف نمود از هر جهت رونقيا يتخت و تاج شاه

 آورد. يو تساو يت و عدالت و آزاديبه امن يد که مملکت رويآ،يو به نظر م

  ۶۵صفحه  ش ====== -ه  ٣۰١٣ –ق  -ه ٢۴١٣سال هشتادم و يکم==== واقعات سال 
 

 ان جهرميقتل و غارت بهائ
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از ن اتفاق افتاد و مقدمات آن يمفسد ]از[ک ين سال بود که فاجعه بزرگ جهرم فارس به تحريدر هم يول

که اوضاع  ياميبه ا يقبل از طلوع سلطنت پهلو و سالن کمتر از ديفرورد اوائل شهر رمضان به ماه روزهای

ن فتنه را بدست صولت الدوله يک ايد و تحريآغاز گرد ,رفتيآن سلطنت م يو برقرار روی به مجلس مؤسسان

ن يد عبدالحسيشنماز بن سيپ يد علين بود که سيو صورت واقعه چن ندفتگ يم جهرميدعبدالرحيو س يقائقش

مفسده ها بنام  يکالنتر يکه سالها برا رافشمعزاالن يد حسيز سيسابق الوصف در بخش سابق ن يالر مجتهد

 لهٴمح کالنتر اکبر يعل ديس و کوشکک لهٴم مذکور کالنتر محيد عبدالرحيجاد کرد و هم سيا يتعرض باب

 به نسبت منبر بر که دنديگرد خوان روضه محمد رزايم يحاج محرک ريشر محمد يکربالئ ياريبدست کازران

و دشنام گفته لعن و سّب  اء مدارس سقط ويک به قتل و جهاد و هم نسبت به دوائر دولت و اوليتحر انيبهائ

ان ممانعت و يس نظامينخان رئيو هم نائب حس يخان مدبرالدوله حکمران بهائ يفتحعل هرزه گوئی کرد

ست و سوم شهر يافت تا در بيتحقق و تقرر  يالان در اهيجان و طغينکردند و نتوانستند و الجرم ه يريجلوگ

افته به سّب يرا  يبن استاد حسن جوان بهائ يمحمد دست به کار شد و به هنگام صبح آقا نجفعل يمذکور کربالئ

ر يو زنجدند و او را به ضرب چوب يران رسيگر از شرير بود دو تن ديکه جوان متغيو دشنام گرفت و درحال

ت کرد و هنر به نائب يرفته شکا يس محفل روحانيرزا عبدالوهاب خان هنر رئيممجروح کردند و او نزد 

محمد را از  يکه کربالئ يبه حالبفرستاد و  يان متمرکز بلد نوشت که دو تن نظاميس نظامينخان مذکور رئيحس

ان را يتا نظامخت ياز زنان را برانگ يافت و انبوهيبردند مقراالشراف خبر يمرکز نظام م يرون آورده سويخانه ب

را  يان ويد و نظاميدر برکشيدر حيمحمد به اتفاق آنان بانگ ح يسنگسار نمودند و مردم انبوه شدند و کربالئ

او وای  کذب يدلخراش رعب مذکور و ندا گالحال بان ياخبار واقعه رفتند و ف يمرکز خود برا يگذاشته بسو

 يعل لهٴمح مردم انبوه از گرفتند را آخوند محمد رزايم يحاج و ختنداندا ريز به منبر از را يالر دهٴٴٴٴٴآقا زا بابيان

وستند و در مسجد جامع مجتمع گشتند و دست از يگر هم صدا شده پيد محالت مردم و ديرس اوج به پهلوان

ز يآم،نيده به شورش برخاستند و مدبرالدوله که به قصد اطفاء نائره به مسجد رفت و کلمات توهيشغل و کار کش

نخان مذکور يد و نائب حسيکشرون يخود را ب ,م کردهيد و بيبشن يدم را نسبت به خود به عنوان حکمران بهائمر
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د و يان سخن از در مرافقت گفت و از علت واقعه پرسيم با شورشياز شدت ب يدفع رفت ول يپ معذوری؟با 

ن يا آحادو او دستور داد که نام  خواهند،يان را ميج اسالم و قلع و قمع بهائياالشراف جواب داد که تروعزم

د ين موجب مزيد و ايا اخراج بلد نمايده اجبار به تبرئه و يک را به دائره نظام طلبيک يارد تا يطائفه را بر ورقه ب

را به قتل  يد همگياصرار نمودند که با ,دهرچهل تن را بر ورقه آو يان گشت و اساميقوت و جسارت شورش

ان از جهرم نابود گردند و نائب مذکور چند تن يد بهائيم و بايخواه،ينم يکه حاکم بهائدند ياد برکشيو فررساند 

ان روانه شدند خود را يدر گويدر حيان در عقبشان حيچون تمامت شورش يان بفرستاد ولياحضار بهائ يپ ينظام

 لهٴمح يقتال بسوهولناک با انواع آالت  يادهايت و فريپرجمع يان به چند دسته هايدند و شورشيکش يکنار

 يم بردند و به قتل و غارت پرداختند چنانچه حاجهجو رهايغ و ستنديزيم آنجا در طائفه نيا اغلب که فوشتان

 ,وار را خراب کردهيدرزا اسداهللا را که به خانه شان در را شکستند يش م،اليو سل يم باشيرزا ابوالقاسم بن حکيم

د يشد يگرفته ضرب ,آن خانه پنهان بودندقا محمدباقر خادم راکه در ز استاد عبداهللا کفاش و آيوارد شدند و ن

 به انيگو دريح دريح ٴهٴتاثاث به غارت بردند و دس ,وارد آوردند و هر دو را دستها بستند و خانه را آتش زده

 و انداختند هالک خاک به کرده شرحه شرحه چوب و ريشمش و کارد ضرب به را او تهريخ حسن استاد خانه

 تيالب اثاث

 -- ۶۶صفحه  --

خته به يار از دست اشرار گريسب جرح و ضرب افتني از پس تن دو شده گرفتار زين پسرش سه و بردند غارت به 

را با ضرب و ستم فراوان به مسجد جامع رساندند و آقا  يخانه عبدالوهاب خان پناهنده شدند و سوم آقا نجفعل

داده  يالذکر برده دل بسوخت و از چنگ اشرار رهائ يم آتيابراه ديد محمد و آقا سيس ينام و حاج يجعفرقل

وار خلف يد يبه شبستان مسجد انداختند و در را قفل نمودند و چند تن از کسان خود را بفرستادند که نهان

نمودند و اشرار به خانه آقا  يرا به خانه خود برده معالجه و پرستار مکسور شبستان را شکافته جوان مجروح

مجروحًا مکسورًا مغلوًال با خود گرفتند و ار يز غارت کردند و او را پس از آزار بسين رفته و انجا رادحسن محم

رون ياء غارت کردند و با دست بسته بيره نواختند و اشيانه آقا محمدرضا بن رستم رفته چوب و غخ به ٴهٴتدس
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اءاهللا را ينوع مذکور عمل نمودند و او و پسرش ضز به يآوردند دسته ظالمان به خانه استاد عباس رفته در آنجا ن

از نامداران  ين روحانيد حسيمزرعه آقا س دربه صحرا  ٴغلوًال با خود آوردند و دستهمار مجروحًا يپس از آزار بس

پس از ضرب و جرح و  ,ر نمودهيز غارت و احراق کرده بودند و او را دستگيثروتمند تاخته که خانه اش را ن

ان و ينزد کدخدا يمغلوًال به همراه خود گرفتند هر هفت را به مقبره شاه حاجات بردند و کسشکافتن سرش 

ران معلوم يف اسيفرستادند تا تکل ,م مذکور که سواره بودنديد عبدالرحيو س معزن يد حسين فساد چون سيمحرک

 مامور يسوار و رسانند قتل به انجاهم در که فرستند،يم غاميپ و يالر دهٴٴٴٴٴا نزد آقازايکنند که نزد آنها ببرند 

رزا يم يو در آن حال حاج شدند کار يايمه خروش و جوش با سفاکان و کرد ابالغ بلند يندا به را نيا و دهيرس

رون آورده با يکخواه بود از معرکه قتل بين يکه مرد تاجرن يرزا اسداهللا را آقا غالمحسيابوالقاسم و پسرش م

حسب داللت  آوردند،يم باز قتل معرکه يسو را مظلومان فرمانش به کهيحال در و برد مذکور دهٴٴٴٴٴاشرار نزد آقا زا

داد و به  يم است حکم حفظ و نگهداريحک،يو برادر حاج يباش،ميپسر حک ين عبارت که حاجيبه ا يآخوند

رزا محمدصادق يماء را يضمحافظت کرد و آقا و  يسپرده شد تا پرستار ,ر بوديَِّخ ين التجار که مرديام يحاج

کرد و باالخره چهارتن  يحفظ و پرستار ,خالص نموده به خانه خود برده ,ش رحم آورديکه بر جوان ينام

بر  يد و همگيحکم قتل رس يالر يد عليران مذکور مخصوصًا سير دست اشرار بودند که از جانب شريگر اسيد

طعه نمودند و جسد چاک چاک آقا محمد ر قطعه قير و چوب و زنجيآنان هجوم کرده به ضرب کارد و شمش

 به را ساله نود ريپ آن و کردند غارت اثاث و بردند هجوم عيشف محمد مال ٴهٴنحسن را سوزاندند پس به خا

 عباس يمشهد آقا ٴهٴنر خاک مستور ساختند و به خاياختند و جسد را در همان خانه به زنديب خنجر و کارد ضرب

 ريز خانه همان در را جسد و بردند اءياش و اموال و بسوزاندند خانه ابواب و بکشتند چوب با ختهير ساله هفتاد ريپ

تند و خانه را گرف را نصراهللا آقا دامادش و کش تخت کاظم محمد استاد شرارا از،ای دسته و کردند خاک

استاد کاظم را  دند ويزنان به مسجد جامع کش،ند و آنان را با مشت و سنگ و چوبغما برديغارت کرده اثاث به 

چاک همه گونه اهانت  رساندند و کشان کشان و سنگ و ،بر جسد چاک ,د و قطعه قطعه کردهيدر آنجا شه

ر خاک کردند و آقا نصراهللا هنوز يکنده به ز يانداختند و گودال ,رسانده به رود خشکیزان يره ريخاک و غ
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و او را از چنگ گرگان بربود و به خانه خود ان دل بسوخت يمحمدرضا نام از تماشائ يداشت که کربالئ يرمق

افت که استاد حسن مضروب ير خبر يمحمد شر ين کربالئيو در آن حافت يتا شفاء  ,آورده معالجه نمود

 به که نمود اغفال را مظلوم آنهٴ مجروح مذکور هنوز زنده است و به درب خانه شتافته دق باب کرد و زوج

 و سپرد جان الحال يف که نواخت اش نهيس بر لگد چنان رفته مظلوم نيبال به شد باز در نکهيهم و آمدم ادتيع

افتند و اثاث بردند و يتاختند و او را ن معلم يمصطف خيش آقا ٴهٴندرنگ به خايب يد و جمعيدر خانه مدفون گرد

 اوردندين بدست را او و شتافتند اتيمال لداريتحص ينقليحس يکربالئ خانه به ريشر ارازل از ٴهٴتخانه بسوختند و دس

 خانه به ٴهٴتدس و ختندير قصاب غالمرضا استاد خانه به يگروه و بردند را اتيمال به متعلق نقود و خانه اثاث و

رزا محمدرضا و يق زاده و آقا ميد احمد صديس آقا و عوض استاد يها خانه به نيهمچن و تاختند يعل استاد

اء و اموال را طرًا و يافتند اشيک را نيچ يقاسم رفتند و ه يمد بن مشهدرزا آقا و به خانه آقا محيم يبرادرش حاج

 دند يرسجده خانه غارت شد و هشت تن به نوع مذکور به شهادت يغما کردند و بالجمله در آن روز هيکًال 

 --- ۶۷صفحه  ---

راهللا و آقا صادق بن آقا رزا نصيرزا عباس بن آقا ميد و آقا ميبن استاد حسن شه يو چنانچه اشاره شد آقا نجفعل

د محمد تاجر يس يحاج يبکشند ول يالر يد عليس که با بستندند يبه مسجد جامع کش با هياهوز گرفته ياحمد ن

م آنان را از چنگ گرگان ربوده به شبستان مسجد برده در را مقغل ساختند و اشرار يد ابراهيو پسرش آقا س

وار يده ديرون دويو آقا محمد رضا بن ابوالحسن ب م در شکنندههجوم آوردند که در را شکسته مظلومان را 

نمود  يداد و پرستار يش جايخلف شبستان را خراب کرد و سه مظلوم مجروح مذکور را بدر برده به خانه خو

رزا عبدالوهاب خان مجتمع گشتند يب شصت تن به خانه آقا مين قرياز مومن يافت و جمعي يبهبود تا جراحات

اشرار با همهمه و شرار حمله  در سنگر نشستند و گروهکم بستند و با اسلحه و چوب و سنگ و درب را مح

ر دبا همرهان  ميرزامختصر بربايند ولی اء و اموال يهمه احباب به قتل آرند اش دهند و باکردند که خانه را خراب 

راز شتافت و يش يسو د حکمرانيمتفرق ساختند تا چون شب رس ر به ضرب سنگ و ارائه تفنگ آنانراسنگ

گر شد انبوه اشرار و ارازل يد روزنکه يرساند و هم يابالغ کرد تا به دائره ارکان حزب آگاه يماوقع را به وال
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و  يشهداء انداختند و شاد يسمان به پاهايقرب مقبره شاه حاجات مجتمع شدند و ر به فتلگاه شهداء قلعهجهرم 

اجبار نمودند که جسد فرزند به  را ديآقا محمدرضا شه والدکسته و ر دلشيدند و آقا رستم پيوقاحت کنان کش

اجساد را در  ,حفر کرده يانداختند و گودال ،ایتا پشت خندق وارد کرده به گوشه هديکشهمی،خاک و سنگ 

و جسد پاره پاره آقا محمد کاظم را که در مسجد جامع مطروح بود با  ند و مدفون و مستور ساختندختيآنجا ر

در يبا همان بانگ ح پس نمودند مدفونشهٴ رون برده در گويده از کوچه و بازار از محله بيرون کشين بسماير

غما کنند يشدند تا  و به عزم دائره ايستاده و رواندند يبه مقصد نرس ين ببندند وليختند که دکاکيدر به بازار ريح

 يسو ,ر تفنگ رها کردند و آنان دور شدهيو کارکنان دائره درها بستند و به پشت بام عمارت برآمده چند ت

گر پرداختند و به غارت دست يد مهزوم و مطرود گرديدند و مبادرت به کارز يدائره نظام شتافتند و در آنجا ن

ف اهللا ينائب س ٢۵ان شد و در روز يبه پا ٢۴ز روق ينطريشان تاختند و متفرق ساختند و بديان بر ايآختند و نظام

 صحرا و دشت رهٴان آوايدند و بهائير لشکر رسيحسب امر ام از اردو با اعراده توپ  ياهشصت تن سپ با خان

 بيتعذ و شکنجه و ريدستگ را رانيشر از چند يتن مذکور نائب و کردند يدادخواه و آمدند شهر به دهيشن

محافل در رفتند و هر چند  يبه طرف ک ير هر يشر محمد يکربالئ و االشرافمعز نيحس ديس يول ,کرده

افت و ناچار به مصداق يوقوع ن يشد امر منفورش از آنچه ينمودند  پ ياء امور تظلم و دادخواهيه به اوليروحان

بر   16 ».الي الرب الغيور االمور فوضوا و مالذ الجمهور و ان اهملتم االمور اذا عوقبتم فعليكم بوالة : «ه مبارکهيآ

د ين قتل و غارت سيد و سردسته مباشريهمان بود که مسطور گردن واقعه يا ين اصليمحرک يجا ماندند و اسام

جعفر قصاب و  يمومن کازرون يبن حاج ين ماهر و فتحعليبن کاکا صادق و استاد غالمحس يبقال و لطفعل يعل

 ليآور ١۷ مطابق ١٣۴۴ شوال چهارم ١٣۰۵ نيفرورد ٢۷ شنبه رهٴراز نميشمرده شدند و در روزنامه جام جم ش

ز ينفر ن ١۶ک بچه مقتول و ينفر مرد و  ١۵ن يفرورد ٢٣که در  خالصه است.جهرم  يايقضا وانعن به ١۹٢۶

                                                            
الي الرب  االمور فوضوا و مالذ الجمهور و ان اهملتم االمور عفو و شفقت در مقابل ظلم و تعدي معاندين از حضرت بهااهللا است قوله : اذا عوقبتم فعليكم بوالة -  16

  ] ۲۲۶: صفحه ٣جلد  -امر و خلق [   الغيور هذه سمة المخلصين و صفةالموقنين .
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ها را هم در حفره  يو بعض 17َمزاِبلن را اغلب در يب الموت جنازه مقتوليهستند که چهار نفر آنها هم قر يزخم

ه هجوم يالت مجتمعًا به اداره مالمح يمجددًا اهال ٢۴د و در روز ينمايدا ميانقالب خاتمه پ ٢٣زند و روز يريها م

 ,ه بودنديه دو نفر را که متهم به بابيجان با کمال شدت از سرگرفته شود از اداره ماليآوردند که انقالب و ه

 به مدافعهشود و حکم ،يد موفق نمينما،يت ميدر تفرقه جمع يه هم هر قدر سعيس ماليند و رئينما،يتقاضا م

مالآقا  يحاج ير ساچمه به آقايک تين ين بيند در اينما،يم ين خاليمحمد حس يرو ير هوائيدهد و چند ت،يم

ک مرتبه انقالب يوارد و  يک عّده نظاميشوند و در روز بعد ،يت متفرق ميد و جمعينما،يبزرگ اصابت م

 با .هستند ين اصليمحرک ياشخاص مظنون هستند و در جستجو يان مشغول حبس بعضيفعًال نظام .افتيخاتمه 

مقر هجوم به خانه  ات بيواقعه که جمعروز اول  ,ندينمايو مدفون م ين جمع آوريان جنازه مقتولينظام ودرو

 رهٴراز نميده عدالت شياز اخوانش مختصر زد و خورد کرد و فرار نمود و در جر يرفته بودند او با جمعگ

 ه ب ١۹٣۶ل يآپر دهممطابق با  ١٢۴۴ارشنبه چه
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ان يمفسده جو کاتيتحر بواسطه رهياخ قاتيتحق موجبه ب که جهرم مؤلمه ٴهٴعواق است جهرم ٴهٴعيعنوان واقعه فج

به سمع قارئين محترم رسيده ن خانه به غارت رفته است يخته شد و چندير تقصير يافت و خون جمعيوقوع 

به منبر  يباال يچند روزن يک مفسديبه تحر يکه مال محمد نامن قرار است يقت واقعه مختصرًا از ايحقو است

د فساد و يتول ين آخوند بودند برايد همان محرکيگر که شايد يمفسده جو يکند و جمعيم يبدگوئ يبنا بابيها

                                                            
 ی که  سرگين حيوانات و اشغال شهر را می ريزند.محل و جايمزابل جمع مزبلة هست ,  -  17
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با چوب و کارد و  يريت کثيجمعشود. ،يعداوت و فتنه و شورش مشتعل مآتش  ,ندينما،يمقاومت م يبدگوئ

ت به يشود جمعيم به بلدّيه می ريزند و گويا شليکید ير در کوچه و بازار جمع شده در خانه عبدالحميشمش

 نداشتن هٴطواسه گذارند و حکومت ب،يزد و خورد م يبنا ,شده ند متعرضينما،يتصادف م و به هرجان آمده يه

 نفر ١٣ پا و سر يب يجمع يغوغا و شورش جهينت در و دي،آيبرنم يريگجلو دهٴٴٴٴٴر از عهيتدب و تيکفا عدم و قوه

 دهٴٴٴٴٴع لشکر امارت طرف از فورًا ديرس رازيش به خبر نيا نکهيمه اند شده مفقود دهٴٴٴٴٴع و مجروح نفر چند و مقتول

 رازيش از بهادر مهٴناو در  نمود عود تيامن و يآزاد معلوم قرار از و ديگرد اعزام فساد و فتنه يخاموش يبرا يکاف

 که يقشقائ الدوله صولت رازيش و جهرم در احباب شهادت مسئله که بود مسطور نيچن بهشتيارد اول خيتار به

 زارشي به فرارًا و بوده يمحل مفسد که يجهرم ميعبدالرح ديس نمودند فيتوق ,بوده فساد نيا ياصل محرک

حضرت ياعل يتاج گذار ير لشکر برايموده اند و فعًال امف نيتوق را نفر چند هم جهرم در و است حبس ,آمده

راز شدند به اندک يف در شين هم که توقيهشت نفر قاتل ين آزاد و حتيبعدًا همه محرک يبه طهران رفته ول

داشتند و از اثر قدرت ،ير ماهظگر ايد ينشان داده وعده انقالب يآزاد شده به جهرم برگشتند و خوشحال يمدت

 ,به شاه داده يه تلگرافات و عرائض متحدالمالين قضيدر ا يوانستند بکنند و محافل روحاننت يدولت کار

نفر  ١٣قتل  يراز برايش يجه حاصل نشد و معذلک محفل روحانينت يمجازات اشرار جهرم را کردند ول يتقاضا

بون در يتر مهٴروزنا نشد و در آن موقع يبه شاه کرد و اثر يتلگراف باز هم درخواستگر يدر جهرم به فاصله د

 نيخون عيفجا يرانيا تعصبات بود نيچن اش ترجمه که نوشت خصوص نيا در لهٴمقا ١۹٣۶مه  ٢۷ژنو مورخ 

 مرکز که نيفلسط هٴطران بواسياز ا يبا خبر موحش شهير يبهائ يالملل نيب دفتر يبهائ قهٴيطر روانيپ به نسبت

 جاهالنه تعصبات هٴطکه بواس يمظالم ديتجد از است عبارت مذکور خبر ,است نموده کسب است يبهائ نهضت

 بواسطه ندينمايم توجه ژنو سمت به که يآنهائ است آمده عمل به آزاد و طلب صلح عناصر عده کي به نسبت

ا ژنو يظاهر گردد آ ماليمت و يتسل آثار ديبا آنجا از که ندينمايم مشاهده ينوران کانون را شهر نيا که است نيا

 يتواند در ادا،يژنو فعًال نم ؟باشد،يه و محل احقاق حق آنان نميعدالت عالهرظمهزاران مظلومان و  امروزه مرجع

م داده تا يت اعالن و تعمين است که مطالب را بقدر کفايله ايوس ين جهت بهتريا اد بيوظائف خود معجزه نما
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 مظالم ديتجد از تيحکا است رهمذاک موضوع و نظر تحت فعًال که لهٴند مراسيعامه مستحضر شده قضاوت نما

 واقع خارجه نيمامور دهٴٴٴٴٴد که در نقاط مختلفه دور از مرکز و دور از مشاهينما،يان مين نسبت به بهائيونخ

 شد گذاشته عامه انظار معرض به موفر تلريم ويمس يسيسوئ يمايهواپ پرواز يلمهايف بواسطه رًاياخ رانيا شود،يم

 رلم مزبويران که تاکنون در آنجا مجهول بوده پرواز نموده است فياز ا يقسمتهائک ي يمزبور از رو يمايهواپ

ر قطعات يک رشته کاروانها به ساياحاطه شده و بواسطه  يخشک و خال یابانهايداد که از بينشان م يشهرهائ

گر باشد يآن که عبارت از طهران و چند شهر د يران جز ظواهر خارجياز ا يعالم اتصال داشته است چشم غرب

د يز اجماًال معلوم است که دولت جدير نموده و نيين مملکت تغيا ياسيم سيرًا رژيم که اخيدانيند ميب ينم يزيچ

 يجا يول است يپراسرار مجهول کي شود چه ميرژ نيا هٴجيجاد شده است حال نتيا يک انقالب نظاميدر اثر 

را  يات زندگيوضع بتواند يخوب به خود يادار امور مينظت هٴجينت از ديجد دولت ميباش داشته انتظار که است نيا

در انظار ن مملکت يز که مضر به حسن اشتهار ايع فضاحت آمين فجايد و مخصوصًا بتواند به اياصالح نما

 جدّ  رانيا ٴهٴبد مراکز و مجامع متعصيت گرديل به بهائيت که بعد تبديباب ظهورل ياست خاتمه دهد از اوا يخارج

  کننديا ارتداد تصور مي مذهب انحراف مانند که آنچه که ندينمايم و هنمود جهد و

 

 

 

 --- ۶۹صفحه  ---                                                                           سال هشتادم و سوم 

 

ان يشد غلينمودند تصور مروان باب و بهاءاهللا را اعدام يند هزاران پين آن را محو نماينموده و معتقد يريجلوگ

د يد مطلع تجديا بايآ ١۹٣۶ن صحبت شد سال يع خونين فجايقبل کمتر ا يز چنديافته و نيف يافکار تخف

 هٴطن از موقع جنگ بواسيدهد مشرق زم،ين مطلب شهادت ميا به است مذاکره موضوع که ٴهٴعشهادت شود واق

 ينيد ضد راتييتغ هيترک در و است کرده ظاهر را نآ تيالوه منکر زمياليسوس هيروس در که ينيبدب موج کي
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 است تيمّل و تيقوم همان آنها يامروز دهٴٴٴيعق و نيد است شده مضطرب و منقلب است داده نشان يافراط

صلح  يستند و مردمانينبوده و ن ين تعصباتيچن يالت و مجامع و سبقه دارند ابدًا دارايتشک مشرق در که انيبهائ

دور نموده و ابدًا در فکر واژگون ساختن حکومتها و  يمانشان آنها را از هر شدت و مخالفتيا باشند که،يطلب م

نگذشته  يآزار مورد بغض و تعرضات هولناک واقع هستند مدت ين اشخاص بيستند معهذا اين ياقتدارات فعل

ن واقع شده يمتعصبابان طهران بواسطه ضربات يدر خ يمبريکا ماژور ايقونسول امر يه قتل علنياست که قض

ک يک باب مدرسه و ي يمبريامروز معلوم شده است که ماژورا ,ن قتل چه بوده استياست حال موضوع ا

ت خود گرفته بود يشده بود در تحت حما سيتاس يکائيامر تيجمع کي هٴطضخانه که از چند سال قبل بواسيمر

 آنها نيمؤسس که است بوده نيا هٴطط بواسد واقع شده فقيضخانه در تحت تهدين مدرسه و مرينکه ايو علت ا

محسوب گردد چون  يبهائ جزء شهداید يبا ينبوده ول يهر چند که شخصًا بهائ يمبريماژورا اند بوده يبهائ

را مجبور  يجاد کرده و دولت اتازونيفوق العاده ا ياهويداشت قتل او ه ياسيو س يت رسميک موقعيه يمشارال

 هٴطجه گرفته شد که حکومت سابق اوًال بواسينطور نتيه اين قضيش در دياز تفتنمود  يبه اتخاذ اقدامات جد

م يند که در رژينما،يمقصر بوده است و همچو تصور و گمان م در اين کار نموده, که يمراقبت عدم و غفلت

ل است مملکتش يو ما ياست جّد يد در هر حال شخصيرد شاه جديگ،يت صورت نمين جناير ايد نظيجد

ران يابد اينموده و به حالت صلح و آرامش توسعه  يد بتواند ترقيت بايشمرده شود در ظّل سلطنت او بهائمحترم 

ابد يم نظم و عدالت در آن استقرار يسته اداره شود و رژيران بطور شايکه ايت است و در صورتيتولد بهائمرکز 

منور سازد لذا فقط الزم است را  ياسالم يباشد که از آن انوار صلح و محبت تمام ممالک شرق يتواند کانونيم

ئت يهات و تجاوزات يران جوان هم در مقابل تعديه خود ايه همسايترک ينيرات دييالت و تغيبا استفاده از تما

خواهد بود که در خور مملکت  يک تکاملين خود يد ايبنما يکامل يريک جلوگيز يجاهل و خونر يعلما

 يهولناک عيفجا هٴطبواس است بوده قرار نيا از است بوده چه رانيا انيبهائ لهٴباشد حال موضوع مراس،يزردشت م

ع مزبور در اثر تعصبات يد شده اند فجايما شهدوازده نفر از برادران  شده واقع رانيا يجنوب قسمت جهرم در که

 تينها در آنان از نفر هشت نموده ظهور مستور ياسيس مذاکرات پرده ريز در دهٴٴٴٴٴيعقانهدام  يکه غالبًا برا يمذهب
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 بوده مسئله نيا متوجه انيجهان تمام افکار است الزم ,است شده غارت خانه ١۸ و ديشه عقوبت و توحش درجه

س شده ين اهل عالم تاسياستقرار ب ياتفاق ملل برا مجمع که يموقع در که است قبول رقابليغ مسئله نيا باشد

است که  يند مقتضيه نمايد با آهن و آتش حل و تصفاست مسائل مربوط به وجدان اشخاص را بخواهن

وجدان  يت از آزاديد که راجع به حمايل و احساسات خود را ظاهر نموده و بگويز تمايران نيد ايحکومت جد

نفع  يم هستند ذيران مقيکه در ا يانيست بلکه تمام خارجيان نيد موضوع تنها مربوط به بهائينمايچه معامله م

ن را خواهد يران ارزش ايد ايم جديرژ يبرات يو مطابق اساس عدالت و انسان ت صادقانهيوضعک يباشند ،يم

سفارت  فورين و دفلد از قرار معلوم اداره يران جلب نمايا يبرا ين الملليب  ضوابط انسانيتو داشت که روابط 

که ما آن را  يزينگوحشت ا اقدام،اندع جهرم مشغول يم خارجه در موضوع فجايمق يرانيت ايو جمع ياتازون

ب اقدامات يقتًا مؤثر واقع شود در تعقينکه حقيا يبرا يول خالء طنين انداز نشده است,م در ينمائيمنعکس م

م و ين مقاله را منتشر نمودين جهت بوده است که ما ايد و بديت نمايد و تقوييد عقائد عامه آنها را تايبا يرسم

 جهرم يضه محفل روحانيصورت عر

 --- ۷۰ه صفح  --- 

ار عادل و مهربان خّلداهللا ملکه و يحضرت قدرقدرت شهريمبارک اعل ين بود به خاکپايچن يبه حضور شاه 

ن جهرم و غارت يکشته شدن دوازده نفر از مظلوموصول از شيراز و جمع ک فقره تلگراف و يسلطانه سواد 

م يتقد لفًاار عادل و مهربان يشهرشوکت  يحضرت قويشان به حضور مبارک اعلياموال و خراب کردن خانه ها

 منسوبرلشکر محترم ياز شرارت اشرار و اقدامات ام يريجلوگ يفه صادر ملوکانه برايو در مقابل اوامر شر

مه يده به ضميروز رسيد يربان يامراهللا حضرت شوق يفا از طرف وليمانه که تلگرافًا از حيتشکرات صم

حضرت يران به حضور مبارک اعليان ايود و عموم بهائن محفل از طرف خيا ياعضا ٴهٴصتشکرات خال

م که امر مؤکد و ينمائياستدعا و تمنا ماسترحامًا  يدواريم و با کمال اميارواحنا فداه تقد يشوکت پهلويقو

محفل به  آن ٴهٴضيگردد و عر ين صادر و مجرين و قاتلين و مرتکبيفر و مجازات سخت محرکيک نيز در يعيسر

ر هاظا يعرض شد که تلگراف به عموم محافل برا ١۹٢۶ می ١٢امراهللا مورخ  يول حضور مبارک حضرت
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ر داشت هاظا ينه سلطنتيس کابيرئ يجهرم اجراء شد ول يهايع مجازات جانيتسر يحضرت و تقاضايتشکر از اعل

جف و ن نيار از مجتهديل پاکات ها جواب ندارد و معلوم است تلگرافات بسين قبيد و ايت نداريکه شما رسم

ب کرده اند يان آنها را تعقيخود عمل کردند چرا نظام ينيجهرم به وظائف د يحضرت رفته که اهاليرها به اعليغ

حضرت تلگراف يشنهاد کردند که دستور داد باز هم محافل به اعليبه محفل پ محترميناز  ين جهت بعضيو به ا

 افتادند. يبش بر ضد بهائگر هم به جنيبالد دنشد و از حادثه جهرم  يريتاث يکردند ول

 زير،يشروع فتنه و فساد در ن
اد يروضه خوان در مجلس روضه فر يزديخ محمد نام ين فئه شد و شيا يبرا يشورش عمومه يز تهير،يو در ن

م انقالب محبوس و يگناه را از بيب يده اند و حکومت همان بهائخور عرقان حاضر در آنجا يبهائ يزد که بعض

و راز يان مامور آنجا روضه خوان مذکور را ابعاد به شيس نظاميحسب امر دولت رئ يمود ولباالخره مضروب ن

ان يبهائ بر علّيهن نوع اقدام يالتزام گرفت که در صورت بروز ا ,د کردهياو را هم حبس و تهد يمحمود حام ديس

 د.يت حاصل گرديند و امنده شوين گرفتار مجازات شديمحرک

 وقوع قتل و غارت در مازندران
نمود ،يم يدار،ول مازندران ملکيمعروف که در دودانگه ا يبهائ يرازيل خان شياسمعرزا يم ١٣۰۴ن سال يدر ا

 يرا هنگام،يغماگر ويو  ياغي ين کالئيد جالل نام جمالديج مّالها سييک و تهيکرد حسب تحر،يغ هم ميو تبل

رفت و يش را نپذيها،در وسط راه برخورد و قصد قتلش نمود و التماس رفت،يول ميه چالو به سمت ايکه از قر

 يسنگسر يک نفر بهائيساخت و مقتول  ,گر به آرنجش زدهيد يريبا تفنگ به جگرگاهش نواخت و ت يريت

و اموال را غارت کرد و در  يرا متوار يان کلکنارين حضور داشت و سارق مذکور بهائين و تدفيموقع تکف

وست به محفل يافت که پيوقوع  يار و غارت و ضرب هميبس يها،تيها و اذ،يريان سختگيبهائ ول نسبت بهيا

 ,س الوزاء بوديو رئ يفرمانده کل قو يحضرت پهلويطهران تظلم نمودند و در آن هنگام که هنوز اعل يروحان

 ان به آن مقام رفت.يضه تظلم بهائيعر
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 ريقتل در مال
ادت يکرد محض ع،ير و اراک به طبابت اشتغال ميمال يکه در اطراف و قرا انياز بهائ يم موسير حکيو در مال

ض را کشته است ينکه او مريرا بعنوان ا يان وير رفته بود و چند نفر از نظامياز دهات مال يه بابلقانيض به قريمر

 گلوله ضرب به ار او اراک خاک از رهٴن راه در ديمحاکمه شود بردند و در ب يد به همدان در اداره نظاميو با

ن روز يچند يو پس از تجسس و جستجوهاو ُخرجينش را بردند  مرکوب انيماد و انداختند يچاه به کشته

ره به دولت شد ير آوردند و تلگرافات کثيان جنازه را در چاه جسته به مالياز بهائ يعاقبت اوالد آن مظلوم و برخ

 عه داماد فرد مقتول هم بود.بعمل آمد و گفتند محرک واق يو شخص يواقدامات محفل

 --- ١۷صفحه  ---

 زواره انيبهائ ٴهٴعفاج
بن  ا اسداهللابودند به نام آق يان زواره که عضو محفل روحانيسه تن از بهائ ١٣۴۴ن سال يحجه ايم ذشتروز ه

نقد و گر حسن نام بالغ به پانصد تومان وجه يک نفر ديو دصادق يدرضا بن مرحوم آقا سيمرحوم مالرضا و آقاس

وم هشتم شهر يحرکت کردند و  يالق مهابادييد پشم به سمت يجنس و چهار رأس االغ برداشته جهت خر

ل يله نهم جهت ايزواره است شدند و از آنجا دو ساعت به غروب مانده ل يمذکور وارد مهاباد که در پنج فرسخ

د و کسان ياز آنها نرس يروز خبر ٢۷است رهسپار گشته و تا مدت  يبًا در ده فرسخيکه تقر يحضرت مهاباد

ک نفر از مزرعه مهاباد جهت ير نشد تا آنکه يدستگ يخبر يآنها مضطرب شده و در مقام تجسس برآمدند ول

د که در چاه افکنده و متعفن شده اند يآنها را د يها،حدود مهاباد و االغ يخرابه ها , در قنات د کبوتر رفتيص

و معلوم شد که چهار رأس  مطلبق يتحق يت از زواره رفتند از براير به فورد و دو نفين خبر به زواره رسيو ا

ه االغها فورًا به يقضاز خود آنها معلوم نشد و بعد از کشف  ياثر ياالغ همانها بوده و در چاه انداخته اند ول

م مهاباد آن حدود شدند ه عازين با دو نفر امنيپنج شش نفر از کسان مفقود ,ه خبر دادندياردستان رفته به اداره امن

ن يدو نفر از مظنون يکيامد ياز جسد آنها بدست ن يآن حدود اثر يپس از چند روز تجسس و گردش در حوال
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ه مطلب مستور يس امنيرئ يتيکفا يبعلت ب يه اردستان نموده دو روز تحت استنطاق بداشتند وليرا جلب اداره امن

قات الزمه معلوم داشت که حضرات دو يه مهاباد رفته بود پس از تحقه بيک نفر از احباب که همراه امنيماند تا 

آنها را مالقات نکرد و در  يگر احديد از مهاباد حرکت نموده بودند و در خارج مهاباد ۹له يساعت به غروب ل

ن ياتلدند و معلوم نشد که جسدشان را کجا پنهان نمودند و بعدًا قيمهاباد جام شهادت را نوش يهمان کوچه باغها

 از اموال آنها بدست آمد.  يدا و تعداديکشف و نعش ها پ

 دن اصفهانيرزاد و بندر جز و فريق در شهمييقتل و تض
د يخواب،ياط خانه خود ميهم داشت و شبها در وسط ح تمّولی رزاد کهين فئه در شهمياز ا يزن ١٣۰۴ن سال يدر ا

ن قصبه شورش و يدر ا يان بنام ترقيبستن مدرسه بهائ يو هم برا , [او را] خفه کردندشبانه به خانه در آمده

ران به يا يطهران متحدالمال عرضحال از محافل روحان يکردند و ناچار به دستور محفل روحان يکوشش هم

 يبابا يس الوزراء رفت و در بندرجز به خارج بلد عليو رئ يوزارت معارف و وزارت داخله و فرمانده کل قو

را  يلش آقا عليو نجل جل يدنيفر يبکيرزا حسن سيز ميره به قتل آوردند و نيکارد و غ يارا با ضربه ه يسنگسر

 مقتول ساختند.

