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  خطاب به مّ علی اکبر ایادی  ‐لوح مبارک حضرت عبدالبهاء 

  هو االبهی

 تر،ای ناطق بثنای حضرت یزدان، در موسم زمستان آنچه طغیان طوفان شدیدتر و باران و بوران عظیم

در فصل نوبهار گلشن و گلزار طراوت و لطافتش بیشتر گردد و حالوت و زینت چمن و الله زار 

اش زمزمۀ بلبل شود و شدّت برد، زیادتر شود. گریۀ ابر سبب خندۀ گل گردد و دمدمۀ رعد نتیجه

ج نسائم های سرخ و زرد بیاراید اریاح شدید منتجمال ورد ببار آورد و طوفان سرد، باغ را بشکوفه

لطیف گردد و باد صبا، شمیم گل حمراء گیرد. سفیدی برف، سبزی چمن شود و افسردگی خاک، 

شکفتگی نسرین و نسترن گردد و پژمردگی شَتا، تری و تازگی بهاری شود و شدّت سرما، اعتدال 

رگس مخمور هوا گردد. سرو ببالد، فاخته بنالد، بلبل بخواند، گل چهره برافروزد، الله ساغر گیرد، ن

گردد بنفشه مدهوش شود، اشجار سبز و خرم شود و اوراق طراوت جوید، اَزهار بدمد، اثمار نمودار 

شود. گلشن مجلس انس شود و چمن محفل قدس گردد جمیع این فیوضات و تجلّیاتِ بهار اثر 

ای اسیر مصیبات زمستان است و کل سرور و حبور گلشن و گلزار، از اثر برودت فصل شَتا لهذا 

سالسل و اَغالل و رهین وثیق و سجن در راه پروردگار، اگر چه در بالیای شدیده افتادی و در 

رزایای عظیمه گرفتار شدی، کأس بال نوشیدی و زهر ابتال چشیدی، بسا شبها که از ثقل اغالل 

د و جلیست بلیات نیارمیدی و بسا روزها که از اذیت اهل ضالل نیاسودی، اَنیست صدمات قویه بو

شدیده، امیدواریم که این مشقّات جسمانیه، راحت و مسرت روحانیه آرد و این آتش سوزانِ عوانان، 

روح و ریحان قلب و وجدان آرد. این عسرت علّت مسرت گردد و این زحمت باعث رحمت شود 

شود قسم بسلطان و این نقمت سبب نعمت جاودانی گردد و این تنگی سجن گشایش جهان الهی 

وجود و عالم غیب و شهود که این بلیات سبیل محبوب، از جان عزیزتر است و از شهد و شکر 

  ر.لذیذت

  ع ع
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  مقدّمه 

  

دهیم، گذشته از مطالبی مجموعۀ تاریخ جاسب که در اختیار خوانندگان قرار می در این جلد از 

جاسب، فصلی دیگر را به شرح احوال و خاطرات  متفرقه، فصلی را به زندگی شهدای بهائی اهل

بهائیان آن محل و فصل آخر را به ارائۀ برخی از مدارک و اسنادی که به بهائیان جاسبی مربوط 

  است، اختصاص دادیم. 

که ویراستاری این مطالب، بر اساس نکاتی را باید برای مطالعۀ این جلد در نظر داشت. اول آن

گرفت که در سایت سیارون مندرج است. بنابراین تذکّراتی که در پاورقی  هایی تایپی صورتنسخه

های تایپی است. برای ویراستار آمده، در واقع مربوط به همان نسخه» نسخۀ اصل«تحت عنوان 

ها های اصلی و یا اصل مصاحبهنوشتهها را با نسخۀ دستاین امکان وجود نداشت تا این نوشته

  مطابقت دهد. 

ای از مطالبی است که در سایت سیارون درج گشته که آنچه در این جلد آمده، گزیدهر آننکتۀ دیگ

های بسیاری است. به عنوان مثال در بارۀ شهادت سه تن از جوانان در فیلیپین، مقاالت و نوشته

گردآوری شده که از لحاظ محتوا، تکراری و یا بسیار به هم شبیه هستند و آوردن تمام آن مطالب 

هایی انتخاب گردیده که جنبۀ معرفی و در عین حال رو، نوشتهنیست. از اینآور این جلد، الزام در

تشریح موضوعات را در حدّ کفایت در خود داشته باشند. خوانندۀ محترم می تواند در سایت 

  های انضمامی را بیابد و در صورت لزوم مورد استفاده قرار دهد.سیارون، تمام آن نوشته

  

  ر ناش

  ١٣٩٨بهار 
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  تاریخ نگاران جاسب

  

اند و یا اند، نوشتهشرح حال احبای جاسب را به اختصار یا به تفصیل، بسیاری که شاهد عینی بوده

  اند، عبارتند از:در حال نوشتن هستند. کسانی که در این زمینه فعالیتی نموده

ز قدمای احبای اولیه و از مّکین بود و ها که اعلی جاسبی، بزرگ خاندان یزدانی* مشهدی حسن

ملک خسروی  آن زمان را به گفتۀ امریۀ الحکومه خدمت کرد، وقایع اولیۀمدّتی نیز به عنوان نایب

  تحریر و ترقیم درآورد.  آثار امری موجود بوده، به رشتۀ ای که در محفظۀدر ضمن جزوه

لّدات ظهورالحق به کمک محمدعلی روحانی (به تاریخ جاسب در مج * فاضل مازندرانی در بارۀ

  عنوان منبع و مأخذ اطالعات خود) به بسیاری از وقایع به طور مختصر اشاره کرد.

  اله مهاجر وقایع فراوانی را نگاشت.* ذبیح

رضا محمد رفرف شرح حال مّ غالم* علی

  جاسبی را به تفصیل به رشته تحریر در آورد. 

وانی کتاب شمس تابان را اله رض* شمس

  نوشت. 

، »شخص فاضل پرمایه«اکبر رزّاقی، * علی

  یادآور بسیاری از خاطرات بود.

* جناب عسلی جاسبی از طریق نظم و نثر زندگی 

اهالی را از هر طبقه و طایفه به  تصویر  روزمرۀ

کشید و مخاطبان را به میان این مردم ساده و 

دها و یادبودها را کوش برد و بسیاری از یاسخت

  از خود به یادگار گذاشت. 

های بسیاری را به تألیف و تنظیم و تدوین برخی از این خاطرات * دکتر منوچهر روحانی سال

  اختصاص داد. 

جا * عشرت خانم نوروزی از اوضاع زادگاه خود (وسقونقان) و سرگذشت و سرنوشت احبای آن

  نوشت.

 سید ابوالفضل جمالی واکبر رزّاقی علی
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امر پرداخت و با نظمی  تحسین، به شرح حال احبای اولیۀ * جناب مصطفی یزدانی با تمجید و

ساخت که تا گردش روزگار و تابش آفتاب » کاخی بلند«خاص و دقّتی تمام از یاد و نام آنان 

  هست، نام و یاد آنان زنده و جاوید خواهد ماند و همگی این افراد به وضوح نشان دادند که:

  ١زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است     حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد    

های آخر عمر هزاران * سید رضا جمالی سال

صفحه و مطلب نگاشت و در آنها اهالی را 

جمعاً و فرداً مورد خطاب و انذار قرار داد و 

خبث اعمال و حسن نیت همگان را یک به 

 خلق را نتیجۀ یک بر شمرد و اعمال سیئۀ

علمای رسوم عصر  جهل، خرافات و تقلید از

  دانست. 

 چنین، افراد بسیاری اشعاری دربارۀهم

رضا اند، مانند غالمجاسب و جاسبیان سروده

علی رفیعی، مصطفی جاسبی، سلطان

یزدانی، دکتر پرویز روحانی و ... تمامی آنان 

که نوشتند و سرودند و ذکر خاطرات کردند، 

به آئین و محل زادگاهشان داشتند، این کار را  فقط و فقط به خاطر عشق و عالقه و دلبستگی که

کردند و این آثار ارزشمند را از خود به جای گذاشتند، بدون هیچ چشم داشت به پاداشی و یا توقع 

  اجر و مزدی.

  ٢بزرگان و با دانش آزادگان            نوشتند یکسر همه رایگان

مری را که بهترین لحظات زندگی خود که ننوشتند و نسرودند، ضمائر قلبی و خاطرات او آنان

های بعدی سپردند و در آخر نسل دانستند، گفتند و گفتند و بارها گفتند و بدین وسیله به سینۀمی

آنان نشان دادند که نه تنها از بال گریزان نیستند ». این اصحاب را بال فنا نکند«نتیجه گرفتند که: 

                                                             
  پروین اعتصامی. .١
  فردوسی. .٢
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و اگر در تراب مستور شوند، از جیب رحمت » [...] ندبه دعا بال را طالب«که همانند موالیشان 

آنان که تلخی روزگار دیده، سرد و گرم دنیا چشیده، از زعمای قوم بوده   ١».االرباب سر بر آرند ّرب

زدند، بعد از ذکر خاطرات گذشته، ناگهان به شور و شوق آمده دست را و حرفی بدون سند نمی

گران گفتند: یا و خطاب به تمام مخالفان و بدخواهان و توطئه بلند کرده، پای را به زمین کوبیده

موتوا بغیظکم ثم بحسدکم ثم «دست از کار بیهوده بردارید و خیال خام از سر بیرون کنید  یا 

  و به یقین مبین بدانید که: ٢»بکفرکم

  ٣ا عالم دوام م که دلش زنده شد به عشق         ثبت است بر جریدۀهرگز نمیرد آن

  

  بناهـای آبـــاد گـــردد خــراب         ز بــــاران و از تــــــابـــش آفتــاب

  بیفکنـــدم از نظــم کاخی بلند         که از بــــاد و بـاران نیـــابد گـــزند

  ه کـــردم در این نامه زیشان نشانک کشان        همـه نامــداران و گــردن

  ٤ز راز          شـد از گفت من نامشان زنده باهمـه مــــــرده از روزگـار د

  

  

  

 

  

   

                                                             
  اشاره به مطالب لوح شکّرشکن، از الواح حضرت بهاءاله. .١
  ).١٢۴سورة القلم، حضرت بهاءاله (رسالۀ تسبیح و تحلیل، صفحۀ  .٢
  حافظ .٣
  فردوسی. .٤
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   نقل از کتاب ظهورالحق  ،تاریخ جاسب

  ١ :۶۶١الی  ۶۵۵ ۀصفح ،جلد هشتم

  

درضا اب کدخدا و محمدر دور سابق عبدالوه ،جاسب که در بخش ششم نوشتیم ۀو در قری«

رضا نهایت  غالمخواهرش مّ دتقی و شوهرریعه به تهیج مّها نسبت به برادرشان محمالشّسیف

تعرض و تعدّی به عمل آوردند و نوبتی کتب و آیات بدیعه را به قم نزد حاجی سید جواد مجتهد 

مّ  ،لطنهالسبردند و موجب مشقّات و بلیات اهل بها شدند و حسب حکم کامران میرزا نایب

رضا به عایدات مّ غالم ۀمؤمن ۀوجرضا را قرب سه سال در قم به زندان انداختند و فاطمه زغالم

داری به طهران رفت و به مکتب ،معاش به شوهر رساند تا از زندان خالص شد ،رشتن پنبه با چرخ

ای مانند آقامیر و و عدّه ٢گردیدمشغول تبلیغ  ،االمر به وطن برگشتهحسب ،پرداخت و بعد از چندی

د محمد علی و آقا سید مهدی و آقا سید حبیب دآقا سیمهدی و آقا سی ّو معلی ه و مشهدی حسنال

  العابدین مؤمن شدند. و آقا زین

 در این دور باز عبدالوهاب و محم ها به اذیّکه با چند تن تا این ،ت برخاستنددرضا به تقویت م

ح کردند رضا ریخته با چون و ته تفنگ چندان بزدند و مجرومّ غالم ۀسواران دولتی شبانه به خان

پاهایش  ،واران برای دفن نقل دادند و چون رمقی در او دیده ۀجسد را به قری ،که گمان هالک برده

مورد عناد گردید و سفری نیز به زیارت حضرت  ،ت تبلیغ نهادرا به کند نهادند و آقا میرزا نیز که هم

رضا که یر نمودند و مّ غالمکند و زنج ،جا کشیدهخودش نیز بدان ۀاز قلع ،عبدالبهاء در عکّا رسید

با اخذ مبلغی جریمه رها ساختند و آقامیر را با پای کند و سوار استر به  ،به غایت ناتوانی افتاد

آباد به بنای جا خبر اشتغال مؤمنین ساکن عشقطهران بردند و به خراسان فرستادند و او در آن

آنگاه  ،خشت و گل برای بنا همی کشید ،اندهاالذکار بشنید، بشتافت و ایامی در آن مدینه ممشرق

ناچار راه  ،ولی معاندین اهالی خواستند وی را با بیل و کلوخ هالک کنند ،به جاسب عودت نمود

                                                             
های در بخش متن باال با کتاب ظهورالحق مطابقه داده شد و اشتباهات تایپی، بدون تذکر در پاورقی، اصالح گردید. .١
یگر از کتاب ظهورالحق نیز راجع به جاسب مطالب فراوانی موجود است که به دلیل تکرار نشدن روایات، از آوردن آنها د

  خودداری شد.
  در نسخۀ اصل: کرد. .٢
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حسب  ،رفته ،محفل روحانی بود[دارایِ] کروگان که مرکز مؤمنین و  ۀفرار پیش گرفت و به قری

جاسب متعرض مؤمنین  ۀالحکومین واقعه نایبمتوطن گردید و پس از ا ،مشورت به طهران شتافته

روی  ،به شمار نوزده تن ،مبالغی جریمه خواست و ناچار بر حسب مشورت در محفل ،کروگان شده

ه و وزارت داخله تظلّم نمودند و حکم تلگرافی فاق آقامیر به وزارت عدلیبه طهران نهادند و به اتّ

ی به خارج بلد یسراراً به قم رفتند و در کاروانمسرو ،به عدم تعرضشان برای حکومت قم رسید

 ،دتقی با پسرش به قصد دارالحکومه گرد آمدهعلی و محماقامت کردند و آقامیر و مشهدی حسن

با تنی چند از  ،که در جاسب کشته شودآقامیر را از بیم آن ،عربده کشیدند و حاکم[معاندان] 

مأمور طهران ساخت و آقامیر بعد چندی در  ،اندهگماشتگان حکومتی تا مسافتی بعید از بلد رس

زاده معصوم مدفون گشت و عائله برقرار داشت و حکومت قم سه امام ۀطهران درگذشت و به مقبر

جاسب نمود و اهالی جاسب  ۀروان ،تن دیگر را به معاونت گماشتگان از چنگ معارضین به در برد

ین مجتهد ودند و حسب حکم حاجی میرزا فخرالدّعداوت و کین نمه قیام ب ،باز نسبت به مظلومین

د عبدالد صادق مجتهد قمی از دخول در گرمابکاشی و حاجی سیعمومی بازداشتند  ۀه و حاجی سی

به اختصاص  ].قـه[ ١٣٢١عاقبت سال  ،و چون مؤمنین برای استحمام و شستشو در مشقّت افتادند

د تن از مستضعفین را اغفال کرده با جمعی به چن ،معاند ١علینیخود حمامی ساختند و شیخ حس

چوب [را] ه دتقی و پسرش ضیاءالمین هجوم بردند که حمام جدید را براندازند و محموخانه مظل

  بر درختی بیاویختند و اثاث و اموال یغما کردند.  ،زده

دتقی به نام ذبیحدو پسر محمه و سیفالالپیاده از بیابان به  علیدعلی ابن حاجی حسنه با محم

دعلی به قم شتافتند و با ه و محمالحکم از دولت گرفتند و ذبیح ،م نمودهطهران گریختند و تظلّ

به وطن رفتند  ،با جماعتی از همراهانش با مساعدت حکومت قم ،علینیوجود اقدامات شیخ حس

مقاتله با مأمورین دولت  ه وحسین کاشی و مقابلطغیان نایب ۀو مأمون گشتند و طولی نکشید که فتن

پیش آمد و مظلومین با تهییج متعصبین مورد تعرض و غارت هر دو گروه واقع شدند و برخی دستگیر 

هفت سال را بدین منوال گذرانیدند و  ،متجاوزین و مورد تیر و تفنگ مهاجمین گشتند و تقریب

نمودند ها نیز تعدّی و تجاوز میدرگذشت و در عین حال مّ[هـ.ق]  ١٣٣٢رضا در سال میرزا غالم

                                                             
  علی.جای نسخۀ اصل: حسندر همه .١
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ه چوب زدند و حکومت وی را الآقا به آقا ذبیحادات و اسمعیلاالسالم و فخرالسو نوبتی شیخ

جریمه نمود و سب و لعن عمومی شروع شد و باالخره اعضاء محفل روحانی به قم رفتند و معاندین 

 ١٣۴۵سپاهی دفع ظلم کردند تا در سال  ولی به مساعدت برخی از سران ،نیز از عقب پی سپردند

 کمرانح ،ولهه به امر اعتمادالدّای سوار امنیادات عدّهحسب تحریک سید عباس فخرالس ].قـه[

جمعی از زن و مرد مظلوم را تحت توقیف و آزار گرفت و الجرم برخی  ،به جاسب ریخته ،قم

االسالم و ذبیحادات و شیخشکایت به قم بردند و فخرالساله و ضیاءالدتقی و ه، پسران محم

که انبوهی تحت المراقبه به قم کشیدند و در حالی [را] هالهر نعمتصو الیاس نام صهرش  هالنعمت

چون اعتنا به  ،هرئیس نظمی ،ام نامصکردند، تسلیم نظمیه دادند و صمسب و لعن می ،گرد آمده

فریاد  ،در صحن معصومه مجتمع شده ،قم دست از کار کشیدهاهالی  ،ظالمین نکرد ۀعات متعدّیانتوقّ

ه و ه و ضیاءالالذبیح ،برکشیدند که حاکم قم بابی است و باالخره برای تخفیف غوغای اهالی

ه بریزند ها به نظمیزنزن و سینهتیغمغلول کردند تا روز عاشورا رسید و مقرر بود که [را] ه النعمت

ولی صمصام دانسته آنان را به محلّی مختفی جای داد تا چون روز مذکور  ،دو مظلومان را بکشن

چنانچه دو شاخه زیر غل برای رفع  ،بودند ه وارد کردند و چندی دچار غلباز به نظمی ،گذشت

ه مجروح و خونین گشت و بعضی از نسوان مؤمنین الگردن ذبیح ،سنگینی گذاشته و از شدّت مشقّت

ه که به پدر اله ابن ذبیحاللباس شستشو کردند و لطف ،مأمورین به زندان رفتهبا وجود ممانعت 

ند و مردی خواستند وی را سر ببر  ،ها دچار چوپانان قمی شدهپسته ۀدر گردن ،رساندمصاریف می

که سه تن از محبوسین مذکور بعد از سه ماه مستخلص شدند و منع نمود تا این ،نرم همراه بوددل

ه محاکمه ه را مأمورین امنیه به طهران کشاندند و قریب یازده ماه به حبس ماند تا در عدلیالذبیح

حضرت عبدالبهاء خطاب به  ۀمظلومیتش ثابت و مستخلص گشت و در عنوان آثار کثیر ،کرده

  : جا مذکور است از آن جملهای بسیار از بهائیان آناسامی عدّه ،جاسب

میرزا غالمجناب  ،جاسب ،ههوالضلعه و جناب میرابوالقاسم  عید، جناب آقا جواد ورضا و نجله الس

د علی و آسید مسعود و جناب آقا میرزا هادی، جناب آمیرزا حبیبو آقا سید اله و ابنه آقا سی

علی و ابنائه، دعلی و آقا مهدی، جناب مشهدی حسنعلی و ابنیه آقا محمآقاجان، جناب حسن

د نصیر، العابدین و ابنه، آمحمعلی اسمعیل، جناب زینخلیل ابراهیم غالم دو جناب محمه الفرج

جناب آمحمحسین و آحسن، جناب اکبر، جناب آغالمدحسین، جناب آعلیدتقی، جناب آمحم
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آعلی اوالد مرحوم ابوالقاسم کاشانی، جناب مشهدی حسن سلمانی، جناب میرابوطالب و آسید 

د علی ه، جنابعبدالآقامیر و اخیه آقا سی، ه االبهی.علیهم بهاءال  
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  شهدای بهائی اهل جاسب
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  شهید کیست؟ 

  دکتر شاپور راسخ ۀنوشت

  

کار رفته: گواهی دادن و کشته شدن در ه شهادت به دو معنی ب ،های لغت آمدهکه در فرهنگچنان«

شش صفحه به  ،)١٩٨٨پیام بهایی نشر کرده (نوامبر  ۀل پیام آسمانی که نشریدر جلد او .راه خدا

نصوص مبارکه در مورد شهادت اختصاص یافته. از جمله نقل از جمال مبارک شده است که: 

ولکن اگر خود «فرمایند: ولی اضافه می »االعمال محسوبشهادت در سبیل محبوب از افضل «

ولی اگر  ،دًا به کشتن دهدخود را تعمنباید فرد مؤمن  ،به زبان دیگر ».واقع شود محبوب است

کمال رضا به مشهد ه ب« اند:اینان باید چنان که آن حضرت فرموده ،اء را کردنداعداء قصد جان احب

ابداً از ظلم ظالمان و سطوت «شرط است که فرد مؤمن:  ».ه نمایندفداء در سبیل دوست یکتا توج

و تاریخ امر بهایی نشان داده است که چطور  »بطاغیان محزون نشود تا چه رسد به خوف و اضطرا

اند و این شهدای بهایی بدون ادنی خوف و اضطراب، بلکه با سرور به میدان فدا روی آورده

یکی از وجوه امتیاز شهدای بهایی در مقایسه با نفوسی است که برای مقاصد  ۀخصیصه از جمل

  اند. سیاسی تن به کشتن داده

زیرا شهید با عمل خود به  ،هم ارتباط دارنده ب ،شهادت قائل شدیم ۀای کلمدو معنی که در آغاز بر

با سرور و رضا را از  شهادتِ قان این قبولِدهد و محقّگواهی می ،آیینی که به آن گرویده حقیقتِ

علّت وصول شهیدان «شهادت بر طبق نصوص مبارکه هم  .دانندت امر الهی میدالیل و شواهد حقانی

و ضمناً شهیدان سرمشق  »سبب ارتفاع و اعالی امر الهی«و هم  »قرب الهی استبه مقامات 

چون در سبیل جانان مسفوح و «حضرت عبدالبهاء خون شهیدان  ۀفداکاری هستند و به فرمود

این  ،»سایل گردد و جاری شود و این سیالن و جوالن الی االبد در قلوب باقی ماند ،مسفوک شود

  اند. خوانده »ر عاشقان و ساالر مشتاقانسرو«است که شهیدان را 

حضرت  ۀنفوس الیق مقام واالی شهادت نیستند و به فرمود ۀآید که هماز نصوص مبارکه برمی

که وقایع چنان ،»فشانی نه و هر جنبنده لیاقت این قربانی نیستهر پرنده سزاوار این جان«عبدالبهاء 

ه ترین نفوس به مقام شهادت فایز شدند. بو شریفاخیر ایران نشان داد که بعضی از ممتازترین 
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افق اعلی ۀبین درگاه کبریا و نجوم ساطعشهیدان راه بهاء اعظم مقر«حضرت عبدالبهاء  ۀفرمود

توان گفت که هر کس برای هدفی مانند اهداف سیاسی یا مقاصد شخصی جان لذا نمی ،»ایمانند

  است. لزوماً مصداق شهید به معنای حقیقی کلمه  ،داد

های فتوحات و انتصارات این امر مبارک را به ریختن خون ۀه توقیعی دارند که همحضرت ولی امرال

فشانی خود ثابت کردند که اء ایران با فداکاری و جاندارند. احبپاک شهیدان ایران منسوب می

در [اهداف این امر مبارک چون وحدت عالم انسانی و صلح عمومی قطعی الحصول است پس 

 ۀاء از مقولت را دارد. شهادت احبفشانی هم کمال اهمیجان ،شرافت و عظمت هدفقبال] 

داد که این جامعه قادر است چنین اهداف بلندی را ممکن الحصول بلکه نشان می ،خودنمایی نبود

  کند. 

 گفتیم که شهادت هم به معنی انفاق جان در راه حضرت رحمن است و هم به معنی گواهی دادن.

طلبیم سبحانه سبحانه از او می«فرمایند: ه در لوحی خطاب به جناب ابن اصدق میالحضرت بهاء

س و استقامت بر آن، عباراتی که د فرماید بر دو امر بزرگ بعد از عرفان ذات مقدّعباد خود را مؤی

دی العرش ه نازل شود، قطرات دمی که در سبیلش بر خاک ریزد. این دو امر الزال لاز خشیةال

مقبول بوده و هست و چون ثانی نهی شد ثالثی بر مقامش نشست و آن انفاق عمر است در سبیل 

  ». دشناسایی او، بشناسد و بشناسان

بعد از شهادت «خود آن حضرت،  ۀفرموده بدین معنی است که ب ،»ثانی نهی شد«اند که فرمودهاین

یعنی اجازه ندادند که نفوس  ،»حکمت امر فرمودنده را ب بهاء ابهاه، کل علیه من کل ،جناب بدیع

ه که از حضور مبارک سؤال کرده بود که در جای آن، به ایادی امراله خود طالب شهادت شوند و ب

تمحبه انفاق جان محبوباللعمر«به حکمت و بیان، فرمودند  تر است یا ذکر حق انی ه ان الثّال

   ».ه مشغول باشندکمال حکمت به تبلیغ امراله جناب بمثال آنباید ا«و اضافه کردند که  »لخیر

پس تبلیغ امراله به ایادی خود ه جانشین انفاق جان شد و از همین جهت بود که حضرت بهاءال

ه االصدق، ت خدمات مشعشع تبلیغی او و پدر بزرگوارش جناب اسم العلّه جناب ابن اصدق ب

ه روشن الغان امررمودند و از همین جا مقام و مرتبت واالی مبلّلقب شهید ابن شهید را مرحمت ف

ساندن امر الهی به شود. و به این ترتیب بعد از عرفان و استقامت، اعظم اعمال شناو مبرهن می

  دیگر نفوس است. 
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شهید برای هدفی واال  .شهید نیست ،دست فدا داده که هر کس که جان خود را بنآحاصل کالم 

ه برای شهادت مراتب نماید. حضرت بهاءالکند و از فدا با شوق و سرور استقبال مینی میفشاجان

  .»و ما در این مقاله به برخی از مراتب و مفاهیم عمده اکتفا کردیم ١اندد قائل شدهمتعدّ

  دکتر شاپور راسخ

  

  

   

                                                             
  .١٣‐١٢م رحیق مختوم، صمندرج در جلد دو ،بینالمقردر لوح خطاب به جناب زین .١
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  :جاسباهل شهدای بهائی لیست 

  )  مّ جعفر جاسبی١

  ن جاسبی از وسقونقان العابدیآقامیر زین)  ٢

  علی درویشحاجی حسن)  ٣

  پرویز صادقی ) ٤

  پرویز فروغی)  ٥

  د زمانیمحمعلی)  ٦

٧  (ه امینینصرال  

  ه فردوسیالفتح)  ٨

  

  اند:افرادی که سرنوشت آنها مشخص نیست و یا بر اثر سانحه مربوط به امر کشته شدهلیست 

  )  سید جمال جمالی١

  ی)  سید علی جمال٢

  )  معصومه خانم همسر اول محمد علی ناصری٣

  )  سید مسعود مسعودی۴

  ) سید صدر الدین نصراللهی۵

  ) شکراله وجدانی۶

  ) سیده نساء عروس صدرالدین مادر آقا یداله نصراللهی، همسر سید عباس نصراللهی٧

  

اد خون صاف منگفت مـن آن آهوم کز ناف من         ریخت این صی  

  م از بـرای استخوانـی که زخم پیلبان         ریخت خـونـپیل ای من آن

  ١د خـون منـنداند کـه نخسپادون من         مـیــم پـی مـکه کشـتستآن

   

                                                             
  ا.موالن .١
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  مّ جعفر جاسبی

  شرح حال جناب مّ جعفر جاسبی از  محمدعلی رفرف

  

  ه االبهیال ه بهاءعلی ،مناجات  در ذکر من فاز بالرفیق االعلی، جناب مّ جعفر جاسبی

ههوال  

تنی علی الوفاء و ادخلنی قی و ثبصنی من الشّو خلّ ١ویهقی و احفظنی من الدنی علی التّای رب ای

 ،نیافی هذا الدّ کالئتکنفس و شهواتها و احرسنی بعین عنایتک  و  نی من برضا و نجة الرفی جنّ

  ع ع .ک انت المقتدر القدیرانّ ،دید القویانت الشّ

  

الباب عازم طهران هجری قمری) هنگامی که جناب باب ١٢۶٣م ظهور حضرت اعلی (در سال سو

 نام کروگان به منزل تنی از سادات محترم موسوم بهه بودند، در بین راه در یکی از قرای جاسب ب

د نصرالت لمای هفکنند. تمام رؤسا و عشوند و از صاحب خانه درخواست میه وارد میحاجی سی

ده جاسب را دعوت نماید تا مطلب مهمالعشان برسانند. پس از اجتماع به ابالغ امر ی را به اط

کس قرآن شریف را کتاب  گویند هراعلی می پردازند و می مبارک و تالوت آیات حضرت رب

ه لسه هنگامی که مدعوین بجانی است. پس از ختم شک این آثار نیز الهی و رببی ،آسمانی بداند

شوند و ای مخالف میق و عدّهگیرد و گروهی موافگشتند، بین ایشان مشاجره درمیه خود باز مید

شبانه  ،باالخره حاجی سید رضا نامی از ده واران که مردی فهمیده و اهل حقیقت و تقوی بوده

  مواظب باشید.  ،زند و مهمانان شما را بکشندفرستد که ممکن است امشب بریپیغام می

گوید دهد و در خارج میدو مهمان خود را در اطاقی که از انظار محفوظ بوده است، منزل میمیزبان 

کند و این دشمنان حفظ می که همان دیشب چاووشان حضرت رفته و به این طریق آنان را از شر

ا العات خود راند، اطمانند و کسانی که منتظر و شایق بودهروز) می ۶گویند دو نفر چند روز (می

 جعفر بوده مّ نماز محلمدار و پیششریعت ،کنند که از آن جملهتکمیل و ایمان خود را کامل می

ق ل دفعه موفّمنتها خیلی محرمانه و در پنهانی و او ،نمایداست. از فردای آن روز شروع به تبلیغ می

                                                             
  در نسخۀ اصل: الحوی. .١
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رفته و طوری که منبر می هب ، فاطمه نام داشته و زنی بوده است باسوادشوند عیال خود را که مّمی

که مردم نسبت به او بدگمان تبلیغ کند. تا آن ،کرده استجا تفسیر و ترجمه میقرآن را برای نسوان آن

چون دیگر به مسجد و نماز جماعت  ،دهند که مّ جعفر دیوانه شده استشوند و انتشار میمی

  نشین شده بود. رفته و خانهنمی

دارند هر عقیده و مسلکی او رفته و اظهار می ۀبه خان ١٢۶۶و روز عاشورای ای از عالقمندان اعدّه

نصیحت کنی. در ابتدا قبول [و] ی و مردم را وعظ یکنیم امروز به مسجد بیاخواهش می ،داری

کند که دست شود، مشاهده مینهایت خواهش میکنند و از او بیولی با اصراری که می ،کندنمی

[بود]، ترین جا برای عبادت و سوگواری که وسیع محل ۀشود به حسینیناچار می ،دارنداز او برنمی

ی یسراخوانی و مرثیهباالی منبر رفته و به عوض بیان حدیث و موعظه و روضه ،برود. به محض ورود

کنید، گوید که اگر قول مرا قبول دارید و اعتماد میپردازد و در ضمن سخنان خود میبه تبلیغ می

زیرا هنگام شادمانی  ،گداز و عزاداری سپری شده است و ام گریه و زاری و سوزگویم که ایمیمن 

لذا باید جشن و سرور و شادی و شور بر ،چرا که موعود جهانیان ظاهر گردیده ،ام سرور استو ای 

  خواند:پا سازیم و این رباعی را می

  م شد سپریـــزا گذشت و غــکایام ع         گریخوان بس است این نوحهای مرثیه

  شد صبح و رسید خنده از کبک دری         رغ سحرـــم ۀالـت و گذشت نـــشب رف

بشری پرداخت تا عالم انسانی به رفاه و  ۀجای ماتم و عزا باید به خدمت مردم و جامعه بنابراین ب

دگی خیال و راحتی ها از میان برود و ثروت مردم صرف آسوآسایش رسد و این اختالفات و دشمنی

پذیرید هر طریقی را میل دارید پیشه اگر عقیده و رسم مرا نمی ،وجدان شود. اینست راه و روش من

  رود. سازید و از منبر به زیر آمده به منزل خویش می

سکوت  ،چیزی نگفته ،اندکنند و بعضی دیگر چون هنوز ارادت داشتهای قصد قتل او میعدّه

ر نهایت متحی آنان بود بی ۀاین مطالب از دهان کسی که تا دیروز پیشوا و همه کار کنند و با شنیدنمی

خوانند و دین میشوند و او را دیوانه و بیاناتش را کفر و خودش را کافر و مرتد و بیب میو متعج

دینی دارند و کوس بیر دست از او و متبوعی او برمیی از او دل بریده و با هزار اسف و تحسکلّ به

زنند و نزد علمای کاشان که مّجعفر را خوب و ال مذهبی او را بر سر کوچه و بازار می

   .نماینددینی میهم به بیاند، متّشناختهمی
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رسد که علما جمع و چون چون او دیگر نتوانست در جاسب بماند به کاشان رفت. تصادفاً وقتی می

 جعفر از عقاید و ط اطاق گذاشته بودند. با ورود مّهای آتش را در وسمنقل ،هوا سرد بوده است

که ابا و امتناعی ننمود و عقاید بدیعه را انکار آید. مشارالیه عالوه بر اینافکار تازه سخن به میان می

ه را ملزم و میت علأهی ،بات و استدالل برآمدهثباکی در مقام ابلکه با کمال شجاعت و بی ،نکرد

در مقام  ،از هر جهت ناامید و از اتیان دلیل و برهان عاجز شدند[که] اء علم الذ ،مفحم ساخت

بر  ی و ایمان داری که سید بابیگومبارزه و مباهله برآمدند و به او تکلیف کردند که اگر راست می

دستت را در آتش فرو بر و اگر نسوخت معلوم است که حرفت صحیح و مطلب درست  ،است حق

  کنیم. ت عقیده تو اعتراف و اقرار میصحبر [و ما] باشد می

ت و طبیعت آتش سوزندگی است دهد که خاصیشهید سعید با حالتی مضطرب و افروخته جواب می

 سه آن نبوده است که خواص و آثار اشیاء را تغییر دهند و در حرارت آتشو هرگز دلیل مظاهر مقدّ

 ،توان تغییر داداشیاء را نمی که خواصبه این ا من با اطمینانام ،تصرف کنند و خرق طبیعت نمایند

ی یباشم و از هیچ بالگذارم تا بدانید که بر ایمان خود مطمئن و جازم میدست خودم را در آتش می

ه این زحمت را ب ،من یقین دارید ۀدر راه حق و حقیقت روگردان نیستم و اگر شما بر بطالن عقید

برد و مشتی از آتش سوزان را در دست ر آتش فرو میخود بدهید و فی الحین دست خود را د

  شود. دهد تا خونابه از دستش سرازیر میگیرد و چندان فشار میمی

کسی جرأت چنین عملی را به خود راه نداده و حاضرین سخت در وحشت فرو می روند و ابداً 

کند که ور میگویند سید باب چنان مردم را مسحهمگی یک صدا گفتند که درست است که می

خرند و هستی به جان میه گونه زحمت و بال را ب در راه او هر ،دست از جان و مال خود کشیده

که حالش  با وجودی ،شمارند. مّ جعفر از آن جلسه با دست مجروح خود خارج شدچیزی نمی

شرح  ،رسیدجا می ساخت و به هرخنده را از لب خویش دور نمی ،دگرگون و سخت گرفتار درد

ا دلیل و برهانی بیاورند و ام ١ندکرد که در هر حال و در هر جهت نتوانستمجلس علما را بیان می

ها کشیدند تا باالخره مخالفین ساکت ننشستند و برای خاموش ساختن و از بین بردن مّجعفر نقشه

ۀوسیله ای تنها بنهر و دیوامجمعی فراهم ساخته و به مشورت پرداختند که مبارزه با چنین آدم متهو 

                                                             
  در نسخۀ اصل: نتوانست. .١
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ت قلب و برهانی که دارد ما را در زیرا اگر او را آزاد بگذاریم با چنین قو  ،قتل ممکن است و بس

انظار خجل و شرمسار خواهد ساخت و مردم را خواهد فریفت. با این وصف کشتن او واجب و از 

فر را با همان عالمت جع هم توافق کردند که مّ بین بردنش الزم است. حکومت شرع و عرف با

نویسد ه جلد اول میریالدّدر برد (در کواکبه سالمت ب جان به ،جا بیابند نگذارند دست سوخته هر

او  ،باالخره او را گرفته و با آب شمشیر تالفی آن آتش را نمودند و به وضعی که عبرة للناظرین بود

  را شهید کردند).

 ،ه و عاقبت جانش را در سبیل امر فدا کردلیاز مؤمنین اوجاسبی (از ده وسقونقان) که  ولی آقامیر

ف شده است، حضرت عبدالبهاء مشر ،روحی فداه ،هنگامی که حضور حضرت عبدالبهاء

حکومت کاشان از طهران کسب  ،که دستش مجروح شدا مّ جعفر جاسبی پس از آنام :اندفرموده

ان بفرستید. در طهران او را شهید کردند و در دستور دادند او را دستگیر و به طهر .تکلیف کرد

  مّجعفر را نیز پس از شهادت در همان چاه افکندند. ،چاهی که حضرت طاهره را انداختند

  

 دجعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمیشیخ محم  

ن عالم فاضل و فقیه ماهر. او برای تحصیل به اصفها ،ایشان همان مّ جعفر جاسبی شهید است

آمد و از محضر علما و مجتهدین بزرگ این شهر همچون حاج محمد دابراهیم کلباسی و حاج سی

محم استادش  »مناسک حج«ای از کتاب نسخه ١٢۵۴االسالم شفتی بهره برد. او در سال ةدباقرحج

سیمنهاج «ای از کتاب ) و در همان سال نسخه٢٨۴ و ٢٨٣ص، ١ ج ،االسالم (بیان المفاخرةد حج

  استاد دیگرش حاجی کلباسی را کتابت کرده است.  ۀنوشت» الهدایه

  )٢٨۴ص، ١٠ ج ،های ایراننوشت(فهرست دست

  

  شعر دکتر پرویز روحانی در مورد شهامت مّ جعفر جاسبی

  دست در آتش نهادن جعفر جاسبی

  

  اسبیـــــگشـت رزــر و بـــودش بــــه بـــاسبی         کـــر جـــــجـعف ،ـرورانــر ســـســ

  ادـــــش فتـر و والیـــام مـهـــه طمطـــــاب داد         بــــــعـت بــــلــدر ره طــدل انـ
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  وختهــه پـا ســا بـر تـــروانه ســــو پــــروخته         چــــد افــش چــراغی شـــز عشـق

  ر دمانـــو شـیــامد چـــان بـیــکـاشه ــبـ         انــــــر بـیـــالء امـــــر و اعـــی نشــپــ

  دـخـواستنرتشـــاز حض ســـمجلند         در آنــس آراسـتــــر او مجـلـــی بــگــروه

  لـزی زان قـبیــــــود مـعجــوزد، شــش برد چون خلیل         نســدر آتــه دست انــک

  ش گـهرــد ز عشقــس که باشـــکدر آنـر         ــــدارد اثـــــش نـــــآت«ود: ــرمـــبـف

  ای ز آفـــتابدم ذرهــــر شــــجوهــه الحساب         بـان یـوم ــق سلطــن از عشـــمـ

  ر آتشـینــــم و ســــش و چشـــم آتـــن         تـنـــــر آتشـیـــــن و جگـــــــم آتشیـدلــ

  »انــــود بــوستـم بـــــش بــرایـه آتــکــ      ان   ــش ای دوستــــن از آتـــرسـم مــنـت

  ود خـضابـود خـش بـی که آتیوـو گـش چو آب         تــی در آتـــــرد دستـــروبــفـ

  نـــم الیـقیـــف بعـلـــرد در کــــــن         بـیفشـــــــل آتشـیــی گـــــــــرآورد مشتــبــ

ـم و درد خستــــران از غـــــاب دست         دل حـاضــش ز خـونـــرد آتــــــفــروم  

  انــــدانشداد بـیـــو یـــوسف ز بـیــنشان         چــر بـــــیــــدم کـــه آن اخـتــــشـنی

  ده شدــاهی درافکنـــران به چـــنـــــده شـــــد         بـه طهان درـــــار گــرگــــگــرفت

  مـــان بگسلــــن جهـــروز تــا زیــــم         بـرافـــن آتشـــــی در دلـــاـــا چـنـــخــدای

  انـــــــــردوس افـالکیـــم بـــه فـــان         درآیـــــــم خاکیــــرم از عـالــــفـــــــرومیـ

  ی ز دلـــوت عراقـــم بــه صـــــت آب و گـــــــل         بــخوانـــزم از ظـلمــــبــپرهی

  استـــــزدان بهــور یــه المـکان، نـــشـ     است    ـهای پــاکان بهـکــه محـبوب دل
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  العابدین جاسبی از وسقونقانآقامیر زین

  ه مهاجر جاسبیبه قلم نورال ،العابدین جاسبیشرح حیات جناب آقامیر زین

  

مّجعفر جاسبی به امر  ۀوسیله ی بولد حاجی میرزا احمد در سنین جوان ،مرحوم آقامیر جاسبی

دش تول محل ،جمال مبارک اقبال نموده

جاسب است  ۀوسقونقان یکی از دهات قری

باشدمذکور می ۀلین مؤمن در دهکدو او. 

حامی ضعفا و پشتیبان بیچارگان بود. 

هنگامی که مأمورین تیول وقت برای وصول 

مالیات دهاقین فقیر و بیچاره به صدمه و 

آن مرحوم مالیات  ،شدندل میمتوسآزار 

پرداخت و بعدًا قریه جاسب را شخصاً می

رعایا هنگامی که اضافه از خرج خود 

پرداختند و تنها برده میبه نام ،داشتندمی

نیت آن مرحوم از این عمل جلوگیری از ظلم 

بلکه  ،برده استمیی سودی ننسبت به رعایا بوده است و نه تنها از این عمل خیر خود از لحاظ ماد

شده است.ر هم میمتضر   

ت و نفوذی هجری قمری دارای شخصی ١٣١٨و  ١٣١٧های مقارن این مرد شجاع که در سال

ین شاه را مالقات و حکومت قم و رالدّالعاده بوده است و شهامت آن را داشته است که مظفّفوق

ب ظلمی نسبت به مقام که مسبیمکاشان را تعویض نماید. معروف است که یک وقتی در محضر قا

 ،خواست خدا تو را به این مسند باال بردیمه که ب طوری همان :اظهار کرده بود ،رعایای جاسب شده

  ش و حاضر به جبران مافات گردیده بود.مقام متوح به نحوی که مرحوم قائم ؛وریمآپائین هم می

 عزیز بیاید که مرحوم آقامیر جاسب ۀر خوانندشاید تصودر  ،ت ظاهری بودی دنبال قیود و شخصی

صورتی که آن وجود نازنین به دست مبارک خود در وسقونقان قناتی حفر نمود. در موقع حفر قنات 



٣٢ 
 

 ،هت و مقام بلندش بکاهندکه از اببه مخالفت شدید اهالی برخورد. حسودان و دشمنان او برای این

آب آن امالک ما را آلوده و از خیر  ،کنده میقنات آب هم ک ،شهرت دادند که چون او بهائی است

  و برکت خواهد انداخت.

مخالفین را ساکت نمود و پس از  ،ناپذیری که آن مرحوم داشتدر اثر قدرت و اراده و ایمان خلل

عوام و نادان بفهماند  ۀکه به تودوقت برای اینآن ،العاده خارج شدکه از قنات مذکور آب فوقاین

 ۀقنات را به کلی  ،ل قدم منظور و مقصودی جز خدمت به خلق و رضای حق ندارندکه بندگان جما

 ،سالی اهالی وسقونقان را از مرگ نجات دادساکنین ده بخشید و همین قنات بود که در خشک

شود و همین امر سبب شده است که هنوز آب آن ثابت و کم و زیاد نمی ،سال ۀزیرا در فصول مختلف

کس دست و صورت خود را در قنات آقامیر بشوید و مراد و مطالب  معتقدند که هر ای از اهالیهعدّ

  شود.اجابت می ،لت نمایدأخود را از درگاه خداوند مس

برده آن مرحوم در زمان حفر قنات، کارگری از اهل وسقونقان داشته است به نام شیخ جعفر و نام

تی بود که با آقامیر و مدّ :نموده استمی ای جاسب شرح تصدیق خود را بدین طریق نقلبرای احب

ۀبنده بنا به گفت .د نوروزی از اهل وسقونقان مشغول حفر قنات بودممحم  عالنفس مرحوم  ،م محل

که هنگام صرف  طوریه ب ،کردمالمقدور از تماس با او اجتناب مییحتّ ،دانستممی آقامیر را سم

ت حفر قنات که قریب چندین ماه در مدّ .گرفتمصله مینهار در لب چشمه قریب سیصد قدم با او فا

آقامیر با زبان مهربانی و خلق نیکی که مخصوص او بود  .کردمبه طول انجامید از او پرهیز می

منتهی چندی است معبود و  ،از من پرهیز مکن من همان آقامیر چند سال پیش هستم :گفتمی

اغلب اوقات از قعر چاه  .امیافته ،اندها کردهزاری مقصود خود را که پدران ما برای درک زمان او

 :حفر آخرین چاه بود که یک روز از ته چاه صدا زد ۀشد. نزدیک به خاتمبا من مشغول مباحثه می

که از مقصد او مطلع شوم اطراف شیخ جعفر نگاه کن ببین این اطراف کسی هست یا نه؟ بدون این

های بزرگی که آن سنگ ؟،دانی چه کنمی :وقت گفتآن ر.خی :چاه را مشاهده نموده جواب دادم

این عمل تو بنا به  ۀدر نتیج ،یکی را بردار و از آن باال به سر من بزن ،من از ته چاه فرستادم باال

خودم در  ۀروی و من هم بنا به عقیدای و به بهشت میخودت یک نفر کافر و مرتد را کشته ۀعقید

شهید  ،اندلفه منتظر ظهورش بودهامنجی عالم انسانی که تمام ادیان سسبیل قائم موعود و یگانه 

ام. از آن بیان چنان منقلب شدم که همان شب به منزلش رفتم و ایمان و اقبال خودم را به شده
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د نوروزی کارگر دیگر هم بعداً به امر جمال شریعت جمال اقدس ابهی اظهار نمودم و آقای محم

  اقدس ابهی مؤمن گردید.

ای از اهالی وسقونقان در میان دشت دور منهیک روز عدّ :نمودد نوروزی اظهار میآقای محم 

خود  ،و لعن گشوده بودند. مرحوم آقامیر پس از وقوف از این بلوا اجتماع نمودند و دهان به سب

چنان  ،بیان و برهان خویش ۀزبان به نصیحت گشود و با اندام رشید و قو ،را به آن جمع رسانیده

  رفتند. ،شورشیان چوب و میل و کلنگ خود را برداشته ۀوقار و سکونی به خرج داد که هم

نمود. به تدریج مخالفین به منظور از بین ه به عمل غفلت نمیای از تبلیغ امرالمرحوم آقامیر دقیقه

م آقامیر مرحو :بردن آن شخص بزرگ بهترین وسیله که به دست آوردند این بود که انتشار دادند

بر او  ای از عوام را به دستیاری حکومت و علمای محلاسالم است و عدّه ۀسمخالف شریعت مقدّ

زا برده را به دستیاری میرق شدند که ناممخالفین موفّ ،هجری بود ١٣٢١وقت که سال شورانیدند و آن

رسید و او را  قام وزارتشاه به مینکاشانی که در عهد ناصرالدّ ۀولالدّپسر مرحوم امین ،خانمهدی

شیخ  ۀدر خان ،بود اش باال گرفتهین شاه مقام و مرتبهرالدّوزیر همایون گفتند و در زمان مظفّ

به جرم  ،ه بودالزجر و ستم بندگان الهی و مؤمنین شریعت اش محلعلی جاسبی که خانهحسین

داران راه تفنگ ۀوسیله طرفی ب ت و حمایت از مظلومین و مخالفت با ظالمین چوب زدند و ازبهائی

 نمودند و از حمایت آنان ممانعت کردند. بعدها آن مرحوم را از طریق کاشان و دوستارانش را سدّ

دارانش ندانند و نشناسند به طهران بردند و معلوم نشد که چگونه آن نفس از حدودی که طرف

وض آب یخ در فصل زمستان در سن مقدس و بزرگوار را از بین بردند. معروف است که او را در ح

  سالگی شهید کردند.  ۵۵

یکی از الواحی که از کلک مطه گردد.ر میثاق به افتخار آقامیر نازل گردیده درج میذیال  

  ١جناب آقامیر علیه بهاءاالبهی ،جاسب

  هواالبهی

 امیر کشور فلک اثیر شخص خطیری است که الیوم حاکی عهد پیمانست و محامی ،ای آقامیر

م آزاد بوستان موهبت. از میثاق حضرت رحمن شمع پر نور انجمن استقامت است و سرو خر

                                                             
  [بر اساس متن این لوح که در جلد یکم آمده است، کلماتی در متن اصالح شد]. .١
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ق گردی و به این پس از خدا بخواه که در آن اطراف و اکناف به این خدمت عظمی موفّ

ب گذشته است و این عبد به تحریر به تعجیل ول شوی. غرتاج امیری عالم معنوی مکلّ

  .البهاء علیک ید ومعذور بدار در خط ،مشغولست

  ع ع
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  ها بزرگ خاندان ناصری ،علی درویش، معروف به حاج درویشحاجی حسن

  ١علی درویشسندی دال بر به شهادت رسیدن حاجی حسن

  

  شمسی] ١٣[٠٣صفر  ٢٠

  مقام منیع مجلس مقدس شورای ملیه، شیده اله ارکانه، مشرف و فائز

   سبکروگان جا فدویان رعایای قریۀ عریضۀ

تان شرق و غرب ایران را احاطه نموده پرستیقانون و وطن ای آقایان محترم و ای کسانی که ادارۀ

علی جاسبی و از و نسیمی از ریاض عنایتتان به این پشت جبل نوزیده. امان از دست شیخ حسین

ز] نمود و قانون بلند نبود، دست تعدّی [درا تعدّیات او، من جمله در شش سال قبل چون آوازۀ

خود برده،  فدویان را به خانۀ

چوب زده و شکنجه نمود و به 

درخت آویخته و هر یک را مبلغ 

خطیری جریمه نمود و یک نفر 

مرد که موسوم به حاجی پیره

بود، از بس صدمه  ٢علیحسن

به او زدند، به همان صدمه فوت 

شده که تمام اهالی جاسب 

باشند. سکوت نمودیم مطلّع می

بعد هم اسبابی فراهم و من 

خان کاشانی به جاسب آمده و تمام دارایی فدویان را به غارت برده، باز هم حسینآورده که نایب

سکوت نمودیم و بعد بنای بر تعدّیات دیگر گذاشته، باز هم سکوت کردیم، تا در این ایام که بنا 

دهد. ش را هم نداده و نمیمان طاق شده و مالیاتکرده دست به ناموس هر یک دراز کرده، طاقت

                                                             
١. ]اشتباهات امالیی وجود داشت که تصحیح شدهدر متن شکوائی ،[.  
  علی.در نسخۀ اصل: حسین .٢
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ناچار به قم رفته و به تمام ادارات عرایض خود را کرده، به تمام ادارات و آقایان معلوم گردیده و 

شماها خواهد شد. به والیت آمدیم و حکم  حکم فرمودند که به والیت عود نمایید، حکمی در بارۀ

باشد، چون سالی سیصد فدویان می چینی و صدمۀپی اسباب روزهقطعی نفرمودند. باز هم همه

گیرد و خواهش از آقایان محترم داریم که از آقا شیخ تومان بلکه تجاوز از دولت به اسم مستمری می

گیری؟ ژاندارمی؟، قزاقی؟ سرکرده هستی؟ یا مذکور جویا شوید که این وجه را به چه جهت می

  سارقین به سرقت نبرند؟ خطه[ای] از ایران به شما سپرده که مال عابرین را 

باشد. روزه در صدد صدمه زدن [به] رعیت غارت شده میبلی چون مشغول هیچ کاری نیست همه

کنیم. آیا اگر شبانی گوسفندی داشته باشد حال عرایض فدویان این است یک شرحی هم عرض می

ن چه خواهد بود؟ و بیابان در چرا مشغول باشد، گرگ خونخواری میان گوسفند بیافتد، تکلیف شبا

که پشت سنگی خود را پنهان کند تا تمام اغنام باید همتی نماید که گوسفندانش راحت باشد یا این

  را از میان بردارد؟ های های الزم است که علی الحساب چند روزی اغنام راحت باشند. 

رح فدویان، ای گی فرمایید؟ این است شای آقایان محترم، مگر شماها اغنام خود را نباید رسید

که فدویان را با شیخ مذکور به هر محلّی امر رجال الهی و امناء رحمانی، مستدعی از آقایان این

فرمایید، طرف جواب [و] سؤال بشویم، هر طرفی مسؤول واقع شد، مجازات فرمایید. شماها را قسم 

فرمایید. هرگاه رسیدگی دهم به غیرت حضرت ابوالفضل که رفع تعدّیات و ظلم را از سر فدویان بمی

ها شکایت هر یک از آقایان را به حق جل جالله خواهیم کرد. باقی امر امر نفرمایید، در شب

  مبارکتان.

  نفر از رعایای بهائی جاسب] ١٦[مهر 

  

  

   



٣٧ 
 

  و پرویز صادقی پرویز فروغی

  

  پرویز فروغی

زند خانواده و دارای سه برادر و دو د گردید. او دومین فردر طهران متول ١٣٢۶پرویز فروغی در سال 

ی را در دبستان توفیق و یتحصیالت ابتدا ۀخواهر بود. دور

های بابک، کیهان و کیهان نو طه را در دبیرستانمتوس ۀدور

به پایان رسانید. وی همواره از شاگردان ممتاز بود. پس از 

پایان تحصیالت به خدمت نظام وظیفه اعزام گردید و 

که از چند کشور خارجی با آن ،خدمت ۀمتعاقب خاتم

پذیرش دریافت نموده بود، فیلیپین را با هدف اصلی خویش 

تر احساس نمود. لذا در اردیبهشت که مهاجرت بود قریب

راهی آن دیار گردید و در دانشگاه بزرگ شهر  ١٣۵٠ماه 

مهندسی راه و  ۀبه تحصیل در رشت Mesvanمسوان 

  ساختمان پرداخت. 

همواره به  ،ی در ضمن تحصیل و اقامت در طهران با شور و شوق سرشاری که داشتپرویز فروغ

ورزید و منتهی آمال خویش را های امری مبادرت میجوانان و کالس ۀت در تشکیالت مختلففعالی

 ١٣۵١مطابق نهم مردادماه  ،بدیع ١٢٩دانست. سرانجام در تاریخ شهرالکمال خدمت در راه امر می

  ش به افتخار شهادت نائل آمد. ادوست و برادر عزیز روحانیهمراه با دو 

  

  پرویز صادقی

د گردید. او فرزند ارشد بدیع در طهران متول ١٠۴مطابق شهرالقول  ،١٣٢٧پرویز صادقی در آذرماه 

 ۀه و دوری را در دبستان فرمانییخانواده و دارای یک برادر و سه خواهر بود. تحصیالت ابتدا

طبیعی  ۀدر رشت ١٣۴٨های جلوه، ادیب و آذر به پایان رسانید. در خرداد ماه دبیرستان طه را درمتوس

به خدمت نظام وظیفه اعزام و دوران خدمت را  ١٣۴٩ماه موفق به اخذ دیپلم گردید. در اردیبهشت

 غیپرویز فرو
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مربوطه از  ۀبا حسن خاتمه و تشویق فرماند ١٣۵١در طهران و همدان سپری نمود. در اردیبهشت ماه 

   ص گردید.دمت نظام مرخخ

پرویز صادقی در ضمن تحصیل عالقه زائدالوصفی به 

داد. او عاشق های درس اخالق و تشکیالت نشان میکالس

او به  ۀترین هدیآثار امری بود. بدیهی است با ارزش ۀمطالع

ها که بر روی کتب امری بود. چه شب ،دوستانش و بالعکس

م با کشورهای آمریکا، آن کتب آرمید. در ضمن خدمت نظا

کانادا و فیلیپین مکاتبه نمود و از هر سه کشور برایش پذیرش 

تر دید و ا او فیلیپین را با هدف خویش نزدیکصادر شد ام

 ۀآن را ترجیح داد و به منظور مهاجرت و تحصیل در رشت

  عازم آن کشور گردید. ١٣۵١کشاورزی در خرداد ماه 

ل روحانی آریاشهر برایش تودیعی که از طرف محف ۀدر جلس

های یاران در این ها و جانبازیه و نقش فداکاریضمن صحبت پیرامون پیشرفت امرال ،تشکیل شد

فم که دیگر دیانت بهائی نیازی به شهید ندارد و اال خون ناقابلم را در حقیقتاً متأس«سبیل گفت: 

سرانجام در شهرالکمال  .نمود سپس با چشمان اشکبار سکوت ،»کردمراه عشق محبوب تقدیم می

سال  ٢٣که از زندگی این نهال پر طراوت بیش از  در حالی ١٣۵١برابر با مرداد  ،بدیع ١٢٩

ب مخالفین صلح و وحدت در یکی از نقاط جنوب شرقی میندانائو فیلیپین به تیغ تعص ،گذشتنمی

  عالم انسانی به شهادت رسید.

  

  شرح جزئیات شهادت شهدای فیلیپین  

  از داریوش یزدانی

  

ها در فکر این بودم تا به شرح شهادت سه جوان که دو نفر از آن عزیزان جاسبی بودند، مدّت

اند و یادشان را در خاطر کردهرا سقایه خاک کشور فیلیپین  خویش بپردازم. آنها که با دماء مطهره

های عزیز پردازم. جاسبیه آن میو جاوید نگهدارم. حال با کلماتی کوتاه ب های عزیز زندهجاسبی

 پرویز صادقی
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سال است که  ٤٥چون مدّت  ،باید از خطایای بنده با لطف و صفا و وفایشان این فانی را ببخشایند

جالله دور هستم و در نقط از موطن حق ام و تمرین زبان فارسی را نکرده ،مهاجرتی خود ۀجل

درویش را قبول کنند و در  ۀاین تُحف درخواست این ناچیز آستانش اینست که به بزرگواری خودشان

 یاد آن عزیزان دعا و مناجات کنند که ارواح پاکشان در جمیع عوالم حق ه های خویش بادعیه

  مشمول عنایات التُحصی شود.

ام یافاقات آن ه اتّبکنیم. این عبد ناظر گردیم و تاریخ را با آن دقایق تنظیم میسال پیش برمی ٤٥به 

نگارم. امید است که بازماندگان این شهدا قصور بنده را عفو کنند ن فداکاری را میبوده و شرح ای

ها را که در سبیل جمال اقدس ابهی بوده با افتخار و و با الطاف همیشگی خود شرح این جانبازی

های خود در سربلندی بخوانند و ممنون درگاه آستان جمالقدم باشند که با شهادت جگرگوشه

ی امم و رمم یاند. چه که آن محآیین یزدانی سهیم و شریک سایر شهدای امر بودهپیشرفت این 

   :اندفرموده

بهره اگر نفسی خود را در دریای خون شناور نبیند و ادعای حب مرا نماید از طراز صدق بی«

   ١».و نصیب است

  : اندو باز فرموده

تر است، نصیب هر کس یابتر و کمبگو شهادت امریست عظیم و از کبریت احمر نفیس«

   ٢».نبوده و نیست

  : فرمایندو باز می

»ه واقع شود و در سبیل محبوبو هر نفسی از کأس موت خواهد آشامید و اگر این لوجه ال، 

دهد که این مقام تر بوده و هر بصیری شهادت میه این اولیروح و جسدش انفاق گردد، البتّ 

٣».هاعظم مقامات است لدی ال   

  : بازو 

                                                             
١. ل از پنج کنزکنز او.  
  .٣٤٨، ص ٤آسمانی، جلد  ۀمائد .٢
  .٣، ص ٥، سال ١٧ ۀشمار ،عندلیب .٣
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ی نداشته و شهادت در سبیل محبوب از افضل االعمال محسوب فی الحقیقه شبه و ندّ«

   ١».نخواهد داشت ولکن اگر خود واقع شود محبوب است

  : و یا

   ٢»نهایت ذّلت به حسب ظاهر شهادت است و این شهادت سبب عزت ابدی«

  د: فرماینمی ،و برای حسن ختام

چنین خون مبارک انسانی در [...]  ینه را بهشت برین نمایدآن خون رنگین عاقبت آن مد«

  ٣».و شکوفه و ثمر گردد مبارکه چقدر سبب قُوت و نمو ۀپای شجر

روز از  ٣٦و دقیقاً  ١٩٧٢سپتامبر  ٣مطابق با  ١٣٥١شهریور  ١٢بریم. امروز تاریخ را به عقب می

  گذرد. شهادت سه عزیز جوان می

ای از جوانان مشتاق به امر تبلیغ امر نازنین است. تصمیم عدّه ١٩٧٢ژوئن  ٢١برابر با  ١٣٥١خرداد ٣١

کنند. در را به قصد جزائر میندانائو ترک می ،پایتخت فیلیپین ،مانیل[این بود که] جمال مبارک 

موج  ،ه که ضامن وحدت عالم انسانی و صلح اعظم استعشق به حضرت بهاءال ،قلوب این جمع

   های این فانی:سفرزند. هممی

سال زودتر در دانشگاه استیت قریب به یک، . علی شیدائی١

 ٤دانشگاه در  .در شهر مراوی بود) .M.S.U( میندانائو

های کیلومتری شهر مراوی بود. جناب شیدائی اغلب پذیرش

 ،قرار بود در این دانشگاه تحصیل کنند[که] دوستانی را 

  درخواست کرده بود.

ایشان  ،از شیراز (یکی از شهدای سه نفر) . فرامرز وجدانی٢

جوانی با محبل قرار بود که در ت و مطیع امراله بود، او او

ولی مقامات فرهنگی  ،دانشگاهی دیگر (سلیمان) درس بخواند

                                                             
  .١٩٨١، سال ٢٤ ۀ، شمار١پیام بهائی، ص .١
  جا.همان .٢
  جا.همان .٣

 فرامرز وجدانی



٤١ 
 

  بخواند و بعداً برود. MSU ل را درماه او ٦فیلیپین گفته بودند که باید 

ه و تبلیغ امرش بود. حکایت تحصیل ایشان هم امرال ۀعاشق دلخست ،. پرویز صادقی (جاسبی)٣

  مثل فرامرز عزیز بود.

اط معروف بودند، ایشان هم در امر تبلیغ سعی خط ،پسر جناب یحیی جعفری ،. فرهاد جعفری٤

  بلیغ داشتند.

  . داریوش یزدانی.٥

آغاز کنند.  دور هم جمع شدند تا سفر خود را ،این گروه پنج نفری در کشتی که نامش فاطمه بود

 ،قول داده بودیم که با این سفر به آن نقطه ،ای ایران بودای که فقط مخصوص احبگروه ما در جلسه

های امر وارد کنیم و این با جزوه دیوان بیت العدل اعظم الهی در ظل ۀسال ٩ ۀنفر را تا پایان نقش ٢٥٠

میندانائو را با آتش  ۀما باید جزیر ،هاهّبچ :گفتتبلیغی و کتاب همراه شده بود. پرویز صادقی می

تبلیغ را از داخل  :دادیم و گفتنفر که چیزی نیست باید بیشتر قول می ٢٥٠روحانی مشتعل کنیم و 

  همین کشتی شروع خواهیم کرد.     

لذا در کشتی فاطمه هر پنج نفر شروع به تبلیغ مسافرین کردند و چون زبان انگلیسی ماها زیاد خوب 

دادیم که خودشان بخوانند و در لحظات آخری که ما های امری میمسافرین کشتی جزوهبه  ،نبود

فرامرز وجدانی موفّق شده بود که در کشتی یک نفر را  ،قرار بود در ساحل شهر ایلیگان پیاده شویم

به امر حق مؤمن کند و این سبب شادی و سرور جمع ما شده بود. کشتی ما از طوفان مهیبی گذشته 

بر این بود که ما همگی  حق ۀدر بریم. اراده کردیم که از طوفان جان سالم بو ما اصال فکر نمیبود 

شدیم  MSUدانشگاه  ۀما وارد محوط ١٩٧٢ژوئن  ٢٥تیر برابر با  ٥سالم به مقصد برسیم. در تاریخ 

  جا بودند، آشنا شدیم:و با استقبال عزیزانی دیگر که در آن

  . دانش صبوری١

  ین آزادهدّ. نورال٢

  . پرویز شیدائی٣

  . ایرج شیدائی (برادران علی شیدائی)٤

  پور. بهروز اسحاق٥

  . حسن ثابت٦
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٧ه رضوانی. ضیاءال  

 ٨... .  

گاه وارد شد. یکه ژوئیه تنها دانشجو ب ٥و در   ودیگر را در بغل گرفتیم و بوئیدیم نام فروغیه آ

رسند خدانشجو از ایران  ١٣دانشگاه بسیار از داشتن  شهر ورود ما را اعالم کرد و [ی]بوسیدیم. رادیو

ان و روان یاران ایران از ج«فرمایند: یاد لوح حضرت عبدالبهاء انداخت که میه بودند. ما را ب

ذا له ]...[ ل کرده انداند و صدمات عظیمه تحمعزیزترند، زیرا در سبیل الهی امتحانات شدیده دیده

  ».رآغوش گیر و از طرف من ببوی و ببوسبه هریک رسی آن جان پاک را د

ۀشد یک جلس ١ارزای که برگلین جلسهاو عات هم درست کردیم. تبلیغی بود و فوری یک صندوق تبر

از مبتدی بود. جلسات معلومات امری را هم راه انداختیم. یک یک  جلسات تبلیغی همیشه مملو

تشویق همه بود. زیرا دیگر چیزی به اتمام  دوستان در تبلیغ موفّق بودند و اخبارش سبب دلگرمی و

نظر  فرمودند در مدّ  ١٩٤٩ه که در سال محبوب امرال ساله نمانده بود. این بیان حضرت ولی ٩ ۀنقش

خیر و صالح  ]...[اکنون وقت تنگ است و فرصت آن نیست «هر یک از ماها بود، مضمون بیان: 

ر توان معتذّنمی ،ه ننماینددیگر اگر به آن توج ،دافراد این است که اسم بهائی به گوش آنان برس

اندالع نداشتهشوند به این عذر که از وجود چنین امری اط ]...[ به گوش خود  بنابراین باید الاقل

  ».تبشنوند که امر مبارک ملجأ و مالذ عالمیان اس

ل بود. مسلمانان و این جزیره دائمًا در جنگ و جدا .مختصری از جزیره میندانائو باید بنویسم

ت و دوستی معاشرت ین دو گروه با محبتوانستند بین انفر می ١٣مسیحیان در ستیز بودند. فقط همین 

 ٦نشجویان. در روز ی بعضی از داهای سنگین داشتند، حتّکنند. بیشتر ساکنین شهر مراوی اسلحه

 ،آمدو روز صدای تیراندازی می لین محفل روحانی شهر مراوی که شبتیر او ١٥برابر با  ١٩٧٢ژوئیه 

لین جلسه هم در خود همان دانشگاه بود. اعضای محفل:تشکیل شد و او  

  رئیس محفل ،. علی شیدائی١

  نائب رئیس ،. داریوش یزدانی٢

٣گاه. فروغی   منشی محفل ،ه آ

                                                             
  در نسخۀ اصل: برگذار. .١
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  دار محفلصندوق ،. پرویز صادقی٤

  . فرهاد جعفری٥

  ین آزاده. نورالد٦ّ

  پورقا. بهروز اسح٧

  . حسن ثابت٨

  سال باال بودند) ٢٠. دانش صبوری (جمیع این دوستان از ٩

تمام دانشجویان از امر حق شنیدند. جلسات محفل لع شدند. همه با آغوش باز پیام الهی را میمط

های مدارس، دهات، و شهر بر دیوار کرد. نقشههای تبلیغی طرح میشد و نقشهب تشکیل میمرتّ

 گروه پرویز صادقی، فرهاد جعفری و حسن ثابت بود که ،لین گروه موفّقشد. او اطاق محفل آویزان

بعد همین گروه  ۀلین مؤمن به امر جمال اقدس بپیوندد و این شخص مدیر یک مدرسه بود و هفتاو

  امر وارد کنند.  م را نیز در ظلموفّق شدند یک معلّ

کشید که شخصی ها طول مییران سالچون در ا ،شوق و ذوق ما جوانان در هیچ کالمی نگنجد

دم  گفتیم. در آندیگر تبریک میبوسیدیم و به یکدیگر را میمؤمن شود. از ذوق و شوق یک

بعد علی شیدائی و این فانی عازم کالجی شدیم که  ۀزمانی امر گوشزد جمع غفیری شده بود. هفت

برداری و بلندگوها شنیدند و عکس ۀسیلوه ه را بنفر پیام حضرت بهاءال ٦٠٠در شهر بود و قریب به 

فی شد و جزوات امری پخش شد. شادی امر از نزدیک معر ،نفر بود ١٢٠در سه کالس که نزدیک به 

استقبال کنند.  کردیم که این چنین از امر حقرش هم را نمیو حسابی نداشت و تصو و شعف ما حدّ

ری بچوب ۀدار شویم. روز بعد به یک کارخانخواستیم از این خواب خوش بیدر خواب بودیم و نمی

جا هم از امر استقبال نمودند. این اخبار خوش را هر روز به محفل ملّی فیلیپین تلفنی رفتیم و در آن

ه جناب دکتر شدیم و ممنون از ایادی امرالس میکردیم و باعث تشویق آن محفل مقدّمی ١ارشزگ

  یم.ییق کرد که به این نقطه بیاه مهاجر بودیم که ما را تشوالرحمت

ت آراء تصمیم بر این بعد از شور و مشورت با اکثری ،در آخرین اجالس محفل روحانی شهر مراوی

یک در جهات شمال و جنوب، شرق و غرب  تبلیغی تشکیل شود و هر ۀهای سه نفرشد که گروه

                                                             
  جای نسخۀ اصل: گذارش.در همه .١
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گاه تقاضا کرد نم فروغی های خودشان را تقدیم محفل نمایند. محفل از خاارشزعازم شوند و گ ه آ

 دانشگاه بماند. مطلب دیگری  ۀطکه چون خانم هست و شهر زیاد أمن نیست، بهتر است که در محو

ها به لذا گروه ،این بود که چون شهر مراوی زیاد أمن نیست ،آن مشورت کرد ۀبار که محفل در

 ۀکرد که به فرمودل میب گوشزد اعضای محفتر است. پرویز صادقی مرتّنقاطی بروند که امن

حضرت ولی ه ما دیگر در این عصر شهید نخواهیم شد، این مطلب سبب دلگرمی محبوب امرال

ولی پرویز صادقی  ،یادگار گرفته شوده شد. در آن شب پیشنهاد شد که عکسی هم از محفل بهمه می

گرفت و فرصت عکس گرفتن زیاد هست. عکس را می :عزیز گفت   شود بعداً 

دوست عزیز و تنهای ما که در  ،ژوئیه ٢٨مرداد برابر با  ٦د از دوست دیگری هم بنویسم. روز بای

برای مالقات دوستان خود وارد شد. او تنها دانشجوی خارجی  ،کرددانشگاه موسوان تحصیل می

 ٨الخره روز یکشنبه در اش پرویز فروغی بود. باآن دانشگاه بود و دلش تنگ شده بود. نام نامی

شدند. های سه نفری برای سفرهای تبلیغی آماده میصبح گروه ٩ساعت  ١٩٧٢ژوئیه  ٣٠اد برابر درم

من (داریوش) قرار بود با گروه پرویز صادقی و فرامرز وجدانی همراه شوم، ولی چون پرویز فروغی 

دو جاسبی  اصرار کرد که با آن گروه باشد. این سه نفر ،ها بود که پرویز صادقی را ندیده بودمدّت

  دند. ) شkapai( نام کاپایه ای بجوان با فرامرز وجدانی عازم نقطه

احتمال خطر  ،ی که رفته بودندچون محلّ ،زودی مراجعت کرده لین گروه باو ،شنبهدر آن روز یک

طور کلّی رفت و آمد برای ه بعد از ظهر بود و بعد ب ٦رفت و عبور و مرور در آن شهر تا ساعت می

کم نفر شدند. کم ١٠ه به بخش حضرت بهاءاللین گروه موفّق به ابالغ پیام جانوع بود. اوهمه ممن

کم بعد از ظهر های دیگر هم پیدا شد و اخبار خوش آنها سبب شوق و ذوق بود. کمگروه ۀکلّ سر و

ها گروه ۀشد و از گروه پرویز صادقی، پرویز فروغی و فرامرز وجدانی اثری نبود. همنزدیک می

ها زد و نگرانی در بعضی چهرههایمان شور میمراجعت کرده بودند غیر از گروه آن عزیزان. دل

آوردند، دوخته شده بود تا های مسافربری که مسافران خودشان را میها به جیپنمایان بود. چشم

  ببینند که چه زمان این عزیزان وارد خواهند شد.  

گفتیم که شاید چون دیگر میدر تب و تاب و نگران. به یکهای همه شد و دلها سپری میلحظه

صالح در این بوده که  ،ها أمن نیستهاند که استراحت کنند و چون جادی ماندهیدر جا ،دیر شده

های ما ده نفر نرفت و هر آن منتظر ورود آن شب خواب به چشم فردا در روز روشن وارد شوند. آن
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د و باز خبری از آن ها نشد. یک یک دوستان دانشگاهی سراغ عزیزان دل و جان بودیم. صبح ش

ما  ۀبایست به دانشگاه خودش بازگردد، همگرفتند و چون پرویز فروغی میآن عزیزان را می

ها طاق شده بود و طور شده. دیگر طاقتطور شده یا آنزدیم که حتماً اینهای گوناگون میحدس

خبری عزیزان خود را به نگرانی شدید. فوری رفتیم و خبر بی دانشجویان و اساتید دانشگاه در ۀهم

الع دادیم که از دوستان عزیزمان خبری نیست. رئیس ط) اTamano( نام تامانوه رئیس دانشگاه ب

  ها برای ما بیاورند. دانشگاه با افراد خودش عازم شدند که خبری از آن

شنبه این عزیزان ه تا روز سهال شاء دیم که انکرما تمام شب را دعا می ۀآن روز دوشنبه بود. هم

ها نداشتیم. آن روز هم دست به دعا داشتیم شنبه هنوز خبری از آنصبح روز سه ٥برگردند. تا ساعت 

و هل من مفرولت ه و یا عبدالبهاء ورد زبان ما بود. رئیس دانشگاه و افرادش به دج و یا بهاءال

خش ب اخبار ناپدید شدن این عزیزان را پدند. رادیو و تلویزیون مرتّفردیناند مارکوس خبر داده بو

هستند و مهمان کشور  MSUفر از شاگردان دانشگاه شنیدیم در اخبار که این سه نکرد و میمی

دوستی بین  اند و پیام آنها صلح وبرای تحصیل به این دانشگاه آمده ،فیلیپین از ایران هستند

فل از آن ها کمال مواظبت را بکنید. خبر این عزیزان فوری به مح ،را دیدیدهاست و اگر آنها انسان

 ،اشتندعزیزانی که فرزندی در فیلیپین د ۀملّی فیلیپین و محفل ملّی ایران هم رسیده بود و والدین هم

  صبر شده بود. هایشان بیدور هم جمع شده بودند و نگران عزیزانشان بودند و دل

ه کنند. بعد توج طریق سفارت ایران در ژاپن تقاضا کرده بود که به این امر مهممحفل ملّی ایران از 

شنبه علی شیدائی، دانش صبوری، ایرج شیدائی و بنده با سایر مقامات دانشگاهی از ظهر روز سه

کیلومتری این  ٨اند که آن عزیزان در کاپای شدیم. به ما گفتند که اهالی آن محل گفته ۀعازم جاد

اند و از آن محل که اند و نوشابه نوشیدهای بسیار کوچک قدری استراحت کردهه در مغازهجاد

شدید گرفتار  ۀجوان به دلهر ٤های ما از آنها نیست. دل ١دیگر اثری ،د) بوDapao( نامش داپائو

کم هوا تاریک چون کم ،کردشده بود. گروه ما با پنج جیپ سواری باید به دانشگاه مراجعت می

  ده بود و احتمال خطر بیشتری بود.ش

                                                             
  در نسخۀ اصل: دیگر نه اثری. .١
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م اوت بود. فرماندار آن استان آمد به دانشگاه و به رئیس دانشگاه و ما و دو .چهارشنبه فرا رسید

این سه دانشجو را پیدا کنم و تحویل  ۀام تا مرده و یا زندسایرین گفت که من با سربازان خودم آمده

نفر سرباز با یک مسلسل بزرگ بر  ١٠٠ماشین ارتشی و  ١١ب از شما دهم. گروه جناب فرماندار مرکّ

ظهر روز چهارشنبه به ما خبر وحشتناک شهادت این سه  از بعد ٦روی ماشین بود. باآلخره ساعت 

به قتل  ،خوردندکردند و نوشابه میی که داشتند استراحت میگناه را دادند که آنها در محلّعزیز بی

  کرده است.  اند و صاحب مغازه هم فراررسیده

نفر با پلیس و اعضای دانشگاه به محل شتافتیم و سه عزیزان خود را دیدیم که در  ١٠ما  ۀلذا هم

بار و دلی آزرده و روحی پژمرده، ای درون باتالقی در میان جنگلی هستند. با چشمانی اشکچاله

تالوت نمودند. ی بسیار بلند شروع به مناجات کردم و بعد سایرین مناجات یاین فانی با صدا

شنبه تلگراف به محفل ملّی شده بود که خبری سکوت محض حاکم آن جنگل بود. روز دوشنبه و سه

الخره روز چهارشنبه خبر شهادت آن عزیزان به اطالع محفل ملّی رسید. ااز آن عزیزان نیست  و ب

دادیم. ارش میزا گر اخبار آن محل حدّشب چهارشنبه  تلفن به محفل کردیم و با گریه و زاری بی

های این سه عزیز جوان در غم و احزان این عباد و اعضای محفل ملّی در فیلیپین و ایران و خانواده

  پایان بودند.ها در بهت و اندوه بیمسهیم و شریک بودند. دانشجویان تمام اساتید و معلّ 

بیمارستان روان  ۀسردخان سویه ها پر از دانشجو و مردم شد که بها و اتومبیلروز جمعه اتوبوس

بود. در محل نفر آمده بودند. همه در صف ٣٠٠٠تی بیش از  بیمارستان جمعیم با مارش های منظ

حرکت آمد. رئیس دانشگاه در جلو و سایرین ه موسیقی عزا و گارد احترام و گارد ارتش و پلیس ب

 وسی از شهر داوائوفیروز قدّضمیر، در عقب روان شدند. شهین روحانی، آلن لوئیس، سهیل روشن

فرهنگ مزیدی و  ــ شعار از شهر سبووه وحدتالزاده و هدایتین مهدیطنّازلو، پرویز و نورالدّ ــ

فرشید زهتاب از شهر ایلوایلو برای مراسم دفن شهدای این امر نازنین در فیلیپین نیز وارد شده بودند. 

وحدت عالم انسانی«اه افتادند و با شعارهای ت سه هزار نفری در شهر مراوی به راین جمعی« ،

»مسیر زیادی را رفتند.  ؟»آیا اینست سزای این جوانان«و  »ت به نوع انسانصلح عمومی و محب

ای که مشرف به دانشگاه هنفر به باالی آن تپ  ٦٠٠قریب به  ،ت سه هزار نفرهخره از این جمعیباال

ا ارواح این سه عزیز وداع کنند. ناگفته نماند که روزی پرویز جمع شدند تا برای آخرین بار ب[بود]، 
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صادقی گفته بود که ما این استان  میندانائو را به آتش عشق جمال مبارک مشتعل خواهیم کرد. سیل 

  شد. ها بود که سرازیر میتلگراف

عای میهای ت و مناجاتبعد از د

دیگر در نهایت سکوت و آرامش 

ت به چپ در اجساد آنها از راس

ه باالی آن تپه زیبا برای همیشه ب

ل پرویز خاک سپرده شد. او

صادقی و بعد فرامرز وجدانی و 

دیگر بعد پرویز فروغی در کنار یک

   ١ قرار گرفتند.

دو شب بعد از تدفین این عزیزان دل 

جان، صبح که از خواب در خوابگاه  و

کاغذ در کف اطاق هست و بر روی آن نوشته  دانشگاه بیدار شدیم، دیدم که از زیر درب اطاق یک

و ها بخواهند در این دانشگاه بمانند به سرنوشت آن سه نفر دچار خواهند شد بود که اگر بهائی

کشته خواهند شد. لذا تصمیم محفل ملّی و دولت و دانشگاه بر این شد ده نفر دانشجوی آن دانشگاه 

ی مختلف بفرستند. این بود که این ده نفر در شهرها ،ی که کاتولیک و امن و امان بودیرا به شهرها

های این عزیزان سال خوابت یکمدّه یا یک نفری یا دو نفری پخش شدند. اغلب این ده نفر ب

  دیدند که بدون سر بودند.را می

ی که شهید متری از محلّ ٢٥٠ ،کشف اجساد این نفوس مبارک که در عنفوان جوانی بودند محل

درستی نداشت و این عزیزان برای تبلیغ با جیپی که سرعت آن در  ۀفاصله داشت. جاد ،شده بودند

                                                             
ای گرفته بودم، بعدها در یک فتوگرافر حرفه تدقّه هولناک ب ۀاز آن حادث[داریوش یزدانی] ی را که بنده یهاعکس .١

گاه این عکسدوستان غیر از فروغی ۀویتاکروز مانیل چاپ کردم. هم که بیت العدل اعظم الهی تا این ،ها را داشتنده آ

آوری ها را جمعآوری شود و به ارض اقدس ارسال شود.  محفل ملّی فیلیپین این عکسها جمعدستور دادند که این عکس

  کردند و به معهد اعلی ارسال داشتند،

  

ر ن خاكستری بلند دین فانی را هم كه با آستیا .دیع جنازه سه شهیتش
در گوشه سمت راست در  ،د دارندیراهن سفیجلوی دو نفری كه پ

 .شودیدیده م ،عكس
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فروخت، نشسته ای که نوشابه و مواد غذائی مختصری میکیلومتر در ساعت بود به مغازه ٢٠حدود 

  ای نوش جان کنند و باز به یک ده دیگری بروند. بودند که استراحت مختصری بکنند و نوشابه

 Vincent( گوبا جناب وینسنت سامانیه ٨ساعت  ١٩٧٢اوت  ٣مرداد برابر با  ١٢به شنصبح پنج

Samaniegoه) عگو که منشی محفل مقدس ای و خانمش فه سامانیهضو محترم مشاورین قار

با ایرج شیدائی، دانش صبوری و بنده (داریوش یزدانی) همراه  ،فیلیپین بود و از مانیل آمده بودند

ای را اس حرفهماشین با چندین خبرنگار از شهر مراوی و خود بنده که یک عکّ ١٣و سرباز  ١٥٠با 

انگیز بیاید و عکس بگیرد و سه تابوت برای غم ۀحادث پزو دعوت کردم که با ما به محل ٢٠به مبلغ 

های خیلی خوبی گرفته بود. این سه عزیز دل عکس ،ای بوداین عزیزان بیاورند. چون عکاس حرفه

، اجساد آنها را در گودالی بر روی هم دمغازه شهید کرده بودن که در محلن را بعد از اینو جا

علی شیدائی برای  ،دیگر بودند. ناگفته نماند که شب قبلکه در آغوش یکمثل این ،انداخته بودند

او  فرماندار، شهردار، رئیس دانشگاه و معاونینش امر جمال مبارک را به خوبی تشریح کرده بود.

حاد نوع بشر و محبت و گردیم زیرا آن سه جوان برای اتّگفته بود که ما دنبال قاتل و یا قاتلین نمی

  گیریم. لذا ما انتقامی نمی ،ها شهید شدندیگانگی انسان

ساله را با چاقوئی مخصوص  ٢٤ساله و پرویز صادقی  ٢٥باری از این شهدای سه گانه پرویز فروغی 

سرهای آن ها را بریده  ،گویندی) مMachete( ی به آنیه به زبان اسپانیا) کBolo Knife( بنام بولو

ای شکم پرویز عزیز را دریده بودند که توصیف طور وحشیانهه ی ببودند که ما نتوانستیم پیدا کنیم. حتّ

دری به ق ،عزیز بود ۀسال ٢٠جدانی وآور و دردناک است. آثار ضرباتی که به بدن فرامرز آن نیز مالل

شدید بوده که من گریه سر دادم. جمال مبارک و قلب حضرت عبدالبهاء از این مصیبت عظمی در 

احزان و اندوه بود و قلم حضرت ولی ها بود. همه و همه انصافیه ناالن از این بیمحبوب امرال

ان را نثار که چگونه این سه شهید جوان در سبیل محبوب یکتا جانانه سر و جگریان و ناالن از این

ت دست از جدال و نزاع که شأن درندگان ارض است دست بردارد. اجساد اند تا عالم بشریکرده

پس از بیرون آوردن  ،ت آن جا بودیمآن عزیزان را با کمک سربازان و بنده که برای تشخیص هوی

  آنها از آن چاله که خیس و کثیف بود، شستشو داده و داخل تابوت گذاشتیم. 

مهیبه در شدّت غم و حزن بودند که چطور دل آن قاتلین راضی به این شده که  ۀز این واقعجمیع ا

ت کنند. آن هم سه جوان بیچنین جنایتی علیه بشریه گناه که آرزویشان فقط و فقط ابالغ کلمة ال
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دوه گداخت. آن محل را با غم و انو التیام قلوب بوده است. یادشان و ذکرشان قلوب جمیع را می

بعد از  ٣در ساعت  ،و مناجات ترک کردیم و اجساد را به بیمارستانی که نزدیک به دانشگاه بود

های ترم عالم شد و امتحاناداری شود. عزای عمومی در دانشگاه ظهر سپردیم تا در سردخانه نگه

یزان ملکوتی ر آن عزتذکّ ۀیک هفته به تأخیر افتاد. رئیس دانشگاه سالن بزرگ دانشگاه را برای جلس

  آماده کرد. 

این فانی مناجات فارسی و سپس مناجاتی  ،جلسه با صحبت یکی از دانشجویان شروع شد و بعد

انگلیسی و عربی نیز تالوت شد. رئیس دانشگاه نطق بسیار عالی کرد که این سه جوان و ده نفر 

ها حامل پیام یستند. اینهای معمولی نبودند و ندانشجو ،کننددیگر که در این دانشگاه تحصیل می

س اند و اینها مؤس ه هستند که با خود پیام صلح و دوستی را برای ما آوردهبخش حضرت بهاءالجان

   ؟صلح و وحدت بین بشرند. از آن واقعه به درستی یاد کرد که آیا این پاداش آنها بود

یمی و فیزیک و ریاضی به که مرتب شجای اینه بیائید ب :بعد علی شیدائی با بیانی غمگین گفت

ت و وفا و عشق خود را هماهنگ با مسائل روحانی هم بکنیم. بیاید درس محب ،خورد مغزها بدهیم

و صفا و درس دوستی را جانشین کنیم و سبب ارتباط قلوب گردیم. در این سالن دانشگاه که بیشتر 

دانشجویان تقاضا کرد که  گروه ۀکردند. سرکردها گوش مینفری بودند و به این صحبت ٩٠٠از 

نام آنها کنده اجتماع دانشجویان را ب دانشگاه محل )Iranian Student Hall.(  

خاک بسپاریم. مردم شهر ه آن سه عزیز نورانی را ب ،تصمیم بر این شد که ساعت سه روز بعد

جمال  ۀند. ارادی نداریجا ،نشین هستندگفتند که این سه نفر کافر هستند و در شهر ما که مسلمانمی

دانشگاه داشت و  ۀطمبارک چیز دیگری بود. یکی از اساتید دانشگاه قطعه زمینی در باالی محو

خاک بسپرید. آن ه کنم تا بتوانید عزیزانتان را بمن این زمین را به شما و دوستانتان هدیه می :گفت

محل شرف به خود دانشگاه و هدر باالترین نقطه بر روی تپجهات قابل  ۀشهر است و از همای که م

کم است.  ،اء داده شد. هر چه در خصوص آن مکان زیبا نوشته شوددیدن است به ما احب  

کنید؟ یکی از دوستان با با آن دو نفری که سر ندارند چه می :پرسید ،یک خانمی که حاضر بود

رک و برای وحدت و خواهیم و این سرها فدای جمال مباما سرهای بریده نمی :صدای بلند گفت

  یگانگی شده و بگذار سهم قاتلین باشد تا از این کار خود عبرت گیرند.
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  ی ایران به خانواده سه شهید فیلیپینمحفل ملّ  ۀرقیم

  میالدی ١٩٧٢اوت  ٧شمسی و  ١٣٥١مرداد  ١٦مطابق  ،بدیع ١٢٩شهرالکمال  ٨دوشنبه 

  بهی  االء علیهم بها ،خاندان جلیل فروغی، صادقی و وجدانی

اثر شهادت سه جوان ناکام پرویز فروغی، پرویز صادقی و فرامرز وجدانی قلوب وصول خبر دهشت

این سه طیر شاخسار بقا که در سبیل تبشیر و تبلیغ امر  اعضای این محفل را قرین حزن و الم نمود.

ن به جانان حضرت بهاءاله ترک وطن نمودند و به دیار غربت شتافتند و در کمال تسلیم و رضا جا

های مباهات و افتخار آن خانواده ۀسپردند و از قفس این جهان تنگ و ظلمانی رهیدند نه تنها مای

بلکه جامعه بهائی در سراسر عالم به وجود آن طیور شکور  ،عزیز و مؤمن و مخلص و منقطع هستند

حضرت رحمن محسوب نماید و آنان را جزو قربانیان و فدائیان امر آشیان الهی فخر و مباهات می

   دارد.می

ی و تسکین خاطر پدر و مادر هستند بسیار تسلّ ۀچه فرقت نور دیدگان و جگرگوشگانی که مای گر

 ،داندعظمی را کوچک و حقیر نمی ۀدشوار و پر حرقت است و احدی ثقل این مصیبت کبری و فادح

ولی با توجه به آیات الهیشود و قلب امیدوار اندوه کاسته می ه از شدّت این حزن وه و آثار رحمانی

  گردد.و مطمئن می

گاه این الهی شاهد و ناظر وقایع سهمگین بوده و هیچ ۀتاریخ امر یک صد و بیست و هشت سال

ه االطهر را در سجن شهادت غصن ال ۀلمؤم ۀاند. اگر واقعقربانیان راه عشق و فدا فراموش نشده

ه رات قلبی یقیناً اندکی از تأث ،ی رمم را از نظر بگذرانیدیآن مح ۀیاد آورید و بیانات متعالیه اعظم ب

  خواهد کاست. 

هم یا الهی ترانی لّسبحانک ال« :ر آفاق این بیان افخم نازلهای صادره از قلم نیدر یکی از مناجات

ی ربدمه امام وجهک یا من بیده ملکوت األسماء ا بین ایادی األعداء و االبن محمرفدیت  ب

ید شارع این آئین مقدس فرزند ارجمند یمالحظه فرما ».حاد من فی العبادعطیتنی لحیوة العباد و اتّا

ی از آن موالی حاد دنیا فدا فرمود. شما نیز تأسو غُصن برومند را در راه حیات بندگان خدا و اتّ

دیده راه و س و پسنحیات نور دیدگان خویش را ایثار نمودید و با این روش مقدّ ،شفوق و حنون

بازی به احبای الهی آموختید، چه موهبتی اعز و اعلی از این فضلی که نصیب رسم فداکاری و جان

آن خاندان گردیده و چه منقبتی اتم ص گشته.و ابهی از این عنایتی که آن خاندان جلیل بدان مخص  
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از درگاه حی قدیر  محفل ملّی ایران در این مصیبت وارده شریک و سهیم آن یاران عزیز است و

ای که به مناسبت نماید. به ضمیمه جزوهصبر و سلوان برای آن خاندان جلیل رجاء و مسئلت می

جهت مطالعه ایفاد  ،یکصدمین سال شهادت حضرت غُصن اله االطهر در طهران تکثیر گردیده

ار معروض دردی اعضای این محفل حضور آن یاران عزیز و فداکشود و بار دیگر مراتب هممی

  .با تقدیم تحیات بهائی. گرددمی

  منشی محفل، روحی ارباب 

  

  

  
  

  

  

گست    از ساحت رفیع به محفل فیلیپین] ١٩٧٢[تلگرام هفتم آ

"Deeply moved news befitting funeral three brave devoted youthful pioneers 

who sacrificed their lives path service. Share sorrow sympathy friends 

. جناب آقای صادقی و همسر ١ :راسته های شهدای فيليپين از چپ بخانواده
جناب وجدانی در ايران شهيد ( جدانی و همسر گرامی. جناب آقای و٢گرامی 

 . جناب آقای فروغی و همسر گرامی٣شد) 
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Philippines assured ardent prayers sacred threshold bountiful rewards Abha 

Kingdom.” 

Universal House of Justice 

ر این سه عزیز مراجعت تذکّ ۀخاوری از جلسشراقاکه جناب عبدالحمید  از ایران خبر رسید هنگامی

قلب این  نمایند. ایشان فرموده بودند کهصعود می قلبی نموده و به ملکوت ابهی ۀسکت ،کردندمی

م که قلم یارای مقاومتی چند بر این کاغذ نتواند. این بزرگی روح و چنان متأللم آنأعبد از شدّت 

   .گیر است که در این کاغذ نگنجدجالل جمال مبارک آن چنان پی

ای را که پرویز صادقی در راه لین نامهشوند، پدر پرویز صادقی اوعزیزانی چند دور هم جمع می

ضگر خوانند که مضمون آن اینست:ر میار در جلسه تذکّکراچی پاکستان نوشته بودند را برای ح 

غ امر یشهادت تمام شده و حال وقت تبل ۀا دورچه آرزویم شهادت در راه جمال مبارک است، ام

  ».است، امیدوارم بتوانم از این راه به آستانش خدمت نمایم

به فردوس «نوشته بود:  ،ر زده بودندی که بر سر در منازل والدین این سه عزیز برای تذکّیر روی تابلوب

اند، به آنها که نمرده ،یدیکردند که به ما تسلیت نگواء خواهش میاز احب ».پسران ما خوش آمدید

ر د. جلسات تذکّید که فرزندان ما جان خودشان را در راه جمال مبارک نثار کردنیما تبریک بگو

مخصوصی  ۀسپتامبر در سراسر دنیا جلس ٢٥برابر با دوشنبه  ١٣٥١م مهر زیادی بر قرار شده بود.  سو

مهیبی رخ   یسوزقسمتی از شهر مراوی آتش ١٩٧٢مبر اسپت ١٥ برای این سه عزیز تشکیل شده بود.

در آن صحبت کردیم نیز ی و بنده یای که علی شیدای آن مدرسهداد که خسارت زیادی داشت و حتّ

خوشحال  :که یک آخوندی در جاسب بر منبر گفته بوده آتش گرفت و شاگردان ویالن شده بودند.

  ». کشندببینید در خارج شماها را می ،کشیمباشید که ما شماها را نمی

ط داریوش یزدانینوشته شده توس  
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  ١ د زمانیمحم شرح حال علی

  ییآقای محمدجعفر شیوا جناب ۀاقتباس و تلخیص از نوشت

  

  ٢پیراهنی از تار وفا دوخته بودم               چون تاب جفای تو نیاورد کفن شد

شمسی در یکی از توابع قم  ١٣٠٨خانم در سال فرزند ابوالقاسم و شوکت ،محمد زمانیآقای علی

د گردید. تا سنایشان از پنج فرزند  ۀجا گذراند. خانوادسالگی را در همانده به نام جاسب متول

شد. در نوجوانی به اتّفاق (دو پسر و سه دختر) تشکیل می

شمیران ساکن شد. پس از سه سال  ۀبرادر در طهران در محلّ 

 به نارمک نقل مکان نمود و فعجا های امری ایشان از آنتالی

سالگی با خانم منصوره فراهانی چهل شروع شد. او در سن

این ازدواج سه فرزند به  ۀواج نمود. ثمراز اهالی کاشانی ازد

و  ١٣۵١و  ١٣۵٠نام منیره، مریم و آرش است که متولدین 

   باشند.می ١٣۵۶

آقای زمانی چندین سال در محفل روحانی وحیدیه که از 

های دروس افتخار عضویت داشت و در لجنات تربیت امری و کالس ،نقاط نارمک طهران است

شماره هفت که شامل  ۀمنطق ۀ. دو سال قبل از گرفتاری به عضویت لجناخالق مصدر خدماتی بود

مقدار نیز چون بی ۀمفتخر شد. این ذر ،پارس و نقاط کوچک دیگر بودنو و طهراننارمک و طهران

  آمدم. در آن لجنه عضویت داشتم، همکار ایشان به شمار می

 ،گردیدتور و امری که به ایشان تفویض میآقای زمانی بسیار مخلص و مؤمن و پر تحرک بود. هر دس

 ،رسانید و هر کاری که در حدّ توان و قدرت او بودانجام می ۀبا عشق و شور و صمیمیت به مرحل

شنیده  ،از دوستانی که منسوبین غیر بهائی داشتند ١٣۶٢شد. در سال داوطلب اجراء و انجام آن می

و  تی هستند تا با گروه ضربت خویش نسبت به قلعهای مخصوصی در انتظار موقعی شد که سازمان

                                                             
  نیز درج شده است.» ستیزیخانۀ اسناد بهائی«شرح حال کوتاهی از ایشان در سایت  .١
  طالب آملی. .٢
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قمع بهائیان سریعاً اقدام نمایند. بعضی از دوستان از عضویت استعفاء نمودند. زمانی بود که اعضاء 

محفل ملّی در طهران همگی دستگیر و به شهادت رسیده بودند. وحشت و اضطراب شدیدی 

ت و راسخ در خدمات قائم بود. اقدامات مغرضانه ولی آقای زمانی مانند کوهی ثاب ،فرما بودحکم

و مداوم  ها به طور مستمرها و سالشروع شد و مدّت ١٣۶٢و ضدّ انسانی از دوازدهم اردیبهشت ماه 

خانمانی و آوارگی و غارت و چپاول هزاران و پیگیر ادامه یافت و باعث شهادت دهها نفر و بی

چه  دوستان بهائی به آقای زمانی با تلفن اطالع دادند که هر .][..گناه گردید. پناه و بیبی ۀخانواد

وی ریختند و  ۀزودتر خانه را ترک نماید. ایشان حاضر به ترک منزل نشد. گروه پاسداران به خان

چنین آقای به یغما بردند و هم ،پس از بررسی خانه، آنچه آثار امری، کتاب و غیره مشاهده کردند

  د و به زندان اوین تحویل دادند. زمانی را دستگیر کردن

ها زجر و محرومیت و شکنجه آزاد گردیدند. به ای نیز در آن روز دستگیر شدند که پس از سالعدّه

چه آثار امری مشاهده نمودند در گونی ریختند و با خود  منزل گروه دیگری نیز شبیخون زدند و هر

ها و سایر آثار به داخل اتومبیل استفاده ی حمل کتاببردند. الزم به تذکّر است که از وجود احباء برا

وجه دریغ نداشتند. چند تن رحمی و شئون غیرانسانی و هتّاکی به هیجنمودند و از قساوت و بیمی

برکف را در همان شب دستگیر نمودند و به تدریج به شهادت رساندند که نامشان مخلّد باز جانجان

  هائی خواهد ماند. نام آنها به قرار ذیل است: و جاوید در تاریخ امر مقدّس ب

به شهادت رسیدند. آقای سعید رضوی که عضو  ١٣۶٣آقای کامران لطفی در پانزدهم فروردین ماه 

اسناد لجنه در منزل ایشان بایگانی بود، در اسفندماه  ۀولی فعالیت امری داشتند و کلی ،ای نبودندلجنه

م رحیمیان که در پانزدهم فروردین ماه جان به جانان تسلیم به شهادت رسیدند. آقای رحی ١٣۶٢

سال قبل به خاطر داشتن چاپخانه در زندان قصر بودند، ایشان ه صابریان که یکنمودند. آقای یدال

به مقام  ١٣۶٣ماه را نیز به زندان اوین بردند و به سایر عزیزان ملحق نمودند و در پانزدهم فروردین

ماه محمد زمانی که در تاریخ بیست و ششم اردیبهشتآخر از همه جناب علی شهادت رسانیدند و

سال و اندی زجر و حبس و شکنجه در طهران به شهادت رسیدند. متأسفانه از ، پس از یک١٣۶٣

    محل دفن این شهید مجید اطالعی در دست نیست.
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  ه امینینصرال شرح حال جناب 

  

فرزند مرحوم ش ،ه امینینصرالصادره از کروگان  ،٨۴٩ ۀه و مرحومه سکینه، دارای شناسنامکرال

یازده  . در سن ١ذ کردسال در مکتب جناب ابوالقاسم فردوسی تلم ٣تا  ٢ه.ش،  ١٢٩۴د متول ،جاسب

ۀت پدر به طهران عزیمت و ابتدا به درب خانسالگی در معی 

خان ورقا و ولیهمیرزا عزیزالدر اثر  خان ورقا مشغول وهال

استعداد ذاتی در عنفوان جوانی از طرف ارباب خود جهت 

شود. در آباد منصوب میاداره و سرپرستی امور ده خانی

ه ازدواج نموده و ه بنت مرتضی میثاقیبا روحانی  ١٣٢٢سال 

باشد که به فرزند، دو دختر و دو پسر می ۴این اقتران  ۀثمر

خود ایشان در  باشند وامر می فضل حق هر کدام در ظل

حدود پنجاه سال به خدمت مشغول بود که از همان اوایل 

س روحانی خانیلین محفل مقدّاوت آن درآمد که از اوایل به سمت آباد تشکیل و ایشان به عضوی

   خدمت بود.ه قائم ب ،منشی و تا آخر عمر با سمت رئیس

بعدها  ،باشر آقایان ورقا در ده مشغول بودل سمت پیشکار و مکه از اونظر کاری عالوه بر ایناز نقطه

اقدام به نوسازی و فروش امالک  ،مرحوم ورقا ۀد ورقا و ورقمحمبا سمت وکالت از جناب علی

معروف شد، نمود. در ضمن سرپرستی امالک شرکت امناء  »آباد نوخانی«آباد که بعداً به خانی

دانست و در این داشت که این را نیز خدمت میعهده ه آباد و کوهک گرمدره را نیز بواقع در خانی

ل شد و سپس در دوران انقالب مورد ایذاء معاندین و فرصت روزی بسیاری متحمراه زحمت شبانه

هامات واهی و ناروا از ایشان شکایت و او را به کمیته طلبان قرار گرفت و به عناوین مختلف و اتّ

  کردند.احضار می

                                                             
در نسخۀ اصل: کردند. [افعال این متن در بارۀ جناب امینی گاهی مفرد و گاهی جمع ذکر شده بود که تماماً به مفرد  .١

  ضمایر نیز تغییر یافت]. تبدیل شد و تبعاً برخی
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کنند و سپس با طرح آباد احضار مینازی ١٣ ۀایشان را به ستاد کمیت ٢۶/٢/۵٨لین بار در تاریخ او

 و یدبهائی هست ۀکه شما رئیس چند خانوادآباد و تعداد آنها و ایناالتی در مورد بهائیان خانیؤس

خواهند که ایشان با صداقت و ورقا و شرکت امناء از ایشان جواب می ۀت امالک ورثوضعی

بهائی یک رئیس دارد  ۀدهد که هر خانواددهد و توضیح میت را جواب میاالؤتمام س ،صراحت

ساعت  ٣باشم و بعد از خودم می ۀخودش است و من نیز سرپرست خان ۀو آن هم سرپرست خان

در  از صداقتش ،آباد بودندقه که آنها نیز از خانینفر افراد متفر ٢٨رئیس ستاد از ایشان در حضور 

با درستی جواب  ،که هم مسلک ما نبودگوید این آقا با وجود اینرده و میر کاالت تشکّؤجواب س

  نماید.ص میمرخ[او را] االت ما را داد و ؤس

های هاماذی و مزاحمت و اتّنیز به عناوین مختلف از قبیل اخ الحال و شرور محلبعدها افراد معلوم

برد و بعد از چند ساعت و ح میمور مسلّبرده و ایشان را مأ محل ۀمختلف و ناروا شکایت به کمیت

از دست شما  :له شبی مأموری آمد و گفتکردند. از آن جمغالباً تا پاسی از شب گذشته رها می

شود که ال میؤشاکی س برند و وقتی ازح میشکایت کردند و باید شما را ببریم و ایشان را مسلّ

ده کند که ایشان طالهای مرا دزدیود، اظهار میب او که از افراد شرور و الت محل ؟ایشان چه کرده

ورزی داشت، اساس و حکایت از غرضهامات بیه چون این قبیل اتّکند که البتّو به ایشان حمله می

  کنند. ایشان را رها می

شد و در کارهای ل میآباد و خدمات به مردم زحمات زیادی متحمه ایشان در جهت آبادی خانیالبتّ

گشای همه بود و همه را نمود. مشکلقدم بود و به همگان اعانت و دستگیری میپیش المنفعهعام

وی  ۀرا چه قدمی و چه فکری حل کند و خان ١ستانود[دوست داشت که مشکالتِ] پدری مهربان. 