 

 

 ت بغدادياستخالص ب يبرا
 يخوان هيمرث ٴهٴيعنوان تکه کرده موقوفه ب ان قبضيعيدر بغداد که شابهٰي ت ياستخالص ب ين سال برايو در ا

 يمل يس محفل روحانيلز رئيوقاف عراق اقدامات شد و مستر سه و ايحکومت و وزارت عدل در نزد ساختند

 ن الملليبو در مرکز صالح سازمان نمود  زيادبالوکالة دوندگی  يل دادگستريکا و وکيامر

 --- ٢۷صفحه  ---
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ت بغداد کردند و از ياستخالص ب يبرا يحسب دستور تلگرافات يرانيشرفت نشد و لذا محافل اين امر پيبه نفع ا 

عراق در بغداد  يز و مامور عاليدولت انگل يئت وزرايصل پادشاه عراق و هير فيطهران به ام يروحانمحفل 

ت يافت و بيه حق امر صدور يحکم به عل يحال فرستاده شد ول ا عرضيطانير برير کبيتلگرافًا و کتبًا توسط سف

 ن برقرار ماند.ين و متعّديدر قبضه غاصب

 

 زير،يل زدگان نيکرمل و س يدر باال يمقام اعل ياراض يبرا
 

د و محفل يمقام رس ياراض يداريخر يامراهللا برا يتلگراف مبارک مفصل حضرت ول ١٣۰۴ن سال يز در ايو ن

ان عمومًا به ارسال نقود از هر جا پرداختند و چک يد صادر کرد و بهائمتحدالمال موّک طهران يمرکز يروحان

 ار فرستادند.يز نقود بسيريل زده نيچاره سيان بيبهائ يز براينرفت و  يآن هم يداريخر يبانک و نقود برا

 ايمان ملکه رومانيا
رون آمده ياالت متحده بيه که در سال قبل از ايکائيس مارثاروت امريا بواسطه ميملکه رومان ١۹٢۶ن سال يو در ا

د و او يق و مومن گردّدو مص حّبو کم کم ُم امرگشتن يام نمود مطلع و متوجه به اين امر قيابه نشر نفحات 

 يتخت هايفاتش در پاياقت و استعداد بود و با سه خانواده ملوکانه انتساب و اتصال داشت و تاليدانشمند و با ل

ک يدر جرائد اروپ و امر يعکس ود که ينکش يافت و طوليممالک متمدنه انتشار و خود بدان صفات اشتهار 

است که حضرت  ياميع پين خطاب کرد چه بدياز آن جمله چن قلمش ثبت بود ر هامش آن دد که يمنتشر گرد

 تمسک و ننمودند اقدام هيجبر وهٴام به قين پيغ ايبهاءاهللا و پسرش حضرت عبدالبهاء به ما ابالغ فرمودند و در تبل

شه دواند و ياست بالمآل ر يام الهين پيه که اساس ايقت ازليحق تنويرن دانستند ين مبيقينجستند چه که به 

د و يد از آثارشان غفلت ننمائيابد ... اگر نام بهاءاهللا و عبدالبهاء به سمع شما رسيت کند و انتشار يسرا

ات صلح پرور محبت ينات و کلمات عاليات بيد تا آيد در طلب کتبشان بدقت جستجو نمائيروبرمگردان

د و بر مسرت يم بشتابين تعاليا يد .... بسويده يگرفته جا يزشان در دل و جان خود چنانچه در قلب من جايانگ
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امش را به يخواهش نمود پ ]خود کرده[ه مذکور مبلغه يکائيس مارثاروت امريد و تلگراف ميفزائيوجدان ب

کم و بر عهد مودت قائم و ثابت يه با شما شريد در احساسات و عواطف قلبين بدانين مبيقيان برساند که به يبهائ

در روزنامه درج و با عکسش طبع و نشر  ياست و مضمونحضرت عبدالبهاء ع يام بديم پيم تعميآمال و آرزو

ه و شکل در ابرها بر عرش سطوت يصاحب لح يکل بشريگمان کردند خدا به ه ينکه بعضينمود از آن جمله ا

قت يکه آن حقيند درصورتيستايرا م ين خدائيدارد و مانند کودکان چن ور سخطقرار گرفته به دستش برق شعله 

 و موهبتابد بلکه يباشد درنياو را چنانچه م يشه بندگان است کسين حدود و شئون و برتر از انديمنّزه از ا هيکل

عدم صفا در توجه  يز برايم بشناسد نيح را از سقيدانسته صح يرا از بد يعه نهاد تا حزبيکه در انسان ود کمالی

گردد تا آنچه ين خلق مجسم ميمابيف يشود و روح قدسيور ماند و لذا کلمه اهللا بر آنها نازل مقلوب در نفوس مست

شه يا هميو کلمه علض اعظم يه کل را احاطه کند و آن فيرسد و محبت و مسرت اله ظهورحقائق مکنونه است ب

ه اند و يقت کليو حضرت محمد و حضرت بهاءاهللا مظاهر آن حق يسيد و حضرت عينما ظهوران خلق يد در ميبا

ه و يق مسائل الهيند تا سؤ تفاهم را از خلق دور کنند و نفوس را به حقاينما ظهورحق  يايدگان و اصفيآن برگز

ب داد در اعالن اول خطاب به عموم اقرار به ين امر سه اعالن به ترتيه آگاه کنند و ملکه راجع به ايکلمات ربان

ق و يآخر همه را تشو ن بشر است و درين ملل و مرّوج حسن تفاهم بيم که مؤسس الفت بيعظو معلم  يمرب

 ن امر کرد يق و تتبع در ايب بر تحقيترغ

 --- ۷٣صفحه  ---

و مقصد خلقت و  ين مبدأ اصلييبه دانشمندان و استدالل به کلمات حضرت عبدالبهاء در اثبات و تبدوم خطاب 

البهاء و حات حضرت عبدين است توضين گفت ايت بقاء روح و مقام و منزلت انسان و در آخر چنيفيوجود و ک

 بالصراحةسوم چنانکه ذکر شد است مقنع که مثل و مانند آن را تاکنون مشاهده ننموده ام  يانين اعظم و اتم بيا

 که حّقا نوشت نيچن ,نگاشت امراهللا يول حضرت به که ٴمهخواند و در نا ياله ظهورح و محمد و بهاءاهللا يمس

 يمه وقتين بشارت چون بشارات عظيد و انمو احداث من در ميعظ يتينوان عبدالبهاء حضرت و بهاءاهللا حضرت

خاطر گرفتار بودم لذا چون تخم  يشانيو پر يد و اضطراب و انقالب باطنيشد يد که به حزن دائميبه من رس
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م ياز تعال يت خاطر موفوريت روح و تسليز تقويه من نين صبيافت که کوچکتريتام  يپاک در ارض دل تمّکن

که ابالغ  يم و بهر نفسيرسان،يم يام از فم به فمين پياد او و من هر دو ينماياحساس ممحبوب  ين دو مواليا

ان گردد و مشاکل مفصله اش حل  معلوم شود و افکار يح و نمايالفور سطوع انوار در وجهش ال يگردد ف،يم

مرهم زخم من  يمثل گردد موقوم نموده بود که اعالن عموم يب يدواريت و اميمضّله اش مبدل به نوران

در  يمين تقديت اين را عالمت مقبوليمن و هم ياست از برا ين چه سعادت عظمين امر بود ايدگان ايستمد

ن تقدم و ابراز را مقاومت ير و مجذوب نموده که ايه چنان مرا اسيآن قوه قدس يا دانم محرک روحيساحت کبر

مستبشر و شادمانم و  اين چنين پروردگارم و  م که آلت دستين نمايقيز ينتوانم به کمال خضوع و انکسار من ن

ک بود که به او يبه ساحل آتالنت ين طائفه در مهمانئياز ا ياز جمله خاطرات سروربخش ملکه مالقات خانم

س مارثاروت مراسالت يگفت و دختر ملکه که در نگارش نامبرده اش ذکر شد با مابهٰي ت اهللا يک شده تحينزد

در مجله هرالد  ١۹٢۶خ سه شنبه چهارم مه يکه با عکسش در تار داشت و مقاله ملکه يخصوص

ک نفر خانم ي  ک کتاب محبتين است يد ترجمه اش چنيمنتشر گرد )Washington Herald(واشنگتن

دانم چه ،يم ٴهٴظوقت و مالحان يداد به من که من آن را بس بلند مرتبه و شا يک کتابين روزها يا يکائيامر

شما  يکائيث محبت و سعادت و قدرت و کمال کتاب مزبور را خانم امريست از حا يل القدريکتاب جل

مشاهده نمود و خواست مرا در  يرا در من آثار حزن دائم و افسردگيده است) به من داد زير جري(خطاب به مد

 ين کتابيه کمک و مساعدت کرده باشد خانم مزبور کتاب را در دست من گذاشت و گفت ايزوال تألمات قلب

به سطور و  يد وقتيدار،يمات آن مصروف ميات را به دستور و تعليد و اوقات حياست که شما عامل بدان هست

 ين الملليمات پدر عبدالبهاء معلم بيغمبر مهر و محبت و تعليدم کلمات عبدالبهاء پيکردم د ٴهٴظن آن مالحيمضام

 و مرتبط بهم را عالم نهيمتبا فرق و ملل عيجم يعموم دهٴٴٴٴٴق تمرکز دادن فهم و اراياست که از طريبزرگ دن

ه اختالفات از عادات و رسوم يل کليمزو  يک صلح نامحدود عموميشان مؤسس يله ايم جليد تعالينمايم مختلط

ع شده و به ما يه وضع و تشريطه الهيقت بسيک روح فائقه غالبه و حقيانت بر ين دياست اساس و اصول ا يمذهب

انت بما دستور ين ديم آن ايو مفاه يک محبت مطلقه صرفه با تمام معانيست جز يه نيت اوليدهد که مشيم ميتعل
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همه  يمه نژاديو اختالفات عظ يده وطنيو تعصبات شد تجلّيات جالّبهکات متضاده و ين تحريدهد که تمام ايم

 يموله از مسائل خصوصد و آداب معين عقايه است و اياله ياز قبل ظنون و اوهام باطله و خارج از ناموس اصل

عت ين شريشناسد و نه نژاد ايه در ضربان است نه طائفه ميظاهره است واّال قلب که با محبت صرفه اله يشخص

م مزبوره براساس نزاع و جدال و ينموده تعالس يتأسما  يد است که بهاءاهللا و پسرش عبدالبهاء برايان تمجيشا

ت و استعداد يمًا در کمون قابليه که مستقيقت ابديکه تخم حقح فرمودند يرا توضياختالف وضع نشده است ز

نجاست که دانسته شود اساس يخود محزون است در تحت اصول اختالف نشو و نما نکند تنها اختالف بزرگ ا

گر است توافق نظر يهر قدرت و غرض محبت است شفقت و رأفت و کمک به همد يقيو سرچشمه حق ياصل

ح است يغام مسيم و پين همان تعاليگر است ايهمد يايعفو و اغماض جرائم و خطاگر است يکديبا  يکيو نزد

 گريکه بار د

 --- ۷۴صفحه  ---  

ده امروزه يازاله و رفع اختالفات هزار ساله و محو منازعات شد يو سزاوارتر برا ستهيشا يالفاظ و عباراتبا    

د و کتب و يريکه نام بهاءاهللا و عبدالبهاء را در نظر بگکنم يه ميافته من به شما توصيو تکرار  ظهورت يعالم بشر

 بو موج يک صلح عموميشان که موجد يمات فائقه ايد تا تعليد و از خود دور ننمائيرسائل آنها را بدست آور

م ين تعاليچ کس جز با ايرا هيابد زياست در قلوب شما نفاذ و تمرکز  يقيحق يکلطه يمحبت بس پيدايش

 يا و مطالبيمستغرق در قضا يام خود را بقدريباشند که اوقات و ا يد نفوسيد شاياصالح نما تواند خود راينم

و مطمئن هستند که طبعًا  يانت خود راضياز د يا به قدريستند و ين يانتيق ديچ متوجه حقايکرده اند که ه

ط و يق و بسيدق يزرگ بقدرن دانشمندان بيمه ايم عظيد دانست که تعاليبا يمات سائره ندارند وليبه تعل يتوجه

رت يچ گونه مغايه واجد ان حاضره است و يبرجسته از اد يز کليک تماين حال که حائز يط است که در عيمح

که  يد و جوابيد تا سودمندتر شوين صورت تفحص کنيباشد در ايان مختلفه ملل موجوده نميبا اد يو اختالف

 يمحفل روحان يمنش يخود به نامه مستر هوراس هول يخصوص از ترنش در حال مسافرت يه بواسطه منشملک

 کنفرانس به مارثاروت سيم هٴطامش بواسيجرائد و پ در يو لهٴر دو مقاياالت متحده و کانادا در تقديا يمّل
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 شدم آن بر مأمور ايرومان ملکه حضرت ايعل قبل از زيعز سرور است نيچن ,بود نوشته ايالدلفيف در عالم وحدت

که در  يفراوان کارهای ين برايهمچن شهر مسائل کمي مورخه تان،موقومه وصول يبرا مينما کرتش را شما که

ا حضرت گشت که چگونه امر مبارک رو به تقدم ين ازهار دائمًا سبب تذکر عليان شد اتمينقاط مختلفه تقد

 است 

با ُحسن ا حضرتش يافت و عليد انتشار خواه يمه موليم عظينکه تعاليملکه روحًا با شماها است و معتقد است بر ا

 . کوشد به کمال وفا،يم ولو فعًال نباشد قوًال ميدر نشر آن تعال باستطاع

 يامضاء روبرت باب ُدرس منش                                                                                                   

 رانيه در ايالت امريتشک
ن صادر کرد راجع يچن يطهران باز متحدالمال يه محفل مرکزيالت امريل انتخابات و تشکيم و تکميتنظ يو برا

د من دون يعالم بااران در شرق و غرب ي يمحافل روحان ,يقوله االحل : "ديفرمايم يبه انتخابات محافل مقدسه روحان

ت شروع يت متانت و روحانيد در نهايوم مبارک بايآن د شود و انتخابات در يد رضوان تجديد سعيوم اول عياستثناء هر سال در 

وم انتخاب ين قرار چون يجه انتخابات معلوم و اعالن شود و اصول انتخاب از ايوم نتيشود و اجراء گردد و اگر ممکن همان 

ند يدل و جان اقدام به انتخاب نمانًا من فضله به يته مستعيه منقطعًا عن دونه طالبًا هداياران متحدًا متفقٌا متوجهًا اليع يد جميرسد با

ن امر نکنند و کناره يه خود شمرند ابدًا اهمال در ايش را از وظائف مقدسه مهمه وجدانيخو يمحفل روحان يو انتخاب اعضا

 يرأ يت و سرور ابدايت افتخار و جّديچوجه دم از استعفا نزنند بلکه در نهاين بهيبَخنتَ ن و ُميبِخنتَ ند ُمينجو يرند و دورينگ

 ٢١مطابق  ۵٢۹١ل يآور هيو ترجمه تلگراف مبارک در سنه ماض "18. نديت محفل را قبول نمايند و عضوينما

در  يه جّدا خواهشمندم که به تمام قويترکستان و قفقاز ,رانيا يع احبايجماز "  :طهران يدواچ يروحان ۰۴١٣ن يفرورد

د فورًا يجه انتخابات باين انتخاب برکنار باشد نتيتواند از اينم يقيحق يچ بهائيند هيشرکت نما يد انتخابات محافل روحانيتجد

دات ييند تايد که با حزم و حکمت اقدام نمايع مراکز فورًا ابالغ کنيبه ارض اقدس ارسال شود به جم يتوسط محافل مرکز

 از نيکمتر دهٴٴٴٴٴن بنيو خواهش او در ختام استدعا  ": نديفرمايده ميرًا رسيکه اخ يدر لوح مقدس "يشوق .را ملتمسم يملکوت

 ميتحک و عيتسر و جيترو بر يهو و نفس شئونات از تجرد و انقطاع تينها در يقو تمام به که است آن مؤمنات و نيمؤمن گروه
                                                            

 ۳۲۲: صفحه )١٩٢٦-١٩٢٢توقيعات مباركه ( - 18 
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چون ام رضوان يعت اهللا کنند و در ايمصالح شر يرا فدا يند هر نفع و آرزوئيام نمايه قيه امرين مؤسسات اوليز ايم و تعزيو تفه

ن ير من دون استثناء و متفقًا اقدام کنند و در اين امر خطيرسد به دل و جان به ا يو مرکز يد انتخابات محافل محليعاد تجديم

محفل را من  يمنتخبه و عنوان منش ياسماء اعضا يعنيجه انتخابات را يد نتيد و پس از تجديگر سبقت جوئيکديعمل مبرور بر 

از آن را کامًال  يهمت در جمع اوراق نموده صورت يش رسانند و محافل مرکزيم خوياقل يمرکز ل به محفلير و تعطيدون تأخ

 19 ."ارسال دارند مايمکنن عبد به اسرع ينزد ا

 --- ۷۵صفحه  ---

ان احبا و اماءالرحمن که ينموده از آقا عالوهک روز به مدت انتخابات ينظر به پاس احترام تلگراف مبارک  

که  يهائ،ر در محلهظبعد از ١۰صبح تا  ۹ن از ساعت يفرورد ٢۹واهشمند است که روز دوشنبه نداده اند خ يرأ

اکبر  يمحفل عل يمنش .ندينظار فرمائت يم هيآراء خود را تسل ,ف بردهيتشر ,ن شده بوديانتخابات مع يبرا

انتخاب بعمل د يطهران طبق دستور مذکور تجد يمرکز يو محفل روحان ۰۵١٣اسفند  ۹٢محفل  مهر يروحان

 ينفر اول انتخاب نه نفر اعضا ۹١بدست آمد و پس از انتخاب  يرأ ۷۵١٣که فرستادند  يمطابق راپورتآورده 

 : ت شديب اکثريق به ترتيطر نيبد يمحفل مرکز

رزا عبداهللا خان يم -۴ ,يقيرزا اسحق خان حقيم -٣ ,يسرهنگ شعاع اهللا خان عالئ -٢ ,ونس خانيدکتر  -١

رزا يم -۸ ,نين اميحاج غالمرضا ام -۷ ,حيرزا جالل خان ذبيم -۶ ,شيتر عطاءاهللا خان بخشادک -۵ ,خرسند

و  ياکبرخان روحان يرزا عليطهران م يمنش يو آدرس کتب ,يالسلطان روحانمحب -۹ ,يزدانياحمدخان 

محفل  يک و شادمانيضه تبريقسمت بودند و عر ١۶ران يدر ا يو محافل امر يالنيم یمنش يوآدرس تلگراف

حضرت يشگاه مقدس اعليبه پ ١٣۰۵بهشت ماه يارد ۴مطابق  ۸٣شهرالجالل سنه  ١۷خ يطهران به تار يروحان

به صرف رحمت و ن موقع که يدر ا هِ لطاِنو ُس هِ لِکظّله اهللا ُم يرضاشاه پهلو يون شاهنشاهيشوکت هما يقو

درخشنده و تابان و  يران از افق عالم انسانيو آفتاب سعادت ملت ا يان منقضيرانيا يبخت،رهيام تيا يت الهيعنا

رد و يگ،يران حّقًا قرار ميا يگانه قائد و منجيران به فرق مبارک آن يم الشأن اين عظيم پرعزت و انوار سالطيهيد

                                                            
 ۲۳: صفحه )١٩٣٩-١٩٢٧توقيعات مباركه ( -  19
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ران ياان يعموم بهائطهران به نام  يمرکز يسرتاسر کشور را فراگرفته است محفل روحان يقيسرور و نشاط حق

را از آستان  يدوام ملک و سلطنت شاهنشاه ,م داشتهيتقد ياه مقدس شاهنشاهگشيثارانه به پکات جان نيتبر

عزت و افتخار فائز و نائل و تمدن و  يل آن پدر تاجدار به اوج ترقيم ملت در ظل ظليدواريم و اميخواهان ياله

  ياکبر روحان يمحفل عل يمنش .گردد

 جانيان خراسان و آذربايقات بهائييتض
اعمالشان  مبادیع گذشته آنجا يم و مّال عطاء روضه خوان که در وقايخ عبدالکريه حصار خراسان شيدر قر

بر آنکه مردم  يتربت مشروعه نوشتند مبن ين سال با اشرار همدست شدند و بنام و عنوان مّالهايمذکور آمد در ا

ن مضمون يند و به هميمسلمانان در آ يان آنجا به حمام عموميست و نه نفر بهائيخواهند که معدود ب،يحصار نم

 يمامور دولت يحال دادند و لذا پس از چند،عرض يآستانه رضو يبعنوان عمادالملک حاکم تربت و بعنوان متول

و مامور پس از اخذ داخل نشوند ن يست و نه نفر مذکور التزام گرفت که به حمام مسلميبه حصار آمد و از ب

ه ينيه تعرضات ديان حصار به مشهد رفته به مقامات عاليچهار تن از بهائ مه مراجعت نمود آنگاهيجر يمقدار

د و از ينما يرين را شرح دادند و به عمادالملک حکم صادر شد که من بعد از آنگونه مشاجرات جلوگيمفسد

ن مشروحه در يان حصار و نامق که در طول سنيبهائ يحضرت رضا شاه پهلويآن بعد در تحت قدرت اعل

جان شروع فتنه از مراغه يش و آرامش قرار گرفتند و در آذربايشه مظلوم بودند در مهد آسايابق همس يبخشها

ضه تظلم به شاه دادند و يرها بود و مظلومان عريشوان و در ممقان و غيشد و انواع تعرضات در آنجا و در ش

از ات و ممانعات يو اذد و تعرضات ين فئه حکم صادر گردين ايتام يحسب دستور توسط وزارت داخله برا

در  يو دادخواه يضه تظلم و شکويوسته ناچار عرين طائفه که پيدر مراغه نسبت به ا يورود به اماکن عموم

ن گرفتار حکومت شده يک معانديان به تحريچند از بهائ يشوان تنيد و در شيردند برطرف گرد،کيمحفل م

 ت و آرامش بعمل آمد.يافت استخالص و امنيدور ره صيو غ يکه از محفل مرکز يبه حسب عرائض يبودند ول

 --- ۷۶صفحه  ---
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 و معذلک توجهات آلهيه هيدر روس يآغاز شدائد حکومت
ت از آنکه همه يکاشد و يطهران رس ياز عشق آباد و بادکوبه مراسله به محفل روحان ١٣۰۵ن سال يو در ا

د يان در هر کشور باين جواب داد که بهائنمودند و محفل طهرا ,قرار گرفت يامورات در تحت سانسور دولت

محضر طهران به  يضه محفل روحانيند و عرين دولت خود باشند واحتراز از مداخله در امور نمايع قوانيمط

دنا الحنون و موالناالرؤف از محفل يا سي : "ن بوديچن ١۹٢۶اکتبر  ٢۸آبان ماه مطابق  ۵امراهللا مورخ  يحضرت ول

کسب و تجارت دارد ده اهللا که در اسالمبول يا يدائين شيتوسط جناب حاج حسبادکوبه ب يمقدس روحان

ه را شرح داده بودند که تمام امورات محفل تحت يروس يت و رفتار حکومت شورويفرستاده و وضع يغاميپ

از هر  يو امر يحکومت بگذرد و مخارج محفلد به تمامها از نظر يات و مذاکرات محفل بايسانسور واقع اجرائ

شود از مکاتب وارده آنچه را  ٴهٴظد تمامًا مالحيب وارده و صادره بايدولت برسد و مکات ه اطالعد بيل بايقب

د و ينما،يا پاره ميدارد و آنچه را نخواست ضبط ،يز آنچه را خواست ارسال ميرساند و از صادر ن،يمنخواست 

و فشار فوق العاده  يرين سختگيده شد که اف خواسته بودند شفاهًا جواب دايرد و تکليگ،يفوق العاده سخت م

ع اوامر يمط يبه نص قاطع الهان يد بهائيبا ,و شامل حال کل ياست عموم يان ندارد حکمياختصاص به بهائ

ان يکه حکومت حس نمود که بهائيموقع اجراء گذارند وقته آن تخّلف نورزند کامًال بحکومت عادله شوند و از 

دارد و ،يم يآنان را مرع يو تنگ ينان و اعتماد حاصل نموده در سختيمنقادند البته اطم ع وياوامر او را کامًال مط

ش حکومت يم که از تفتيندار ين ما مطالب سّريگذارد عالوه از ايان و سائر ملل نمين بهائيما ب يازيفرق امت

است ياز س ينص قاطع اله م بهيکنيدارد به عالم اخالق خدمت م يم امورات متعلق به عوالم روحانيشه نمائياند

د با کمال يبا ,يشه و باکيقات حکومت چه اندييصورت از تض،نيدر کنار و فرار در ا ياسيم و از احزاب سيزاريب

ور خواست او است فّضال و يمقتدر غ يپرداخت و اصالح امور را از خداوند ح يبه خدمت عالم انسان يآزاد

ز عرض شود لذا به مقام جسارت برآمده رفع و دفع ياقدس نبخشنده و وعده داده شد که مراتب به ساحت 

اکبر  يمحفل عل ياست منش يان ملتمس و مترجيده را از ساحت مقدس محبوب عالميقات شدينگونه تضيا

به منظور  ,ران حسب دستور مبارک واصل از ارض اقدسياز ا يفاضل مازندران ,ن چنان احواليو در ح يروحان
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ب و يبه ترغ ياميا ,ان به مشرق االذکار عشق آباد به آن حدود سفر کردهيبهائ يعبادد توجهات يق و تاکيتشو

 ه پرداخت.يامور معنوق و يتشو

 شهادت در کرمان
با مکنت بود و به  ين و تاجريمتد يخياسداهللا سقط فروش در کرمان واقع شد که قبًال ش يواقعه شهادت کربالئ

ل اخالق که توده را يد و به همه فضايخدمتگزار معروف گرد يمنجذب آورد ون امر يمان به ايق ا .ه ١٣١۹سال 

نمودند و در سال يوسته او را مورد تعرضات و مشقات و حمالت ميپ ين مذهبيمتعّصب ,به آن مجذوب کرد

حضرت  جانب در عکا از يدولت عثمان يهايريد به علت سختگيدر پورتسع يا کرد و لعّک يبرا يسفر ١٣٢۵

در  ياميرفته ا ,اجازت که گرفت حسبباز بربعد  يده به کرمان برگشت و چنديور به عودت گردعبدالبهاء مام

مراجعت نمود با  ست و به اصرار درخواست فوز به مقام شهادت کرد و چونيت حضرت عبدالبهاء زيجوار عنا

که ا اغوا کردند فزود و زوجه اش ريکرد و لذا بر عداوت اعداء ب هستی ثاريپرداخت و ا تتمام همت به خدم

افتراء به آن زد که  يت کرد حتيد مجتهد شهر برده از دست شوهر شکايه را از خانه نزد سيمجلدات و آثار بهائ

بنام  ين است که حزبيرا به قتل آوردند و شرح ماوقع چن ين سنه وينموده تا آنکه در ا يعفت يرا وادار به ب يو

  عوام برخین ين و متعصبيمتعبد يه و گروهينيطالب مدارس دع مّالها و يحزب اتحاد اسالم مرکب از جم

 

 

 --- ۷۷صفحه  ---

از طالب مذکور  يه کرده با جمعيع انام به قصد قتل آن مظلوم برآمدند و جلسات متواليت از اسالم و تشجيحما

 حاف دوزلنام  [حسن] دند و داداشيکش ياهالک و يو جماعت روضه خوانان و مردم متفرقه بازار نقشه برا

حجه مذکور يذ ١۹له يدر ل بناء علی ذلکع به قتل آن مظلوم نمودند و يع و تشجيمعروف کرمان را تطم يلوط

ل نشست و آن يطو يرفت و مدت يداداش حسن مذکور به درب دکان و يشمس يهجر ١٣۰۶خرداد  ٢۸مطابق 
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کردند پس  ياريالمات دوستانه بسو چپق داد و با هم مک يچا ,شفقت و مالطفت کرده يم النفس با ويمومن سل

ده در يخر يار سبز از دکانيخکرد و چند عدد  يدّکه را بست و با داداش خداحافظ ظهردر ساعت هشت بعداز

د داداش ينکه از بازار گذشت و به کوچه رسيو هم .خانه خود رهسپار شد يجوف شال کمرش گذاشته بسو

صحبت  يبنا يت و مهربانينوع خصوص ,تصادف کرده يباف با تخماق با و يحسن مذکور و اسداهللا قال

الحال  يفتاد و فيچنان به قلبش زدند که ب يدند زخم کاريگذاشتند تا چون در کوچه قرب خانه آن مظلوم رس

ن را يو دولت قاتلان تظلمات کردند يپس بهائ ,ن شهادت شصت و دو سال داشتيم کرد و او در حيجان تسل

از رؤسا مجازات  يبه مداخالت بعض يحبس نمودند ول ,دهيپس آنان را کش .علوم شدگرفته استنطاق نمودند و م

ه يژوئ ١٣۰۶ر يت ١۰خ يامراهللا به تار يولبه محضر مبارک حضرت  يضه محفل مرکزيمقرره حاصل نشد و در عر

گذشته از شب دو ساعت ماه ژوئن  ١۹خرداد مطابق  ٢۸شب  يد از قرار اخبار تلگرافين مسطور گرديچن ١۹٢۷

جانفشان کرمان که از دوستان مشتعل و منجذب و خادم و  ياسداهللا عضو محفل مقدس روحان يجناب کربالئ

 د شد. يبوده به ضرب کارد شه

 رانيندگان در ايس مجمع شور نمايتأس
س مجمع شور يانجام اراده مبارکه تاس يدر طهران برا يمرکز يم محفل روحان ١۹٢۷ش  .ه ١٣۰۶در سال 

ن سال و يبود و در ا ٣۵۶ه مرتبطه بالغ بر يهنگام تمام نقاط امران آن کشور را بنمود که در آن يان بهائندگينما

قسمت  يندگان محافل روحانيم نمودند و نه نفر نمايقسمت تقس ١۷به  يسال بعد کشور را از لحاظ مراکز امر

ه مشورت بعمل يدر امورات امرمجتمع شده  يمرکز يرةالقدس طهران با اعضاء محفل روحانيران در حظيا

گرفتند و از جانب محفل  يه به اکمل وجهيندگان درسنه آتينما يمجمع شور عموماد قم به انعيآوردند و تصم

و پروگرام مجمع ن يها شامل دستور انتخابات و وظائف منتخب،به محفل ين سنه متحدالمآليدر بهمن ماه ا يمرکز

ن بود ارض اقدس يچن ١۹٢۷ژوئن  ١١/  ١٣۰۶خرداد  ٢۰بارک مورخ ضه محفل به محضر ميد و عريارسال گرد

ارواحنا  ,يربان يافند يغصن ممتاز حضرت شوق ,امراهللا يول ميدناالکريم و سيفا به آستان مقدس موالناالعظيح

 د ملکوت فضل وييندگان به تأيدنا العطوف و موالناالرؤف الحمدهللا مجمع نمايا سي: "شرف شودملعواطفه الفدا 
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ج يان به اخذ نتايپا يحان و مسّرت و نشاط بيت روح و ريحنون و مهربان با نها ياحسان و توجه مخصوص موال

و  ابهٰي  قات ملکوت يد چنان است که توفيد از فضل رّب مجيدا نمود اميد و چنانچه خاتمه پيان رسيمطلوبه به پا

ب يز غيگردد و تمامًا از ح يمجمع کامًال مجر مات متخذه دريتا تصمشامل حال گردد  اسنٰي  دات جبروت ييتا

د الموفق ياّن رّبنا هوالمؤ ,ديفراهم آمکمل تر  وسائطیه وسائل بهتر و يسال آت يشهود قدم گذارد و برا ٴهٴصبه عر

ن يبه ا يدنا العطوف از چنديا سيگردد ،يم ساحت اقدس ميبًا تقديج حاصله مجمع قريم ان شاءاهللا نتايالکر

ام نموده بواسطه انتشار يت قيبر ضدت يت جّدين با نهاين و دشمنان امر رّب العالميو مفسد نيطرف مغرض

 ل مقدس امراهللا يخواهند ذيات و اشتهار مجعوالت ميمفتر

 --- ۷۸صفحه   ---

م اء معظيت نکرده در نزد اولين کفايعت اهللا فراهم سازند و به ايند و اسباب نفرت عموم را از شريرا لکه دار نما

ده اهللا يا يحضرت پهلويرخواه را دشمن و بدخواه قلم دهند مخصوصًا در حضور اعلين فئه مظلوم و خيامور ا

ام نموده شب و روز بر ضد دولت يق يه سلطنت پهلويان بر علياذباهللا بهائين جلوه داده اند که العيبنصر من عّزه چن

 مفصلدر حق علمائ سؤ نازل و در دستخط مبارک  يلرا که از قلم اع يان مبارکيب يند حتينمايحاضره اقدام م

حضرت ين به حضور اعليهم کالبهم اال انهم من الخاسريعل تّبًا لقوم يحکم ير درج شده قوله االحلياخ يعموم

دًا امر به يکه اک يحضرت اند و امر را مشتبه نموده بقسمير کرده اند که مقصود اعليبرده و شرح و تفس يونيهما

د و روز هشتم خرداد که مجلوس يفرماين حزب مظلوم صادر ميمجالس و محافل و اجتماعات ااز  يريجلوگ

ن حکم را يه ايل شده بود نظميات تشکيوال يندگان محترم محافل مقدسه روحانيمالقات با نما يبرا يعموم

بعمل  يقاتيتحق ز متفرق شدند و از طرف محفليت نيت امر به تفرقه نموده جمعياء گذارده به معقولربموقع اج

و کوشش در رفع  يش آمده و سعيقات پيين تضيرهم ايات علما و غيو مفترت يآمد معلوم شد که در اثر سعا

ه قول داده که ياست نظمين نموده و الحمدهللا تا اندازه موفق شده ريات مغلين و مفتريمغرض ياشتباه کار

معروض و مکشوف دارد که آن  يحضرت پهلويلشگاه اعيز در پيقت حال را نيقات را مرتفع سازد و حقييتض

گر در هر حال حفظ و حراست عموم را از ساحت اقدس خواهان يد يان مبارک راجع به علماست نه مقاميب
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از آن در  يل اصل نشده مواديامر به ارسالش فرموده بودند تاکنون موفق بر تحصاست اصل لوح مبارک را که 

ه ياحصائ يه برايز متحدالمآل محفل به محافل روحانيو ن ياکبر روحان يلمحفل ع يشود ..... منشيم ميلف تقد

ندگان محترم لفًا ارسال يم مجمع نمايه بر طبق تصمياحصائ يک ورقه نمونه براين بود با کمال احترام يچن يبهائ

حائز ه در انتخابات يکه موضوع احصائ يتياست با مراجعه به صورت مذاکرات مجمع و اهم يگردد و متمنيم

ه نموده قبل يه نقاط تابعه تهيمرکز قسمت و کل يشامل مواد مشروعه در ورقه نمونه از احبا يه کاملياست احصائ

 ين امر از رويد اقدام به ايست که بايد البته الزم به تذکار نين محفل ارسال فرمائيبه ا يسال جار ياز انقضا

ه و عدم انتشار آن دقت کامل ملحوظ گردد و يصائداشتن اوراق احکمال متانت و حکمت باشد و در محفوظ 

ن موضوع و يدر ا ياست دستور کاف يهيابد بدي ميم و تنظيت صحت ترقيه مزبور در نهايشود که احصائ يسع

 ياکبر روحان يمحفل عل يقًا منشيدًا و توفييد داد زادکم اهللا تايز خواهيسائر مسائل الزمه به نقاط تابعه ن

 ارت ارض اقدسيز
ن يد و مسافر عابديگرد ين دوره سابق دائر و جاريفا مانند سنين به حياب زائريرت ارض اقدس و ذهاب و اايز

 ارت رهسپار گشت.يز يبرا 1306ن سال يدر ا

ن سال انتخابات يج صورت گرفت و در ايان به تدريد عده بهائييدر دمشق اجتماع و تز محفل و اجتماع در شام

 د.ير گرددائ يبعمل آمده محفل روحان

 اتين و نشرين معارضيمخالف

ل آواره را يکتاب کشف الح يئ،ضهيطهران با عر يمحفل مرکز ميالدی ١۹٢۷ مطابق با شمسی١٣٠۶ و در سال 

عنوان مذاکره اش با عبداهللا ه ب خالصی زادهه يافته (نشريانتشار  ينام مذاکره با مبّلغ بهائه ه مطبوعه که بيبا نشر

ک زن يکرد و  يکمک مال يکائيامر يپروتستان ينيمدرسه مبّلغ . آنکهر مبارک فرستاد ) به حضويبهائ يقيتحق

 در آن مدرسه تعهد ترجمه يرانيا

 --- ۷۹صفحه  ---
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رزا صالح مراغه هم در يهم مساعدت کردند و مخالفت م يلت و مجلس دارالشورونمود و د يزيبه زبان انگل 

د و يراپورت رس يبه محفل مرکز ١٣۰۶ماه يد ١١راغه مورخ م ين سال رخ داد که در نامه محفل روحانيا

عمل آمد و ه ها در ظل امراهللا بها و چه احترامياط که در حقش چه خوبيصالح خ ينکه کربالئيمضمون ا

رزا صالح خان ينکه ميداد تا ا يد اسداهللا مرحوم چگونه ترقيد و آقا سيمرحوم چه زحمتها کش يباش،ميحک

تش ياده از ظرفيم مختصر احترامات زيبود آنرا هم دادل يمحفل را ما يگر يمنش حتید يعکاس اقتضاء گرد

 يمحفل روحان يرزا صالح عکاس منشيم ,اطيصالح خ يشد تا آنکه چنانچه معروض گشته کربالئ يمجر

ر گين باالتر رود توبه نامه با خرافات ديخواست از ا مقدمهمشاهده نمود بدون  ينکه خود را شخصيد هميگرد

راجع گشت حال به معارضه و مجادله و افتراء و مجتهد به اصل خود  ين آقايرزا حسيم ينوشته در حضور آقا

قاظ يه بنام ايگر رديدد اسداهللا نزد او است و او دو سال ياء آقا سير کرد و اشييام نمود و آدرس مراغه تغيبهتان ق

ن دورش مجتمع يد و مخالفيدر اداره تلفن مستخدم گرد ن انتشار داد و با آواره اتحاد داشت و در مراغهيالمومن

اول اکتبر  ١٣۰۶مهرماه  ۸مطابق  ۸۴ه يشهرالمش ۴به محضر مبارک مورخ  يضه محفل مرکزيز در عريشدند و ن

  .ستين يگر کسيبا آواره و د يکو و صبحيق نيطور تحقه ب ١۹٢۷

 نيمنون ُميمِّهاز ُم يوفات و صعود برخ
ن يفا و لزوم فراهم کردن مجالس تذکر در ايرزا محسن افنان در حيراجع به صعود آقا ممبارک  يخبر تلگراف

ان و دفن کردنش در گلستان يع مهم بهائييدر طهران و تش ين اردکانيابوالحسن ام يز صعود حاجيد و نيسال رس

رزا محمود يود مبود ور ١۹٢۸ن سال يز در ايرش نيد به مقبره باقراف و وصول تلگراف مبارک به ذکر خيجاو

 افت.ين سال وقوع يران و صعود و دفنش در رشت هم در ايبه ا يزرقان

 ن العلماءيشهادت ام
ش يه بود و چند سال پيه اسالمينيمسجد و منبر و منشاء امور د صاحبل ين العلما در اردبيم اميرزا عبدالعظيآقا م

نمود و  يانجام و هتک استار همشت حاضره گذ تو مدنّيق به علم يتشو بناء بهن امر گذشت که يمانش به اياز ا

ه يالت امريتوسعه تشک و بعد بهس گشت يتاس يرًا محفل روحانيد و اخين امر در آنجا گرديموجب اشتهار ا
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ن و يگانه مرجع دينمود و مجتهد مذکور  يستادگيل اياکبر مجتهد متنفذ اردب يرزا عليبرآمد و در مقابل م

 يموافقت او کار ين دولت بياقتدار و نفوذ داشت به درجه که حکام و مامورت يمحبوب و مطاع بود بغا

ت ينهاينداشت و ب يباک تدميرر و يق و تکفييق و تضييو تن يو قصاص شرع ريتوانستند کرد و در اجراء تعزينم

 رمتنّور الفکات بود و مردم يو اصول معاصر و متظاهر به عبادات و فرعو متعصب و مخالف معارف  يقشر

 يوف بهائيد چنانکه آقا محمد فتح اهللا يان رسيبهائبه ار از او يان طرف حمله او شدند و آزار بسيخصوصًا بهائ

ازردند و مجروح يفلکه بسته به ضرب چوب سخت ب يبه رو ١٣١۶مان به سال يرا در اوائل ا يليمعروف اردب

رفت و ساکن عشق ر ل بديم جان از اردبين شوهر دادند و او يمسلمان اجنب يطالق به مرد يکردند و زنش را ب

ات داشت ممکن ياکبر ح يرزا عليدانستند و تا م،يبه مييغ يو جان بدربردنش را از قدرتها يآباد گشت و خالص

ن العلماء با يام يرد وليل قّوت گيدر اوضاع مردم بوده در اردب يرييکه شامل اندک تغيزيا هر چين امر و ينبود ا

 ۴رمضان مطابق  ٢١در  ١٣۴۶ن سال يغ ننمود تا در ايدر ه داشت از اقدامات خودک يشجاعت و جسارت

از  يتن شستشو و لباس رختکن بودخود در گرمابه  در حاليکهشبانگاه  ١۹٢۷مارس  ٢۵و  ١٣۰۶ن يفرورد

 میجای لباسش در نزد لباس امين العلماء گسترد و او چون باستشار از حمادند نوکرش ين به رختکن رسيمقتدر

اجازت ورود به را  ين ناپاکيدين بيار با او کرد که چرا چنيبس گويی،و زشت يصاحب لباس را دانست فحاش

جای  ن العلماء از درون حمام به رختکن قرار گرفته بود به نوکر خود امر داد کهيام حمام داد, و به حاليکه

 بخارها آتشیران خاکستر و ينمود که ن،ينگفت اما واقع واضح م ينزد او دور کرد او گرچه سخن لباسش را از

 باشد،يرو به اشتعال م

 --- ۸۰صفحه  ---

است  يکه بهائ ,ن گفتنديچن ,ر کردهين العلماء را تکفيد در مسجد جامع بر منبر اميگر دو تن مال وسيد يو روز 

ن العلماء يگر اميد يسخنان زشت و ناروا بر زبان آوردند و روز يرد و بعضيگ،يروزه را نوزده روز م يو حت

ن دو يد تصادف کرد و به همراهان گفت که اين طائفه با او بودند سر بازار با همان مال وسيدو تن از ا همانجا که

ل بر شما ثابت يق و دليد به چه طرين العلماء پرسيبر ما ثابت شد و ام يده گفتند بلير کردند و آن دو شنيمرا تکف
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هم در آنجا بودند و آن دو  ياريدند و جمع بسياکبر مجتهد رس يرزا عليجد مشد و در حال آن مکالمه به در مس

رش را يل تکفيمذکور از آن دو به اصرار عّلت و دلرا کافر خواندند و همراهان  يبلند و يجسور شده به صدا

نکرد و  ,ندک يکبار لعن بر بابيم يوسته خواستيکسال است پيان نمودند که مدت ين بيدند و آنان علت را چنيپرس

ند يکه با عده خواستند به مسجد در آيد و مال درحاليآن س يت را متفرق کردند وليان جمعين موقع نظاميدر ا

ن العلماء ين گفت که خون اميچن آنها رال را به او نقل کردند و او ياکبر از مسجد خارج شد و تفص يرزا عليم

ه مسبوق شده و يد که حکم جهاد بدهم و اداره نظميائيمباح است و همه در دو ساعت از شب گذشته به مسجد ب

مذکور به  يد و مّاليروز س ند و غروب همانينما ٴهٴظگذاشتند که محاف يست نظاميالعلماء انيامبه قرب خانه 

ف کردند که يهر چه تکل ين العلماء را خواست و آن دو در آنجا به ويرفتند و فرماندار ام يخانه فرماندار نظام

کنم و باالخره فرماندار آن دو ،ين نميتوه ين کسيق جواب گفت که من به ديطر نيد بدينماسّب و لعن  يببه با

ن العلماء را هم به منزلش عودت يم ساعت اميمذاکره با جماعت همراهشان روانه کرد پس از ن يرا پس از ساعت

اکبر مجتهد که خار از يرزا عليد ميتاک ق وير مطابق تشوآقا باال نام عّطا يداد و در ساعت دوازده آن شب حاج

ن العلماء رفت و به يقاتل ضمانت دخول بهشت نموده بود به در منزل ام يمسلمانان برطرف شود و برا يراه پا

ه بلد شمس يس نظمين چون رئيه دارم و اميام محرمانه از نظميدق الباب آمده گفت پ يدامادش که به صدا

رون چراغ افروخته حاضر کردند و يتان بود باور کرد و دستور داد در اطاق باز دوس يزيتبر حقین خان يالد

خ گوش يد بين و او گفت محرمانه است بايو به عطار تعارفات کرده که بنشاست  يد چه مطلبيخود آمده پرس

هلو در آمد ر نافش زد که از پيد و چنان به زير عبا کشياز ز راد و بغتتًا قمه يبگو يک رفت به نجويم و نزديوبگ

کرد و در آن  ين مسبوق شده تفنگ ساچمه زن را به طرف قاتل خاليد داماد اميده که فرار نمايو قمه را برکش

کرد و از ،ين ميان آن امور خبر داشته و شخصًا مواظبت و محافظت از اميه که از جريس مذکور نظميموقع رئ

د و ساچمه از تفنگ هم به ي،آيمموقع به منزل در آن  يسرکش ياکبر هم خبر داشت و برا يرزا عليم يفتو

د که به حال فرار است و او را تعاقب کرد و او يرا د يمجروح ساخت در قرب در تن ,صورتش اصابت نموده

ن از يستاد و در آن حال برادر زن اميزنم و آن شخص با،يگفت مده ياصرار در فرار نمود سپس ششلول برکش
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ن آمدند و معالجات و يبه خانه ام يس و افراد نظاميپس رئ .حبس نمودند ,دهيشه کيد و او را به نظميعقب رس

ن يفرورد ۶ن واقعه در شب يو اد درگذشت يجه نداد و به فاصله پنج ساعت آن شهيب و جّراح نتيطب يمداوا