 ان بود.ملجأ و پناه دوستان و محب  

ت و آزار دیگران به جای اذیدادند که برای جلوگیری از وقتی دوستان و اطرافیان به او پیشنهاد می

گفت که نباید سنگر را خالی کرد و اگر خواست خدا باشد که من گرفتار دیگر نقل مکان کن، او می

کرد که اینها در برابر مصائب آیند و همیشه اظهار میشوم به هر کجا که بروم به دنبال من می

افتد. خدا برگ از درخت نمی ۀگفت که بال عنایت است و بدون ارادموالیمان صفر است و می

                                                             
  در نسخۀ اصل: دستان. .١
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ت آب علّه ها بمه به ناراحتی قلبی و فشار خون که داشت و عمل کردن چشتوج ه این اواخر باالبتّ

  کرد.هذا هر روز وقتش را به مطالعه آثار امری صرف میمع ،مروارید، بسیار رنجور شده بود

  

 تاریخ و زمان و محل  ت گرفتاریو کیفی  

جهت جستجو به  محل ۀح از کمیتشب بود که پنج پاسدار مسلّ ٣٠/١٩ساعت  ٢٠/٧/۶٠روز دوشنبه 

چنین اوراق مالی شخصی و کیف آوری کتب و آثار امری و هممنزل آمده و بعد از جستجو و جمع

کمیته  کنند (محلفاق ایشان به کمیته مراجعت میبعد از سه ساعت به اتّ ٣٠/٢٢در ساعت  ،دستی

 ۵ ،شب) همان٣٠/٢٠تقریبی یک ساعت ( ۀحداث و ناتمام بود). به فاصلحظیرةالقدس جدیداال

های بهائی که در ه بابازاده رفته و بعد از جستجو چندین کارتن کتابپاسدار به منزل آقای سعدال

های ایشان را به همراه خود آقای بابازاده به جا امانت بود (کتابخانه) و اسناد شخصی و آلبومآن

آنها  ٣٠/٢٣ماتی نموده و ساعت ی مقدّیورند. سپس از آقای بابازاده و آقای امینی بازجوآکمیته می

آقای بابازاده چندین مرتبه جهت روشن شدن موضوع  ٣/٨/۶٠نمایند و تا تاریخ را موقتاً آزاد می

ساعت  ٣/٨/۶٠شنبه که روز یکتا این ،گیردای نمیولی نتیجه ،تعیین تکلیف به کمیته مراجعه نموده

کنند که ه امینی مراجعه میم و روحانی با دو پاسدار به منزل نصرالظهر یک آقای معم از بعد ۵

  ه خود ایشان در منزل مشغول آبیاری باغچه بود. البتّ

شود و سپس ه را از خانه آوردید؟ و وارد خانه میگوید: کتب ضالآخوند مذکور به پاسداران می

تان را گشت و گفت که من تمام خانه به دنبال اسلحه و گذرنامه میها شده و ظاهراًوارد اطاق

کند که شماها با رژیم گذشته همکاری کرده کنم و سپس اضافه میتان را پیدا میگردم و اسلحهمی

ه امینی گفت که سات بهائی خطاب به نصرالحرمتی به مقدّ اکی و بیو جاسوس هستید و بعد از هتّ

محل رفتند و بعد از این جریان به سراغ آقای  ۀهم به کمیت ردار و با من بیا و بعد باات را بشناسنامه

برند (بعدها فهمیدیم که این آخوند شیخ رهنما بوده) و بابازاده رفته و ایشان را نیز به کمیته می

سی کند و در بین بازپرسازی میی نموده و پروندهیجا از این دو نفر بازجوشب و در همانهمان

خودش با  ،که پاسخی بشنودکند قبل از ایناالتی که مطرح میؤکند و جواب ساشی میبسیار فح

های دهد تمام کتابها را پاره نموده و دستور مینویسد و جلد کتابجوابش را می» خفه شو«گفتن 

سپری  بهائی را آتش بزنند. آنها شب را در کمیته با وضع بسیار سختی در یک اطاق نمور و سرد
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دهند و پیوسته آنها را با گفتن ساعت یک وعده غذا به آنها می ٢٢ت که در مدّ طوریه ب ،کنندمی

کردند و تمام شب را با تالوت دعا و مناجات در آن شوید) تهدید میها فوراً اعدام مییی(دو تا

احمد را از حفظ مرتبه لوح مبارک  ٧گذرانند و آقای امینی اطاق نمناک بدون پتو و روانداز می

کنند و بعد با آباد منتقل مینازی ۀظهر آنها را به کمیت از بعد ۴کند تا روز دوشنبه ساعت تالوت می

صبح  ٩شنبه ساعت ر بود روز سهآباد آنها را شب موقتاً آزاد کرده و مقر خانی ۀوساطت رئیس کمیت

بردگان خود را به کمیته معرفی د نامفی کنند تا تعیین تکلیف شوند و روز بعخود را به کمیته معر

زندان اوین  ٣٢۵آبان منتقل به بند  ١١شویم که روز ه میگردند و بعدًا متوجکنند که دیگر برنمیمی

 ١٣منطقه  ۀزیرا در کمیت ،روز برای ما معلوم نشد که کجا بودند ٧الی  ۶ت شوند و این مدّمی

جا بردند و وقتی پرسیده شد که به چه جرمی اینها گرفتار آباد به ما گفتند که اینها را از ایننازی

 :ه امینی گفتندالیت مذهبی داشتند و خطاب به همسر نصرالاینها بهائی بودند و فع :، گفتند؟شدند

 ،تا زمانی که بر ما معلوم شد که در اوین هستند .آباد بوده استشوهر شما رئیس بهائیان خانی

  ولی آثاری مشاهده نشد. ،ی به زندان کرج رفتهحتّ ،ا سر زدیمها رجا و تمام زندانهمه

آبان لباس بدون  ٢٧لع شدیم در اوین هستند، برایش پول گذاشتیم و آبان همان سال که مط ٢۶روز 

روز  ١۵( ،روز که برای دریافت رسید پول رفتیم ١۵جیب و پتو بدون مالفه و نوار دادیم و بعد از 

روز  ٢٨آذر به زندان قصر بردند (پس از  ٩لع شدیم که ایشان را در مط مهلت دریافت رسید بود)،

ت با آقایان یاوری و روز در زندان قصر بوده و در این مدّ ٣۵ت که در زندان اوین بودند) و مدّ

ه در این داً به اوین عودت دادند. البتّماه مجدّدی ١۶بند بوده و در فردوسی، عزیزی و فرزین هم

ها بسته بود و فانه تمام راهولی متأس ،عی کردیم که بتوانیم مالقاتی داشته باشیمت خیلی سمدّ

  گونه مالقاتی نداشتیم.هیچ

  

  هاشرح مالقات

ظهر بود که تلفن  از بعد ۵/۵ساعت  ١٣۶٠بهمن سال  ١٧روز  ،ت گرفتاریلین بار بعد از مدّبرای او

ل دیم که حکایت از سالمتی آنها داشت. اوزنگ زد و صدای گرم و ملیح آن دو عارف الهی را شنی

ولی برای ما بسیار  ،ه این تماس بسیار کوتاه بودآقای امینی و سپس آقای بابازاده صحبت کرد. البتّ

لین مالقات ما صورت گرفت که مراحلی داشت از جمله او ۶٠بهمن  ٢١که تا این ،خوشحال کننده
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مالقات داشتند و سپس رفتن  همسر و اوالد حق دار که فقطایستادن در صف و صدور کارت عکس

که صدا بزنند و درب دفتر تا زندان و بعد انتظار در سالن مالقات تا این بوس زندان از محل با مینی

ها که پشت شیشه داخل کابین ایستاده بودند، نگریسته و سالن باز شود و به ردیف مالقات شونده

ل بدون گوشی و تلفن بود و ه مالقات اوه بسویش شتافتن. البتّمشتاقان ،بعد از یافتن زندانی خود

شدیم و بعد از ده دقیقه (وقت دیگر میه منظور همبیشتر با ایماء و اشاره و حرکات لب متوج

کرد. پرسی میاز همه احوال ،ت زمان کمشد و در این مدّمالقات) با صدای زنگ، مالقات تمام می

ه یک پاسدار پهلوی ما بود و یک ماند. البتّلیل عدم امکانات ناگفته میگفتنی بسیار بود ولی به د

توضیح  ،شدنده نمیپرسیدیم، چنانچه متوج دیگر میاالتی که از همؤپاسدار پهلوی ایشان و س

بندهای ایشان آزاد شدند و آنها را مالقات کردیم (از جمله خواستند و وقتی تعدادی از هممی

از  ۴که سحرگاهان در ساعت گی از مقاومت چون جبل ایشان میگفتند و اینهم ،برادران دهقان)

پرداخت و ایشان محفوظات بسیاری داشت مخصوصاً خواست و به دعا و مناجات میخواب برمی

که آقای امینی سواد قدیمه ه به اینتوج شود که بابندهای خود میآثار عربی و این باعث حیرت هم

االذکار در زندان را باشد. او پیشنهاد مشرقلع و حفظ میز آثار امری مطچگونه ا ،مکتبی داشت

گویند مقامات زندان ممکن است ممانعت کنند، کنند و میها مخالفت میدهد و وقتی بعضیمی

  !اندجا آوردهکار به اینگوید که اصال ما را برای ایناو می

شاء ه ایشان گفتیم انانجام شد و وقتی ب ۶٠اسفند  ١١م در مالقات دو شوی، ایشان ه آزاد میال

 ٢۵گفتند معلوم نیست و با اشاره دست که هرچه خدا بخواهد. ناگفته نماند که حکم اعدام را در 

بهمن که دوالع نداشتیم و تا زمان شهادت مین بازجویی ایشان بود به وی ابالغ کرده بودند و ما اط

ی به او داده بودند. مالمهلت تبربعد از عید بود که چسب زخم کوچکی  ۶١فروردین  ۵م قات سو

به پنجره خورده است و فقط تقاضای لیف حمام  :ال کردیم، گفتندؤبه سرشان زده بودند و وقتی س

  کردند که پاسدار مربوطه مخالفت کرد.

ن تریانجام شد. ایشان دو دندان خود را کشیده بود و کوچک ۶١اردیبهشت  ١١مالقات چهارم 

ناراحتی نداشت. در این مالقات سراغ یکایک افراد فامیل و آشنایان را گرفت و برای همه تقاضای 

وقت آن ت کرد. بسیار شاد و نورانی و روحانی شده بود و حالتی داشت که ما هیچسالمتی و موفقی

گر دانست که مالقات آخر است و دیخلوص شده بود، گویی می ۀمحالت را ندیده بودیم. مجس
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دیداری در این جهان ظلمانی دست نخواهد داد و وقتی زمان مالقات تمام شد ایشان تا آخرین 

خرداد باشد که این  ٨کرد. مالقات پنجم قرار بود لحظات ایستاده بود و با نگاهش ما را بدرقه می

  وقت صورت نگرفت.مالقات هیچ

  

 ت شهادتمحل و تاریخ و زمان و کیفی  

ه منزل نصرال :ی گفتیصبح تلفن زنگ زد و آقا ١١ل از ظهر حدود ساعت اردیبهشت قب ٣٠روز 

 :پسرش هستم. گفت :ه امینی دارید؟ گفتمشما چه نسبتی با نصرال :ید. گفتیبفرما :امینی؟ گفتم

اش را بگیرید و وقتی مراجعه کردیم به اند، بروید بهشت زهرا و شماره قطعهپدر شما را اعدام کرده

آباد مجاور در خاتون ١ ۀشمار ۵٢ثبت شده بود و به ما ردیف  ٢۶/٢/۶١هرا به تاریخ دفتر بهشت ز

پاسدار بخش آنها  ۵/٢اردیبهشت ساعت  ٢۵گورستان ارامنه آدرس دادند که بعد فهمیدیم در روز 

ه نزدیک پشت تپ :گویدید و جناب بابازاده مییاثاثتان را جمع کنید و بیا :گویدزند و میرا صدا می

شان را کنند و ساک و اسبابه اصطالح بوده و کنایه از تیرباران بوده). همه کمک میشد (البتّ

شما اثاث را  ،برنددر حالی که ما را برای شهادت می :گویدکنند. جناب بابازاده میآوری میجمع

وانی آب به آنها کند و لیبرند و دکتر آنها را معاینه میطه میکنید و بعد آنها را داخل محوجمع می

خوانند. آن دو عارف الهی، نشینند و مناجات میبندهای آنها میبرند و سپس همدهند و بعد میمی

  روند. و به آغوش محبوب خود می ١بازندمیروند و نرد عشق آن دو مرغ عاشق به قربانگاه عشق می

که با هادت بود. خالصه اینآقای امینی قریب سه ماه به اصطالح زیر حکم بود و سه ماه منتظر ش

بیند که کشد. خواب میشود و انتظار شهادت را میبیند بر او ثابت میخوابی که در زندان می

کند که موالی من آیا ند و ایشان اظهار مینکگلی به آقای امینی عنایت می ۀحضرت عبدالبهاء شاخ

شود. ت خاطر آقای امینی راحت میوقفرمایند مطمئن باش و آنشوم؟ میق میمن در امتحان موفّ

و عام  اغیان، او به قدری مظلوم و فروتن بود که در بند نزد خاصبندش آقای کامران صبهم ۀبه گفت

ت سه مدّه ب ،معروف بود و بعد از شهادت تمام بند ماتم زده بوده و والیبال بند که ورزش آنها بوده

                                                             
  در نسخۀ اصل: باختند. .١
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روزه خود را  ٣خود  ۀضعیف و بیمارگون ۀه به جثّتوج  ام صیام باشود. ایشان در ایروز تعطیل می

ق دیگران بوده که مبادا از امتحان بلغزند.گرفته و همواره مشو  

  

  خواب مربوطه به طور مفصل چنین است:

»اند و او به حیاط منزل رفته و بیند که مزاحمین به خانه ریختهل اسارت خود خواب میدر شب او

شود و موالی محبوبش با یک دسته گل سرخ که در درب خانه باز می نگران بوده، در همین حال

گوید. موالی روند. او از جا برخاسته و عرض تکبیر میی مییطرف آن شیداه اند بدست داشته

عاشق جلوس  ۀبنشینید و بعد روبروی آن بند :فرمایندهایش گذاشته و میحنون دست روی شانه

موالی من آیا در امتحانات  :کندد. آقای امینی عرض مینفرمایمی فرموده و دسته گل را به او عطا

ق و سربلند خواهی شد. دهم موفّمطمئن باش به تو قول می :فرمایندق خواهم شد؟ جواب میموفّ

 ،کند که از آن شب خیالم راحت شدسپس بر اثر کوبیدن در از خواب بیدار شده و چنین بیان می

ام این است که فرزندانم قدر این موهبت را ندانند و فقط نگرانیفقط و  ،دیگر نگرانی ندارم

ناراحت شوند. آرزو دارم فرزندانم از این عنایت خوشحال باشند و نقل و نبات و شیرینی پخش 

آرزو دارم آنها خادم باشند و در ظل امر حضرت  ،شادمان باشند و از این واقعه مسرور گردند ،کنند

  ».انندیزدان ثابت و مستقیم بم

  

 ه امینیمختصر مطالبی از برای شهید مجید جناب نصرال  

ی در وجودش نمایان بوده است که محبوب و یلواین عزیز ارجمند از کودکی و نوجوانی چنان تأل

ی بزرگوارشان میرزا عزیزخان ورقا و شرکت امنا بوده ود ورقا و عممحمجناب علی ۀامین خانواد

داند که در راه حق نورانی او را مشاهده کرده است، می ۀد و چهریاد داره است. هرکس او را ب

ای از شود که این نازنین که همیشه خود را قطرهکس نمی شهادت فوزی عظیم است که نصیب هر

 ۀلوح دانست و صبوری و متانت و خلوص سرشمرد و خود را خادم احباب میدریای الهی می

اش و قلب منیرش نقش بسته بود و به آنچه یافته بود و ر سینهاش بود و آثار و الواح الهی دزندگی

  کسب کرده بود، واقف و عامل بود. 
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بار نه بر زبان نراند و فقط یک ۀهرگز دلی را نشکست و هرگز کسی را ناامید نگرداند. هرگز کلم

ش راجی بر سر گذاشت. بدن مطهمعبود خود شتافت و تاج وه[سوی] نه گفت و به  ۀمحکم کلم

ولی به عهد و پیمان و میثاقی که با موالی خویش بسته بود، وفادار ماند و به  ،هدف تیر جفا شد

جهانیان ثابت کرد مال دنیا و مقام در این دنیا فانی است و فقط عشق محبوب است که انسان را 

ک عظمت امر جمال مبار :گفترساند. این مرد محبوب همیشه میدرجات عالیه و افتخار میه ب

کس به قدر توان از آن برداشت  ها بسیار کم و هرت ما انسانچون دریا و اقیانوس است و ظرفی

اگر یک استکان و یک لیوان و یک سطل و یک بشکه را در دریا وارد کنی  :فرمودکند. میمی

کنند. هر یک لیتر از دریا برداشت می ٢٢٠سیر، سطل دو من و یک بشکه  ۵سیر، لیوان  ٢استکان 

کنند و ت خود از تعالیم الهی برداشت میقدر ظرفیه ها و هر یک بت خود انسانقدر ظرفیه ب

که خوب حق را شناخت و یقین کامل داشت که امر جمال مبارک چقدر عظیم است آن :فرمودمی

ی الهی پی برده باشد. این قرن، قرن انوار است و نور الهی عظمت این ظهور کلّه ای بشاید ذره

خواهد که پی به عظمت این امر نازنین قلب پاک و صاف و بدون شائبه و حسد می ،ی نمودهلّتج

رسی از بس عظیم است. کران شنا کند. هر قدر بروی به انتها نمیببرد و در این دریای پاک و بی

نحوی قادر است خدمت به امر جمال مبارک را ه حال مؤمنین و مخلصین عاشق که به خوشا ب

  اش قرار دهد. زندگی ۀسرلوح

جناب امینی کوهی مقاوم و استوار بود و فضل الهی نصیب او شده بود. عاشقی صادق بود و زرق 

س داشت آن هم خدمت الت این عالم برایش خاکستری بیش نبود. یک هدف مقدّو برق و تجم

کردی با لسان می الی که از اوؤنظیر و دریای علم و معرفت بود. هر سه. استادی بود بیبه امرال

دانند شنیدی. عزیزان و دوستان و آشنایان او هم میشفقت و مهربانی جواب صحیح و کامل می

فدائیان اسالم و حجرفتند که بلکه باعث تزلزل او شوند. وقتی وارد ه گروه گروه خدمت او میتی

گفتند آنها که نیم میفرمود اجازه دهید با یک مناجات شروع کایشان می ،خواستند بشوندبحث می

ه خواهید بخورید باید با بسم الفرمود شما غذا که میجناب امینی می ،خواهند فرقی نمی کندنمی

کرد و شکر ختم کنید. ایشان با لحن ملیح و مالیم خود مناجاتی تالوت می[با] شروع و خدا را 

ال از ایشان ؤیک، یک نوع سکردند. هر خیبر را فتح کردند، شروع می ۀکه قلعآنها مثل این

ها ده .ال بعدیؤس ،هر وقت قانع شدید ،ال تک تک و جواب تک تکؤسگقت:] [مینمودند. می
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الی ؤداد. با لبخند پدرانه هیچ سشد و او جواب همه را خیلی ساده و روان میال از او میؤس

رسیم. جلسه بعدی دو شبی دیگر خدمت می ،امشب کافی است :گفتندماند. آنها میجواب نمیبی

فهمیدیم. یکی  ،هرچه باید بفهمیم :گفتندکرد و آخری همه میآمد. همه را مجاب میتر مینفر زبده

این بیدی نیست که از این بادها بلرزد و ما مشت به  ،کردیم ،ال کنیمؤگفت هرچه باید ساز آنها می

  زنیم. سندان می

جانب ه حق ب :گفتندمی .خورددگی است و گول میکردند لبخند ایشان از ساها خیال میبعضی

بروید خوب  ،خیر :گفتایشان می ؟شود ما تسجیل شویم و وارد جامعه گردیمحال می ،شماست

چون خداوند از حسن  ،شویدعمق مطلب پی ببرید در نزد پروردگار تسجیل میه نظیر ببی ،بخوانید

نیلع است.ت شما و از قلب شما مط  

ای عصبانی کرد. یک عدّهگوش می ،کردکس صحبت می روانشناس خوبی بود و هر یجناب امین

ها را گوش کنید و اعتراض و حرف :فرمودزند، او میشدند که فالنی حرف مفت و بیهوده میمی

ه نه مثل تخم مرغ لق او را ب گر قلب شما اثر کرد که صحیح قبول کنید وه بداخالقی نکنید، اگر ب

آباد که خانی تا زمانی .ای آرامش و آسایش نداشتعمر لحظه دیوار بزنید. یکه ب دور بریزید یا

رفت که حاصل و محصول به میدان می او بود. زمانی ۀعهده ها بتمسئولی ۀهم ،کشاورزی بود

کریم کرد. میدان میوه و تره بار در خیابان رباطبار جهت تسویه حساب مراجعه میای یکهفته

 ۀگذاشت و وسیلای ظریف و لطیف داشت و کاله شابگاهی بر سر میهای امینی جثّگمرک بود. آق

همه  ،دیگردای به نام دوچرخه داشت که هنوز یادگار نزد اوالدش است. وقتی وارد میدان مینقلیه

گفتندی به او داشتند. به او میاحترام خاص: ه خوش آمدی و با همه مهربان و باعث اعتبار آنصرال

گفت از طرف من فالن کردند و میجا به او سالم و علیک میفتخار بود. وقتی کارگرهای آنو ا

  کرد. کشان بدهید، چقدر دل آنها را شاد میاین زحمته مبلغ را ب

ای که هر وسیله[بود]. های روحانی و تشکیالت جمع بود که محل  یآباد حظیرةالقدسدر خانی

ورقا و  ۀخانواد کل ،آباد شروع به شهرسازی گردید. وقتی خانیآماده کرده بود ،باعث رفاه بود

توان یقین کامل شرکت امناء اختیار تام به او دادند که همه را بفروشد و پول آن را به آنها بدهد. می

داشت که این مرد امین و درستکار دیناری برای خود نخواست. از جوانی عضو و رئیس محفل 

چون در وسط خیابان قرار  ،شدحظیرةالقدس باید خراب می ،بندی شدنروحانی بود. وقتی خیابا
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همین مقدار زمین حظیرةالقدس نو ه لین کار این است باو :گرفت. ایشان یک تنه و تنها گفتمی

جا جلسه گرفته یک شب در آن .متر زمین ١٢٠٠باید بسازیم. چقدر زحمت کشید و آن را ساخت در 

ی که با چه ذوقی ساخته یتا دور آن را درخت کاج و گل رز کاشته بود. جاای دور با چه سلیقه ،شد

  شد و چقدر دلنشین و زیبا بود.

نام عمو اسد و خانمش که اهل شهمیرزاد بودند را در دو اطاق که کنار حظیرةالقدس ه پیرمردی ب

گفت کی میی .ای حسود را کور کرده بودهساخته بود، مأوی دادند. این ساختمان بزرگ چشم عدّ

رویم می ،گیرندگفت بگذار شبی که جلسه میکنیم، یکی میجا را صاف مییک شب با لودر این

زنیم. خالصه این عمو اسد شاید بیش از هشتاد سال سن داشت و آن هم میه شان را بنظم جلسه

بر  معلوم نشد نفت ،چراغ کنده آورد برود نفت میموقع بخاری نفتی وجود داشت. ایشان می

چون ظرف نفت هم  .گیردخودش هم آتش می ،کندوقتی چراغ را روشن می ،ریزدهایش میلباس

رد و این پیرمرد یگانه آتش میخریزد و کامال نفت می ۀبقی ،خوردیا دست یا پایش می ،نزدیک بوده

  را تا مردم رسیدند دیگر جان و حال نداشت، فوت نمود. 

یم یبگو ،ت کردباید دامی برای امینی درس :ایمان گفتندنفر حسود بیچند  ،فاق افتادوقتی این اتّ

 و حسابی از امینی بگیریم. زمان شاه بود جا حظیرةالقدس بوده و این مرد خودکشی کرده و حق این

ای که خواستند آباد مأموری آمد و عدّهآباد پاسگاه ژاندارمری نداشت. از پاسگاه نعمتو خانی

 ،شناسنداین منطقه می مملکت قانون دارد و جناب امینی را کل :پاسگاه گفت رئیس ،دخالت کنند

دعا برقرار شد و  ۀشود. شب جلسکارشناس پزشک قانونی و دادگستری داریم که تکلیف معلوم می

ام دنیای باقی شتافته و تمه انگاری بجان و مال در اثر سهلروز مأمورین دیدند پیرمرد بیفردای آن

  عمو اسد انگار پدرم بود.  :خود انجام داد و گفت ۀن مرد را آقای امینی با هزینمراسم ای

متر در دو طبقه بسیار عالی جهت رفاه عموم ساخت. گفت  ١٢٠٠وسعت ه ای بجناب امینی مدرسه

که مدرسه درست می کند  ١ریهر انسان خی :نام من اسم گذاری نکنید. آموزش و پرورش گفته ب

ل انقالب او نام او افتتاح شد و هنوز هم محکم و سالم و باقی است.ه ست. مدرسه بنام اوه مدرسه ب

                                                             
  در نسخۀ اصل: مخیری. .١
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همین نحو ه هم ب اسم جناب امینی را از سر در مدرسه برداشتند و درمانگاهی هم ساخته بود که آن

  از آن نام و نشانی نیست. 

ن و بهائی را یک خانه تمام کارگران مسلما ،آباد را ساختمان سازی کردندجناب امینی وقتی خانی

نام آنها سند زد. این مرد بزرگوار که اختیار تام داشت و ه ها را ببرایشان ساخت و سند آن خانه

تر بساز. بزرگ ،هاستشما که مرکز جلسات و مراجعات مشتری ۀخان :ورقا به او گفته بودند ۀخانواد

متر دو قواره یکی را به نام خودش  ١٢٠ولی ایشان مانند کارگران  ،متر بود ٢۴٠ایشان هم خانه اش 

وارث دادند و همه را فروختند و ه یک چهارم از خانه را ب ،فانه بعد از شهادت اوکرده بود که متأس

دانستند را از خانه رانده و آواره کردند. هر درخت آن خانه شهید می ۀاوالدشان که این خانه را خان

ت این عزیز بودو هر آجرش گواه مظلومی .  

ی باگذشت و مهربان و انسان دوست بود که چندی افراد اراذل و اوباش و از حدّه جناب امینی ب

انسان باید  :تک تک را به خانه دعوت کرد و گفت ،شدندخبر که باعث ناراحتی مردم میخدا بی

ده خداوند هر نعمتی دا ،آور استباج گرفتن و زور گفتن کاری شرم ،نوع خود را دوست بداردهم

المنفعه کنید و زحمت شما زور بازو و قدرت و نیرو را صرف کار عام ،گیردروز میبه انسان یک

آقای  :گفت ،بکشید از راه حالل و خداپسندانه نان در بیاورید. یکی از آنها که حسن نام داشت

دهند که یمزدی نم ،کنمکجا هم کار می ی بزنم و هریی بلدم، نه پول دارم نانوایمن نانوا ،امینی

[که] به او ده هزار تومان  ١٣۵٠آخر ما هم جوانیم آرزو داریم. در اوایل سال  ،بتوانم زندگی کنم

ی راه بینداز و هر وقت داشتی بیاور و بده و این حسن الت یبرو نانوا :گفت ،خیلی پول بود، داد

زن گرفت و رفت  ی کامل و خانه و بعد همیشد حسن نانوای معروف. بعد از دو سال صاحب نانوا

های خوری و هر کار زشتی را رها کرد. چند نفر دیگر که التخوری و شرابدنبال ورزش و عرق

 آنها را با کالم الهی آشنا کرد و تفهیم کرد که خداوند ناظر اعمال شماست. در حدّ ،معروفی بودند

 ها که انسان ردند. همان التابی راه انداختند و همه وضع خوبی پیدا کتوان سرمایه به آنها داد، قص

امینی ما  :جا گفتندبعد از شهادت او همه تسلیت گفتند و گریه کردند و همه ،و کاسب شده بودند

 ۀدیده ی را بیهای دریافتی و کمک و راهنماپول ،را ساخت و امینی آرامش قلب به ما داد. حال

  برو زن بگیر یا خانه بخر.  :گفت ،خشیدای را هم به آنها بای آوردند و عدّهعدّه ،ت پذیرفتندمنّ
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هایشان دیگر شرارت ها و نوچهدی روحش شاد، وقتی شنیده و دیده بود التآقای سرهنگ محم

ولی لسانش گهربار و کالمش نافذ  ،کیلو بیشتر نبود ۵٠ه کنند، فهمیده بود که یک مرد که از جثّنمی

 ،دی مطالب را که شنیده بودی سرهنگ محماست پرسان پرسان آمده بود خدمت آقای امینی. آقا

زبان شما خوب کارساز بوده است. به جناب سرهنگ زمان گفته بود کالم الهی را به  :گفته بود

  می پذیرد.  ،ییهرکس با زبان آرام بگو

طوری را از آنها انسان ساخت. اب قلوب بود و چندین نفر افراد ایناین مرد نازنین جذّ ،کالم ۀخالص

 :گفتید بهائی شوید و گفت باید انسان و صلح طلب بود و یکی از آنها مییکدام نگفت بیابه هیچ

هر عقیده و کیشی بیا و ه ب ،آقای امینی به من گفت شاعر گفته نگویمت که بیا کافر یا مسلمان باش

کس قسط خانه یا زمین را نداشت  او ناامید برنگشت. هر ۀکس از درب خانانسان باش. بلی هیچ

بخشید و جناب ورقا دید واقعاً طرف ضعیف است، به آنها میمی[اگر] کرد یا با آنها تعامل می

  ید ماست.یمورد تأ ،کاری که خدمت به عالم انسانی باشد هر :گفته بود ،چون به او اعتماد داشت

ر افراد کنند. چقدگذرد و هنوز این افراد تعریف آقای امینی را میسی سال بیشتر از شهادت او می

ی و معنوی کرد. چقدر پوالن کمک مادو بی های محلدار کرد، چقدر به کاسبخانمان را خانهبی

ی به همسرش و گفت، حتّکس نمیخاطر بدهی رفت و آزاد کرد و به هیچه افراد در زندان را ب

دست چپ نباید خبردار باشد.  ،کنیهایش. معتقد بود اگر از دست راست کمک میهبچ  

نظیر بود و هدفش خدمت به امر و خلق خدا بود. دستورات جمال مبارک یشان از نظر فکری بیا

زندگی او بود. صدها الواح مبارک و مناجات از حفظ بود و همیشه  ۀو حضرت عبدالبهاء سرلوح

حال باید تابع بیت العدل اعظم که مصون از خطاست، بود. چقدر زمین در جاسب برای  :گفتمی

ی و معنوی نمود. هر دگی برادرش خرید و چقدر به خانواده و همسر و فامیل کمک مادتقویت زن

گفت. صدها نفر مدیون و مرهون فقط مطالب امری و خاطرات شیرین می ،وقت در حضور او بودم

ال و ملهم بود و در این عزیز هستند. خیلی از او علم آموختند و واقعاً فردی سلیم و مؤمن و فع

  شد محفل تشکیل دهند. اجرتی پیشگام بود. خیلی روستاها و جای بکر را باعث میکارهای مه

شهر ری و تمام روستا معروف و مشهور بود. اوالد  ۀداد و در منطقه اموالش را میهر سال حقوق ال

کردند. را به آداب رحمانی و روحانی عادت داده بود. هر کالس امری بود عاشقانه شرکت می

تحریر درآوردند. اوالد او مفتخرند که تاج  ۀرشته ین او را دختر و پسر و بازماندگان بخاطرات شیر
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وهاند. یکی از اوالد ال و خادماجی بر سر اوالد گذاشته و اوالدش مظلوم و معصوم و مؤمن و فع

ۀخدمت است و به یاد پدر و وظیفه های آفریقا و اروپا قائم بهاو چندین سال است که در قار 

  دارند. وجدانی که از پدر بزرگوارشان آموخته بودند، گام برمی

شناخت، انداخت. چقدر که او را می نظیر و بزرگوار لرزه بر اندام هرشهادت و استقامت این مرد بی

گرامی داشتند. [را] ریختند و یادش ت و وفا چیزی ندیدند، اشک میها که از او جز محبمسلمان

پردازند. خاک شرم داشت دفاع میه ب ، [اینها]قادی از یک بهائی بنمایدترین انتکس کوچک هر

قدری این مرد خاکی و متواضع و ه جسم چنین عزیزی را در خود جای دهد. او در نایابی بود و ب

کرد و هرگز خودخواهی و غرور کسی در او ندید. فروتن بود که حساب نداشت. هرگز غیبت نمی

کس دعوای خانوادگی یا اختالف مالی داشت، ایشان با کالم دلنشین  رروانشناس قابلی بود و ه

و فصل می نمود. وحدت عالم انسانی را از خانواده و فامیل خود حل ها شروع کرده بود تا کل

نمود. آباد و توابع، همه را به وحدت دعوت میت خانیجمعی  

موالی ما فرموده رضای من در رضای  :فرمودآموخت. میگذشت و مردانگی و ایثار را به همه می

نظیر بود و واقعاً چنین شخصی می بیخلق من است. هدف او تعلیم و تربیت خوب اطفال بود. معلّ

بالئی عنایتی.  :فرموده است به سر منزل مقصود رسید. حق  

  دهند.جام بال بیشترش می         تر استکه ز درگاه مقرب هر

ک سی که موالیش را خوب شناخت باید به احکام و الواح و آثار او تمسپس باید ما بیدار شویم و ک

عالم انسانی ه جوید. با اعمال و رفتار شایسته هر صبح و شام به دعا و مناجات بپردازد و خدمت ب

ه ب نماید. موالی عزیز ما پزشک حاذقی است که درد را شناخته و دارو مرحمت کرده است. خوشا

امر نماید و از این عالم خاکی و فانی با دستی پر و قلبی صاف از مهر او کس که اطاعت حال آن

  سوی او شتابد. ه ب
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  ه فردوسیال شرح حال فتح

  ١ه فردوسی الفرزند شهید فتح ،گفتگو با فاران فردوسی

  

اند، هدر از آقای فاران فردوسی که از ایالتی دیگر فقط به خاطر این مصاحبه به کالیفرنیا آمضمن تشکّ 

ای دیگر از اعضاء محفل روحانی ت ده روز با پدر بزرگوار و عدّهدانم شما مدّعرض کردم، می

حال کوتاهی از پدر  کنم ابتدا شرحاید، تقاضا میبند بودهطهران و چند نفر از سایر بهائیان هم

  ید، سپس به سایر مطالب خواهیم پرداخت. گفتند:یارجمندتان بفرما

وگو را از کمی دورتر آغاز کنم. پدر بزرگ ما جناب ابوالقاسم فردوسی در سال  گفت اجازه بدهید«

١٢۶۵ د میشمسی در جاسب متولدهند. مادرشان ت از دست میشوند. ایشان پدر خود را در طفولی

 های قدیم قرائت قرآنخانهبرند. او ابتدا در مکتبنهایت اهتمام را در تعلیم و تربیت او به کار می

رود و در آموزد و سپس به قم میمی

ترین فعلی که عالی ۀفیضی ۀمدرس

به عنوان  ،مرجع علمی آن زمان بوده

ت به یک طلبه و با لباس روحانی

پردازد. در تحصیل علوم متداوله می

علوم اسالمی نزدیک به اخذ  ۀرشت

 ۀوسیلاجتهاد بوده است که به  ۀدرج

ای جاسب امر مبارک به ایشان احب

شود و پس از چندی، ابالغ می

شود. ایشان با عالقه و پذیرد و مؤمن میکتاب مفاوضات امر مبارک را می ۀبخصوص با مطالع

   اند.پشتکار تا آخرین نفس حیات به تبلیغ امر مبارک مشغول بوده

                                                             
میالدی،  ٢٠٠۴جوالی  :گو تاریخ گفت و آقای فاران فردوسی مقیم شهر نشویل در ایالت تنسی هستند.[ .١

  ].شمسی ١٣٨٣تیرماه مطابق 
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ی خواهم که بهائمن همسری می :گویندای جاسب میبه احب  ،گیرندزمانی که تصمیم به ازدواج می

ار هیم نج در قهرود دو برادر به نام استاد اسماعیل و استاد ابرا :گویندو باسواد باشد. به او می

که خود بیند و بدون آنمادربزرگ را می استاد ابراهیم چند دختر باسواد دارد. ایشان خط ،هستند

ارای سه فرزند پسر به دواج دکنند. از این ازاز او خواستگاری کرده و ازدواج می ،او را دیده باشند

پدربزرگ و مادربزرگمان  شوند.آغا میه و یک دختر به نام امینه و نورالالهای: هاشم، فتحنام

دیگر به تعلیم و تربیت اطفال بهائی و غیربهائی دوش یک به دوش ،چون هر دو باسواد بودند

  پردازند.می

شوند. تحصیالت ابتدایی د میگان جاسب متولشمسی در کرو ١٢٩٧در سال  ،ه فردوسیالفتح ،پدرم

روند. وحدت بشر در کاشان می ۀدرسمبرند، سپس برای ادامه تحصیل به را در جاسب به پایان می

 ۀروند و در تجارتخانوحدت بشر، ایشان به طهران می ۀپس از تعطیل مدارس بهائی، و از جمله مدرس

جناب نورالجناب  ۀجارتخانتتی بعد به پردازند و مدّتحصیل می ۀامه به کار تجارت و اده میثاقی

  گردند.جا به کار تجارت مشغول میروند و در آنعبادی می

که مادربزرگم فرزند دوم خود یعنی تاریخی اشاره کنم. هنگامی ۀجا به یک واقعاجازه بدهید در این

گردد و از پدربزرگم به علمای قم یی علیه امر بهائی برپا میپدرم را حامله بودند، در جاسب ضوضا

شود که با وجود این شخص در جاسب که دیانت بهائی را تبلیغ ر حکومتی شکایت مییو دوا

اکمه دیگر از اسالم اثری باقی نخواهد ماند. خالصه پدربزرگ و چند نفر دیگر را برای مح ،کندمی

گویند، اگر ما فاتح بازگشتیم و یمسر خود مهبرند. ایشان در موقع خداحافظی به به شهر قم می

ه خواهیم گذاشت. خوشبختانه یکی از علمای معروف که الاسم او را فتح ،نوزادمان پسر بود

شود و ایشان باعث نجات ایشان می ،امر بهائی کرده بودند ۀبار پدربزرگم قبال با او مذاکراتی در

  گذارند.ه میالگردند و اسم فرزند خود را فتحفاتح بازمی

حیات ایشان باقی  ۀشوند و امیدی به ادامبار در کودکی به بیماری سختی مبتال میپدرم یک

بلوغ او را جهت  پس از رسیدن به سن ،کند که اگر طفلش شفا یابد. پدربزرگم قلباً نذر می١ماندمین

که س از اینگردد. پبرطرف می خدمت به ساحت اقدس اعزام نماید. کسالت ایشان با عنایت حق

                                                             
  در نسخۀ اصل: نماند. .١
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 ای به ساحت حضرت ولی آید و عریضهبرند، پدرشان به طهران میخدمت نظام را به پایان می

رساند. در جواب توقیعی دارد و نذر و عهد خود را به استحضار هیکل مبارک میه معروض میامرال

ای ت و تمنّبه نیفرمایند راجع می ،شود و ضمن اظهار عنایت به پدربزرگماز ساحت اقدس واصل می

ه نموده بودید، فرمودند بنویس: السه که برای فرزند خویش آقا میرزا فتحمقدّ ۀخدمت در عتب

»اقامت در ایران و مشارکت با یاران در خدمات امریرافتتان اجرش عظیم و ثوابش ه در این ایام پ

 ۀپدرم که بر حسب امر و اراددر این موقع  ١.»ق به خدمتی عظیم گردندجزیل. امید چنان است موفّ

گیرند و تصمیم به ازدواج می ،پرداختندماندند و به خدمات امری میمبارک بایستی در طهران می

 ،ای کاشانفرزند جناب حسین کاظمیان از احب ،شمسی با خانم شمسی کاظمیان ١٣٢٠در سال 

فرزندان ایشان در خارج  ۀهم شوند. به فضل حقکنند و دارای چهار پسر و یک دختر میازدواج می

  از ایران به خدمات امری قائمند.

رسد و از نظر های تجاری، با سعی و کوشش پدرم شرکت عباد به ثبت میدر رابطه با فعالیت

گردند. شرکت روز یابد و ایشان با سمت مدیرعامل به کار تجارت مشغول میحقوقی رسمیت می

کنند، سالتی پیدا میشرکت عباد ک ۀس اولی وقع جناب عبادی مؤسیابد. در این مبه روز توسعه می

کند که شما به یک کنند که باید کار را کنار گذارند. پدرم به ایشان پیشنهاد میدکترها تجویز می

نقطه مهاجرتی بروید، من مانند سابق کار خواهم کرد و سهم شما را طبق قرار قبلی ارسال خواهم 

بامانت سهم  ها در نهایت صداقت وکنند و پدرم سالادی به مراکش مهاجرت میداشت. جناب ع

  ».ت باشندمهاجرتی خود قائم به خدم ۀپردازند تا بتوانند در نقطایشان را می

                                                             
تقدیمی آن یار روحانی  ۀعریض. جناب آسید ابوالقاسم فردوسی مالحظه نمایندبارک چنین است: [متن کامل توقیع م .١

فائز و مراتب توجه و روحانیت به انوار لطف و عنایت  ،ارواحنا فداه ،هبه لحاظ اطهر حضرت ولی امرال ١۵/١/٢٠ ۀمورخ

ه شامل حال شود و در خدمات امریه دات و مواهب الهیمنور از ملکوت رحمانیت سائلند تا در جمیع شئون و احوال تأیی

ه نموده بودید. فرمودند المقدّسه که برای فرزند خویش آمیرزا فتح ۀموفّق باشند. راجع به نیت و تمنّای خدمت در عتب

تر. امید جزیل بنویس اقامت در ایران و مشارکت با یاران در خدمات امریه در این ایام پرافتتان اجرش اعظم و ثوابش

شان اقدس و خانم و فرزندان آهاشم و قرینهه طلعتموقنه امةال ۀدر حق قرین چنانست موفّق به خدمتی عظیم گردند.

چنین هم .هر فیض و موهبتی نائل شونده فرمایند تا بطلب عون و عنایت و تأیید و استقامت می ،ئینهآه و ه و آنورالالآفتح

اکتبر  ٩، ةشهرالمشی ١٢االمر مبارک مرقوم گردید. فرمایند. مطمئن باشند. حسبرای چشم آهاشم میاستدعای شفا از ب

  ].ین زیننورالدّ، ١٩۴١
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های روحانی شهید ارجمند جناب فردوسی تفعالی  ۀبار از جناب فاران فردوسی تقاضا کردم در

  مطالبی بفرمایند. گفتند:

های تربیت امری و تمام به خدمات امری مشغول بودند. ایشان عضو لجنه ۀعشق و عالق پدرم با«

های دروس اخالق را بر عهده داشتند. چون در امور می کالستی معلّمهاجرت طهران بودند. مدّ

اء شرکت سهامی نونهاالن و شرکت امن ۀمدیر تأت هیبازرگانی و اقتصاد وارد بودند، به عضوی

ت محفل روحانی شمسی به عضوی ١٣۵٩برابر  ،بدیع ١٣٨لین بار در سال د و برای اوانتخاب شدن

   .»طهران انتخاب گردیدند

ت محفل های سخت انقالب که پدرشان عضوی سال ۀبار از آقای فاران فردوسی درخواست کردم در

  مطالبی بفرمایند. گفتند: ،طهران را داشتند

ها از ایران خارج شدند. ها تعطیل و صاحبان آنرکتدر همان اوایل انقالب بسیاری از ش«

بازار که ی که صاحبان آن بهائی بودند با مشکالت فراوان روبرو گشتند. در آن آشفتهیهاشرکت

به  ،ها مقروض بودندافرادی که به شرکت ،یک از نهادهای حکومتی وجود نداشتثباتی در هیچ

داد کار قلمبردند و خود را طلبایت به دولت میشک ،که بدهی خود را پرداخت نکنندلحاظ آن

نمودند. برای شرکت ما نیز چنین مشکالتی پیش آمد. پدرم با جناب جالل عزیزی یکی از می

نگران بودند که مبادا مشکالت کاری برای  ؟ی مشورت کردند که چه باید کرداعضای محفل ملّ

ها این ،ما چه بخواهیم و چه نخواهیم :بودندبهائی زیانی به بار آورد. جناب عزیزی گفته  ۀجامع

  زنند، شما کارتان را مانند همیشه با صداقت و امانت انجام دهید.گونه تهمتی به ما میهمه

ما هر روز با اشکال جدیدی روبرو بودیم. این را بگویم که من تحصیالتم را در آمریکا به پایان بردم 

ر شرکت ایشان بودم و چون از نزدیک شاهد وقایع و و پس از بازگشت به ایران همکار پدرم د

کنم. شخص توانم آن را بیان کنم. به یک مورد از اشکاالت اشاره میام، میحوادث آن روزگار بوده

مسلمانی یک چک یک میلیون ریالی از ما در دست داشت با اضافه کردن دو صفر آن را تبدیل به 

دادگاه شکایت نمود. روزی که من همراه پدرم به یک چک یک صد میلیونی کرده و از ما به 

الع نداشت ما بهائی هستیمدادگاه رفتم، دادستان که اط، ه شد در چک چک را نگاه کرد و متوج

 دست برده شده است و به نفع ما صحبت کرد و گفت حتماً به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ورق به کلّی برگشته و صحنه عوض شده است.  ه شدیممتوج  ،روز بعد که به دادگاه مراجعه کردم
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گونه سندی به همان دادستان که قول داده بود به موضوع رسیدگی کند، بدون حکم دادگاه و هیچ

ت هم این بود که شخص شاکی گفته بوده یا باید پول را بدهی و یا به زندان بروی. علّ :پدرم گفت

روز زندانی کردند. پس از گذشت  ۶٠را به مدت  ها بهائی هستند. به همین سبب پدرماست که این

نامه تنظیم کرده و پدرم را از زندان آزاد نمایم. با روز محفل ملّی از من خواست که ضمانت ٣٠

ه گردید و ایشان آزاد نامه تهیکه پدرم راضی به این کار نبود، چون دستور محفل بود ضمانتاین

بودن ایشان در زندان ممکن است مسائل تشکیالتی مطرح  ی این بود که باشدند. نگرانی محفل ملّ 

  ی نهادها با بهائیان مظلوم بود.یبیشتری گرفتار شوند. این یک مورد از رویارو ۀگردد و عدّ

گردید. من جا که به یاد دارم اکثر جلسات محفل طهران در اوایل انقالب منزل ما تشکیل میتا آن

کردیم. وسط م در دو منزل که پهلوی هم قرار داشت زندگی میازدواج کرده بودم و با مادر و پدر

  دو حیاط دیواری نداشت و مانند یک منزل بود.

ی که همسرم با عشق و یاعضاء محفل ساعات خستگی را با نوشیدن یک فنجان چای و دسرها

وب به کردند. از خاطراتی که پدرم نقل کردند و خیلی خبرطرف می ،نموده میعالقه در منزل تهی

دانم ی که نمییمطلبی بود. رجا ۀبار محفل طهران بحث در ۀیاد دارم یکی این است: در یک جلس

جمهور حکومت اسالمی در ایران بوده است، در مورد دیانت وزیر و یا رئیسدر آن زمان نخست

نگران من تمام خواهم کرد. محفل طهران  ،ین شاه تمام نکردبهائی گفته بود کاری را که ناصرالدّ

گفتند درست در همان لحظات، چه باید کرد. می ،بود که اگر فشار بیشتری بر بهائیان وارد گردد

زده از جای جستند. در ادامه سخن پدرم صدای انفجاری به گوش رسید که اعضاء محفل وحشت

زدیک به لع شدیم این انفجاری بوده که حدود نفاقی افتاده است. بعد مطدانستیم چه اتّگفتند: نمی

زمان بودن بحث و نگرانی آنها ی در آن حادثه از بین رفتند. عجیب، همیصد نفر، از جمله رجا

  ».برای جامعه مظلوم بهائی و آن انفجار شدید بوده است

از آقای فاران فردوسی سؤال کردم آیا در دورانی که پدرشان عضو محفل طهران بودند و خبر داشتند 

  کردند؟ گفتند:، پنهان بودند یا در منزل خودشان زندگی میکه در تعقیب ایشان هستند

با  .دار محفل ملّی رفتیمبه یاد دارم یک روز با پدرم خدمت جناب عبدالحسین تسلیمی، صندوق«

جناب تسلیمی  ۀایشان کاری داشتیم. در منزل باز بود و به غیر از ایشان کسی در منزل نبود. خانواد

ی بودند و این درست در تاریخی بود که در تعقیب اعضای محفل ملّ  از ایران خارج شده بودند.
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شما نباید در منزل  :قرار بر این بود که اعضاء محفل در منازل خودشان نباشند. پدرم به ایشان گفتند

ما در  :خودتان باشید و از ایشان خواستند که چند روزی به منزل ما بیایند. جناب تسلیمی فرمودند

که اموالمان له نباید ترسید، یکی آنأجلسات محفل ملّی صحبت کردیم که از دو مس لینیکی از او

له دیگری أاگر از این دو مورد ترسی نداشته باشیم از هیچ مس ،که جانمان رارا بگیرند و دیگر آن

های اعضاء محافل این چنین بود. پدر من هم فقط دو روز ترس نخواهیم داشت. باید بگویم روحیه

زل خودشان به منزل خواهرم رفتند و در بازگشت به منزل گفتند: من همین جا در منزل خودمان از من

  تقدیر الهی است و پذیرا هستم. ،ای رخ دهدخواهم بود و هر حادثه

ن تشکیل ای یک یا دو بار جلسه داشت که در روز مشخص و ساعتی معیمحفل طهران هفته

 ،ی را که مسئول آن بودندیمحفل به صورت انفرادی کارهاگردید. سوای آن، هر یک از اعضای می

روزی نبود که  ،شدامی که جلسات محفل طهران در منزل ما تشکیل میدادند. در ایانجام می

اند، منزل چه کسی را اند، یا چه کسی را به شهادت رساندهی نشود که چه کسی را گرفتهیهاتلفن

ها و این گرفتاری ۀاند. با همنواده را از مدرسه اخراج نمودهاند یا فرزندان کدام خامصادره کرده

کردند و هرگز خدمت می ،ی که در توان داشتندانگیز، اعضاء محفل با قدرت و در حدّاخبار حزن

اجازه ندادند که این حوادث و بالیا قدرت انجام وظایف را از آنها سلب نماید. همواره خود را 

افزودند. کردند و با دعا و مناجات بر قدرت روحانی خود میاده میبرای حوادث روزهای بعد آم

  .»خالصه باید بگویم که خداوند در آن روزهای وخیم قدرتی خاص به آنها عنایت فرموده بود

از جناب فاران فردوسی تقاضا کردم چگونگی دستگیری اعضاء محفل روحانی طهران را بیان 

  کنند، گفتند:

کردند هر چند نفر با یک ماشین بروند که نظری ، اعضاء محفل سعی میدر مورد تشکیل جلسات«

جلسه برسانم، در بین راه جناب  المثل مواقعی که قرار بود من پدرم را به محلجلب نشود. فی

کردم. جلسه پیاده می کردم و آنها را در دو جای مختلف نزدیک محلی را سوار مییکوروش طال

نمودند و در عرض ده یا پانزده دقیقه همگی در جلسه حاضر ن نحو عمل میاعضاء نیز به همیۀ بقی

  بودند.

محفل طهران منزل سرکار خانم بقا تشکیل شود.  ۀشمسی قرار بود جلس ١٣۶٠ماه در روز دهم آبان

تشکیل جلسه رساندم و  ی را با ماشین خود به محلیصبح پدرم و آقای کوروش طال ٧:٣٠ساعت 
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تعیین نموده بودیمظهر در محلّ از تم. قرار شد ساعت شش بعدکارم رف به محل آنها را  ،ی که قبال

سوار کرده به منزل برسانم. حدود ساعت پنج بعد از ظهر پدرم تلفن کردند و گفتند: ما امروز کارمان 

محفل تا ساعت نه یا ده شب طول بکشد، شما ماشین را بیاور  ۀممکن است جلس ،بسیار زیاد است

ظهر به  از جا و کلید را به من بده و خودت با تاکسی به منزل برو. من حدود ساعت پنج بعداین

رفتم و کلید ماشین را به پدرم داده و خود به منزل  ،جا تشکیل بودمنزل خانم بقا که جلسه در آن

  رفتم. 

آمدند. نمی پدرم زودتر از ساعت نُه یا ده شب به منزل ،محفل تشکیل بود ۀی که جلسیهااکثر شب

خواستند به پدرم تلفن کنم. به کردند و از من میآن شب از ساعت هشت مادرم اظهار نگرانی می

اند که در زمان تشکیل جلسه دانید که اعضاء محفل از منسوبین خود خواستهمادر می :ایشان گفتم

 ۀالع نداشتند که جلساطشود. مادرم ها کنترل میمحفل با آنها تماس برقرار نکنند، زیرا اغلب تلفن

محفل در کجا تشکیل بود. به اصرار ایشان ناچاراً به منزل خانم بقا تلفن کردم، ابتدا شخصی به نام 

با آقای فتح :جواب دادم ؟با چه کسی کار داری :د گوشی را برداشت و سؤال کردسیه فردوسیال. 

لکن امشب به  ،د: بله خوب هستیمهمگی خوب هستید؟ گفتن :سؤال کردم .پدرم گوشی را گرفتند

اسالم هستیم. در همین  ۀکجا خواهید بود؟ گفتند: میهمان کمیت :سؤال کردم .منزل نخواهیم آمد

[محفل] که اعضای موقع تلفن قطع شد. نگذاشتند پدرم به صحبت خود ادامه دهد. به لحاظ آن

مده بود، تصمیم گرفتم به ادست نیه ا بملّی اول و چند نفر از بهائیان را ربوده بودند و اثری از آنه

  منزل خانم بقا بروم، شاید بتوانم اتومبیل آنها را تعقیب کنم. مادرم گفتند: من همراه تو خواهم آمد.

چند کوچه دور از منزل آنها ماشین را پارک  ۀمنزل خانم بقا در خیابان جردن واقع بود. به فاصل

نمی .فتیمتشکیل جلسه ر کرده و پیاده به طرف محل های هی جلب شود. اثری از ماشینخواستیم توج

اسالمی در آن نزدیکی قرار داشت اطراف آن  ۀاعضاء محفل در اطراف آن منزل نبود. یک کمیت

جا هم اثری نبود. در اطراف منزل خانم بقا، همسر جناب اسکندر عزیزی و آن ،کمیته را گشتیم

ادر را به منزل رساندم و بار دیگر همراه یک دوست پسرشان فرزین نیز در جستجو بودند. من م

ل انقالب یکی از پاسداران محافظ خمینی های اسالمی آشنایانی داشت و در اومسلمان که در کمیته

آیا ظرف یکی دو ساعت گذشته کسانی را به  :کردیمبود، به چند کمیته مراجعه کردیم. سؤال می
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می حاضرشدگان آنها، در جستجوی یافتن اسامی اعضاء محفل اند؟ و در لیست اساکمیته آنها آورده

ها منفی بود.فانه جواببودیم، متأس  

فکر کردیم بد نیست سری هم به  .روی منزل خانم و آقای بقا یک ایستگاه پلیس قرار داشته ب رو

بر آن  رمانتصو  ،جا که همیشه یک پاسبان جلوی در ایستگاه پلیس ایستاده بودجا بزنیم. از آنآن

ر صحیح بود و پاسبانی در جلوی ایستگاه ایستاده بود. بود که شاید او خبری داشته باشد. این تصو

اند، آیا شما ها بردهچند نفر از منسوبین ما را چند ساعت قبل به یکی از کمیته :از او سؤال کردم

بدهید از پاسبانی که قبل از اجازه  ،امجا آمدهمن همین حاال به این«العی از آنها دارید؟ گفت: اط

کشیک داشته ،من نوبت کشیک او بوده  چند پاسدار از منزل  :گفت ،سؤال کنم. پاسبانی که قبال

 ؟انددانید آنها را به کجا بردهای را بردند. سؤال کردم آیا میهروبرو، منظورش خانم بقا بود، عدّ

وقع پاسدارانی که اعضاء محفل را به در همین م .دانم. مأیوس به طرف ماشین رفتیمگفت: نمی

بازگشتند که منزل خانم بقا را  ،برده بودند ،ره استمخدّ پل رومی که زندان مبارزه با مواد ۀکمیت

  جستجو کنند. 

گوید آن دو نفر راجع به کسانی که شما بازداشت به آنها می ،پاسبانی که با او صحبت کرده بودیم

از  ،دهد. پاسداران بالفاصله به طرف ماشین ما آمدهد و ما را نشان میاالتی کردنؤاز ما س ،ایدکرده

 :پدرم. پرسید :شما دنبال چه شخصی هستید؟ جواب دادم :ما خواستند پیاده شویم. سؤال کردند

به  .بله :شما بهائی هستید؟ گفتم :ه فردوسی. سؤال کردندالفتح :اسم او چیست؟ جواب دادم

بردند.  ،ما را به همان ایستگاه پلیسی که به آنها مراجعه کرده بودیم ،محض شنیدن لغت بهائی

ها بدتری، تو از بهائی :به آنها گفت: من مسلمان هستم. به او گفتند .ه قضایا شددوست من متوج

اجازه ندادند. به دوست  ،کنی. اجازه خواستم به همسر و مادرم تلفن کنمزیرا به آنها کمک می

که از دوستم خواستم به همسرش بگوید دادند به همسرش تلفن کند. به محض اینمسلمان من اجازه 

ما از  ۀی اجازه ندادند خانوادلع کند یکی از پاسداران تلفن را قطع کرد. آنها حتّما را مط ۀخانواد

ۀلع گردند. پاسداران به کمیتجریان دستگیری من و پدرم مط الع دادند که دو پل رومی تلفنی اط

در مرکز پلیس هستند. به پاسداران دستور دادند ما را  ،اندکه در جستجوی گروه بازداشت شدهنفر 

پل رومی  ۀپل رومی ببرند. من و دوست مسلمانم را سوار ماشین کردند و به کمیت ۀهم به کمیت

  .»بردند
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  از آقای فاران فردوسی سؤال کردم این قضیه در چه تاریخی اتفاق افتاد؟ گفتند:

پل رومی باغ بسیار بزرگی بود  ۀپیاده کردند. کمیت ،بردهه من و دوستم را به کمیت .١٩٨١نوامبر اول «

ها را تبدیل به زندان ی ساخته و آنیهاقدیم شمیران. جمهوری اسالمی در انتهای باغ اطاق ۀدر جاد

ه یکی از ی قرار داشت. من و دوستم را بیکرده بود. در ساختمان اصلی باغ دفتر و قسمت بازجو

ه شدم اعضای محفل بردند. به محض ورود به اطاق متوج ،هایی که در انتهای باغ قرار داشتاطاق

ه یاوری، اسکندر ه فردوسی، دکتر خسرو مهندسی، عطاءالالیعنی آقایان فتح ،روحانی طهران

محفل در  ۀمنزلی که جلس ۀخانصاحب ،ی به عالوه آقای منوچهر بقایعزیزی، مهندس کوروش طال

جا تشکیل بوده و آقای جمشید جمشیدی و پسرش اردشیر جمشیدی (آقای جمشیدی سرایدار آن

کرده است) در آن اطاق هستند. خانم بقا و خانم ملکی بوده که آقای بقا آن را سرپرستی می

زاده در همان کمیته، لکن در اطاقی دیگر زندانی بودند.هجمشیدی و خانم شیوا اسدال  

ع وسعت داشت. من چون با چشم باز و شش متر مرب ،که من و دوست مسلمانم وارد شدیم اطاقی

ی همراه دوست مسلمانم وارد اطاق شدیمخیلی عاد، ر کردند برای آزادی آنها اعضاء محفل تصو

اندازه ناراحت شدند. هرگز ایشان را آن پدرم بی ،ایم. بعد که دانستند ما هم زندانی هستیمآمده

کردند شاید من بیرون از زندان عصبی ندیده بودم. برای مادرم و همسرم نگران بودند. فکر می چنان

 ماند و کسی نبود که به امور ق میبتوانم کاری انجام دهم. با نبودن هر دوی ما کار تجارتخانه معو

با آن  رسیدگی کند. جناب عزیزی به پدرم گفتند: این قضایا در دست کسی نیست، باید با آرامش

  خالصه ایشان را آرام کردند.  .روبرو شد

زیرا چشمان بسته در حالی که سرهایشان پایین  ،ی زندانی هستنددانستند در چه محلّآن عزیزان نمی

 :پل رومی آورده بودند. به ایشان توضیح دادم که در کجا هستند و پرسیدم ۀبوده آنها را به کمیت

ست؟ جواب این بود که آقای جمشیدی و خانواده که از جریان گرفتار شدنشان چگونه بوده ا

کردند که یکی از های ساختمانی زندگی میبه عنوان سرایدار در یکی از آپارتمان ،ملهوفین بودند

مستأجرین آن ساختمان زنی بوده است معتاد به مواد مخدر. پاسداران برای دستگیری آن زن به آن 

با تلفن به آقای بقا جریان ورود  ،ی که بسیار ترسیده بودهبرند. آقای جمشیدساختمان هجوم می

با شما که کاری ندارند؟  :کنددهد. آقای بقا از آقای جمشیدی سؤال میپاسداران را خبر می

بسیار خوب شما کاری نداشته باشید. گویا تلفن ساختمان مشترک بوده و  :گویندمی .نه :گویدمی
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 ۀمکالمات آقای جمشیدی و آقای بقا را شنیده و بالفاصله به طبقپاسداران در آپارتمان زن مذکور 

کنند که تو به چه شخصی ورود ما را اطالع دادی؟ او آیند و از آقای جمشیدی سؤال میپایین می

ساختمانی، آقای بقا. لذا آقای جمشیدی را سوار ماشین  ۀبه مسئول کارهای این مجموع :گویدمی

محفل در آن منزل  ۀالعی از تشکیل جلسگونه اطروند. پاسداران هیچقا میکنند و به منزل آقای بمی

کند، پاسداران قفل در را با گلوله تفنگ آقای بقا در گشودن در کمی تأخیر می .زنندنداشتند. در می

مذاکرات  ۀشوند. قبل از ورود آنها به داخل اطاق، اعضای محفل خالصشکنند و وارد منزل میمی

هر تقدیر همگی ه ه از چشم آنها دور نمانده بود. بکنند که البتّی پنهان مییرا در جا [راق]و او

اعضای محفل را دستگیر و همراه آقای بقا و همسرشان و آقای جمشیدی و پسر و همسرش را به 

  .»برندمی ،ر بودمخدّ مبارزه با مواد ۀاسالمی پل رومی که کمیت ۀکمیت

کردم آیا پاسداران در بدو ورود از اعضاء محفل خواسته بودند روی از آقای فاران فردوسی سؤال 

  زمین بخوابند و تکان نخورند؟ گفتند:

چیزی نفرمودند. در شب ورود من که  ،بند بودمبه من در این مورد در آن ده روز که با آنها هم«

سه متر که  اعضای محفل در همان اطاق کوچک دو متر در ،حدود ساعت یازده یا دوازده شب بود

که این ۀبار رسمی محفل در ۀای جمع شدند و مانند یک جلسی برای خوابیدن نبود، در گوشهیجا

مطلبی نگویند،  ،که تا از آنها سؤالی نشودچه بگویند که سایر افراد جامعه به خطر نیفتند و نیز این

  بحث و مذاکره کردند.

رف جمهوری طهام از اتّ ت در مظانّمظلومیجامعه بهائی در نهایت  ،های انقالبدر تمامی سال

مهاجرت خارجه بودم. بعد از  ۀدار لجنگونه که قبال ذکر شد، صندوقاسالمی قرار داشت. من همان

انقالب، صدور ارز از ایران حکم اعدام داشت. بسیاری از دانشجویان بهائی که در خارج درس 

طریق منسوبینشان در ایران پولی برایشان فرستاده های مهاجر که از خواندند و بعضی از خانوادهمی

کرد. به یاد هایی میمهاجرت با اشکال و به طرق مختلف کمک ۀل مانده بودند. لجنشد، معطمی

مهاجرت  ۀآورم یک روز خدمت شهید ارجمند جناب جالل عزیزی رفتم و به عنوان مأمور لجنمی

اگر محفل  ؟،به بهائیان خارج از ایران چه باید کرد خارجه از ایشان سؤال کردم که با اوراق مربوط

ها تاریخ این امر وجه، اینبه هیچ«آنها را از بین ببریم. جناب عزیزی فرمودند:  ،ی اجازه دهدملّ

است، باید آیندگان بدانند که در این دوران، بهائیان مظلوم چگونه و با چه زحمتی از طرف 
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ها لجنه صالح ندید که آن .»دارید آنها را به منزل ما بیاوریدشدند. اگر ترسی تشکیالت اداره می

ی تحت تعقیب قرار داشت، برده شود و زحمتی ی بودند و محفل ملّبه منزل ایشان که عضو محفل ملّ

ها را به بر زحمات آنان افزون گردد. به همین لحاظ من چون حسابداری خوانده بودم، حساب

برای حفاظت دفتر آن را در ماشین خود گذاشتم. این همان ماشینی  نوعی با رمز در دفتری نوشتم و

  ای که ذکر شد کلید آن را به پدرم داده بودم.است که در شب تشکیل محفل به گونه

اعضاء محفل تصمیم گرفتند که اگر پاسداران به آن اوراق  ،آن اطاق کوچک زندان ۀدر گوش

ق به ایشان است. زیرا معتقد بودند چون من عضو لّرسی یافتند، پدرم بگوید که آن دفتر متعدست

ها در آمریکا به تحصیل مشغول بودم و به خصوص که سال ،ممکن است آزاد شوم ،محفل نبودم

 :فرمودندای نبودم. جناب اسکندر عزیزی و پدرم میدر تشکیالت بهائی ایران فرد شناخته شده

محفل و دفترنویس هستید. ۀشما نمایندزیرا  ،تی نداریتکلیف ما روشن است، تو مسئولی  

یک پنجره به بیرون داشت که شیشه نداشت و در آن سرمای شدید،  ،اطاقی که در آن محبوس بودیم

آمد. روی زمین که از سیمان سیاه بود یک پتوی نازک سربازی را ای به درون اطاق میسوز کشنده

ک سربازی بود. شب اول را با هر مکافاتی به عنوان تشک پهن کردیم رو اندازمان هم یک پتوی ناز

زیرا جای تکان خوردن نداشتیم. صبح روز بعد، در را باز کردند و همگی را به  ،بود خوابیدیم

بود. از یک یک ما سؤال  »حاجی طلوعی«ی بردند. رئیس زندان جانی معروف یقسمت بازجو

من مسلمان هستم  :لمان من گفتفقط دوست مس .بله :آیا بهائی هستید؟ همگی جواب دادیم :کرد

خیر، همراه دوستم  :تو عضو محفل هستی؟ گفتم :ت آمدنش را شرح داد. از من هم سؤال کردو علّ

فاقی برای پدرم افتاده است که ما را دستگیر کردند. دوست مسلمان را از ما آمده بودیم ببینم چه اتّ

ها اشی کرد و گفت: هنوز شما بهائیفح جدا کردند و به زندان دیگری فرستادند. طلوعی شروع به

کنید، حاال نشانتان خواهم داد و با لگد و مشت و سیلی به جان همگی ما افتاد و جلسه برگزار می

برگرداندند و در را به روی ما بستند. چند ساعت بعد بار  ،ی که زندانی بودیمسپس ما را به محلّ

  ی احضار کردند.یدیگر ما را برای بازجو

 .هم قطار کردند دانستند ما را پشت سرهای همگی را بستند و به لحاظ اینکه ما را نجس میچشم

ی قرار دادیم و سپس یک دستمال به دست نفر اول دادند ینفر جلو ۀهر کدام دستمان را روی شان

ز ی راهنمایی کند. او عمداً ما را ایبازجو سر دیگر آن در دست یک پاسدار بود که ما را به محل
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که محکم به درخت بخوریم. یا از برد که در آن مسیر درخت وجود داشت و قصدش آنراهی می

شد. باالخره به ساختمان اصلی که برد که گودالی قرار داشت و موجب زمین خوردن میقسمتی می

  رسیدیم.  ،مرکز کارهای اداری بود

ها ایستاده بودند و هن در دو طرف پلّجا هم پاسدارادوم قرار داشت، در آن ۀی در طبقیاطاق بازجو

های محکم به زدند و کشیدهاز دو طرف شروع به زدن مشت و لگد کردند و محکم توی سر ما می

دوم رسیدیم. ما را به یک ایوان بسیار وسیع بردند. برف آمده بود و هوا بسیار  ۀصورتمان، تا به طبق

های بسته نشستیم. هنوز ساعتی نگذشته بود ا چشمچند صندلی گذاشتند و ما با فاصله، ب .سرد بود

ها بهائیگفت: چرا برای این سگ ،های رکیک به ما دادکه فحشکه طلوعی آمد و بعد از آن

دانید بندان روی زمین نشاندند. میها را برداشتند و ما را در آن یخصندلی ؟ایدصندلی گذاشته

تی که در آن سرما در آن فضای باز ر تمامی مدّهوای شمیرانات در آن فصل بسیار سرد است. د

هایشان را بلند کنند ها دستبهائی :گفتندآمدند و مینشسته بودیم، ساعتی یک بار چند پاسدار می

کردیم، با مشت و لگد و توسری و سیلی به جانمان هایمان را بلند میکه ما دستو به محض این

ها کردند، بهائیهمان سؤال را می ،آمدندپاسدار میافتادند. ساعتی دیگر یک گروه دیگر می

کردند. و لگد بدنمان را کبود می تهایشان را بلند کنند، و به همان طریقی که ذکر شد با مشدست

  کردند.این عمل چهار تا پنج بار تکرار شد. روزهای دیگر هم به همین طریق عمل می

برای زندانیان آوردند. یک دیس پلو و دو عدد مرغ  ناهار پلو و مرغ ،روز اول در همان فضای سرد

ب بودند. به یکی از پاسداران برای ما آوردند. شهید ارجمند جناب دکتر مهندسی بسیار تمیز و مرتّ

لطفاً به ما قاشق بدهید. او رفت و چند قاشقی را که  ،شود غذا خوردگفتند: بدون قاشق که نمی

ه ما آورد و روی زمین انداخت. البتّ ،که شسته شده باشدن آنخودشان با آن غذا خورده بودند بدو

پرسید:  .طلوعی وارد شد ،ها استفاده نکردیم. همین که شروع به خوردن غذا کردیماز آن قاشق

کوفت بخورند و  ،اید؟ها هم مرغ دادهگفت: به بهائی .پلو مرغ :گفتند ؟ها ناهار چه دارندزندانی

ها دادند. بعد از غذا بار دیگر سؤال کردند بهائیان شتند و به سایر زندانیهای غذای ما را بردامرغ

ی انفرادی یلی به ما زدند. روز دوم بازجوما چنان کردیم و کتک مفص .دست خود را باال کنند

بازجو از من سؤال  .مثال محفل طهران ،نوشتنداسم و فامیل را روی پرونده می .گرفتانجام می

الع از پدرم آمده بودم که مرا دستگیر کردند. خیر، برای اط :ل هستی؟ جواب دادمعضو محف :کرد
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 :سؤاالتشان مربوط به مایملک افراد بود ۀاش بنویس مسئول تدارکات. کلیطلوعی گفت: در پرونده

  ات چه مقدار پول داری؟ منزلت کجاست؟ چه نوع اتومبیل داری؟ در حساب بانکی

گرفت که در همان فضای باز و سرد روی زمین با چشمان بسته نجام میسؤاالت کتبی بدین نحو ا

اسم و  :ل این بودسؤال او .کردندهایمان را باز میل، چشمسؤال او .نشستیم برای نوشتن جوابمی

بستند و بعد از یک ساعت تأخیر و مقداری هایمان را بار دیگر مینوشتیم، چشمآن را می .فامیل

هشت  ،کردند. برای ده سؤالهایمان را باز میری برای نوشتن سؤال دوم چشممشت و لگد و توس

زدند. شب ما را با چشمان نشستیم و به دفعات توی سرمان مییا نه ساعت روی زمین یخ زده می

گرداندند. دو سه روز به همین طریق عمل کردند. سؤاالت روز بعد، تکرار بسته به اطاق زندان بازمی

  گذشته بود.  سؤاالت روز

گناه بهائیان مظلوم و بی ،جا که در قدرت او بودطلوعی بغض عجیبی نسبت به بهائیان داشت. تا آن

 داد. بعد از چند روز ما را از آن سلول به قسمت دیگری که اختصاص به معتادین مواد را آزار می

نفر را جای داده بودند. ع دویست متری مرب  ٧٠منتقل کردند. در یک اطاق با فضای  ،ر داشتمخدّ

دادم و آنها را به ت میات اهمیکردم ممکن است آزاد شوم، به جزئی که فکر میمن به لحاظ آن

کردیم سپردم. در اطاق کوچک قبلی الاقل فقط خودمان بودیم، روی زمین روزنامه پهن میخاطر می

ت حقیقتاً نفس کشیدن جمعی گذاشتیم، لکن در این اطاق با آنو نان و غذایمان را روی آن می

که چند نفری بیرون رفتند ی برای نشستن نداشتیم. تا اینمشکل بود. در بدو ورود تا نیم ساعت محلّ

در صورتی که  ،را داشتیم طبیرون رفتن از این اطاق به حیا ۀای بنشینیم. اجازو توانستیم در گوشه

  کردند.ی در را باز مییدر اطاق قبلی فقط روزی دو بار برای رفتن به دستشو

توانستند خود را کنترل کنند و در ت که اکثراً معتادانی بودند که گاه نمیاین اطاق با آن جمعی

قدری آلوده بود که همگی ما به گلودرد مبتال شدیم. هوایش به ،کردندجا خودشان را کثیف میهمان

س در م، لکن با خروج از اطاق و تنفّ رمان بر این بود که به سرماخوردگی دچار شده ایابتدا تصو

ها ها را از خیابانگردید. معتادان اکثراً جوانانی بودند که آنهوای بیرون از اطاق ناراحتی رفع می

ق ضربه شّ ٧٠تا  ٣٠جمع کرده بودند. اگر برای بار اول دستگیر شده بودند، جرمشان کم بود و بین 

شد. هر روز در بند عمومی صبح انجام می ١٢تا  ١٠بین ساعت زدند. این برنامه هر روز به آنها می

شنیدیم. شب دوم در آن اطاق مردی که حدود شصت سال از عمرش صدای شالق و ناله افراد را می
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 ،میی برای دراز کشیدن نداشتت جان به جان آفرین تسلیم کرد. ما محلّدر اثر فشار جمعی ،گذشتمی

  رفتیم.ه خواب میطور نشسته دقایقی را بهمان

یم که چه یاگر خارج از این زندان برای افراد بگو :فرمودندآورم جناب اسکندر عزیزی میبه یاد می

ت نبودن جا، روی هم هرگز کسی باور نخواهد کرد. در یک گوشه چهار نفر به علّ ،ایممناظری دیده

و جنگ و دعواهایشان محیط  دادنددیگر میهای رکیک که به یکصدا و فحش و افتاده بودند. سر

بردند.ی مییکرد. ما را به دفعات برای بازجول میرا غیر قابل تحم  

من بودم. حدود پانزده شانزده پاسدار  ،لین نفری را که صدا کردندی، اویدر یکی از جلسات بازجو

بگویم که آنها  خواستندبردند و از من میدر اطاق بودند. اکثر سؤاالت چنین بود: افرادی را نام می

کارشان چیست و کجا ساکن هستند. تعداد زیادی دفتر تلفن که از منازل افراد و یا از جیب اعضاء 

آنها سؤاالتی  ۀبار خواندند و درروی میز قرار داشت. اسامی را می ،محفل بیرون آورده بودند

افتادند. لگد به جانم میدادم، با مشت و وقتی جواب نمی .شناختمکردند. من اکثر آنها را نمیمی

زد. حدود پانزده یک پاسدار باالی سر من ایستاده بود و هر چند دقیقه یک بار محکم توی سرم می

بهائی و چند فحش مرگ بر بهائی، سگ :هم گفتند دقیقه به این نحو عمل کردند. بعد همگی با

ین شخص و جمشیدی و رکیک به حضرت عبدالبهاء دادند. یکی از پاسدارها به طلوعی گفت: ا

روند و همه چیز را ها را آزاد کنید بروند! طلوعی گفت: خیر اینها میاین ،دانندپسرش چیزی نمی

کردند. ی مییجا بمانند. این از دفعاتی بود که نفر به نفر بازجوباید همین ،کنندبرای همه تعریف می

ی یمابقی اعضاء محفل را بازجوی داخل اطاق رفتند و بعد هم یبعد از من مهندس کوروش طال

  کردند.

هایمان بسته بود. خانم چشم .پس از خروج از اطاق بازپرس، ما را به فضای سرد بیرون فرستادند

من از  .کردندبا یک پاسدار صحبت می ،ی که من نشسته بودمزاده نزدیک به محلّهشیوا اسدال

 ،قرآن را که قبال خواندی ۀیک بار دیگر آن آی صدایشان ایشان را شناختم. پاسداری از ایشان پرسید:

های ها آیهقرآن را خواندند و معنی کردند. پاسدار گفت: شما بهائی ۀزاده آیهتکرار کن. خانم اسدال

  کنید. قرآن را هر طور که مایلید تفسیر می

پیکر شروع به لما را با چشمان بسته ردیف کردند. یک مرد غو ۀی، همیبعد از بازجو ،به هر تقدیر

های او کنیم که دست توانستیم حسمی ،که چشمان ما بسته بودزدن سیلی به صورت ما کرد. با این
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ناگهان  .تی سرگیجه داشتیم. بعد شروع به لگد زدن کردزیرا بعد از هر سیلی مدّ ،چقدر بزرگ است

بعد  ،کردیم آقای عزیزی هستندابتدا فکر  .هایمان بسته بودیک نفر از گروه ما بر زمین افتاد. چشم

هولناکی به ایشان زده بود که نقش زمین  ۀه یاوری بودند که چنان ضربمعلوم شد جناب عطاءال

شدند. بار دیگر ایشان را بلند کرده و با مشت چنان به صورت ایشان زد که بار دیگر نقش زمین 

ر زیر ضربات مشت و لگد و سیلی و د ،بردندی مییی که ما را برای بازجویشدند. در تمامی روزها

  گرفتیم.توسری پاسداران قرار می

دانستند بهائیان نماز اسالمی ظهر اعالن کردند همگی برای نماز بروند. می ١٢یکی از روزها ساعت 

را نخواهند خواند. همگی ماها با چشمان بسته روی صندلی نشسته بودیم. دو نفر پاسدار برای 

کردند. یکی از آنها به دیگری گفت: سر چه شرط هم صحبت می . آن دو بامراقبت از ما گذاشتند

 ،ه. دیگری گفت: اینها بهائی هستندها بگویند مرگ بر بهائی یا بهاءالبندی کاری کنم اینمی

نخواهند گفت. باالخره بر سر صد تومان به توافق رسیدند و او یک کابل بسیار قطور که طول آن 

بگو مرگ بر  :ا آورد. نفر اول من بودم ابتدا سه بار با لگد به پهلویم زد و گفتحدود دو متر بود ر

ه را مجبور کرد که ق به من زد. سپس بقیضربه شّ ٢٠بهائی. چون سکوت کردم با همان کابل 

ق زد و چون به هیچ طریقی آنها نیز سکوت کردند. آنها را نیز شّ .همرگ بر بهائی و بهاءال :بگویند

چنان هایمان آنق نشد ما را وادار به گفتن مرگ بر بهائی کند، این بار در آن هوای سرد بینیوفّم

اس بود که کوچکحسزد با آن دردآور بود، با آن کابل محکم به دو طرف بینی ما می ترین تماس

رفت و زد و مرتباً میتر میشد و محکمگفت: بگو مرگ بر بهائی و از سکوت ما عصبی میو می

طوری که از بینی من خون سرازیر شد. به آقای اسکندر ه ب ،کردگشت و همین عمل را تکرار میبرمی

من با  :ریزی معده دارم. پاسدار جواب دادمن خون :آقای عزیزی گفتند .عزیزی گفت: بلند شو

آقای تو کاری ندارم و سیلی محکمی به صورتشان زد و سپس با همان کابل محکم به شکم  ۀمعد

شدیم چه کسی ه میها متوج ی زد که از روی صندلی به زمین افتادند. ما از صدای نالهیکوروش طال

های آلود و بدنهای خونخورد. وقتی پاسداران از نماز بازگشتند و ما را با آن صورتکتک می

اگر آنها کنم کافی است. فکر می :مجروح دیدند، آن دو پاسدار را صدا زدند و به آنها گفتند

  .نددادآمدند، معلوم نبود تا چه زمانی به این کار ادامه مینمی
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 ،دیگر نگاه کردیمهایمان را باز کردند و به صورت یکولمان وقتی چشمپس از بازگشت به سلّ

ها شده بودیم. باور های ورم کرده و سرخ شده، درست شبیه دلقکمان گرفت. با آن دماغخنده

ی که بر من یهات شش ماه تمام بدنم در اثر ضربهی از آن زندان مخوف تا مدّکنید من پس از آزاد

کبود و سیاه بود. آن روز بیش از هر روز دیگری ما را شکنجه کردند. رئیس پاسداران  ،وارد شده بود

انصاف فاقی افتاده؟ آن بیآلود مرا دید، از آن دو پاسدار پرسید: چه اتّوقتی سر و صورت خون

ی زمین خورده است. با خود فکر کردم باالتر از سیاهی که رنگی یراه رفتن به دستشوگفت: در 

زدند. آن دو پاسدار را به داخل ت یک ساعت ما را با کابل میمدّ ،گویددروغ می :گفتم .نیست

شنیدم. گوی آنها را از اطاق مجاور می و ی نشسته بودم و صدای گفتاطاق صدا زدند. من در محلّ

دانم، شاید دستوری برایشان رسیده بود. سه روز بعد که ما گفتند: شکنجه کافی است. نمی به آنها

آمد و چند سیلی به مگر در مواقعی که خود طلوعی می ،دیگر ما را نزدند ،در آن کمیته بودیم

ل نفر او  ،کردندزیرا وقتی ما را به صف می ،زد. من بیش از دیگران کتک خوردمصورتمان می

خورید، من دو شماها یک بار کتک می ۀیک روز پدرم مرا به آخر صف بردند و گفتند هم بودم.

  .»زنندبار وقتی پسرم را جلوی رویم کتک میزنند و یکبار وقتی خودم را میبار، یک

   گفتند: از آقای فاران فردوسی سؤال کردم آیا جناب اسکندر عزیزی بیش از دیگران شکنجه شدند؟

دانم که طلوعی دو جمعی شکنجه شدیم. میدسته ،نفره داشتیمی تکیوزی که بازجوهمه به جز ر«

محکمی به صورت جناب اسکندر عزیزی زد. یک بار از ایشان پرسید: من شما را در  ۀبار کشید

ها آمده بودی و محکم توی ام. سپس گفت: در زندان اوین برای وضع مالی عزیزیی دیدهیجا

آورم یک روز طلوعی دیگر هم به مناسبتی دیگر ایشان را سیلی زد. به یاد میبار صورتشان زد و یک

دهند. ت میها خیلی به لباس و پوشاک خود اهمیخطاب به گروهی از پاسدارانش گفت: این بهائی

های ما را غرق گل کردند. هایشان لباسباره پاسداران او به طرف ما آمدند و با کف پوتینیک

 ،ل دستور داد وسط موهای ما را به صورت بعالوه تراشیدندها، روز اونی زندانیطلوعی، این جا

کس  هایمان آن چنان مضحک شده بود که هره وسط سرمان باز شده باشد و قیافهکه جادمثل این

زد. بعد دستور داد سرها را از بیخ بتراشند به طوری که لبخندی تمسخرآمیز می ،کردنگاهمان می

  .»ی ما زخم شده بودسرهای همگ

  از آقای فردوسی سؤال کردم شما چگونه آزاد شدید؟ گفتند:
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»ها گفته بودند که فاران فردوسی عضو محفل نیست و به ییبازجو ۀپدرم و جناب عزیزی در کلی

باشد. پدرم بخصوص به بازپرس گفته بودند که شرکت ما به گروهی مقروض است، کارها وارد نمی

ها ضرر خواهند کرد. دوران مردم و بانک ،اریم و اگر هر دوی ما زندانی باشیمها بدهکبه بانک

ت فرار صاحبان آن، کارشان به ها یا مصادره شده و یا به علّجنگ ایران و عراق بود و اکثر شرکت

تعویق افتاده بود. شرکت ما هنوز قادر به وارد کردن مقدار کمی الستیک بود. این موضوع  ۀعهد

زد کرده بودند که ماندن فاران در زندان باعث خواهد شد که جنس وارد بازجویان گوشرا هم به 

ه شما خواهد شد.نشود و کشور دچار کمبود الستیک شود، آن وقت تقصیر متوج  

به چند نکته باید اشاره کنم. جناب مهندس  ،که وارد بحث خروج خود از زندان شومقبل از این

گفتند. های مناسب مطالبی را به من میدر فرصت ،هم بودیم که با تیی گاهی در مدّیکوروش طال

کلید ماشینم  ،ه نشوندمن به نوعی که پاسداران متوج ،یک روز گفتند: روزی که ما را دستگیر کردند

ق به محفل طهران است. نشانی کلید اضافی را دادند و ماشین متعلّ ،را توی جوی آب انداختم

کسانی را بفرست آن را بردارند. بار  ،جا پارک است پس از آزادینوز در آنگفتند اتومبیل حتماً ه

ق به محفل لکن متعلّ ،به اسم من است ]...[ید حساب بانکی شماره یدیگر گفتند: به همسرم بگو

یک بار  ،اندکردهآقای کامران صمیمی سؤال می ۀبار ها از ایشان چون درییطهران است. در بازجو

تی پنهان باشد، سخت در تند: بالفاصله پس از آزادی به کامران صمیمی بگو مدّدیگر به من گف

  کارش را دارند. ۀهای دوگانی شماره تلفن محلتعقیب او هستند و حتّ

هم صحبت کنیم. دو داستان از پدرم و آقای کوروش  توانستیم باها خوابی در کار نبود و گاه میشب

اند و در گفتند که پدرشان که اوایل مسلمان بودهگفت. پدرم میام که برایتان خواهم ی شنیدهیطال

ای از مسلمانان هط عدّای از بهائیان توسهگو ذکر آن رفت، بعد از ایمان، به همراه عدّ و اول این گفت

اندگفتهزده و میکنند. با زنجیر آنها را میشوند و آنها را در یک آغل حبس میب دستگیر میمتعص: 

آنها ترجیح داده بودند از آن  .ید مذهبتان را انکار کنید و یا باید از غذای گاو و خر ما بخوریدیا با

ها بخورند. جناب اسکندر عزیزی فرمودند: بعد از سه نسل، همان اوضاع تکرار شده جوها و علف

ما وظیفه  ،یماتقصیر نبودهاست: پدرتان، خودتان و فاران پسرتان و بعد فرمودند: ما بهائیان هم بی

ت و مهربانی نشان دهیم که چه های جهان بشناسانیم و با محب انسان ۀداشتیم که امر را به هم

که جلسات تبلیغی تبدیل شده بود به یک مشت مذاکرات بیهوده که درصورتی ،ای داریمعقیده
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االت تحریف هم زدن جلسات، یا سؤ ها بودند که برای برمشتریان آن هم اکثراً تبلیغات اسالمی

ت محفل ی گفتند: زمانی که به عضوییش طالوروکردند. آقای کشده از کتب امری شرکت می

دانستم دستگیر خواهم شد و به همین مناسبت سعی کردم به فرزند می ،روحانی طهران انتخاب شدم

  ن.دانستم هم برای او سخت خواهد بود و هم برای مزیرا می ،خود زیاد نزدیک نشوم ۀدو سال

این است که همگی آنها  ،فرمودندجا نیز میاند و در آنمطلبی که همگی اعضای محفل بارها گفته

انقالب خارج  ۀتوانستند در همان شروع انقالب از ایران خارج شوند. بسیاری از آنها در بحبوحمی

چه کسی مدافع  ،دیمکرفرمودند: اگر ما سنگر را خالی میاند و به ایران بازگشتند. میاز ایران بوده

اگر ما را  ؟بود که در گوشه و کنار مملکت تحت ظلم و ستم دشمنان امر هستندبهائیان مظلوم می

های عجیبی داشتند. هبکشند گروه دیگری جای ما را خواهند گرفت. باور کنید اعضای محفل روحی

ر نداشتند. به هر تقدیر سؤال أثف و تابداً حالت تأس ،داشتندای که بر آنها روا میبا آن همه شکنجه

  کردید من چگونه آزاد شدم؟

های سیاسی و بهائیان را به ده روز پس از ورودم به زندان، رؤسای زندان تصمیم گرفتند که زندانی

معتادان باقی بماند. با مطالبی که پدرم به بازجویان  زندان اوین منتقل کنند و زندان پل رومی مختص

ی داده بودند که مرا آزاد کنند، لکن همان یهاو آن را قبال ذکر کردم، آنها قول زندان گفته بودند

هایتان نامهتحکم اعدام همگی شما صادر شده، وصی :روز دهم طلوعی جانی معروف آمد و گفت

های خود را جمع کنید. پدرم به او گفتند: قرار است فاران را آزاد کنید. طلوعی را بنویسید و اسباب

وجه و از اطاق خارج شد. در همین موقع یک پاسدار آمد و مرا صدا کرد که به خیر به هیچ :گفت

 ۀبروم. این بار با چشمان باز رفتم و توانستم هم ،ی شده بودیمیجا بازجواطاقی که قبال در آن

ۀن گوشدر آ :گفتند .های دیگر را ببینم. وارد اطاق شدمهایی که ما را شکنجه کردند و اطاقمحل 

 ۀبسته به همان اطاق آوردند و گفتند: اجازای اعضای محفل را هم چشماطاق بنشین. بعد از لحظه

  رفتند.کردند و میسؤاالتی می ،آمدندگاهی می .حرف زدن ندارید. چهار ساعت در سکوت نشستیم

 دیم. یک ماشینشزیرا باید به زندان اوین منتقل می ،هوا تاریک شده بود و از شام هم خبری نبود

)van ( بزرگ آمد که همگی را به زندان اوین ببرد. پدرم گفتند: برو و بگو قرار بوده تو را آزاد

اید مرا شما گفته :گفتم ،ی کرده بودیکنند. من داخل اطاق رفتم و به همان شخصی که مرا بازجو

نامه چون از پدرت وکالتجا بیرون بروی مشکل تو این است که اگر از این :گفت .آزاد خواهید کرد
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توانم اموال ما توقیف است و من نمی ۀهم :مایملکتان را خواهی فروخت. به او گفتم ۀهم ،داری

این  ۀبار توانید وکالت مرا باطل کنید. گفت: صبر کن بروم درچیزی را بفروشم، در ثانی شما می

پیشنهاد مرا مطرح  ،با او بود هاگیریموضوع سؤال کنم. نزد طلوعی که رئیس زندان بود و تصمیم

  خیر او را هم به اوین ببرید. :کرده بود، لکن طلوعی گفته بود

هر صورت حرکت کردیم، ه راه بازگشت وجود ندارد. ب ،دانستند اگر به زندان اوین برویمپدرم می

زی به من پدرم و آقای عزی .ها پایین آمدیم. یکی یکی سوار ماشین شدند و من نفر آخر بودمهاز پلّ

من در  .برگرد :گویند برو. پدرم بار دیگر گفتنداز باال می ؟،کجا برگردم :گفتم .تو برگرد :گفتند

گفتند برو. خالصه همه سوار شده گفتند برگرد آنها میاینها می .ت عجیبی گرفتار شده بودمموقعی

اگر سند منزل  :زجو گفتمن بازگشتم. با .سوار شدن بودم که مرا صدا زدند ۀبودند و من هم آماد

ات تاً آزاد شوی تا به پروندهتوانی موقّو یک چک سفید بیاوری و یک نفر ضامن تو شود، می

رسیدگی شود. من همراه یک پاسدار به منزل رفتم و سند منزل را برداشتم. عمویم، آقای هاشم 

  فردوسی هم به عنوان ضامن همراه من به زندان آمدند.

شروع کردند به  ،که عمویم وارد شدنداران در اطاق بودند. به محض اینطلوعی و گروه پاسد

جا ماندنی خواهیم نه این گر اشی کردن به ایشان. آهسته به عمویم گفتم کالمی جواب ندهید وفح

شد. خالصه سند منزل را گرفتند و از من امضا گرفتند که چه بکنم و چه نکنم. وقتی که طلوعی به 

ای؟ د هستی و بهائی شدهنگاه کرد، چند فحش رکیک نثار ایشان کرد و گفت تو سیعمویم  ۀشناسنام

فردا صبح  :د هاشم فردوسی قید شده بود. یکی از پاسدارها گفتآخر نام عمویم در شناسنامه، سی

فردا صبح برای  :د را از آن برداریم. یکی دیگر از پاسدارها گفتآوری که سیات را میشناسنامه

کشید. خالصه پس از آن همه زجر و فشار  د خطسی ۀسنامه را برداشت و با قلم روی کلمچه؟ شنا

جا خارج شدیم. پدرم یک باره که به عنوان خداحافظی و در حقیقت آخرین وداع مرا در از آن

  آرام به نوعی به من فهماندند که هر چه زودتر از ایران خارج شوم. .آغوش گرفتند

زیرا به کرات دیده شده بود که افراد  ،طور پنهانی زندگی کردمه و ماه تقریباً بت دپس از آزادی، مدّ

ت سعی کردم نمودند. در آن مدّکردند و پس از چند روز بار دیگر آنها را دستگیر میرا آزاد می

دانستم که به زیرا می ،صورت دهم ،بعضی از کارهای شرکت را که امکان انجام آن وجود داشت

  اموال شرکت خواهند آمد. ۀمصادر زودی برای
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نسبت به بهائیان کینه و دشمنی داشت.  دو مطلب را هم بگویم تا بدانید که رژیم اسالمی تا چه حدّ 

من سعی کردم اگر بشود برای آزادی پدرم کاری انجام دهم. دو دوست مسلمان داشتیم که بسیار 

کردند و به پدرم عالقه داشتند. ما خرید میها قبل از انقالب از شرکت های خوبی بودند. سالانسان

انقالب  های اهواز شد و با دادستان کلیکی از آنها پس از انقالب اسالمی رئیس یکی از کمیته

ف از با اظهار تأس ،که صحبتی بکنمولی قبل از آن ،دوستی نزدیک داشت. به ایشان تلفن کردم

پدر شما و دوباره مؤکّداً گفتند فقط  ۀبار در ادستان کلمن با د« فاق افتاده، گفتند:آنچه برای ما اتّ

فم این شخص بهائی حاجی آقا خیلی متأس :پدر شما صحبت کردم، دادستان انقالب گفتند ۀبار در

ی آدم ر بود و یا حتّمخدّ اگر مربوط به مواد ،گیرمندیده می ،ایدشما را هم که واسطه شده ،است

  .»فراموش کنید ،لکن او بهائی است ،دادمانجام می ،کُشته بود، هر کاری داشتید

پس از مأیوس شدن از ایشان به دیدن دوست مسلمان دیگرمان که بسیار به پدرم عالقه داشت رفتم. 

چون از  ،که صحبتی بکنمکه مرا دید قبل از اینوزیر بسیار نزدیک بود. به محض ایناو با نخست

قضایا مطها بکشصدبار به پدرتان گفتم دست از این کار بهائی«ت گفت: لع بود با عصبانی«. 