رستان ان به قبيو جسد را چند روز در خانه خودش و بعدًا توسط نظامد يواقع گرد ١۹٢۷مارس  ٢٢مطابق  ١٣۰۶

گر يد يع برخياکبر مجتهد و تشج يرزا عليک ميبه اثر تحردفن نمودند و قاتل در استنظاق اقرار نمود که  ,برده

د و گوش به يرها کناکبر سفارش فرستاد که قاتل را  يرزا عليگر ميد و صبح روز دين عمل گرديمرتکب ا

بازارها را بستند و  ,ها شورش کرده،يلياردبل صادر شد و يدش از اردبيبه تبعحرفش ندادند و از طهران حکم 

ختند سپس حکومت به آنان يل رياکبر از اطراف شهر اردب يرزا عليم به ُحرِّيتک هزار سوار شاهسون يبًا يتقر

بعد از  يبازارها باز کردند و شاهسونها برگشتند ول يد و اهالياکبر موقوف گرد يرزا عليد ميار داشت که تبعهظا

 اکبر را از  يعل رزايمچند روز 

 --- ۸١صفحه  ---

ل به زنجان بردند و پسرش را که به قاتل يف کردند و سوار اتوبوس نموده با دو مامور از اردبيه توقيطرف نظم

به  ,رباران نمودهيمصلوب و ت ١٣۰۶اردی بهشت سال  ٢۰روز حبس کردند و قاتل را در  ,گرفته ,حربه داده بود

ن فئه ينسبت به ا يزيبود که در مقابل ظلم و خونر ين مجازات عدليران اوليدر ا نياد گفت يقتل آوردند و با

گر که يد يهفت ساله و پسر يدوازده ساله و پسر يزوجه و دختر يعنين العلماء يبعمل آمد و بازماندگان ام

ضه يو در عر می کردند يزندگان [شان تامين] وان اداره اموريپس از شهادت آن مظلوم متولد شد بواسطه بهائ

ر ين العلماء امين مندرج بود بعد از شهادت اميامراهللا چن يبه محضر مبارک حضرت ول يراپورت محفل مرکز

حکم ده روز مهلت خواست را صادر کرد و او پس از مشاهده  يلياکبر اردب يرزا عليد ميلشکر غرب حکم تبع

ه محبوس و يکم داد که پسر و دامادش در نظامال او مطلع شد و حير لشکر از خيد اميه اسباب سفر نمايتهتا 

نشد و پس از دو روز که  ين راضين توهين ده روز در خانه خودش تحت نظر باشد و او به ايز در ايخودش ن

 قبًالقاتل  يرين بود که پس از دستگيت احرکت کرد و عل يف بودند به اتفاق ماموريپسر و دامادش توق

قاتل  يالت خالصيل ايز با او موافقت کردند و از کفيتبر يدو سه نفر از علما د ويقاتل را خواستار گرد يخالص
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را به حکومت و  يبدگوئ يمنبر بنا يباال ,وس شدينکه از طرف دولت ماياکبر هم يرزا عليرا خواستار شد و م

 ير اهالد يبيجان غرين را بسته و هيبازار و دکاک ,ل حرکت دادنديکه او را از اردب يدولت گذاشت و روز

س يده رئيدات شديکساعت در اثر تهديپس از  ير جاها بپا شد و علماء شورش و غوغا نمودند وليل و ساياردب

ن را بستند و به يدکاک ,اکبر شورش شده يرزا عليورود ماهو ساکن شد و در زنجان روز يدکانها باز و ه ,هيامن

خود  يفات از طرف دولت سانسور شده به محلهاتلگرا يمجلس و مقامات مربوطه تلگرافات مخابره کردند ول

شان را اقناع ياکبر را خواستار شدند و او ايرزاعليم يخالص ,دهيبه حضور طلب ر لشکر رايز اميتبر يد علماينرس

م شده به يات مقيدر عتبات عال يچند ين است که ويکت امروز چنات مملينمود که صالح دولت و مقتض

آنها گرفت و از گر بالد از يد ين محض اسکات علمايپردازد و نوشته هم دائر بر اب ياستفاده و استفاضه روح

افته بود که قاتل يانج شهرت يز و مياکبر را از زنجان به عزم کربال حرکت دادند و در تبريرزاعليقرار مسموع م

 ختند.يرا به دار آو

 زديج يشهادت در وه
شه در خدمات متنوعه راجعه به امر يهم يبهائ يجر معروف پارسزد تايد زال از اهل يدون پور آقا جمشيآقا فر

ت يبغا يد خانم بنت آقا هوشنگ بهائيه بذل همت داشت زوجه اش مرواريريو مخصوصًا در امور خ ابهٰي  

به افت ييشان در منشاد انعقاد ميان که در عمارت عالين امر سرافراز بود و اجتماع بهائيدر راه ا يخدمتگذار

ت يش از جمعيب يدون پارسيت محفل خانه فريکه جمع مشهور شدن يچن يکه در السن اهال دحدی می،ش

و  ابهٰي  و به خدمات در امر داد  يج انتقاليرًا تجارتش را به دهياست و اخ شيعيان يمجالس روضه خوان

تناء ننموده دست نکه چند بار اعداء به مغازه اش دستبرد کردند اعيت احباء معروف گشت و با ايمساعدت و تقو

مه شب به مغازه اش رفته او را به شهادت رساندند و آن ين سال پنج تن از اشرار نيد تا آنکه در اياز خدمات نکش

 داشت. و پنج سالمظلوم در هنگام شهادت پنجاه 

 در رفسنجان



 

 

131 

131 

 يکه برادرزاده حاج يان رفسنجان باغ پسته از حسنخان پسر مجتبياز بهائ يکيمحمد ين سال اسداهللا عليز در ايو ن

ن راه يدر ب باغ را ضبط کندپسته رفت که حاصل  ضبطن خان معروف بود اجاره داشت و در موقع ين العابديز

 حسن خاند ينکه به در باغ رسيهم يپسته را برگرداند ول يبرند به هر نوع بود بارهايپسته او را م يد بارهايد

 ه را بهر قسم شد برگرداند يمامور امن

 --- ۸٢صفحه  ---

د يفتاد و به خانه دشتبان بردند و دشتبان چون ديحال بيکه او ب ضرب وارد کردآقا اسداهللا را به باغ برده چندان و 

مظلوم به قرب  يگذارده به رفسنجان برد ول يرا بر االغ،يمظلوم منقلب و مشرف به مرگ است وکه حالت 

محفل هم  يتوانستند و حت،ينم تقاص يبرا يکاربود  يقو يدروازه درگذشت و چون جانب ضارب و جان

 يم رفسنجان در طيقد ين مسطور است آقا اسداهللا از احبايبود و در نامه محفل رفسنجان چن ٴهٴظناچار از مالح

 ت نبود.يم مضروب و مقتول شد و به صرف اسم بهائيمخان اثيمحمد کر يبا نوه حاج يمنازعه شخص

 در کرمانشاه
ه خود موسوم ين حدود کرمانشاه در قرين متقدمياز مومن يکي يائيخان ضيقل يمرتض ١٣۰۶ن سال يز در ايو ن

خود  يتنامه اش منتقل به خلف روحانيرا در وص ه گزاف خوديد و چون آن مرحوم ماليکمبرج مقتول گرد

به  قعه رااحتمال واد يع السلطان ناخلف و محروم گردياز اوالدش رف يگرينموده بود و د يائيخان ضيمحمد عل

صورت عمل و اثر  يکردند اقدام،يتش ميچون مالها حما يولمی،دادند، ع السلطان يهمان رف ياريدست

 .گرفت،ينم

 در خلخال
حال به ،مظلومان عرضان را با چاقو مجروح کردند و ياز بهائ ين سال فتنه در خلخال شروع شد و تنيز در ايو ن

 دولت دادند.

 ديجد ين و محفل روحانرايدر ا ين مجمع شور مليمدّو
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ندگان يمرکب از نما ين مجمع شور مليران دوميبشهت در ايش به روز نهم ارد .ه ١٣۰۷ه ق  ١٣۴۷و به سال 

 ,عراق فارس ,خوزستان ,خراسان ,بندر جز و استرآباد ,جنوب بنادر ,اصفهان ,جانيآذربا يعنياقسام هفده گانه 

در  يزد و اعضاء نه گانه محفل مرکزي ,همدان ,مازندران ,النيگ ,کرمانشاه ,کرمان ,کاشان ,ن و زنجانيقزو

شد که در شمرده  ۴٣۸ يزده روز و عده نقاط امريدر س ١٣افت و عده جلسات يره القدس طهران انعقاد يحظ

است مجمع به يو ررفت يبهشت اختتام پذيارد ٢١د و جلسات در روز يانه به آن بالغ گردياثرات اقدامات سال

 ٴهٴصم بعمل آمد و خالين امر تبادل آراء و اخذ تصميمفوض بود و در تمامت شعب متعلقه به ا يانفاضل مازندر

 يطهران را محفل مرکز يو محفل روحاند يران منتشر گرديان ايبهائ يمل يروحان ن انجمن شوريدوممذاکرات 

اکبر  يرزا عليم -٣اعظم ن خان فتح ينورالد -٢ونس خان يدکتر  -١   ن بوديد آن چنيتند که اعضاء جدخانش

 -۷ يشعاع اهللا خان عالئ -۶س ياهللا ورقا رئ يرزا وليم -۵رزا عبداهللا خان خرسند يم -۴ يمنش يخان روحان

 يرزا عليمحفل م يمنش يو آدرس کتب زاهللا خان ورقايرزا عزيم -۹ن اهللا باقراف يراميم -۸غالمرضا  يحاج

ماه يد ١۵خ يوست پس در تاريرزا جالل خان ارجمند ارشيو م يالنيطهران م يو آدرس تلگراف ياکبرخان روحان

 ين و پروگرام انجمن طبع و به عموم محافل مرکزيندگان و وظائف منتخبيمتحدالمال شامل دستور انتخاب نما

 شانزده گانه فرستادند. يقسمتها

 نيمراقبت تامه محفل از مخالف
ده و فساد يدست و همکار بوده و موجبات ضعف عقبا آواره هم يو فضل اهللا صبحکو يرزا حسن نيم يحاج

کو را نقل مجالس کردند و محفل از معاشرت با آنان يو فلسفه ن الحيلکردند و کتاب کشف ،ياخالق را فراهم م

ن يان به ثبت ديه اقدام بهائيو بستگانشان خواست که از او ببرند و آنان در قض ينمود و از پدر صبح يريجلوگ

ن سال يکردند و در ا،ينات سوء هميات و تلقيره نشريرفتن دولت و غيقه سجل احوال و نپذخود در ور يبهائ

ورک يويند در يخ جدينام مجمع تاره د که بيشروع گرد يرزا احمد سهراب اصفهانياز م يدينغمه مخالفت جد

 کار برد.ت مراقبت بيکا نهايامر يمل يآغاز کرد و محفل روحان ياشاعه امر بهائ ابهامکا شعبه يامر

 --- ۸٣صفحه   ---
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 مس مارثاروت
ع يبه طهران آمد و در توق ميالدی ١۹٢۹ شمسی مطابق، ١٣۰۷ه سابق الذکر در سنه يکائيمس مارثاروت مبلغه امر

 يمرکز يمجلله محفل مقدس روحان يامنا : "ن بوديچن ,طهران انتشار داد يمبارک راجع به او که محفل مرکز

 :ندينما ٴهٴظهم طّرا مالحّديم اهللا و اهظه آن کشور مکرم حفيمحافل مقدسه روحان يضاران و اعيم مقدس اياقل

ن و ين و المومنات سرور مبلغيس مارثاروت فخرالمومنيا امناءالرحمن و اودائه امة اهللا المشتعله حضرت ميهواهللا 

م مقدس فرض و واجب که يو اماءالرحمن در آن اقل ياله يع احبايران است بر جميمبلغات عازم کشور مقدس ا

ران سفر کرده حسب دستور مبارک يا اقسامآخرها و او در  يند اليس را به دل و جان استقبال نمايآن نفس نف

رها نطق ها و يدر طهران و غ يبهائ يتهايار از او بعمل آمده و با استقبال و بدرقه جمعيل بسير و تجليز و تقديتعز

 رفت و آمدها نمود.

 رانيقتل در ا
 ن با تفنگ اتفاق افتاد.يدر اطراف شهربابک بدست معاند يقتل آقا محمد جعفرانار ١٣۰۷ن سال يو در ا

 انيه بر بهائيترک يقات و تعرضات دولتييتض
اسالمبول متحدالمال به محافل تابعه خود فرستاد و نسخه که به محفل  يمحفل روحان ١۹٢۸ام رضوان سال يدر ا

د يه رسيه و امنيسيو بدست پلمعابر شهر افتاد  ين در بعضياز افراد مومن يکيب يج ازر روانه داشت يازم يروحان

ن يقات و تفحصات افراد ايدر آن کشور اطالع حاصل گشت و به موجب تحق يالت بهائيو حکومت را از تشک

در روز  يکير را گرفته يان ازميشناختند و عزم قبض و جلب نمودند و نخست بهائر و اسالمبول يفئه در ازم

بودند آنگاه در اسالمبول  يف خراسانيو آقا س يزياکبر تبر ياز آن جمله آقا علقات کردند که ينگهداشته تحق

د به ياهللا و عصر جدمحفل و مترجم کتاب  يشمن چلبی کين بيس محفل و مجدالديرک رئک تينور صادق ب

ک و آقا يو پسرش طاهرب يزيمجلد تبرم يان و آقا محمد ابراهيقوماس يس افنديو سرک انغابن از اهل يالت

ترک  بهائی کيب ين عاليرا گرفتند و ام يو عباس هوشنگ از اهل خو يزدانين يو احمد ام يمهرگ يغالمعل
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ت ين مملکت حرينکه در اين گفتند که با ايق به آنان چنيب کردند و پس از استنطاق و تحقيرا تعق ياسالمبول

س يد سه تن از آنان که رئيد و نکرديل اجازه اجتماع کنيتحص يستيبا قانون اجتماعاتده است چون طبق يعق

الت يتشک يمتصدک را بنام ين باشند هر ين صندوق احمد اميک و امين بيمجدالد يمحفل نورصادق و منش

د يه ممنوع گرديدر خاک ترک يمحکوم کردند و از آن هنگام اجتماعات بهائ يره اسکناس ترکيست و پنج ليب

بسته گشت و کتب  ,سالها منعقد بود آطنه و عمين خاب و براجيکو ه که در اسالمبول يربعه روحانو محافل ا

ن يدرنگ کتب و اوراق را حسب قرار محکمه برگرداندند و معذلک مومنيب ين امر بدست حکومت افتاد وليا

 داشتند. ياجتماعات يررسميبطور غ

 هيقات روسييتعرضات و تض
 يجه سختتر و قطعيشروع شد به نت م. ١۹٢۷بًا از سال يه تقرين طائفه که از دولت روسيقات بر ايين سال تضيدر ا

 را از آن کشور برکنند کرسی فعاليتد که يگرد يمنتهن يد و به ايرس

 ---  ۸۴صفحه  ---

خله در از اسناد مشعر به مدا يزيچنکه يختند و با ايش به خانه ها ريتجسس و تفتن دولت بعنوان يو مقدمتًا مامور 

ل ين تفصيم و نشان به اکه نا ,ف را قبض و حبس نمودنديچند از معار يتن ,افتندياز اسلحه ن يزيامور و هم چ

رزا يم ,رزامحمدثابتيم ,م باقرافياستاد عبدالکر ,ل زادهيخ احمد نبيش ,محمودزادهن يرزا عبدالحسيم :است

استاد  ,يسائپار دهٴٴٴٴٴآقا عباس احمدزا ,يگرمرود نيآقا حس ,يآقا حسن فؤاد ,يلين نبيبهاءالد ,اف يجعفرهاد

اشرف  ,يسرچاه يبلبل يمحمد علآقا  ,يآقا محمد سرچاه ,هيعباس آقا بشرو ,ستارافيآقا عل ,افمياحمدرح

 ر و بدخواهان مندهشيوانان متحعن مسطور بود يشان چنيه مبارکه واصله براياف و در ضمن ابالغ يک مصطفيب

کسب  .باهر گرددز وجود ظاهر و ين مواهب در حيجه و آثار ايب نتيابر و شاکر و عنقراران صيو متفکر و 

د که احبا از يد نمائيد و تاکيسيالبته بنو :فرمودند ,دياحبا عشق آباد نموده بود ين موقع از برايف در ايتکل

نگردد و بالجمله اد عداوت يقاظ سلوک کنند تا اسباب ازديند و در کمال اينما يه خودداريتظاهرات امر

به سرحّد خراسان د يآنگاه مستخلص و تبع .تن مدت شش ماه در عشق آباد محبوس بودند ١۶ن به عدد يمذکور



 

 

135 

135 

ن متدّرجًا با يان رفت و عده واردياز م ,دهيمذکور مفقود گرد يک مصطفيران گشتند و فقط اشرف بيا

به حزب و دولت  يوقت از آنکه در باطن انتساب شه دولتيران برقرار شدند و انديعائالتشان در بالد متعدده ا

ه هم وارد گشته يدر انواع خدمات امرپرداخته  يان به امور زندگيمرتفع و به مساعدت بهائداشته باشند  يشورو

ن ذکور و يشان را منحل نمود و مدرسيو اتحاد جوانان ا يالت بهائيآباد تشکه در عشقيآن سو دولت روسو از 

بدست خود اعضاء محفل  يه بهائيليبضه تصرف خود گرفت و ناچار همه امور و وظائف تشکاناثشان را به ق

د يآباد که به طهران تبععشق يس محفل روحانيوف رئيشرح نوشته به امضاء فتح اهللا  ٴهٴصنک خاليشد و اياداره م

آباد و سائر بالد عشق انيحکومت برخالف گذشته به بهائ يايبًا دو سال است که اوليتقر . "ن استيچن ,ديگرد

هم به  يد و گاهيبه جرم تجارت از مملکت اخراج و تبع ير و حبس و وقتير دستگيتقص يب يترکستان گاه

امراهللا  يحسب االمر حضرت ول نکيا .گزاف دچار فقر و عسرت ياتهايو امالک و اخذ مال يتصّرف دارائ

محمد باقر احمداف  يکه در خانه حاج يشب ١۹٢۸ل گردد در اوائل ساير معروض ميع در رساله اخيوقا ٴهٴصخال

ه چند نفر يبغتتًه از طرف اداره نظم هرظبود قبل از شروع مجلس در ساعت هفت بعداز يمحفل مالقات يالنيم

نات که در يست نفر بودند با صاحب منزل به شعبه تامين را که متجاوز از بيس حاضر و عده حاضريمامور و پل

ن يالت و اجتماعات چنيبود که از حکومت نسبت به تشک ين دفعه اوليجلب نمودند و ا ه استياسيظل اداره س

د و آن جمع را در اداره ين موقع علنًا و ظاهرًا شروع گرديچ سابقه نداشت و از ايشد و قبل از آن ه ياقدام

ن اف به شعبه ياحمد آقا حس ينده محفل روحانيه به اتفاق نمايقضف کردند و من بعد از اطالع يمزبور توق

نمود و تمام ،يس شعبه آنها را فردًا فردًا به اطاق خود خواسته و در حضور ما آنها را استنظاق ميرفته و رئنات يتام

الت محفل و اخبار داخله يق احوال آنها و تشکين مجلس و تحقيل اياز تشک يسؤاالت راجع به مقصد اصل

فرد فرد در ساعت سه نصف شب همه را مستخلص کردند فقط ان بود و پس از اتمام استنطاق و محاکمه يبهائ

 صد مناتمه يمحمد باقر را با پسر ارشدش تا صبح در اداره نگهداشتند و باالخره با جر يصاحب مجلس حاج

د يس محفل آقا سين سه نفر مامور به منزل رئين شب پس از استخالص مؤمنيزاد کردند و  در همآآنها را 

 يعل يلدار لجنه نشر نفحات آقا مهدين محمودزاده و تحويرزا عبدالحسيمحفل م يشو من يگانيگلپا يمهد
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ه بردند و پس از چند روز ياسيآنها را ضبط نمودند و به اداره س ياکبراف رفته اوراق و نوشتجات و کتب امر

ک آنها يکايگ.پ.او احضار و از  ياسير شده بودند به اداره سيمحمد باقر دستگ يهمان عده که در منزل حاج

کردند و از آن به بعد حکم صادر شد که  و مرخصنموده  يت امور امريراجع به وضع يقاتيسؤاالت و تحق

 يکه محفل،يه باشد درصورتيبه اذن و اجازه و اطالع نظم يستيشود بايل ميکه تشک يتمام مجالس و محافل بهائ

 د ل شويباقر تشکمحمد يکه بنا بود منزل حاج

 ---  ۸۵صفحه  ---

ن طبع که با يک دستگاه ماشين واقعه يچند ماه قبل از ااست  هافت شده بوديه دريقبًال اجازه او از اداره نظم

د خاور که برطبق يف نمودند مجله خورشيبرده و توق ياز دفترخانه محفل روحان اداره مطبوعات ياجازه کتب

آقا  و مسنول آنب توسط نگارنده يتصو ه و معموًال به جهت اجازه ويرش تهيان خود مقاالت شماره اخيجر

ر يدر آن اوقات به اداره مطبوعات ارسال شده بود برخالف سابق پس از چند ماه تاخ يگانيگلپا يدمهديس

انت که تا يت و لزوم ديراجع به بهائ يو فلسف يو علم ينين به بعد درج مقاالت ديدهند که از ا،يباالخره اطالع م

که  بهائی د که نماز و مناجاتها و الواح يممنوع است و فقط اجازه دار يوده بکلبحال مطابق مرامش مرسوم ب

را هم غدغن نمودند  هد که طبع و نشر مجلينکش يمختصر طول .ديبرد درج نمائ،يآنها نم يبه معان يپ يکس

عمال و ن و جاسوسان خود مراقب ايله مفتشيادتر و در خفا بوسين طائفه زيروزبروز سؤظن حکومت نسبت به ا

گران يا ديفا به عنوان محفل و يب وارده و ابالغات از حيهم همه مکات ين طائفه بودند و از طرفيحرکات ا

کا واصل يکه از داخله و خارجه خصوصًا از انگلستان و امر يان و متحدالمال هائين اوراق بهائيد و همچنيرس،يم

کرده و از هر کدام سواد برداشته پستخانه  يدگيرا رسک ماه کامال آنها ي ياسيشد تمام را ضبط و در اداره سيم

ان فرستاده و او يبه جامع بهائ يرا بعنوان مبتد يک نفر از جوانان روسيز يرساندند و نيمسترد و به صاحبانش م

آورد و شب و روز در ،يمان ميق نموده و ايبه ظاهر تصدشد يبا او م يجلسه که مذاکرات امرن يپس از چند

محشور و  يو خطابات مبارک پرداخته و وبا جوانان بهائ يبه مطالعه کتب امر ينکين بک کچرليمنزل آقا حس

 يبک که گاهنيآقا حس ياه با کمال مهمان نوازشد و مدت شش ميالت آنها مرتبًا حاضر ميمأنوس و در تشک
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غافل بودند تا گشت و ،يرت دوستان ميه تعجب و حيشد و مايحرکات و اعمال هم از آن جوان حاصل م يبعض

نکه يحاضر بودند هم يغيار به جهت مذاکرات تبلياز اغ ين و آن جوان در خانه شخصيآقا حس يآنکه شب

ر کرده به ين بک و آن جوان را دستگيشد ناگهان چند نفر در آن نقطه حاضر آقا حس يمختصر صحبت امر

در  سه روزب ين بک قريثر بود و آقا حسمفقوداال يبردند و آن جوان از آن وقت تا چهار ماه بکل ياسياداره س

چ ملت و يبا ه ير از ملت بهائيالتزام گرفت که من بعد غ ,ف گشت آنگاه آزاد نمودهيتوق ياسيمحبس اداره س

 ينيقائ يخ محمد عليپسر آقا ش يلين نبينکنند و در همان اوان آقا بهاءالد ينيو مذاکرات د يغيطائفه صحبت تبل

نه  ,مشغول بود گرفتار نموده يس زبان فارسيکها به تدريکستان در مدرسه تاجيمرکز تاجرا که در شهر دوشنبه 

ر مدرسه کرده بود ين و مديبود که با معلم يروز حبس کردند و از مدرسه اخراج نمودند و علت مذاکرات امر

داده شد و مواد  يراتييمرامنامه محفل تغ ياسياز طرف اداره س يد محفل روحانيپس از تجد ١۹٢۸ ايولدر ماه 

د راجع به طرز يدستورات جد ,که داشت محروم نموده ياراتيرا از اخت يمهمه سابقه لغو و محفل روحان

گر از يد يناچار قبول کرد (در شرحز يآشکار باشد در آن اضافه کرد محفل ن يبه رأ يستيانه که بايانتخابات سال

ون حسب حکم گ. پ. او محفل نظامنامه سابق را ران است که چيا يوف خطاب به محفل مرکزيفتح اهللا 

نکردند) و به حسب  ,ن را امضاء کننديف کردند که نظامنامه نويک اعضاء را خواستند و تکليک يم کرد يتسل

ل يگذشت تعط،يرا که ده سال از بقاء و دوامش م يالت و لجنات بهائينات همه تشکيشعبه تام يحکم ثانو

س مجمع اتحاد يل گرفته و به رئيه آنها را تحويمذاکرات محفل اجرائ ٴهٴصخال گريب و ديمهر و مکات ,نموده

در شهر  ياز جوانان بهائ يچ محفل و مجلسين به بعد هياطالع داد که از ا ياحمداف پارسائ يوزفجوانان آقا 

امالک به اداره  دائره ّرقمنگذشت که از طرف  يد آنگاه چنديل شود و شما نزد دولت مسئول هستيد تشکينبا

در بدو انقالب تمام مساجد و  يد که به موجب قرارداد و قطعنامه حکومت شورويمراسله رس يمحفل روحان

 ,ار صاحبان آنها خارج استيه موجود است متعلق به دولت و از اختيکه در خاک روس يساهائيمعابد و کل

د تا راجع به ين کنيينده تعيد و نمايائن الزم است هر چه زودتر مشرق االذکار را از حکومت اجاره نميبنابرا

 و اگر چنانچه قرارداد اجاره معبد مذاکره شود 
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 --- ۸۶صفحه   ---

حل  يبرا يمحفل روحان .ان بسته خواهد شديبهائ يشود درب مشرق االذکار و سالون به رو يرين امر تاخيدر ا

است جمهور ترکمنستان بعهده يکه رناکوف يآ يه مرکزيته اجرائيس کميه و مذاکرات الزمه از رئين قضيا

س و مرکز امر ين خصوص از رئيمهلت داده تا در ا ينده خود تقاضا نمود که چند ماهياوست توسط سه نفر نما

به  يفورًا تلگراف يرفته سه ماه مهلت داد محفل روحانيمحفل را پذ ين تقاضايم او هم ايف نمائيکسب تکل

د که يبعد از حضور مبارک جواب رس يف نمود چنديکسب تکل حضور مبارک مخابره و واقعه را عرض و

ن خاتمه دهند و يت طرفين امر را بطور خوش و رضايله ممکن ايد تا بهر وسيمسکو نمائ يرجوع به محفل روحان

مامور به محفل فرستاده جواب  يدر پ يلذا کتبًا و تلگرافًا مراجعه به مسکو شد و در آن حال اداره کامخوز هم پ

درخواست نمود که کا مرقوم نموده از آنها يس يه مرکزيته اجرائيز مراتب را به کميخواست محفل ن،يم يقطع

خود  ياول يرفته و از قول و رأينپذ يه مرکزيته اجرائيکم يبه کامخوز ارسال دارند ول يسواد اجازه نامه مهلت

در مشرق االذکار و سالون را مهر نمودند و  برگشته بود و به فاصله چند روز اداره کامخوز سه نفر مامور فرستاده

ن موقع بود که يشود در ا،يمه داده يکراان يسکر اعالن دادند که معبد بهائيا يآنروز در روزنامه تورکنسک يفردا

م در يک ماه و نينمودند مدت ،يخواسته استنطاق م ياسيبه اداره س يمحفل به تنهائ ين مرتبه اعضايهر روز چند

افت روز ييبسته بود مجالس و محافل در باغ مشرق االذکار انعقاد م 20ن طائفهيا يو صالون به رو مشرق االذکار

ز خطابه مشغول اداء نطق بود داخل يکه ناطق پشت م ينيس در حياول محرم که جشن در باغ دائر بود سه نفر پل

ل کرد و يتعطموده مجلس را ز اطاعت نيد مجلس منحل شود ناظم نيمجلس شده به ناظم امر داد که الساعه با

د که يرس يتلگرافعشق آباد  ياز مسکو در جواب تلگراف محفل روحان يهمه احبا پراکنده شدند پس از مدت

ن يمحفل به ا .ديشما اجاره نامه را امضاء نمائ ,است ين قانون عموميجه نداد ايم نتيما هر چه اقدامات نمود

ا ماه از اداره يدر سال  يچ وجهيه هيمدت پنج سال بدون تأد يدستور عمل کرده و مشرق االذکار را برا

ه يل اف با کسب اجازه از اداره نظميمنزل آقا غالم اسمع ١۹٢۸آگوست  ١۰کامخوز اجاره نمود در عصر جمعه 
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س وارد مجلس شده و يک ساعت به غروب مانده سه نفر پليل شده بود در خاتمه مجلس يتشک يمحفل مالقات

نوشته و  ين صورت مجلسيچ کس از احبا خارج نشوند ماموريش درب منزل گذاشته که هيپک نفر مستحفظ ي

ن روزها آقا يرساندند در همهمه  ين و سن و شغل آنها را در ورقه ثبت نموده و آن را به امضايحاضر ياسام

س ين بنده رئيا ياسينگذشت که از طرف اداره س يزيچ ,ف نمودنديم کاظم زاده را در بادکوبه توقيرحرزايم

استعفا داده و  ياست محفل روحانيت و ريد نمودند که از عضويو تاکوف را احضار يمحفل محمد فتح اهللا 

ن يد و اخبار محفل و مذاکرات بياجرا شو بجهتم حاضر يکن،يف ميم و تکلينمائ،يشنهاد ميآنچه را که به شما پ

 يز جوابهاياند بنده ن،دادههم  يوعده مساعدت ماّد يحت هر روز به اداره مزبور برسانم و احبا و اخبار خارجه را

نصف شب به  ١۹٢۸اکتبر  ٢۶له يوس شدند در ليآنها را رّد نمودم و چون ما يشنهادهايبه آنها داده و پ يکاف

 يامر يب و عکسهايش نموده و هرچه الواح و اوراق بود و مکاتيبنده منزل آمده تا صبح تمام منزل مرا تفت

ر نموده با هرچه از يع اهللا محمود زاده را دستگيبد يبردند صبح فردا آقا ياسيبنده را به اداره س ضبط کرده و

ک ماه يع اهللا يم و با آقا بديبًا سه ماه و نين عبد تقريآوردند ا ياسيرها که داشتند به اداره سيب اسپرانتو و غيمکات

از  ١۹٢۶با مترجمه اش در سنه  رلخفس شيورود م يگرفتار يها،از بهانه يکيم و يبود يم در محبس دولتيو ن

 يورود حضرت فاضل مازندران نيبودند و همچنن عبد مهمان يکه در منزل اکا به عشق آباد قرار داده بودند يامر

ر يو سا يران که تبعه روس بوده و بدون اطالع به محفل روحانيبه ا يکائيران و حرکت مترجمه خانم امرياز ا

نمودند همه يکه م يبه سمت مشهد مسافرت نموده است و استنطاقاتازه حرکت از حکومت احبا و گرفتن اج

ران نمودند از تاشکند يد به ايم حبس مرا آزاد نمودند و تبعينکه پس از سه ماه و نين اشخاص بود تا ايراجع به ا

 يق آباد آقا فرج اهللا موسدر عشام ياخراج نموده و در همان ا يدارالفنون شرقه را از ين اف بشرويآقا حسن حس

خارج  يرا از مدارس روس ين بهائيد نمودند و چند نفر از محصلياف را به مشهد تبع ياف و آقا رحمت اهللا عل

 از  ياله ينفر احبا ١۸ يشود خبر گرفتار،يران مين عبد وارد به اينکه ايپس از ا ,کردند

 --- ۸۷صفحه   ---
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خته و تمام الواح و آثار مبارکه را برداشته و آنها را هم يانه به منزل احبا رشب ١۹٢۹ يئول ٢۸که رسد ،يآباد م،عشق

ن يگذرد پانزده نفر از احبا محبوس اند سه نفر از آنها که از مسافريآوردند تاکنون که شش ماه م ياسيبه اداره س

اث را تصرف ن اشخاص مدارس ذکور و انيا يل آزاد شدند پس از گرفتاريارض اقدس بودند در همان اوا

ند از قرار يس نمايتدر يگرام مدارس شورووررا خارج کرده و اطفال را مطابق ُپ ين و معلمات بهائيمعلمنموده 

ه ياطالع داده است که عمارت کتابخانه محمود يحکومت عشق آباد به محفل روحان ,دهيرًا رسيکه اخ ياطالع

 يمحفل مرکز يوف برايگر از فتح اهللا يد يدر شرح ل دهند وينموده به آنها تحو يو دفترخانه محفل را خال

س بودم مامور گفتگو شدم يد به امر محفل من که رئيه باشد رسيکه بلد ران بود چون دستور از اداره کامخوزيا

م بعد از طرف يبکنم اجاره يتوانيان جهان است و ما نميو در آنجا گفتم که مشرق االذکار راجع به همه بهائ

م اجاره يتوان،يست و نمينوشته شد که چون مشرق االذکار متعلق به ما ن ياجراء مرکز جمعّيت بهضه يمحفل عر

د که طبق يف دست بردارد و جواب رسين تکليد که از ايم با اداره کامخوز صحبت کنيخواهش دار ,ميبکن

ه مهلت داده شود تا از ه نوشته شد که مدت سه مايته اجرائيضه به کميدرباره عر ,ديد اجاره کنيقانون حتمًا با

در هر صورت از طرف اداره کامخوز مشرق االذکار را مهر و موم نمودند و م يف نمائيمرکز امر کسب تکل

د و يجواب فرمودند که عجالتًا قرارداد را امضاء کنبه حضور مبارک مخابره کردند  يهم تلگراف يمحفل روحان

داده شود و بعد از تلگراف  يفيتخفها  ين همه سختياد بلکه از مسکو درخصوص يضه به مسکو بدهيبعد عر

شد  يطور رشتابکه بپردازند و درخصوص  يمبارک قرار داد را به مدت پنج سال امضاء نمودند بدون وجه

سابق قرار شد که  رشتابرا به موجب  ير دادند و بعضييواد مندرجه در آن را تغماز  يبعض کمپئوکه اداره 

که ذکر شد و  يشده و امضاء نمودند تمام مطالب يب راضين ترتيهم به ا يو محفل روحانند يهمانطور اجراء نما

ه آن به حضور مبارک ينًا کپيع ,م نموده بودنديتسل يبه محفل روحان کمپئوتازه که از طرف اداره  رشتابهمان 

قبت به من گفتند که عا ,کردند،ياستنطاق م يفاضل مازندران مرا در حبس که برای خانم شفلخر وشد و ارسال 

س و مدت سه ماه و دوازده روز يانه همدست با حکومت انگليد و مخفيکن،يکار م يشما ضد حکومت شورو

 به کمپئوبه مرا رسمًا احضار  ١۹٢۹ ايولمرا در حبس نگهداشتند و به ضمانت مرخص کردند تا آنکه در ماه 
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به د و من هم تلگراف يران برويد خارج و به اک هفته از عشق آبايد در مدت ينمودند و گفتند که شما با

د و به خود يد جواب نرسين کنيمع تقصير مرامسکو توسط قونسول عشق آباد کردم که  در رانيا سفارت

جواب به قونسول نداد و بنده  کمپئور مرا بپرسند و يتقص کمپئوضه نوشتم که از اداره يقونسول عشق ّآباد هم عر

م يز وارد شديحرکت کردم و بعد از چند روز به تبر ,دين خارج شويحتمًا سر موقع معد يرا احضار کردند که با

آنها  ياز احباب که اسام يبعد از حرکت بنده بعض ,ده بوديکه از عشق آباد رسيو از قرار معلوم مطابق کاغذ

حسن صادق  رزايآقا م, وسفيرزا يم ,رزا جالليد از جمله مگرفتار و حبس نمودن ,ل استيمطابق صورت ذ

رزا يم يآقا ,رصديآقا م ,ب الرحمنيحب يآقا ,وفيرزا ياکبر م يعل ,م صادق افيعبدالرح يحاج ,اوف

خ احمد يآقا ش ,حسن معلم يآقا ,يلين نبيرزا بهاءالديم يآقا ,اف يرزا جعفر هاديآقا م ,اوف يکوچک عل

 يآقا ,رزا محمد ثابتيم يآقا ,مودزادهن محيرزا عبدالحسيم يآقا ,م باقرافياستاد عبدالکر يآقا ,ل زادهينب

فضل اهللا  يآقا ,فاکبرا يعل يآقا مهد ,ن حسن افيحس آقا ,يآقا عباس پارسائ يآقا ,يزدي ياستاد آقا

ه مامورم که راجع به يترکستان روس يمرکز يو وکالت نامه محفل روحان يمعرفباقراف و بنده به موجب 

ران توسط مقامات يا يد محفل روحانياطالع و مشورت و صالحد ن بايآنجا و امورات مدرس ياستخالص احبا

م يوف که مدت چهل سال در عشق آباد مقينجانب محمد فتح اهللا يوف ايمحمد فتح اهللا  الاقلم يه اقدام نمايعال

ه ضه که به امضاء چهارديعر ١۹٢۹ن سال يز در ايد و نيد گرديران تبعيبودن به ا يبه جرم بهائ ١۹٢۹ ايولدر ماه 

ته يمسکو کم يران برايدر ا يشورو متحدهٴر ير جماهيان مهاجر از عشق ّآباد به طهران توسط سفينفر از بهائ

ان يان چهارده نفر از بهائيرفته ذکر نمودند که ما چهارده نفر از بهائ يشورو متحدهٴر يجماه يه مرکزياجرائ

ترکستان در عشق آباد بوده و باالخره به  يسايمهاجر عشق آباد مدت شش ماه در تحت استنطاق و حبس اداره س

چه در دوره  يچه در دوره شورو ١۹٢۵ران تا سنه يان مهاجر از ايم و نوشتند که اصًال بهائيد گشتيران تبعيا

 داشتهش يو آسا يکمال آزاد يتزار

 --- ۸۸صفحه  ---
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شان سرنزده و يت و قانون از اچ امر خالف دولت و مليه همهسال به شهادت  ۴۵و در طول آن مدت متجاوز از  

 يکرد و بعد از استقرار دولت شورو ين ما را به سالمت نفس و عدم ارتکاب خالف معرفيساله د ۸۶خ يتار

ده ما هم نداشت يکه مخالفت با عق يم تمام دوائر و مؤسسات خود را بنوعيديان ديچون معامله دولت را با اد

مداخله و  وجدانّيهدر امور و  يترکمنستان نوع ياسياداره س نطقمستم ولکن متاسفانه يتابع آن قانون کرد

 و والت امور چند سال به اين طرفان آمد يران به ميمعارضه با آنها کرد چنانچه در خاتمه کار مداخله دولت ا

محفل و  مجرایر ييل و تغياز آنها تعط يو سند بدون دادن مدرک ,را خواسته يافراد اعضاء محفل بهائ

 ياسياداره س به اشاره هياز جانب اداره نظم زهنظامنامه تا ١۹٢۸نمود و در تابستان  يآن را مطالبه هم مؤسسات

ند و يآن را مذاکره و قبول نما يشنهاد نمود که در مجلس عموميه کرد و پيان تهيت بهائيمحفل و جمع يبرا

د نمود و يمحفل را تهد ياعضا يرفت و اغلب مورد آزار نمود مستنطق مدتيآن روز نپذ يت بهائيچون جمع

ه ين مسئله کرايزها را ضبط کرد و در آن بيه را بدون مقدمه بسته و همه چيتمام لجنات امر ياسيقبًال اداره س

د مستنطق يت ترکمنستان گرديمرکز جمهور رجوع به ريئس کميته و جوابّيهو چون  ان آمديمشرق االذکار به م

حکومت  يايعلبه محاضر ت يشکا ,امر شده بود يون امر از حضرت ولگذاشت و چ يريد و ستختگيتهد يبنا

ضبط کرد و از ضه را از پستخانه گرفته يمستنطق عر ,هپست ارسال داشتتوسط  ,به مسکو نوشته يمرکز يشورو

 متحدهر يش کل جماهيتفت ينده اداره مرکزيبه نما ١۹٢۹ضه را در تابستان يفقط عر جهت راه را بستهمه 

ان يبهائ يدوائر رسم يان که برايمحفل و بهائ يک از اعضايان کردند و هر يد و شفاهًا وضع احوال بم نمويتسل

 کوچر لينسکین بک يگشت چنانچه حس بلکه تعذيبد يم مورد تهديرمستقيبه وسائل غ البته نمود ياندک اقدام

که  يميع اهللا صميو بد گذاشتند يروز حبس نمودند و عنوان جاسوس ٣۹ان و عضو محفل يمعلم مدرسه بهائ

 يه حکومت شورويبر عل يغلت و جاسوسيز دارا بود سال قبل دو ماه حبس نموده و عنوان تبليفه را نيهمان وظ

نها را ياده از سه ماه حبس کردند و همه اين بهانه زيس محفل بود به هميوف که رئيگذاشتند و محمد فتح اهللا 

م اگر يخواستيکرد و ميم ينينفر را هم مستنطق همه اعتراضات د و ما چهاردهشناسند ،يم يهمه مردم بدرست

 ١۹٢۹ نوامبر ١۸ در محبسه واگذار شود و بعد از ختم استنطاقها يکار به عدّل به ما هستنسبت  يگناه يمدع
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م که يم و خواهش نموديبه مسکو کرد يمرکز يحکومت شورو به محاضر عاليهن مقصود يبه هم تگرافی

ضه که از محبس ين عريف نمود به همچنيآن را توق ياسيران برسانند لکن اداره سيسفارت اه آن را به يکوپ

و  يضه شخصين عريف نمودند و در محبس چنديم توقيران در عشق آباد نوشتيه به قونسول اين قضيراجع به ا

اجازه مالقات با  نشد و راجع به دادن يم اعتنائيداد ياسيس اداره سيخود به خود رئ يگناهيراجع به ب يعموم