ناگهان این چنین  ،کردخالصه شخصی که تا چند هفته قبل هزار نوع تعریف و تمجید از پدرم می

عوض شده بود. به همین لحاظ بدون حرف دیگری خداحافظی کرده و خارج شدم. از آزادی من 

  .»پنجاه روز طول کشید ،یکی از آنها بود تا شهادت اعضای محفل روحانی طهران که پدرم

  از آقای فاران فردوسی سؤال کردم آقای جمشیدی و پسرش و همسرش چگونه آزاد شدند؟ گفتند:

»ّق زدن را بیاورند روزی که خواستند آنها را آزاد کنند، طلوعی دستور داد نیمکت مخصوص ش

پنجاه ضربه بزنید. مسئول زندان و گفت: جمشیدی و پسرش را هر یک شصت ضربه و همسرش را 

زنان گفت: خانم جمشیدی ناراحتی دارد و خواست او را معاف کند. طلوعی گفت: بدون شالق 

یکی یکی  شود. به خانم جمشیدی سی ضربه بزنید و به جمشیدی و پسرش هفتاد ضربه.که نمی

ّق زدند. سپس طلوعی خطاب به جمشیدیآنها را روی نیمکت خواباندند و ش  گفت: این برای

جا که خودی تلفن نکنی (به جهت تلفنی که به منزل آقای بقا زده بود) از ایناین است که دیگر بی

زنی. آنها کس هم حرف نمیروی و با هیچکنی و به شهر خودت میهایت را جمع میاسباب ،رفتی

  .»را به این طریق آزاد کردند

  شهادت پدر ارجمندتان چگونه مطلع شدید؟ گفتند:از آقای فاران فردوسی سؤال کردم از خبر 
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به شهادت رساندند. روز  ١٣۶٠ماه دی ١۴مطابق  ،ژانویه ۴اعضاء محفل روحانی طهران را روز «

ر ه فردوسی اعدام شد. ما ابتدا تصوالفتح :گویدکند و میشش ژانویه شخصی به مادرم تلفن می

به همین جهت همسرم به منزل جناب  ،روحی بدهند ۀجاند ما را آزار و شکنکردیم شاید خواسته

جا مادر کوروش عزیز در نهایت آرامش ی یکی از اعضاء محفل طهران رفتند. در آنیکوروش طال

چه خبر؟ مادر جناب  :کندسؤال می .فاقی نیفتادهکند حتماً اتّر میهمسرم ابتدا تصو .نشسته بودند

اند و حاال هم پاسداران اء محفل را به شهادت رساندهمگر نشنیدی اعض :گویدی مییکوروش طال

ی بس مشکل بر ما یروزها ،جا هستند. به هر تقدیراموال او در این ۀبرداری و مصادربرای صورت

گذشت. از یک طرف مطمئن بودیم برای دستگیری من خواهند آمد، از طرف دیگر در صدد می

دفن آن عزیزان  عمویم پس از تحقیق بسیار به محل ل خروج خود از ایران بودم.یآماده کردن وسا

  .»ر برای آن عزیزان بودندتذکّ ۀآمد دوستان هم بسیار بود و در تدارک جلس وپی برده بودند. رفت 

  گفتند: ،فاران عزیز در حالی که چشمانشان غرق در اشک بود

در کفرآباد رفتم و دعا و  یک شب قبل از خروج از ایران به زیارت قبر پدرم و سایر عزیزان، واقع«

لع شدیم و روز نهم ژانویه من از ایران مناجات کردم. روز ششم ژانویه از شهادت پدر نازنینم مط

فاران  :کنندخارج شدم. در همان روز نهم برای دستگیری من به منزل ما هجوم آورده و سؤال می

من  .گردانیماو را برمی :گویندیاز ایران خارج شده. با تهدید م :دهندکجاست؟ مادرم جواب می

قبال حاضر کرده  ،ط دوستان بانفوذی که داشتیمپاسپورت را توس .با هواپیما از ایران خارج شدم

بودم. ما کارت مخصوص امور تجاری برای رفتن به دوبی برای کار شرکت در دست داشتیم و به 

شدم مرا به زندان دیرتر خارج می آن وسیله توانستم به سرعت ایران را ترک کنم. اگر یک روز

اموال ما را مصادره  ۀنتوانستند حرفی بزنند. کلی ،بردند. چون پاسپورت با اجازه صادر شده بودمی

اطاق  ۀدر حین مصادره، چند کارد آشپزخانه که مادرم از اروپا خریده بودند و آن را در قفس .کردند

 ،دهندندی که در هواپیما موقع خواب به مسافرین میبپارچه چشم ۀکردند را به عالوداری مینگه

  !برندل شکنجه مییدارند و به عنوان وسابرمی

می بار سو .گران جان سالم بدر بردمه کردید که من دو بار از دست شکنجهحال توج در این شرح

از من  ،که از زندان آزاد شدمتی پس از اینم، مدّی دوس ملّمحفل مقدّ .هم وجود داشته است

اند. تاریخ تعیین شده، آخرین االتی داشتهؤمطمئناً س .خواستند که با اعضاء محفل مالقات کنم
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در آن جلسه شرکت  ،ی که پیش آمده بودمهم ۀلأی بود. من آن شب به علت مسمحفل ملّ ۀجلس

به شهادت ی را دستگیر و چندی بعد اعضاء محفل ملّ ۀدانید در آن شب کلیطور که میننمودم. همان

  .»رساندند

ر بسیار از جناب فاران فردوسی برای ایشان صبر و استقامت و خدمت به آستان الهی ضمن تشکّ 

  ١ آرزو نمودم.

  

   

                                                             
  .خانم پروین رحیمی ۀنوشت ،منبع: کتاب عشق به بهای جان .١
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  افرادی که سرنوشت آنها مشخص نیست

  
  سید جمال جمالی

 ۀکسی از چگونگی فوت او خبر ندارد که آیا در واقع .رودایشان در جوانی در طهران از بین می

  است. تار بابیان در طهران یا جائی دیگر کشته شدهکش

  

  سید علی جمالی
د هدایت) با زدن هایش (سید نظام و سیعموزاده ۀپسر سید نظام، بر اثر توطئ ،هیسید هادی نصراللّ

اکبر شتی علیم ،کندکشد. وقتی که سید رضا از سربازی مراجعت میسنگ سید علی جمالی را می

گویند که سید هادی پدرت را کشته است و ما حاضر مهاجر و گروهی دیگر به او می هالو حبیب

گوید که با دادگاه رفتن و زندانی کردن هستیم که بیاییم و در دادگاه شهادت بدهیم و او در پاسخ می

شودد هادی نه تنها پدر من زنده نمیسی، ا بیشتر خواهد شد و بلکه مشکالت به مراتب برای احب

ا این مورد را پیگیری نکنیم و به خدا واگذار کنیم.بهتر است که به خاطر منافع دیگر احب  

   

 ه وجدانیشکرال  

میالدی  ١٩۴٠سال  ،ه وجدانی در جوانیشکرال

د نظام به سربازی اعزام میتوسد  .شودط سیسی

ه  بود. نظام در آن زمان کدخدا و معاند امرال

کدام را به ه هیچخودش چهار پسر داشت ک

ولی در عوض جوانان بهائی را  ،سربازی نفرستاد

کرد فرستاد و سفارش نیز میگرفته و به سربازی می

ی یکه آنها را به بدترین نقاط بفرستند و اصال اعتنا

کرد که یک پدر و مادر پیر از کارافتاده که در نمی

کنند و نیازمند حمایت و مراقبت تنها ده زندگی می

  ان هستند را باید از رفتن به خدمت معاف کند. پسرش

 ه وجدانی، سید رضا جمالیالشکر
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د که در آن زمان نشوو رضا جمالی برای خدمت به بهبهان فرستاده می[وجدانی] ه از این رو شکرال

خاطر گرمی هوا و بیماری ه جا به وجدانی در آنشد. شکرالجزء بدترین نقاط کشور محسوب می

شود رود و فوت میاز بین می ،ا و دکتر و دیر رسیدن به دکتری و نبودن دوماالریا و دیگر امراض محلّ

و نه هیچ وقت جسدی را تحویل خانواده دادند و نه اعالم کردند که جسد ایشان در کجا دفن شده 

 آباد و بین راه بهبهان و اهواز دفن شدههای او گفته بودند که ایشان در حاجیایدورهولی هم ،است

  . است

ه نیز هیچ وقت فوت فرزندش ادر شکرالخانم محاجیه

را باور نداشت و تا آخر عمر منتظر بازگشت او بود. 

 رخانم مادحاجیه ،١٩٧٠ی سی سال بعد هم در سال حتّ

کرد که هر روز منتظر پسرم هستم برای پدرم تعریف می

ام شود و یا وقتی که خوابیدهو وقتی یکدفعه در باز می

کنم که پسرم برگشته کر میف ،شنومو سر و صدایی می

ه وجدانی پدر ایشان در اثر فوت الفضل است.

زیاد اختالل حواس پیدا  ۀناگهانی پسر از غم و غص

وقت تا آخر عمر اسم او ورد کرد و همیشه و همه

   که از دنیا رفت.زبانش بود تا این

  

 ینعروس صدرالدّ  ،ده نساءسی،  هی، همسر سه نصراللّ مادر آقا یدال د عبهیاس نصراللّ ی  

ت سقوط . علّستم سقوط کرده و فوت شده ادو  ۀشود که ایشان از طبقدر ابتدای صبح مشخص می

ءماشا[خانۀ] ص نیست که عمدی بوده است یا خیر. منزل ایشان دیوار به دیوار او مشخاله ه و اسدال

ب و این دو برادر به نحوی مسب آمد،وجود میه ا بیقاتی علیه احبیهی بود که هر وقت تضنصراللّ

محرءاکردند. ماشاب به قم سفر میبرای تجارت، مرتّ ک آن مشکالت بودند. این دو برادر معمواله ل

قصکه به کارهای خود رسیده و کمی بعد از این ،آمدندبافی داشت. به قم که میه قالیابی و اسدال

ای برای د و فالن مرجع معروف را ببینند و چون بهانهکردند که برونشدند، هوس میالبال میفارغ

ه را الخواهیم آیتکنند و میکردند که بهائیان برای ما مشکل ایجاد میبهانه می ،دیدن نداشتند

 خانماو پوران ۀخانم (ننه آغا) و نوحاجیه
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آنچه دروغ و تهمت و  ،رفتنداله میببینیم و راهنمایی بگیریم که باید چه بکنیم و وقتی در نزد آیت

ده  ۀگرفتند و روانت احبا را میبافتند و دستورات الزم برای اذیبه هم می ،دافترا الیق خودشان بو

  کردند.شدند و در ده پیاده میمی

خیلی  ۀبهائی رابط نویسد که این دو برادر در تبلیغات ضدّه منتظری در خاطرات خود میالآیت

کروگان جاسب خواستند که  ی در یک تابستان موقع درو از تمام اهالیمربوطی با من داشتند. حتّ

ه الداس و دستغاله و کار را به کنار گذاشته و همه راهی قم شوند و حکم قتل بهائیان را از آیت

شوند و  موفق به گرفتن حکم نمی ،رونده بروجردی میالبروجردی بگیرند. وقتی به منزل آیت

  هم قوم و خویش هستید. زید، همگی باهم بسا بروید با :گویده بروجردی خطاب به آنها میالآیت

  

  دعلی ناصریل محم همسر او  ،خانممعصومه
ت سقوط از بلندی در خانه به علّ ،شودام عمومی رفتن او جلوگیری میکه از حمایشان بعد از این 

  شود.کشته می

  

  سید مسعود مسعودی

  روند.ان از بین میشکنون، در سرما در زمستنعل ۀایشان در راه جاسب و کاشان در محلّ 

  

  هیسید صدرالدّین نصراللّ 

ولی دیگر  ،گرددگوید که تا چند ساعت دیگر برمیشود و به همسرش میصبح از خانه خارج می وا

وجود  ،بش به شهادت رسیده باشدهای متعصط عموزادهکه او توسبیند. احتمال اینکسی او را نمی

  دارد.

  

   



٩٣ 
 

  

  

  

  

  

  

  ائیان جاسبشرح احوال و خاطرات به
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  رضا شرح حال مرحوم میرزا غالم

  د رفرف محماش علیبه قلم نوه

  

ّت دهستانی جزء بخش دلیجان شهرستان مح

کیلومتر در جنوب  ۵۶ ۀاستان مرکزی به فاصل

  شرقی قم است و ب

ه همین فاصله در شمال غربی کاشان قرار گرفته 

ر نراق و د ،کیلومتری ٢٠ ۀو در شرق آن به فاصل

دلیجان و در راه  ،کیلومتری جنوب آن ٢۵

  باشد.طهران به اصفهان می

این دهستان مرکب از هفت ده است که سه ده 

 :عبارتست از ،آن در شمال از مشرق به مغرب

کروگان، واران، زُر و چهار ده دیگر از شمال به 

جنوب هرازجان، وسقونقان، وشتگان، بیجگان 

قرار گرفته  Tیعنی به صورت  ،واقع شده است

سه ده کروگان، واران، زُر و دسته  Tاست که رأس 

  باشد. آن چهار ده دیگر می

بیش از هفت کیلومتر طول ندارد  ،ترین ده بیجکانترین ده کروگان تا جنوبیبه ترتیب باال، شمالی

آن تمام  اند و اطرافکوهستانی قرار گرفته ۀباشد که در درمتر می ۶٠٠٠متر تا  ١٠٠٠و عرض آن از 

مانند کوه برزَه که در شمال شرقی  ،رسدها گاهی ارتفاعش به هزار متر میباشد که کوهکوهستان می

  .باشدجاسب می

بارد. ها بسیار سرد و برف زیاد میها هوایش خنک و زمستانتابستان .ی ییالقی استمحلّ[جاسب] 

ها بیشتر بادام و گردو باشند و درختیصل متماماً مشجر و به صورت باغی است که دهات به هم متّ

های سردسیری است. از دور به سیب و زردآلو و آلو و انگور و سایر میوه ،و فندق و درختان میوه

  :جناب رفرف ۀخانواد
خانم، خانم، میناخانم، منیژهخانم، مانداناصدیقه
 دیز و جمشیكامب، خان، مهشیدخانم، نادرداریوش
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جنگلی است و محصوالت زمین آن گندم و جو و بقوالت لوبیا، نخود، عدس و سایر  ۀمنزل

  محصوالت صیفی است. 

ۀتوان گفت به فاصلکه می طوریه ب .باشندران مسکون میبیشتر مهاجرت کرده و در طه مردم محل 

۵٠ تی که از جاسب به طهران آمده استسال اخیر جمعی، میبیش از جمعی باشد ت مسکون در محل

 بافی،ی قالیاند. صنعت محلّو به شهرهای دیگر مانند قم، کاشان، اصفهان نیز کمتر مهاجرت کرده

باشد. بیشتر زراعت ت میع احتیاجات زراعتی و حمل بار و غّکه برای رف گلیم، جوال و قناره

که به صورت شود و وسعت اینزراعت گمارده می[به] ی گاو کمتر و حتّ[است] ها با دست ده

  .ر و امکان موتوری شدن آن غیر ممکن استزیرا تماماً مشج ،زراعت ماشینی درآید، ندارد

های درسهرنیان، ده بود که چهار ده آن به نام ١١جاسب  ،که در تاریخ قم نوشته شده است طوریه ب

ت هر ده میان باشد. جمعیکبوده، سرمگان، میترگان امروز از بین رفته است و هفت ده بیشتر نمی

باشد. مردم ت آنها از هزار نیز متجاوز است، میتن به استثنای واران و بیجگان که جمعی ٧٠٠تا  ۵٠٠

   ب و مذهبی و دیندار هستند.متعصکال شیعه و بسیار 

ا راجع به نهضت جدید و طلوع دیانت حضرت اعلی و ظهور جدیدام. م بعثت حضرت در سال سو

 ١٢۶٣یعنی در سال  ،اعلی

الباب به که جناب باب هنگامی

با فرد  ،برندطهران تشریف می

دیگری که شاید نوکر او بوده 

سوار بر اسب از کاشان به  ،است

جا کهک و از آن ،جاسبنراق، 

 اند. هنگامیبه قم تشریف برده

 ۀدر قری ،اندکه وارد جاسب شده

کروگان در منزل یکی از سادات 

د نصراله محترم به نام حاجی سی

اند که تمام رؤسا و علماء و کدخداهای دهات را دعوت نمایند خانه را دستور دادهوارد و صاحب

یم. از چند ده جمع شده و پس از اجتماع یبحث و مذاکره نما ،داریمی که تا با آنان از مطالب مهم

، بزرگ خاندان هد نصرالمنزل سی ،کروگان ۀدرواز ۀمحل
 نصراللهیها محل ورود و اقامت مّ حسین بشرویهای
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اند که موعود عصر اند و آنان را گوشزد ساختهشروع به صحبت و تبلیغ و بشارت ظهور قائم نموده

باشد و با تالوت آیاتی از حضرت اعلی جلسه را به پایان و زمان و قائم دوران سید باب می

گفتند که اند، بعضی میگشتهین وقتی که به دهات خود برمیمدعو ،جلسهاند و پس از ختم رسانده

اند داشتهگذارند و باید شبانه رفت و همه را کشت. بعضی دیگر نیز اظهار میدین می راینها بدعت د

که ما منتظر نبودیم و امروز حق د رضا و بحث می ظاهر شده است. کار به جرکشد و حاجی سی

ه گردیده و دار بوده و هست و حقائقی را متوجی فهمیده و به غایت معتقد و دینوارانی که مرد

 ،های شما را بکشنددهد که ممکن است امشب بریزند و مهمانشبانه به حاجی سید نصراله پیغام می

  مواظب باشید. 

رج انتشار دهد و در خامیزبان، مهمان خود را در پس اطاقی که از انظار محفوظ بوده است، جا می

های حضرت همان دیشب رفته و با این وسیله آنان را از شر دشمنان محفوظ دهد که چاوشمی

العات اط ،اندکه مایل بوده گویند شش روز) و کسانیمانند (میدارد و ضمناً چند روزی میمی

ان، واران، گویند در چهار ده کروگکه می طوریه ب ،کنندخود را تکثیر و ایمان خود را کامل می

گردند که بعدها در اثر فشار شرف ایمان فائز میه هرازجان و وسقونقان هر یک چند نفر تصدیق و ب

هایشان نیز هی نرسیدند و بچیکه در اثر سکوت خود به جاهمگی برگشتند و یا این ،و مخالفت مردم

  چیزی نفهمیدند. 

مّ جعفر بود که تا مقام شهادت استقامت  کروگان ۀمدار قریعتنماز و شریپیش ،تنها از آن میان

نماید. اولین نفر عیالش که ا خیلی محرمانه و در خفا شروع به تبلیغ میام ،نمود و از فردای آن روز

 رفت و قرآن را برای نسوان محلکرد و منبر میخوانی میمّ فاطمه نام داشت و باسواد بود و روضه

  پذیرد. ّجعفر را میکرد، دعوت متفسیر و ترجمه می

دهند که او دیوانه شده است. مّجعفر هم باالخره مردم نسبت به مّ جعفر ظنین شده و انتشار می

 ۀای از عالقمندان او که هنوز رشتشود. عدّهنشین میرود و خانهدیگر مسجد و نماز جماعت نمی

م بود زیرا که اولین روز محر گویند(می ١٢۶۶در روز عاشورا  ،ارادت بر گردنشان محکم است

مّجعفر سر منبر گفته است که امروز را باید جشن بگیرید و عید داشته باشید، نه گریه و زاری 

کنیم امروز به مسجد دارند که هر عقیده و مسلکی داری خواهش میید) به خانه رفته و اظهار میینما

ه محل برود. (حسینی ۀشود به حسینی ناچار می دارند،کند دست از او برنمیی. چون مالحظه مییبیا
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رضا که بعداً شرح او در جنوب و در شمال مسجد و در وسط داالنی است که وارد منزل میرزا غالم

نمایند و به منبر ه میکنند و خواهش بسیار او را وارد حسینیشود) با اصراری که میخواهد آمد، می

پردازد و در ی به تبلیغ مردم مییسراخوانی و مرثیهه و روضهرود و به عوض بیان حدیث و موعظمی

گویم پذیرید و اعتماد به من دارید، من میرا می[من] دارد که اگر قول ضمن بیانات خود اظهار می

ام گریهکه ایام سرور است و زاری و سوز و گداز و عزاداری سپری شده است و هنگام شادمانی و ای

لذا باید جشن و شادمانی و شور  ،چون موعود مسلمین ظاهر گردیده است ،گرفت امروز را باید عید

  خواند:و نشور برپا ساخت و این رباعی را می

  ام عزا گذشت و غم شد سپریگری            کـه ایخوان بس است این نوحهای مرثیه

  بک دریشب رفت و گـذشت نالــه از مـرغ سحر           شد صبح و دمید خنده از ک

بشری  ۀهای سرور و خدمت به مردمان و جامعبنابراین مجالس ماتم و عزا را باید برچید و به جشن

ها از میان مردم تبدیل ساخت تا عالم انسانی به رفاه و آسایش پردازد و این اختالفات و دشمنی

و روش  رخت بربندد و مال و ثروت مردم صرف آسودگی خیال و راحتی وجدان شود. اینست راه

ا چشمان پیشه سازید و بگیرید ت ،هر طریقی را میل دارید ،پذیریدمن و اگر عقیده و رسم مرا نمی

به  و هزیرا این گریه و زاری هیچ اثری در بر نخواهد داشت و از منبر به زیر آمد ،خود را کور سازید

  رود. طرف منزل خویش می

ولی با  ،گوینداند، چیزی نمینوز ارادت داشتهکنند و بعضی دیگر چون های قصد قتل او میعدّه

ب ر و متعجنهایت متحیدانستند، بیکه او را پیشوا و منجی خود می شنیدن این مطالب از دهان کسی

از  ١بعالتّخوانند و بدین میشوند و او را دیوانه و بیانات او را کفر و خودش را کافر و مرتد و بیمی

دینی و المذهبی دارند و کوس بیبوسی او برمیف و حسرت دست از دستسأاو دل بریده و با هزار 

کوبند و نزد علمای کاشان که مّجعفر با آنان آشنا و مأنوس بود، او او را بر سر کوچه و بازار می

رود تواند در جاسب بماند به کاشان میسازند و چون دیگر نمیدینی و دیوانگی میهم به بیرا متّ

های آتش را در وسط اند و منقلو علما مجمعی داشته [ه]رسد که هوا سرد بودوقتی میو تصادفاً 

آید، مّجعفر عالوه بر جدیده سخن به میان می ۀاطاق گذاشته بودند. چون از عقاید و افکار بدیع

                                                             
  در نسخۀ اصل: به طبع. .١
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ت در ر و شجاعبلکه با کمال تهو ،کندنماید و عقاید بدیعه را انکار نمیکه ابا و امتناعی نمیاین

سازد و چون علما از هر جهت ناامید م میه را ملزم و مفهت علمیأهی ،مقام اثبات و استدالل برآمده

کنند که در مقام مبارزه و مباهله بر آمده و به او تکلیف می ،شوندو از بیان دلیل و برهان عاجر می

آتش فرو بر و اگر  است، دستت را در د باب بر حقی و ایمان داری که سییگواگر درست می

تو اعتراف و  ۀباشد و بر صحت عقیدنسوخت معلوم است که حرفت صحیح و مطلبت راست می

ت آتش سوزندگی دهد که خاصیکنیم. مّجعفر با حالتی مضطرب و افروخته جواب میاقرار می

و در حرارت  سه این نبوده است که خواص و آثار اشیاء را تغییر دهنداست و هرگز دلیل مظاهر مقدّ

ف کنند و خرق طبیعت نمایندآتش تصر،  تش سوزاندن است و اگر ورق قرآن را نیز زیرا آتش خاصی

توان تغییر داد، دست اشیاء را نمی که خواصا من با اطمینان به اینام ،سوزددر آن بگذاری می

ی در یاشم و از هیچ بالببرم تا بدانید که بر ایمان خود مطمئن و جازم میخود را در آتش فرو می

این زحمت را به خود  ،من یقین دارید ۀروگردان نیستم و اکثر شما بر بطالن عقید راه حقیقت و حق

گیرد مشتی از آن آتش سوزان را در دست می ،الفور دست خود را در آتش منقل فرو بردهبدهید و فی

افتند و دیگر ن سخت به وحشت میشود. حاضریدهد تا خونابه از آن سرازیر میو چنان فشار می

اند سید گویند که درست است که گفتهصدا میکند و همگی یککسی جرأت به چنان عملی نمی

کند که دست از جان و مال خود کشیده در راه او هرگونه زحمت و باب چنان مردم را مسحور می

از آن جلسه با دست مجروح  شمارند. مّجعفرخرند و هستی را به چیزی نمیبال را به جان می

خنده را از لب  ،که حالش دگرگون و سخت گرفتار درد بوده است شود و با وجودیخود خارج می

کرد که در هر رسید شرح مجلس علماء را بیان میساخته است و به هر جا که میخویش دور نمی

  حال و در هر صورت نتوانستند دلیل و برهان بیاورند. 

ها کشیدند تا باالخره مجمعی ا ننشستند و برای سکوت و از بین بردن مّجعفر نقشهاما علما از پ

زیرا اگر  ،فراهم ساخته و به مشورت پرداخته که با چنین آدم شرور و دیوانه تنها راه عالج قتل است

د ما را خجل و سرافکنده و مردم را فریفته خواه ،ت قلب و برهانی که دارداز او بگذریم چنین قو

ساخت، بنابراین کشتن او واجب و از بین بردنش الزم و حتمی است. حکومت شرع و عرف باهم 

نگذارند جان به سالمت  ،یابندجا می توافق کردند که مّجعفر را با همان عالمت دست سوخته هر
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فی آن آتش تال ،نویسد باالخره او را گرفته و با آب شمشیراول می ۀجمل ،(در تاریخ آواره .در برده ب

  اظرین بود، او را شهید کردند).را نمودند و به وضعی که عبرة للنّ 

ۀا زائر کعبام لیه و باالخره جان خود را در راه مقصود، آقامیر جاسبی وسقونقانی که از مؤمنین او

گفت:] [میف شد، مشر [ه]،روح ماسوائه فدا ،که حضور حضرت عبدالبهاء امر فدا نمود، هنگامی

که ا مّجعفر جاسبی پس از آنام :اء آمدند، فرمودندکه به مالقات احب بدالبهاء روزیحضرت ع

دستش مجروح شد، حکومت کاشان از طهران کسب تکلیف کرد، دستور دادند او را دستگیر و به 

طهران بفرستند. در طهران او را شهید و در همان چاهی که حضرت طاهره را انداختند، مّجعفر را 

   ١د.پس از شهادت در همان چاه انداختننیز 

مصدّقین بر مّجعفر  ۀده کروگان تصدیق نمود و از حیث طول زمان و عدّ[در]  ،کسی که در جاسب

حسین و جدّش میرزا شهاب بود. باشد که پدرش نایب غالمرضا میبرتری دارد، جناب میرزا غالم

دارند فردی از اهالی که اظهار می ه طوریب ،این شخص مردی سلیم و رئوف و خیرخواه عموم بوده

به او زن  ،زمین نداشتهکس قطعه ین ده که هریو در دشت پا ٢ندنکمک ک[به او] خواسته می

. میرزا شهاب که جزو مالکین آن دشت به شمار [بشود]مالک  او هم نیز در این محل  ،انددادهنمی

امرار  ۀهای قدیم تنها وسیلزیرا از زمان ،نمایددیم میاناً بالعوض به او تقزمینی را مجقطعه ،رفتهمی

که هنوز این عمل  زمین زراعتی بوده است، که او ازدواج کند به طوریمعاش داشتن چند قطعه

  باشد. ر بازماندگان آن شخص میزد عموم و مخصوصاً مورد تشکّزبان

قدری  عهده داشته است و بهها نیابت حکومت جاسب را از طرف حکمران قم به تحسین مدّغالم

های خوش و سعادتمند زندگی حکومت او را از زمان ٣مردم ۀکرده است که همبا مردم مهربانی می

اند و ل خود چند دختر داشته که تماماً باسواد بودهحسین از زن اونایب غالم ٤ند.ستدانخویش می

خوانی و حل مسائل ه عالوه بر روضهجعفر بوده است ک همسر مّ ،مّ فاطمه ،تراز همه معروف

                                                             
ید مّجعفر عاین بنده راجع به شهید س ]ه[ایمقال ١۵تا  ١٣ ۀدر صفح ،٢و  ١ ۀشمار ،٢۴سال  ،در آهنگ بدیع .١

او صادر گردیده بود، درج کردم و آن مناجات در  ۀکه از قلم حضرت عبدالبهاء دربار[را] نوشتم و مناجاتی
  .مرقوم گردیده است ٣٩همان جزوه در صفحه 

  در نسخۀ اصل: کند. .٢
  در نسخۀ اصل: همۀ مردم و از آن. .٣
  دانند.در نسخۀ اصل: می .٤
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چون نایب  .داده استای نیز داشته است که نسوان را درس میخانه ،مذهبی جهت نسوان

کند که از آن دو پسر سالگی زن دیگری اختیار می ۶٠در سن بیش از  ،وافر داشته ۀحسین عالقغالم

رضا که از جمله است. اما میرزا غالمدجواد و یک دختر به وجود آمده رضا و محمهای غالمبه نام

ط خواهر که توس ١٢۶۶سالگی در  ١٣ در سن .طلبه شد ،فردی است که از آن مطرح خواهیم کرد

اولی فائز گردید و پس از اتمام تحصیالت در فلسفه  ۀپدری به ایمان به نقط ۀناتنی خود مّ فاطم

ای را . از فضل و کمال او همین بس نامهو منطق و فقه ضمناً شخص ادیب و شاعر نیز بوده است

  :نگاردمی ١٣٢٨شهر رمضان  ١٠در تاریخ   [او]،در جوابِ ،که به عدلیه نوشته

  

  رضاجناب آخوند مّ غالم

  ه تعالی ال ١بسم

وقت گردیده حضوراً شما را دو طغرا پاکت شما رسید. زایدالوصف از سالمت شما خوش

ار محسوب دانشمندان آن دی ۀشود که در زمریب معلوم میندیده ولی از طرز مطالب مکات

ه ال شاء نإ .زاده اکبرمیرزا داده شده دستورالعمل و حکم شاهالهستید. در باب سید حبیب

 ،ودبه نام نوشته السید را از شر میرزاعلی آسوده کنند. مطلب دیگری هم که میرزا ذبیح

  امضاء) اشید. (محلنوشتم از آن جهت نیز آسوده خاطر ب

  

 ۵حکومت خوانده  .دادم من بردم ،ای به حکمران قم نوشتهنامه ،من بچه بودم :گویدپسرش می

دهات چنین  ۀاز مردی در گوش ،به هر یک گفت کاغذ را بلند بخوانید ،نفر دیگر که در اطاق بودند

ولی  ،خواندندخواص میگفتند در مجلس و ل خیلی عجیب است. اشعاری دارد که میانشاء و ترس

  ها و شعرهایی باقی نمانده است. امروز از اشعار او جز تکّه

و سپس در اطراف نراق  شروع به تبلیغ در محل ،با اتمام تحصیالت و تکمیل مراتب ایمانی خود

که از مصدّقین او در نراق جناب  به طوری ،و وادقان حتّی قم و کاشان و طهران نموده است

آباد و در قم جناب نوش [و] انی و جوشقاندققان ارباب میرزا آقابابا وادوغی و در وادعلی فرمحم
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اند که نام جملگی محفوظ و در سطور عبودیت استاد اسمعیل نجار و در طهران چندین نفر بوده

جناب عبودیت  ،آینده ممکن است به مناسبتی اسامی آنان و شرح تصدیقشان گفته شود، از آن جمله

 ۀشمار[سال؟]، ضمناً در آهنگ بدیع   نگارم تا تذکر و توجهی جهت آیندگان ایجاد نماید.یرا م

  :نوشته است که بدین قرار است[را] خورشیدی  ١٣٠۴ [در] نگارنده شرح تصدیق جناب عبودیت ،٢

جناب عبودیت مرتّب به  ،از چهل و پنج سال پیش که بنده به طهران آمدم و مشغول تحصیل شدم

و به اط دانست که چون مبلّغ و کسی که توسل ما آمد و شد داشت و علّت اصلی را هم این میمنز

[را] رضا جاسبی پدربزرگ حقیر بوده است که او امر مبارک تصدیق نموده است، جناب میرزا غالم

 ،دعلی روحانی جاسبیهای او بودیم و پسران محمما که از نوه [و به] نامیدپدر روحانی خود می

ال  داشت (لوحتّی گاهی اوقات او به موقع شوخی اظهار می .تام و محبت بسیار داشت ۀعالق

  کرد. و این مطلب را به مناسبت تصدیق خود در جاسب ذکر می ١ین لهلک القمیون)یالجاسب

س بودم. در قم اشتهار داشت که من مردی بسیار مسلمان، متعصب و مقدّ :گفتجناب عبودیت می

اند که غالباً ی در آن گذاشتهیهاسازد و بدعتبابیه دیانت اسالم را به زودی محو و نابود می ۀطایف

س اسالمی است. من تصمیم گرفتم برای ارتقاء روح خود و رستگاری در مخالف با دستورات مقدّ

که شنیدم آنبرده باشم تا  ٢وابیثیک فرد بابی را پیدا کنم و او را بکشم تا از این راه  ،دنیا و آخرت

ها دکّانی دارند و بابی هستند. به قصد انجام نیت خیر خود درب در بازار قم دو نفر به نام ندّاف

شروع به صحبت کردم. ابتدا ایشان شرح مفصلی از حضرت موسی و صدمات و  ،دکان آنها رفته

ن در که سه سال تمام جرأت وارد شدهای مردم سپس شرح حال حضرت مسیح و اینمخالفت

طور حضرت رسول اکرم که سیزده سال  شهری را نداشت تا او را به حکم علما شهید کردند. همین

که مهاجرت به مدینه کرده و کم کم اسالم قدرت تمام با مخالفت قریش و مکّیان روبرو بود تا این

رست روبرو گرفت. بنابراین هر زمان هر پیغمبری آمده است با مخالفت مردمان نادان و علمای خودپ

نّشده است و سلت من قبل و لن تجد لسنة التی قد خو ال تهه ال من هرچه سکوت  ٣ تحویال. تبدیال

گویند شما بابی هستید، جواب داد هر کس لذا پرسیدم که می ،او مهلت صحبت به من نداد ،کردم
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١٠٢ 
 

خواهی بابی شوی برو اگر می ،١است هت گذشتبابی ۀکند چون بهائی بوده و دورگوید غلط میمی

رضا جاسبی معروف و بابی است آن مشهور خاص و عام رضا جاسبی زیرا در قم نیز غالمنزد غالم

بوده است چرا که سابقاً در حدود سه سال در قم در اداره حکومتی زندانی بوده است. معلوم است 

سته آنچه در دل دارم انجام ی نخوایاظهاری نکرد که من بتوانم او را بابی بدانم و نسبت به او خدا

اری بود و در جاسب هم با استاد حسین نامی از اعدا ولی راه را نشان داد. چون شغل من نج ،دهم

جا چوب یعنی به جاسب رفته در آن ،بودم ٢حسابعدو امراله و دشمنان سرسخت بهائیان طرف 

ولی فکرم چیز دیگر یعنی  ،سفری به عزم خرید چوب در ظاهر به جاسب کردم ،خریدمنجاری می

  واب اُخروی و قتل یک نفر بابی بود.ثرسیدن به 

کردم رضای بابی صحبت میان استاد حسین نشسته بودم و راجع به غالمروزی در ده کروگان در دکّ

سالمی به استاد حسین و خدا قوت دهد به او  ،که در همان موقع شخصی آمد از جلو دکّان بگذرد

بگو  :گفتم .پرسی کرد. استاد حسین چشمک زد که همین شخص استوالگفت و شروع به اح

که دیگری هم استاد حسین مثل این :رضا گفتان او را مشاهده کنم. فوراً میرزا غالمبیاید داخل دکّ

ای کیست؟ جواب داد که استاد اسمعیل قمی است. وارد دکّان شد و در گوشه ،ان استدر دکّ

صحبت کلّی و عمومی کرد و بلند شد و رفت. همان چند کلمه مختصر  نشست و بیش از چند دقیقه

که او نیز زد خیلی ییهااستاد این حرف :که به استاد حسین گفتم او مرا مجذوب ساخت به طوری

آید. همین موضوع سبب شد که حساب نیست و به عالوه بد مردی هم به نظر نمینامربوط و بی

 ،رضا معاشر شومال مواظب و مراقب من بود که مبادا با میرزا غالماستاد حسین دیگر پس از آن کام

که استاد حسین  سازد. به طوریگفت که او ساحر است و هر کسی را ببیند از دین خارج میزیرا می

گذاشت و مرا پشت بام ای داشت روز که باهم بودیم شب نردبان میاز آن به بعد عمارت دو طبقه

گذاشت تا من پایین بیایم. مدّت چهار ماه به این منوال آمد نردبان میودتر میخوابانید و صبح زمی

گذشت تا یک مرتبه هوا سرد و زمستان شد و برف بارید یعنی در ماه آبان و چون مقداری زیاد 

تو اینها را به قم ببر تا من قدری دیگر  :چوب نجاری خریداری کرده بودم به استاد حسین گفتم

ها را با االغ و قاطر حمل نماید و دنبال او من . استاد حسین هم حاضر شد چوبخریداری کنم
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که سر راه شود به طرف دهاتیجا سرازیر میکه بیگدار جاسب معروف است و از آن ییرفتم تا جا

رضا طرف منزل میرزا غالم از همانجا برگشته از زیر زیارت و سرسوئه سرازیر شدم به ،باشدقم می

که ی نشسته بود. بدون اینیاش زده و در آفتاب روی سکّودی بود که عصایش را زیر چانهکه پیرمر

جواب  .ام شما بابی هستیشنیده :زیرا شخص مسلمان نباید به کافر سالم کند، گفتم ،سالم کنم

ابتدا راجع به پیغمبران گذشته و نبوات آنان سپس  رضا][بله. صحبت آغاز شد و میرزا غالم :داد

ه حضرت بهاءاله ال هرظهِن یهای آنان و ظهور مانفشانیجحضرت اعلی و مؤمنین اولیه و  ۀیخچتار

تمام قبایل و اجناس را شروع به صحبت نمود. تا نزدیک  ۀمتّحد کنند[و] ادیان و ملل  و موعود کل

دنبال  ،ای نداشتمهمن هم که دیگر از خود اراد .برویم منزل نهار را با ما باش :تعارف کرد ،ظهر شد

نشستیم و پس از صرف نهار بلند  .که کرسی گذاشته بود[شدیم] وارد خانه و اطاقی  .او روان شدم

گذارند) خود را در آن می ۀای است باالی طاقچه که در دهات اثاثیشد از دم رف (رف طاقچه

دیگر ظهور حضرت هم انجیل و قرآن هر سه را آورد و از روی تمام و تطبیق با ،های توراتکتاب

که تا غروب همان روز پس از تصدیق به طوری ،ه را ثابت و مرا قانع ساختاعلی و حضرت بهاءال، 

  نماز و دو مناجات حفظ کرده از خانه خارج شدم. 

دید کار از کار گذشته و دیگر نگذاشت من در جاسب بمانم و  ،چون استاد حسین از قم بازگشت

ا در قم من با زحمات بسیار توانستم اخوی خود استاد ابراهیم را تبلیغ کنم. مرا به قم فرستاد. ام

با چند نفر از احباب مانند ابن ابهر، حاجی آخوند و امین و چند نفر [و] سفری به طهران آمدم 

ها را دیده بود و برایش عکس ،دیگر عکس گرفتم و به قم بردم. مادرم که بسیار مؤمن و مسلمان بود

ها را خودش برنداشت زیر چادر گیرد ببرد اداره لذا عکس ،حاصل شده که من بهائی شدماطمینان 

حکومتی  ۀگفت اینها نامحرم هستند و به یک نفر دیگر داد با همدیگر به ادارچرا که می ،حکومتی

حتّی حکومت  .ی که با بابیان گرفتهیهاهم عکس پسر من بابی شده است و این :گویدروند و میمی

نه خودم  :دهدکشند. جواب میاو را می ،اگر اثبات شود پسرت بابی است ،مادرجان :گفته بود قم

  دانم بابی است. حتماً می

حکومتی بردند.  ۀهای حکومتی آمدند منزل و مرا برداشته به اداراشاستاد اسمعیل گفته دو نفر از فر

گشت. تا مرا دید شروع حکومتی برمی ۀرمادرم از ادا ،بردنددر بین راه در وسط بازار مرا که می

هایت هخدا بچ ،رضا جاسبیخود را کندن و گریه و واویال واشریعتا کردن که غالم ۀکرد سر و سین
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الهی آب خوش از گلویت پائین نرود. اما  ،طور که پسر مرا از من گرفتیپدر کند، همینرا یتیم و بی

که به طهران آمدم. این بود مختصری از شرح تصدیق حکومتی مرا شبانه فراری دادند  ۀدر ادار

شود. فقط تنها نام ت که برای اختصار از شرح تصدیق دیگران خودداری میجناب اسمعیل عبودی

  آنها برده خواهد شد. 

رخ داد که  رضا][آقا غالمگرفتاری و بالیای پی در پی برای  ،در اثر تبلیغ و آزادی عمل در محل

او تحریک  ١جاله را علیهری شرح خواهم داد. علمای دهات جاسب او را تکفیر و یکی بعد از دیگر

ایمان وارد سازد.  ۀراه هدایت و شریعرضا توانسته بود چندین نفر را به شاهنمودند زیرا میرزا غالم

 .باشدهمگی مسطور می ،این عدّه در لوحی که از قلم توانای جمالقدم به افتخار او صادر گردیده

ای که جهت او واقع شده سالگی تبلیغ کرد که در قضیه ٩۴ی مسطور است پدر خود را در سن حتّ

  شود ایمانش کامل بوده است. روشن و معلوم می ،است

 به طوری ،گرددبا مقاومت علمای آن دهات سخت مواجه می ،با شیوع این اخبار در دهات دیگر

رضا دستگیر مران قم و جامعه علمای قم میرزا غالمالحکومه وقت بنا به دستور حککه از طرف نایب

زنند. کاری و شّق میبرند و سخت چوبباشد، او را میو به قریه واران که مجاور ده کروگان می

جهت استخالص پسر خویش  ،پدرش پیرمردی که گفتند در آن وقت بیش از صد سال داشته است

 :گویندمی ،ای با او از حد مخالفت درآمدهین بین عدّهکند. در ارود و وساطت میمذکور می ۀبه قری

 :دهدکردی. جواب میدین کافر بابی حمایت نمیای و ا از فرد بیشود تو هم بابی شدهمعلوم می

پسر من است و من به او عالقه دارم. با این اظهار او را هم به جرم بابی بودن و  ،چه باشد هر

ها به فاصله بیش از زنند که به واسطه همان ضربات و ناراحتیمی حمایت از پسرش شّق مفصلی

رضا ای میرزا غالمرسد و با جریمهنماید و در واقع االمر به شهادت میکشد که فوت میچند روز نمی

   .سازنددر نبرد، آزاد میه که دیگر تبلیغ نکند و مردم را از راه ایمان و مسلمانی برا مشروط بر این

شود کسی که نار عشق الهی در قلبش روشن است، خاموش نشیند و سکوت اختیار طور میاما چ

تواند خودداری از تبلیغ نماید و بلکه دو مرتبه آن بنابراین نمی .این خود تنبیه دیگری است ؟کند

ا رضشود. ضمناً باید دانست که میرزا غالمتر به کار سابق خود مشغول میرا دست داده به طور جدّی
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های در الواح شتّی او را به نام ،روح العالمین فداه ،اهل منبر هم بوده است و حضرت عبدالبهاء

ای از اهل اند. چند سالی نگذشته عدّهرضا نامیدهآخوند مّ غالم ،رضارضا، مّ غالممیرزا غالم

لس و جلسات شمارند و شروع به تشکیل مجاحتّی او را پیشوای خود می ،شوندتبلیغ می محل

سازد و به سر و صدا و مخالفت مردم بینوا را فراهم می ۀوسیل[و] نمایند که همین علّت بی میمرتّ

رضا را دستگیر گیرند که میرزا غالماز حکومت و علمای قم حکم می ،قم و علمای قم متوسل گردیده

اش . مأمورین او را دستگیر و خانهدینی او را به قتل رسانندو به قم بفرستد تا پس از اثبات کفر و بی

شوند و خود او را پس هایش را نیز غصب و مالک میحتّی امالک و درخت ،نمایندرا غارت می

ت در محل١٣٠٠برند. این گرفتاری در سال به پایش کند گذاشته و با آزار زیاد بدنی به قم می از اذی 

گیرد. این انجام می ،شوداقدامی عمومی می ه.ق که در تمام نقاط کشور ایران بر ضدّ بهائیان

دجواد بوده است که حضرت بهاءاله جل ثنائه در لوح عمومی میرزا فاق برادرش محمگرفتاری به اتّ

  فرمایند:رضا میغالم

ان افرح  .یومقه المهیمن الو یدعوک الی ال نذکرک مولی العباد من شطر السجییا جواد «

ان احمد ربک عالم الغیب و الشهود  ،ه ال تعادله کنوز االرض کلّهاتال ،کر االعظمبهذا الذّ

ینقطع  واحد منهم بما ال رنا کلذکّ ،قد حضر کتاب من اخیک و کان مذکوراً فیه احبائی

ان  .یشهد بذلک مالک القدم الذّی اتی من سمأء الوحی بکتاب مسطور ،عرفه عن العالم

البهاء علی اخیک و علیک و  ر.صیل و البکوم اذکره فی االه بهذا الفضل االعظم ثاشکر ال

کبر من قبلی علیها و بشّرها بما نزل لها من القلم االعلی فی هذا الرق  .علی ضلعک

  ١».المنشور

رضا تا دو سال و ده ماه در آید و میرزا غالمشود و به طهران میدجواد پس از چند ماه آزاد میمحم

تار و دچار رنج و عذاب و ناراحتی بوده است که علما و حکومت در پی زندان حکومتی قم گرف

رضا کتب و الواح اند که بابی بودنش اثبات و حکم قتل او را صادر نمایند. میرزا غالممدرکی بوده

دور از انظار پنهان کرده بوده است. آن سال  [ای]های خود را در جعبه گذاشته و در گوشهو نوشته

الواح و کتب پیچیده  [به آن]،اختفا خرابی و گوشه از پارچه که  بارد در محلد میچون باران زیا

                                                             
  [در ثبت کلمات این لوح در نسخۀ اصل، اشتباهاتی وجود داشت که از روی متن لوح، تصحیح شد]. .١
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رضا و از مخالفین سرسخت او فرج نامی پسر عبدالوهاب که برادر زن میرزا غالم .شودنمایان می

رضا پیدا اندازد که مدارک بابی بودن غالمکند و هیاهو راه میبوده است، جای الواح را پیدا می

کم و برد و او هم محتویات جعبه را نزد حاکم قم بیوقت می ۀالحکومد و جعبه را به نزد نایبش

  فرستد. کاست می

با تشکیل  ،بیندوله حکمران قم که موفّقیت خود را در تحصیل و مدارک روشن میاعتضادالدّ

شان وز خانوادهاد مجتهد بوده است (امرد جوای از علمای وقت قم که اعلم آنها حاجی سیجلسه

رضا را گرفته و تصادفاً با شب که حکم قتل میرزا غالمسازد تا اینبنام دربانی معروفند) فراهم می

میرزا حکمران طهران به قم جهت زیارت حضرت لطنه کامرانالسشود که نایبای مواجه میجمعه

ما را به و حکم قتل علالواح  ۀجعب ،خدمتی خویشوله به قصد خوشآید. اعتضادالدّمعصومه می

آورد. لطنه میالسبه حضور نایب ،ید مطلبأیالواح را نیز جهت ت ۀلطنه ارائه داده و صندوقچالسنایب

گوید در قتل عجله دهد و میدستور می ،ای پیچیدهترمه ۀلطنه فورًا صندوقچه را در بقچالسنایب

آورد که تا یلطنه با خود به طهران مالسیبجات را نانکنید تا از طهران دستور داده شود و نوشته

امروز معلوم نیست چه شده است. شاید روزی پیدا شود و مقدار زیادی از قضایای تاریخی جاسب 

  روشن گردد. 

ماند. زن و فرزندش باقی نمی ۀای جهت اعاشدیگر وسیله ،پس از این حبس و غارت و چپاول منزل

کنند. عیالش که فاطمه نام اطاقی جهت سکونت خود اختیار می ،روندهذا آنان نیز به قم میعلی

تی سمیت بفاطمه یا قلمی الی امتی ال[اقبل] ان «داشت و از قلم جمال مبارک به افتخار او نازل: 

مة اقبلت و أطوبی لک و لکل  ،فی ملکوت االسماء و بشّرها برحمتی و عنایتی التی سبقت الوجود

هود کم من عالم منع عن المعلوم و انت اقبلت و شربت من ید عطائه اجابت مالک الغیب و الش

روزانه چند شاهی برای خرج خود و  ،سمانیدر قم با رشتن پنبه و تبدیل آن به ر ،»رحیقه المختوم

ه می ،رضا که زندان بوده استهایش و جناب میرزا غالمهبچ١بیند.تهی  

                                                             
د میرزا اب که بسیار مغرض و مخالف عقایدرضا و عبدالوههای محمکه زنش دو برادر به نام باید دانست با وجودی .١

هذا اند خواهر خود را طالق بگیرند و به دیگری شوهر دهند. معخواستهاند، داشته است و چندین بار میرضا بودهغالم

دتقی که بسیار شدیدی داشته است. این زن برادر سومی داشته به نام محم ۀزنی بسیار مؤمن و باوفا و به شوهر خود عالق

های جاسبی) و جمال مبارک در لوح عمومی رضا وارد شده است (جدّ اعالی مهاجریغالمط میرزا الهی به توس ۀبه شریع
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فرستاده است ه و جهت شوهر خود به زندان میتهی وفادار غذای مختصری ۀهمه روزه این زن مؤمن

ات موذی زیانی به کرده که از شر حیوانات و حشرهایش را تعویض میو هر روز پیراهن و زیر لباس

رضا گفته است که زنجیر بسیار سنگین بر گردن من گذاشته بودند که همیشه او نرسد. اما میرزا غالم

ای را در زندان این عدّه بتوانم بنشینم و ا باید دائماً بخوابم با وجودزدند تا ای زیر آن میدو شاخه

شوند تا ها دیر وقت وارد قم میای از دهاتیگویند شبی عدّهبا خود مأنوس و یار نموده است. می

آورند. محصوالت خود را تعویض و تبدیل به اجناس مورد احتیاج نمایند، همگی را به زندان می

من  ،خواهید آزاد شویدگوید اگر میرضا میکنند. میرزا غالمگان بسیار اظهار ناراحتی میاین بیچار

 »ا هو سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد« ۀخوانم و شما هر وقت رسیدم به کلمدعا می

ا صدای ها بکند از اول لوح ناقوس را خواندن و زندانیهمگی با صدای بلند تکرار کنید. شروع می

پرسد چه حکومت می حکومتی بوده است. ۀخوانند. زندان جنب اداررا می »سبحانک« ۀبلند جمل

ها را به گوید تمام زندانیخوانند. میها دعا میرضا جاسبی با زندانیگویند غالمخبر است؟ می

دهند دیگر می دستور ،خوانده استذکر را هر شب بلند می رضا آزاد کنید بروند و چون اینجز غالم

که  خواند یواش که حکومت ناراحت نشود به طوریندارد این ذکر را بخواند. این ذکر را می حق

گر اگفت دستور داده بودند که می ،که تا این اواخر زنده بود ،رضاعیال میرزا غالم ،امجدّه

ه شت حضرت بهاءالداانید یواش که حکومت ناراحت نشود و نیز اظهار میخواهید این ذکر بخومی

ن ماه باً این مرحمتی را چندیریال در محبس قم به ایشان بدهند که مرتّ ٩دستور داده بودند ماهیانه 

بر نجف آبادی به وسائلی علی آقای شیشه آقای سید اسداله قمی و چند ماه دیگر شخصی بنام میرزا

گاهی یافتدادهدر زندان به او می ط مرحوم حاجی ابوالحسن امین به توس ،هاند و ضمناً از حال او آ

  رسانید. عرض مبارک جمال قدم می

                                                             
د قبل تقی، لیسمع ندائک فی هذا «فرمایند: دتقی میاهالی جاسب خطاب به محمی به محمان یا قلم، ان اذکر من سم

ی کتب اله رب األرباب، انّه هو الذی شهد االمر الذی به ناحت النّفوس و زلت األقدام. تاله قد ظهر ما کان مسطوراً ف

له المالء األعلی و اهل الفردوس ثم الذین یطوفون العرش فی العشی و االشراق. قد ناح بظهوره الجبت و تزعزعت 

نکبر األرکان و انصعقت األصنام. ان احمد اله بما ذکرک فی هذا المقام األعلی بآیات اذ نزلت، خضعت لها األقالم. انّا 

  .»علی وجهک و علی احبائی فی هناک و علی الذین کسروا بعضد الیقین هیاکل األوهام
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این زندان قریب سه سال در قم به طول انجامید و در این مدّت سه مرتبه حکم قتل او را علما قم 

لطنه به زیارت حضرت السآخر نایب ۀی انجام نگردید. دفعیصادر و هر وقت به طور معجزه آسا

در وسط رواق دست به دامان او  ،شودی پنهان مییرضا که جامیرزا غالم ۀوجمعصومه مشرف و ز

لطنه السخواهند او را بکشند. نایبمی ،شود که دو طفل کوچک دارم و شوهرم را زندان کردهمی

او که بابی است. عیالش  :گویدمی .رضا جاسبیغالم :دهدشوهرت کیست؟ جواب می :پرسدمی

طور که غارت همین ،خواهند اموال او را غارت کنندمی ،گوینددروغ میقربان  :دهدجواب می

 گذارم او را مطمئن باش نمی :گویدهایم گرسنه هستند. میهکرده و من آه در بساط ندارم و بچ

عدد بوده است  ١٩شمردم دهد که وقتی میقدیم نیز به او می ۀبکشند و ضمناً یه مشت سه شاهی نقر

رضا دهد که غالملطنه به حکومت قم دستور میالسکرده است و نایبها زندگی میتو با این پول مدّ

  را نکشید تا از طهران دستور بیاید. 