ک ين روز ؟ از مالقات محروم ساختند و فقط به يرا تا آخر يننمودند و بعض با ما يخانواده معامله قانون ياعضا

بعنوان  بک اف را يهم حبس آقا اشرف مصطف ياز رفا يکيشود که ين مستنطق اشاره ميز ايس آميمسئله تدل

ب به مردن بود و به يس قريست و از مرض سفليتش معلوم نيرا که هو ينام قلندر ياستنطاق برد و شخص بربر

طبق دستور گفت من اشرف را ده سال قبل در قهوه  يمحبوس بود با او روبرو کردند و آن بربر يعنوان جاسوس

ع يچاره و ترفيمقتل ساختن آن ب يس فقط براين تدليدم و ايس در حال صحبت ديقونسول انگل يه با منشنخا

خطاب به ابن  يخ محمد عليگر نامه که بعد از فوت آقا شيس ديتدل .نطق صورت گرفتمقام و منصب مست

تن زبان نسد و در جواب استنطاق ها بعلت نداکر يو جاسوس ياز دولت شورو مدتيستعنوان کردند که اصدق 

ا با ت ضد ظلم است لهذيما محمودزاده نوشت که چون بهائ ياز رفقا يکيدخل و تصرفها کرد مثًال از قول 

د يکرد قبل از تبعيجاد رعب به استنطاق حاضر ميا يمه شب برايحکومت مخالف و ضد است و افراد ماها را در ن

ف و يشد و عالوه بر تخو درج يعشق آباد در روزنامه محل يه محفل روحانيک مقاله صرف بهتان بر عليما 

و صدمه انداختند مدت چهل سال  عائله آنها را به اضطراب يست نفر اعضاين قرب بيب جمع محبوسيتعذ

ام ين دفترخانه محفل هم در ايام حبس ما آن را تصرف کردند و بهتريان عشق آباد دائر بود در ايمدرسه بهائ

 هياز محاضر عال يدگيرس يبعمل آمد و تقاضا ضبط حبس

 --- ۸۹صفحه  ---

م يعبدالکر ,اف،ميکر،ستارزاده آقا،يعل يبهائ يرانين مستخلص ايکردند چهارده نفر محبوس يحکومت شورو 

ن حسن زاده تمدن محمودزاه يحس, اف يرزاجعفر هاديم ,ين زاده بشروئيحسن حس ,ل زادهياحمد نب ,باقرزاده

ک سال و يبادکوبه که از  يمحفل روحان يمنش يم کاظم زاده مراغه ايرزا رحين سنه ميز در ايعباس احمد و ن
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اکبر کمال  يها شد که علرق ين طريدات و استنطاقات متنوعه به ايتهد احضار و به کمپئو ن بار يم قبل چندين

ه آمد و لجنه يها بود که به روس،سيشفلخر جاسوس انگلسس فا و انگلستان به دستور محفل رفت و مِ ياف به ح

د و يداد يضه به حکومت مرکزيعر يست و درخصوص پرتويو انعقاد ن تاسيساجازه حکومت  يها را ب

وم مظلمه رفع يع مبارک که غيعبارت توقد و راجع به يهم داد يافند يا به خارج و شوقيو آ ديت کرديشکا

ثاق داخل خواهند شد و آنکه اطفال را در يت ميخواهد شد و دانشمندان و خردمندان و سروران در ظل را

 يو اعانه ها از قفقاز برال کند يد برد و امثال ذلک و امرها شده بود که لجنه ها را تعطيبه معبد نبا يط شورويمح

 يت جوانان منحل و خردساالن قطعا جمع نشوند و از محفل روحانيمشرق االذکار عشق آباد متروک شود جمع

زاده اطاعت نکرد او را در مجالس نده و بالجمله چون کاظماشتراک مکن و نطق  ياستعفا بده و در امور اجتماع

د تا به روز ششم اکتبر يک دو ماه بطول انجاميت نزديفيبه آن کک انداختند و مدت استنطاقات يبه حبس تار

بًا يل کرده و تقريه را در وطن تکميو مقدمات عرب يفارس ,کردند و او اهل مراغه بوده يد به بندر پهلويتبع ١٣۰۷

ت مه مالقاياز مدارس قد يکيد و در آنجا به يل عازم مشهد خراسان گرديل تحصيتکم يق برا .ه ١٣٢۸ سالبه 

 يآنها بهائ ٴبودند و به واسطه يرزا محمد ثابت نمود که هم وطن و تازه بهائيو آقا م ين بنانيرزا غالمحسيبا آقا م

ن قبل از يپرداخت و در سن يو دکاندار ياعمال بدنل صرف نظر کرد و به مشاغل يشد و از مسافرت و تحص

ه اش از دست رفت و ابتدا در يه سرمايروس ون تجارت داشت و بعد از انقالبيسيبنگاه کم يوقوع جنگ عموم

ات دولت مصحح کتب شد و ضمنًا بواسطه دانستن زبان و يحسن اف و باالخره در اداره نشر يتجارتخانه عل

ن امر کرد و يبه نفع ا يگانه ناطق بادکوبه بود و به خرج خود سفرهايات و يمترجم الواح و آ يات ترکيادب

را که در بادکوبه به  يرزا محمدخان پرتويعودتش دادند و حکومت او و مد التزام يبه قرًا که به گنجه رفت ياخ

دند و يطلب،يم (چکا)گاه به اداره گ. پ. او ينمود گاه و ب،ين امر ميه نشر نفحات ايافته در قففاز و روسيتمرکز 

 ,او را برده چکان يمامورشد يفارغ م يکه از کار ادار،نينمودند که تحت اداره آنها باشند چه بسا هم،يد ميتهد

ن حبس يد و من در ايرساند که مسرور باش،يم ياش خبر،شد به خانواده،يکردند و او بهر نوع م،يحبس م

که در حبس بود نامه در آن خصوص به محفل نوشت و چون از حبس يد و هنگاميطلب،يم يمسرورم و کتاب امر
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زاده ليخ احمد نبيز امثال شيگران نيغ کرد و از دافت مراتب مذکوره بصورت شرح حال به محفل ابالي يخالص

د و تمامت يرس،يران ميا ياق مذکور به محفل مرکزين سيرهم برهميح اهللا نامدار و غيزاده و ذبلير نبيرزا منيو م

امراهللا  يد به محضر مبارک حضرت وليران در مسکو راجع به آن اوضاع رسيکه از سفارت ا يز جوابيآنها و ن

ح اهللا نامدار دو ماه است در مسکو يد که آقا ذبيخبر رسهمان احوال  و درد يم گرديعرض و تقد راپورت و

اقًال از ه که يدر روس يالت امر بهائيب تشکين ترتيد و بالجمله بديگرد يبذل مساع يباشد و تقاضا،يف ميتوق

 معید وده و يو جر تيچندهزار جمع يدرجه دوم بود و مؤسسات آن که دارا يمعنو يرويو ن حيث کثرت

 مشاهير حبسان رفت و ياز م يبکل و روسّيه بوده يقفقاز يترکمنستان و محفل مل يمدرسه و محافل و محفل مل

ر جامعه عموم مستهلک و منحل د يليران برگشتند و اقل قليبه ا يان رفتند و افراديشده از م در سيبریف يو توق

  .شتمفقود گ از ميانز يه نکماندند و آثار متبر

 ت بغداديب
ام رضوان در يدر ا يس محفل روحانيه عراق و بغداد است که از تاسيه امرينمره اول نشر ١۹٢۹ن سال يو در ا

 ن و اخراج يتصرف بدست غاصبکه چون بعد از  ذکر استت يبه يره القدس و قضيحظ

 --- ۹۰صفحه  ---

ران راجع شد و يو از آن جمله حکومت ا از چهل دولتتصرف به هيئت عصبهٴ امم مرکب و بيش ه ين قضيساکن

قطع مرحله  يو حکومت عراق مصروف برا يطانين حکومت بريمابيف يالحال مساع ,ن دادندييبه الحاق بهائ يرا

س و ين ژنو و لندن و پاريمابيف يکائيامر يل بهائيلز وکيت به صاحب حق راجع گردد و مستر ميره است که بياخ

ت مبارک را از چنگال يان برساند و بيه را به پايخيه مهمه تارين قضيکه ا رود،يورک و ارض مقدس ميوين

 ن خالص کند.يغاصب

 در طهران يمل ين انجمن شور روحانيسوم
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که  يمرکز يت محفل روحانيمسئول بر طبقران يا ين انجمن شور روحانيسوم ١۹٢۹ -١٣۰۸ن سال يدر ا

ل با حضور پانزده نفر يآور ٢۹بشهت و يارد ۹وشنبه د يعنيرضوان  ۹خ يمتحدالمال صادر کرده بود در تار

ن سنه يه مبارکه واصله در ايو در ضمن ابالغس گشت يتاس يمرکز يمحفل روحان يندگان و تمام اعضاينما

ن مقام يدر ا ين زوج و زوجه از هر طرف کراهت واقع حکم تربص جارياما درخصوص کراهت ب:«است 

 »نه. يحياز و ترجيامت ين مساويحقوق طرف

 ن ساليارض اقدس در ا
در مقّر معهود اقامت فرمودند و اوقات را مستغرق در نوامبر  ٢۵تا  ين سال از نهم جواليامراهللا در ا يحضرت ول

شده  يداريب پنج قست آن خريکه قر ابهٰي  مقّر عرش  يز قصر بهجينمودند و ن يسيقان به انگليترجمه کتاب ا

ر يتعم ,کنون در تصرف داشته يال ١۸۹٢قت يبود و از سال غروب شمس حق نيع ناقضيدر ب ُسدسیبًا يو تقر

حسب دستور از  .ديل دور باال و مخصوصًا سقف خراب و مشرف به انهدام گردياز مواقع از قب ينکردند و بعض

ته شد که به احسن وجه ساخ يو نقاش يو حّجار يگر رفتند و شروع به بنائيد يکه به جائ ,شد ياقامت آنان خال

ن يدر عکا دادند و همچنابهٰي ت اقامت ير بيز دستور به تعميخرند و ن،يم يبرق يو پرداخته باشد و چراغها

داده جدار دور واقع در جوار برافکنده محوطه را ملحق به باغچه را توسعه  ابهٰي  دور روضه مقدسه  يهاباغچه

ابان آلمانها توسعه داده و با اشجار يراه پله ها را تا خ را ساختند و يمقام اعل يايز طبقه عليو ناطراف نمودند  يها

جلسات به  اوضاعن نمودند. ياحيمقام را مشحون از اوراد و ر يمطرز فرمودند و جلو يبرق يو ازهار و چراغها

کشنبه در مسافرخانه ي يچهارشنبه اجتماع نسوان و عصرها يت و روزهايسه شنبه اجتماع رجال در ب يشبها

تمام اه مساعدت ب يد و برايگرد،يپنجشنبه انعقاد م ياليدر ل يارت برقرار و محفل روحانيز و .ياعلجوار مقام 

 .ديکا ارسال گرديبه امر ,فا جمع شدهيکاغو مبلغ نهصد پاوند و اضافه در حيبناء مشرق االذکار ش

 اقدامات در محفل طهران
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د يان راجع به قيبهائ يهايدرخصوص رفع سخت يپهلو ر درباريمورتاش وزيزاهللا خان ورقاء با تيرزا عزيمالقات م

ه مبارک و طبق صراحت و صداقت ين مظلومان حسب امريدر جدول مذهب سجل احوال که ا يمذهب بهائ

د مذهب را اصًال بردارند و هر ير مذکور وعده دادند که قيوز شاه ورفتند يپذ ياء دولت نميکردند و اول،يد ميق

ل ثابت يا وکيصاحبان امالک و  يستيد و راجع به موضوع ثبت اسناد که باکس در مذهب خود آزاد باش

ن قانون را نسبت به امالک تعلق داده به حضرت يا يستيابد و ناچار بايشان در اداره ثبت اسناد حضور يالوکاله ا

طابق م شد و به محضر مبارک رفت که ميداشت لذا صورت وکالت نامه از طرف محفل تنظ يامراهللا مرع يول

 ران رسانند و برگردانند.يا يق قونسولگريند و به تصديآن مرقوم دادند و امضاء نما

 

 

 

 

 ---۹١صفحه  ---

 کاياقدامات در امر
ب چهار صدهزار دالر گردآورده به يد شروع به جمع اعانات نمودند و قرياک يعيکا حسب صدور توقيو در امر

 گر مشرق االذکار پرداختند.يبناء طبقه د

 ارثاروتمس م
امراهللا از  يفا حسب اذن حضرت وليره ناشره نفحات اهللا مس مارثاروت که به نوع مذکور از حيه شهيکائيامر

ران يق بوشهر از ايکرد از طر و سخنرانی و سيرران وارد و نطق يان ايق بهائين محض تشويق بغداد و خانقيطر

 .ديخارج رهسپار هند گرد

 رانياان يبهائ يها برايفتنه ها و سخت
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ز افتاد و روساء ادارات يريال نيا معروف به خيخ ذکريبرادر ش يخ ابوالحسن کوهستانيحجه شيز در ماه ذيرين

 ٴشدند و عده يفرار دشتی و غيرهماراز ياطراف ش يان هم جمعيگذاشته حرکت نمودند بهائ يمحل و اهال يدولت

 زيريبه ن ياز اشرار کوهستان يخ ابوالحسن با جمعيخ جواد برادر شيمحرم ش ۴ز پنهان گشتند تا در يريدر خود ن

ز يريکه در خود ن يان را اعالن کردند و لذا جمعيبهائ يله آزاديبدوًا به ح ,همدست شده يوارد و با اشرار محل

افت کرد آنگاه به يدر يوجوه يخ مذکور بعنوان مخارج اردو از عموم اهاليآشکار شدند و ش ,پنهان بودند

 يتقلب ياديمبلغ ز و باينروان را اعالن کرده اجازه قتل داد ينفر بهائ ٢۴ ين اساميمجتهد ن ويک مفسديتحر

ن گذاشت که يخواسته مامور ياديمبلغ ز ,ها را داده،صورت خانه ,ز نبودنديريگرفت و نسبت به آنها که در ن

کردند و  حفظ يه ها را از خرابگرفتند و خان از منسوبانشان يادياگر ندهند خانه ها را خراب کنند و لذا مبالغ ز

 ,دآباد را آتش زدهيرةالقدس و عمارت باغ وحيآنگاه حظ, بردند يادياشرار از نقد و محصول زراعت مبالغ ز

 يانواع ستم مجر ,ت و آزار گذاشتهياذ يرةالقدس را غارت کردند و باالخره بنايه حظيخراب نمودند و اثاث

صالح  يصالح و حاج يبن حاج يعل يار وارد آورده و حاجيبس يجفا ر را ظلم وينمودند و زنان و اطفال صغ

ده وارد يبرهنه از خاک و خاشاک کشان يدا کرده با پاياست پ يک فرسخيز که به يريپسرش را در کوهستان ن

دند يخواستند و همه استقامت ورز يچک و بزرگ تبرگرفتند و از کو ياديکردند و با شکنجه و عذاب مبلغ ز

ره اعداء به ارسال ين فتنه محسوب است. سروستان و غيخچه آنجا چهارميز در سلسله فتن تاريرينه نن فتيو ا

درنگ چهارتن عضو محفل را بگرفت و يصد سوار به سروستان وارد کردند که بيس بهارلو را با سيعرائض رئ

د مظلومان و معبپست را که  سيعبدالغفار رئ يحاجان فرار کردند و خانه يرباران و اعدام شد و سائر بهائيبعد ت

ار چهار محبوس ياد و زحمت بسيباالخره با پول ز يال آتش زدن داشت وليخ ,س محفل بوديرئ يخود حاج

کمتر  يليخ يول ,ت کردنديد و به مسلمانان هم اذين طائفه غارت گرديخانه ا ١٣مذکور مستخلص گشتند و 

 بود. 

ن را يد و هر چند دولت متمرديان رسيار به بهائيصدمات بس التيان ايدر مروست فارس هم از شرارت و طغ

ار شد ين فئه بسيبر ا يز ستم و سختيزد نيدند در توابع يکشياشرار محل دست از شرارت نم يمتفرق ساخت ول
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خانه ها  يرا به قصد قتل سخت مجروح ساختند و به بعض يبهائ ين دو تن از زنان زردشتيچنانچه در تفت معاند

ن بود و يختند و صدمه به زنها وارد کردند و در عزآباد و محمد آباد و اسفندآباد و انار همچنين حدود رز در آين

ت به وزارت داخله يضه شکايعر يدر کوچه و بازار رواج داشت و محفل مرکز يهمه جا تجاوزات و فحاش

 داد.

ف آواره يت کرده کتاب رد و دشنام تالزان معاند موافقيحکمران با فتنه انگ يب اهللا خان فوالديو در سنگسر حب

ختند و محفل يجان برانگيو ه يو هو يو قرائت انام قرار داد و هامورد مطالعه  يرا در مجامع و معابر عموم يتيآ

ل و قال خاتمه ين مردم مردم برگرفت و قيوارد شده کتب از ماب يمفتشمراسله و مخابره با مرکز نمود تا  يروحان

 افت.ي

  --- ۹٢صفحه  ---

 هيان روسيبهائ يها برا يفتنه ها و سخت
د يران تبعيف به ايآباد را پس از چند ماه توقعشق يس محفل روحانيفتح اهللا اف رئقبل  يچنانچه ذکر شد چند

ل يان را که مطابق مينفر از اعضاء محفل و وجوه بهائ ١۴سروسامان برجا ماندند و سپس يکردند و خانواده اش ب

 يراه مکاتبه و مخابره برا يبعمل آوردند و بطور کل يق و سختييت تضيف نمودند و نهايکردند توقآنان رفتار ن

نبودند و باالخره به اتهام  ؟ک کلمه درباره حکومت ير يکه قادر بر تحر يد بنوعيه مسدود گرديان روسيبهائ

شدند و  يبريد به سيدر حدودو تبع يد و مابقيران تبعيدو نفر از آن چهارده نفر را به ا ياسيدخالت در امور س

محفل به دارالحکومه احضار و نوشته بدون امضاء و مهر  يس و منشيرًا رئين نوع در بادکوبه نمودند که اخيهم

ف به امضاء کردند تا اجراء کنند و آنان حسب مشورت در يکه خواستند نوشته و آنها را تکل يبه آنان داده مطالب

م و يست لذا از قبول آن معذوريست که حکم کننده کيچون امضاء ندارد معلوم نن جواب دادند که يمحفل چن

ن يم  و گفت ايريپذيم و نمين نوشت که ما اوامر حکومت را قبول نداريس اداره که مسلمان بود بر ورقه چنيرئ

حکم  م کهيانباشد و بد يکه ورقه رسميم درصورتيع اوامر دولتيد و آنها جواب دادند که ما مطيرا امضاء نمائ

کرد يبعنوان وزارت دربار مبادرت م ياهللا اف در طهران بود و به نوشتن عرضحالکننده دولت است آن زمان فتح
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ضه يعر غير مأخوذ در صورت  ذکورو مد يم گرديل اوضاع آنجا را نوشت که به محضر مبارک تقديو تفص

صورت باشد و يم ١۹٢۹و اکتبر  ١٣۰۸ مهرماه ١۷امراهللا مورخ  يبه حضور مبارک حضرت ول يمحفل مرکز

ز يداد ن يله دربار پهلويبه وزارت جل ين سال محفل مرکزيه که در ايان در روسيت از صدمات بهائيشکاضه يعر

کنند که ،يد ميه قيمستخرج از مدارس عال يق نامه به جوانان بهائيضه ذکر نه که در تصديگشت و در عر ميتقد

د گرفتار و متجاوز از يد شديان اکنون در حبس و تهدير از بهائيو آنکه عده کثاست  يد او اجنبيافکار و عقا

, از تصرفشان کردندک کرور تومان خرج يکه متجاوز از  يل اند چه بناها و موسساتيتحص ينفر کودکان ب ۸۰۰

  در آوردند.

 هيان ترکياوضاع بهائ
 يموجود بود تا به سال يررسمياط و غيات احتبا مراع يمجامع بهائ 1928م در سال يکه آورد يه بنوعيدر ترک

د کتاب يست و پنج پاوند نقد رسياسالمبول با ب يامراهللا به محفل روحان يکه از حضرت ول يگر حسب امريد

از آن به  ير مطبعه مجلديترجمه نمود و طبع کرده و ناچار مد يک به ترکين بيد را مجدالديبهاءاهللا و عصرجد

ت تا افيع و نشر يتوز منعی نرسيد,داد و چون  ياسيبه اداره س يومجلد يالعموم يبه مدع يمعارف و مجلد

ن سال واقعه آطنه اتفاق افتاد و در اثناء واقعه تمامت نسخ کتاب مذکور را قبض و ضبط نمودند و از يآنکه در ا

ز ين يرسمريبه نوع غقبض کردند و از آن پس را  يهمگ يزدانی بود, آييننزد آن جمله پانصد و پانزده نسخه که 

  نمود.،يب و مجازات ميد چه دولت التزام گرفته تعقيسر نگرديان مياجتماع بهائ

 يران و محفل مرکزيان ايبهائ يعموم ين انجمن شورايچهارم
و اعضاء محفل  يامر يندگان قسمتهاينفر نما ١۶د رضوان با حضور يبهشت و عيبه ماه ارد ١٣۰۹در سال 

 يران منعقد و فاضل مازندرانيا يندگان بهائين مجمع شور نمايةالقدس طهران چهارمريدر حظ يمرکز يروحان

ئت ينفر ه ١۹د که يد منتخب گرديجد يک گفت و محفل مليان طهران تبرياز طرف محفل و عموم بهائ

ن اهللا خا يرزا وليم -١: ل انتخاب نمودنديد را به شرح ذيمحفل جد يمنتخبه درجه اول طهران مجتمع و اعضا

اهللا خان ،فيس -۵, خان ارجمند،ميرزا رحيم -۴, ن اهللا خان باقرافيراميم -٣, ن خان فتح اعظمينورالد -٢, ورقاء
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ار يرزا شهريم -۹ ,يد محسن اساسيآقا س -۸ ,يعيمحمودخان بدرزا يم -۷ ,خان وداد،رزا مسعوديم -۶ ,يديمج

به معاونت وداد  يديو وداد معاون و مج يمنش معاون و فتح اعظم يعيس و بديو ورقاء رئان ير شرکت پارسيمد

 نجام شعب خدمات امريه تاسيس گرديد.ا يلجنه برا ٢٣ارشيويست 

 

 --- ۹٣صفحه  ---

 يل رزنديخ نبيتار
در  يل زرندينب يسيخ انگليامراهللا راجع به از طبع درآمدن تار يه از محضر حضرت وليابالغ ١۹٣١نوامبر  ١۰در 

  .آن نمودندبه ق يد و تشويرس ,ک که ترجمه فرمودنديامر

 همِِّهعکس اماکن ُم
خ يتار يران آمد و برابه ايامر  يفا به دستور حضرت وليه از حيبهائ ئيهايکر استراليب يفامس  ١٣۰۹ن سال يدر ا

 .ه عکس برداشتمِِّهل از اماکن ُمينب

 رانيان ايقتل و غارت و تفرعات بهائ
اهل گالش از  يرمرد بهائينام پ يک اعداء قنبرعليبه تحر بيهزارجر ار نام سارق در حدوديدر مازندران بخت

ن چهار يبر زم ياديار زيف در مقابل آتش افروخته بسيساعت توق 24را گرفته پس از  [روشنکوه] ه رشمنگويقر

م جانش را به منزل يان مطلع شده جسد نيان و سوخته گشت و بهائيآن مظلوم بر يد چنانکه تمام اعضايخ کشيم

و سارق مذکور به خانه آن مظلوم هم رفت و پسرش نوراهللا را بدست پس از دو روز درگذشت  يآوردند ول

 .و رفت نمود ياورد و فقط غارتين

 آذربايجان

بواسطه   ١٣۰٢ل شاهسون اند در سال يه که اين قريل ساکنيحدود اردبران از يه قره شيجان به قريو در آذربا

ه مذکور يع گشته بود و چون به قريمان بديه فائز به اين امر شده اند که او در قفقازيامطلع از  يرزا اسکندر ناميم
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ه کمر به قتل او بست و تظاهر به مصاحبت با او نموده يک زادگان قريب از يمخصوصًا بهمن خان طهماسب ,آمده

د اسکندر مذکور در جه بزرگ از وروين نتيد و ايگرد يق بهمن خود بهائين طريمعاشرت گذاشت و از هم يبنا

 يه رفت و چنديخته به قفقازيرا بدانسته عازم قتل اسکندر شدند و او گرنکه ماجيهم يه حاصل شد و اهاليآن قر

ب به شصت نفر يه قريقر ين جهان بگذشت و بهمن مذکور عده از اهاليتمام از ا يبعد آن در مازندران به سخت

ک زادگان يع خان و چند تن از بيخود حسنخان و قره خان و شف کرد و مخصوصًا برادران يرهبرن امر يرا به ا

گذاشتند و ان يب بهائيزجر و تعذ يمتعصب و جاهل به شدت برخاستند و بنا ين امر آورد سپس اهاليرا در ا

ت بودند در شدت ياز آن مظلومان را که از طبقه زراع و رع يجمع يصدمات گوناگون وارد کردند چنانکه نوبت

مجتهد  ١٣۰۹ان داشت تا در سنه ين منوال جريان در برف نگه داشتند و احوال بر ايتان لخت و عرزمس يسرما

رهما يدخان و غيالسلطنه حاکم و نصراهللا خان و مج ةسطو يا شد و با حاجيرفاضل نام محض آزارشان مهيمحل م

رون آورده يرا از خانه ها بآنان  يک کرد تا زنهايگ زادگان متفق شد  عامه مردم را تحريل و بياز رؤساء ا

 يم شدند وليبه علت شدت وضع زنان در شاهسون تسل يص به ترک شوهرانشان نمودند  و برخيق و تحريتشو

د فطر يوم عيرفاضل در يدند و در خانه بهمن خان مذکور مجتمع و متحصن گشتند و مياستقامت ورز يجمع

ان در ياز نظام يو به قصد قتل و غارت شدند و اتفاقًا شخص بردندخت تا متفقًا به آن خانه هجوم يعامه را برانگ

رفاضل با يد آنان را متفرق ساخت آنگاه ميحت و تهديت مظلومان برخاست و به نصيآنجا مهمان بود و به حما

نه شبانه گلوله يه طلب کردند و دشمنان در قريان را از قريل رفت و جّدًا اخراج بهائياز رؤساء محل به اردب يبرخ

بعد بهمن  يک اصابت نکرد و روزيچ يبه ه ياز برادرزادگانش انداختند ول يتفنگ به قصد بهمن خان و تن

ه سپردند که هرگونه صدمه يحاکم و رؤساء به اشرار قر يل رفت و تظلم نمود وليت به اردبيشکا يخان هم برا

شان يه ايقطع اشجار و غارت اثاث اغ وبه هدم بنان يکمال اطمو ضرر توانند بر آنان وارد کنند الجرم اعدا با 

 احکام يکردند و بعضدولت  يايت به اوليز شکايتبر يو آن مظلومان ناچار توسط محفل روحانپرداختند 
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 --- ۹۴صفحه  ---

خان را ،به واقع اجراء گذاشته نشد و باالخره بهمن خان و برادرش حسن يد وليدر رفع ظلمشان صادر گرد 

خود را در آن  يا تمامت امالک و دارائيند و يدت گويمان و عقيا ترک اينمودند که احضار کردند و سخت 

ت کردند و در يز شکايتبر يدند باز به محفل روحانيه بفروشند و از آنجا خارج گردند و آنان استقامت ورزيقر

از  يرفاضل را هميو م شان فراهم آوردنديا فه برين طايان بهمن خان به طهران شتافت و با همه اقدامات که ايپا

دور از عائله در  يطوالن يه حاصل نشد و بهمن خان مجبورًا مدتيعملجه ينت ,ل بردنديران به اردبيه قره شيقر

 ستند.يطهران بماند و برادران و دوستانش در تحت تعرضات دشمنان ز

 هيفه در روسين طايقات اييشدت تض
و آقا  يمحفل روحان يل زاده منشيدر بادکوبه آقا معصوم نبنوشت که  يم کاظم زاده به محفل مرکزيرزا رحيم

 د کردند.يه تبعيده از بادکوبه به داخله روسيرا به مدت سه سال حبس بر يس محفل روحانياسداهللا زرگراف رئ

 و اقدامات و واقعات مهمه يران و محفل مرکزيان ايبهائ ين انجمن شور مّليپنجم
 

رة القدس منعقد و از يدر حظ ١٣١۰بهشت ماه سنه يرضوان ارد ۹ران در يدر ا ن امريندگان اين انجمن نمايپنجم

و بنادر, ر فارس يمال ,استرآباد ,زنجان ,نيوقز ,کاشان ,يسار ,همدان ,زدي ,کرمانشاهان ,جانيآذربا ,النيگ

 يضاقسمت است هفده نفر منتخب حاضر و اع ١۸عراق آباده که  ,اصفهان ,کرمان ,بندرجز ,سنگسر ,خراسان

 ,ن خان فتح اعظميرزا نورالديم ,يديف اهللا خان مجيرزا سيم ,اهللا خان ورقاء يرزا وليطهران م يمحفل روحان

رزا يآقا م ,انيپارس رايرزا شهريآقا م ,يد محسن اساسيآقا س ,ن اهللا خان باقرافير اميم ,حيرزا جالل خان ذبيم

ک نقاط تابعه يران که هر يا يال مراکز اقسام امرن سيرزا مسعودخان وداد و در ايآقا م ,يعيمحمودخان بد

 يسرةالقدس طهران با وجوه يم به ساختمان سالون حظين سال تصميقسمت حساب آوردند و در ا ٢٢دارند 

د و يگرد ,ديست هزار تومان از اطراف گرفته شد که مجموعًا پنجاه هزار تومان بازديهزار تومان از طهران و ب

محمد خان ،يرزاعليزاهللا خان بن ارشد ميرزا عزين سال ميز در ايةالقدس نمودند و نريشروع به ساختمان حظ
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اء امور و معاشر يو فعال در مراجعه به اول يفه که سالها در طهران مرجع کافين طاير ايد از بزرگان شهيورقاء شه

ه محفل به محضر ضيبه سکته درگذشت. در عر ,ه بوديدر انواع خدمات امر يبا بزرگان کشور و مصدر مهم

ران مهاجرت و يه مسکو کرد و دو سال است به ايل در مدرسه عالياکبرفروتن است که تحص يمبارک ذکر عل

 قم دروس اخاليدرج و در طهران به تنظ يداد که در روزنامه محل تربّيتیه نطق يبه خدمات مشغول و در رضائ

کنند يم معاونی درستت دارند يباح در مدرسه تربخان مصزاهللا ياست عزير ينونهاالن پرداخت و حال چون برا

 خواهد از وجود فروتن در آنجا استفاده شود.يمحفل م

 ياست که مشغول و ذکر آنکه فاضل مازندران يخين سنه ذکر بشارت تمام شدن تاريضه در ايز عريو ن

امراهللا که در  يضرت ولانات مبارکه حيرشحه از ب ,دستور فرمود يخ امريرا متوقف در طهران و به نوشتن تار

 ين انجمن شور روحانيبشارت انعقاد پنجم , "عيقوله المن: ن بوديچن ,ن سنه صادر و محفل منتشر ساختياوائل ا

ئت يد آنست که هيد وطيد اميمات متخذه کّل علت فرح و ابتهاج قلوب گرديم مقدس و تصميدر مرکز آن اقل

ق فراهم آرند و در يليو  ينبغيه را کما يم انتخابات مليلفه آن اقلمخت يدر قسمتها يندگان به کمال جد و سعينما

 ه همت بگمارنديل احصائيتکم

 --- ۹۵صفحه  ---
ه يآت ين الملليسات بيل گردد و موجبات تاسيس و تشکيه کمال انتظام تاسر بيل و امر خطين مشروع جليتا ا 

آستان زائر  يب اساسد جنايرالعقول نمايگانه جلوه محيد و عزت جامعه و اقتدار کلمه در انظار آشنا و بيفراهم آ

د در آن يرةالقدس جديحظ سيتاس يعني يحامل بشارت کبر, ابهيٰ فعال جانفشان جمال ور يمقدس بنده غ

ن خبر يرواح از ااو قلوب  , ا به وطن مالوف مراجعت نمودنديارت مقامات عليف زواپس از ط اصلیموطن 

ل ناطق بر شهامت و فتوت و يم است و دليدر آن قطر کر يشرفت امر الهيل بر پدُّرا مُ يبهجت اثر مستبشر ز

ن سفارش مرقوم و ارسال ين امين به حضرت امين در آن سرزميو حسن اقدام جمهور مؤسسات و مومن ينفشانجا

ت ايم گردد از عناين مشروع عظيند تا صرف ايم آن محفل مقدس نمايالفور تسل يشد که مبلغ هزار تومان ف

م اهللا و يتعالل ًام طبقيز در عاصمه آن اقليس مشرق االذکار نين عبد چنانست که مقدمات تاسيد ايامه ّيمتتابعه اله
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ن ير حضرت عبدالبهاء در اَهطَّم ُمحه که از َفيج فراهم گردد و وعود صريعته به تدرياحکامه و اعزازًا المره و شر

 ابد.يقق االبداع تح يمکن فيباحسن ماخصوص صادر گشته 

 رانيان ايضات و آزار بهائن و تعُرتَ ِف
  رجنديب

ضه تظلم يعر يشدند و محفل مرکز يفرار ير و برخين طائفه را دستگياز ا يفتنه در گرفت که بعضدر بيرجند 

 ت به وزارت داخله داد.يو شکا

 آباده و اطراف
 افت.يبه اقدامات دولت خاتمه  يآتش فساد برافروخت ول آباده و اطراف

  منشاد

ش را يان آنجا را در صحرا به مزرعه اش گرفته دستهايبن محسن از بهائ ياز اشرار پرعناد آقا عل يجمعدر منشاد 

 سپوختندرا به قوه فشار در مقعدش  يبا چوب زدند که مشرف به هالک شد آنگاه چوب يبر عقب بسته و به قدر

 يگفتند که با عل يبگذشتند و به عابر ,گذاشته يان به هالکش کردند و او را بر جيقيد و يو او مدهوش گرد

ش را يد و دستهايرون کشيچوب را بن مظلوم رفت و نخست يم و او به بالين و چنان کرديچن يبن محسن بهائ

به  يکه مظلوم جوانيرا بر پشت گرفته به خانه اش برد و از آنجائ يو ,ديات دياز ح يبگشود و چون در او رمق

رون يب ,ضخانه بردند تا صحت حاصل کردهيافت و بعد از سه روز در مريقوت  يبود قدر هيبن يو قو يسّن س

ه ين قريگفتند که در ا ,ام کردهيان آنجا قيمتعصب به مقابلت با بهائ يه گاوافشار از محال منشاد اهاليقرآمد و در 

نجل  ينعليآقا حس يکيو آن سه که در محل ما بمانند م گذاشت ياز آنها را نخواه يکيهستند و ما  يسه تن بهائ

ن دو يعباس بود و ا يو سوم حاج يروحان ينوران يگر آقا محمد جوانيان متقدم و ديمسگر از بهائ ياستاد رضا

غ يتبل ,ن امر نمودهيگفتگو درخصوص ا ين امر شدند به کمال انجذاب با اهاليمان به ايکه وارد ا ير چند سالياخ

د وارد آوردند يت شديعباس مذکور را گرفته ضرب و اذ يز اشرار محل حاجا يکردند و در سال قبل جمع،يم
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بودند و آقا محمد  يزدند و به صدد قتل و يدچار کرده به قصد اهالک هم ياپين سال او را چند بار پيو در ا

ختند و يه به منشاد گريره وارد نمودند پس آن دو ناچار شبانه از آن قريق ضربات کثيطرن يز به هميمذکور را ن

را صورت تلفون ان شهر بود يکه از بهائ ريئس تلفونآقا محمود  يد محفل روحانيدر آنجا به موجب صالحد

هرگاه با آن بهائيآن مظلوم شهر به رفق گفت و ارائه داده يند به گاوافشار برده به اهاليه نمايکه بنا بود به اداره امن

اکبر  يز آقا عليشد و ن هندمه خوايمورد جزاء و جر آن ظالمينرده ه اخبار کينکنند ناچار به امن رفتار مالطفت و

حت و انذار متنبه ساخت تا يآنان را به نص يب آن حدود است به موجب دستور نزد اهاليف االطباء که طبيشر

 ه عودت نمودند.يند و آنان به قريتعرض به آن مظلومان ننما

 --- ۹۶صفحه  --- 
بودن از شغل منفصل کردند  يات به جرم بهائين طائفه از اعضاء معارف را در والياچند تن از ن سنه يز در ايو ن

 يران ضبط شد صاحبان کتب سعياز عشق آباد در گمرک ا ين بهائين سال چون کتب مهاجريز در ايو ن

خود  يولدولت است کتب به محل اُ  يبه آنها جواب داده شد که دستور قطع يکردند که استرداد کنند ول،يم

 (عشق آباد) عودت داده شود.

 گريد يواقعات کشورها
مان يفائز به ا ١۸۹۹خ يدر تار يسالگ ۴١ن مومنه لندن که به سن ين سال در انگلستان مس اتل روزنبرگ اوليدر ا

کا نمود يغ اسفار متعدده در انگلستان و امريد و چند سفر به ارض مقدس تشرف جست و به هدف تبليگرد يبهائ

ار از يبس يگرفت معاونت کرد و خطابها،يصورت م ١۹۰۵که به سال  يزيرجمه مفاوضات به انگلح تيو در تصح

 يسالگ ۷٢نوامبر به سن  ١۷نمود عاقبت در ،ياشتغال م ينقاش و به صنعتافت ياو صدور  يحضرت عبدالبهاء برا

افت و مجلد سوم ياد کاغو انعقيکا در شيان امريبهائ ين سال مجمع شور عموميز در ايدر لندن درگذشت و ن

 اعالن نمودند. ,گرفتيبًا انجام ميل را که قريخ نبيرا نشر دادند و طبع کتاب تار يکتاب عالم بهائ

 التيل انتخابات در تشکيده در تکميدات اکيتاک
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ن است که در يدات مطاعه مبارکه ايه و تاکين بود و از جمله اراده متعاليران چنيا يمرکز يه محفل روحانيابالغ

الخصوص انتخاب محفل طهران که  يه عليحان انتخابات محافل روحانيد به کمال روح و ريام رضوان بايا

ند و ينه در انتخابات من دون استثناء مشارکت نماين اند اجراء گردد و کل از رجال و نساء آن مديخبنَتب مُ َخنَتُم

انتخاب  ال که محفل طهران را رأسًائت وکيانتخاب ه يعنيت و همت کنند که درجه اول انتخاب ار دقيبس

ل رد و کّل بدانند که انتخاب در درجه اّويت و نشاط اتمام پذيند در کمال انتظام و اتقان و سکون و جدينما،يم

ک ين افراد ين مابيزوجه جائز نه و همچن يت انتخاب و رأيفياطالع زوج بر ک يحت ,و آزاد است يسّر يو ثان

د از دسائس و مفاسد و يچوجه جائز نه و البته بايح اسم بهيو تصر يابداء رأ .مکتوم باشدد يخانواده امر انتخاب با

جه يند واّال نتيفارغ اقدام نما يآزاد و قلب يخالص و روح يتّيتام و ن يند و با توجهيون اجتناب نماياسيمکاره س

د و يمبارکه تحقق نجو يايشتر شود و نوايد گردد و هجوم دشمنان بيمه توليهرج و مرج است و مشاکل عظ

حنون  يفضل و احسان موال راعهيه مبارکه که از ياز ابالغ يه معوق و معطل ماند قسمتيسات مهمه آتيتاس

 دوار استيام ,درج فوقًا ياله يجهت اطالع احباافته يرًا شرف نزول ياخ يارواحنا فداه به افتخار محفل روحان

د مبذول دارند و يه جهت جهيه روحانيضه حتميفرا ايفاء اين کيده دررحمانّيه و از بر طبق اوامرياران عزيکه 

 ١٣١۰اسفند  ١١خ يمسعود وداد تار يمرکز يمحفل روحان يمحبوب دانند منش يقصور و فتور را مخالف رضا

دنا يا سي, "امراهللا است يبه محضر مبارک حضرت ول ١٣١۰بهمن  ٢۴طهران مورخ  يضه محفل روحانيو در عر

ت يوجوب و لزوم يس محفل مليارت راجع به تاسيشهرالشرف ز ١۷ه مورخ يم ابالغيموالنا الکرم و يالعظ

و محافل مقدسه گوشزد نمود و متحدالمال  ياله ياز قبل و بعد به عموم احبا يس آن را محفل روحانيتاس

م يتقد ,باشد،يق مه سابيه که نسبتًا کاملتر از احصائيجه صورت احصائيات ارسال داشته در نتيده به واليعد

حضور مبارک که انتشار آن را  يه نمونه ورقه ارسالياحصائل يه و تکميته يگردد برا،يحضور مبارک م

 يع خواهد شد چون در سال جارياران توزين عموم يات بيعًا طبع و در مرکز و واليسر ,ب فرموده انديتصو

ندگان يبه دعوت نما يطرف محفل روحان فراهم نبود لذا از يس محفل مليموجبات و مقدمات مالزمه تاس

ه يراجع به دخول کتب امر ,اقدام بعمل آمد ين انجمن شور روحانيل ششميجهت تشک يامر يمراکز قسمتها
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جه مطلوبه حاصل يضه عرض شده تاکنون نتيس الوزراء عريرئ ين موضوع به آقاين نوبت در ايران چنديبه ا

ران مطابق اصول و فرم يا يبهائ يد شد راجع به وضع نظامنامه ملب خواهيمجددًا اقدامات سابقه تعق ,نشده

 به حکومت و تحصيلم آن يد و تقديگرد درج و منتشر يکا که در کتاب عالم بهائيامر يبهائدستور نظامنامه 

دانست ،يم صالح انجام اين خدمتچند نفر وجوه احبا که از  يلجنه مخصوص يمحفل روحان ياعتبارنامه رسم

 ,مودهانتخاب ن

 --- ۹۷صفحه  ---
 يس اوقاف مليبعمل خواهد آمد راجع به تاس ين مقصد مهم اصليع انجام ايد در تسريحسب االمر الزمه تاک 

د که ينکه مسموع گرديرود نظر به ا،يش مين مقصود پيل به اين يقدم به قدم برا يامر مستقالتفعًال لجنه  يبهائ

از ح کامل يتحت نظر خواهد گرفت فعًال تا حصول اطالع صح ينيمع را به منظور يه اوقاف مملکتيدولت در آت

س يکتاب اقدس و تاس ٴهٴصراجع به انتشار منتخبات احکام منصوخواهد شد  يخوددار رسمیاقدامات  يبعض

ه بعمل خواهد آمد راجع به کتاب يحسب االمر اقدس اقدام الزم از مراجعه به وزارت عدل يبهائ يمحکمه شرع

اطالع و  يارت شد فورًا محفل براين خصوص زيه در ايسابق که ابالغشود ،يک طبع ميکه در امرخ امر يتار

جه ينته د و بيات به طبع رسانيه مبارک را جهت انتشار در مرکز و واليآن ابالغ يداريخر يق احبا برايتشو

مذکور و سالنامه  ه عمومًا و کتابيل اجازه ورود کتب امريتحص يشود برا،يم آستان مقدس ميمطبوع تقد

مه تاکنون بعنوان افراد احبا خواسته شده و کتب سالنا ,ک خصوصًا اقدامات مستمره خواهد شديمطبوع امر

ران به يا يبهائ يز بعنوان افراد خواسته خواهد شد حسب االمر اقدس نظامنامه مليبرحسب دستور مبارک فعًال ن

م حضور مبارک خواهد شد راجع به امر انتخابات محافل يتقد در مصرمنتشره  يتمامها مطابق نظامنامه بهائ

وم رضوان با کمال يباشد که در ،ين ميبر احنون  يه آن مواليطهران که اراده متعال يه و محفل روحانيروحان

الزمه بعمل آمد که عمومًا اشتراک در  يمساع يحان اجرا گردد سال گذشته از طرف محفل روحانيروح و ر

عمل ه ز بياران اهتمام کامل نين عموم يه مبارک بيبر طبع و انتشار ابالغ عالوهز ين يدر سال جار ندينما يابداء رأ

طهران که در سنوات گذشته معمول بوده به عرض  ين مقام طرز انتخابات محفل روحانيدر ا ,خواهد آمد



 

 

159 

159 

ه از احبا مرکب از ک عديطهران به انتخاب  ين محفل روحانيهمه ساله در عشر آخر فرورد ,رسد،يمبارک م

 يئت در نقاط مختلفه شهر براين هيا .دينما،يمبادرت م ,شود،يرجال و نساء که عده آنها بالغ به چهل نفر م

گذارند و در ،ينظارت در امر انتخابات اجالس نموده و اوراق آراء احبا را اخذ نموده در صندوق مخصوص م

در  .ندينما،يرا انتخاب م ينه نفر اعضاء محفل روحان معلوم ون درجه اول ينفر منتخب ١۹شب اول رضوان 

باشند و ،يث مورد اعتماد احبا ميشود که نفوس محترمه که از هر ح،يت مين نکته رعايئت نظار ايانتخاب ه

شوند در ظل ،يئت نظار ميجزء هان انتخابات داشته باشند يانتقاد در جره ين اشخاص که ممکن است نظريهمچن

م دسائس و مفاسد و مکاره يدواريام ,که فرموده اند يمات و انذاراتيو تصم يد آسمانعون و صون آن قائ

ه يامور در شئون امر يايد مخابره با اوليراجع به تجد .ابدين ملت راه نيا يو روحان يون در امور اجتماعياسيس

وزراء و  قام رياستبه م يمحفل شرح ده بود مجددًا از ظرفيماه قبل به عرض رس يميضه تقديکه در عريبطور

کو ياز نگارشات آواره و ن يريو جلوگ يمطبوعات بهائ و نسبت بازرسیه و وزارت معارف عرض يوزارت عدل

 ين مغرض دولت که درباره نقاط مملکتيمامور يات بعضياز تعد يريو رفع مشکالت امر ازدواج و جلوگ

ر يس الوزراء و وزيان رئيان معروضه آقايپا اقدام شد و درمساعدت و  يشود و تقاضا،ينسبت به احبا معمول م

ع يذان از ساحت منيبه است يا موکولرا محتاج  يات محفل روحانيمعارف اشاره شده بود که اگر انجام مستدع

مًا انجام يخلداهللا ملکه مستق يونيحضرت هماياز مقام امنع اعل ياشعار دارند که محفل روحان ,دانند،يملوکانه م

 خمسین اهللا يراميم يمراسله محفل به آقا ٴهٴظس الوزراء پس از مالحيرئ يخواستار شوند آقاات خود را يمستدع

ان يخواهند رساند آقا يونيحضرت همايدارند که مراتب را به عرض اعل،يکه حامل مکتوب بوده اند اشعار م

مقدس  مطاعود حسب االمر د مطالبه جواب نمياند که لزومًا با،مرقوم نداشته يه و معارف تاکنون جوابير عدليوز

حضور مبارک  انقياده مراکز قسمتها منظمًا يطهران و محافل روحان يمحفل روحان يو تلگراف يعنوان کتب

 محب السلطان که به يالنيم ياکبرخان روحان يرزاعليطهران م يسابقه محفل روحان کارنامه وز يگردد و نيم

 ,به امضاء مبارک خطاب به محفل است موشح ١٣۰۹ت بهشيفا در ارديارت به ارض اقدس بود از حيز سفر

که قصد و  اظهار ميل به تاسيس محفل ملی نموده،اندد که در آن يرس يطهران مکتوب يفرمودند از محفل روحان
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در  يروحانای انجمن شور نمايندگاند يمشکل است با يليار محبوب و مقبول است ولکن انجامش خيبسنّيت 

  يمرکز يروحانمحفل  يبا اعضا اين سنه

 --- ۹۸صفحه  ---
ن مقصود يل به ايل وسائل نيند و در رفع موانع و مشکالت و تسهين موضوع مهم مذاکره و مشاوره نمايدر ا

ران يا يدرحدود امکان از عموم احبا يحيه صحياوًال احصائ .ندين نکات را مراعات نمايتبادل آراء کنند و ا

ن کنم که يمع يوکالئ يهر قسمت و مرکز امر يند تا من به نسبت تعداد احباه و نزد من بفرستيرجاًال و نساء ته

 يعده وکال يبفرستم و محفل مرکز يران نود و پنج نفر باشد و نزد محفل مرکزيا ياحبا يعده مجموع وکال

خود را  ي) وکاليمحل ي(نه محفل روحاند تا عموم افراد احبا رجاًال و نساًء يهر قسمت را به آن قسمت ابالغ نما

 ۹۵د تمام وکال که عددشان يًا بايند ثانين مقام را دارند انتخاب نمايت ايث ممتاز و صالحيکه از هر ح ياز نفوس

ث ممتاز و يران که از هر حيان اين عموم بهائيد و نه نفر از بونشام رضوان در مرکز حاضر ينفر است در ا

د يثالثًا با .نديانتخاب نما ,داشته باشد ,باشد يل مّلت محفين مقام ارجمند را که عبارت از عضويت ايصالح

 هر از هيامر امورات شرفتيپ در شده مجتمع و حاضر،ای هطن نه نفر در نقيک مرتبه ايند که در ماه اقًال ينما يسع

 و ميتنظ يبرا محل کي در ٴهٴصمخل نفوس نيا اجتماع مقصود جوهر که چه ,ندينما مشورت و مذاکره ثيح

 يمشاهده شود اسباب وهن کل يالجمله تهاون و سست ينخواسته ف يه است و اگر خدايمرا وراتام شرفتيپ

ذش يرند در اجراء و تنفيگ،يم ميرا در حضور خود مبذول دارند آنچه تصم يت سعيد نهايخواهد بود با

نند اوًال اجتماع يبب ند و مذاکره کنند وين نکات را قبال مراعات نمايندگان محترم تمام ايالزم است نما .بکوشند

 يرسب پس از غور ؟ن نخواهد شديجان مفسديا باعث هيال دولت ياسباب خ ؟ک محل ممکن استينفر در  ۹۵

سند تا يمن بنو يمطالب را مفصًال مشروعًا برا يس محفل مليل لوازم تاسيو رفع مشکالت و موانع و تسه

نکه يرا متفقًا بدون ا يمحفل مرکز يندگان و اعضايس عکس نمايبنو :ضًا فرمودنديا .دستورالعمل فرستاده شود

رسد که ،ينجا ميبه ابهشت يتا آخر ارد يعنيمن بفرستند  يعًا برايسر ,گر داخل آنها باشد برداشتهيک نفر دي

و توابع هر محل را با کمال ه يمراکز امر ياسام :ضًا فرمودنديا .کا بفرستميبه امر يدرج در سالنامه بهائ يبرا
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 يمن بفرستند که آن هم برا يو با عکس اعضاء انجمن براسند يبا اعراب که درست خوانده شود بنو صراحت و

 اليخ انجمن ميتصم موجب به کردم عرض ,فرمودند سؤال يامر اخبار قهٴدرج در سالنامه الزم است ..... از ور

 يقه اخبار براور و است هيامر هيعل مقاالت درج يبرا مجله فرمودند کنند منتشر و ندينما طبع هيامر مجله دارند

کا و آلمان انتشار يد هم ورقه اخبار داشته باشد و هم مجله مثل امريبا يه محفل مرکزيه و شهريوميع يانتشار وقا

ند يد همه ماهه منتشر شود و اگر وسائل طبع مجله هم فراهم شود به طبع آن هم اقدام نماياخبار مهمتر است و با

 يده در هر موضوعيران باشد که کل مقاالت مفيا يسندگان بهائيع نوياکت و مساعدت جمد مجله به شريو با

 ند.ينوشته و در مجله درج نما

 رانيدر ا يمل ين انجمن شور روحانيششم
  ,يشعاع اهللا خان عالئ -۲,اهللا خان ورقاء يرزا وليم -۱  :رانيد ايجد يمرکز ياعضاء محفل روحان

يونس خان دکتر  -۶,يدمحسن اساسيآقا س -۵ ,ياکبرخان روحان يرزاعليم -۴,يزدانيرزا احمدخان يم -۳

س يو ورقاء رئ ,رزا مسعود خان وداديم -۹,يرحمت اهللا خان عالئ -۸ ,يديف اهللا خان مجيرزاسيم -۷ افروخته,

 رزاعبداهللايس و مينو ٴهٴصمعاون و خال يو روح اهللا روحان يمنش ياکبرخان روحان يمعاون و عل يديو مج

حجه يذ ۵ن سنه مطابق چهارشنبه يالسابق و نوروز ا يکاف يرزا جالل ارجمند ضّباط و آدرس منشيو م خرسند

 اتفاق افتاد.

 

 ث رانسوم کهلريس کيمس
له فعاله به طهران ورود کرده و دستور يه جليکائيث رانسوم کهلر امريس کيمس مسی,ش ١٣١١ن سال يرماه ايدر ت

انتشار آثار  ياجازه آزاد يران براياکا داشت که با دولت يامر ياز محفل مل يندگيامراهللا و نما ياز حضرت ول

کا به ير امرين صحبت شد و خواست همراه سفيت تام با وسائل ممکنه داخل در ايد و با فعاليمذاکره نما يبهائ

  ,حضور شاه رسد
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 --- ۹۹صفحه  ---
 يافقت نکرد ولرم مقصد رسد و اون يبه ا ينويشکار همايمورتاش پيواسطه ته رفت و خواست بير نپذيسف

ن مطلب را تمام شده بدان و يگفت ا يمورتاش در جواب سؤال وينمود تا آنکه ت حاصل يشرويمذاکراتشان پ

کا يامر يبه محفل مل ١۹٣٢ه يژانو ١۸امراهللا مورخ  يح تلگراف مبارک حضرت وليکا اطالع بده و صريبه امر

ران و شاه ارسال و درضمن آن از طرف يمحفل طهران دو مراسله به دولت اعًا توسط ياست سر يمقتض ,است

ن يمابيموجوده ف يو روابط معنو ايشانرا برای اطالعات مفيد و بر ميل اظهارکامل  يکا مراتب قدردانيان امريبهائ

زند و مخصوصًا را مرتفع سا يد موانع راجع به ورود کتب بهائين و قبًال تقاضا نمائييح و تبيدو مملکت را تشر

ضه يو در عر ) يشوق .ديد نمائيز قيرا ن يل و عالم بهائيکتب مزبور را خاطرنشان و کتاب نب ياخالقت ياهم

 يکتب بهائ ين بود که همه و همه جا به انتظار وعده آزاديمورتاش عبارت چنيران به تيا يمرکز يمحفل روحان

ن سال با يق مراسالت آن محفل در اين طريستند و به ام و هيد هستيداد يکائيس رانسوم کهلر امريکه به مس

در  يا طبع کتب بهائي ياجازه ورود کتاب دکتر اسلمنت و اجازه مطبعه بهائ يو خواستار ير دربار پهلويوز

 يکانون ثان ١۴ران مورخ يا يعراق به محفل مرکز يدر نامه محفل مرکز يحتبود  مستمرمطبعه با نظر دولت 

ک تلگراف يامراهللا ارواحنا الحبائه الفداء در چند ماه قبل  ياالمر مبارک حضرت ول درج بود حسب ١۹٣٣

حال رجا  ,را رفع نموده است يامر ياز جهت آنکه منع از وصول کتابهام شد يتقدر دربار يبه وز يتشکر

 د.يه را مرقوم نمائين قضير ايشود سيم

 رانيا يله محفل مرکزيوسه ه بيامور جار
 يل بنايطهران تکم يان روحانيرةالقدس طهران پارسيحظ يامراهللا راجع به بنا يحضرت ولتلگراف مبارک 

ز به يوجوه جمع کردند و منتظر دستور نباشند و ن , عالوه برت درجه الزم يرةالقدس بطور مناسب نهايحظ

ب صد جلد کتايورود س يس کهلر در گرفتن اجازه از دولت برايموجب تلگراف مبارک مساعدت به مس

د يوح يو مترجم يران با همراهيس کهلر در اقسام کشور ايمس يگر سفرهايد .باشد،يد ميبهاءاهللا و عصرجد

اسم  يو وجوه بناء مشرق االذکار درنظر گرفته شد يقه براين حديه مبارک زميگر محض اجراء امريد ,يکشف
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 دهٴٴٴ خان نظام الممالک برادر زارزافضل اهللايم يبه همراه يد محسن اساسيگر اقدامات آقا سيد ديگرد يسينو

 مساعدت و ورالحقظه خيتار کتاب گريد ,نور تاکر در آب انيطغ و ليس از يسدبند يبرا بهاءاهللا حضرت

ش به ياز آن نما يچون قسمت ايران بدهندکه بنا بود در  تياتری گريد ,مبارک حضور به خبردادنش و محفل

اقدامات و مراسالت مهمه  ٴهٴصاز خال و فهرست مختصری ديده حذف گرين امر بود با موافقت نظميضرر ا

به وزارت  يمطبوعات بهائ يئت وزراء راجع به آزادين بود به هيبه بعد چن ١٣١۰ران از سال يا يمحفل مرکز

ف کتب يتوق از رياست وزراء در باره ياجازه طبع کتب بهائ يات آواره و تقاضاياز نشر يريجلوگ يمعارف برا

مطبوعات  يآزاد ير دربار برايبه وز يرفع مشکالت عقدنامه بهائ يو برا يات ضد بهائيباب نشر و در يبهائ

مطبوعات و  يالوزراء درخصوص آزادسيکا به رئيامر يضه از محفل مليو عر يورود کتب بهائ يو آزاد يبهائ

 يآن محفل به شاه و معرفضه يز عريو ن يه راجع به مشکالت عقد بهائير عدليضه به شاه و وزيو عر يکتب بهائ

 مدارسقات ييکتب و تض يضه آن محفل راجع به آزاديز عريو ن ١۹٣٣ژوئن  ١۰س رانسوم کهلر مورخ يمس

   .يبهائ

 --- ١۰۰صفحه  ---

 رانين طائفه در بالد ايقات اييتض

داد  يرو يخان مشارق شاعر معروف بهائ،يبر مهد ياريها از حکومت بختيسخت يارين سال در قسمت بختيدر ا

ن فئه بود که يا يبرا يجان سختيآذربا يکرد و هم در قرا يران هميا يوسته تظلمات بواسطه محفل مرکزيکه پ

ران از جهت يان بالد اياز بهائ يدر پ يپ يتهايز شکايجستند و نيم ياستمداد و دادرس همی ياز محفل مرکز

ز در سنگسر فتنه برخاست که سه نفر يو متتابع بود و ندر ادارات مرجوعه مرتفع  يرفته نشدن قباله ازدواج بهائيپذ

ن در مجلس تذکر يرزاعبداهللا مطلق از مبلغيکه م از آن شد و اين و به مسجد کشيدندر کرده يرا دستگ يبهائ

 بالغهٴن عصر دوره يگذاشت گفت دوره آن گذشت و ا يان بود آن را برداشته به کناريکه جزوه قرآن به م يبهائ

 شد.بايعه ميبد
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 گريد ين امر در کشورهايارتفاع ا

ن عنوان مذکور مراسله يد که بهميکا برقرار گرديان امريدر ژنو بواسطه بهائ يبهائ ين المللين سال دفتر بيدر ا

ه محفل ينمود و نامه نشر،يران ميا يانتخابات و محفل برقرار بود که مراسله به محفل مرکز در بيروتکرد و يم

 د.يرسيان آنجا مين خدمات بهائهندوستان متضم پونه

 هيان ترکيقات بهائييتض
 ياسيه از نقطه نظر سيان را حکومت ترکياز بهائ ينه جمعدآم در اسالمبول و  ١۹٣٣ش  ١٣١١ن سال يو در ا

نمودند و صورت تلگراف مبارک  عتابن در يگرفته محبوس داشت و کتب شان را هم قبض نمود و همچن

شود ،يد ميان طهران تاکيپارس ين بود روحانيران چنيا يخصوص به محفل مرکزن يامراهللا در ا يحضرت ول

ه ه بير ترکير کبيشده اند با سف ياسين سيکه متهم به عناو آدناان اسالمبول و يدر موضوع بهائ يرات رسمهاظا

 له ندارند.ه مداخياسيان در امور سير فرستاد که بهائير کبينده سفينامه به نما يد و لذا محفل مرکزيعمل آ

 ايعل کهٴمبار قهٴفاجعه صعود حضرت ور
 ٢۴مطابق  ١۹٣٢ه يژوئ ١۵بود که در  ين عالم ادنيا از اين سنه فاجعه صعود حضرت ورقه عليمه ايو حادثه عظ

ه يژوئ ١۵مورخه  :ن بوديد و صورت تلگراف مبارک چنيرسران ياتفاق افتاد و خبر آن تلگرافًا به ا ١٣١١ر يت

متصاعد  يو به سدرة المنته يعته از افق بقعه نوراء متوارية البهاء و وديا بقيان طهران ورقه عليرسپا يروحان ١۹٣٢

ب يصبر و شک ,ان است و قلوب اهل وفا سوزانيچشم اهل بهاء گر ,يغرف جنان بر مسند عّز بقا مّتک ٰير اعلو د

ه اعزازًا لمقامها يامر يو جشنها ادياع ,م خاصان و مقّربانيم و رضا از شياران راستان است و تسليصفت 

جوار مقام بهاء نش در بقعه مرتفعه يکل نازنيموقوف ه بالکلّيته يالمحمود مدت نه ماه در شرق و غرب عالم بهائ

: ن جمل در آن مندرج بوديفا واصل شد و ايح يانه محفل روحانيه ماهيو سپس ورقه نشر -يشوق .افتياستقرار 

و آن که  ٴهٴظفش منقطع نگشت و هر لحيد و حرارت تب از جسم لطيارميبستر ب درحا کل رويآن هنه شبانه روز  "

بَمن حوّل فراِشها من الورقات ن چون غنچه خندان تبسم کنان يريفرمود با دو لب ش،يباز من را يآن دو چشم نازن
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ن يور اهظ .ديراحت نمائ ,ديکش،يزحمت م ,ديخسته شد ,دير مرا به احباء برسانيفرمود سالم و تکب،يو الطائفات م

وجود را متزلزل و منهدم اد ياخت و بندگ،يسوزان خرمن جانها را م يعاطفت مانند آتش حضوررأفت و 

 ١١و  يالديم ١۹٣٢ يجوال ١۵مطابق  يبهائ ۸۹شهر الکلمات  ٢ساخت تا آنکه در شب جمعه ،يم

 --- ١۰١صفحه  ---

پا و بر نائره بال مشتعل و محشرکبریعقه قضا نازل وز نصف شب صاک بعد ايساعت  يقمر ١٣۵١ع االول يرب 

ه وجود اقدس يمخابرات تلغراف ين صعود آن روح االرواح قدسيام نقاهت و در حيب بکاء مرتفع گشت در اينح

ف متتابعًا وارد و از جمله يز و احتفال جسد شريتجه يم مبارکه برايمتواصل و دستورات و تعال ياز مقر تابستان

احبا از قبل من نه روز در عصر مرقد مطهر  : "شود،ينجا درج مياز ساحت اقدس در الغراف صادره ن تيمضمون ا

ان اوراق اعالن و يند از طرف عائله مبارکه و عموم بهائيمناجات تالوت نما ,ا حاضر شدهيحضرت ورقه عل

و  يحيو مس يميئد از کلان و ارباب جراين و اعين حکام و ماموريطبع و در ب يسيو انگل يبه زبان عربدعوت 

از  يريجّم غف يمراسم بهائ ير بعد از اجراهظساعت چهار بعداز يع شد و در روز شانزدهم ماه جوالياسالم توز

ت مبارک يب در کمال عظمت و جالل و وقار از بيار عرش مبارک آن مظلومه آفاق با احتفال مهيار و اغي

مناجات و طواف در موقع مشرف و بعد از تالوت  يبه مقام اعل ًايًا باکيبر سر و دست و شانه ماشند حرکت داد

ن فرموده يکه وجود اقدس آن نقطه را مع يست متر فاصله از مقام اعليبًا دويمخصوص در طرف شرق تقر

ن به خاک مطهرش نهاده يجبون و زفرات قلوب به مرقد مطهرش سپرده و يبا عبرات عه يعه رحمانيآن ود ,بودند

و در ورقه  .يانته .ر عصر به مرقد مطهر حاضر و به مناجات مشغوله ءامر مبارک احباگشت و بر حسب 

اين " ا درج بود يبنام حضرت ورقه مبارکه علسواد دو لوح امنع اقدس از جمال قدم جّل ذکره االعظم مذکوره 

ال  ا انهيهذه الکلمه العل لبهاءدوحة اافنان  يعل يو تغنّ  يتها الورقه المبارکه النوراء غّنيا اي" :صورت آن اعظم است

ماسبقته النساء  يالوجه الذ يناک مقامًا لديرة االماء و اعطيقد جعلناک من خ ٰيرب االخره و االول اله اّال هو

و لذلک  ينک لمشاهدة انوار وجهيقد خلقنا ع يکذلک فّضلناک و قّدمناک فضًال من لدن مالک العرش و الثر

شهادة السدرة لورقها  ما احلی يللور يربک مول ياشکرالعرش ان  يام لديکلک للقيو ه ياتياالستماع آ
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 بهٰي  اال يالبه يا ربيلمن وجد و قال لک الحمد  يتضوح رائحة الملک طوب اّياها يلثمرتها بذکره يدوحة االحدال

 يح الذهذا اللو ياک فيّا يک و ذکريعل يک و فضليال يتيو عنا اليکالوجه و نظر  يحضورک لد يو مااحل

و فازت و اّنها توّرقت من هذا سمعت  يکتاب من لدنا لّلت يهوالباق .السّر و االجهار يلک ف يتية عنايجعلناه آ

ز يکوثر العز يو اخر ياالحل يناها مرًة من فيع مستعيالمقدس البد يفراقت رضائو  يرت باسمهظم ياالصل القد

ات آن يفا در شرح حيدر ح ريده النفيجر ٢۹سال  ۷١اره و در شم ."ريالمن يصيقمو عرف  يها بهائيع علياللم

بت وم السَ يجنازتها لقد کان ع ييمشهد تشه خانم ّيالمرحومه به : "ن مندرج بوديحضرت و واقعه صعود و رثاء چن

هو  مرما خبر من االرنان اال يفا فيحنة يفلما شهدتها مد يام المشهورة التيمن اال ١۹٣٢تموز سنه  ١۶ يالواقع ف

 يه خانم التيبه المتقّيةده البارة يالس عبدالبهاء عباسقة ساکن الجنان يشق نماجثع ييه احتفل به تشيف يوم الذيلا

الساعة الرابعه و النصف من بعد  تازفل فلم يالل منتصفتموز الساعة الواحدة بعد  ١۵ ياستاثرت بها رحمة اهللا ف

فا و سائرالمدن ينه حيون و وجوه مديع المشيدين منبوفود  هيافة البهائيدارالض السبت حتی غبت قائمهوم ي هرظ

ه و ية و اعضاء المجلس البلديس البلديحاکم القاطعة و سعادة رئ مساعد ؟المسترليزنهم سعادة يو کان ب الفلسطينيه

وع و ون مفرورقة بالدميفکانت رؤوس مطرفة و ع در مطاکين ...اعيان لمدينة ؟التجار  لقانون و عظام؟ لکبار رجا

 محمولةاخرجت الجنازة من دار عبدالبهاء عباس  الفقيدةت مع يالم ةصلو تلّيتمن االلم و بطون  مکاعوتهقلوب 

ر يسيجالل و وقار  العافل فینة فتقدم الموکب يبالقلوب الحز محفوقتهون الدامعة و ياالکتاف و محاطة بالع يعل

مقام عباس  يالجنازة الو صعدوا ب هم سيارات تناجز الماةالطير و تلي معلی زواتهن کاّن يصامت المشهيونورائه 

  يافند

 --- ١۰١صفحه   ---

ن وقت و يللجنازة ب منورًالتقطون ي المصوترونها و کان يعل يث ادخلت و صّليجبل الکرمل ح صفح يالکائن ف

جبل الکرمل  فحص يصًا فيلها خص يبن يح الذيالّضر يآخر و بعد تالوة الصلوات اخرجت من المقام اخذت ال

ل الرجال و نواح النساء و ين عويب ية ثّم اودعت مقّرها االبديها الصلوات ثانيت عليمقربة من هناک و تل يعل

ر ير و مواساة الفقيعمل الخ ياتها عليوقفت ح يالعطرة الت البنضجةنة و يتلک الجوهرة الثم انطرتبکاء االطفال و 
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 يف القا بينّيةن اللقاء الخطب و القصائد يالحاضر يّتسع المجال لبعضي شعر بذلک انسان و مع االسف لميدون ان 

 المعدةارات يستقلوا السنة و ايون بقلوب حزيعاد المشن و بعد ذلک يتيمة بسبب مراسم البهائيالّراحلة الکر

هم ية تعازن عاميتية خاصة و للبهائياسرة العباس ن اليدة الطاهرة و مقدميروح الفق ين عليصًا لهم مترحميخص

فجميل غرائه ة يجنانه و الهم آلها والطائفة البهائ فسيحمة برحمته و رضوانه و اسکنها يالراحلة الکر تّغمداهللاة يالقلب

ولدت  ١۹٣٢تموز سنه  ١۵لة يفا ليح ية خانم المنتقلة فيدة بهيقة عبدالبهاء السيالمرحومة المبرورة شق و سلوانه

 بمتنقيهاة و يانة البهائيها البوئس و الشقاء بالديق فيحيام کان يا ية فيالديم ١۸۴۸طهران سنه  يمة فيدة الکريالفق

ها صبرالکرام ال بل يعلاتها سلسلة آالم و مصائب عبرت يلها و قد کانت حيسب يستشهدون بالمآت فين کانوا يالذ

بغداد و لما استفحل  يلاعه و اتباعه اين حضرة البهاء من معه من اشيشاه العجم ناصرالد يوب فقد نفيصبر ا

رة فاقام ينئذ لم تزل طفلة صغيدة) حيالفق تّلمنیا (و کذلک يمملکته و کانت الورقة العل ية فيانة البهائيامرالد

نهم و معتقدهم ولکن يل ديسب يو الوان العذاب ف االضطهاداتقابلون انواع يبغداد مدة احدعشر عانًا  يف المنفّيون

شاه العجم  متاحملارة حضرة البهاء و للّتبرک به يق قصد زيعم فّجبغداد من کل  يال يهبطونن کانوا ييرانياال

 يهم اليان تقص العثمانّيةالحکومة  يطلب اليهم ان يديا ية فياسين کانت زمام االمور السيض من العلماء الذيبتحر

صبارة فصل الشتاء  ياالستانة ف يال رةيقافلة صف ين فيالّرحال متوجهون عند ام الحکومة و شّدوا يادرنه منزل البهائ

االستانة  يس ورائه عناء وصلوا اليل يد الذيالعواصف و بعد الغماء الشد و هياجر البرد ين مطول االمطار و زمهريب

حضرة البهاء هو  ينهالون عليون يرانياال يفتاءاربع سنوات و لم  مکنونی؟ث يادرنه ح ير اليو من ثم واصلوا الس

رج الخوفل و الوسواس يارته و برکة مقابلته و لم يز صوِب و حدِب ليحظوا بتشّرفد من کّل البال ياقاص يف

من  نويعّکاء و تّم له مااراد مهاجر البهائ يذ الية ان تنفيالحکومة العثمان يقلب شاه العجم فاوعز ال يعمالن في

 هذهن و يوميبة يملو طعامًا و الشرابًا طعيالقشلة و لم  يث سجنوا فينة عکاء حيمد يف القواعصا التّيارادرنه و 

 يرزا مهديم يآقا يو ذلک ان ابناها المسّم يمن افجع المآس مأساةن و شاهدت ياالمر الفقيدةفاقت االمکان 

قوم بالتضرعات و االبتهاالت يلوا الصلوات و يسطح القشلة ت يعل يتمشيلة ي(الملقب بالغصن االطهر) کان ذات ل

بعد ذلک  يف و مضياللط مجس فتحّطمالسقف  يالموجودة ف الکوی يسقط من احديذا به و ا ياهللا تعال يال
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و  العليلن و حزنهم و ذلک المصاب ييو الجرح عن جزع البهائ فحدت يرحمة رّبه تعال ير اليبوقت قص

ر هظم تل صبروا ّيه و ايلة االخره و الدم ولکّنها صبرت عليالمضجوع ل يال تمّتکانت  يدتا التيخصوصًا فق

 يو فها المحبوب يفراق اخ يق عليزهرة قلبها الرق شيحز؟ق ين کان االلم العميح يامارات الذهول و الضطرات ف

ب خواطرهم و يتط تعزيهم ون ييالبهائ يعل تدورالمواساة اخذت  کانت اجوج ما کانت الی التفريد ون انها يح

ث کانت کاآلم الرؤوم يبالد الغربة بح يبهم ف ليلّمت يع المصائب التيجم يتخفف آالمهم و کذلک کانت ف

عظم مصائبها علی االطالق اال الة يهم ثم اصابت الورقة البهائيلسهم و تيعلتحنو الحنون للنساء  کالدختاالطفال و 

 لبسهم الحدادعنان ، ين الييل البهائيماکان من ارتفاع عو الب دارالبقاء قکان حضرة البهاء..

  --- ١۰٣صفحه  ---

شعرون يلما کانوا  مسيحّينن و يرهم من مسلميغ يال تعّد لهمهم بل يعل نقتصر الحزيل و لم ين الطويالسن علّيه 

ته ير هذه الرزيمن تأث سلال ت وعًا و ية جميالعالم بامره و االنسان لبيضاء علی دیايًا بالحضرة البهاء من االيقلب

لهم حّفف  مالک الر...ان تکون بمثابه  يان تقوم بدورها الدتنا ولکّنها رغم ذلک لم تنس يقلب فق يف يالکبر

لحق يو کم اراد ان  بلسم العزا و السلوانجراح قلبهم  يعل تسکنقدر االمکان وطاة الهموم و  يعنهم عل

ن ين الذيرثاة بسبب فساد الوايهذه الح يد فيالوح غرانهاو  يعباس افند النادی باخيهاد من يعبدالحم جواسيس

البالء و العذاب و کان  هم فیوقعويحة لير وجوهها الصحيغ ين و سکناتهم علييحرکات البهائله  لونقويکانوا 

بة و ماکان اکثرها ثم حدث يامه العصيا يث کانت تشارک اخوانه و االمه فيبح سواهاوّدعها اسراره دون ياخوها 

ستطع ذلک الجسم يث لم يبح اال ما فیة بة ثالثيد فکانت هذه المصيها الوحيوفاة عبدالبهاء عباس اخ بعد ذلک

و زعزع الحزن  فی موت قواها  و الهّم البّثقلبها من  ما يفانیهذه المرة  ينفیلحم و دم ان  المکون منف ياللط

حکمه و  يال و استسلمتاهللا عّز و جّل  يتوّجهها ال وا وفازانا اظهرها بهين االشچان اة يبالح زهدتارکانها 

فکانت  المنصرم ١۵لة يبعد منتصف ل يالساعة االول يف ياستارت بها رحمته تعالان  يته اليمش يفّوضت امورها ال

فون ماکانت عرين من کانوا ييرالبهائين و غييبه قلوب البهائ هّممیبته الدهر يعق يف آخرهمو کان  يبة الکبريالمص

 يدة الباة التيدعوة بارئها تلک الس جّل لّبتالنبيلة االفضائل و االخالق  من المزايادمة يدة الکريبه الفق تتجّلی
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قة العذبة و تمأل قلوبهم يهم کلماتها الّرقيعل يو تلق فتداعبهمضربون من حولها نطاقًا يت االطفال ظهرما کانت کّل

ر و يعمل الخ ين سنة فيعن الثمان قضت ما يتوفبعد ان  طبعًا صعدت الی فالقهاهم نقودًا ياديفرحًا و بهجًة و ا

مندرج شد که  موّيد ابراهيمه بنام يه راجعون و مرثيها و اّنآ هللا و انا اليفرحمة اهللا عل ير االنقطاع هللا تعاليساة الغموا

ا دّرة ي -- ضوانالّر يعباس ال ّتا اخي يمن قفس الوجود الفان طّرتن است قد يات متفرقه آن چنياب يبعض

 اکفان يو اّن قلوبنا من قبله لفتک ف لفّوک فی کفن -- االجفان يتهم دفنوک فيالي --يجوف الثر يدفنوک ف

و البّر و  يالطهارة و التق يدة فيانت الفر --الثقالن  ية لفداک من صرف الردياهللا عنک بغد يرضيلو کان  --

-عهايان و ملکت بالحورالقلوب جمينًا من االديد تخذته --ذبت فی حّب االله کستمقةقد   --مانياالحسان و اال

االله  يباتت تمد ال -- جانيو مألتها بالروح و الر ينان و اسرت بااللطاف افئدة الوريبک جودک من له عيفل -

 يا عباس انقذنيو تقول  يته قد حل دون جنانها و جنانياليدرک قلبها ي توانی والدهاتتجاذل و  يالور ياکّفها و ال

العزاء لکم ا آل عباس ي --التجنان رة يکث اليک يقة المشتا يا اخيلوصلک  يال يللوجود الفان و خذنیا ين الدنيب

 ينيو نثرت من ع يوجدان يفقد بأل االس ياول  -- يالور و انا لتفريةتکم يفان عر يحکم اآلله و کل ح خذا

 يال ."االوزان ة االلفاظ ويدة عربيبقص ياکباد الور عقالجمان و اسئلتالشعر  يف حشاشتی؟ و نظمتهادموع 

د که يبت آن حضرت رسيخ و مصيامراهللا در تار يه مبارکه صادره از انامل حضرت ولحمشرو آخرها و سپس

ن مشتاق چنان در سوز و احتراق ير آفاق که کبد ايها الملتهبون من نارالفراق قسم به نيا "21: ن استيآغازش چن

 مقدسه ورقه ايعل عروج يکبر فادحه و يعظم فاجعه ريخ رايز ميايبرن وصفش دهٴٴٴاست که شرح نتوانم و از عه

 تهايلمظلوم يروح يطوب شجره ادگاري گانهي و يمنتههٴ سدر هيازل ثمره عهيود و البهاء ةيبق نوراء مطهره هيزک

صبر برانداخته و ان يفکند و بنين خسته دل ناتوان بيرقه در قلب امح ٴرهجسم و ديرس فجاة نوايب نيا سمع به الفداء

ساحتها  يعن الحضور و الوفود ف فوًا اسفا علّی بما ُمِنعُتده منهمر ساخته يل جارف از دياشک حسرت چون س

                                                            
هواالهبي : " الفدا طرا مالحظه منايندگروه غمزدگان احباي اهلي و اماالرمحان در مدن و د�ر شرقيه روحي الحزا�م ( -۲۰۴: صفحه )١٩٣٩-١٩٢٧توقيعات مباركه ( -21 

صفش برنيامي زيرا خرب فاجعه عظمي و فادحه كربي عروج عليا ورقه قسم به نري افاق كه كبد اين مشتاق چنان در سوز و احرتاق است كه شرح نتوامن و از عهدهو لفراق�را من ايهاامللهتبون
   ) ...ا بسمع اين بينوامنتهي ويگانه �دگار شجره طويب روحي ملظلوميتهاالفد البها و وديعته مثره ازليه سدرهمقدسه زكيه مطهره نورا بقية
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ت من هذا يمقّرها و مقامها اذًا بق يف فيرّبها و موالها و استقرار جسدها اللط ياتها و عروجها الين خاتمة حيح

 .... ...دًا محرومًا مهجورًاين ممنوعًا بعيم و الشرف المبيالفخر العظ

 

 ---١۰۴صفحه  ---

ف را در آغوش محبت خود ين مور ضعيا يآن شمع مألاعل ابهٰي  پس از صعود حضرت عبدالبهاء به ملکوت 

ب و داللت فرمود عنصر وجود يق و ترغيت است تشويل بر آنچه الزمه عبوديمث يب يبگرفت و به مهر و شفقت

 تلّطفاتشتعّطفات و  ّد.ستمدش ُميجاوبروحات انسش  ممتزج و از روح ن عبد ناتوان به مهرش مّخمر و يا

 ياهل بها رفت خانم يا. ردين نقصان نپذين قلب حزيش در اتراثد نرود و به مرور شهور و اعوام ااياز  ینيطرفةالع

 وصف از و است عاجز شکرت دهٴٴٴٴٴقلم و لسانم از عه, هم محفل ما و هم دل ما  --- و شکست محفل ما 

حادثه از  يف ادنيف و توصير نتوانم و از عهده تعريتقد را کرانتيب محبت از يرشح قاصر ات دهيحم يايسجا

 ين تنگنايف است و در اين مور ضعيع ايروح مقدست شف يم در بارگاه الهيايبرنت يات گرانبهايحوادث ح

. شکل زيبايت بر صفحه قلب مجروحم منقوش است و رين عبد حقير ايس و دستگياد پر حالوتت اني يظلمان

ن افزايت در اعماق دل غمينم مطبوع و محفوظ. مرا در ساحت عّز کبرّيا فراموش منما و از امدادت تبّسمات جا

 يا عبد برسان.  « متّتابعهٴ حّی قدير مأيوس و ممنوع مگردان و در ملک و ملکوت بآنچه تو دانی اعظم نوايای اي

 ۹ع در مدت يالمن ي اعزازًا لمقامها المتعالروان حضرت بهاءاهللايسزاوار آنکه در جامعه پحبيبان با وفا, شايسته و 

سال بود و  ۸۷سن آن حضرت  .آخرها يال ." ه بالکّل موقوف گردديامر ياد و جشنهايماه در خاور و باختر اع

ل يتعط يو خصوص ياد عموميسال جشنها و اع کيسه سال از حضرت عبدالبهاء کوچکتر بودند و تا مدت 

 "پرداختند. يارران به عزاديد و در همه ايگرد

 ديجد يران و محفل مرکزيا يمل ين انجمن شور روحانيهفتم
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محفل  يرةالقدس طهران با حضور اعضايبهشت در حظيارد ١۶بود در  يبهائ ۹۰که سال  ١٣١٢ن سال يو در ا

ن يت ايد و راجع به اهميمنعقد گرد ين مجمع شور عموميندگان ازطراف هفتمينفر نما ١۷و  يمرکز يروحان

د تذکر داده شد و تلگراف مبارک ينده نمايسال آ ينفر وکال ۹۵ل يتشک يمات الزمه برايد تصميع که بامجم

ن ورقاء  يرزا وليم -1ق شدند ينطريبد يمرکز يمحفل روحان يقرائت گشت و اعضا خا هللا  د يآقا س -2ا

اساس ن  ن عالئ -3يمحس خا هللا  ع ا ّجميآقا م-4 يآقا شعا ن من خا هللا  دا ديآقا م-5 يرزا عب ن ب خا د  يعيرزا محمو

ن يآقا م -6 خا د حم دانيرزا ا دکتر  -7يز ه يآقا  خت فرو ا ن  خا س  حان يرزا عليآقا م-8ون ن رو خا آقا  -9ياکبر

قراف و ورقاء رئيراميم هللا با ا دانيس و ين  ب رئ يز حانينائ  يو به حضور مبارک حضرت ول يمنش يس و رو

م ينما،يد مييتا يل رجايتشک يانجمن روحان يربان يفا حضرت شوقيح ١۶/٢/١٢ : "ن تلگراف کردنديامراهللا چن

ذ يتنف" : طهران -انيپارس يروحان ١۹٣٣ل يآور ٢١فا مورخه ياز ح: دين رسيچن يو جواب تلگراف يروحان

فراموش  يرا آن يرانيزان ايد عزيب را زائل نمايد احزان قلب کئين رضوان سعيدر ا يمات انجمن شوريتصم

 " يشوق . ميننما

 گريد يکشورها
کرد و امر ،يران مکاتبه ميا يد و با محفل مرکزيه منعقد گرديدر حلب و سور ين سال محفل روحانيو در ا

 ن سال در چهل مملکت استقرار داشت. يتا ا يبهائ

 س رانسوم کهلر و دکتر کارپنتريراجع به مس
کرد  يامراهللا هم يت ولمبارکه حضر يايت تامه بهر انجام نوايو جد يث رانسوم کهلر مذکور که سعيس کيمس

کند و محفل  يدرنگ با او همراهيشه و بيضه دادن بشاه و دولت هميدر عر يداشت که محفل مرکز يتابيو ب

ده بود باور يشن يکرد و او چون در اوائل به نوع مذکور قبوليکنند مساهله ميم ياعتنائ يد که پاسخ را بيچون بد