رضا نسبت به میرزا غالم ،آیدای که پیش میاین را ناگفته نگذاریم که حکمران قم نیز در اثر واقعه

گفته اند، میکردهچه علما اصرار می و هر کرده استبین شده و در اجرای قتل امروز و فردا میخوش

است که باید از طهران دستور بیاید تا تکلیف او معین شود و شرح واقعه این است که شبی 

گوید ها میشوند. یکی از زندانبانگردد و از معالجه عاجز میدرد میوله سخت دچار دلاعتضادالدّ

شد. بعد از این پیشنهاد و خواندن دعا، حال حکمران خوب خواهد  ،رضا دعا بخوانداگر غالم

گردد. ناگفته نماند حاکم و تأخیر در قتل می ۀحکمران بهبود یافته و همین خود باعث تغییر عقید

دجواد در طهران با شغل نان خشک برادر کوچکترش محم ،رضاکه در تمام مدّت زندانی میرزا غالم

جا  خالص برادر خود بوده است و به هر اداره و هراست[وسایل] فروشی در تالش و فراهم آوردن 

های کرده است و شاید اگر کوششرفته و اظهار تظلّم و دادخواهی میکرده مؤثر باشد، میفکر می

او را در قم فوراً شهید کرده بودند. تا پس از دو سال و ده ماه دستور استخالص او از  ،او نبود

رضا را به طهران بفرستید دهد که میرزا غالمران قم دستور میلطنه به حکمالسطهران صادر و نایب

تا  ۶که به جاسب دیگر نرود و در این موقع با عیال و فرزندان خود که  به شرطی ،و او را آزاد کنید

شوند و در طهران که اند و یکی مرحوم ابوی نگارنده بوده است، به طهران اعزام میسال داشته ٩

مدّتی مشغول تنباکوفروشی و سپس مکتب ،د بودهدجوابرادر او محم های هخانه تأسیس نموده و بچ

  کرده است. احبا و سایرین را تدریس می
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روز هتش روزبقزوین بوده است. موقعی ۀخانه در سه راه قلمستان در دروازباید دانست که این مکتب

د هخواتشرف می ۀه اجازبهاءالبهتر و اوضاع مادیش نیز نیکوتر گردیده حتّی از حضور حضرت 

دستور صدور اجازه جهت زیارت اعتاب مقدسه  .شود و در فکر رفتن بوده استکه آن هم صادر می

امام وجه مقصود عالمیان  ،علیا نموده ۀفرمایند قصد مقام اعلی و ذرودر لوح عمومی است که می

تا  ،»ته المهیمنه علی االشیاءمشیو هذا ما نزل من سماء « ،عرض شد و به عز اصغا فائز گشت

که این لوح  »اقبلوا بقلوب نورا و وجوه بیضا الی مشرق آیات ربکم العزیز الوهاب ثم«فرمایند: می

  ١به بعد الواح این دفتر ثبت است، مطالعه فرمایند. ١۵مفصلش از صفحه 

روند که از حضرت بق) میحتّی به بندر پهلوی (انزلی سا ،گرددل مسافرت تهیه و عازم مییوسا

زیارت است و برگرد. علّت این دستور  ۀشود که همین حرکت تو به منزلعبدالبهاء لوحی صادر می

 رضابرادر زن میرزا غالم ،دتقیچنین بوده است که روزی جناب آمیرزا ابوالحسن امین از محم، 

 ،انده درخت کاشتهباغی فراهم شد :دهداوضاع امری جاسب چطور است؟ جواب می :پرسدمی

رضا که خود آنها را تبلیغ کرده میرزا غالم :گویدشود، میعلّت را که جویا می .رسدآب به آنها نمی

در طهران مسکون شده است دیگر کسی بااطبه  .العات احباب را اضافه نمایدالع هم نیست که اط

رضا به جاسب رتبه میرزا غالمفرمایند دو مهمین علّت بوده است که حضرت عبدالبهاء دستور می

ای نیز تهیه کرده بوده رود و چون سرمایهبرو که گفتیم از بندر پهلوی مراجعت کرده به جاسب می

تبلیغ باز از نو  گردد و در جاسب و راونج و اطراف باز درِمشغول تجارت بادام و غیره می ،است

گذرد که اذیت و آزار بازارش رواج ی نمیکنند و چیزشود و احباب شور و نشوری برپا میشروع می

زنند. چون پشت که درب خانه را میگردند تا اینشود و هر روز به اسمی و عنوانی مزاحم میمی

قانی است در را باز کنید (این دارباب آقابابا وا :دهندپرسند کیست؟ جواب میروند و میدر می

ای از مأمورین دولتی با کنند عدّهکه باز میارباب آقابابا از تبلیغ شدگان اوست). در را 

اب به درضا و عبدالوه محم ،رضاهای میرزا غالمخان غفّاری و برادرزنالحکومه حیدرعلینایب

شکنند زنند و سرش را نیز میکتک می ،که ممکن است ییرضا را تا جازند و میرزا غالمیرخانه می

اثاث البیت خانه را نیز به  ۀد دیگر مرده است و کلیکننشود و فکر میکه خون ریزی شدیدی می

                                                             
  [صورت کامل لوح در تاریخ جاسب، جلد اول درج شده است]. .١
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پس از قدری استراحت  ،برند منزلرضا را میآیند و میرزا غالممی ان شبانهبرند. بعد همغارت می

شود هنوز زنده است و رمقی دارد که با معالجات زیاد آید و معلوم میهوش میه ها بو التیام زخم

آیند و او را رضا نمرده است، از ده واران میدهند که غالمخبر می نماید و چونبهبودی حاصل می

برند. چند روز نگاه داشته مبالغی به عنوان جریمه و یک رأس بر روی چهارچوب بسته به واران می

   .گیرندقاطر از او می

 باشد) قسمتی از دهکیلومتری غرب جاسب می ١۴راونج (قریب  ۀو اما راجع به تجارت در قری

یعنی دو فرسنگی دلیجان  ،اصفهان نرسیده به دلیجان ۀدودهک از توابع راونج که سر راه شوس

رضا ی بوده است که با میرزا غالممخریداری نموده این خرید از حاجی مّ آقاجان نا ،است

ولی  ،پردازددهد. چند سالی اجاره را میاند و مجدداً به خود او اجاره میخویشاوندی هم داشته

ها را بیند که رعیتصدرالعلماء راونجی از دشمنان عنود امر برای ضبط امالک چاره را در این می

او را بکشید و هر کدام را یک چاقو  ،رضا به راونج آمدتحریک نماید که هر وقت میرزا غالم

رضا مهایش را بیرون آورده و برای من بیاورید تا به شما جایزه بدهم. میرزا غالدهد که چشممی

شود. بعداً پی کند و ملک را صدرالعلماء غصب نموده مالک میدیگر جرأت رفتن به راونج را نمی

ین شاه یک دستور رالدّنماید. حتّی مظفّدار شکایت میدر پی به مقامات صالحه و مراجع صالحیت

ا نفوذ ولی ب ،دهد و دستور به حکومت قم صادر که زمین را گرفته مسترد دارندرفع ظلم می

شود که احقاق ای حاصل نمیذ و متعصب بوده است، نتیجهصدرالعلمای راونجی که خیلی متنفّ

یک از احکام هیچ ،شده استدهد و اگر احکامی مکرر صادر میحق کنند. ولی کسی گوش نمی

اش فروختند و گردیده است و ملک را صدر راونجی ضبط کرد و بعد از او ورثهدر محل اجرا نمی

ه از مطلب قبلی چون یادداشت تنظیم نیست، خوشبختانه کسی هم از آنان باقی نمانده است. بقی

١ربحکم  ،کندشکایت می ،رضا به طهران آمدهها و بهبودی میرزا غالما پس از التیام زخمام 

شود که رسیدگی ای (کلّه از دهات کاشان و در شمال غربی کاشان است) صادر میقلی کلّهحسین

دارد و های سخت جریمه و قاطر را گرفته مسترد میبرده هم پس از رسیدگی و سیاستشود. نام

نماید و این رسیدگی کاری میسین فتنه و بلوا را چوبحتّی چندین نفر را از متنفّذین و اوباش و مؤس

                                                             
  در نسخۀ اصل: سر. .١



١١١ 
 

ز زیر فشار و ای اسازد و احبای جاسب تا اندازهو تنبیه تا حدّی موجب آسایش احبا را فراهم می

شوند که هنوز هم میان معمرین این قضیه و پشت کار آسوده خاطر می ،در آمدهه مخالفت مغرضین ب

هایی انجام نداده گریها است و شاید بعد از آن دیگر چنین وحشیرضا در سر زبانمیرزا غالم

   .لوک کاشانی نراق جاسبدر ب، دهدکنند باز به تبلیغ ادامه میکه فوراً فراموش میگو این ،باشند

چند نفر از احباب را به محضر شرع برده وادار به  ،که با فشار مخالفین و اختالف میان احباتا این

معاندین استفاده نموده  ،شود مخالفین موقع را مغتنم شمردهاحبا کم می ۀنمایند. چون عدّتوبه می

جمله مرحوم چند نفر از احباب من ،است علی نامی که مردی متنفّذ و دشمن امر بودهشیخ حسین

دتقّی که از پیش گذشت و یک فرزند او به نام ضیاءمحمالدرضا و دو فرزندش را گرفته ه و محم

پرانی بکند ی نامهیکه به جارضا از جهت ایننمایند. میرزا غالمالعاده اذیت و شکنجه و آزار میفوق

کنند و دنبال سایر احبا خانه به علی حبس میشیخ حسین ۀنگیرند و در خااو را نیز تحت نظر می

روند و پس از اقدامات زیاد دستور کنند و چند نفر به طهران میروند که همگی فرار میخانه می

نماید و شود. حکومت طرفین را احضار کرده دوستانه اصالح میرسیدگی به حکومت قم صادر می

گردند و های فراری نیز به خانه و زندگی خود باز مییئدند و بهاگراحبا دو مرتبه به جاسب برمی

 ۀالحکومخان نایبولی باز شخصی به نام زکی ،بردندآرامش بسر می[در] تا مدّتی آسوده خاطر و 

فرستد و ها میرضا و چند نفر دیگران از سران بهائیشود. روزی همراه میرزا غالمجاسب می

که در جای دیگر بهائیان به این آزادی نیستند.  به طوری ،یلی آزادی داریدجا خگوید شما در اینمی

مبلغ دویست تومان الزم است جریمه بدهید و پی  ،اگر بخواهید کسی با شما کار نداشته باشد

گویند ما این پول را حاضر نداریم. مهلت چند روزی بدهید تا فراهم کنیم کارتان بروید. احباب می

دهد که در این ساعت مهلت می ۴٨الحکومه خواهند خالصه نایبهفته مهلت می و بپردازیم. یک

اهالی نمی ١دیو بپردازیده نمایمدّت هرچه زودتر پول را تهی گذارند شماها به این آزادی بسر و ا

  برید. 

حضرات پس از اختالص از منزل حکومتی محفل تشکیل داده و نوزده نفر از معمرین و جوانان که 

نمایند و راهه به طهران حرکت میانتخاب شده شبانه از بی ،باشدرضا میآنان میرزا غالم ۀسردست
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کنند که در موقع کار و زراعت الحکومه شکایت میآیند و از نایببه طهران می[و] از قمرود و مسیله 

شود می خواهد. سر حکومت قم دستور صادرمزاحم یک مشت زارع بیچاره شده و از ما پول می

که به شکایت بهائیان جاسب رسیدگی شود و از طرف وزارت داخله موجبات حکومت آنها را 

الحکومه سازند و در قم با حضور چند نفر از متنفّذین و رؤسای قم و حکومت بین نایبفراهم می

 که دیگر مزاحم بهائیان نشود و به جاسب مراجعتدهند به شرطیجاسب و بهائیان را اصالح می

اند که ادارات هم ممکن نهایت در انظار تاثیر خوب داشته و اهالی فهمیدهکنند که این اقدام بیمی

  است به شکایت بهائیان رسیدگی کنند. 

خان هالءدیگری رخ داد و آن ورود ماشا ۀهنوز از فشار و اذیت مردم راحت نشده بودند که فاجع

شی بود. یک روز وارد جاسب شدند از جمله سرهنگی حسین کانایب ۀحسین و تبعبیپسر نا ،کاشی

ی گرمی از آنان یرضا آمدند و نهار پذیرافراری از قشون دولتی بود با هشت سوار به منزل میرزا غالم

ولی بعد از نهار  ،برده به برکت نان قسم خورد که به کسی کاری نداردبه عمل آمد و سرهنگ نام

ایراد گرفت  ،لاو ۀامری بود از طاقچه پایین آورده و با مالحظیک صندوقچه که پر از کتب و آثار 

رضا با سرهنگ شروع به استدالل ندارد؟ میرزا غالم »ه الرحمن الرحیمبسم ال«که چرا اول اینها 

خان هلءاشب به طول انجامید و عاقبت صندوق کتب را برداشته به منزلی که ماشا ١٠کرد که تا ساعت 

ما بهائی است و این هم مدارک بهائی  ۀرفته و شکایت نمود که صاحب خان ،داشتدر آن سکونت 

ولی  ،ها دست نزنیددهد به این کتابها را نگاه کرد و دستور میخان کتابهلءابودن اوست. ماشا

  در عوض دویست تومان جریمه بگیرید. صد تومان به جهت من و صد تومان برای خودتان. 

دعلی را در فشار رضا و پسرش محمنمایند. میرزا غالمع به اذیت و آزار میاز این به بعد شرو

دعلی را به منزل بریم. محممی ،چه دارید گذارند که دویست تومان بپردازند و ا هرمی

اگر تا صبح دویست تومان ندهی صبح تو را در مقابل اردو  :گویداو می ،برندخان میلهءاشاام

گوید، دعلی میرود به محمخان شخص خیرخواهی میهلءایم. پس از خوابیدن ماشانماتیرباران می

کند و در سازد. او هم شبانه فرار میفرار او را فراهم می ۀکشند. وسیلفرار کنید و ا صبح تو را می

ز وده و از چشم هم قدری عاجبچون پیرمرد  ،زنندرضا میچه صدمه به مرحوم میرزا غالم منزل هر

چه هست از اثاثیه و گاو و  دهد در خانه هرگیرند. سرهنگ مزبور دستور مینتیجه نمی ،بوده است

زنند که دیگر چیزی باقی نماند تا برند. گندم و جو را آتش میگوسفند و چهارپا و غیره تمام می
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تا گندم تازه نمایند ها ارتزاق میولی از همان سوخته جو و گندم ،اهل خانه از گرسنگی تلف شوند

زاده بست نشسته بودند که پس ه رفته بودند در امامآید. اهل خانه و زن و بچدست میه و سال نو ب

 ،خان دوباره به منزل مراجعت کنند. باید دانست این قضیه عمومی بوده استهلءااز بازگشت ماشا

دیگر جز یک  ،بر او بسته ١یهیراپالخصوص که علی ،اش را نیز آتش زدندرضا خانهولی میرزا غالم

غارت خانه و اثاثیه بوده  ۀماند که این آخرین دفعخالی از لوازم مایحتاج چیزی باقی نمی ۀخان

  است. 

سالگی به عالم  ٧٧ق در سن  ـه ١٣٣١صفر  ٢٣رضا نیز پس از دو تا سه سال در مرحوم میرزا غالم

گان که تبلیغ شد مدفون گردیده است. در حالینماید و در قبرستان عمومی ده کروگان باال صعود می

باشند که اسامی رسیده است و امروز تمام بهائیان جاسب اعقاب تبلیغ شدگان او میاو به صدها می

 ۴۶و دیگری در صفحه  ۴٣آنان را حضور حضرت عبدالبهاء عرض نموده و در دو لوح در صفحه 

   ٢ .مایندفرهمین مجموعه مشروحاً ثبت گردیده و مراجعه می

 :داشتاظهار می ،ه فردوسیه و هاشم و نورالالآقایان فتح [پدرِ] جناب سید ابوالقاسم فردوسی

های تبلیغی شروع شده بود مات صحبتخواندم و ضمناً مقدّرضا درس میمن نزد جناب میرزا غالم

اهش دارم که این کار از تو خو ،کسی به من نماز نخواهد خواند[و] میرم زودی میمن به :که گفت

من هم قول به او دادم. پس از صعودش دنبال من آمدند در عالم شک و تردید و  .را عمل کنی

گفت به آدم کافر خارجی نماز گفت برو نفس اماره میدودلی افتادم که آیا بروم یا نرم. عقل می

[فقد] علّمنی حرفاً من «فرمایند: خواندن جایز نیست. باالخره به خاطرم گذشت که حضرت  می

و دفن  نرضا که معلم من بوده است حتماً باید بروم. پس از کفجناب میرزا غالم ،»عبداً ٣یرنیص

و نماز خواندن چون هوا سرد بود آتش روشن کردند که گرم شوند من هم رفتم گرم شوم باد زد و 

خواندی مرد بابی نماز نمیگفتند اگر نیامده بودی و به آتش نصف ریش مرا سوزانید. مخالفین می

رضا رفتم از عروسش پرسیدم به منزل میرزا غالم ٤دفن به هر جهت پس از اتمام !شدطور نمیاین
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ها برد که خیلی هم معطر بود. فوراً کتاب مفاوضات شما کتاب هم دارید؟ مرا به سر صندوق کتاب

   .اقدس ابهی کامل گردید ایمانم به حضرت اعلی و جمال ،را برداشتم پس از خواندن کتاب

ا پسرش میرزا محمصدمات و  .دعلی روحانی همیشه عضو محفل و رئیس محفل روحانی بودام

 ١٩۴٠این نوشته خارج است. در سال  ۀبسیار زیاد و از حوصل ،هایی که در راه امر خورده استکتک

زیارت اعتاب  ۀازه اجحضرت ولی امرال ،همتااز ساحت اقدس موالی بی )بدیع ٩٧(میالدی 

١٣٢٠[دعلی در سال مقدّسه با آقا احمد محبوبی گرفت که آقا احمد نتوانست برود و جناب محم[ 

  (عین نامه):  .س مشرف گردیدبه عتبات مقدّ ..خـه

  

دعلی جناب آقا احمد محبوبی و جناب آقا محم ،توابع شهر قم ،دهستان جاسب ،ده کروگان

  الحظه نمایندم ،هال علیهما بهاء، روحانی

 ،هبه لحاظ عنایت حضرت ولی امرال ١٠/١٠/١٣١٩ۀ تقدیمی آن دو یار روحانی مورخ ۀعریض

ت مورد لطف و مرحمت وجود مبارک فائز و مراتب توجه و محبت و روحانی [ه]،ارواحنا فدا

اقدس گردید. از الطاف رحمانیت ق بر خدمد و موفّه سائلند تا در جمیع شئون و احوال مؤی

امر غنّی متعال باشند و در کمال جذب و شور مأنوس و مألوف به ذکر و ثنای طلعت 

 .مأذونند :فرمودند .علیا را نموده بودید ۀزیارت مقامات مبارک ۀاستدعای اجاز .لجاللاذو

ه به طراز لء اشا ان فرمایند تا کلهر یک از منتسبین می چنین طلب تائید و توفیق در حقهم

زائل و مراد دل و  ،ه تعالیال ین و به انوار موهبت منور باشند و موانع نیز به عونعنایت مز

  جان حاصل شود. 

  حسب االمر مبارک مرقوم گردید.

  نورالدین زین  ،١٩۴٠می  ۵و  ٩٧شهرالجمال  ٨

]آستانش شوقی)  ۀبند ،(مالحظه گردید :]انده مرقوم داشتهدر حاشیه حضرت ولی امرال  

  

به ملکوت بقا صعود فرمود ٢۵/١٠/١٣٣٨.ش حیات داشت و در ـه ١٣٣٨دعلی تا سال محم و جناب

و در گلستان جاوید طهران به خاک سپرده شده است و بر روی سنگ قبرش لوحی از حضرت 

باشند که تا این تاریخ پسر و دو دختر می ۵عبدالبهاء نامش منقوش است. دارای هفت فرزند 
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خانم دختر میرزا باشند و مؤمن نیز هستند و بدیعههمگی در قید حیات می هل الحمد ١١/١٣۴٨/٠۵

 ،رضابرادر کوچک میرزا غالم ،دجواداند دارد و اما محمو زنده چهار پسر و دو دختر حی ،رضاغالم

سلطان گرفت که دو اوالد یک جا زنی به نام ماهرخبه طهران برای استخالص برادرش رفت و همان

ی چندین اوالد دارند و یخانم دارد که هر یک تنهاه جودی و دختری به نام ملیحهام عزیزالپسر به ن

ه تمام مؤمن و از فرزندان ملیحهفرزندان عزیزالدر تاریخ  .تخانم خبر درستی نداریم. تم

  بدیع خاتمه پذیرفت. ١٢۶مطابق   ١٠/١٣۴٨/٠۵

  د رفرفمحمعلی: امضاء

  

دست ه فانه بکنون متأس ولی تا ،ها ذکر الواح نازله شدهای این یادداشتچون در چند ج ،در خاتمه

ه حتماً در البتّ ،ه اگر توفیقی حاصل شد و الواح پیدا شدلء اشا ان .این دفترچه نرسیده ۀنگارند

  .صفحات بعدی درج خواهد شد
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  ااز قدمای احب ،ه مهاجرال سرگذشت احبای جاسب به قلم جناب ذبیح

  

د عسلی بود. پدربزرگ کربالئی محم ،درضارحوم مّجعفر اهل کروگان و از فامیل حاجی محمم

قمری یک نفر آخوند و دو نفر همراه سوار اسب از طرف کاشان به جاسب  ١٢۶٣در حدود سال 

ه و چند نفر از اشخاص باسواد شوند و با مّجعفر و مّابوالقاسم کاشی، آقا سید نصرالوارد می

جمله نمایند منگویند که ما منادی حضرت قائم هستیم. چند نفر تصدیق مینمایند و میرا دعوت می

د نصرالابوالقاسم، آقا سی ّفاطمه. م ّجعفر و عیال او مّه و آمیرزا آقا مجتهد هرازجان و م  

ایجعفر باالی منبر میم و روضهام محرّای مردم مسلمان از «د: گویرود و میخوانی بود. مرحوم م

ه فرجه و عجل ال [ید]کشیدزیرا قائمی که انتظار او را می ،این به بعد خوش و مسرور باشید

در این موقع  .»ه به امر و دستورات مبارک اوستگفتید، ظاهر شده است. روز شادی و توجمی

  شده است. دهند که مّجعفر دیوانه افتد و در دهات شهرت میهمهمه به مردم می

داسماعیل من ده ساله بودم، شب خوابیده و بیدار بودم. پدرم محم :برایم گفت ،دتقیمحم ،پدرم

چه شده است؟  :مادرم جواب داد ؟گفت دیدی چه خاکی بر سرمان شده استکاشانی به مادرم می

   !کنیم سی سال پشت سر او نماز خواندیم و باید اعاده ،مّجعفر دیوانه شده است :پدرم گفت

علماء او را  ۀبه وسیل ،ها به کاشان رفتهاهالی او را تعقیب نمودند و متواریاً به کاشان رفت. جاسبی

به حکومت معرفی نمودند و حکومت او را جلب نموده و مجلس محاوره ترتیب دادند. زمستان و 

اگر  :ر گفتمنقل آتش در میان بود. پس از مباحثه و محاوره، رئیس مجلس خطاب به مّجعف

ت آتش گوید که خاصیولی دستت نسوزد. جواب می ،ی دست در این آتش فرو بریگوراست می

دست در  ،ای او را اجابت کرده امولکن من به عشق قائمی که ظهور کرده و من ند ،سوختن است

دهد که خونابه از دستش جاری های آتش را در مشتش فشار میمقداری از جرقّه [ه]،آتش کرد

با  [ه]،گویند معلوم و ثابت شد که دیوانه است. حکومت او را مرخص نمودشود. مدّعیان مییم

نماید. از طرف علما به حکومت شکایت دست سوخته در کوی و برزن و بازار به تبلیغ اقدام می

کرده های حکومت او را جلب و زندانی اشکند. فرکنند که مّ جعفر در بازار مردم را گمراه میمی

اندازند. از مرحوم آقا میر جاسب شنیدم موقع تشرف و شب او را در طهران خفه کرده و به چاه می
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ال کنم. ؤبه حضور حضرت عبدالبهاء قصد کردم از حضور مبارک از سرگذشت مّجعفر جاسب س

ف شدم، جمع مسافرین از اطراف عالم مشرف و حضرت عبدالبهاء مشی و بیاناتی وقتی مشر

فراموش کرده بودم که سئوال کنم. مقابل بنده که رسیدند، فرمودند اما  رمودند. من به کل فمی

مّجعفر جاسب و سرگذشت او را به طوری که واقع شده بود، بیان فرمودند و یک ورقه نوشته که 

. عیناً نویسنده عین آن زیارتنامه را دیدم و خواندم ۀآن مرحوم بود، عنایت فرمودند و بند ۀزیارتنام

سرگذشت آنچه شنیده بودم به چشم دیدم. پاکت آن زیارتنامه را در نزد نور چشم عزیز آقای 

  گی دیدم.د رفرف به تازهمحمعلی

  

  سرگذشت احبای جاسب آنچه بودیم و به چشم خود دیدیم

الحکومه از طرف خود یعنی نایب ،جاسب هفت قریه و تیول وزیر همایون کاشی در زمان قاجاریه

آنها  ۀوصول مالیات از مالکین و سکن[و] ت فرستاد و چوب و فلک و نظم و امنیبه جاسب می

 .الحکومه بودخان مازندرانی نایبفرستاد. در این وقت حسندریافت و جهت وزیر همایون می

ذین از متنفّ ١پسر مّ ابوالقاسم ،دآقاها کشیدند. محماهالی جهت اذیت احباب و نفع مشارالیه نقشه

در صحرا گوش گاو استاد رضا را برید و شهرت دادند جوانان بهائی  ،کروگان را تحریک کردند

های مشکی قشنگ الحکومه فرستاد فراش یک یک جوانان بهائی را که دارای زلفبریدند. نایب

ند. های آنان را تراشیده و مبلغی جریمه نموددستور داد سلمانی زلف ،بودند، جلب و توقیف نموده

ّغالمجمعی از احباب به رهبری مرحوم م ها بعضی از برف که راهراه چونراهه و کورهرضا از بی

پوشیده و بعضی از ترس اهالی جاسب عبورشان میسر نبود، به نراق و کاشان و تلگراف به وزیر 

نویسنده به  ۀدرا منصوب نمود. بن ٢[ای]خان کلّهالحکومه را معزول و رضاقلیفوراً نایب ،همایون

                                                             
 ۀاش در قلعه به نام خانآغالمرضا بود و خانه ۀاو همسای .نهایت مغرض و معاند امر بودمّ ابوالقاسم بی .١

اند، کسی باقی زن باقربک معروف بود که این اواخر خراب و ویران و نسل او به جز آنان که بهائی شده
 ،باشد. مادر جواهرخانماو می ۀنو ،دعلی روحانیعروس آغالمرضا و همسر محم ،رخانمنیست. جواه

باشد. ها و غیره میها و روحانیها و جمالیالعابدین بزرگ خاندان وجدانیباشد که همسر زینخانم میسکینه
ابوالقاسم را نیامرزد :گفتندای جاسب بود که همیشه میمثل معروف بین احب ّکه چقدر پدران ما را  خدا م

ت کرداذی.  
  [کلّه، نام یکی از روستاهای کاشان است]. .٢
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ه فلک کرده و دو نفر فراش چپ و راست ترکه دآقا را درب حسینیخان، محمچشم دیدم رضاقلی

دآقا میبه پای محمزدند. عیال محمالحکومه دآقا انداخت. نایبدآقا خودش را به روی پای محم

علی و شوهر عمه پدر زن شیخ حسین ،د حسینبزنید. حاجی سی :گفت ،روی پلّه مسجد ایستاده بود

خان و وساطت وقتی آمد جلوی رضاقلی ،های او را با طناب بسته بودکتف ،دآقا بودیا خواهر محم

وقت آن ،د حسین گذاشت و گفت فالن شدهحاجی سی ۀبه سین ،ی که در دست داشتیبا عصا ،نمود

ه سبب ألتوسط کنید. این مسباید  ،تراشیدندهایشان را میگناه را متّهم و زلفهای مردم بیکه جوان

  شد که چندی احباب آسوده مشغول کار خود بودند. 

پروری خان منصور لشگر از طرف وزیر همایون به حکمرانی و رعیتچندی نگذشت حیدرعلی

های جاسب بود، العابدین وسقونقانی که از بهائیمنصوب و مشغول کار شد و مرحوم آقامیر زین

خودم دیدم موقع  ،گفترش داد به وزیر که آقامیر مانع منافع است. راست میمانع منافع او بود، گزا

اسب او را  ۀالحکومه بود، مرحوم آقامیر آمد جلو اسب او و دهننایب ۀحرکت به طرف کلّه که خان

توانی د را به من نمیتوانم ببینم و تو یک ارباب محممن هفت ده جاسب را به تو می :گرفت و گفت

دست آقامیر بسپار چه که ه د را دستش را ببرو ارباب محم :راً دستور به آبدارباشی دادببینی. فو

کرد. باری از خور آورده بود زندانی کرده بود و صد تومان مطالبه میارباب را به تحریک سید مرده

ی یهنماالحبس به طهران اعزام دارید. شبانه به راطرف وزیر همایون دستور صادر شد آقامیر را تحت

محبوس نمودند. همان شب  ،علی، مرحوم آقامیر را دستگیر و به واران یکی از دهات جاسب برده

 یهای خود را به راهنمااشچند نفر از فردرضای محم،  ّبرادرزن م ۀخانه رضا بغالم ّغالمم  رضا

از توی رختخواب لخت  رضا را غالمفرزند ارشد مرحوم را و بعد خود مّ ،دعلیل آقا محماو ،رفته

افتد به زمین روی رضا که میغالم زند به سر مّبا چوب می ١محمدرضا ۀکشند تا درب حسینیمی

باال که  ۀروند. شب خبر رسید به محلّکنند و به واران میفرار می ،بینند مردهکه می وقتی .هایخ

مرحوم  .امعمه ۀفاق پدرم رفتم خانبه اتّ ٢دمنویسنده تقریباً پانزده ساله بو ۀبند .جمعیت احباب بودند

ّغالمم رضا دیدم روی یخکه راه رفته بود. وارد خانه  ه خون زیاد ریخته به طوریها درب حسینی

خان خبر شد رضا توی رختخواب خوابیده است. روز دیگر حیدرعلی غالمدیدیم مرحوم مّ ،شدیم

                                                             
  رضا بود.ایشان دایی محمدعلی و برادرزن آغالم .١
  شمسی بوده است]. ١٢٦٧اله مهاجر حدوداً سال [تولد ذبیح .٢
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ّغالمکه م ّرضا زنده است. مأموران خغالمود را فرستاد و مرحوم م  رضا را سواره به واران برد

آورد های فربه و مفت برایش میدتقی که شکارهپدرم محم ۀو توقیف کرد. بعد از چند روز به واسط

اینها قرار  ۀبه واسط ،خواست با دخترش ازدواج کندعلی منزل داشت و میمشهدی حسن ۀو در خان

علی را جهت سواری مرحوم آقامیر به طهران قاطر مشهدی حسن شد صد تومان پول و یک رأس

آقامیر را با کند سوار قاطر به طهران فرستاد.    بدهند و مرخص شود. بعداً 

ّمرحوم م غالمرضا برادری در طهران به نام محمازی بود و از دجواد داشت که مشغول کسب بز

های چند نفر از زن .عفیفه بود ۀخانم رشید ،انسلطقضیه با خبر شد. عیالی داشت به نام ماهرخ

چنانچه به  :قلمستان طهران را همراه برداشت به درب منزل وزیرهمایون رفت و گفت ۀبهائی محلّ 

کنم. وزیرهمایون گیرم و از تو شکایت به شاه میشاه را می ۀروم جلو کالسکمی ،حرفم گوش ندهی

فرستم. همین میر را به خرج خودم به مشهد خراسان میدهم و آقاپول و قاطر را پس می :گویدمی

سازند، برو االذکار میهای شما مشرقمذهبآباد همدر عشق :کار را هم کرد. به مرحوم آقامیر گفت

هر سال  ،کنمشما را با رضایت کامل به جاسب روانه می [نما]، مراجعت به طهران ،زیارت کن

این وجه  ،دهم. همین کار را کرد و تا زمانی که زنده بوده میپانصد تومان به عنوان مستمری حوال

  پرداخت. را می

دعلی شاه شد بعد از این واقعه چندی به آسایش و رفاه آسوده مشغول کشاورزی بودیم. زمان محم

جاسب  ۀالحکومرضاخان بیگدلی نایبوله حاکم قم شد و علیالدّو تیول وزیرهمایون ختم و رکن

رنگین کنند  هها خواستند که سفرو مغرضین از نو نقشه کشیدند و پول سفره از بهائیشد و مفسدین 

بیک سواره آمد و اظهار داشت و در اطرافش سوری بزنند. اول تیر ماه و شروع گرما بود. ابوالقاسم

 جا بروید.خان بدهید و یا از این ۀمبلغ صد تومان جهت خرج سفر :فرمایندالحکومه میآقای نایب

چند روز  :کردیم. جواب داده شدعزیز مالحظه کن ما در چه زمان و چه روزگار زندگی می ۀخوانند

بیک آمد که پول حاضر گردید؟ جواب داده شد صبر کنید تهیه و تقدیم شود. روز دیگر ابوالقاسم

طهران راهه به طرف نفر از بی ١٩یک روز صبر کند. شب محفل تشکیل و رأی بر این قرار گرفت که 

پس از رفع خستگی  ،بیشه جمع شده از راه وادقان وارد منزل ارباب علی شده ۀحرکت کنیم در در

 ،زحمت و تشنگی وارد قمرود شدیم. منزل جناب استاد ابراهیم عبودیت از راه سلخک و کوروه به

 ، مّمردهاپس از رفع خستگی پنج رأس االغ به مکّاری ابراهیم قارداش جهت پیر ،روحی فداه
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مابقی پیاده از قمرود  ،دخلیلدتقی و محمالعابدین و محمعلی و آقا زینرضا و مشهدی حسنغالم

ما را پذیرایی کرد. شب  ،جا آسیابان بودآباد شدیم. شخصی وادقانی در آنکنار دریا وارد علی

هت جناب استاد بدون ج ،کردندراهه عبور میآباد یک دسته سوار از بیحرکت کردیم از گدار علی

تیری  ،که کسی آنها را تعقیب کردهبه خیال این ،... گویا این سوارها فراری بودند اکبر صدا کردعلی

 !ای بابا :به طور مخصوص با ناله گفت ١ادرض. در این موقع دائی محم[ند]به طرف ما خالی کرد

راراً به طرف قم و ماها به طرف ف ،که تیرشان به هدف خورده و کسی واقعاً مردهسوارها به خیال این

  ی منزل کردیم. یسرادر کاروان[شدیم و] منزل به منزل وارد طهران  ،طهران

کوب چند ماه پیش در وسقونقان به تحریک مفسدین، مرحوم آقامیر را در دشت با بیل و کلوخ

 ه طهران آمدهبا تصویب رأی محفل روحانی ب[و] بکشند. فراراً به کروگان آمد [که] تعقیب کردند 

از  فاق دو نفر به وزارت کشور و عدلیه شکایتکر را پیدا کرده به اتّالذّدجواد سابقبود. آقا محم

رضاخان و ما را فوراً عودت دادند و با حکم کتبی و تلگرافی مبنی بر عزل علی ،الحکومهنایب

ر و فاق پدرم و آقامیبه اتّ پس از رفع خستگی ،ی منزل کردهیسرامرحوم آقامیر و عیال او در کاروان

 ،ها فهمیدندسقونقانیوعلی وارد منزل حکومت شدیم. آقامیر را پهلوی خود نشانید و مشهدی حسن

 چه حکومتی، بابی را :گفتندچند نفر از خدمه را جمع کردند و آمدند درب اطاق حکومت و می

  کردند. کنار می ،ها آنها را نهیب کردهاشفر !پهلوی خویش نشانده است

من  ۀبرادرزاد :با مهربانی گفت ،پیشکار حکومت بود ،رضاخانعموی علی ،خانحاجی حسن

 من به شما ،حالیه شماها رضایت بدهید ،ایمتلگراف وزارت که آمده ما او را احضار کرده ،است

هم فعال  ،روداز جیبش می ،مبلغ زیادی پول داده حکومت شده ،دهم به آبادی شما نیایدقول می

  که از شما چیزی نگرفته است. 

اینها در  :ولکن مرحوم آقامیر را از آمدن به جاسب مانع کردند. به او گفتند ،راضی شدیم ،باری

رود. خونت هدر می ،کشندروی ایلجاری تو را میمی ،ولی شما یک نفری ،کروگان جمعیت دارند

حکومت [به] وله الدّان با کمک رکنفاق ما به جاسب و خودش به طهرعیال آقامیر به اتّ ،باری

                                                             
  ها].[بزرگ خاندان فروغی .١
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مرض وبا گرفت  ،که آقا صالح دربان برایم گفت به طوری .ارباب جمشید بود ۀرفت. در طهران خان

  آباد مدفون کردند. خانی ۀدر قبرستان درواز .و مرحوم شد

که باز مفسدین و مغرضین به تحریک بعضی اهل تا این ،ما وارد جاسب و چندی آسوده بودیم

گفتندمسلمین متّ ،سب و مالمت دهات پایین و تشویق بعضی آخوندهای قم و کاشانجا به  :حداً 

ت مالکی ین کاشانی حقحاجی فخرالدّ ۀحق نداریم برویم. طبق اعالمی ،حمام قدیم که شریک بودیم

در  ،علی زنش بودچون دختر مشهدی حسن ،الحکومهخان، نایبام را هم نداریم. حیدرعلیبه حم

ها سکونت داشت و شکارهای مفت پدرم را نوش جان کرده بود و نسبت به آقامیر و بهائی ۀمحلّ

ّغالمم قبل متذکّ ۀرضا دفعه شده، جواب مسلمین گفتر و متنب: را  ام حضراتباید سهم حم

م و احمبه مبلغ چهل تومان، مدّت هفت ماه بی ،ها را خریدندبخرید. این بود که سهم حمام بهائی

در این وقت  ،ودبنمودیم. چون زمستان هوای سرد و برف یهای گوسفند استحمام مدر زاغه

  گذشت. ام ایام میجهت ساختن حم ،روزه جلسه داشتیم و به شور و مصلحتهمه

بغتتاً  ،علیمشهدی حسن ۀبرادرزاد ،دجان خانم، دختر آقا محمبیبی ،روزی جمعیت انبوه جمع

روسری خودش به نام چارقد از سرش باز کرد و انداخت روی سر مشهدی  وارد جلسه شد و

گوسفند استحمام  ۀام و در طویلحمسرت، تا کی بیه این چارقدم ب ،عمو جان :علی و گفتحسن

ام صادر و شروع جان سبب تهیج احبا شد و رأی قطعی جهت ساختن حم بیاین حرکت بی ؟یمینما

هم خودش تقدیم نمود که جزء اماکن امریه است. در ظرف چهل روز [را] شد و زمین جای حمام 

ت حمام ساخته شد و تاریخ آن یکهزار و سیصد و بیست قمری هجری است و مدّتی است به هم

  . [ه است]محفل روحانی جاسب تبدیل به دوش شد

علی که نحاد احبا مدّتی سبب بغض و حسد مسلمین مخصوصاً شیخ حسیام و اتّساختن حم ،باز

جا ی او در آنیی به او نداشتند و اربابی و آقایچندان اعتناپسندید و احبا] [نمیا را حاد احب اتّ

در صدد بر آمد میان احباب تفرقه بیندازد و ریاستش بدون مانع باشد. مشهدی  ،خریدار نداشت

و این [برد] ه حمام قدیم ه و بدرا در نزد آمیرزا آقا مجتهد هرازجانی توبه دا ١علی و فرزندانشحسن

   .عمل باعث اختالف بین احباب شد و سبب تجری اغیار

                                                             
  در نسخۀ اصل: فرزندانشان. .١
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شد و ای یک روز حمام گرم میآمدند. هفتهگرم کردن حمام بر نمی ۀمخصوصاً چند خانوار از عهد

مطلب به  .کردند. چند سال بر این منوال گذشتها استحمام میطرف صبح مردها و طرف عصر زن

عبدالبهاء رسید. پیغامی به وسیله مبلّغین رسید که هرگاه رفع اختالف نشود و به حضور حضرت 

له و پسر آمیرزا آقا ءاید، بالی سخت در عقب است. چندی نگذشت پسر سید ماشائائتالف نگرا

ی یحسین و اشرار کاشان را تشویق و راهنمارفتند و نایب ،علیهرازجانی در اثر دشمنی با شیخ حسین

ی شبانه به جاسب ریخته، غارت مردم و مخصوصاً احباب را از هستی ساقط کردند و حتّ ،کردند

ملک  ،شرط یکدانگ دو دهکبیع  جمله اسنادِاسناد و اوراق بهادار احباب را از بین بردند، من

   .رضاغالمبیع مّ ،حاجی مّ آقاجان راونجی

که بلکه چیزی از اموال روند، به خیال اینمی حسین از راه ازنا به طرف دلیجانوقتی سوارهای نایب

در بین راه یک قبضه تفنگ  ،نویسنده ۀپسر عم ،دعلیدست بیاورند. یک نفر آقا محمه مسروقه ب

فاق آورد. این بنده به اتّدست نمیه آورد و از اسناد چیزی بکند و به خانه میورندل کوتاه پیدا می

ادات فراری بودیم. وقتی اشرار به طرف و سید فخرالس ،یماله، جعفرقلی پسر عموبرادرم سیف

از کوه به آبادی وارد و دیدم از فرش و ملبوس و تفنگ و اثاثیه و قاطر و گاو و  ،دلیجان رفته بودند

گوسفند چیزی نمانده و قدری مغز بادام و گردو و نخود و لوبیا و لپه جمع کرده و به قم جهت خرید 

روید؟ کجا می :شکنان دیدم یک نفر باالی کوه صدا کردراجعت در دره نعلمایحتاج رفتم. در م

خان روانجی و پهلوان رضا جهت وصول مالیات به هالحسین به سرکردگی حبیبسوارهای نایب

سیاه باال  ۀغالم به کروگان و خودم از کوه به قلّابراهیم شاه ۀوسیل ها را بهجاسب آمدند. بنده مال

ین یغ هفتاد تومان پول داشتم. سر کوه زیر سنگ بزرگ پنهان کردم و از طرف سرچشمه پارفتم و مبل

گفتیم قم است. در  ،خان چند مرتبه فرستاده به سراغ شماهالحبیب :وارد خانه شدم. گفتند ،آمدم

ت عمۀوالد ،امهاین موقعی ی هاکنان به منزلم وارد شد و گفت دو نفر آدممویه ،دعلیآقا محم

 :گویندخواهند؟ میچه می :گفتم .خواهنددعلی را میاند و محمام آمدهخان به خانههالحبیب

زود برو تفنگ را  :گفتم .میان کاه پنهان کرده :تفنگ کجاست؟ گفت :گفتم .تفنگ پیدا کرده

 ،خانهالبیببیاور. رفت و تفنگ را زیر چادرش با خود آورد. فوراً لباسم را پوشیدم و رفتم به منزل ح

من بیایند.  ۀهایت از منزل عمبفرست آدم :گفتم ،ی داشتم. بعد از خوش و بشیآشنا ۀچه که سابق

تفنگ نزد من است. دستور داد  :گویند تفنگ نیمچه ورندل در راه پیدا کرده است. گفتممی :گفت
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نراق بیا. رفتم در  فاق ما بهخودت به اتّ :گفت .هایش فوری آمدند. تفنگ را تحویل نگرفتآدم

در موقع غارت او را هم به غارت با خود بردند و  ،جاسب بود ۀالحکومنراق معزالدوله که نایب

این  :گفت ،دهم. بنده را که دیدمن بگیرم به شما می ،بینیدید آنچه از اموالتان مییبیا ،پیغام داده

یک اسب بسیار خوب در اختیار  دستور داد یک قبضه تفنگ آلمانی بگیر و .برای شما خوب نیست

  آید. با ما باشید تا ببینیم چه پیش می :بنده بگذارند و گفت

ها جلوگیری و راه ندادند. از فردا حرکت به طرف دلیجان نمودند. دلیجانی .فاق بودیمبه اتّ ،باری

به جاسب  ونج رفتند و بعد از یک شب به طرف جاسب حرکت کرده از راه ازنااآباد رجا به حسینآن

خوردند و چرانیدند  ،داً در کروگان آنچه باقی مانده بودروز مجدّ ٣و  ٢شدند.  و در کروگان مستقر

درد مردم خوردم. حرکت از جاسب به ه و سوختند و غارت کردند و بردند. در این موقع خیلی ب

تح بختیاری معلوم شد سردار فا .طرف مشهد وسینقان و برزک و نطنز و اردستان به طرف انارک

ه و الفاق سیفعلی به اتّکه شیخ حسین در صورتی ،آمدندحسین از عقب میمأمور دستگیری نایب

محمدعلی ناصری بودند. دنصیر و محم  

یوزباشی  ،فاق دو نفر قمیاهل انارک جلوگیری کردند و راهشان ندادند و بعد از دو شب به اتّ ،باری

نفر مهتر به نام صادق شبانه فرار کردیم. پس از دو شبانه روز ه و جعفرخان برادرش و یک اسدال

ولکن  ،محکم داشت ۀباشد. قلعه اهالی نطنز میاس یوزآباد رسیدیم که مورد توجعبزاده علیبه امام

 ۀسات به آبادی فرستادیم. بندردرب چوبی و شکسته بود. یک نفر متولی زیارت را جهت خرید سو

کردم. یک مرتبه دیدم چند سوار زدم و اطراف را نگاه میوی قلعه قدم میمحض احتیاط باالی بار

زاده ایستادند یک نفر را به امام .تازند. خودم را نشان دادمزاده میسفید و سرخ و سیاه به طرف امام

  پیاده فرستادند که ما را سرگرم کنند و یک مرتبه حمله کرده ما را دستگیر کنند. 