ن جهان درگذشت يکه در اصفهان بود از ا و به اوقاتیفسرده گشت وس و ايباالخره ما يلکرده تلگراف نمود و

رة يخبر صعود مبلغه شه: "ن بوديران چنيا يه صادره خطاب به محفل مرکزيان مبارک درضمن ابالغيو صورت ب

ان خارج در تلغراف فورًا به عنوان ين عبد گشت که از وصف و بيمسس کهلر به درجه اسباب تاثر و تاسف ا
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به  يظلمان ير از تنگناير امر رّب قديشه ير و مناديدل ين مضمون حاميبه ا يرسال گشت تلغراف اولآن محفل ا

ن مستور قدرش را ين در آن سرزمين غافلياش از اعمظفر و منصور عروج نمود خدمات باهره يان روحانيآش

 امراهللا محشور شد ياديرتبه شهادت را فائز گشت و در سلک ا ,دانند يمألاعل

 ---١۰۵صفحه  ---

ارت يابة زيفش را بالنيزد و بنادر جنوب مرقد شريراز کرمان آباده يندگان شيمحفل طهران البته جمعًا باتفاق نما 

فش را در جوار رمس مبارک سلطان الشهداء قرار دهند و اگر يمرقد شر ,د گشتيتاک يند در تلغراف ثانينما

ز خطاب يتلغراف نن غرفه از غرفاتش استقرار دهند در يبهتررةالقدس اصفهان در يچنانچه ممکن نه در نفس حظ

ن به کمال اجالل و يه وسائل تدفيبذل همت در ته ندگان وينما يرائياصفهان راجع به پذ يبه محفل روحان

ات فورًا انتشار دهند يع واليجم اران در ين ين عبد را بيا يمخابرات تلگراف مؤّکدًااحترام ارسال گشت .... البته 

اران غرب يد ين شهيرا به مقام ارجمند اولياهللا مطلع گردند و آگاه شوند ز يع آن متصاعده اليا کل بر مقام رفت

م يوم در آن اقليق ير بندگان حيل و نظيمث يب يقيعلمدار حزب مظلوم بود و ناصر حق .مفتخر و فائز گشت

اران شرق و غرب يه يگشت و روابط روحانه يم غربيش در اقاليخو يبرادران و خواهران روحان مغبوط و محسود

 يات ومماتش هر دو اسباب عزت و رفعت و نصرت امراهللا و اعالء کلمه اهللا گشت اليرا محکم و استوار نمود ح

محبوبه  ِثياز صعود کِ " :ن بوديران چنيا يکا به محفل مرکزيامر يتلگراف واصل از محفل مل و ترجمهآخرها 

ا يران ين او در ايها در امر حضرت بهاءاهللا قلوب مملو از احزان است طرز تدفيلشهادت با شهامت مشارا يعني

ع خواهد يشان را تسريت ايانجام مامور يکبر ين فداکاريد چنان است که ايکا بعد معلوم خواهد شد اميامر

بناء د يبده يهائب دفن او را در اصفهان به قانون بياست ترت يضًا ممتمنيا و "  کايامر مّلی محفل يمنش  د.نمو

يادگار دانمی ايشان را محفل مّلی آمريکا خواهد پرداخت به محفل طهران تلگراف می شود که اشياء شخصی 

ه خانم ياش مرضبا زوجه يکائيامر يبهائ که حالدکتر کارپنتر ايشان را بفرستند مّلی منشی محفل آمريکا. و 

و  نيم تنه سفلی گرديد  ِکساِت  حالت  فلجی نجر به شدت ل الدوله به طهران آمدند که ميخان نب عليقلیدختر 

 کا عودت داده شد و در آنجا درگذشت.يناچار به امر
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 هيان ترکيبهائ
ان را قبض و حبس نمودند و محفل يچنانچه ذکر شد در اسالمبول و آطنه چهل نفر از بهائ ١٣١٢ن سال يدر ا

 ضه داد.يه عرير ترکيکا در واشنگتن به سفيامر يمل

 کاين امريمخالف
 به يدائيش بهمن و يزداني عنوانن به را خودش هٴات مخالفيکا اوراق نشرياحمد سهراب از امر ١٣١٢ن سال يدر ا

 .ديگرد ارسال مبارک محضر به و فرستاد اسپرانتو زبان

 رانيه در ايامر يتهايضّد
خ جعفر را در يلد منع کردند و شب يان شد و آنان را از ورود به حمام عموميگان شورش بر ضد بهائيدر گلپا

نقاط خراسان و در آران کاشان و  يجان و بعضيد نمودند و در آذربايو تبع يگان نفيحمام مضروب و از گلپا

 يسوزاندن کتب بهائ يل کردند و برايرا مجبورًا تعط ين مدرسه ذکور بهائيز فتنه و فساد شد و در قزويرها نيغ

ار مفصل به شاه و دولت و ياء دولت در کرمانشاه و گرگان عرائض بسياولجانب و عکس حضرت عبدالبهاء از 

 داده شد که متحدالمآل و صادر از محافل بالد بود. يمجلس دارالشور

  رانيان ايبهائ يمحفل ملاوّلين 
 يرأ ١٢۴۹بود در انتخابات طهران  ميالدی ١۹٣٣مطابق با يبهائ ۹١ش که سال  ١٣١٣ق  ١٣۵٣ن سال يو در ا

اهللا  يرزا وليم -٢ ,نين اميغالمرضا ام يحاج -١: د شدنديت که اعضاء محفل جدياکثر محاضرينشد و اخذ 

د محسن يآقا س-۶ ,يعالئشعاع اهللا  -۵ ,يعيرزا محمودخان بديم -۴ ,ونس خان افروختهيدکتر  -٣,ورقاء

و ورقاء  ياهللا باقراف خمس نيراميم -۹,يزدانيرزا احمدخان يم -۸ ,يرزا اسداهللا فاضل مازندرانيم -۷ ,ياساس

 شدند. يمنش يزدانيس و يرئ
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 ---١۰۶صفحه  ---

 مدارس تعطيلران و يان در ايقات بهائييتض
ن يبموجب حکم دولت تمام مدارس ا ١٣١٣ن سال يران آنکه در ايدر ا يامر بهائ يز برايو از واقعات اسف انگ

از  يريو محل اعاشه کث يء حسب رضاء عمومت و آموزش نونهاالن اهل بهايکه سالها دستگاه تربآيين 

خصوصًا از خاندان اهل نفوذ و  يربهائياز جوانان غ ياريو هم آموزشگاه بس يآموزگاران و خدمتگذاران بهائ

خواست همه مدارس متفرقه مختلفه ،ين علت شد که شاه ميد به ايسبب امتنان و حسن ارتباط بود بسته شد و شا

قرار  يرانيا يان برداشته همه را متفق الشکل و مليبود از م يخارج يله دستهايوساز آنها  ياالسلوب که برخ

 طرف از دهٴٴٴنيبا نماخواهد ،يد که ميرس ياميمعارف پ کفيلاصغرخان حکمت  يرزا عليدهد و نخست از طرف م

 او و ديردگ نيمع ندهينما محفل آن عضو افروخته خان ونسي دکتر يمل محفل در و دينما يمذاکرات انيبهائ

 و ابدي صدور دولت از يبهائ امر ليتعط و واجب گانه نه اميا در يبهائ مدارس ليتعط اجازت که کرد يسع

ام يل ايقه خود اصرار کرد که از تعطيفه و سليموافق وظ داشت طائفه نيا از يبعض با سابقه حسن که حکمت

که همه نوع  يسؤ در خاطر شاه يريتاث ن عمليات شاه است و اين مخالف با نيمذکوره صرف نظر شود که ا

 يام مدارس بهائيدر مقابل اراده شاهانه حق انحراف ندارد پس اقًال در آن ا يمراعات دارد خواهد نمود و احد

 يعموم ليتعط ٴهٴيگردد و دکتر جواب گفت ما هم در مقابل امر بی فعالّيتو مدرسه  تعطيلباز باشد و دروس 

ام يخواستم در ايم و حکمت در آخر گفت پس من که نميندار عصيانی و فيتحر و رييتغ حق اميا آن در انيبهائ

ش آمد يفه خودم عمل کردم و شما را از پياتفاق افتد به وظ ين امر تاسف آوريچن يبه معارف کشور نصّديم

اناث  ن ذکور ويل مدرسيگفت و محفل دستور تعط ين مذاکرات را به محفل مليسؤ آگاه نمودم و دکتر همه ا

گر صادر نمود پس نامه از وزارت يل مدارس بالد ديتعط يبرا يست و هشتم شعبان داد و هم متحدالمآليرا در ب

ن يلوحه ها را پائ ,ه مامور آمده دو مدرسه را بستهيده و از نظمين رسيسه مدرسيس و رئيمعارف خطاب به رئ

و مدرسه پسرانه و دخترانه کاشان و ن يقزو د و مامور گماشتند که مدرسه بسته باشد و مدرسه دخترانهيکش

ه بسته و در يمتعدد به دخالت معارف و قوه نظم يز دو مدرسه همدان و نجف آباد را به فاصله هاياطراف آن و ن
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 بسته اعالن جرائد از دهٴٴٴٴٴآوردند و در ع ياء مدرسه بجاينسبت به اطفال و اولده يحرکات شد معمورات يبعض

 بالد يها هينظم عموم از شدت نوع کي آن بعالوه و نمودند دولت مقررات از خالفتشانم بنام مدارس شدن

ها بسته و ممنوع از رةالقدسيز التزام گرفتند که حظين و آوردند بعمل انيبهائ تظاهرات از يريجلوگ يبرا

شان اجتماع و يا ياالتزام گرفتند که در محله ياريان را بستند و از بسياجتماعات باشد و عمومًا مجامع بهائ

ز اشخاص از يز التزام گرفتند و نين ياز اجتماع محفل روحان يبالد حت يچ وجه نشود و در برخيبه يجلسات بهائ

را از  يف کردند و بعضيهم توق ياميبلکه ا يو ساعاتبودن نمودند  يبهائ يد برايتهد ,ان را احضار کردهيبهائ

 يا تلگرافًا به عرض شاه نميرا کتبًا  يقات عرائض محفل مليين تضيا ل رتبه دادند و دريتنز يمشاغل مهمه دولت

پسر  ۹۵دختر و  ٢۰٣زد که يک مدرسه پسرانه در ينکردند و سه مدرسه دخترانه و  يئت دولت اعتنائيرند و هيپذ

بود که شاه در موضوع مذکور حاصل  يخشم و غضب يد براينها هم شايل شد و ايل بودند تفصيمشغول تحص

 .کرد

 د مبارک و طرد دهقانيران و حکم اکيان ايبهائ ين محفل مليدوم
 ين محفل مليبود طبق دستور در طهران دوم يالديم ١۹٣۵و  يبهائ ۹٢ش که سال  ١٣١۴ق  ١٣۵۴ن سال يو در ا

 ميرزا ولي اهللا -٢ ,حاجي غالمرضا امين امين -١. [ران دائر گشت که غالبًا همان اعضاء سابق بودنديان ايبهائ

آقا سيد محسن -۶ ,شعاع اهللا عالئي -۵ ,ميرزا محمودخان بديعي -۴ ,دکتر يونس خان افروخته -٣,ورقاء

ميرامين اهللا باقراف خمسي و ورقاء  -۹,ميرزا احمدخان يزداني -۸ ,ميرزا اسداهللا فاضل مازندراني -۷ ,اساسي

ده را محفل يه مبارکه اکياز ابالغسواد قسمت ثالث  ١٣١٣و چون در سال قبل  ]رئيس و يزداني منشي شدند.

 العموم منتشر کرده بود  و بينران به همه اقسام يا يمرکز

 ---١۰۷صفحه  ---

ن يبه عنوان آن محفل ارسال گشت نّص تلغراف از ا يماه نومبر تلغراف ١٢خ يس به تاريبنو :فرمودند ايضًاقوله 

 ,يحيمس ,مسلمان را خود ياحد دينمائ ريتحذ اتيالو و مرکز در را نيمومن عموم ازدواجهٴ قرار راجع به قبال

 يانقالب ثمحدّ  يتبّر و است امراهللا از يتبّر مورد نيا در مساهله و مسامحه ,ديننما يمعرف يزردشت اي و يميکل
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م ين تلغراف را به محفل تسليا هرگاه مؤکدًا البته البته فرمودند زنهار زنهار ,ديشد يخسران موجب و است ميعظ

ه يران انتشار دهند تا کل بر فرائض حتمياران در اين عموم ين نامه نّص تلغراف را بيوصول اه اند به مجرد ننمود

ن و مؤمنات يف مؤمنين عبد مکّلف است تکليام پرانقالب واقف و آگاه گردند اين ايه خود در ايه وجدانينيد

ضه مقدسه هر مؤمن يد و اّول فرينمان ييات زمان و مکان تعيبه حسب مقتض يع شؤون و در هر کشوريدر جم

اد و عدم انحراف از نص يحضرت عبدالبهاء است اطاعت و انقمحکمه  يايکه متمّسک به حبل وصا يعيمط

درضمن  ١٣١۴ن سال يدر ا .کّل دانسته باشند ,ن ممکن نهير از ايغ ياحد ياز برا يمفرّ  .ن عبد استيدستور ا

 جناب قدم جمال قدم ثابت جانفشان وريغ دهٴٴٴاسطه زائر اعتاب مقدسه بنس بويبنو ,ه مبارکه است فرمودنديابالغ

 و ثبوت ٴٴهٴبيط منعشهٴ روائح و واصل اقدس ارض به کردستان صفحات از خوش اخبار يعالئ خان اهللا رحمت آقا

 يو متضوع و راپورت مبسوط منش منتشر سنندج در يمحل محفل يمنش الخصوص يعل يروحان محفل استقامت

ل بر آن فرمودند از قبل ّدکرمانشاه ثبت و ُم يمحفل روحان يخطاب به امنا يمحفل جناب آقا عباس هرمزآن 

 ارهظا و ندينما مخابره زين محفل آن .گشت مرقوم نامه رأسًا ريقد رّب دلبر دهٴٴٴٴٴص و بنين عبد به آن شخص شخيا

ه يند راجع به قضيق بنماييليو  ينبغيرا کما  ستقامت اوا و شهامت و ثبات ديتمج و فيتعر و امتنان و يقدردان

صورت گرفته بر حسب  ين خان دهقان که به قانون اسالميرزا عبدالحسيره ميازدواج دکتر قربان با همش

ه مسامحه مهمّ  درين قضيهار مکّدر و متألم ين عبد بسيس از آنچه واقع گشته ايبنو :فروضه فرمودندمشروعات م

عة يان امراهللا و مروج شرينده جامعه و حافظ کينماام پر افتتان و انقالب يان يه در اک يمحفل مل ياز طرف امنا

فه سست عنصر ين و نفوس ضعيمخّل در نظم جامعه و علت تجاسر و تجاوز متزلزل هستندن اهللا يد ياهللا و حام

کمال صراحت د با يد من دون خوف و ترديمحسوب است با يت عدل اعظم الهيگردد آن محفل که از ارکان ب

ح اهللا قربان را از ين دهقان و ذبين عبدالحسيراز را متذّکر سازند و اطالع بدهند که مرتکبيش يد محفل محليو تاک

ن دو نفس را انتخاب ينه اياران آن مديده ين سنه جديچنانچه در اند و اگر ينه اخراج نمايآن مد يمحفل روحان

 يت محفل به کليو عضون به بعد از حق انتخاب يند که از ايد نمايکراز را اطالع دهند و تايمحفل ش .نموده اند

راز را که در ين نفوس بوده و هست فرمودند امضاء اعضاء محفل شياز امثال ا يممنوع و محروم اند امراهللا مستغن
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منتشر  ن سنهيران در ايا يمل يگر که محفل روحانيع ديع منين سنه انتخاب شده اند فورًا اطالع دهند و توقيا

 انيحام ,دهميّا و اهللا همظحف رانيا انيبهائ يمل يروحان مقدس محفل ياعضا هٴطبواس ,عيقوله المن ": ساخت

 در اريالّد و المدن يف اهللا احباء اي ندينما ٴهٴظمالح طّرًا رانيا مقدس مياقل در يروحان خواهران و برادران اهللا عةيشر

شوکت به  ياست دولت قويبرحسب س يو محّل يمرکز حکومت ياياول رانيا اتيوال اکثر در که اميا نيا

ه عام يده انشاء و معاهد رسميجدت به اصالحات داخله مهمه متنوعه پرداخته و مشروعات يکمال سرعت و جّد

ه ظاهره آن مملکت حامل يت اصليه در وضعيالت کّليرات و تبديين جهت تغيند و به اينمايس ميالمنفعه تاس

ه يو وظائف مقدسه اوله يات حتميه و ضروريات حاليم مقدس از مقتضياماکن متبرکه در آن اقل اعيانت و ابتيص

ره که به ارض اقدس يب اخيمکات قرارور ثابت قدم فداکار جامعه محسوب از يه و افراد غيمحافل روحان يامنا

دس اق جمال و ياعل رّب رتحض مبارک اقدام موطئ آن از يبعض که هينفس آثار و مهيقد هيابن از دهٴٴٴٴٴواصل ع

  بوده ولهما الفداء  يروح ابهٰي  

 ---١۰۸صفحه  ---

در  ين امر گشته مخروب و منهدم و برخيفه اصحاب و متقدميو استقرار اجساد شرگر محل شهادت يد يبعض

از اشرف  رينظ يل بير و مشروع جلين امر خطيام بر ايدر آن سامان و قاران يجمهور  اماهتمل ير و تبدييشرف تغ

اران جانفشان است و به يک يم و شريز سهين عبد نيا ين مشروع ملياد ييخدمات و اعظم مواهب محسوب در تا

د مرقوم ين سفارش اکين اميبه آن مفتخر و به حضرت امج شؤون متعلقه يمعاضدت آنان و استمرار در ترو

 يمل يمحفل روحان يوجه حقوق به امناًا از تومان مرتب ٢۰۰۰د نوروز مبلغ يوم عيد که در رأس هر سنه در يگرد

مقدس گردد و به م يآن اقلن و مؤمنات ين مبلغ منضّم به تبرعات جمهور مؤمنيند و ايم نمايران تسليان ايبهائ

ئت مجلله محفل يآنکه ه ياع آن اماکن متبرکه شود احسن و اوليئت منتخبه صرف ابتيب آن هياطالع و تصو

که از  ين لجنه مرکزيا يند و اعضاين نامه لجنه مخصوص انتخاب نمايد وصول اّربه مج يروحان يس ملّ مقّد

ق در الئحه يو مطالعه و تدق يل زرنديخ نبيترجمه کتاب تاربه مراجعه اله آن محفل محسوب پس از فّع ياديا

ر ين تاخمن دو يمقتض يباچه آن کتاب مسطور و مندرج است بهر نحويمواقع متبرکه که در د ياسماء و عکسها
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ردند و گه مرتبط يامر ياله متشبث شوند و به مراکز قسمتهاند و به کمال متانت و حکمت به وسائل فّعياقدام نما

 اين عبد بكمال اشتياق منتظر و مترصد ظهور نتايج اقدامات ان محفل  .الشأن پردازند،مين مشروع عظيذ ايبه تنف

يا مالالمومنين شهر  عليكم نصحي و ياران عزيز ممتحن ان كشور مقدس است هذا رجائي منكم و مقدس

 22" بخط مبارك : بنده استانش شوقي ٩٢الشرف 

 انيه بر بهائيقات در روسييتض
ت خط و لسان که از جانب دولت يران در عشق آباد نظر به اعالن ُحيان مطالب اشاره شد باز بهائيدر جره چنانچ

االذکار برقرار ساختند و و خطابه ها و اجتماع در مشرق يومس کردند و مجالس عميالت خود را تاسيشد تشک

ا نفحات اهللا سابق معروف از حضرت يآق کردند و در بادکوبه خطاب ين طريز به ايرها نيدر بادکوبه و مرو و غ

نموده نشر دادند  ين طائفه معروف به لوح خراسان است ترجمه به ترکين خراسان را که نزد ايعبدالبهاء به مومن

اروپا منضم  يدول امپراطور يبعض يبرا ياتهام به جاسوسر شد و با يو بدست اعضاء حکومت افتاده سؤ تفس

صورت مطبوع خطاب ان و با ارائه يو با همه تاثرات و مدافعه بهائده موجب تعرض حکومت گشت يگرد

افتند و ين يسود ,ن سالفه داشتيب عبدالبهاء که داللت تامه بر صدور آن در سنيد مکاتمذکور درضمن مجّل

نگذشت که در بادکوبه  يگر قبض و حبس کرد و چند ماهيد يرا با جمع يحکومت اعضاء محفل روحان

 د کردند.يا تبعيبريگران را به سين کشور فرستادند و ديا يبسو ,ران بودنديرا که تبعه ا انياز بهائ يگروه

 رانيا ين محفل ملّ يسوم

 
ندگان که مطابق ينما ۸٣بهشت با حضور يارد ۶کشنبه يدر روز  يبهائ ۹٣ش سال  ١٣١۵ق  ١٣۵۵و در سال 

منعقد گشت و  ين انجمن شور روحانيومس .ستنديرةالقدس زيدر حظ ,مقررات و مالحظات به طهران وارد شده

                                                            
  ۱۴۰صف�ه  - ١٩٤٨-١٩٢٢ -توقيعات مباركه   -22 
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 ۸۶ يربان يشوقز يعز يفا مواليامراهللا مخابره کردند ح ين صورت به حضور مبارک حضرت وليبه ا يتلگراف

 رسيد: "ن ترجمه يبه ا يزيانگل يو جواب تلگراف يد روحانييو انتخاب ملتمس تا ينده مجتمع محفل مّلينفر نما

ت ين عبد ممنون و مشعوف موفقيند اين نمايم پر ابتال تحسياء را در آن اقلهمت و استقامت اهل به يمألاعل

  "يشوق .يمتمن يقياران را از حافظ و ناصر حقيمحفل و عموم  يندگان و امناينما

 --- ١۰۹صفحه  ---

 ميالدی  ۶٣۹١ --------------------هجری شمسی ۵١٣١سال ۵۵١٣واقعات سال 

 

رزا اسداهللا يم ,اهللا ورقاء يرزا وليم ,اکبر فروتن يرزا عليم :ب بودندين ترتيد به ايجد يمنتخبه محفل ملّ و اعضاء 

رزا يم ,افروخته خان ونسيرزا يمدکتر  ,نين اميغالمرضا ام يحاج ,يرزا شعاع اهللا عالئيم ,يفاضل مازندران

و  يون و فروتن منشس و افروخته معايو ورقاء رئ يزدانيرزا احمد يم ,ت احمدپوريرزا عنايم ,يعيمحمود بد

در  يشنهاداتيپ ,مشورت داشته يها،ندگان در مدت اقامت شش شب و روز انجمنين صندوق و نمايام يعالئ

لجنات خود را انتخاب نمود و  ,گذاشتند به بالد خود برگشتند و محفلديمحفل جد يه برايمسائل متنوعه امر

البته مؤکدًا  : "انات بودين بياز آن بد يقسمت د کهيرس يچون شرح انتخابات به محضر مبارک عرض شد جواب

ن به ين و اعزام مبلغييفوق العاده دهند و در تعت يغ را اهميع وسائل متشبث گردند و امر تبلين سنه به جميدر ا

اران و يق يج فارس و عربستان و تشويران و ممالک مجاوره مانند افغانستان و بلوچستان و جزائر خليات ايوال

ه و وضع نظام و دستور جامعه يالت امريتشک يرا مقصد اصلين هّمت بگمارند زين و مصدقيد مقبلاد عديازد

امراهللا و اشتهار غ و اّتساع دائره يگر تقدم امر تبليکديه به يو ارتباط مراکز امر يو انعقاد انجمن شور روحان يبهائ

اع اماکن متبرکه و يان در آن سامان است ابتيهائمه مقتدره به جمهور بياهللا و اقبال و انضمام نفوس مستعده سلنيد

ن سنه يدر ا يمحفل مّل يه مسلمه امنايه مقدسه حتميه اساسيران از فرائض اوليغ در داخل و خارج ايج امر تبليترو

 يالخصوص محفل مّل ين عبد علير ايه برحسب دستور اخيه و غربيم شرقيدر اقال يده است محافل مرکزيجد

ده اند يم مجاوره و ممالک بعين به اقاليت قائم و مشغول اعزام مبلغير به کمال جدين امر خطير اک بيان امريبهائ
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مه نائل و مفتخر يدان خدمت به فتوحات عظيند و در ميم سبقت جوين امر عظيد در ايم بايآن اقل يملمحفل 

دار گردد يم مکشوف و پديقلد مستعد نزول و نصرت است مردان دالور الزم تا اثراتش در آن اييشوند جنود تا

 ٢۴ران و هم محافل مراکز قسمت يا يو بالجمله محفل مّل .يانته .ردياهل بهاء به احسنها و اتّمها تحقق پذو آمال 

رها دائر شده به وظائف خود يافات نوزده روزه و غيو لجنات و جلسات ضه يز محافل محليگانه اش و ن

 پرداختند.

 انيقمع بهائه به قلع و يشروع حکومت روس
 يان را تصرف کرد و محفل روحانيدو بار معبد بهائ يه حکومت محّلياز قفقاز مروهٴن سال نخست در يدر ا

پس گرفتند و بار  ,در مسکو داده يت مرکزمکوححال به  آن در بادکوبه عرض يمرکز يمحل با محفل روحان

د و باالخره محفل دو تن به مسکو ينرس يسوم حکومت معبد را گرفت و در محفل هرقدر عرضحال دادند جواب

دند که چون خانه مذکور را يشناء حکومت درباره معبد مذکور مکالمه نمودند و جواب يروانه کرد تا به اول

ر از يپ يمردرا که  رد و مالک مذکور بنام داداش عمويگيد به حکومت تعلق ميان بخشياء بهائياز اغن يکي

به حبس نگه داشتند و رها کردند و بار آخر چون از شدت ضعف  يرفته مدتن متقدم محل بود چند بار گيمومن

 يکيگر را ين جهان درگذشت و دو تن ديگر از ايد يخالص نمودند و روز ,ديرس اجلبه قرب حلول  تحولو 

 .کردند آنگاه خالص ,ز مدت دو سال به حبس انداختنديحسن ن يگريمحفل بود و د يمنشن که يبنام مالحس

ت ساخته دول اروپا يبهائد که يکارگران برخاسته بگو يف کردند که در مجمع عمومين تکليالحسپس به م

 تو راگفتند همه  ؟ا نهيد يدانيم يا مرا بهائيد که آياند و او از آنان پرس،ان جاسوس و گماشته آنانياست و بهائ

ا هستم لذا پس يحبس مه يبران آن يو جواب گفت من هم ينيب يم و باز خودت را در حبس ميشناس،يم يبهائ

کّل  يرا خواسته اسام يمحفل روحان گنجه روزی ريئسفرستادند و در  یبرياز سه روز آنان را گرفته به س

گر اجازت يد يند که باريگرد آ يگر در مجمع عموميد يک نسخه نظامنامه گرفتند و گفتند روزيان با يبهائ

ه معبد را ضبط کرده محل را به اداره واگذاشتند و آنچه محفل يثاثچند ا يامّيو بعد از ا يافتاجتماع نخواهند 

 به امد و در بادکوبه نخست در جرائد يدرست ن يجواب ,عرضحال داد يروحان
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 --- ١١۰صفحه  ---

جاسوس اند و با ن حزب از جانب دول اروپ ين که اين مضاميت به ايراجع به بهائ يمقاالت امضای ناشناس

ضه داد که ين عريمسکو چند يبه حکومت مرکز يافت و محفل روحانيباشند انتشار ،يم ست متحد و متفقيفاش

وم يست يد تا پس از بينرس يم و جوابيا اجازه دهند که جواب نگاريرند و يف فاسده را جلوگيعات و اراجيا شاي

گر يس و ديز آن سه رئا يکيکه  يان باالخانيان و سه تن از بهائيهفت تن از اعضاء محفل و شش تن از سائر بهائ

ان کرد که اول چهارنفر از ين بياکبر مردان زاده چن يس محفل بادکوبه عليحبس نمودند و رئ ,محفل بود يمنش

چهارتن انتخاب کردند بعد سه نفر را گرفتند باز احباب , الحال احباب جمع شدهياعضاء محفل را گرفتند و ف

رون صدا يمه شب از بيهمان شب مرا در ساعت سه بعد از نگر انتخاب کردند که در يسه نفر د ,جمع شده

 يس محفليگفتند چون رئ ,را مشاهده کردم ياسينکه خارج شدم پنج تن از جانب اداره سيکردند هم

 يم تجسس کردند مقداريم لذا به مسافرخانه رفتيش کنيان را تفتيبهائ يم با حضورت محل عموميخواه،يم

در آن را باز  ,گذاشته به بخاریه را ضبط کردند و در ورود به تاالر دست يو اثاثکتب و اعداد مجله نجم باختر 

ما را سوزاندند و  بر ضررافته اوراق يا قبل از ورود ما اطالع يگو .ق سوخته شدنجا اورايدر ا :گفتند ,کرده

د که يسينودرخصوص خودم بگفتم هرچه  ,ن مضمون نوشتند و دادند که من امضا کنميبهم. گرم است يبخار

اگر  ,را چگونه امضا کنم ياما بهتان درخصوص ملت ,خاطر شما امضا کنم يممکن است برا ,به ضرر من باشد

سشان يم و رئين کرده باشياط چنيده باشد تا محض احتيد از طرف شما قبال خبر به ما رسياست پس بان يچن

ن نسبت گرم يسم که ايکه من بنو ,بول کردلذا ق ,دهديشان ميه ايجه بر عليمن نت ياضچنان امکه ملتفت شد 

ن از يشش تن محبوس يگر برجايد يق امضاء کردم پس به خانه برگشتم و روزينطريو بد بخاری افتراستبودن 

مردان اکبر  ين بنده عليا يعنيگر که حبس نشدند يگر انتخاب شدند که با سه تن دياعضاء محفل شش تن د

ف نکردند که تبعه ين توقيا ين سه را برايرام محمدزاده نه نفر کامل گشت و ايازاده و آقا جواد باغبان زاده و ب

 يهفتگ يپروگرام جلسه اجتماعدعوت و سؤال از مالک محل معبد و از  يم آنگاه به اداره شهرداريبود رانيا

ل ينمودند و ذکر تبد ,ت که به مسکو رفتيضه شکايو از لوح خراسان که خوانده شد و از عر صالوندر 
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آنگاه  .دينما،يد ميران تبعيد کردند که حکومت شماها را به اينمودند و تهد کلوب يعمارت تاالر و معبد برا

از لوح خراسان و از نظامنامه خواستند و مردان زاده بعد از سه  يو با سواد باسواد تذاکرشانان ياسماء آحاد بهائ

 ياسيو لوح خراسان و نظامنامه به اداره س تذاکرشانسواد  ان از زن و مرد بايکصد و پنجاه نفر بهائي يروز اسام

ک يرا در  يرانيان ايران رود و تمامت بهائيد به ايست روز بايامر دادند که در ظرف ب ,برد و تذکره او را گرفته

 معبد و انيبهائ يگرفتار هٴدربار يو محفل روحانران دادند يشان را گرفته امر به رفتن ايروز خواسته و تذکره ها

 به را گرانيد و اف مردان آنکه از پس يروز چند بالجمله و کرد مسکو به تلگراف يرانيا دشدگانيتبع و گنجه

 خائيلیم يآخونداف و آقا رحعبدالسجاد  و آقا يروحان محفل عضو زرگراف اهللا اسد آقا.فرستادند رانيا

هر پنج  يمحفل باالخان يراف منشن جعفيو آقا حس يمشهد ويردی افحق  يو آقا مهد يمحصل مدرسه عال

فرج آقا  يعنيگران يرا هشت سال محکوم به حبس کردند و د يرا ده سال و بعض يبر فرستادند بعضيرا به س

وب يا نيزو  ياوغل ويردی يز محمدعلياف و نيعباس عل يعضو محفل بادکوبه و عل يانيسال قاسم ساليانی,

و آقا محرم قاسم اف گنجه  يانيسالل احمداف يکائيرزا ميم مان محمودزاده ويسلز يرارسالن اف و نيام

شد ،يترجمه کرد و در مجامع خوانده م يدان مطلع که لوح خراسان را به ترک يان عربيصندوقدار محفل از بهائ

رزا آقا يو استاد م يس محفل باالخوانيراف رئفز صيعباس داداش اف و عز يعقوب اف و عليض اهللا يز فيو ن

 راهم تصرف کردند. يهم گرفتند که فرستند و معبد باالخانرا  يان باالخانيگر از بهائيچند نفر د م اف ويکر

 

 

 ميالدی ۷٣۹١                                                                           ---١١١صفحه  ---

  انيقات بهائييران و تضيا ياوضاع محفل مل
ه که غالبًا با شدت يان مهاجر از روسيرتق و فتق امور بهائ ين برايگاجات سنيد با احتران مصادف شيا يمحفل مل

دند و به محافل مراکز قسمت سپرده شد که از يرس،يالن ميجان و گيو آذربا خراساناز سرحد  يدر پ ياج پياحت

 يجامعه جمع آورس گشت و نقود از ين تاسيئت مراقبت احوال مهاجريند و هم در طهران هينما وارسیآنان 
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ن يمهاجر يبه هر حال مبلغ دوهزار تومان براد که ين رسين اميام يد و از محضر مبارک دستور به حاجيگرد

ه را که يل اثاثيقل کذبهر يمعاذبه در گمرک ران دچار دو اشکال بزرگ شدند اول آنکه ين در ايبدهد و مهاجر

 ,ران رفتهيک به مسقط الرأس خود در ايهر  يستيلت باا دويگرفتند دوم آنکه حسب حکم اوليم ,همراه داشتند

 شد. يم يمتماد يکاريار و بين موجب صرف نقود بسينند و اياقامت گز

ن طائفه از تظاهرات و يابالغ نمودند که ا ,ه احضار کردهينظم ياسيمحفل را به شعبه س يو در طهران منش

ب واقع شوند و اطالع حاصل شد که دو يواّال تحب تعقل کنند يغات دست بکشند و اجتماعات را مطلقًا تعطيتبل

ان در مرکز ين از هرگونه اجتماعات بهائيو ممانعت مامور يريدستور جلوگ ياز اداره شهربان يمتحدالمال متوال

ن طائفه به مقصود خود نرسند و لذا در طهران دفتر يله متشبث شدند تا اينکه بهر وسيد و ايصادر گردات يو وال

 اعضاء دهٴٴٴٴٴار در خانه ها گشته و عيرةالقدس انتقال داده شد و جلسات محفل سيه ها از حظياوراق و دوسمحفل و 

ن نوع به يد و بهميل گرديتعط يار در خانه منعقد شد و مجامع عموميس بطور آنها جلسات و افتي ليتقل لجنات

 همه قسمتها ابالغ گشت.

سد در ينو يبهائ ينظام يخواست خود را در دفترچه اداران چون در مشهد يف اهللا فروغيدر خراسان س

سد و يان اربعه نوياز اد يکيش را بنام يد که خويدستور رسانه خورد و کتبًا يپنجاه تاز ,سربازخانه محبوس شده

منصرف شود و در فاران حکمران به شاه  يرا چندان زنند که از نوشتن نام بهائ يد کردند که ويشفاهًا تهد

که بعمل آمد حکم  يبعلت اقدامات يد را خراب کنند وليرةالقدس و گلستان جاوي امر داد که حظل اهللايخل

 ماند. يرمجريمذکور غ

ح يبعلت تصر ,پرستار بودند يمارستان شهرداريکه در ب يه خانم طاهريو قدس يه خانم سروستانيراز نوريدر ش

 ليتعط ٴٴهٴبخواسته مطال يان را به اداره شهرباناهللا خان بن،رزافضليدند و ميدت از شغل خود معزول گرديعق

شد که  مقرر نيچن چند يجوابهائ و سؤال از پس و کردند تظاهر عدم بنام يروحان محفل يحت يبهائ التيتشک

 .شوند ليتقل پنج شماره به لجنات اعضا دهٴٴٴٴٴدائر و عار يبه نوع س يمحفل روحان

 ن طائفه را بستند.يمتعلق به ا يمتدر کرمان حسب امر وزارت معارف کودکستان ه
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بعضی بر احباب واقع شد و با آنکه از  ير اقدام و عمل مذکور از جانب اداره شهربانينظ يدر رشت و بندر پهلو

 ت حکمت برقرار بود.يالتزام به عدم حضور گرفتند محفل و لجنات با رعا ياعضا محفل روحان از

 يالت امريتشک ,افتير ييچون حکومت تغ يکرد ول يفل را نفچند تن از اعضا مح يدر سنگسر حکومت نظام

د حکمران عوض شد و سرهنگ باقرخان ينکش يدشدگان رخصت مراجعت گرفتند و طوليعود نمود و تبع

انتقال  يبه مدرسه دولت و تالمذه و غيرهم رامدرسه بسته  اثاثيهتعرض گذاشت و  يار افشار حاکم شد و بنايهوش

که حسب يچند زد و هنگام يليس ,هستم يکه در جواب سؤالش از مذهب گفت بهائ يسبحان ب اهللايو به حبداد 

ما  :گفت يسبحان .کنميرا اعدام م د کرد که همه شماين راه تهديبردند در بيت ميرا به اداره امن يحکمش و

 ن امر استيمان به ايو اگر محض ا مينکرد يخالف

 --- ١١٢صفحه  ---

باز  .بردند ,چند به او زده يليپس س  )دهميهمچو پر کاه ارزان م ----دهم يان مک جسد سهل است صد جي ( 

گفت علم و معرفت همه نزد ما است و  يدار فهمند سبحانيدعو ,گرد آمده يچند اّم ينفر :حکمران گفت

ناسزا گفت  يحکمران نسبت به حضرت عبدالبهاء سخن .دنديرس تيشدند تا چون قرب امن يو بر يگران عريد

 لذا يگو من رهٴدربا يآنچه خواه ,يندار ين سخنيبدو خطاب کرد که به محبوب من حق چن يو سبحان

 آن بر لگد و مشت با چندان خودش اتفاق به تيامن ياعضا تمامت داد امر ,شدند مذکوره اداره وارد نکهيهم

ک يرا به حبس تار يوگشت پس فرمان داد  يجار ينيو خون از ب داثر کر يرو و سر در که نواختند مظلوم

ان را محض ابالغ خبر به يآقا رحمان يرزا حاجيفورًا م يخواب ندهند و محفل روحانانداخته خوراک و فراش 

کذبه به  ياخبار و معذلکف نمود يساعت توق ٢۴ان را ياکبر رحمان يگر عليد يروانه کرد و روز يمحفل مل

ان را ياکبر رحمان يعل از پنج روز ن فئه را خواست و پسيد چهار تن از ايمرکز خود در طهران خبر داد و تبع

نزد دو تن  ,را تحت الحفظ از سمنان به سنگسر آورده يرزا جالل اعظميبه محبس کرد و آقا م ينزد سبحان

تا آنکه تلگرافات تظلم  ,ف کرديمذکور حبس نمود و پس از هفت روز تحت الحفظ به سمنان برگردانده توق

ن يد که محبوسيحضرت شد و امر رسيمرکز به اعلم يمق يان سنگسرين و از جانب بهائيوساز جانب عائله محب
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و آقا  يب اهللا سبحانيان و آقا حبيرحمان آقا يرزا حاجيهذا م يو بناء عل .نديايآزاد گردند و خودشان به طهران ب

 ک مترتب نگشت ياثر ّيه،شانمتوالات يبند طهران گشتند و بر شکا يان پاياکبر رحمانيو عل يرزا جالل اعظميم

قطعه اسم اعظم  ,رةالقدس درآمدهير کردند و به حظيان تحقيبه بهائ تين امنيآباد اراک ماموره شاهيو در قر

مرتکب منفصل از خدمت  ,شده يريات آنان جلوگيوار را شکسته و خراب کردند و از تعديشده بر د يگچکار

 د.يگرد

د يجد يخ حسن برهانيان را مانع شدند و شياجتماعات بهائ يشهربان سيز حسب ابالغ رئيو در کرمانشاه ن

 افت.يمهاجرت به خرم آباد نمود و در آنجا وفات قرار گرفت ناچار  ير و تمسخر اهاليق چون مورد تحقيالتصد

 يد را بهائخو استخدام اوراق در چون ,شود مستخدم هيمال هٴخواست در ادار يثابتن يو در قائنات غالمحس

ک آقا محمدجواد يه خرمازرد وامق از توابع مراغه به تحريشت از استخدام مذکور ممنوع گشت و در قرنو

ن طائفه هجوم کرده به يا يب ششصد نفر اجتماع نموده به باغ و زراعت و گاوبنديقر يتيشمس العلماء جمع

 د.يد گردال خسارت واريش از چهارهزار ريغما بردند و اشجارشان را قطع کردند چنانکه بي

ح ير کرده غالبًا به تلويتحق ينسبت به اطفال محصل بهائ و هم معلمينشانره اطفال محصل مدرسه يز و غيريو در ن

 .ح سخنان زشت بر زبان راندنديبنام و تصر ياگه

 يانشهرب به اهللاظهور و گفت ستيناشا يسخنابهٰي  امر به نسبت يسبحان اهللاظهور امتعه کهٴدر د يو در بندرشاه تن 

و هم به جرم  .دنديف نمودند و چند بار به شهر گرگان کشيظالم مجازات و توق يتظلم کرد و متظلم را بر جا

 ف کردند.يتوق ياز احبا را ساعات يام رضوان برخيل در ايتعط

مشتغل  يست سال به خدمات دولتيرا که مدت ب ين عالئين طائفه را خصوصًا آقا حسيچند از ا يو در کاشان تن

ک ينات با يس تاميرئ يز از جانب اداره شهربانيت منفصل از خدمت کردند و نيح به بهائيد به جرم تصربو

رةالقدس رفته ابواب حجرات را ممهور نمود و ابالغ داشت که به موجب دستور صادر از مرکز يپاسبان به حظ

 د بشود.يدر آنجا اجتماعات نبا

 --- ١١٣صفحه  ---
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 رانيان ايبهائ يمل ين محفل روحانيچهارم
 

ران يان ايبهائ يمل ين محفل روحانيچهارم ,بود يبهائ ۹۴م که سال  ١۹٣۷ه ش  ١٣١۶ه ق  ١٣۵۶ن سال يدر ا

انتشار داد  ,ر کردهين و امضاء مبارک محفل تکثين زين خط نورالديه مبارکه صادره را به عيافت و ابالغيانعقاد 

 يرحمان يامنا آن يميتقد ٴهٴضيانه عريداهللا بنيران شيان ايبهائ يمل يطهران محفل مقدس روحان : "غيقوله البل

 و واصل فداه ارواحنا امراهللا يول حضرت اقدس ساحت به ١٣۰۶ بهشتيارد مطابق ۹۴ شهرالجمال ٢ مورخه

 معلوم انور محضر در کامًال گريد مطالب و دهيجد سنه يمل يروحان محفل انتخابات به راجع مرقومه مشروعات

مفيد را نتائجش يالزم و واجب ز يش از هر امريثبات و استقامت ب اميا نيا در سيبنو فرمودند ديردگ واضح و

دات دشمنان و يحد و شمار و تهديد است و موانع و مشاکل بيقات شدييل هرچند تضيو اجرش عنداهللا جز است

دد و آنچه آمال اهل بهاء است ده حّل گرين مشاکل عديه ايبيبه وسائل غ يد و متتابع وليمنان متزايدسائس اهر

 .من بر کل بوده و هستيةاهللا غالب و کلمه اش نافذ و قدرتش قاهر و امرش مهدرد اراين تحقق پذيدر آن سرزم

م مقدس خواهد يدر آن خطه مبارکه و اقل يو بروز ظهور هه چيدات الهييخواهند نمود که تا ٴهٴظب مالحيعنقر

ن عبد کرارًا و مرارًا در ينان دهند که انچه ايند و اطمير نمايب و تحذيق و داللت و ترغياران را تشوينمود 

رمکذوب يان گردد و اّن هذالوعد غيد نموده مکشوف و عياز قبل و بعد بشارت داده و تاکده يب عديمکات

 يبنده آستانش شوق .ديگرد ٴهٴظن مالحين زينورالد ١۹٢۷جون  ۹۴شهرالنور  ٣د يحسب االمر مبارک مرقوم گرد

 هيان در روسيد بهائيد و اتالف و تبعيقات شدييتض

د تبعه دول خارجه از حدود ممالک واقعه تحت يتعرض و تبع يبنا ير شوروين سنه حکومت جماهيدر اواسط ا

 آحاد و عائالت داده قرار قهيمض تحت را يرانيا انيبهائ باالخص و گرفت سخت رانيا ٴهٴعنفوذ خود نهاد و بر تب

ک ين هنگام يعشق آباد را که ا يتمام ذکور و اناث بهائ يران بازپس فرستاد و اساميبه ا يرگيبعد د يکيرا 

 ياجتماع با حضورداشتند  يالتيتشک يک لجنه و جلسات خصوصيست و يهزار و چهارصد خانوار بشمار بوده ب

شه از مشرق ياند ران کردهيد اتباع اياز تبع ينيش بيقبل پ يدو سه ماهچون  يلجنات بگرفت و محفل روحان
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د که ين مضمون رسيب به ايقر يف کردند و تلگرافيامراهللا کسب تکل ياالذکار داشته از محضر حضرت ول

الجرم فرمودند  تبعّيتل يد و اجازت تبديمتوسل شو ,له باشدياست بهر اقامت به هر وس يشانيحرکت موجب پر

اجازت  ,نسبت به مشرق االذکار کرده يه مندار عالقهظفرستاده ا يبه حکومت مرکز يعرضحال يمحفل روحان

مه شب در عشق آباد از جانب يسه ساعت بعد از ن ١٣١۶بهمن  ١۵د و بالجمله در يجواب نرس يدند ولياقامت طلب

 يآقا مهد ,يرزاجالل رحمانين نام و نشان ميهشت تن بدف کردند که يان را توقيتن از بهائ ٢۶حکومت 

آقا  ,يديشه يآقا محمد عل ,اکبر حسن اف يعل ,ياءاهللا رشتيض ,نيز دکترعباس ,ٴهٴيآقا غالم بشرو ,يهمدان

م از اعضاء محفل چون در يل بسياسمع يحاج بودند و فقط يدر آن سال اعضاء محفل روحان يک قدسين بيحس

ن ير ما بدند که دير گردياسفند هشتاد نفر از احباء دستگ 4گرفتار نشد و تا روز  ,بود يران متصديقونسولخانه ا

بودند و از  ياصفهان صّرافن ين تاج خانم بنت آقا غالمحسيگر زرينا و ديمه خانم بنت سمعّل يکيآنان دو زن 

 در يبهائ نيمحبوس دهٴٴٴٴٴان رفت و تا دوازده اسفند عيه قابل توجه از مينه و اثاثياز نقد ياريشان بسياز ا يخانه برخ

 ٴهٴعتب از اف صالح اکبر يرعليم و يسکيکوجورل بک نيحس جز به که ديگرد بالغ تن شصت و کصدي آباد عشق

 يرةالقدس را بسته و مهرش کردند ولير شدند و صالون حظيرقند و تاشکند هم دستگسم انيبهائ و بودن رانيا

به شاه شدند تا درضمن هشتاد نفر  رانيا يماند و منتظر عرضحال محفل مّل يعشق آباد بر جا يمحفل روحان

 د محفل يتن اعضاء جد مذکور نه

 --- ١١۴صفحه  ---

ت قرار گرفتند يشان بود به عضويبا ا نسبّيتت يآنکه اکثر يسابق محفل برا ياعضا يکه بعد از گرفتار يروحان

به حبس رفتند و باالخره کار  يدر پ يسوم و چهارم پ ين منوال اعضاء محفل روحانيز گرفتار گشتند و بر همين

د يل گرديشدند و الجرم محفل تعط يران نفيز به اير نماند و آنان نيجال جز چند تن مرد پد که از ريرس يبه جائ

محفل طبق  يماندند به انتخاب اعضا يان برجاياز بهائ يد رضوان برخيو جامعه در نظر داشتند که هرگاه تا ع

دو شب  هفته در السابق يف ماک يعموم اجتماع فقط بودند يبرجا رجال دهٴٴٴٴٴند و تا عيه مبادرت نمايمقررات امر

ان يبهائ ۴۵ز از يپرداختند و در مرو نيگشت و در اسحار به تضرع و مناجات ميدر صالون مشرق االذکار منعقد م



 

 

188 

188 

 راميبا و انيپوست در و شدند گرفتار يهمگ بودند معدود دهٴٴٴکه ع و در تجن و قهقهه ف کردنديچهل تن را توق

 وارد شانيا بر مشقت و شدت تينها محابس در و کردند محبوس را يعجم و يروحان محفل ياعضا هم يعل

افتند و ي يه نميتهو يشبانه روز هر در چند يقيدقا از شيب نيالمحبوس متراکم قيض اريبس يفضا در چنانکه شد

و  د در محبس مرو افتاديفوئيت يماريخوردند چنانکه ب يده هميپوس ينيب زمياه و آب کلم و سيوسته از نان سيپ

 ,کرده جدا را انيبهائ محبس آباد عشق در و بودند يبهائ شانيا از تن شش باالخره و تن سه که شدند تلف دهٴٴٴع

ده عشق آباد راجع به يستم کش ,قه افتادهيان به مضيمتعدد از بهائ يهرچند نامه ها و دادند قرار تنگ اريبس يمحل

از  يل زاده که خود و برادر و بعضير نبيرزا منيا باز نامه از منجيدر ا ,ميثبت داشتت و علت آن واقعات قبًال يفيک

د کردند و يرا تبع يپرتو مدخانمحرزا يقوله م :گردديماذکر ثبت م يدًا عليدند مزيبستگانشان از آن مصائب چش

که  دارند اغلب آن مواد يبه مّلت داده که امضاء و مجر تخمين تمام ماّده استه که شامل يدر عشق آباد اخطار

د ياز آن مواد که مخالفت شد ياجراء داشتند اما بعض ,ان قبول نمودهيت نداشته بهائيد با اصول بهائيمخالفت شد

د يبا يمحفل روحان ين بود که انتخاب اعضايدند من جمله ايان داشت از قبولش امتناع ورزين وسائل بهائيبا قوان

سند به  يت بهائن بود که مّليو من جمله ا يمخف ينه به رأد باشد يو به کاند يعلن يبه رأ کمونزیمطابق قانون 

د موسسات و يمنحل گرد يان محفل روحانيت آراء بهائيا به اکثريو به حکم دولت  يدولت بدهد که اگر وقت

االذکار و ن بود که مشرقيمن جمله ا ,صرف کندرا دولت ضبط و ت يعمارات و مخلفات راجع به ملت بهائ

گزاف مال  يمبلغ ,د از دولت اجاره کردهيرا با يدفترخانه و تمام عمارات راجع به ملت بهائ ن ويصالون و مدرس

بنام لجنه  يانجام خدمات ملّ  يبرا يحق ندارد که اعضائ ين بود محفل روحانيبدهند من جمله ا بدولتاالجاره 

خدمات موکول به او  ن و انجامييک شخص مخصوص تعيک لجنه ي يبه جا يهر خدمت يد برايبا ,انتخاب کند

امراهللا بود و  يو دستورات حضرت ول يامور مخالف تام با منصوصات اله ياين دستورات اوليگردد چون ا

ن ير بوده و چنيف خود متحيآنجا در تکل يا ساخته شد لذا محفل روحانيان دنيمشرق االذکار به اصول بهائ

درب . قات افزودندييشتر به قهر افتاده بر تضيدولت ب يايرا که دولت خواسته امضاء ننمودند و لذا اول ياسناد

اط مشرق ياجتماعشان را در ح يحت .ف نمودنديتوق ,را بسته پلمپ نموده يمشرق االذکار و عمارات مکتب بهائ
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ف يتوق ,شد،يم يد مولود حضرت بهاءاهللا متفرق کردند و هرچه تلگرافات از محفل روحانياالذکار در ع

 کردند.يم

 رانيان در اير بهائتعرضات ب
 ياالوليوم پنجم جمادين طائفه در ينکه اياان را به جرم ينه نفر از بهائ ين سال در سنگسر اداره شهربانيدر ا

ت شده يو جد ياستخالص سع يخانه که برا رف نمود و ديتوق ,ل کار کردنديتعط ,ن را بستهيمغازه و دکاک

 جعبه را گرفته صاحب خانه  ,شده ش داخل خانهيجعبه خشک انداخته و بعنوان تفت

 --- ١١۵صفحه  ---

ان چوبداران ين صادر آقاياست وزراء دادند و جواب چنيضه به رين عريف نمود که بستگان محبوسيز توقيرا ن

ل روز يبه علت تعط طرف شهربانیف عده از بستگان خودتان در سمنان از يراجع به توقسنگسر در جواب نامه 

جرم  ,ن شده استين که در نظامنامه معيمع ير از روزهاين به غيل و بستن دکاکيشود تعط،يرماه اشعار ميت ١٣

 س الوزراء محمود جم.يشود. رئيمحسوب م

ان حمام يافتند و چون بهائيزم ها خفه ين هيپزخانه ب،کوره درپز را ،خرداد محمد نام کوره ۷زد شب يو در 

را که مباشر حمام  يس محفل روحانين رئيک آئيدند سلطان نپز مذکور طرف معامله بو،ساختند و با کوره،يم

را  ين ويدادند و مامور يبه اداره شهربان يت و افتراء از ويامضاء به شکا يب بيمتهم به قتل نموده و مکات ,بود

 يک خوانده و عده از اعضاء و برخيز شريرا ن يو جامعه بهائ يف نمودند و سپس محفل روحانير و توقيدستگ

ن همهمه و زمزمه افتاده ين و مفسديو متعصب ين اهاليب ن طائفه را بهر استنطاق بردند و در مايف ايعاراز م

 جه نداد. ينت ين واقعه شهرت دادند و اقدامات بستگان محبوس و محفل مليان و ايدرخصوص بهائ

ک ها يتهمت ارتباط با بلشو ختند وين طائفه رياز ا يبعض يران از توابع به خانه هايه قره شيل و قريو در اردب

آور معاون ادره پست و ،ز منتقل کردند و صادق بختيرا به تبر يه و عضو محفل روحانيس ماليرئ يمانيزدند و ا

ق محفل ين طريت دادند و بديگر ماموريد يز به محليرا ن يقانياکبر ا يتلگراف را منتظر خدمت ساختند و عل

 ل نمودند.يآنجا را تعطه يه موسسات امريل و کلياردب يروحان



 

 

190 

190 

 يشده بود و برخ يمان بهائيفائز به ا يشمس ١٢۹٢که به سال  يه در شهربانيپا يمانين اينکه عبدالحسيو نظر به ا

ع گشت و يمان بديآن محترمه موفق به ا يرد ولياش طالق گ،نش تعرض و اقدام کردند که زوجهيمالها هم منتسب

ن امر يان مساعدت و به ايشد و همه جا با بهائ يداخل در خدمت شهربان ينمايد و ايبا شوهر معاون و مساعد گرد

ن سال به سنگسر رفت و با سرگرد ين ايدر فرورد يت ادارين هنگام که از طهران حسب ماموريخدمت کرد و ا

ا ن آقيمصاحبه نمودند و در صبح روز جمعه در خانه حس ,افتهيان حضور يجمع بهائب قصد ينو حکمران نظاميسم

ز صورت يرزاد به مالقات احبا رفته در آنجا نيگرفته و عصر همانروز به شهم ياجتماع يصورت فتوغراف يثابت

احمد  سرگردرزاد يشهم يس شهربانيعودت به سمنان و طهران کرد و رئ يمانيگرفتند و ا ياجتماع يفتوغراف

طهران نوشته نسخه از صورت  يشهربان به مرکز يمانيت از ايت و سعاين طائفه داشت شکايکه عناد با ا يداور

ن يمحبوس نه تنت و تظلم يکه به علت شکا قيسی امام يد محمدعليس ياورمذکور را بفرستاد و لذا  يفتوغراف

را  يمانيش گرفت و ايان را به تجسس و تفتيبهائ يب کرده خانه هاين مذکور در سنگسر بود واقعه را تعقيمظلوم

منتظر خدمت  و از شغلشدند يدت شنيمان و عقياقرار به ا يو باالخره از و دنديدر مرکز تحت استنطاق کش

 نمودند.

 ارک در ارض اقدسٰبون و ُمُمْيازدواج و اقتران َم
ن صورت يه آن حضرت به ادافت و تلگراف از واليار ساده مبارک وقوع ين سال خبر بشارت ازدواج بسيو در ا

ل را امة يل جليد اکلياران ابالغ نمائيامراهللا را به  ين حضرت ولاقترا يبشارت عظم -انيپارس يروحان :ديرس

مارچ  ٢۵ - ه)يائي(ض .ل فائزکسِوَم سسيستر و مه دو خادم جانفشان آستان مقدس ِميصب ,ه خانميالبهاء روح

١۹٣۷. 

 غصن اکبر يرزا محمدعليدرگذشت م
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ا عّک يدر بهج ابهٰي  ثاق يعهد و مغصن اکبر مرکز مخالفت و نقض  يرزامحمدعلين سال مرگ ميز در ايو ن

ن و امضاء ين زيرزانورالدين خط ميم مبارک صادر و واصل که به عيت عظيغاه ع بين مناسبت توقيبه اواقع که 

 و هذه مهيمن ذلک السفر العظيم. (جای ثبت توقيع مبارک )  دينشر گرد تکثير ومبارک از طرف محفل 

 

 
 ---١١۶صفحه  ---

 قات آنانييران و اوضاع آن و تضيان ايهائب ين محفل مليپنجم

 
ت اوضاع يمحض عدم صالح ,بود يبهائ ۹۵که سال  ميالدی ١۹٣۸  .ش .ه ١٣١۷ه ق  ١٣۵۷ن سال يو در ا

 -٣,فروتن -٢,ورقاء -١: يعني يشان اعضاء محفل مل يکتب يندگان در طهران نشد و به رأياجتماع نما يکشور

نمونه  ين شدند و برايمع يزداني -۹ ,احمدپور -۸ ,نين اميام-۷ ,يعيبد -۶,يشعاع عالئ -۵,افروخته -۴,فاضل

متحدالمال چون  يد محرمانه فورينما،يت ميدولت کفا يمتحدالمال رسمن صورت يقات اهل بهاء همييتض

از افسران  يبعض ,دهياز قسمتها مشهود گرد يده ساله ارسال يش تعرفه هايو تفت يدگيکه ضمن رس بطوری

به  يکه فرقه بهائ ين و مذهبيدارد که د،يهذا حسب االمر شاهانه ابالغ م ياند عل،د نمودهيق يرا بهائمذهب خود 

ند يذکر نما يضمن تعرفه ها در مقابل مذهب کلمه بهائ يستيچ وجه نبايت ندارد و بهيرسم ,دهند،يخود نسبت م

 يد بفوريشود باياز طرف آنها مکه  ين تظاهريد بشود و کوچکترياز طرف آنها نبا يچ گونه تظاهراتيو ه

گر برخالف دستور صادره يا موارد ديکه در تعرفه خود و  يو به مرکز راپورت گردد افسران يريجلوگ

فه دوره خدمت خود يخارج و مانند سرباز وظ يهستند از خدمت افسرفه ياگر وظ يستيند باينما يتظاهرات بهائ

ف باشند تا تمام يدر توق يپس از خلع شئونات افسر يستيبا ,ستنديفه نينموده مرخص شوند و اگر وظ يرا ط

افت که يمسترد دارند و بعد بروند و مخصوصًا اوامر شاهانه صدور  ,را که دولت در حق آنها نموده يمخارج



 

 

192 

192 

رفته شود يد از آنها پذيب هم نباين ترتيک نوع تظاهر است و اين مذهب ييتع ينه برايگذاردن محل معد يسف

ل ستاد ارتش يند کفيد نمايرا در تعرفه خود ق يان و مذاهب رسمياز اد يکيتوانند اسم يش فقط مافسران ارت

نات مرکز که يک تاميس شعبه يو رئ يعضو محفل مل يعيرزامحمودخان بدين سنه ميو در ا يسرلشکر ضرغام

 ن جهان درگذشت.يه بود از ايت فعال در خدمات امريان طهران و بغاياز بهائ راممع يرزاعليم يپسر حاج

 هيان در ممالک روسيده بهائيقات شدييل تضيتفص
چنانکه ذکر شد  يشيه و مآل اندياط از انقالبات داخلين الدول و احتياوضاع ب يشانيه نظر به پريحکومت روس

 تشد قيطر و افتهي ينيبدب نظر رانيا ٴهٴعنکه اتباع عموم دول را از قلمرو خود خارج نمود نسبت به تبيدرضمن ا

و جفا وارد ساخت صدها نفوس را حبس  شدت تيغا خود ٴهٴعو تب يرانيان ايبر بهائ آن ضمن در و گرفت شيپ

ل ين طائفه را تعطيو اجتماعات ا ياء و ثروت ها را ربودند و محافل روحانيد نمودند و اشيار و تبعيو آزار بس

آنگاه در گنجه  مروهنخست واقعات مذکوره در ه متعلقه به جامعه را تصرف نمودند و يکرده مشرق االذکار و ابن

مشرق االذکار عشق آباد و صالون بادکوبه  يواقع شد و تا مدت يان و باالخانيسال و کوکجای و خللی وس يو تفل

منحل  يد و حبس اعضاء محفل روحانيافت تا در بادکوبه به علت تبعيبرقرار بود و کم کم عده ذکور نقصان 

هذه در مدت  يز بدانگونه سلوک نمود و بناًء عليد نيحکومت نسبت به اعضاء جد د ويد گرديتجد يشد ول

صالح بهر انتخاب موجود نبود پنج گر ذکور يد و بار سوم چون ديانتخاب گرد يحانهفت ماه سه بار محفل رو

ه و ينشان به رتق و فتق امور روحايتن از مومنات نامزد انتخاب شدند تا به مجرد حبس اعضاء محفل بر جا

 دنديطلب را انيبهائ رهٴده محفل شمايحکومت از اعضاء جدن پردازند و چون ين و محبوسياحوال مهاجر يپرستار

صد و چهل و چهارنفر شد که اغلبشان کي سال جدهيه از متجاوز آحاد شمار نمودند ميتنظ که هياحصائ مطابق

 اناث 

 ---١١۷صفحه  ---

ن طائفه که در دوائر مشغول به خدمت اند استفسار و يفرد فرد ذکور اب داد که يترت يئتيو حکومت هبودند 

 ,خبر ماندنديکسال از مردانشان بيمان نمودند و نسوان که در حدود يم اقرار به اياستنطاق و همه بدون خوف و ب
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گر اپرداختند و زنان حاضر شدند که  يو فداکار يدلسرد نگشتند و لسانًا شکرگذار و عمًال به خدمتگذار

ن شش ين و مبعدين محبوسيند و از مابيشان استقرار جويان بردارند برجايتمامت ذکور از اعضاء محفل را از م

ذکر قتلشان از جانب  يشان معلوم نشد و بعضياز ا يو اخبار يآثار يتن از بادکوبه و شش تن از باالخان

مساعدت و اعانت نسبت  يجامعه بهائو  ين بود که محفل روحانيده ايقات شديياز تض يکيحکومت نمودند و 

د داشته يگر نبايکديان تعاون و تعاضد به يرا به موجب قانون حکومت اهل اديتونستند زين نميبه عائالت محبوس

د و چون يمنطبق با قانون کرده تمسک نما و عناوينیباشند و لذا محفل ناچار شد در مساعدتشان به طرق 

ز مشرق يز محبوس نمود اداره مجالس و نين طائفه را نياز نسوان ا يحکومت عشق آباد تمامت رجال و برخ

شوند با يد ميب همه تبعيدانست عنقر،ينکه اعضاء محفل ميافتاد چه نظر به ا ماندهنسوان آزاد دست االذکار ب

 ين جهت بود که محفل روحانيد و به ايمراجعه نسوان به محفل اداره مشرق االذکار به عهده شان واگذار گرد

گر را هم به نظر گرفتند و محافل يد ين منظور روانه عشق آباد نمود و دو نفرياز احباب را به ا يبادکوبه مرد

د و ياعانات احبا به محفل قطع گرد يافت چه از طرفيده يقه شديمض سرمالی ومخصوصًا در عشق آباد  يروحان

از جامعه ملت محض عدم تصرف در مشرق  ٴهٴظات باهين حکومت از افراد و ماليات سنگيگر ماليد ياز طرف

ن يمحبوس يامانات خوراک ياد ارسال اعانات و بسته هايف روزافزون محفل خصوصًا ازديگر مصارياالذکار و د

د که عده چهل نفر مسلح از طرف حکومت مشرق االذکار را احاطه يد و باالخره خبر رسيرقابل تحمل گرديغ

ن ين در آنجا جمع و امانت گذاشته بودند ضبط کردند و در مابيو محبوسن يکرده الواح و آثار را که مهاجر

داشتند و آقا يم يمجر يسخت يمحفل روحان يش از همه نسبت به آقا جواد باغبان زاده منشين بادکوبه بيمحبوس

کسال بود که از کار ينمود و مدت يس هم ميدر بادکوبه کرده و در دائره نفت تدر يل مهندسيجواد تحص

زاده را پس ،مختلفه حبس کردند باغبان يبادکوبه را گرفته در محبسها ينداشت و چون احبا يج شده اشتغالخار

عباس محمدزاده هم حبس ساختند و پس از ده روز باغبانزاده را به اداره  يل با آقاياز چند روز به محبس بائ

 يبود شب ليام که در محبس بائيدر آن اافت و يخانواده اش از او خبر ن يحت يبردند و بعد از آن احد ياسيس

الحال مستخلص باشد و او بگمان  يسد تا فيشان بنويبرا يبردند و خواستار شدند که کتاب ياسيرا به اداره س يو
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د معلوم شد که ه دادنينکه ورقه سؤاليرفت و همياو است پذ يدر معلومات تخصص ينکه مقصودشان کتابيا

ده به يعد يضه هايلذا رد کرد و بر او سخت گرفتند و عائله اش عرباشد يم تيه بهائيعلبر يمقصودشان کتاب

گر يدا نکردند ديپ يبه محل حبس دسترس يافتند حتيدرست ن يمسکو و بادکوبه دادند و جواب يادارات مرکز

ان نوشته و امضاء يخواستند از بهائ،يز آنکه اعضاء حکومت به ضرب و شکنجه و آزار مياز اعمال شگفت آم

 ياسيان بادکوبه را پس از چند روز حبس به اداره سيرند از آن جمله محسن ناصح زاده از بهائيبگ يجاسوس

ان در محال يبهائ يست ها بوده و امضاء کند که سعيفاش يجاسوس ,ف کردند که اقرار کنديق و تکلييده تضيکش

دارند اخالق اطفال را  يارس سعدر مد ين بهائيرساندن به حکومت است و آنکه معلم ضربهشان يخدمت ادار

کل يرا به قصد هالک زدند آنگاه ه،ينمود و تجافیبرگردانده از حکومت متنفر سازند و چون آقا محسن 

و اول مالقات با عائله اش دادند  ,کرد يبه بهبود يکه حالش رو يضخانه بردند و پس از مدتيمر مصدومش را

 دو چون داشت يمعلم شغل و بود روس حکومت ٴهٴعتب از که خانم هيروح زادهباغبانهٴ ران آوردند و زوجيبه ا

را از شغل منفصل يتذکره را عوض کرد ولذا و ,ان شديرانيد ايمذکور باغبانزاده شروع به تبع داستان از پس ماه

 سرپرست با  يکار و بين ماه بيچند يکردند و آن عائله چهارنفر

 --- ١١۸صفحه  ---

نه ساره خانم مادر باغبانزاده  يول .بادکوبه خواست کمک کند يردند و محفل روحاناء خانه معاش کيفروش اش

از  يکين ساره خانم ياء خانه معاش گذراندند و همياش يرفتند و به فروش مابقيه خانم زوجه اش نپذيو نه روح

مختارخان  ادرتق و فتق امور نامزد نمود و پدرش است يبادکوبه برا يکه محفل روحان هٴ استنسوان مذکور

 بادکوبه شد. يه مشرق االذکار عشق آباد از جانب محفل روحانيمامور حفظ اثاث

 

 ن کشوريران و اوضاع امر در ايان ايبهائ ين محفل مليششم

 



 

 

195 

195 

ز مانند سال گذشته محفل ين ,بود يبهائ ۹۶که سال  ميالدی ١۹٣۹. مطابق با ش .ه ١٣١۸ه ق  ١٣۵۸ن سال يدر ا

گانه نداد و دستور صادر نمود تا توسط  ٢۵ندگان يبه اجتماع نما يرأ ياوضاع کشور يابه علت عدم اقتض يمّل

آقا -١ :باا انتخبت آراء همان اعضاء سال گذشته يجه اکثريش را فرستادند و در نتيخو يره اوراق رأيمسافر و غ

فاضل  -٢استيربه  ين شدند و محفل مليمع يعيرزا محمودخان بدياهللا م يمتصاعد ال يبرجا يدمحسن اساسيس

اکبرخان فروتن و  يرزا عليم -۴بودن  يونس خان افروخته و منشيدکتر  -٣است يابت ريو ن يمازندران

ه ادامه داد و در وسط سال به علت يمانند سنوات سابقه به جلسات رسم يآقاشعاع اهللا خان عالئ -۵ يصندوقدار

انتخاب قائم در مقامش صادر گشت و اوراق آراء ه محفل به تمام اقسام راجع به ين ابالغين اميصعود ام

  .دين گردين خان فتح اعظم معينورالد -۶ت آراء يد که حسب اکثريندگان رسينما
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سن ُمح -٣عظم نورالدين فتح ا -٢ثاق ميثاقی عبدالمي -١مراجعه شود. ايستاده  از راست به چپ  ٣٢۵يام بهائی ( به شماره پ

ونس دکتر ي -۸فاضل مازندرانی  -۷علی اکبر فروتن  -۶ولی اهللا ورقاء  -۵از راست : زدانی نشسته احمد ي -۴اساسی 

 )ميالدی. 1939بديع مطابق   ۹۶ (– شعاع اهللا اعالئی) -۹افروخته 
 يبرا يليمحمد خان نب،يرزاعليغ امراهللا نمود و ميدات مبارکه اهتمام در تبليو محفل از آغاز انعقاد به موجب تاک

ه و يبازآمده به مساعدت ماد يتجارت به کابل رفت و بعد چند يوان خدمت در بانک و تصدن منظور بعنيا

ن در داخله مملکت يگر مبلغيق هندوستان به کابل برگشت و دين با عائله از طرياز مومن يه محفل و برخيمعنو

بوشهر  يکه سراچنانعمل آورد ه ب يز خدمت بزرگياع اماکن متبرکه نيت نمودند و محفل در ابتيو جد يسع

ه محل اقامت حضرت و مدفن حضرت قدوس در يز چهاربرج رضائيمحل اقامت و تجارت حضرت نقطه و ن

ن اصطکاک امور ين سال در مابيشد و در ا يداريرها خرين و غيبابل و خانه محمودخان کالنتر محبس قرةالع

اهتمام  ,که مقدور داشت يتا حد يت بود و محفل ملّ يدو موضوع حائز مقام اهم ياهل بهاء با مقررات دولت

شش ماه که در تمامت مملکت موجب  يبه دادسرا و حکم به حبس ال ين بهائيبنمود نخست جلب متزوج

ق خارج از حدود ادب و يد و جوانان از ذکور و اناث را در محاکم حاضر و غالبًا به طرين فئه گرديدر ا يجانيه

ف و يحکم توقا عدم اطالع به دائره ثبت يز قانون ازدواج در محضر کردند و بنام تخلف ا،يم ياحترام بازپرس

گاه نگه ،احوال زنان را در توقف يصادر نمودند و بسا در ابتدا يت از حقوق خدمات دولتيحبس و محروم

ا شده در محکمه يمه يضمانت مال يان براياز بهائ يمخصوصًا در طهران به اقدامات محفل جمع يداشتند ول

مجتمع ساختند  يده نقوديرا محفل طلب يخواستند جمع يد در عمل ضمانت نقديند و چون به تشدضمانت کرد

 و روزان شده منتخب نيمتزاوج به مساعدت يبرا دهٴٴٴز عيکه عنداللزوم در محکمه به امانت و ضمانت بسپارند و ن

 صالح نوع هر به را واقعه که شد درخواست دولت اءياول از کتبًا و شفاهًا آنچه و دنديکوش امور اصالح در شبان

نکرد و  يريند تاثيرهما حل مشکل نمايو غ ينيد عنوان بدون يمحضر اي يمخصوص محضر سيتاس به اي بدانند

رد و يو ثبت گاز محاضر ازدواج صورت  يکيدر  يستيد داشتند که بايالعموم تاک،يدرصورت ظاهر وکال و مدع

از مواد قانون مصرح گشت که جز  يکيدر  يان چهارگانه بود و حتياداز  ينيمتعلق به د يآنکه هر محضر يبرا
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در آن دفاتر ثبت شود و در تمامت سال افکار  يرممکن بود که ازدواج بهائيرند غيانت مربوطه را نپذيروان ديپ

 و  يت مالين امور و خصوصًا تقويمحافل غالبًا در حل و عقد ا

 --- ١١۹صفحه  ---

س محفل ين رئيک آئيسلطان ن يعنيزد ين يموضوع متهمگريصرف شد موضوع دن يبه محکوم تنسب يروح

و صرف  يره که به دسته بنديو غ يريمحمدطاهر مالم ياز حاج محفل اعضاء از گريد دهٴٴٴآن بلد و ع يروحان

ل يقات وکين ادارات طهران حسب تحقيو مداخالت معاند يتيک آيزد و تحرين ين معانديمال از جانب متعصب

ه و باالخره در محبس قصر يدر محبس نظم يبه طهران آورده چند ن شدنديمع دانو معاون و م قاتلنطق مست

نداد و آنچه از جانب محفل و  يکردند ثمر مراسالتقات و اقدامات و يف گشتند و هرچند وکالئشان تحقيتوق

ان مطلع ياز بهائ ينداد و برخ فائده ,ره مذاکره کردنديو غ يدادگسترر ينفوس مهمه که مراجعه شد با وز يبعض

دند و در تفقد و يکوش يتمام هم ين شدند و با شتابزدگين خصوص معياقدام در ا يو فعال از جانب محفل برا

 ن از جانب محفل اقدام کامل بعمل آمد. ين مظلوميخاطر محبوس پاسمراعات 

در کاشان آنگاه در طهران شروع  آحاد کشور نمود و نخست يران شروع به سرشمارين سال دولت ايو هم در ا

ان از يتعرفه معذلک بهائ ٴدر ورقه فقط چهار دينن ييد مکررًا ابالغ داشت که باوجود تعيکردند و محفل تاک

 ن کردند.يد کنند و چنيق يبهائ و صريحده يه نورزين خود تقين و آئيح به ديتصر

او  يدرگذشت و در جا ياهللا و عضو محفل ملن حقوق ين اميغالمرضا ام ين سال چنانچه ذکر شد حاجيو در ا

رزا يز مين گشت و نين حقوق معيخان ورقا اماهللا  يرزا وليامراهللا م يب مبارک حضرت ولين و تصوييبه تع

مشرق  يشده نامزد برا يداريقه باغ خرياداره حد يعضو اسبق محفل که از جانب محفل مل يقياسحق خان حق

سابق الذکر به جهان پنهان  يز رحمت اهللا خان عالئيگر صعود نمود و نيهان دبه او واگذار بود به ج االذکار

ت اعزاز يت و نهايد به کثرت جمعيع آن جنازه ها که مشهور بودند مدفن در گلستان جاوييپرواز کرد و تش

 د.يبرقرار گرد

 ارض اقدس
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فا قرار يفرمودند و در مقّر حامراهللا از اروپا عودت  ين حضرت ولين سال به علت حصول امان در فلسطيدر ا

ارت اعتاب مقدسه يل اذن به عزم زين را اجازت است با تحصيگرفتند و تلگراف به عراق فرمودند که زائر

 ند.يگرا

 کايامر
ن جهان درگذشت و طبق تلگراف مبارک يه سابق الذکر از ايکائيره امرين سال مسس ماثاروت مبلغه شهيدر ا

ون ية االنقطاع مشعل الحّب و الوداد مثال الشجاعة و الوفاء قرة عيآره يلمبلغه الشهه ايالورقه الزک" ١۹٣۹مورخ 

ا فخر يبک  مرحیبنداء  يرفارف الخلد و استقبلها اهل مالء االعل ياعل ياهل البهاء (مارثاروت) قد صعدت ال

النسا  ينات طوبيات البيملکوت رّب اال يتک انجذابًا اليا من انفقت بکلين و المبلغات احسنت احسنت يالمبّلغ

ة يّتة انعقاد اجتماعات خصوصيع بّلغوا عموم االحباء لزوميالباذخ المن يلک من هذا المقام المشعشع المتعال يطوب

 مجالس تذکر گرفته شد ."يرّبان يم شوقين اعزازًا لمقامها الکرين کامليات مدة اسبوعيعموم الوال يف

 عراق
د که يرةالقدس بغداد منعقد گرديد رضوان در حظيعراق در شب سوم ع يمن انجمن شور عموين سال نهميدر ا

محفل آن  ين صورت برايگر آراء خود را کتبًا فرستادند و نه نفر بديافتند و سه تن ديچهارده تن وکالء حضور 

 سيق نائب رئيس داود طريل رئير وکيرزا منيکشور انتخاب شدند م

 --- ١٢۰صفحه  ---

حاج  ,عيم شميابراه ,کامل عباس ,يم جوريسل ,نيريشمل يجل ,ن صندوقيام يمان ولومسل ,يمنش يب رضياد 

 .يعبدالرزاق قصابچ

 هندوستان
ن يبد يل در کلکته منعقد شد و اعضاء محفل مليان هند و برما به ماه آپريندگان بهائين انجمن شور نمايازدهمي

ب اهللا يحب ,يمنش بُ،ط يس آقا عباسعلير نائب رئداوزن خانم فيريس محترمه شيل رئيوک ن.رن شدند يب معيترت
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د محفوظ الحق يس ,يشيحشمت اهللا قر ط,تم سنگيپروفسور بر ,صندوقدار ياريار بختياسفند ,يمعاون منش يسج

 محترمه مس لها لها ,يلمع

 مصر
بلد مانع  ياهال افت ويخاتمه  يويات دنيان را حيمان از بهائيسل يه مصر محمد افنديلين سال در اسمعيز در ايو ن

 يس جنازه را به مرکز خود برده عليت اهل بهاء برخاستند و پلياز دفنش در قبرستان مسلمانان شدند و به ضد

ن مضمون صادر نمود که يبه ا يطر مصر فتوُق يد از صحراء اطراف شهر دفن کردند و مفتيبع يالصباح در محل

ان مصر کتبًا يبهائ ياز محفل مرکز يالجرم وزارت بهدارست و ين جائز نيدر قبرستان مسلم يدفن اموات بهائ

ا بجز قاهره و يو آباشد ،يخاک مصر چقدر من طائفه در يجواب گرفت که شماره ا ,دهين موضوعات را پرسيا

 يگر هم جماعت بهائيدر آنها منعقد است در بالد د يه که محافل روحانيليد و اسمعيه و پورتسعياسکندر

ص داده شود يمدفنشان تخص يدر آنجا برا ينيان در قاهره ساکن اند و قطعه زميبهائ موجودند و اگر اکثر

به  ياجيانتقال دهند احت بّرق يساعت و از طر ٢۴دهند و اگر در مدت ،يگر بالد به آنجا نقل ميات را از ديمتوف

ن سال يز در ايهند داد و نف قبرستان را خوايان مصاريا بهائيه نخواهد داشت و آيِّ حاستعمال داروها و اعمال ِص

فن ده درخواست اجازت يتلگرافًا از مقامات رسم يافت و محفل روحانيرزاابوالقاسم گلستانه وفات يبه مصر م

 د.يو باالخره در قبرستان متعلق به احرار دفن گردنمود 

 هيان روسيشدائد بهائ یاقص
ان اشّد از آنچه در يبهائ يبرا يشورو يلک جمهورن مماينش يبهائرها از بالد يه و غيعشق آباد و بالد قفقاز در

نه عشق را باالخره حکومت تصرف کرده موزه قرار داد و يافت و مشرق االذکار مديسال سابق رخ داد وقوع 

 ,افتهيدر عشق آباد استخالص  ين بهائياز محبوسر کردند و عده ييگر فروع عمارت را تغياز پنجره و د يبعض

ع يان وقاين بيش ثبت شد چنيران بعالوه آنچه که در پين از آنجا به ايان مهاجريبهائ در حبس ماندند و يباق

 ريدستگ را انيبهائ از ريکث دهٴٴٴعشق آباد و ع يتمامت اعضاء محفل روحان ١۹٣۸ه يفور ۵کردند که در شب 

ده بودند و چند تن از رها ضبط نمويخته آثار و اطالعات و غيش ريو تفتنوان تجسس بع انيبهائ منازل به و کردند
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افته از محبس و وارد شده ي يان خالصير بهائيز از قرار تقريرا هم گرفته به محبس انداختند و ن يزنان فعال بهائ

ب بود و آنان را جاسوس اجانب يد و غريرممکن الوصف شدين به درجه غين با محبوسيران رفتار ماموريبه ا

نمودند و  يل آن هميذ امضاءف يم کرده آنان را تکلين مقصود تنظيبهممامور از مافوق خواندند و اعتراف نامه 

کردند و مورد حمله و آزار و شکنجه و فشار ينگونه امور ميد از ايو ترس شد يرت و شگفتير حاهظاشان يا

ت تعب و مشقت در يبضاعت دلسوخته از فراق پدر و برادر و شوهر که بنها يگرفتند زنان بيگوناگون قرار م

آنان ن برساندند با ته تفنگ و دشنام يبه محبوس يب سوزان به در محبس منتظر که با حصول اجازه لقمه نانآفتا

 کردند و يرا دور م

 --- ١٢١صفحه  ---

و  بود نفر صد بر بالغ دنديتن يم بهم مور و مار چون بد و تنگ يها محبس آن در که رجال از نيمحبوس دهٴٴٴع           

المثل جوانش در محبس چه نوع  يدانست فيخبر نداشت و نم يبس جان دادند که کسدر همان مح يجمع

طاقت شده خود را به آتش زد بعد از شانزده شبانه يم خود بيتياز وضع کودکان  يهالک و جسدش چه شد و زن

و آن ران و به نقاط متفرقه پراکنده شدند يد به ايضخانه جان سپرد و کودکان آن مظلومان تبعيروز در مر

ن کشور از فراق کسان خود و از يدر ا يافتند ولي يران از زنان و صغار هر چند از آن عذابها خالصيان به ايمتوار

کمک به  يبرند و محفل ها به قدر مقدور برايبسرم يدر سخت يو قبول نشدن در خدمات دولت يکاريفقر و ب

ران در عشق آباد يدولت ا يمستخدم قونسولگرهشت نفر که  اين تاريخ فقطن تا يدند و از محبوسيآنان کوش

نًا يکه فعًال آزادند تخم يبهائگران از حبس آزاد نشدند و عده زنان و کودکان يآزاد شده برگشتند و د ,بودند

شان از فروش ،کنند و معاشيم يت عسرت زندگانيه اند و در نهاياز آنان تبعه روس يکصد و پانزده نفرند و بعضي

ان کرده اند که تا سال ين بيگذرد و در خصوص مشرق االذکار چن،يت و اخذ مال االجاره ميمختصر اثاث الب

ن يگشت به ايد ميکه مشرق االذکار جزء مستملکات دولت شد هر پنج سال قرارداد آن تجد ياز روز ١۹٣٣

از طرف  حده کهيداده و بموجب اوراق عل يت بهائيجمع می بايد اجاره بهکه مدت پنج سال هر دفعه  يمعن

ن مدت انجام داده شود و همواره يدر فاصله ا يستيبا ,که ذکر شده بود معيّنهرات يد تعميگرديم ميتنظ يشهردار
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ن شده انجام داده و همواره محض آنکه بهانه و يرات الزمه که معيو تعمبموجب آن رفتار نموده  يمحفل روحان

د خود وِعات و همه را مرتبًا همه ساله در ُمين ماليه و همچندين بنا کوشيير و تزيد در تعميايبدست آنها ن يراديا

ت يت نبوده و لزومياهم يکه دارا يراتيتعم ,نشده بود يبا آنکه مدت قرارداد منقض ١۹٣٣پرداخت در سال ،يم

تحمل نمود و حکومت قرارداد او را لغو  ,شد،يست هزار منات ميب بيقر يادينداشت و موجب مخارج ز يفور

شروع  يرادجوئيکسال نگذشت باز اي .رات را به انجام رسانديد نموده تعميل ناچار قرارداد را تجدکرد و محف