رو به فرار گذاردند. دوم تیر  ،به طرفشان پرتاب کردم. به محض خالی شدن تیربنده یک تیر تفنگ 

که دیدم سوار به  به طوری ،ای اسب سوار به طرف چپ غلطیداسب سفید هدف شد. بعد از دقیقه

چرخیدند و زحمت پای چپ را از رکاب خالی کرد بیرون آورد. سوارهای دیگر در اطراف او می

این نفر را روانه  .یوزباشی این شخص را روانه کن برود :بودند. صدا زدم منتظر این یک نفرشان

که  زاده خارج و به طرف رفقا روانه شد. در صورتیترس و وحشت از امام[و با] کرد. به زحمت 

  متولی را در پناه با خود چند کیلومتر برد تا رسید به رفقا و شب شد و زمین پوشیده از برف بود. 
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شب را در بیابان  ،ها را بیرون کشیدیم و راه بیابان را در پیش به طرف کاشانآمدم و اسبین یبنده پا

های چادرنشین از ما پذیرایی گرمی جا زندر آن .هاماندیم. فردا صبح رسیدیم به چادرهای عرب

 تولیت ١باشیآباد در اسطبل گاوهای متولیشب را در شمس .ی کردیم به طرف قمیکردند و راهنما

خان برادر هالحبیب ۀوارد خان ،زمانحاجی ۀقم خوش گذشت و گرم و آسوده بود. فردا صبح از رخن

شب و وقت  ،پس از سه روز استراحت .صمصام بستند ۀبردند سرطویل[را] ها رفقا شدیم. اسب

استخوان  ،دانم که اگر تو نبودیفالنی من می :خان برادر رفقا آمد و گفتهالخواب حبیب

خواهند تفنگ شما را هم ها میغیرتحاال این بی ،آوردبرادرهای مرا کالغ به این والیت نمی

ی مرا بیدار کنی. یخواهش دارم هر وقت برادرهایت به خواب رفتند، بیا :تقدیم صمصام کنند. گفتم

ی آقامیر یفاق آمدیم تا نزدیک دکان حلوااتّ برخواستم به ،قبول کرد. نصف شب آمد پیش من

دیگر را بوسیدیم. او به خانه رفت و من به دکان نزدیک دکان روی یک .هاپدر میرمهدی ،ابوطالب

فوراً درب دکان را باز و مرا در  .منم. شناختند :کیست؟ گفتم :گفتند .ی رفتم. درب زدمیحلوا

تا  ،شدمهای گز پنهان کردم و خوابیدم. نزدیک ظهر بیدار بام منزل دادند. تفنگ را زیر هیزمپشت

چون نزدیک کاروانسرای میدان و مکّاری بود. در  ،ه رفتمالد حبیببعد به دکّان آسی .شب بودم

از راه کرمجگان به جاسب بروم. ساعت چهار  ،جا سفارش کردم یک قاطر جهتم کرایه کنندآن

جا زد در ایند :ها گفتنددر پشتی ،پس از عبور از گدارخواجه .ام بود. حرکت کردموقت حمبامداد 

نمد بیرون آوردم در جلو نگاه [و]  کند. گفتم نترسید و تفنگ را از زیر عبامردم مکّاری را لخت می

  بگو بشنو تا کرمجگان آمدیم.  ،خوشحال شدند. خوش و خرم .داشتم

من شما را از راه راونج به جاسب  ،د مکّاری بود و اصرار کرد که از گدار نرومحمپسر حاجی علی

طرف جاسب حرکت فردا صبح از راه گدار به .ولی قبول نکردم. شب را در منزل او ماندم ،برممی

با یک دنیا  .ها تا سر کوه گدار رسیدمبعد از آن از روی تیزه ،زحمت تا چشمه دراز کردم. به

 ولهخوشحالی وارد جاسب شدم و بعد از چند روز سید علی وسقونقانی با چند نفر همراه معزالدّ

 ٢تاهخدا دیوان :گفت .فرار کرده به جاسب آمدند. رفتم او را ببینم ،حسین رفته بودنددنبال نایب

  مادیان مهابادی را زده بودی هزار تومان قیمت داشت.  ،بکند

                                                             
  م.در نسخۀ اصل: باشی .١
  در نسخۀ اصل: دیوانت. .٢
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حداً مواظب و مراقب بودیم که دیگر سوارشان به جاسب نیامد تا چند سال تمام دهات جاسب متّ

التّجار مرحوم معاون ،به تحریک دشمنان ،ارد و پس از غارت و تجاوزاتکه رجب لر به نراق واین

ه الفتح ،التّجاررا شهید کرد و عیال و اوالد او به کروگان و منزل من آمدند. در این موقع پسر معاون

االسالم وارانی شیخ .رفتی به طرف منزل مییدر کوچه نزدیک دکّان حلوا ،داماد میرزا احمدخان

دو سی نسبت به  [و] ان مشغول تریاک کشیدن بودندوارانی داخل دکّ  آقااس فخر و اسمعیلعب

هرکس  :ساکت شدند. گفتم ،گفتند. بنده که مقابل دکّان رسیدمالتّجار شهید مزخرف میمعاون

ها. از فالن خانمش فالن فالن شده ،التّجار شهید و اوالد داغدار او حرف بد بزندپشت سر معاون

چنان به پشت گردنش زدم و پای چپ را جلو پایش  .پرید به من ،ان بیرون دویدعباس از دکّسید 

آقا اسمعیل [را و]رزی رنگ ۀسالم دوید چوب خمراالها رفت. شیخگرفتم که شیرجه میان برف

 .حلواپزی را برداشتند و به طرف بنده حمله کردند. دیدم وقت ایستادن نیست ۀسوز زیر کورچوب نیم

بنده فرار به طرف  .بنده را گرفتند به عنوان مصلح ،ی حسنیارباب حسین و کربال ،ز طرفی هما

ه و آقا جمال و جوانان بهائی از محلّه باال البرادرم سیف .امشوهر عمه ،رضاخانه مرحوم آغالم

س محصور سید عبا ۀرفتند در خان ،ت فهمیدندابا چون و چماق به کمک بنده آمدند. حضر ،شنیدند

هایشان ام هستم، مراجعت به خانهشنیدند بنده کتک نخوردم و در خانه عمه[که] شدند. بعد از این 

  کردند. 

شکایت به او کردم. مأمور گذاشت بنده را  .وی بودردرضا خان فُالحکومه غالمدر این موقع نایب

ند نفر را در نظر دارند جریمه ف کردند و مبلغ سی تومان جریمه نمودند. بعد از این گفتند چیتوق

باال آمد و محفل روحانی تشکیل و رأی  ۀاو فوراً به محلّ ،دمهدی ناصریکنند. فرستادند منزل محم

بر این قرار گرفت از گدار کرمجگان به قم و طهران برویم. یازده نفر بودیم و پیرمردها به زحمت از 

م و بنده و مرحوم یاالغ جهت پیرمردها گرفت چند ،روی برف عبور کردند. به کرمجگان که رسیدیم

فردا  :اخوی پیاده وارد قم و به منزل معاون دیوان رفتیم و مطالب را کامال شرح دادیم. فرمودند

  ید. یبه دارالحکومه بیا ،رفقا که وارد شدند

حضوراً شکایت  ،رفتیم دارالحکومه ،خسته و وامانده پس از رفع خستگی ،فردا روز رفقا وارد

ه الط آقای فضلتوس به .رضاخان بیاید. نوشتندبنویسید غالم :کردیم. معاون دیوان به حکومت گفت

االسالم فاق شیخرضاخان به جاسب رفت و قریب سی نفر را به اتّوجدانی به فُردو فرستادیم. غالم
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بود که  ه[ای]نوارانی و سید عباس و کربالئی سید حسن به قم به منزل فرستادند. منزل ما در خا

ی یاکی و بدگوآمدند درب منزل هتّمی ،داشتند. مردم ولگرد و اراذل را تحریکمسافرین منزل می

رضاخان شدند. نوشتم به نظمیه که ما از دست ظلم و تعدّی غالمو اسباب زحمت میکردند] [می

جا تأمین یم، در اینجا آمدالعبور جهت دادخواهی به اینو مفسدین کروگان از راه پر برف و صعب

  ه در امانید. ید در نظمیییک نفر پلیس فرستاد که بیا ۀوسیل به[و] نداریم. رئیس نظمیه نوشت 

او را کشیدند و بردند منزل آقای حاجی  ،د ابوالقاسم فردوسی عقب بودآسی م.از خانه حرکت کردی

اطفال را تعطیل  ۀات نکند و مدرسالتزام گرفتند که با ما مالق ،د صادق مجتهد و بعد از تبرئهسی

کند. خبری از او نداشتیم و ما به نظمیه وارد شدیم. یک اطاق بدون فرش به اختیارمان گذاشت و 

التزام دارم که با  :آقای فردوسی آمد و گفت ،جا را ندارید. شب که شدخروج از این حق :گفت

حضرات به رهبری  :یامد و گفتشما مالقات نکنم. هر چه اصرار کردیم بیاید توی اطاق ن

حضرات  ،اندهر کجا مشغول نماز جماعت بوده ،انداالسالم و سید عباس متوسل به علما شدهشیخ

اند به حکومت و تقاضای چوب زدن و تبعید شما را آقایان نوشته ،اندجانمازشان را برچیده

  . ١نداهکرد

 ۀپدر عیال خود بروند و کرای ،راهیم عبودیتبعد قرار شد آقای فردوسی به قمرود خدمت استاد اب

تا نصف شب به گفتگو پرداختیم.  ،مال هم دو ریال دادیم. بعد از رفتن آقای فردوسی به قمرود

باالی گیسوی عبدالبهاء. در این وقت  ،چوب خوردیم :دعلی ناصری گفتآخراالمر آقای محم

تکا قرار داد و روی آجر کف اطاق های خود را مچه داشت عبا یا سرداری و گیوه هرکس هر

  شرح مفصل نوشتم.  ٢برخاستم ،خوابیدند. بنده خوابم نبرد

چون قبال هم به  ،رئیس کل ژاندارمری که نظمیه هم در تحت ریاستش بود ،خانهالکلنل فضل

دعلی نوشته بودیم و آقا محم ،قوا بود که رئیس کل دطهران به وزارت کشور و رضاخان شاهنشاه فقی

ط آقا جمال کاغذ را توس ،تلگراف به رضاخان و تلفن به وزارت کشور ،روحانی را فرستاده بودیم

ط نعمتغفّاری و تلفن را توسمه یزدانی صبح خودال ه فرستادم. ساعت هشت صبح رئیس نظمی

یایند. فوراً د جمال بعلی و سیذبیح و حسن :وارد شد و مقابل اطاق ما ایستاد و با صدای بلند گفت

                                                             
  در نسخۀ اصل: کردند. .١
  در نسخۀ اصل: برخواستم. .٢
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بله قربان چه فرمایشی  :جواب .جلو رئیس حاضر ،دو دست از عبای بیرون آورده که آداب قدیم بود

 :تشریف بیاورید. گفت ١علیعلی و سید جمال صدا زدم. جناب مشهدی حسنحسن :دارید؟ گفت

را سر رفته کاروانس :عرض شد .د جمالسی :خدا خواسته. گفت :چطور مشهدی بابی شده؟ گفتم

   .بزند

فاق خود به دارالحکومه بیاورد. بنده و مشهدید جمال که آمد به اتّیک نفر پلیس دستور داد سی 

[که] فاق رئیس نظمیه کوچک بر سر داشت به اتّ ۀامعم ۀعلی و یک نفر آخوندچحسن

لی عخان نام داشت، روانه منزل حکومت شدیم. در بین راه دستش به ریش مشهدی حسنحسننایب

 ؟ایداید، خودتان و ما را به زحمت انداختهپیرمرد مشهدی سر پیری چرا بابی شده :گرفت و گفت

علی به عادت همیشگی رفت سینه صاف کند و یا از آخوندچه مالحظه کرد جواب مشهدی حسن

دولت چنانچه رعیت صدیق و مالیات بده الزم دارد باید نگهداری  ،چه زحمتی :بدهد، بنده گفتم

های خارجه هفتاد سال است در ایران ظهور کرده و به دول ،ایمد و این دین را ما درست نکردهکن

  کشیده شده است. 

حکومت شدیم. دیدیم اطراف خانه قریب پانصد نفر  ۀخان گذشتیم و وارد خان در این وقت از گذر

 .باشید :گفتند اند. نزدیک اطاق حاکم به مابعضی نشسته ،جاسبی و قمی جهت تماشا صف کشیده

به اطاق حکمران رفتند. طولی  )معلوم شد آخوندچه نماینده آقایان علما است(آخوندچه  اخودش ب

جواب  ،فاق پلیس وارد و خندان و خوشحال بود. سؤال شداز طرف دیگر آقا جمال به اتّ .کشید

اب به یک پهلو خوخان پاکت را به دستش دادم. روی تختهالمنزل فضل ،رفتم ابرقوی قم :داد

پلیس ژاندارم به  ۀوسیل به ،جواب نوشت ،قلم و کاغذ خواست ،کاغذ شما را خواند ،خوابیده بود

تو مگر نوکر  :گفتپاکت با تلفن برای او خواندندش. شنیدم می ،ه فرستاد. چون رئیس نبودنظمی

هرگاه از طهران  ،دملتزم شو ،٢دکاری و تبعید کنخواهد اینها را چوبهرکس می ؟،آخوندها هستی

رئیس  [تا] جواب بدهد. باالخره طولی کشید ،گناه را چوب زدهبخواهند به چه تقصیری مردم بی

ه بیرون آمد. نظمی  

                                                             
  ها].[بزرگ خاندان یزدانی .١
  در نسخۀ اصل: کنی. .٢
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اینها از  :گفت ١ارباب حسین ،از درب که خواستم بیرون بیایم .یدیبفرما :رو به بنده ایستاد و گفت

مصدر جمیع این شکایات این است یعنی  :گفتاس چند قدم همراهی کرد و سید عب  .سگ بدترند

ه چوب به خیالشان که حکومت صالح ندانسته در حکومتی چوب بزنند در نظمی .شرمنده ۀبند

 ،کی من شما را توقیف کردم :ایستاد و گفت .ه شدیمفاق رئیس وارد نظمیاتّ زنند. باری بهمی

 :جا خارج شوید. جواب داددارید از اینن فرمودید حق :عرض شد ؟خانهالنوشتید به کلنل فضل

  آزادید.  ،د بروید، بیاییدیخواهحاال هر کجا می

 ،هالاخوی سیف ،بنده .طولی نکشید حکومت ما را دعوت کرد منزل معاون دیوان جهت اصالح

ح به میان اس را دعوت کردند به منزل معاون دیوان و بنای صحبت اصالد عباالسالم و سیشیخ

ه ب ،چند روز است آنها را زحمت داده است ،ما باید با آقایان مشاوره کنیم :اس گفتد عبیآمد. س

ای تو چکار کرده :ه به من نویسنده گفترئیس نظمی .گفتراست هم می .اندحکومت سفارش کرده

به جز بهائی شدنم  :که قریب پنجاه پاکت از آقایان علما روی میز حکومت بود از دست تو؟ گفتم

  اری دیگر نکردم. ک

ش یک تلگراف کشو میزاید و بعد از ا تحریک کردهشما آقایان ر :اس گفتدر جواب سید عب ،باری

ح ببینید صال :و گفت[داد] آقای حاجی آقا حسین مجتهد  محررِ ،میرباقر بیرون آورد و به دست آقا

د به حضرات و گفت صالح آقایان و تکلیف حاکم چیست. آقامیر باقر تلگراف را خواند و روی کر

فاق به دیگر را ببوسید و بروید حضرات را بردارید به اتّهمین مجلس روی هم ،دانمشما را می

  جاسب بروید. 

جا قبول کردند و یک مجلس عمومی در منزل حاجی ارباب حسن آقا تشکیل دادند. همگی به آن

های دروغ نزد حرف ،را شکست بدهیدکه ما شما چرا برای این :رفتیم و روبرو شدیم. بنده گفتم

کند و می ٢دیدهگوی ما را ته با قالب سنگ اذانالذبیح :جمله گفته بودندآقایان گفتید؟ من

اینها  :ش گفتدخدابیامرز ٣د حسنکربالئی سی !ریزندخوان در باالی منبر خره به دهانش میروضه

ا، خاگینه، کوکو سفره ببندید در صحرا جهت آیا سزاوار است که ما مبارک رمضان ترحلو ،همه هیچ

                                                             
  ها].[پدر ارباب آقااحمد محبوبی، بزرگ خاندان محبوبی .١
  در نسخۀ اصل: تحدید. .٢
  اکبر].[پدر حاج اسماعیل اسماعیلی و مشهدی علی .٣
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 ،داریمما نوزده روز پیش از عید نوروز روزه می :دور هم بنشینید و بخورید؟ گفتم ،جات ببریدعمله

دارید بگویید چرا روزه  خورد، حقاش را میما روزه[از] هرگاه شما دیدید بدون عذر شرعی یکی 

خورند شما چرا این کار غذا می[و] ورزی کارگران نان اوقات دیگر مخصوصاً کار کشا ،خوریدمی

ها که به کنیم. حضرات قمیما هم نگاه به شما می :آقایان گفتند ،بعد از این مذاکرات ؟کنیدرا می

 ،هاتان همه پوچ و بیخود استمعلوم شد حرف :فقاً گفتندمتّ ،اصالح بودند ۀدستور حکومت واسط

هم بسازید. بعداً نوشتیم به آقای فردوسی از  ببوسید و بروید با دیگر رابرخیزید دست و روی یک

دعلی روحانی از طهران آمد و آقای محم مبه جاسب رفتیم و نوشتی ١المرامیضقمرود آمد و مق

  .چندی آسوده مشغول کار کشاورزی بودیم

  

  حسین و نجات بنده از گرفتاریبعد از غارت نایب

حسین به جاسب نیایند حاد کنند که دیگر اتباع نایبکه طوری اتّقسم شدند حداً هماهل جاسب متّ

چون همیشه در این چند روزه که گرفتارشان بودم،  .و مثل اطراف کاشان هر روز گرفتار باشند

جاسب استحکامات خوبی دارد. باری قرار گذاشتیم هر دِه،  ،رویمکه به جاسب می شنیدم زمانیمی

ند و نروزی برقرار کو اطراف جاسب سنگربندی و کشیک شبانهده قبضه تفنگ خریداری شود 

  همین کار را کردیم. 

٣قبضه تفنگ آلمانی  ٣لطان راونجی چون افسر ژاندارمری بود، ضیاءالس د علی و تیر به آقا سی

وله که سبب نجات بنده شد و یک قبضه هم مشهدی الدّپسرش داده بود. یک تفنگ هم معز

حسین به جاسب د، مدّت هفت سال کشیک داشتیم و یک نفر از اتباع نایبجعفرعلی مال شیخ بو

ور شد و وارد شد و تجاوزات، قتل و دزد یاغی به نراق حمله ،علی بختیاریکه رجبتا این ،نیامد

 ٣غارت نمود و به جاسب نوشت و سر و سوسات خواست. جواب نوشتیم سر و سوسات ما تفنگ 

لری کاغذ جواب  ۀه به لهجالبتّ ،به این کوهسار قدم باال گذار ،ر زائیدهکه مادرت پسچنان ،تیر است

کرد. برادر مّ علی فروغی پهلوی او نشسته بود و وافورش را چاق می ،دخواند. آقا محمرا می

یک شق  ،کنمکه اگر ببینم او را ماتحت او را به دو شق میحرف زشتی به لری گفته بود مبنی بر این

                                                             
  المرام.نسخۀ اصل: مقظیدر  .١
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آقا [را] لری این خبر  ۀکنم. به لهجمیدیگر آویزان  ۀدروازه آویخته و یکی به یک دروازآن به یک 

مواظب خودتان باشید، چنین تصمیمی دارند.  :د دوستانه پیغام دادمحم  

نفر مواظب و مراقب ٩دتقی در سنگر یونجه گدار نراق و جاسب با روز دیگر بنده با پدرم محم، 

سنجده به طرف باال اپ ۀها دارند از راه مزرعز چشمرود به قول نراقیای سوار اهدیدیم یک عدّ

آیند. پدرم گفت پشت سنگر بخوابید و سرهاتان را بلند نکنید. خوب نزدیک شدند و از همان می

کر یک تیر جلوی اسب سوار انداخت و بنده از سوراخ سنگر دیدم الذّتفنگ تک تیر آلمانی سابق

ها را به طرف نراق برگردانیدند و فردا روز و سوارها بدون تأمل سر اسبدر جلوی سوار غبار کرد 

غارتاز طرف دلیجان به نراق حمله نمودند و از شر گران خالص شان ما را خالص نمودند. از شر

علی نراق را غارت و مرحوم در این موقع که رجب ،و گرفتار غارت و ظلم داخل شدیم. به این معنی

ها به نراقی ۀخانواده و بسیاری از زن و بچ  ،خاتون تیرباران و شهید کردرا در زبیده جارالتّمعاون

  کروگان و منزل بنده آمده بودند که قبال ذکر شد. 

که خودش دزد [بود] کُردی خان دهبه سبب سعایت (دشمنی) کرم ،حسینچریک جهت گرفتن نایب

چون دزدی بسیار  .حسینآمد در پناه نایب ،در اطراف اصفهان تعقیبش کردند[و] و یاغی بود 

حرفشان شد و به عنوان فرار به طهران، زمان ریاست  ،دادخان چیزی نمیهنمود و به ماشاءالمی

حسین را در ظرف یک ماه تحویل حکم و سوار به من بدهید، نایب :وله رفت و گفتالدّوثوق

خان هرچه ژاندارم صاً قم حکم داد که کرمبه حکّام والیات مخصو دهم. دولت هم قبول کرد ومی

  خواهد به اختیارش بگذارید. و چریک می

ولی از جهتی  ،چه این عمل باالخره سبب از بین بردن نایب و بسیاری از یاغیان کشور شد اگر

[آمدند و] حکومت قم به جاسب  ۀباعث گرفتاری و زحمت ما گردید. چند نفر ژاندارم و نمایند

اگر  :جانبان را کرد. گفته بودعلی شدند و هم او قدری دوستانه تعریف اینحسین وارد منزل شیخ

که ما به عنوان شکار به کوه  حسین را دستگیر کنید، اینها را ببرید. در صورتیخواهید واقعاً نایبمی

نشستند شما  ۀرفتیم و در آبادی نبودیم. یک نفر به مزرعه آمد و گفت دو نفر ژاندارم آمدند و در خان

ایم، حسین هستند. ما هم دیدیم در سر دو راهی گیر کردهرفیق نایب ،هرگاه حاضر نشوند :گویندو می

شویم. باری پناه بر خدا کشته می ،کند و اگر برویمخان فتنه میهالءاگر نرویم شیخچه به قول ماشا

  حاضر شدیم. 
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دولت به ما منصب و مقام  ،یم فاتح شویمهرگاه برو[که] ها گفتند و ما را تشویق کردند ژاندارم

دیرینه و غارت پیشنه بود. باری از  ۀقدری هم کین ،دهد. باالخره مرگ را به ننگ ترجیح دادهمی

جاسب هفتاد نفر و نراق و سایرالبلوک پشت گدار و دلیجان تعداد چهارصد نفر جمع شده به 

بندی دسته تقسیمم به کامون وارد و دستهاس و ژاندارم به طور منظخان و حسین عب سرکردگی کرم

سوار دولتی حمله [هم] هم توپ و  .کردند که به طرف کاشان از طرف دربند قهرود حمله ور شویم

  کند. 

 .حسین که اغلب کامونی بودندسوارهای نایب ،شبی که بنا بود از کامون حرکت کنیم، شبیخون زدند

نفر دستگیر  ١٠٠و مشهدی جعفرقلی تیر خوردیم و غریب اس فرار کردند. بنده خان و حسین عبکرم

فرمان  ،بسته به طرف کاشان حرکت دادند. کربالیی رباط ترکی را چون در قلعه سنگر داشتو کت

تسلیم شد و در قهرود تیربارانش کردند. بنده و جعفرقلی را روی قاطر  ،مهر کردند و امان دادند

ه و یکی داوود حاجی خلیل. از روی قاطر نیفتیم، یکی ضیاءالسوار و دو نفر مراقب قرار دادند که 

حسین استقبال کردند و وارد کاشان تماشاچی و سوارهای نایب ،قریب دو فرسخ به کاشان نرسیده

های من حاال گوش :حسین یک چاقو گاوکشی از جیب بیرون آورد و گفتشدند. اول خود نایب

آقای  :خان سفرودی بود، گفتدش که بعداً شناختم مرتضی قلیم. یک نفر همسال خوبراینها را می

درضا، زمان دتقی و محممحم :ها؟ گفتکدام رفیق :آنها پسرهای رفقای قدیمند. گفت ،نایب

شوند، لطنه. چاقویش را در جیب گذاشت و گفت پس برو به سردار بگو چنانچه خوب میالسحسام

ایم. آن شخص آمد پیغام پدر را به پسر گفت و نمک خوردهمعالجه کنید، پدرهایشان با ما نان و 

علی جاسبی و شیخ حسین :چه کسی شما را به جنگ فرستاد؟ گفتم :ال کردؤخان سهلءاماشا

پشت و جعفرقلی  ۀبه کجایتان تیر خورده است؟ گفتم و نشان دادم که بنده به مهر :گفت .ژاندارم

و مرحمت سرکار  اگر لطف حق :کشتتان. گفتمتیرها میله این ا شاء نإ :به دست و پایش. گفت

آقای  :کاشی گفت ۀجهت خودشیرینی به لهج ،کشد. یکی از سوارهایش که نزدیک بودنمی ،باشد

ای  :هایشان گذاشت و راحتشان کرد. جواب به او گفتسردار اینها را باید یک تیر تو گوش

پشتش خورده است و  ۀسه روز است تیر به مهر ناموس ریغو، تو شب و روز پیش منی .... پسرهبی

زند و حیف است اینها بمیرند. بعد به جا جلوی من مانند بلبل حرف میاسیر شده است و در این

لطفاً ما را چاق کنید تا  :مانید من شما را بدهم چاق کنند. گفتماینجا می :بنده رو کرد و گفت
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دهم شما را می :گفت .تان را بیاورید. قبول کردیمهن و بچباید ز :ایم و شرمنده. گفتایم، بندهزنده

کشید و بروید شیخچه را می ،دهمخودمان دکتر داریم. وقتی چاق شدید، سوارتان می ،چاق کنند

گفتیآمی  :خان صولت مشگانی گفتفوراً آقا علی .یکی آنها را ببرد تا من دستور بدهم :ید. بعداً 

به جاسب برای  :از کجا؟ گفت :ید با من دوستند. گفتیستور بفرمابرم و داجازه بدهید من می

دکتر  ،ببرید ،بسیار خوب :اند. گفتخان به جاسب رفته بودم و به من خدمت کردهدیدن حیدر علی

  باید ده روزه چاق شوند.  ،شوندید چنانچه خوب مییبیاورید و بگو

 ۀشاه بود و در خانبه طرف منزلش که پنجه هایش قاطر را گردانیدند وآقای صولت چند نفر از آدم

آقای  ،هوش آمدمه خان پیاده کردند. در تخت خواب خوابانیدند. بیهوش شدم و وقتی بهعبدال

احمد برو دکتر  :بلی. گفت :و از دو طرف عرض شد ؟امال کرد ادرار کردهؤو از من س ١صولت آمد

اشتباه است و منظور  ،آنچه شما تصور کردید :فترا فوراً بیاور. رفت و دکتر را آورد. به دکتر گ

خیر. مشغول  :گفتم ؟ادرار کردید خون داخل آن نیست :یعنی دکتر پرسید ،آقای سردار این است

شدم تا روز نهم هوش میبی ،هوش شدم. چند روز پس از شستشومعالجه شد و پس از معالجه بی

ه آورده، پوشیدم و به العنایت ،امشیرخواره ۀو بچفاق عیالم راه افتادم. لباس هم از جاسب به اتّ

  حسین رفتیم. فاق آقای صولت به درب باغ حضور سردار نایباتّ

به لطف [کردم]: عرض  .زود چاق شدی :بسیار خوشحال شد و گفت ،چشمش که به من خورد

دامن سردار بگیر  :ممادرم را گفت .شوندها از گرما تلف میزندانی :حضرت سردار. فردا روز گفتند

میرد. به و بگو آقای سردار یک پسرم را مرحمت فرموده چاق شده، آن یکی در زندان از گرما می

دامنش  مادرم ،آید. باریکه از پیش خبر داشتیم به زندان برای سرکشی میچون ،درب زندان رفتم

 ه را بیاورید.ضیاءال ها،هآهای بچ  :گفت .هضیاءال :اسمش چیست؟ مادرم گفت :را گرفت و گفت

دستش  :شناخت و نه او کسی را. گفته را بیرون آوردند و نه او را کسی میضیاءال ،بعد از ساعتی

در جنگ فشنگ  :گویند او هم در تفنگش فشنگ بود. عرض شدمی ،را در دست صولت بگذارید

  گذارند. در تفنگ می
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ه، ها را مرخص کردیم. بعد از ضیاءالنیباری جسور شده بودم و در ظرف چند روز تمام زندا

که چون ،مطرب است و پول ندارد :تقاضا کردیم. گفتم ،اب را که پسر عمویم بوده، عبدالوهالفرج

شکاری  ،اگر پول داشتند :گفتمص شوند. بنده میگفت هر یک مبلغی باید پول بدهند تا مرخمی

ز او ابه استثناء سید حسن وارانی که  ،خص نمودخندید و یک یک را مرشدند. میکون لخت نمی

یک رقص کابلی  ،اگر مطرب است :ه شد. گفته بعد از ضیاءالالپول گرفت. باری نوبت فرج

مطرب نیست  :ه خجالت کشید و سرش را پیش انداخت. سردار گفتالبکند تا مرخص شود. فرج

  نفر را مرخص کردند.  ٣و بعد هر روز ه را زندانی کردند الجاش کنید. دو مرتبه فرج

بعد از  ،بنده را به خواهش صولت نزد او و مشهدی جعفرقلی که در خدمت وافور آقای سردار بود

 فاقه به مشگان که ملک آقای صولت بود، رفتیم. خودم اغلب اوقات به اتّفاق زن و بچچندی به اتّ

ه لطنالسبه جنگ صولت بختیاری صمصام ،پهلوان رضا و صولت ۀصولت بودم. یک دفعه به سرکرد

زبان چون صولت بسیار چرب ،ط صولت اصالح شداردستان رفتیم و بعد از یک روز جنگ توس [به]

ستان و مهاباد مراجعت و به مشگان آمدم و مشغول امورات داخلی آقای و مصلح بود. از جنگ عرب

  صولت بودم. 

ه و مریض است، یک اسب سواری جهت زن و بچام] ه[بچکه شب به عنوان این ،قبلی ۀطبق نقش

راهه به طرف به طرف کاشان حرکت کردم. قریب یک فرسخ که رفتیم از بی ،اسب جهت خودم

سوارهای صولت چند نفرشان در مشگان بودند و باطناً مراقب بنده بودند. خلیل دشتبان  ،جاسب

روم. فهمد که بنده به طرف جاسب میب میکنند. خلیل به صدای سم اسرا از عقب بنده روانه می

  آیند. دارند و از عقب بنده میدهد. آنها چند نفر با خود برمیخبر می ،فوراً به مشگان مراجعت کرده

آوریمش. با صدای می ،گفتند هرکجا برودیک فرسخی مشگان صدای صحبتشان را شنیدم که می

گردم. احمد نام گذارم و برمیمریض را می ۀو بچروم و زن من به جاسب می ،برگردید :بلند گفتم

تیر به طرفشان پرتاب  ١کآوریمت. یقمر بروی می ۀاگر زیر قب :به لهجه کاشی،کاشی صدا کرد 

زنم. آنها اً شما را با تیر میجدّ ،چنانچه برنگردید ،کنمفوراً مراجعت می ،برگردید :کردم و گفتم

رسیم. به مشگان بر ن او سوار است و ما پیاده به او نمیدیگر جرأت نکردند. با خود گفتند چو
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که یک نفر آسیابان نزدیک صبح مرا آیند. چونشوند و تا وادقان میها سوار میگردند و اسبمی

طور هم دهد و همینآیند و این آسیابان نشانی مرا میفکر کردم از عقب می ،راهه رفتمدید از بی

جا رفت. از آنق میحدم دیدم رو به رگوید من سپیدهرسند، آسیابان مییشده بود. وقتی به وادقان م

دحسین رحقی که از دوستان قدیم بود، دست به تفنگ محم ۀروند به رحق و دور خانبه تاخت می

کنید گونه حرکت میچرا این :گویدآید و میبیرون می ،دحسین متوحش شدهد و محمنشووارد می

ید تمام خانه را بررسی کنید و ببینید، یبیا :گویدفالنی فرار کرده. می :دنگویرسند. میتها میهکه بچ

اگر او فرار کرده و  :١گویدمی ،ی شدهیمشغول پذیرا ،شوندمطمئن می ،من خبر ندارم. بعد از آن

ها را بردارد و به سراغ شما بیاید. در آن وقت ممکن است چند نفر از جاسبی ،یدیگوراست می

   .قی برایم تعریف کردحدحسین رکنند. محمکنند و به طرف مشگان حرکت میخودشان را جمع می

خوابی کشیده بودم. بید به جاسب رسانیدم. خسته و بی ۀو مزرع ٢ونتخا ،هاز کلّ[را] خودم  ،باری

قا ام وارد شدم. اهل کروگان و مخصوصاً آجا از صبح تا شب خواب بودم و بعداً به خانهدر آن

محماین اسب و تفنگ و االغ را  :دعلی روحانی به دیدنم آمدند و گفتمدعلی ناصری و آقا محم

های ما از خودت بیا برویم و ا نسیه :که مبلغی نسیه داشتند. گفتندجهت این ،ببرید. قبول نکردند

رد و من خجالت گیتفنگ و اسب را می ،آیدژاندارم می ،رود. خودم هم فکر کردم اگر نرومبین می

  ام. آقای صولت و عهدشکنی سردار را کرده

دعلی به طرف مشگان حرکت کردم. در بین راه قدری کره جهت فاق آقا محمروز به اتّ ٢بعد از 

 یاکبر مشگانآباد رفتم. دیدم ارباب آقا رضا و حاجی علیشریف ۀخانم آقای صولت گرفتم و تا کلّ

آقای صولت ما را روانه  :روید؟ گفتندکجا می :آیند. گفتمفاق میتّسوار مادیان و خلیل دشتبان به ا

اسب و تفنگ را بدهی ببریم  ،ییآیی که بهتر، اگر میل نداری بیاکرده که به جاسب بیاییم اگر تو می

درم به کاشان و  ۀاز کلّ ،فاق خود برداشتهجا خلیل را به اتّکه در نزد سردار شرمنده نباشم. از آن

با مقدار دو من کره  جهت صولت به طرف مشگان روانه نمودیم. پس از ورود به منزل  حضرات را

العاده مسرور شدند صولت، صادق رفت خبر داد و یک دست لباس انعام گرفت. آقای صولت فوق

فاق به حضور سردار رفتیم. مقابل سردار و بعد از نهار لباس خودش را به هیکل بنده انداختند، به اتّ
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 ،ه مریض بودندخیر، زن و بچ :تعظیم کردم و سردار گفت یاغی شده بودی؟ عرض شد ،دمکه رسی

آمدند مرا بگیرند و  :ای، عرض شده جنگ کردهشنیدم در کلّ :آنها را بردم گذاشتم و آمدم. گفت

کسی  ،خواستم بدانند که بنده آن روز اول هم که تیر نخورده بودم ،دست بسته به کاشان بیاورند

  توانست بنده را بگیرد. نمی

رفتم.  ١هردنبفاق صولت غریب بیست نفر سوار به خروز به اتّدر خدمت بودم. یک [ی]چند ،باری

 ،جا بنّا و عمله و گچ کار مشغول سنگربندی بود. جهت احتیاط هر گاه توپ به کاشان ببندنددر آن

این  :و در حرکت بودم، سواره گفتجا بتوانند زیست کنند و مداومت کنند. بنده نزدیک ادر این

اگر دل قوی  ،ها طبعاً سنگر استتمام این کوه :عرض شد ؟اله خانذبیح ،سنگرها چطور است

احتیاجی به سنگربندی سنگ و گچ نیست. از آن وقت دیگر سنگربندی موقوف شد. چندی  ،باشد

ّدر کاشان بودم و صولت بنده را به مشگان فرستاد و حکم نیابت محل، محمودآباد دت مشگان، یز

ت طرق و شوارع را به فرستاد و از طرف دولت هم تأمین و امنی ،و ساروق به نام من از سردار گرفته

چند روزی با مردم به مدارا و حسن سلوک رفتار کردم تا یک شب تفنگ  ،آنها داده بودند. باری

به دست گرفتم و از راه دستی خواب به جای خودم گذاشتم و یک چوبو فشنگ را در رخت

حسین و که دولت نایبهمرز پیاده از کوه به جاسب رفتم و چندی گذشت تا این ۀالعبور از درصعب

  رجب را از بین برد. 

مشغول کشاورزی بودم که چند نفر سوار به ریاست رضاخان نام از طرف حکومت قم آمدند که در 

های کروگان است. قریب بیست نفر از این کار بهائیکشتند و [را] های قبادبزن یک نفر چوپان کوه

اگر پول  :ها را توقیف کردند و مبلغی پول مطالبه کردند. به همه سپردم دیناری ندهند. گفتمبهائی

 ما را پشت میز دادگستری ببرید. کم کم همه را مرخص کردند به غیر چهار نفر، بنده، ،خواهیدمی

ه، نعمتبرادرم ضیاءالبه قم تحو ،این چهار نفر را حرکت داده .یزدانی و الیاس رجبه ال ه یل نظمی

   .دادند و استنطاق و محاکمه

دست به هفت تیر کرد، یک نفر تیر خورد. هر  ،ه بودشهر را شلوغ کردند که صمصام رئیس نظمی

خودش  ۀخانخواستند بریزند ما را بکشند. روز قتل ما را به بردند. مردم میروز جهت استنطاق می
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پرونده را تکمیل کنند و به طهران بفرستند.  [که] بعداً به محکمه فشار آورد .شبانه برد و پنهان کرد

جا برای چه این :یک زن تبهکار با یک جوان پیش من آوردند و توقیف کردند که تبعید کنند. گفت

ا ندادند. پایم ام ،ویسمبرای تهمت قتل. قلمی و دواتی خواستم به برادرم مطلبی بن :حبسی؟ گفتم

با چوب کبریت دو سطر نوشتم. به این زن تبهکار خواهش  ،آمده میه لکّرا زخم زدم و خون لکّ

ه ه برساند، قبول کرد و رسانید و مطلب دو سطر این بود که از وزارت عدلی الکردم به برادرم سیف

  در پیش بود.  بنده را بخواهند به مرکز که در قم خطر جانی ۀخواستم پروند

فاق چند نفر ژاندارم پیاده به طهران اعزام داشتند. در راه پایم تاول زد. یک االغ پرونده به اتّ ،باری

روز معطل کردند به این  ٣آباد آباد و در حسنجا روی گاری تا حسنآباد و از آنکرایه کردند تا علی

گوید صحرا دیر به منزل آمدی و می شب شده چرا :خاطر که یک نفر جوان به خواهرش گفته بود

 ۀزند و از قضا حلقخواهد. برادر در همان وقت با کمربند خواهر خود را میکار داشتم و دلم می

روز  ٣جهت کند. ما بیافتد و فوت میخورد و جا به جا میخواهر می ۀآهنین کمربند به شقیق

فاق به طهران اعزام دارند. این مطلب را اتّآن جوان تکمیل و به  ۀشویم که پروندجا معطل میاین

  جهت هوشیاری جوانان نوشتم که شاید پندی باشد و پند گیرند.

  ای سیاهیتان گرفته جای پند                      پند گیرید ای سپیدیتان دمیده بر عذار

آباد خیابان خانی[در] آباد وارد شویم. پیاده بودم قبول کردند. خانی ۀخواهش کردم از درواز ،باری

بنده را به طهران آوردند خواهش دارم  :حضور داشت. گفتم ،استاد ابراهیم ،مرحومان عبودیت ۀخان

گاه فاق برادرم در توقیفبه برادرم خبر بدهید. عصر همان روز مرحوم استاد اسماعیل عبودیت به اتّ

ه دادند و چندی در خیابان قاپوق بود، به دیدنم آمدند. بعد از  ژاندارمری کلیک روز تحویل نظمی

  طول کشید. 

ا و مالقاتی زندان خواستند و آمدم دیدم سرهنگ دکتر رضاخان از احب جلو درِ[را] یک روز بنده 

ه جاسبی را الاین ذبیح :خان الموتی بود. به او گفتدکتر ارزاق بود و رئیس زندان سرهنگ عیسی

ل او ،بنده را در حیاط سوار ،ضامن او هستم. از آن زمان به بعدکه فرار کند من آزاد بگذارید، چنان

های کشور گذاشتند. هفعلی زیردست رئیس ملزومات کل نظمی ۀقورخان محل ،آبادخیابان جلیل

  رفتم و راحت بودم. ها به زندان میکردم و شبجا کمک میروزها در آن
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فاق بعضی از اوقات با گاری به اتّ ،یدگی شوداستیناف بعد از هشت ماه رس ۀتا پرونده جهت محکم

بردیم و در گودالی خالی گاری پر میا بردند محل فعلی تلگراف بیسیم خاک بچند نفر پلیس می

فاق یک نفر پلیس گی کنند. بنده را احضار کردند و به اتّکردند. وقت رسیده که به پرونده رسیدهمی

حکمه بودند و پرونده پنجاه ورق بود و موضوع طبق رفتم و محکمه تشکیل شد. شش نفر اعضای م

شبان قمی به کروگان  :طور بوداین ،نقشه که مفسدین کشیده بودند و بنده را گرفتار کرده بودند

کرده است و کوکب علی نانوایی میجهت خرید نان آمده است و چون کوکب دختر مشهدی حسن

عصمتی چوپان نان خریده و دختر را عنفاً تجاوز بی ،دختری به نام نازنین داشت که نامزد الیاس بود

بنده ایستادم و دستور دادم او را با  ،های قبادبزن رفتیمنفر با چوب به کوه ٣بنده با تفنگ و  ،کرد

و چوپان بنده را شناختند و بنده خبر از استنطاق و  ١رطچوب زدند و مقتول کردند و یک پسر شا

  محکمه نداشتم. 

 ال نازنین چه نسبتی بااو :دهی؟ گفتمراجع به این پرونده چه جوابی می :ال کردندجا سودر این

و  ماه در قم با بنده توقیف بوده ٣الیاس بعد از  ،بنده داشته و ثانیاً چنانچه آن مطلب صدق بود

ه راجع به نازنین چنانچه قضی ،تبرئه و مرخص شد و به جاسب رفت و جشن گرفت و عروسی کرد

قبول کند و عروسی  ،شد دختری را که به او تجاوز شدهود، الیاس نامزد او هرگز راضی نمیصدق ب

گویند بنده با تفنگ دورش ایستادم و دستور دادم او را زدند و مقتول شد. بنده که میکند. دیگر این

ردم زنم و اگر چنین مطلب صدق بود و من هم تعصبم جهت مصد متر کبک را با تیر می ۀدر فاصل

رفتم در کوه های قبادبزن پشت صخره پنهانی او را با تیر هدف آمد و باید میگناه به حرکت میبی

ت عالم چنانچه بنده دهم به مقدّسامحترم را قسم می ۀدید. محکمکس مرا نمیدادم و هیچقرار می

دانید، مرخص می تقصیره بنده را بیید و چنانچیدانید، دستور اعدام مرا صادر بفرمارا مجرم می

  بروم و من عیال و فرزند دارم.  ،کنید

 :تبرئه دادند و گفت ۀبه اطاق دیگر بروید. در اطاق دیگر آمدم و پس از ساعتی آمدند و مژد :گفتند

ص میه میحال به نظمیص کردند و برادرم رویم و فردا شما را مرخکنند. باری فردا بنده را مرخ

الله  ۀمیرزا احمدخان صمیمی که در خیابان شاه، کوچ ۀفاق مادرم در خاناتّه در طهران به السیف
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منزل داشتند، بودند و من نیز رفتم. بسیار خوشحال بودیم و به جاسب و دوستان تلگراف کردیم و 

   .آقای نراقی در وزارت دارایی مشغول خدمت بود ۀبرادرم به وسیل

ید و کتباً جواب دادند به جاسب یرا معلوم بفرما به محفل روحانی طهران نوشتم که تکلیف بنده

پول در طهران کار و بینروید و صالح در ماندن در طهران است. اطاعت شد و مدّت شش ماه بی

تا شبی قلم و کاغذ صاف کرده و سرگذشت خود را مشروحاً به حضور مبارک  ،بدتر از زندان گذشت

عریضه کردم  ،روحی فداه ،هحضرت ولی امرالآقای دواچی فرستادند. طولی  ۀط دواخانو توس

  جواب عریضه شما عنایت شد و بروید دواخانه دریافت کنید.  :خان مژده دادندهالنکشید فرج

این  رفتم و آقا میرزا احمد پاکت کوچکی به بنده لطف کردند و دیدم بسیار اظهار عنایت در حق

محفوظ است.  ،دخترم ،نزد نورچشمی شمسی خانم اند. عین آن مرقومه درگناه فرمودهذلیل بی

راه حق ضایع نشود، شما که مانند کوه آهنین مقاومت ظلم و عناد اهل کین «عالمتش این است: 

نمودید، در مقامات علیا دعا نمایم که هر دو آرزوی شما تحقّق یابد. اوال از جهت دوری و مهجوری 

اً اسباب اطمینان خاطر فراهم گردد. بنده آستانش شوقی. از دیدار اهل و عیال و نوردیدگان و ثانی

  ١ .»(با خط و امضای مبارک)

زار خدمت آقای مرتضی عزیزی بروید، به الله :میثاق آمد و گفتمهدی خادم ٢ومحطولی نکشید مر

ای؟ کجا بودی و از کجا آمده :ال کردندؤمن شما را معرفی کردم. خدمت آقای عزیزی آمدم و س

خود را مشروحاً به عرض رسانیدم. ناگهان دیدم یک نفر پشت سرم تمام عرایضم را شنید سرگذشت 

من  :خان فرمودندآقا مرتضی ایشان را مشغول کنید و سزاوار است. باری آقای مرتضی :و گفت

ای دو تومان حقوق دریافت هفته[قرار شد] مطالباتی دارم و شما باید وصول کنید. قبول کردم و 

  کنند. حقوقم را زیاد می ،چنانچه خوب کار کنم[گفتند:]  و ٣نمایم

چند ماهی مثل تازی که دنبال شکار بدود، دویدم و خوب کار کردم. چهار سال در خدمتشان انجام 

آقای اشرف در شهرداری طهران  ۀبه واسط ،هالسیف ،وظیفه نمودم و بعد از فوت مرحوم اخوی

های هشکستگی بنده شد. زن و بچالعاده سبب دلفوق مشغول خدمت شدم. فوت مرحوم برادرم
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مبارک اطمینان و آسایش دست داد و تا کنون که تاریخ  ۀکم بنا به وعدخودم به طهران آمدند و کم

خوب و خرم و سالم و با کمال اطمینان زمستان در طهران  ،نویسماست که این سطر را می ۴٣/١٢/۵

انم.گذرام میو تابستان در جاسب ای  

علی جهت نفوذ و ریاستش شیخ حسین :که سابقاً گفتیمبرویم بر سر یک مطلب جالب دیگر و آن این

مجتهد میرزاآقا هرازجانی از امر تبری بدهد و  ۀوسیل جمعی از احباب را تشویق و تحریص کرد به

من ،ام قدیم ببرد. چهار پنج خانواربه حممرحوم استاد دتقی و اوالد و جمله خانوار پدرم محم

مرحوم  ،علی و پسرهایشمرحوم حاجی حسن ،رضا و پسرشغالم مرحوم مّ ،و اوالدش ١راکبعلی

ام شدیم. در این موقع چون هر روزه ول حمؤه مسدعلی و شکرالحسین و دو برادرش محمغالم

عصرها زنانه  ها مردانه وکردیم و صبحای یک روز گرم میگرم کنیم، هفته[را] ام ممکن نبود حم

علی وارانی و عمال اسمعیل آقا حلوائی رضا و رجببود. باز هم اراذل قوم راضی نبودند. شبی غالم

 جان بیهای احباب مخصوصاً بیزن ،ام را بکنندکروگان با دو نفر دیگر رفته بودند که طیان مس حم

حسین و اشرار که نایبشت تا اینطور گذکر با چوب آنها را فرار دادند. چند روزی به اینالذّسابق

حضرت عبدالبهاء به وقوع پیوست و همه متنبه  ۀمفاد وعد ،کاشان که غفلتاً ریختند و غارت کردند

س روحانی طهران به ماندن گرفتاری بنده و خالص شدن و دستور محفل مقدّ ۀکه قضیشدیم تا این

هت وضع نامطلوب و نامساعد و کم جوانان بهائی بعضی به سربازی بعضی جکم ،در طهران

سالی به طهران آمدند و در طهران اقامت کردند و به طور تقریب سیصد و پنجاه نفرشان خشک

پروری ی و دامبافشود و در جاسب هم قریب هشتاد نفر بزرگ و کوچک به کشاورزی و قالیمی

فکر آنها نیست. خداوند ولکن اغنیا کسی به  ،گذرانند و حقیقتاً از فقرای قوم هستنداموری می

  توفیق عنایت فرماید که اغنیا به فکر فقرا بیافتند و قدری به بیانات مبارکه مکنونه توجه نمایند.