ان از مشرق االذکار و منظور تصرف آن است و ناچار به يدن بهائيد و معلوم بود که مقصود دست کشيگرد

و  ياهنشاهکه توسط وزارت خارجه دولت ش ياندک ازو پس عرض شد امراهللا  يمحضر مبارک حضرت ول

ت مشرق يدر عشق آباد استفسار نموده بودند که وضع يشاهنشاه يران در مسکو ژنرال کونسولگريسفارت ا

ان يکه بهائ ن استنباط نموده بودنديعشق آباد چن يمحفل روحان يست و اعضايد کياالذکار چگونه و در 

د واقع ياجع به حفظ مشرق االذکار مفن اقدام رينموده اند و ا يران اقداماتيا يک توسط دولت شاهنشاهيامر

از طرف  يمجددًا اشکاالت ١۹٣۶تا آنکه در سال  .افتيف يآنها بعدًا تخف يرادهايو ا يشده و بهانه جوئ

ل نمودند و محفل يتحم ,را که الزم نبود ينيرات هنگفت و سنگيک تعميد و يرس ظهورحکومت به معرض 

ان يل شده را انجام داد پس دولتيرات تحميق کرد و تعميرهم را تشويقفقاز و ترکستان و غ يناچار احبا يروحان

نکه در محوطه مشرق االذکار در چهار طرف آن از سابق مدرسه دخترانه و يگر ساز کردند و آن ايد ييباز

س نموده بودند و مدتها بود که يرةالقدس تاسيو سالون حظ يپسرانه کتابخانه و داراالنشاء و محفل روحان

 ينکه کودکان جايار خود درآورده بود به بهانه ايعمارت کتابخانه را اداره فرهنگ آنجا به اخت مدارس و

 يآن را محجر يند و دور بنايگردش ندارند درصدد برآمدند که قسمت عمده باغ مشرق االذکار را صرف نما

شه از طرف يغ که همان گذارند و در بايمشرق االذکار و سالون را در تصرف بهائ يبکشند و فقط خود بنا

گر که يابان ديان مسدود سازند و ورود را از خيهمه باز بود بر بهائ يو شاهراه شهر به رو يابان مهم مرکزيخ

ت جالب اجتماعات يالزمه وضع يبا احتماالت و مالقاتها يمحفل روحان ينسبتًا پس کوچه است قرار دهند ول

ات ين آنجا را محفوظ نگهداشته ونظرين و وارديعابر وجهاط مشرق االذکار و تيحدر  ضيافتهایو لجنات و 
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و فتنه  يريمشرق االذکار را بعد از آن همه بهانه گ ١۹٣۶م نمود که باالخره دولت در سال يمذکوره را عق

مه را پرداخته بموجب دستور يات و بيان واگذاشت و شرط کرد که مالين موعد به بهائييبدون تع يزيانگ

  را انجام دهندزمه رات اليتعم يشهردار

 --- ١٢٢صفحه  ---

که دولت  ياتيکشمکش با حکومت بدانگونه مشرق االذکار محفوظ ماند واال مالب هشت سال يو بعد از تقر

شد و به دو قسط ،يم تمنا ۷۰۰۰۰که جمعًا  ۵۰۰مه آن يمنات و ب ۶۵۰۰۰گرفت در حدود يبابت مشرق االذکار م

و  يبودند اعضاء محفل روحان يباوجود زندان ١۹٣۸پرداختند و بابت سال ،يل ميدر ماه مارچ و ماه آپر يعني

 يريات تاخيبودند بهر نحو بود پرداختند و اگر در پرداخت مال يل که باقير معذلک همان عده قليکث يجمع

بر ات بگذرد و عالوه يمبلغ مال وصول از يکردند که ممکن بود بعد از چند،يبر آن اضافه م يداد ربح،يم يرو

ره داشت و بالجمله محفل يل چراغ برق و مخارج باغبان و غيگر از قبيمه دوهزار منات مخارج ديات و بيمبلغ مال

 و باشند رمرديپ نفر سه دو و زن پنجاه ديشا آنان از ماندهيباق دهٴٴٴل شد و باالخره عيتعطدر عشق آباد  يروحان

 باشد نفر پنجاه بر بالغ باال به ١۸ سن از زن و مرد از آنان دهٴٴٴع که ينيد تيجمع هر بود نيا مملکت قانون

الت را به آنها يداشتن معبد و تشک يعنيت يد که اجازه رسميتقاضا نما ,ضه دادهيعر مربوطه مقامات به تواند،يم

سات يو دوائر و تاس يب حکومت محافل روحانيق و تعقييه در تمام آن کشور بموجب تضيبدهند و اما در قفقاز

رةالقدس ها ضبط و به تصرف دولت درآمد و فقط در بادکوبه از قرار مذکور محفل يده گشت و حظيبرچ هيامر

افت چه اعضاء يد انتخاب يان است و محفل در سال سه مرتبه تجديرةالقدس بدست بهائيموجود و حظ يروحان

د يف و تبعيز توقيآنها ن ياز چندگر انتخاب کردند و پس يان نه نفر ديبر شدند و بهائيبه سد يه گرفتار و تبعياول

ن يان که در ايبه اداره امور مشغول و غالب اعضاء از نسوان اند و عده بهائ يسوم يه محفل روحانيگشتند و حال

ک عائله ياند و به تعاون و تعاضد در حکم ق معاشيو ض يت در سختينها يباشند ب،يم ميخ در بادکوبه مقيتار

طهران جناب : "ن استين امور چنيمبارکه درخصوص ا يه هاياز ابالغ يکيند و صورت ينما،يم يزندگان

آن بنده  يميضه تقديند عرينما ٴهٴظمالحبهٰي ه بهاءاهللا االين بادکوبه علياز مهاجر يمحمدزاده اسکوئ آقاعباس
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کوبه و اران باديامراهللا ارواحنا فداه فائز و شرح احوال خود و  يبه لحاظ انور حضرت ول يآستان مقدس اله

د لحاظ لطف و يت هستند در ساحت اقدس معلوم گرديه عمومًا که مبتال به انواع فشار و اذيروس جهاتسائر 

ران بوده و هست و ين به ايدگان آن کشور و مهاجريموّدت حضرتشان دائمًا متوجه و شامل مظلومان و ستمد

ن حال يوس نکردند اوضاع حاضره به ايس مأيبنو ,فرموده اند ,يت و معاونت بوده تفضًال مجريآنچه الزمه رعا

ت حاصل گردد حال وقت ثبات و استقامت است دست ظالمان کوتاه گردد و آفتاب يش و رفاهينماند و گشا

ان طلب يان در آن اقطار طالع و الئح شود در هر حال مطمئن باشند در کل احيعزت امراهللا و سعادت بهائ

د شوند حسب االمر يه مفتخر و مؤيحان به خدمات امريکمال روح و ر ند تا ان شاءاهللا بهيفرما،يت ميموفق

و  ". يانش شوقتد بنده آسيگرد ٴهٴظمالح ۹۵دسمبر  ١۴شهرالمسائل  ٢ن ين زينورالدد يمبارک مرقوم گرد

 ٴهٴظمالح بهٰي  هن بهاءاهللا االينفر) عل ۷۸ ين عشق آباد و مرو (اساميمشهد اماءالرحمن مهاجر" گر يه ديابالغ

به ساحت اقدس  ١٣١۸قان مورخه ششم بهمن ماه يآن اماءالرحمن و ورقات سدره ا يميضه تقديند عرينما

ار سبب تاثر خاطر يامراهللا ارواحنا فداه واصل و مشروعات معروضه در محضر انور معلوم و بس يحضرت ول

در بحر احزان مستغرق با  ن عبديوارده ا يايع مؤلمه و بالين وقايس از ايفرمودند بنو ,وجود حضرتشان شد

کم و به کمال يم و شريه سهين غموم و هموم و آالم مستوليار در ايدگان و آوارگان و مظلومان آن ديستمد

 يموال يش را بر وجه آن غمزدگان آمل و متمنيو آسا هرفازان و فتح باب يتضرع و ابتهال و استخالس آن عز

واقف  ,ره احاطه نمودهين اخين سنيات متتابعه متنوعه که آن جمع را در ايبه بل ابهٰي  و  ٰيهمتا از اوج اعليمقتدر ب

نش يداتش مستمر و متواصل آثار فتح و ظفر و نصرت امر مبيش در کار است و امدادات و تائيبيد غيو آگاه 

خسران م و به ياعمال گرفتار گردند و به ظاهر ظاهر به عذاب ال يب ظاهر و باهر گردد و ظالمان به جزايعنقر

ان  يم و رضا تمّسک الياشند و به حبل تسلد صابر بين گردند حال بايمعذب و مبتال شوند و عبرًة للناظر يابد

 حقق اهللا وعده ي

 --- ١٢٣صفحه  ---
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ن بدانند در ين مبيقياره به يد يرفع اعالم نصره و سطوته و اقتداره فياعداده و  يعّمَدرفع شأن احّبائه و بذل و يو 

عًا ظاهر گردد حسب يد آن است آثارش کامًال سريد وطيشود ام،ير نميل و نهار تقصيد در ليو تائ طلب نصرت

بنده  .ديگرد ٴهٴظن مالحين زينورالد .١۹۴۰ل يآپر ٢۷ مطابق ۹۷شهرالجالل  ١۴د ياالمر مبارک مرقوم گرد

 يآستانش شوق

 رانيان ايبهائ ين محفل مليهفتم

 
بود به علت احتمال توجه و تعرض که  يبهائ ۹۷که سال  يالدیم ١۹۴۰ه ش  ١٣١۹ه ق  ١٣۵۹ن سال يدر ا

 يکتب يندگان رأيندگان موافق مصلحت نبود و به همه اقسام نوشته شد که نماين قبل اجتماع نمايرفت مانند سنيم

 نيام خانه در نوروز روز که طهران قسمت شانزده ندگانينما و بفرستند ديجد يمّل محفل اعضاءهٴ خود را دربار

رزامحمدکاظم پور متصاعد با يآراء در صندوق جمع شده و شب در خانه م با حضور اعضاء محفل متصاعد نيام

ذکراهللا  ,يعالوه نعمت عالئه ب نيهمان اعضاء ده گانه محفلد و ين منتخب استخراج گرديحضور مستخرج

ندگان از اقسام ينما يآراء کتب بودند و چون يو منشاد ين اهللا خمسيام ,يمياحمد صم ,ر درخشانيمن ,خادم

 رون آمد.يت آراء بيبه اکثر نه نفر اعضاء سابقده استخراج گشت همان يرس

 رانيان ايقات بهائييشدائد و تض
شان از جانب يحتاج برايبه نوع مذکور در محبس بسربرده ما يزدي ين بهائين سنه تمامت محبوسيدر اول ا

ن يد گشتند و حسيشد و تحّولدچار ضعف  يمار شدند و برخيشان بياز ا يشد و برخيمحفل و احبا فرستاده م

د برده دفن نمودند و هرچه يان جسدش را به کمال اعزاز به گلستان جاويدا به مرض حصبه درگذشت و بهائيش

نداد و از محضر مبارک  يع کنند سودين تسرين محبوسيد که در محاکمه آن مظلومينجا و آنجا گرديتوسل به ا

ت متألم ينها يدا بيقلوب از خاتمه شرافتمندانه ش : "ن بوديامراهللا صورت تلگراف واصله چن يحضرت ول
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ت ينها،ين عبد بين واقعه مؤلمه اياز ا " 23:ه استيو در ابالغ ."دينان دهياطم صهه مخصوين را به ادعيمنسوب

ابهٰي  و در زندان به ملکوت ام مبتاليد در اواخر ايامر رّب مج يد و فدائيمحزون و مغموم هرچند آن رجل رش

عزت  يبر کرس ياعل حال در مأل يول گشت ت از محبس اخراجبه ظاهر به کمال ذّل شمبارک وجسدمتعارج 

فائز و متنعم  يخيرغرفات جنان ساکن و به هر ن مجالس و مؤانس و در ين و مقدسيه جالس و با مقربيابد

نان دهند و به صبر و ياطماهللا را مخصوصًا  ين آن متصاعد اليدهند و منتسب ين عبد تسليدگان را از قبل ايستمد

محنت رنج و و تالن ابيا و رديآن ارض تحقق پذدر متدرجًا ,افتهينزول  ند تا آنچه از قلم عّزيداللت نما يبائيشک

 انتهی." رخاء مبدل گردد. ش ويآسابه عّزت و

ها در محکمه ،ها و مجازات،رفت کشمکشگ،يصورت م ير محاکم رسميکه در غ ين بهائيوجدو راجع به مز

نمودند و حبس کمتر از دو ماه را ،ياستنطاق جلب و محاکمه کرده تا شش ماه حبس م يآنان را برا ,بود يجار

ن را هر قدر يمحبوس يهارفتند و عائله،ين به حبس غالبًا ناچار به حبس ميدند اما محکوميخر،يتوانستند م،ياگر م

راجع به  , "24ن صادريه مبارکه چنيامراهللا در ابالغ يدادند و از حضرت ول،ياعانه متند توانس،يم يمحافل روحان

ر ين عبد تقديس از قبل ايفرمودند بنو يبه جرم ازدواج بهائ يداهللا مراديت و حبس سه ماهه جناب آقا يمحکوم

ه اهل بهاء يفرائض حتما از ين قضايند و صبر و تحمل در ايرا بنما يشهامت و شجاعت و تمسک آن جوان نوران

و سعادت  و آزادی حزب،اهللاعةاهللا يو استقالل شر ام پرانقالب است آنچه واقع گردد مقدمه اعالن امراهللاين ايدر ا

 جالب و ريتقد و ديتمج انيشا شانيا به محفل يهمراه و کمک است اريد آن در احباءاهللا دهٴٴٴو عّزت موعو

ن ين زينورالد ١۹۴٢ يجوال ٢ - ۹۹ شهرالرحمه ۹د يرک مرقوم گردد است حسب االمر مبايرّب مج داتييتا

 ."يبنده آستانش شوق .ديگرد ٴهٴظمالح
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 ---١٢۴صفحه  ---

آنان را  يبخشدار نظام يل کردند سرگرد خسرويو در سنگسر از جهت آنکه در دو روز اول و دوم محرم تعط

د يضرب و کتک رساند و چون اطاعت ند بعضی را به ديرّجاله محل را بر آنان شوراند نمود و ياحضار و تهد

تن را صورت داد و پنج نفر را محرک شمرد و جواب  ٢۴ت نمود و يبه مرکز مربوطه خود از تظاهراتشان شکا

د نوروز و يع يند وليد نمايشد تبع اصرارید که از گذشته درگذرند و اگر بعدًا هم يرس يطبق دستور شاه

به  ياحضار شدند و دستور شاه ارائه گشت و صورت التزام و لذال کردند يد و تعطيرضوان و هفتادم نوروز رس

د و اصرار بعمل آمد و معذلک امضاء يل نکنند و چند بار تاکياز آن به بعد تعطآنها داده شد که امضاء کنند و 

و از آنجا بواسطه د کردند يک نفر حبس سخت شد و بالجمله نه نفر را بعد از حبس به سمنان تبعينکردند لذا 

و  25کردندپی، هم را گريد دهٴٴٴد کردند و عيرجند تبعيگر به بيه سه تن را به قوچان و سه تن به فردوس و سه ديامن

شان فرستادند و در هنگام يبرا ,فراهم کرده يدشدگان وجوهيعائله تبع يرفع سخت يطهران برا يان سنگسريبهائ

 درگذشت. ,دا کردهير حال پييتغ يسنگسر يف بهائيو ضع يروحان يدشدگان جوانيآن تبع سختد يتبع

 رانيان ايبهائ ين محفل مليهشتم
د و يمنعقد گرد ,بود يبهائ ۹۸م که سال  ١۹۴١ه ش  ١٣٢۰ه ق  ١٣۶۰ران در سال يان ايبهائ ين محفل مليو هشتم

 را دربرداشت. يام پرانقالب و سختيا

 هيان روسياحوال و اوضاع بهائ
 ,يعل ين صورت دادند مشهديد و حبس بودند چنيتبع ١٣۶۰ن سال يآباد را که تا ا،شقان عيبهائ ياسام

ن يآقا حس ,ليآقا اسمع ,عارف زاده يآقا مهد ,ن افيآقا عبدالوهاب حس ,پرورآقا محمد صلح ,ياکبرغالم

 ,ستاد نصراهللا ,آقا مقصود پسر آقا حسن ,ياقدس يآقا محمدعل ,يخان پناهيآقا عل ,يديشه يآقا محمد عل ,يلين

ن يآقا عبدالحس يانيمحمدتول رزايآقا م,رزااسداهللا جوراب بافيآقا م ,يخ بهائيآقا ش ,اف ين تقيآقا عبدالحس

 يآقا مهد ,عسکر ملک محمداف يآقا عل ,يرزا جالل رحمانيجناب آقا م,آقا جالل داماد استاد ,زادهليخل
                                                            

 برگرداندند -25 
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آقا  ,يرزاسبحانيآقا م ,هيآقا وج ,اف يآقا عل يآقا عل ,فمحمداياصغر عل يآقا عل ,يآقا نوراهللا سرفراز ,يناج

آقا  ,ن احمدافيآقا حس ,ريحسن مدرزا يآقا م ,يآقا اسداهللا اسبق ,ن افيحس يآقا محمد تق ,اف يعل يعباسعل

ت ياآقا عن ,يزديح اهللا ايآقا ذب ,وريع اهللا ولد نصراهللا غيآقا بد ,ين اختريرزا عبدالحسيآقا م ,ل افيمحمد آقا خل

 ,لطف اهللا زاده يآقا مهد ,يآقا محمود شرق ,آقا عبدالصمد غفاراف ,افمانيا يدرقليآقا ح ,اهللا باقراف

 ن دالک.يحس يآقا مشهد ,يتيعبدالوهاب رع ,عبدالوهاب جعفراف

   

 ت و غارت در مازندرانيشهادت و اذ

 يسار يبه چوله واقعه در چهارفرسنگه پنيدر قر ١٣٢۰مهر سال  ٢۶نظم امور در شب  يشانيو پر يدر اثر آشفتگ

ه مذکوره يقر يگانه عائله بهائي يم مّداح اکبريش ابراهيبه خانه درو قتال مسلح دهٴٴٴمه شب عيمازندران بعد از ن

هدف گلوله کردند که چهار تن  ,تجاوز رساندهه دار کرده همه را بير حجره بدرآمده تمامت اعضاء عائله را د

و  يان ساريبعد از آن عده از بهائ يمقتول نمودند و چند يز به محليم را نيش ابراهيدند و درويبه قتل رس

  ديشه شيدرو جسد از ٴهٴيد و بقياجساد عائله شهماهفروزک 

 ---١٢۵صفحه  ---

 وقوع طائفه نيا يبرا اوضاع يآشفتگ اثر در که فتن جمله از باز و نمودند دفن آورده ماهفروزک هيقر به را

 تيجمع يدارا و يسار يفرسخ شانزده در بًايتقر واقع مازندران وليا يالقيي هيقر به اعداء تعرض هواقع افتي

ن امر به ارث از يمان به اياست که ا يرزا آقاجان جذبانيو شهادت آقا م يبار بهائست نفر از صغار و کيدو بًايتقر

ن امر يان در محبت به اياهللا ثابت ليلخخالش  يتحت سرپرستسن ن از صغر يمادر داشت و به جهت وفات ابو

ن ين آئيغ و نشر ايود به تبلخ مزبور الرأس مسقط ٴهٴيپرورش گرفت و با بنت خال مذکور وصلت نمود و در قر

را مطلع ساخت و  يجمع ورود به قريه کردند,ل و اقدامش ين که حسب ميمبلغ يپرداخت و به مساعدت برخ

را به کمک خود در آن  يبهائ ياز خانواده ها يود و برخنمبو تحمل داشتند و استقامت ظهار عداوت ا يگروه

ان ياز مال نيمعاند يس و احتفال و اجتماع در شبها برقرار کرد و نوبتيتاس يداد و آموزشگاه بهائ يه سکنيقر
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رزاآقاجان را با ياسر بردند و حاکم ميت به دارالحکومه کيشکا ,ب کردهيترت يحواله صورت استشهاد

مذاکرات  و پس از اظهار نموده پرداخت،يم نونهاالن ميکه در آنجا به تعل يرزاديمظلوم شهم يبدالعلرزاعيم

ن و يرفته نزد مومن يبه موجب مشورت هر دو به سار يه داد ولياز قر يرزاعبدالعليد ميتبعبه حکم  يطوالن

باالخره ه را اجاره کرد و يرن نخست قيل از مومنيسردارجل يخان کلباد ين تظلم بردند و لذا لطفعليمقتدر

مدرسه  يآموزگار ر معارف مازندران بهيمذکور رسمًا از جانب مد يرزاعبدالعليد و حسب اقداماتشان ميبخر

مدرسه مرتب  ين بر بغض و عداوت افزودند وليمعاند ,ه قوت گرفتهين قريرو محبّ ين گشت و بر نيمع مذکوره

غ با يشتر شد و بالجمله در تبليب ان در آنجاياب بهائيد و ذهاب و ايردد گيغ مزيرزاآقاجان بر تبليام ميگشته و ق

ه يد و چون فرزند نداشت خانه و اثاثيکوشيت احبا ميو تقو يز در خدمات ماليان و با اعمال و اخالق و نينطق و ب

آوردند  بدست و موقعن فرصت ين سنه معانديخواست تا آنکه باالخره در ا،ين امر ميخود را مرکز و مصرف ا

را با چند تن  يختند ويه رين به قريک مبغضين حسب تحرين قاتلين و سارقينفر از مسّلح ۸عده  يروز و در

اء او ينقود بگرفتند و اثاث و اش يمبالغ ,ن نمودهين امر ضرب و توهيمان به ايبنام ار کرده يان دستگيگر از بهائيد

گر که يد يعذاب سخت گرفتند و آخراالمر در عصر روز ساعت همه را به ۴٢و تمامت احباء را بردند و مدت 

را به شهادت رساندند و جسد مظلوم را احبا به اجتماع در  ينه اش را هدف گلوله ساختند و ويچهارم آذر بود س

 ه دفن کردند.يقر يقبرستان عموم

 جانيشهادت در آذربا
جده ساله مسلمانش يزن مسلمان و پسر ه خ کاظم بناب بدستيش يه ش واقعه قتل حاج ١٣٢۰ن سال يز در ايو ن

را در خانه به  يواقع شد که آن متعصبان نامهربان به ضرب و جرح و فشار انگشتان و خفه کردن با دستمال و

ان يهم داشت که با سائر بهائ يبود اخالف بهائ يمان بهائير و معروف به اَبشهادت رساندند و او که به سن َک

د و فقط مراسم ين انجام نگرديان قاتلين و حاميبه علت قدرت معاند يدند وليکوشار يمجازات قاتل بس يبرا

ه مبارک که شمه از آن يو کمال ابالغگرفت و صورت تمام ن امر انجام يرهما طبق احکام ايکفن و دفن و غ
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آن  يميدضه تقيداهللا ارکانه عريران شيان ايبهائ يمل يطهران محفل مقدس روحان " 26: ن بوديچن ,ديثبت گرد

امراهللا ارواحنا  يمه جات به ساحت اقدس اطهر حضرت وليبا ضم ۹۹شهرالجمال سنه  ١۵مورخه  يرحمان يامنا

ه يعل يبناب يثاقيفدا واصل و مشروعات مر قومه به لحاظ مقدس مبارک فائز که راجع به شهادت جناب کاظم م

ن و يبت وارده تاسف و تحّسر حاصل مبغضيده و مصين واقعه جديس از ايبنو : بهاءاهللا و رضوانه فرمودند

اين د ثابتًا راسخًا صابرًا شاکرًا متحدًا متفقًا ياران بايد يده و خواهند رسيئه خود رسياعمال س ين به جزايمعاند

اب تن اعيند و از اينما يه را طين مراحل باقيو امتتابعه را متحمل شوند  ياين باليند و ايرا مقاومت نما مشکالت

اد يثاق را بيد صادر از کلک ميح شديان انذار صرينگردند در کّل اح و ملولوس يو ظلم و ستم ما باوصاو 

 يثابت و روح يراسخ و قدم يمطمئن و عزم يو به قلبآورند 

 --- ١٢۶صفحه  ---

مان يتي ٴهٴدياز سرشک د يان مبارک باشند قوله االحلين بيو بروز مصداق ا ظهورپرفتوح منتظر و مترصد  

ه يانقالبات حال .ز استيرا شررانگيد زيز بايز است و از دود و آه مظلومان پرهيخليرا سيدگان حذر الزم زيمدست

م يار و اقاليع طبقات در آن دين از جمين و مبغضين و مفسديده که متوجه غافليه و تنافرات شديمستول يايو بال

ات و تجاوزات يجه تعدينت ,احاطه نمودهمجاور گشته و ملوک و مملوک و حاکم و محکوم را از شش جهت 

قد اقترب  .و باهران يک قرن اثراتش ظاهر و عواقبش نماي يپس از انقضا .اهل ستم و عدوان در آن سامان است

ان ين بيمتذکر دارند و به ااران ية القهر من لدن مقتدر قهار يبانزاء حسابهم فسوف تاخذهم يلالعداء و االشق

از صراط  يند تا سر موئيش داللت نمايش از پيه بيم الهياء و تعالين وصايه حبل المتدهند و به تمسک ب يتسل

ز يون ." نين الراسخين الثابتين و معيالمظلوم ياهللا امرًا کان مفعوًال اّنه ول يقضيان  يم منحرف نشوند اليمستق

 يآن امناء اله يميه عرائض تقدداهللا ارکانيان شيبهائ يمل يطهران محفل مقدس روحان " 27 :ه مبارکه استيابالغ

امراهللا ارواحنا فداه  يبه ساحت اقدس مبارک حضرت ول ١٣٢١ماه  ٢٣/٣  و ٢١/٣ و ماه ٢۸/٢و  ٢۷/۶مورخه 

                                                            
 ٢٣۹ -۲۳۷): صفحه ١٩٤٨-١٩٢٢توقيعات مباركه ( - 26

  ٣۴٢ – ١۲۴): صفحه ١٩٤٨-١٩٢٢توقيعات مباركه ( -27 
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معلوم و به محترمه موقره منتخبه کامًال در محضر اطهر انور  ياعضا يگرام يواصل و مطالب معروضه و نامه ها

در ارض اقدس و مهد  يمه قلب جامعه بهائين سنه که مخاطرات عظيدر اس يبنو"  :فرمودند ,لحاظ مکرم فائز

جاد اختالف و يد انقالب و ايد در داخل و خارج مستعد هجوم و توليم و جديران گشته و دشمنان قديامراهللا در ا

د يباه يعه مقدسه الهيان و حارسان شريدگان جامعه و حاميت منتخبه برگزيالخصوص هئ يعل ياران الهيفسادند 

 يب يل و حکمت و متانتيمث يب ين و شجاعتيمت يت و خلوص و انقطاع و اتحاد و اتفاق و عزميبه کمال جد

ند يام نمايًال و نهارًا قيل به آنچه علت استحکام اساس و توسعه دائره و ارتفاع شأن جامعه است لير و عدينظ

خارج ه در داخل و يا متواليا و رزاياصف بالند و از هبوب عويده را مقاومت نمايصرصر امتحانات متتابعه شد

 اغتشاش و اضطراب و انقالب هٴن بدانند که در بحبوحين مبيقيوس و متزلزل نگردند به ين و مايشان و اندوهگيپر

به بغتتًة جلوه يمنتظره عجريغ يوسائل و هيبيغ اسباب به امراهللا عظمت ملل و قبائل و امم و دول انيطغ و اعتراض و

روانش يو عّلو جامعه پ يه و متانت اساسينش کامًال آشکار گردد و وحدت اصليت و غلبه روح نازنيقهارد و ينما

اران راستان است و يحافظ  ,عدل است و ناصر حق يحام ابهٰي  را جمال يان مکشوف و مبرهن گردد زيبر عالم

 يمحسوب ول يقرن اول دور بهائ رهين اخيه از سنيده و سنه آتين سنه جديهرچند ا .ان ظلم و عدوانيهادم بن

د در نتائج نظر ياران بايد يد و چهره گشاينما ظهور يمحسوب نتائجش در قرن ثان يع هولناکش از مباديوقا

ب راجع به فرائض مرسله از طرف محفل مقدس يوم الهيهذاال يق لهم و المثالهم فيليهذا ما .يمبادند نه در ينما

ه خانم تاج يعلو ,يوائيه خانم شيان امةاهللا قدسيفيو جناب عف ياشتهارد يئآقا صفا يز جناب حاجيتبر يروحان

و  يسنگسر ينيو امةاهللا فاطمه خانم مع ينيمع يو جناب آقامحمد عل يکه ملکه توسيو امةاهللا علو يجعفر

حده مرقوم و ارسال يک عليب واصل و جواب هر ين مکاتيفرمودند ا يسنگسر يديرش يجناب آقا عل عريضهٴ

د به يه بايمحافل روحان يتعرفه جائز ول الغاءس يفرمودند بنو يبهائ يه تعرفه رسمياهد شد درخصوص قضخو

 نديثبت نما کامَال در سجل محفلن و مومنات را يت اسماء مومنيکمال دقت و جد

 

 ---١٢۷صفحه  ---



 

 

211 

211 

د دستور کامل از طرف يده رخ نمايدعامور جامعه مغشوش گردد و مشکالت تهاون و مسالحه جائز نه واال  

ن خصوص صادر گردد يد در ايه بايامر يالخصوص مراکز قسمتها يبه مراکز تابعه عل يروحان يئت محفل مّليه

 ابهٰي  مبارک جمال اقدس  سه طغرا لوحمان مرحوم به يا يه حضرت حاجيصب يه خانم فدائيامةاهللا قدس يميتقد

ن يس ايبنو ,رت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه االطهر فدا فرمودندمبارکه حض و هفده طغرا الواح يائه االعلشجّل 

 يجوار مقام اعلآثار در  ٴهٴظادگار در محفيم کننده به يالواح مقدسه سالمًا به ارض اقدس واصل و بنام تقد

زاده از اعماق قلب ن کاظميو عالءالد يمياهللا صم،بيباهللا آقا ح ين اليگر فرمودند در حق متصاعديمحفوظ و د

مقر و  يم تا در بحر انوار مستغرق گردند و در جوار رحمت کبريا استدعا نمايعلو درجات در مقامات مقدسه عل

ن ين آنان را از قبل ايمنتسب .فائز شوند ابهٰي  ن است در ملکوت ين و مقربيند و به آنچه آمال مخلصيجو يمأو

 ١۹۴٢ يجوال ٢١ مطابق ۹۹هرالکلمات ش ۹د يحسب االمر مبارک مرقوم گرد .نان دهنديو اطم يعبد تسل

 نين زينورالد

 کايامر يز محفل مليران و نيان ايبهائ ين محفل ملينهم

 ٣٣کا يافت و در امريران انعقاد يان ايبهائ يمحفل مل يه ش سال نود و نهم بهائ ١٣٢١ه ق  ١٣۶١در سال 

در  يس هالارهوبودن  يمر و منشيج لتاست جوريو کانادا به ر يشمال يکاياالت امتحده امريان ايکانونش بهائ

 کاغو منعقد گشت.يلمت شيو

 رانيز ايريشهادت در ن
 ياريمان شبانه از خانه خود به دستيان مخلص مشتعل در اياز بهائ يب اهللا معماريز استاد حبيرين سال در نيدر ا

 د.يدت رساز بستگان آن زن با ضرب و جرح و خفه کردن به شها يزن مخالف متعصبش و بدست جمع
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 کايامر يز محفل مليران و نيان ايبهائ ين محفل مليدهم
 

ران انعقاد يان ايبهائ يمحفل دهم مل ,بود يم که سال صدم و قرن اول بهائ ١۹۴٣ه ش  ١٣٢٢ه ق  ١٣۶٢در سال 

کا و يامر ياالت متحده شماليا يمل يافت و تلگراف بشارت بخش مبارک که به افتخار محفل مقدس روحاني

 ين سال امر بهائيکصدميجشن را که در  ياست احبائ يمقتض:" ن است يترجمه چن ,افته بودينادا صدور کا

م آن از يم که پنجاه و شش اقلياقل ان در هشتاد و هشتيبهائ :ل مستبشر سازنديند به بشارات ذينما،يشرکت م

ن مباشرت به يشده و همچن ک لغت ترجمه و طبعيبه چهل و  يکتب بهائ .سکونت دارند ,است يدول پادشاه

ل يمختلف تشک يک نژاد از نژادهايو  ياز س ياکنون جامعه بهائ .ده استيگر هم گرديترجمه دوازده زبان د

 يو داراده يل گرديم رأسًا تسجياز ده اقل يمحلّ  يک محفل روحانيو شصت و  يمل يمحفل روحان جپن ,افتهي

ان در ممالک يبهائ يره و اوقاف مليون ليمل نيمدر ارض اقدس  يهائب ين المللياوقاف ب .باشند،يم يموقوفات بهائ

ان يه بهائيمشرق االذکار آت يکه برا يمساحت اراض .هزار دوالر است ون و هفتصديک مليکا بالغ بر يمتحده امر

ن و ويک مليدر غرب بالغ بر  ين مشرق االذکار بهائيمربع است مصارف اول مليون و نيم مترده سه ياع گرديابت

وظائف خود مشغولند  يفايبه ا يمحافل روحان يشمال يکاياالت امريک از ايباشد و هر ،يصدهزار دوالر ميس

 که يبهائان سکونت دارند از مراکز يکا و کانادا بهائيصد نقطه از ممالک متحده امريدر هزار و س

 ---١٢۸صفحه  ---

م ياست امر مبارک در ن يمحافل روحان يکز دارامر ١۰ده يس گردين تاسيالت يکايم امريک از اقاليدر هر  

 ۶٣افته يعالم واقع است اشاعه  ينقطه جنوب ياکنون از سواحل آالسکا تا شهر ماژالن که در اقص يکره غرب

 يخياست از جمله اماکن تار يمحافل روحان يمرکز آن دارا ٢۷ده که يل گرديدر هندوستان تشک يمرکز امر

مدفن جناب  ,حجره حضرت باب در بوشهر ,ت مبارک حضرت بهاءاهللايبه است دياع گرديران ابتيکه در ا

 يمل يره القدس هايحظ .باشد،يمحل سجن جناب طاهره مو سه باغ در بدشت  ,قيه چهرياز قر يقسمت ,قدوس

االت يارض اقدس و ادر  ياوقاف بهائ .افتيس يتاس يدنيلمت و سيو ,بغداد ,قاهره ,يدهل ,در طهران يبهائ
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ت يکا امر مبارک را به رسمياالت متحده امريالت از ايده در پنج ايات دولت معاف گرديکا از ماليه امرمتحد

است مطالب فوق را در هر نقطه صالح  يند مقتضينما،ياعتراف م يت رسميرا به رسم يشناخته و ازدواج بهائ

 يشوق .اشاعه دهند ,دانند

 يعل ياران در شرق و غرب عالم بهائيد يآن جمله با است از ١۰۰ع مبارک مورخ سنه يز درضمن توقيو ن

ق يليو  ينبغيه مجالس جشن و سرور کما يان سنه حاليالخصوص در آن کشور مقدس که مهدامراهللا است در پا

مخصوص و مفّصل و  يند دستوريحان منعقد نمايو روح و رت و اتحاد و اتقان و حکمت و متانت يبه کمال جد

اران اطالع يران صادر گردد به عموم يه در ايمحفل مقدس خطاب به عموم مراکز امرد از طرف آن يجامع با

م يدر عموم نقاط و اقال ياالول يوم پنجم جماديدر  يد مبعث حضرت نقطه اولين سنه احتفال عيدهند که در ا

زان يکه م يشمسکه به حساب  يست و سوم ماه ميله بيد در ليل بار قرن اّوين سنه اخيموقوف احتفال اعظم در ا

صد  يزان احتفال انقضايرا ميمنعقد گردد ز .ن استيدر سنه ستّ  ياالول يله پنجم جماديح است و مطابق ليصح

به عموم  ,موقوف ين سنه احتفال به حساب قمرياست لذا در ا يخ مبعث حضرت رّب اعلياز تار يسال شمس

ور موعود در هظو آغاز  يو فاتحه قرن اول عصر بهائ عيخ بديم که مبدأ تاريوم افخم عظين يا .اران اطالع دهندي

ک هفته امتداد يد اقًال يحضرت عبدالبهاء است با, ابهيٰ ثاق جمال يالد مرکز ميو م يع کتب و صحف سماويجم

 ابد.ي

 ---١٢۹صفحه  ---

 خاتمه کتاب
م و از موافقت يده،يان مياقطع کرده کتاب را پبنا بود رشته سخن را همچنانکه  يقرن اول بهائ يعنينجا يما در ا

امر خ قرن اول ينک تاريم ايرسپاسگزا ,ديالحق گردظهور يها،ر که منجر به انسجام بخشيت خطيو فعال تعذير

به آخر  ,ميگرفت مددکه از اول  يم و با همان نقشه و خط مشيل و با اسناد مسلسل به انتها رسانديرا به تفصبديع 

م و از يان ره سپرديتا پا يو مدح احترازجوئ قدحو از تعصّب و  يقت گوئيق حق و حقيم و در طريآورد

پاک  يد را به آرزويو همه آن مراحل صعب و شد امر لزومی نمی انديشيديمچ مانع و حائل ياصطکاک با ه
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ام يات ايک ساختن به ساحت نور وسعت نظر و مقتضيزنگ جهل و اوهام و نزد از غبار مرايا اذهانکردن 

ن نکته برخورند که حضرت يخ به ايتار يق از مطالعه بخشهايم و دقيد است که خوانندگان فهيامم و يديدرنورد

طرح فرمود و صدها  يبيد غييبا قوه الهام و تا يقيق و عميران چه نقشه دقياصالح جهان و خصوصًا ا ينقطه برا

و سرعت و عجلت در ان يشوق و عشق باب شّدتانجام آن مقصد جلب و جذب کرد وبه علت  ينفوس را برا

د ين امر داشت دچار منع و ردع شديه ايکه آت يراتيتعذ ٰيولالط و بايمح قدام و غفلت و تراکم مشاکل و عوائاق

کردند و به عکس نهضت ،ين به ظواهر احوال تصور ميد برخالف آنچه مومنيدند و شايران گرديدولت و ملت ا

 يعني اسنٰي  و  ٰياعل يصدقم ينبستند و فدا يفرْ تند و َطن و عربستان از کار نشسيدر فلسط يو محمد يموسو

افراد  يم و آگاهيش را تفهيدند و آن حضرت ضامن اجراء مقصد خويگردحضرت بهاءاهللا  يجهان يالعنقشه ا

باشد و ،يت ميم در جهان مشغول فعاليرمستقيم و غيقرار داد که آن به نوع مستق يجامعه بشر متنفذينو احزاب 

گفت و نوشت  يت ستوده و مؤثر هميغاه ج و اعالء آن مرام بين و تروييرت عبدالبهاء در تبنش حضيجانش

نموده آنان را بکار واداشت و  يهبراق و ريک اداره و تشويان را نيز بهائيمان و عرفان و جست و خيه اوگرو

با آورد و  به عرصه يديو اک يقّو ط وت بسيامش فعاليسطور از قمن مدت يدر ا يربان ينش حضرت شوقيجانش

و الحال با  بيفزودو نفوذ  يت و کوشش جامعه روز بروز بر شدت سعياهتمام تمام و تمرکز دادن نحصر فکر و 

د و يق و تبعييبار تض يان رفت ولينش از مين امر و قوت معارضيا يک قرن براي يآنکه چنان شدت و سخت

دان گذاشته و خواهند گذاشت و در يبه م يتازه پا ياه،از معارضت يو بلکه نوعباشد ،يم و قتل موجود ميتحر

نه يسف ,باشد،يم ياولش باق يو اشتعال روزها يهمان حال افروختگه روان بيپ يمان و عشق و فداکارين حال ايع

 ير خود به قوت در عبور و مرور است و به جائيمس يرات و مجرايتقد يدايناپ يايدر وسط امواج در يامر بهائ

ات زمان و جذب خاطر دوستان و يمقتض يزمان را دفع کرده با هماهنگ يم اجتماعيد امواج عظيباا يد که يرس

رون يمان از حدود متعارف بيا متوقف و مستغرق گردد ولکن عده اش روزافزون و عالقه و اياخوان جلو رود و 

د يد و با همه تزايافزا،يو استعدادش م ٰيوشوند و بر ُق يدر آن مشمول و مضمون م يدر پ يو ملل و ممالک پ

 دوره و ستين ايالعم يعل و ديتقل هٴمعاصر دور يايه است چون دنيآت يهاشرفتيل بر پيافر اسباب که دلوو ت ٰيقو
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اصالح اقتصاد و  فکرو به  رود شيپ خوده ب خود يعيطب نوعه ب نيآئ نيا اگر باشد،يم يعمل و يعلم و ياقتصاد

فکر و  صفایز در يروان نيانه همراه باشد و پيقت جويا اصول خردمندانه و حقو ب ترميم زندگانی بشر کار کند 

د الاقل خود هم نرس يهمان هدف جهانه ممکن اگر بالفرض بغير ,نوع مشهود گردند يعمل و سلوک با بن

ن است که يخ در آخر قرن ايشمار بدست آورد حال علت و جهت ختم تار،يت و قدرت بار و شّديت بسيجمع

 ان واقعاتيشود و جر،يت عوض مين جمعيخ اين پس اوضاع تاريا چون از

 ---١٣٠صفحه  --- 

 ت آثار مومنينبنسخ يف و سلسله تاريآن ضمن تالمبرم با آوردن  گردد عجالًة ضرورتيروزمره ثبت و ضبط م 

سلسله ن امر را سرسيطره اي را يم و اما سائر شئوون اصلياختتام داد ,دهياج بود به مقصود رسيت احتينها کهبود 

ن اسلوب و يهمخواهند فرمود که به  ٴهٴظابد خوانندگان مالحيم که چون انتشار يگر از کتب ثبت و ضبط نموديد

در د است که يد و اميعه ضبط و نظم گرديم و ابتکارات بديتعال نوازقت يتعصب و حقيروش مؤلف ساده و ب

است که مورد آرزو و  يزيگانه چين يو هم مشکور افتدقت مقبول و يوحق يده هستيدرگاه پر عظمت و جالل د

                   .ميارديمقت يعلم و حق شگاهيپ ض بهيم و تفويو امور را تقدن جا خاتمه داده يباشد و گفتار را در هم،يد ميام
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 جّلد نهم پايان 

 کتاب ظهور الحق
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