  

  رضاراجع به گرفتاری مرحوم مأل غالم 

آمدند، سبب بغض مبلّغین هم از کاشان و طهران به منزلش می .عشق تبلیغ داشت و مشهور شد

ین شاه و وله در زمان ناصرالدّن قم شکایت کردند و حکومت اعتضادالدّبه آقایا .اهالی جاسب شد
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رضا را صادر کرد. خود مرحوم حکومت دستور جلب جناب مأل غالم .میرزا بودلطنه کامرانالسنایب

کردم. نزدیک  ١هتیک شب در منزل یکی احباب بیتو ،من متواری بودم :رضا برایم گفتمأل غالم

گفت باالی بام اذان می )هاپدربزرگ رفیعی(پدر باقر  ،اکبردرضا رفتم، علیصبح به طرف منزل محم

   .مرا دید و خبر داد. مأمورین مرا گرفتند و به قم بردند

خواهند دستگیر کنند، می[را] رضا غالم اما پدرم گفت روزی که شهرت دادند که جناب مّو 

ّجناب م ی محفوظ پنهان کنیجات را ببر در جاوشتهها و ناین کتاب :رضا به من گفتغالم، 

وی یک قدیم پدرم در ت ۀدست اغیار بیفتد. من گرفتم و به خانه شاید مرا بغتتاً بگیرند و این آثار ب

جا را شسته و باران رگبار آن ،ای بودپنهان کردم. پشت آنها به خرابه ،خشتی بود ۀرف بردم که تیغ

 ،داستکتاب و کاغذ پی ،جا کار داشتهرگ کدخدا عبدالوهاب در آنه پسر بزالخراب کرده بود. فرج

به فریاد بلند  اب در صحن پای چنار وسط آبادیبرد. عبدالوهآنها را جمعاً به خانه نزد پدرش می

جات را به قم برد و سبب تشدید زندان و حبس اسامی همه را پیدا کردم. بعد از این نوشته :گویدمی

  یشان سه سال به طول انجامید. شد و حبس ا شدید

هر خویش ریسی بود و مواظب و مراقب حال شوها مشغول چرخافدر این مدّت عیالش در منزل ندّ

 پدر زن ،بود تا از زندان خالص و به طهران آمدند. در طهران به وسیله حاجی میرزا کاظم دوافروش

 وقتی جناب مّ :تقی برایم گفتدمشغول تدریس و تعلیم اطفال بودند. پدرم محم ،خدایارخان

 ،ای که به آنها داشتمخانم به طهران آمدند، من هم نسبت به عالقهجانرضا و خواهرم فاطمهغالم

ین ابه  ،ه شیرازی که تاجر تنباکو بود، مشغول صرافی شدممیرزا نصرال ۀبه طهران آمدم و به وسیل

روزی یک کیسه پول سیاه به من  ،گذارده بود معیر جلو دکانش یک نیمکت ۀمعنی که درب بازارچ

  کردم. داد با پول سفید تبدیل میمی

با من  ،دورالصصاحب کتاب بهجت ،در این وقت مرحوم حاجی میرزا حیدرعلی مبلّغ مشهور

رضا در جاسب چگونه غالم با نبودن مّ :ای جاسب در میان آورد. گفتال از احبؤمالقات کرد و س

 االت دیگرؤا به مثل نهالی است بنشانی و آبیاری نکنی. بعضی سحال احب :دماست؟ جواب دا

ایشان به سمت ارض مقصود در حرکت بود. طولی نکشید که لوحی به افتخار مرحوم  [هم پرسید].
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ّم چنانچه به جاسب  ،حضور خواسته بودی ۀرضا واصل شد که مضمونش این است که اجازغالم

د محمآقای علی ،تر است. بنده آن لوح مبارک را در نزد نورچشمیه جزیلاجرش البتّ یی،عودت نما

فاق عائله به جاسب آمدند و مشغول تربیت نونهاالن و تبلیغ بعد از آن به اتّ .رفرف مشاهده کردم

 یها)ها (نوهقریب یک صد از نبیره ،این زحمات و صدمات ۀاشخاص بودند تا نفس آخر، در نتیج

د و حتّی نکنیکی دختر و یکی پسر در طهران با کمال آسایش زندگی می ،فرزند ایشان که از دو

اب دتقی که یک برادر عبدالوهچنین از پدرم محمو هم اندچند نفر از آنها در خارج مشغول تحصیل

بود و همیشه عبدالوهت میاب و محمبرسند.  ١وابثکردند که به درضا این برادر و خواهر را اذی

 ،وجود ندارد. چنانچه افرادی پیدا شود ،دواز آن دو برادر آثاری و اوالدی که الیق ذکر بشبرعکس 

  ا حاصل شده است.وصلت با احب ۀواسط باشند که بههم در ظل امر مبارک میندرتاً آن

مبارک ۀا سواد مرقومو ام:   

  

  :اینده مالحظه نمال علیه بهاء ،ه مهاجر جاسبیالجناب آقا ذبیح ،طهران

  روحی فداک

ارواحنا  ،هبه ساحت قدس مبارک حضرت ولی امرال ١٣۴۵ ۀحجذی ۴ ۀمورخ ۀمرقوم ۀعریض

بالیا و مصائب وارده بر آن حضرت از زجر و  .وارد و به لحاظ انور فائز ،الفدا تهلمظلومی

یال نفی و حبس در سبیل الهی و پریشانی و سرگردانی و دوری و مهجوری از دیدار اهل و ع

ولی از جهت دیگر  ،ر و احزان هیکل مبارک گردیدجمیع این وقایع سبب تأث ،و نور دیدگان

خوشا به آن ثبوت و استقامت و رسوخ که چون جبل آهنین مقاومت ظلم و عدوان اهل عناد 

این متانت و رزانت و صبر و استقامت موهبتی مخصوص است  و کین را فرمودید. الحق

ضایع نشود و  نفس خالص در راه حق ه به یقین تامو البتّ یدگان حقبرای خادمان و برگز

ق است که اثرش مفقود نگردد. پس ثابت و محقّ ،قدمی که در سبیل الهی برداشته شود

بالیای وارده بر آن حضرت چون به اسم حق االبد در بساط قدس  الی ،بوده و در راه حق

ه باشید و مطمئن ییدات الهیأمسرور و مستبشر به ت :الهی ذکرش دائم و باقی است. فرمودند

                                                             
  در نسخۀ اصل: صواب. .١



١٤٢ 
 

اعلی ۀدر مقامات مبارک .هبه عنایات رحمانی دعا نمایم که هر دو آرزوی شما تحقّق یابد؛ اوال 

از جهت فکر عیال و اطفال آسوده و مستریح شوید و ثانیاً اسباب راحتی و آسایش و اطمینان 

، ١٣٤٦جمادی االول ، ین زینقوم گردید، نورالدّاالمر مبارک مر خاطر فراهم گردد. حسب

  )آستانش شوقی ۀمالحظه گردید. (بند ١٩٢٧نوامبر  ٧

  

دعلی ناصری و فاق محم علی و فرار به اتّ اس و اقدامات شیخ حسینزَد و نخورد با سید عب ه راجع ب

  ه اخوی به طهرانال مرحوم سیف

ام پائین رفتند، به طوری که قبال ردند و به حمبعد از چندی که جمعی از احباب گول شیخ را خو

نشینی داشتند. دیگر به اصطالح شبمذکور گشت چون فتح کرده بودند، هر شب به دور یک

د عبگویی سخن میجویی و حقاس حقگو از راهمخصوصاً سیاء راند و نسبت به نوامیس و زنان احب

تصمیم گرفتم که در موقع مناسب او را به  رسید.کرد و به گوش بنده میهای رکیک میصحبت

 :وصال است. گفتم [ی]خانم در تکاپوکه یک روز مادرم به من گفت او با عالیهتا این ،چنگ آورم

احساس کردم درست  ،با فراست و ذکاوتی که دارم[من] .به چه دلیل؟ گفت که من دلیل الزم ندارم

باقر، رضا باقر،  خانم (علیعالیه ۀمردان خانواد فکر کرده بود و مترصد و مراقب شدم تا شبی که

فکر کردم چنانچه  ،باقر) بعضی به دلیجان و بعضی سر آب بودند باقر و رجبِ باقر، سلطانِ حسین

  کند. امشب بروز می ،سری باشد

مورد نظر رفتم و مواظب شدم. پاسی از شب گذشت و چون فصل تابستان  ۀشب به نزدیک خان سرِ

خوابیدند و شب هفتم ماه بود، دیدم یک نفر با لباس مبدّل آمد و نزدیک ی بام میمردم رو

شیرخوار خوابیده بود. قدری یواش صحبت کردند  ۀکه او با یک بچ در صورتی ،خواب رفترخت

مراجعت کرد. احساس کردم که طرف گفته است چون مهتاب است و اقوام  ،و از راهی که رفته بود

طور هم بود. مهتاب که غروب کرد، اند، ممکن نیست و همیننزدیکی آنها خوابیدهها در و همسایه

منظوره در خواب فرو رفت. فکر کردم  ۀبرگشت و آمد و در رختخواب رفت و بعد از انجام وظیف

ه را به کمک برداشتم و به البرادرم سیف ،آیم. فوراً به خانه رفتهخدمتش برنمی ۀی از عهدیبه تنها

رسیدیم. دیدم هنوز در خواب ناز هستند. فکر کردم خوب است یکی از بستگان  ق به محلاتّفا

جا نشستم و مرحوم اخوی در میان آبادی از قضاء عالیه را بیاورم تا حضور داشته باشند. بنده در آن
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 ام شرکت نکرده بود، پیداعلی که اصال در ساختن حمدابراهیم، فرزند مشهدی حسنفاقی محماتّ

شاً رو به فرار گذاشتکرد و نزد بنده آمدند و قضیکردم و  ١دیدشهاما ت ،ه را به او گفتم. او متوح

آقا دیگر کارت نباشد. قبول کرد و فریاد زد. چون علی ،به پای بام بیا و صدا کن بیدار شوند :گفتم

ه بودیم. از فریاد بیدار (شوهر عالیه) به دلیجان رفته بود، بنده پای پا و برادرم باالی سرش ایستاد

آقا باالی سرش ایستاده است. به مرحوم اخوی پرید و اخوی سرش را در زیر شد و خیال کرد علی

بغل گرفت و بنده کامال از خجالتش در آمدم به طوری که حال حرکت نداشت. دست به دست به 

ان ابراهیم شنید و در جواب ه را مشروحاً از زبعلی رفتند و قضیمشهدی حسن ۀتا خان ،دوش ابراهیم

(گاو نر) فردو چه هست که در آبادی ول  این مل :یدیعلی ببرید و بگواو را نزد شیخ حسین :گفت

ت ای بروز کرده بود. جمعیهپل (سلخ مشگون) یک چنین قضی ۀکرده است چون قبال هم در محلّ

ه بودند و بعضی آب دهان اآلن از دشت و ده قریب صد نفر زن و مرد، کوچک و بزرگ جمع شد

در منزل  ٢کوبیدند. جعفرقلیکردند و با بیل و تبر به درب خانه میانداختند و لعنت به شیخ میمی

خراب شده بیرون  ۀزهرمار از این خان :پدرم گفت .عمو :شیخ حاضر بود. پشت درب آمد و گفت

بیرون  :با عزت و شدّت گفت )دپدر بزرگ حاجی محم (کنند. عمو قربان بیا تا ببینی مردم چه می

من  ،عمو شما مردم را متفرق کنید :ثانی جعفرقلی گفت ۀدفع ،بیاید تا فالن فالنش کنیم. باری

خودم فردا سیاس را تنبیه مید عبد کس به خانه ق کردیم و هرکنم. مردم را متفراش رفت و سی

ۀاس را به خانعب د عبدالری کردند. ه پدر امجدی بردند و بستسی  

تواند حرکت کند و نمی :اش بیاید. گفتندعیال شیخ احوال برادرش را پرسید که به خانه ،فردا روز

دتقی بابی یاغی در سر آب، که پسرهای محم[فرستاد] بیاید. از طرفی شیخ نوشته به حکومت قم 

د عبیرفی مشهدبه طوری که مشرف به موت است و از ط ،اس برادر زن مرا کتک زدندشب سی 

نمود که اینها مقصودشان این بوده که آبروی شما  ٤دیدهرا تحریک کرد و ت ٣باعشتعلی و احسن

کمک  ،آیندحالیه باید مأمورین که می ،ایدام پایین رفتهاید و به حمکه تبری کردهچون ،را بریزند

  ز گوش مردم ساکت شود. که این صداها اتا این ،کنید اینها را بگیریم و ببندیم و جریمه کنیم

                                                             
  در نسخۀ اصل: تحدیدش. .١
  نهایت مغرض بود].اله مهاجر و بی[پسر عموی ذبیح .٢
  در نسخۀ اصل: اطباعش. .٣
  در نسخۀ اصل: تحدید. .٤
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ه روز نگذشته بود، چند نفر مأمور از حکومت قم و به کمک حضرات، پدرم و برادرم ضیاءال ٣و  ٢

کاری مفصل یعنی به پشت بعد از چوب ،اکبر) را دستگیر نمودنداکبر (استاد علیو عمو علی

تند یعنی دار. شب قبل مّ خوابانیده و گاو سر (افسار گاو) زدند و بعد با طناب به درخت آویخ

ط مرحوم اخوی به نراق فرستاده بودم و خودم در چهارباغ مشغول درو التّجار را توسمرحوم معاون

گشتم. ناگهان دیدم چند چیدن گندم بودم. ظهر شده بود و جهت نهار و رفع خستگی به خانه برمی

دِنفر محم آیند. بنده می [ی]ابا به دستگیربدعلی و اسماعیل علینصیر، میرزا علی، مش محم

ید یهرگاه بیا :پشت عمارت برگشتم و گفتم ۀبه طرف قلّ ،موضوع را فهمیدم و به طرف کوه سیاه

ترسیدند و پیش نیامدند. فاصله  ،داشتمزنم و دست به طرف چوب لباسم بردم. چون ششلول میمی

وجدانی خود شدند  ۀرفتند و مشغول وظیفپیدا کردم و از کوه باال رفتم و آنها برگشته به طرف دیگر 

دعلی آوردند و التزام گرفتند که هرگاه قلم رضا را با فرزندش آقا محمو فرستادند مرحوم مّ غالم

  م کرد. یها (آشوب) خواههها چهچ ،به همراهی ما ،به کاغذ بگذارد

چند نفر  ،سب تکلیفدانستند مرحوم اخوی به نراق رفته است جهت اطالع و کاز طرفی چون می

 ۀاو فراراً به طرف خان .بابی را بگیرید :گفتندباالده رفتند و با فریاد بلند می یجلو راه نزدیک آسیا

رضا رسید. گفتم مرحوم مّ غالم ۀها از چشمشان پنهان شد تا به خانعمه رفت و در میان درخت

ها و باغچه پائین آمدم. از داخل باغ امبنده در سر کوه بودم، نزدیک غروب از کوه به طرف خانه

کشند. دور خانه کشیک میه ید که بیپسرهایم کجا :خوانددیدم مادرم به صدای نوحه زمزمه می

عمه او را  ۀه کجاست؟ گفت رفته است و به خانالسیف :پرسیدم .خود را به مادرم رسانیدم ،باری

 ،دسید محم .هم خوشحال و مطمئن شدیم ی بادعلی ناصری آمدند. سه نفرفاق محمفرستادم. به اتّ

خواهند ما گوید بیایند، کاری به کارشان ندارم. فهمیدیم میشیخ می :گفت[و] آمد  ،هاپدر غفاری

  خبری از آنها نداریم.  :د. مادرم گفتنرا گول بزن

قیفند و مبلغی اکبر) تواکبر (استاد علیفاق عمو علیبه اتّ :گفت ،ه جویا شدیماز پدرم و ضیاءال

های عروسی هر دو را به واران بردند و گرو گذاشتند و مبلغ نمایند. باری فرشجریمه مطالبه می

دعلی و مرحوم سیفیکصد تومان پول نقد به مأمورین حکومت دادند و سه نفر، محمۀه و بندال 

های یسوراخ جنّ تفنگ جهت احتیاط برداشتم و سفارش کردیم که تفنگ را در ۀیک قبض ،نویسنده

ها بیایند تفنگ را زیر چادر بگیرند و به خانه بیاورند. یک عدد قوری گذاریم. فردا زنسرچشمه می
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دان برنجی، یک استکان، قدری قند و چای و نان و پنیر و غیره در یک عدد توبره یعنی توشه

قم وارد و در ابرقو در  شب به ،به طرف کرمجکان و از کله قبادبزن ،بید ۀگذاردیم و از طرف مزرع

کردند. همراه ها به طرف طهران حرکت میی اطراق و نصف شب مکارییسرابام کاروانپشت

های چهارپاها، قاطر، یابو و االغ حقیقتاً از گیر ها پیاده در شب با صدای زیر و بم زنگمکاری

 شدیم. به سراغ محفل شب و چهار روز وارد طهران  ٣دشمن به سالمت منزل به منزل رفته و طی

در زیر چادر محفل منعقد شده  ،هچهارراه پهلوی و امیری  ،مرحوم باقر ُف ۀروحانی رفتیم و در خان

بود. قضیه را مشروحاً معروض داشتیم. در این موقع کودتا شده بود و شهر و تشکیالت دولت هنوز 

  منظم و صورتی به خود نگرفته بود. 

آباد بروید و بخش ۀشما چند روزی به قری :حضور داشتند و فرمودند جناب مّ بهرام اخترخاوری

ی کرد و یمشغول هندوانه جمع کردن شوید و هندوانه بخورید تا به شما خبر بدهیم. خودش راهنما

 آباد رفتیم و مشغول شدیم. در آن وقت اتومبیل وجود نداشت و با شتر بارها تا شهرها حملبه بخش

دادند به شهر آمدم و به محفل روحانی رفتم. آنها صالح دیدند اقدام به شد. روز ششم خبر می

 ه و وزارت کشور شود. بنده بلد نبودم بنویسم. محفل دستور دادند آقای نیر شکایت به وزارت عدلی

ه بودند، عریضه ۀای قمصر کاشان که عضو ادارهمایون از احبها را نوشتند و به بنده دادند و مالی

جواب کردم. وزارت  ۀربوطه دادم و رسید گرفتم و مطالبها را به دوائر مکردند تا عریضه ییراهنما

ه فوراً تلگراف به عدلیل  ۀعدلیقم کرد و یک حکم کتبی هم به خودم دادند. وزارت کشور معط

که لباس کار کشاورزی را پوشیده گذاشتند. چونرفتند و وقعی به شاکی نمیکردند و تفره میمی

  به منزل رفتم.  .ودمب

که حالیه سینما [بود]  ١بریساالر خلعتپسر سپه ۀخان در خان بختیاریقلیوزیر کشور حاجی علی

. چند نفر ٢شتدو درب دا[و آن خانه]  ،زار و کوچه برلندر خیابان اسالمبول، چهارراه الله ،است

اجازه وارد خانه نشود. خودم را دیگر چاتمه زده و مواظب بودند کسی بیها را به یکقراول تفنگ

ها و قراوالن به جلو اطاق وزیر کشور انداختم و فریاد زدم که وزیر متوجه شد و جلوی از میان تفنگ

 :گفت ،لری بلند که صدایش درشت بود ۀنشسته بود. صدایم را شنید و مرا دید و به لهج یدرب ارس

                                                             
  در نسخۀ اصل: خلعت پسری. .١
  در نسخۀ اصل: دارد. .٢
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درب اطاق نزدیک خودش آورد و  یرستاد بنده را جلوبلَه بیا بلَه بیاد. از نزد خودش یک نفر را ف

از شیخ جاسبی.  :عرض شد ؟از چه :گفت .شکایت کردم ۀعریض :چیست؟ عرض کردم :سوال کرد

کشور رفتم. به حکومت قم تلگراف  ۀکنم. فردا به وزارتخانبه وزارتخانه بیا سفارش می :جواب گفت

  کردند و یک پاکت هم به خودم دادند. 

کند. یک شب دعلی سرما خورده و تب و لرز میآباد شدم و دیدم محمبخش ۀقت رواندر این و

ه را جهت تعقیب قضیه فرستادم تا چنانچه الزم شود در قم باشد. در الماندم و مرحوم اخوی سیف

دعلی را سوار االغ کردم و به راه قم حرکت کردیم. سه قم کوتاهی و نفوذ آخوندها مانع شد. محم

سرا پیاده نموده و در اطاقی خالی از دعلی را در کاروانر راه بودیم تا وارد قم شدیم. محمشب د

تلگراف  :فرش خواباندیم و خودم بعد از رفع خستگی به عدلیه و حکومت مراجعه کردم. گفتند

االسالم فردا روز دیدم شیخ ،وزارت که آمد به نایب حکومت جاسب نوشتیم که شیخ را حاضر کنند

رین کروگان را به قم وارد کرده و با جمعی سادات ولگرد و نفر از معم ٣٠ارانی جمعی قریب به و

ه نمودند و به عدلیه آمدند و ادعاهای الاند و فریاد از دست ذبیحهای آقایان ریختههخدمه به خان

ات آقایان علی حاضر شود و جواب شکایباید شیخ حسین[که] کردند. جواب شنیدند اساس میبی

  یم. ینمابعداً شما هر شکایتی دارید رسیدگی می ،را بدهد

چون ذبیح :الممالک بود. حسن بال جلو آمد و گفته شیخرئیس عدلیهایم ه به فرقم زده، چشمال

ت متراخم های شما از طفولیچشم :کور شد. رئیس با دست خود پلک چشمش را باال گرفت و گفت

ابود. استاد حسین نجاند. شکسته[را] سرم  ،سرم زدنده چون ب :اس) جلو آمد و گفتر (پدر استاد عب

 جوادِ  ۀزوج ،ت سرت کچل بوده است. بعداً مریم عباسدر طفولی :کاله از سرش برداشت و گفت

به شما  ،فایده ندارد :اند. باالخره رئیس را منفصل نمود و گفتشوهرم را کشته :آمد و گفت ،هاشم

های علی حاضر شود و جواب شکایات آقایان را بدهد و در آن وقت به شکایتشیخ حسینگفتم باید 

  کنم. همگی رسیدگی می

علی . در این موقع خبر رسید که جناب حسنبه جاسب نزد پدرم نوشتم ،وقتی که وارد قم شدیم

درویش، پدر محمرا  دمهدی (عم مدی) مرحوم شده است. چون مأمورین حکومت اودعلی و محم

اذیدمهدی نوشتم که نعش او را به قم بیاوردت و جریمه نموده بودند، به محم، ا قبول نکردام، 

عمو  دعلی از این جهت رنجید. مهدیِاپلوس) شیخ بود و محمچهای (که بعضی اوقات لهچون



١٤٧ 
 

و ترسید و االسالم فحش مذهبی داده بودند اکبر) را در کوچه به تحریک شیخاکبر (استاد علیعلی

اما  ،ی کردیوفاگیرم و به طهران رفت و بیروم و جرمم را پس میبهانه کرد که من به طهران می

آباد کار کرد تا جرمش را اکبر) در بخشاکبر (استاد علیالعاده مؤثر بود. عمو علیوجود پدرم فوق

  پس گرفت و به جاسب بازگشت.

شخصاً خودش باید حاضر  :لی هستم. جواب گفتندعمن وکیل شیخ حسین :السالم گفتاباری شیخ

ند. خواستند مأمور جهت جلب او بفرست .میکنمأمور جلب او را روانه می ،شود و چنانچه حاضر نشود

االسالم ملتزم شد چنانچه تا سه روز او را حاضر نکند، مأمور جلب روانه کنند و به جاسب شیخ

بسیار کار مشکل بود. باری شیخ به  ،ای مشروطه بودنوشت که موضوع از این قرار است. چون ابتد

ه نفر مذکور را به قم اعزام نمود ٢العابدین تا ورجان آمدند و علی و آقای زینفاق مشهدی حسناتّ

  . ین بیاورید و بنویسید تا من بیایمیه را از خر شیطان پاالشما بروید ذبیح :و سفارش کرد

بنده را به داخل صحن حضرت معصومه لب ایوان منوچهرخان  علی به قم وارد شدند ومشهدی حسن

که ما بد کردیم و و اندرز و تهدید از شیخ و تشویق به این ١هظبردند. چهار ساعت تمام به موع

جناب  :بنده گفتم ،رویم. باریام خودمان میهمه به حم ،رویمبه جاسب که می ،اصالح کنید

ایم که کار زدهاس دست به اینیری از حرکات سید عبما جهت حفظ آبروی شما و جلوگ ،مشهدی

حال مختارید بنویسید شیخ بیاید. نوشتند و شیخ از ورجان  ،ایمبه این خسارت و صدمات گرفتار شده

پنبه وارد شد و فوراً به عدلیه خبر داد که من آمدم باغ ۀحاجی کمال ورجانی در محلّ  ۀبه قم و به خان

  فرستم. به جاسب می ،کنم و همه را صلح دادها حاصل میو خودم رضایت حضرات ر

ه بدر منزل حاجی کمال بعد از مذاکرات زیاد، قرار مصالحه داده شد و با افتخار و سربلندی  ،باری

همایون ی وقتی که در طهران در خیابان بابرفیق بودیم. حتّ ،جاسب رفتیم و مدّتی تا شیخ زنده بود

العاده به ولی فوق ،مریض بود .ش رفتماپرسیبه احوال ،منزلش بود خانهیک اطاق و یک صندوق

 ۀمرحوم شد و در درواز :ش رفتم، گفتنداسیرپولکن فردا روز مجدّدًا به احوال ،من محبت نمود

  العباد.  برب ،آباد مدفون شد و خدا رحمتش کندخانی

                                                             
  وعضه.در نسخۀ اصل: م .١
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جمله در دشت من .رت رفته بودفصل بذرکاری بود و از خرمن و محصول به غا ،وقتی وارد شدیم

ین صیفی کاشته بودم و کدوهای بزرگ داشت. کدوها را سید شنگول وارانی تریاکی با چاقو یپا

که کسی نفهمد پوست یهای کدو را بیرون آورده بود به طورو تخمه وار در آورده بودگرداگرد حلقه

  .آن را به جایش قالب کرده بود که معلوم نشود و تمام پوسید

که شبی تا این ،فاق حضرات به جاسب رفتیم و رفیق بودیمگفتیم پس از اصالح در قم به اتّ ،باری

به در منزل دختر سیرفتند و مقداری لباس او را بردند.  ،١زن ابراهیم خلیل ،ه هرازجانید ماشاءال

د ماشاءالبانه آمدند و چند نفر را فاق چند نفر به کروگان شه و میرزا آقای هرازجانی به اتّپسران سی

علی که سوءظن داشتند، دستگیر نموده و به هرازجان بردند و محبوس کردند. خبر به شیخ حسین

هرازجان جهت  ۀبا چوب و چماق به قری[را] جمعی  ،العاده برایش گران آمدرسید و این عمل فوق

ه را هم بودم. عاملین قضی  جمله خود بنده هم جزء آن افرادشدگان اعزام داشت و منخالص توقیف

مغلوال به کروگان جلب و فوراً به درخت بسته و چوب کرد. پدرانِ پسرها به شفاعت آمدند و آنها 

  احترامی و توبیخ کرد و به حکومت قم شکایت کردند. را هم بی

٢ ای (نام یک ده)الدّولهء از نوهحکومت معز مهمانی الدّوله را مأمور رسیدگی و اصالح کرد. معز

کرد و رشوه داد و به شکایت سادات هرازجان وقعی نگذاشت و پسران سید ماشاءاله و میرزاها 

شبانه به مشهد قالی رفتند و به ماشاءاله خان کاشی متوسل و ملتمس شدند و تشویق و تحریص 

سب میگذشت یک نفرشان به جا ٣نحسینمودند. در صورتی که چند سال از دزدی و یاغیگری نایب

نیامد چون مراقب بودیم. باری التماس و تشویق سید و راهنمائی های آنها باعث شد که به جاسب 

آمدند و تمام کروگان را غارت کردند به طوری از قبل مذکور شد و در همان دفتر خاطرات ذکر 

  شده است. 

 ،ارزاق ۀدر ادار ازخانهرئیس خب  ،خانسلطان یوسف ۀوسیله بعد از فوت مرحوم شیخ، بنده ب ،باری

مربوطه منحل شد و بنده به جاسب جهت سرکشی رفتم و  ۀادار ١٣٠۴مشغول کار شدم. فروردین 

رحمت  ۀعذاب باطن[و] مراجعت نمودم و دوباره مشغول اداره شدم و گرفتار عمل نابهنجار ظاهره 

                                                             
  [ابراهیم خلیل، برادرزن ارباب حسین محبوبی بود]. .١
  [احتماال منظور روستای نایه است]. .٢
  شمسی برای غارت به جاسب آمده بود]. ١٢٩٠حسین حدوداً سال [نایب .٣
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ند. یکی از شدم که شرحش از پیش گذشت. مغرضین بنده را به تهمت قتل شبان قمی گرفتار نمود

مواهب بیکران از صدها عنایات التحصی که در اثر دعای مبارک که فرمودند در مقامات علیا دعا 

توانم شکرش نمی ۀنصیب بنده شد که از لسان قاصر بنده از عهد ،ق یابدنمایم که هر آرزوئی تحقّ

یا عینک به چشم  ی یادداشت کرده باشم ویکه در جابرایم که بعد از هفتاد و پنج سال بدون این

  . یادم هست ،بزنم

آید و در این تمام این مطالب از حافظه به نوک قلم می ،باشدمی ١٣۴۴که پنجم فروردین  [امروز]

 الحمد .ه بلکه صد هزار شکر به دربار عظمتش سزاواره و شکراً لبندد. حمداً لصفحه نقش می

عمته المشکور و الموفورالنّ ١هه من هذل، ذنوب. ٢ بحق ٣ رب غفور کل  

  

  العلماراجع به شیخ عبدالمجید صدیق

و شرحی مطالعه کردم. به خاطر رسید در [را دیدم] عکس مشارالیه  ،در جلد پنج مصابیح هدایت

خاطرات خود مذکور دارم. در سحرها  ۀجاسب حضورشان مشرف و آنچه دیدم و شنیدم در گنجین

و مناجات بود. مجذوبانه بعد از صرف صبحانه به گردش و مشغول تالوت آیات  ٤خاستزود برمی

رفت و بسیار شایق بود با اشخاص عالم باسواد صحبت کنان به سرچشمه میزمزمه ،در باغ و بساتین

  جمله این شعر را:من ،خواندکند. اغلب اوقات اشعار می

  رم بپای خار زاــتبلبل بگفت از عشق گل گش        ر از جانب گلزار زار ــدوشینه هنگام سح

گفت ای بینوا تا کی کنی شهناز زا  رناگه تذروی خوشنوا از دامن کُهسار زار         برجست  

  الی آخر. 

با اشخاص باسواد صحبت کنیم.  یفاق برویم دهات سفلاتّ به :گفت ،دتقیمحم ،یک روز به پدرم

مذهبی کردند.  ۀمصاحب ،آقا رضا مهاجرپدربزرگ  ، ابوتراب آرانیفاق به قریه زُر رفتند با مّاتّ به

نمازم از نان خوردن پیشوا و پیش :ولکن اظهار داشت ،تصدیق کرد [را] آشیخ ابوتراب مطالب

                                                             
  در نسخۀ اصل: هذا. .١
٢. .در نسخۀ اصل: به حق  
٣. د ذبیحتولبوده است.شمسی  ١٢۶٧ه مهاجر سال ال  
  خواست/نسخۀ اصل: برمی در .٤
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سواد خواندن داشت.  ،سیدی بود نراقی .وسقونقان رفتند ۀفاق پدرم به قریاتّ افتم. روز دیگر بهمی

. در بین صحبت سید نسبت به امر مبارک با او مشغول صحبت تبلیغی شدند .کشی بودشغلش تخت

العاده عصبانی شده او و به نام حضرت و حضرت عبدالبهاء توهین نمود. آقا شیخ عبدالمجید فوق

ه خنّاق به گلویت بریزد و در این حال دست پدرم را گرفت و به لء اشا نإ :رد و گفتکرا نفرین 

کش ردند. طولی نکشید خبر آوردند سید تختکروگان آمدند. بعد از چند روز از جاسب تشریف ب

 ٢هزنش به دستور دوستانش قدری گرد جهت اسکات درد به پای دندانش ریخت ،دندان کرده ١ددر

  و خفه شد و مرد. 

 در طهران با جناب استاد ابراهیم عبودیت مالقات و صحبت از شیخ عبدالمجید به میان آمد. جناب

ا عیالم طبق معمول رفت ماده گاو را بدوشد و شیر آن ر ،ان بودندچند روز در قمرود مهم :فرمودند

نمود. زد و مناجات و مثنوی تالوت میبیاورد صرف صبحانه شود. جناب شیخ باالی ایوان قدم می

من  .زد که آرام شود و شیرش را بدوشدعیالم صدایش بلند شد و با چوب ماده گاو را کتک می

دهد. گاو شیرش را نمی :جواب داد ؟ایصدا راه انداخته و ه سرطلعت چه شده که این هم :گفتم

 نیتت را تغییر بده تا گاوت شیر بدهد. قریب ده دقیقه طول ،خانم :شیخ از باالی ایوان صدا زد

ت مگر چه از خاطر :به عیالم گفتم .نکشیده بود که عیالم آمد توی اطاق و بادیه شیر مثل هر روزه

در پیش خود فکر کردم این مرد چند روز است اسباب زحمت است و  :گذشته بود؟ جواب گفت

یک ماه دیگر  ت کردم خدایا گاوم شیرش را بدهدهای آشیخ را نیوقتی شنیدم صحبت ،رودنمی

  خیالم از جهت گاو راحت بود. ،ما بود ۀقدمش بچشم. بعداً تا در خان ،بماند

  

  

   

                                                             
  در نسخۀ اصل: در. .١
  در نسخۀ اصل: ریختند. .٢
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 ه مهاجرجناب ضیاءال  

 

ه مهاججناب ضیاءالر، پسر سوبود. تقریباً دو سال قبل از  )هابزرگ خاندان مهاجری(دتقی م محم

شمسی به  ١٢٧٠صعود جمال مبارک در سال 

 ١٣۵٧ ۀو چهار سال بعد از فتن آمددنیا 

رو گو و خوش. او فردی بسیار بذلهکردصعود 

 ۀبلند و رشید بود. از هم قدّ[دارای] و 

نساءخانم برادرها بیشتر عمر کرد و با فاطمه

ازدواج نمود و  )اکبردختر دائی علی(

پسر بود که پسر اول  ٧حاصل این ازدواج 

  . کرددر جوانی در جاسب فوت  )هالبدیع(

در کروگان و احمدآباد نراق (کلنگه) او 

دعلی ناصری و علی بیشتر به همراه محم

نراقی و امیر شیرازی مشغول به کشاورزی 

کرد و در کار کشاورزی ها اجاره کرده بود، کار میکوئه که از وسقونقانیبود. زمانی هم در مزرعه 

  شد. گفتند که اگر از لحاظ بدنی سالم بود، اعجوبه دوران میدرجه یک بود. همه می
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 ه مهاجر جاسبی خاطرات جناب ضیاءال  

  سایت سیارونبه قلم وب

  

ین کاشی، شرور معروف برود و از حسگیرد که به جنگ نایبعلی تصمیم میزمانی شیخ حسین

آیی؟ کافی نفر در اختیارت بگذارم از پس این کار بر می ۀپرسد که اگر به اندازه مهاجر میالذبیح

نفر دیگر از اهالی جاسب حاضر به نبرد  ٧٠ه و اله و فرجکند و به همراه ضیاءاله قبول میالذبیح

سین را دستگیر کنند و به جاسب بیاورند. ولی از بخت بد حپوشیده که نایبشوند و رخت رزم می

ه در حالی که زخمی شده بود به همراه النمایند و ذبیحای فرار میجنگ مغلوبه میشود و عدّه

ه و فرجضیاءالالگیرد که با دست خود ذبیححسین تصمیم میشوند و نایبه دستگیر میه و بقیه ال

ه را تنبیهو ضیاءال گویند که اینها آورد، به او مید. وقتی چاقو را در میکند و گوش آنها را ببر

هبچیآشنا ۀمجازات نکنید و او چون سابق ،دتقی هستندهای محمدتقی را داشته است، ی با محم

  شود.منصرف می

و در فضل و بخشش و دست  ،که عیالوار بود و چندان وضع مالی خوبی نداشته با اینضیاءال

بازی معروف بود. زمانی که رضا شاه به جنگ لرها رفته و آنها را شکست داده و اسیر کرده بود، دل

همه برای  ،هاهد لر با مادر و بچ کند. یک نفر به نام محمچند نفری از لرها را به جاسب تبعید می

مان گرفتن، دشتون کردند و بعداً بعد از سر و ساه زندگی میضیاءال ۀچند سال مهمان و در خان

  گردد.شود و ایشان به لرستان برمیکه امور آرام میکند تا این(دشتبان) شده و در کشاورزی کمک می

داری و تجارت و تعامل با مردم نمونه بود. معموال چون راه رفتن برایش مشکل ی و مردمیدر خوشرو

د گرفته بود. وقتی کسی از دور پیدا ی االغ او هم آداب انسانی را یاشد و حتّبود، سوار االغ می

پرسی که تعارف و احوالایستاد تا آن شخص برسد و بعد از ایناالغ خود به خود می ،شدمی

  فهمید که چه وقت باید حرکت کند.شد، میضیاءاله تمام می

حقیر ه بارها و بارها در کروگان و واران و هرازجان و وسقونقان مورد حمله و توهین و تضیاءال

کردند طور توصیف نمایم. آنها که به او حمله میه دانم که چوالیتی خود قرار گرفته بود. من نمیهم

کردند که او ظاهراً از یک پا علیل است و بدون عصا زدند، پیش خود فکر نمیو او را کتک می
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با سنگ و چوب  ،اشدت برده بی از انسانییای بوقادر به راه رفتن نیست. آیا هیچ انسانی اگر ذره

او کتک نخورد. نوکرهای شیخ  ۀکس در جاسب به اندازکند؟ هیچبه چنین شخصی حمله می

علی آنقدر او و پدرش را زدند و او را با پا از درخت آویزان کردند و کتک زدند که بیشتر از حسین

ه را نیز فت. ضیاءالرهمسایه می ۀاو تا خان ۀیک ماه در رختخواب قادر به حرکت نبود و صدای نال

به آن شد که از  کار منجرکاری با یک پا از درخت آویزان کردند اینهمچون پدرش بعد از چوب

یک پا علیل شود و تا آخر عمر نتواند بدون عصا راه برود. حضرت عبدالبهاء در لوحی خطاب به 

ر در ملکوت ابهی عزیز ب و چقددانی که چقدر در نزد عبدالبهاء مقرنمی«فرمایند که: او می

  :»هستی

اکبر، جناب آقا قاسم، جناب آقا علی، جاسب، جناب میرزا عبدالمجید فروغی ۀواسطه ب

دعلیجناب آقا ضیاءاله، جناب آقا محم، ه االبهیعلیهم بهاء ال  

ههوال  

 روحی له الفداء و ،شکر کنید خدا را که تأسی به حضرت اعلی ،ای یاران عزیز عبدالبهاء

جام بال نوشیدید و زهر اذیت و جفا  .نمودید ،نفسی ألحبائه الفداء ،اقتدا به جمال مبارک

به کمال روح و ریحان چوب و دگنک و ضرب و کتک نوش جان فرمودید. هنیئاً  .چشیدید

ولی فیض اعظم  ،این جام نهایت آرزوی خاصان بود و این صهبا غایت خواهش اولیا .اًیئمر

این تاج گرانبها را بر سر شما نهاد تا بدانید که چقدر مقربید و معزز و یقین و الطاف مبارک 

  کنید که در ملکوت الهی عزیزید و در نزد عبدالبهاء یگانه دوست باوفا. 

  و علیکم البهاء االبهی

  ع ع

  

ت و استقامت و ایمان احباءچقدر دوست داشت که داستان فداکاری و آزار و اذی ه نوشته شودال 

به او گفتم که  ،و به خاطر سپرده شود و در یادها بماند. یک روز منزل ما بود و بعد از ذکر خاطرات

هم  آمد و باپائین می ۀباال به محلّ ۀدوست دارم که این خاطرات را بنویسم. برای چند روز از محلّ

کرد. چه ریف میسال نداشتم، تع ١٠زیر درخت نشسته و با چه شور و شوقی برای من که بیشتر از 

وقت فراموش هیچ ؟ه بگوید و توضیح دهدها مطالبی را برای یک بچ کسی حوصله دارد که ساعت
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چقدر جالب و  ،کرداکبر را تعریف میکنم که وقتی داستان کتک خوردن خودش و استاد علینمی

  .گفتبا خنده می

ی و در به دری از دسترس خارج یابه ج ها بر اثر گردش روزگار و جافانه خیلی از آن نوشتهمتأس

ای جاسب، داستان ولی داستان احب ،خاطرات استنیمه ،شده و از بین رفته است و آنچه باقی مانده

ای خراسان و یزد و زنجان و تبریز و شهرها و دهات دیگر ایران در مقیاس کوچکتر است. احب

داستان تقابل حق قتی استقامت و شهامت آنها را انسان و و جنگ نور و ظلمت است. و ناحق

  فرمایند:اند که بال بکشند، میافتد که گویا خلق شدهبیند یاد این بیان مبارک میمی

فطوبی لهم ثم روحا  .عزتک یا الهی انّی متحیر فیهم و ما ظهر منهم فی سبیل محبتک فو«

و اظهرت  کأنّک صنعتهم لحبک و اصطفیتهم لجذبک و القیت فیهم روح امرک … لهم

  ».لهم جمال احدیتک

ها قرص و محکم بر نماد استقامت آنها است، مثل آن کوه ،جاسب ۀفلک کشیده های سر بکوه

ای که اکثریت دورو و ایمانشان پابرجا بودند. بیدی نبودند که با هر بادی بلرزند. در میان جامعه

جال بود. باید دید الرمعروف قحط ار دنبال منافع شخصی و راحتی دو روزه و به قولدروغگو و مکّ

ی از جان ی را به جان خریدند و حتّیکه جمال مبارک چه اشخاصی را مبعوث کرده است که هر بال

ه و تظاهر و انکار بدهند و از ایمان خودشان ولی حاضر نشدند که بد بگویند یا تن به تقی ،گذشتند

  دست بکشند.

کردند،ه را چوب کاری میوقتی ضیاءال شناس را آوردند. از او پرسیدند که دعلی یزدانجناب محم

که اسمش با این .خورمبا روح و ریحان کتک می :خوری؟ گفتکنی یا کتک میتوبه می

گفتند. از زمان آدم تا خاتم  افرادی از آن به بعد همه به او جناب روح و ریحان می ،شناس بودیزدان

هبا چنین روحیای همچون ضیاءالی یجا ه بسیار کم دیده شده و داستان فداکاری آنها نیز معموال

  ثبت نشده است.

عین(های آخر عمر در شهر گرگان پیش عروس و پسرش ه در سالضیاءالبود. روز آخر پس از  )هال

باید کمی دراز  ،که حالم خوب نیستمثل این :گویدمی )عروسش(خانم صرف غذا، به اشرف

بعد از دراز کشیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد  ،که نسبتاً شاد و خوشحال بودبکشم و در حالی 

  و داستان معروف مولوی را به تصویر کشید:
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  هم چو گل در باخت سر خندان شاد   پس در آن دم شد دراز و جان بداد      

  مد با احدـان پــاک احـــا ابد         هم چـــو جــــده بـــــا او تـــد آن خـنـــمان

شتر ت نادانان و گرگان جاسب به او حمله کردند و آثار آن حمله تا آخر عمر باقی بود. بیدر طفولی

آنها قرار  ۀنما زندگی کرد و همیشه در چهار فصل مورد حملسال در میان گرگان انسان ٨٠از 

ان به جهان پنه خونش بودند و در نهایت در گرگان رخت از این دنیا بربست وه تشنه ب .گرفتمی

ی به شتافت و در اعلی طبقات جنان مأوی و منزل گرفت. ولی باز گرگان دست بردار نبودند و حتّ

داستان استقامت و فداکاری و از  ،او حمله کردند و آنچه امروز باقی مانده است ۀمزار و مقبر

دی و دوستان و های بعای نسلنظیر او با مردم بود که بری و تعامل بییخودگذشتگی و خوشرو

  بازماندگان سرمشق زندگی خواهد بود.

ادی غصب شد و آن را عبدالعلی حدّ ،ادی و بعد پسرشعلی حدّصادق ۀاو در جاسب به وسیل ۀخان

اند و با خیال راحت در آن تصاحب کرده

ها تقصیر این بیچاره .کنندزندگی می

ها و مراجع عظام در ت اسالمندارند، حج

اند م و مشهد و نجف فتوا دادهق ۀعلمی ۀحوز

که مال و جان و هستی بهائیان بر طبق 

هرچه  ،اسالم عزیز حالل است[قانون] 

دارند بگیرید و ببرید و بخورید، حاللتان 

   باشد و نوش جانتان.

ه التوانید بعضی از فتواهای آیتبرای نمونه می

شود، مطالعه نمایید کامل از او یاد می که در بین خیلی از مراجع به عنوان عارف را بهجت یعظمال

جا بوده ه ، چقدر ب١»علما جز ذهب مذهبی ندارند«فرمایند که: تا بدانید که وقتی جمال مبارک می

پرسند کیست آن کسی که این خانه را با وقت از خود نمیاند، هیچا را غصب کردهاحب ۀاست. خان

ی را وارد این خانه کرده است؟ چه ین زیباخون دل ساخته است؟ چه کسی این جوی آب به ای

                                                             
  .١٤١کتاب مستطاب ایقان، ص  .١

ه مهاجر در جاسبمنزل ضیاءال 
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ل مختلف فراهم آورده است؟ چگونه تمام اینها مفت به دست ما رسیده است؟ یکسی این همه وسا

اصال مهم نیست، مهم این است که خیالمان راحت است. صاحب اصلی را که زدیم و فراری دادیم 

دنیا پراکنده کردیم و جرأت  ۀرا هم به چهارگوشهایش ه و نوهجا فرستادیم که برگشتی ندارد. بچو آن

ه به آنها، آنچه البتّ ۀاعتراض هم ندارند و اگر هم اعتراض کنند گوش اگر گوش من و ناله اگر نال

ها را ها را خراب و بعضیها را تصاحب کردند و بعضیی نرسد فریاد است. آری بعضی خانهیجا

  ه جا گفته مولوی:سوزاندند. هر کاری توانستند کردند. چه ب

  تر استعاشق چنین اولی ۀرا ای پیل مست         خان خوش بسوز این خانه

های عجیب شدم. خانه ۀوارد جاسب و این محلّ ۵٧ ۀچهارده سال بعد از آن واقعه هولناک و فتن

اء و مخصوصاً شهداء که بعضی خراب و ویران و بعضی سوخته و از بین رفته و بعضی تصاحب احب

جا که ا مورد ضرب و شتم و آنجغد شده را یک به یک از نزدیک دیدم. اماکنی که احب ۀالنو 

ام و مدرسه و گلستان جاوید را که خون آنها بر خاک ریخته شده بود، از نزدیک زیارت کردم. حم

یخاکی تبدیل شده بود، تماشاگر شدم و لوازم و وسا به تلوشه ه که هنوز در گل کار و زندگی روزمر

ها پراکنده و شکسته بود، از نزدیک دیدم و با حالت حزن و اندوه بسیار در ضمیر خیال و کنار خانه

اء آفرین گر وقایع حال و گذشته شدم و به استقامت و فداکاری و از خودگذشتگی احب و ظاهر نظاره

  د:فرماینگر این بیان مبارک در کلمات عالیات شدم که میگفتم و از ته دل زمزمه

را که و کنم تندا می ،در این وقت که دموع از خدَّم جاری و دم حمرا از قلبم ساریست«

ه ی تا از همه مقطوع شود و بیخود مشغول نماه قلب حزینم را از غیر خود غافل گردانی و ب

سلطان است اگرچه  ،تو هرگز نگسلد و مقبول تو هرگز مردود نشود ۀزیرا که بست ،تو دربندد

عباد شود و منصور است اگرچه نفسی او را یاری ننماید و محبوب است اگرچه محکوم 

  .»[...] مردود باشد
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 ١٩٧٧ه مهاجر در سال خاطرات شخصی و شفاهی جناب ضیاءال  

)سالگی در شهر طوس ٩٠نزدیک به  در سن(  

 

ای دارم که باید تعریف کنم. یک روز صبح زود چند خاطره

به در منزل ما آمد و ما را  ،خانم جواهر ،رضاعروس آغالم

رضا، عمو صدا زد که عمو را کشتند. ما به میرزا غالم

ام بود. پدرم رفت و من هم با هچون شوهر عم ،گفتیممی

رضا خون رفتم. در جلوی منزل آغالم ،ه بودمکه بچاین

دیدم  ،زیادی ریخته و یخ بسته شده بود. به داخل خانه رفتم

العابدین و حاجی درویش و پدرم زینعلی، مشهدی حسن

رضا زده اره به سر آغالمبندی هستند. با غدّمشغول زخم

بودند. مشهدی محمرضا شوهر خواهرشان بود. عموهای من بودند و آغالم ،ابدرضا و عبدالوه

  چون بهائی بود و آنها مسلمان بودند. ،آنها شبانه آمده بودند او را بکشند

اره از زیر نمد پیدا بود. آنها آمدند و نمد روی دوشش بود و قدّ .اب آمدبدالوهجا بودم که عمن آن

رضا را روی خر گذاشتند تا به قم ببرند. آقامیر وسقونقانی را هم گرفته بودند تا به واران ببرند. آغالم

بود که  ابوالقاسم نامی دیدند مردنی است پس او را برگرداندند. در بین راه هم مّ ،وقتی رسیدند

ت بر امر داشتند و شبانه درضا خیلی ضدیاب و مشهدی محمکرد. عبدالوهبه او سنگ پرت می

رضا را به دفعه شبانه از طرف دولت آغالمقمری یک ١٣٠٠رضا را داشتند. سال قصد کشتن آغالم

  منی بود. ١٧  زندان قم بردند که دو سال زیر زنجیر

خواستند به عموی آقا جمال طالق میرضا بود را بیخانم آغالم ام خواهر خودشان کههعم ۀخانواد

ریسی جا ماندگار شد. چرخشبانه همراه یک نفر از راه گدار به قم رفت و آن هعم ،بدهند. برای همین

رضا خودش تعریف آغالم داد.رضا غذا میخرید و در زندان به آغالمکرد، یک نان سنگک میمی

 ۀخوانم و همسال در زندان ماندم و خسته شدم، گفتم من لوح ناقوس می ٢کرد، من وقتی می

را خواندم  »هو یا من هو هو یا من لیس اَحدٌ ا هو سبحانک یا«زندانیان هم پامنبریش را بکنید. 
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ها این صدا را بلند کردند. حاکم قم و زندانیان همه گفتند. هیاهو در زندان بلند شد. زندانی

رضا را آزاد کردند و به طهران رفت و از طرف روز فوت کرد. آغالم ٣تضادالدّوله بود. بعد از اع

  ای برایش آماده نموده و مشغول کار شد. محفل مغازه

رضا تصدیق کردند. به طهران رفتم و محفل آغالم ۀگفت چند نفر را دیدم که به وسیلپدرم می

رضا خواهد. اگر آغالمخواهد، آبیاری میآب می ،کاشتید روحانی را دیدیم و گفتیم این درختی که

رضا به جاسب (کروگان) برگشت. روند. این بود که آغالمنباشد، آنهایی که تصدیق کردند از بین می

یک وقتی عموهایم عبدالوهدرضا به تحریک شیخ، پدرم را به هرازجان بردند اب و مشهدی محم

جا هستم و حدود ساله هستم و این ٩٠خیلی اذیت کردند. من  و فلک کردند و کتک زیادی زدند و

اما از عموهایم یک نفر به نام عطا است که او را  ،اندپدرم در تمام دنیا پراکنده ۀنبیره و نوشر ١۵٠

  شناسم.نمی

 .ته بهبهانی را داشد عبدالآن روزها خواهر سی :این بود ،کردت میا را اذیدیگر که شیخ، احب ۀواقع

ه بهبهانی را کشتند، به همراه همسرش به طهران رفت و د عبدالشمسی که سی ١٢٨٩وقتی در سال 

 :خواست ریاست نماید. به دنبال پدرم فرستاد و گفتپول زیادی برداشت و به جاسب برگشت و می

خواهیمکاری می هم همدست شویم و هر خواهم و تو هم مرا بخواه و بیا بادتقی من تو را میمحم، 

کنم. ت نمیکنم و مردم را اذیمن به این کارها دخالت نمی :گفت ،انجام دهیم. چون پدرم بهائی بود

ّبعد او با ما بد شد و چند نفر از بهائیان را ترساند و اذیبودت کرد و میرزاآقا را که م ،  از ده

  هرازجان به کروگان آورد.

نفر  ٧ها آورد تا آنها توبه نمایند. جمعی را از نراق و جاسب و میرزاآقا، آخوند بود. او را نزد بهائی

داد تا مردم حمله نکنند و او را اش جمع نموده بود و شام و نهار میاد را در خانهتفنگچی و صی

نکشند. اول از همه پدرم را با من دستگیر نمود و به منزل سیاس فخر، برادرزن دیگرش برد. تا د عب

 ابوالقاسم روی سرم نشست و یک نفر دیگر روی پایم مّ م مرا خواباندند. حسنوارد خانه شدی

کاری پاهایم را در کُند گذاشتند. بعد از همان نشست و شروع به چوب زدن کردند. بعد از آن چوب

را آوردند. پدرم  )پدر عبدالرزاق(اکبر زدم. بعد استاد علیکاری پایم معیوب شد و لنگ میچوب

ها را چوب کردند بهائینفر دور ما ایستاده بودند. بهائیان را وادار می ١٠٠تا  ۵٠خواباندند. را هم 

  طور هم شد.حاد تمام شود و همینبزنند تا بعداً بین ما دوستی و اتّ
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 )پدر آقارضا امجدی(ه بهائی بود. سید عبدال )ه وجدانیالپدر خوشفکران و برادر فضل(نصیر 

ها را مجبور نمودند تا ما را چوب بزنند. پدرم را با یک دست به درخت گردو آویزان بهائی بود و آن

قدر زدند که از پاهایش خون کردند و با یک دست او را به باالی درخت کشیدند. با ترکه آن

عقب برو که  :گفترفتم، میاکبر مینزدیک استاد علی ،زدندکه به من چوب می ریخت. وقتیمی

خورد. پدرم را با یک دست آویزان به درخت کردند بعد خواباندند و پاهایش من می هایت بهچوب

دید و با عصا رضا را آوردند. چشمهایش خوب نمیرا در کُند گذاشتند. غروب شد. دیدیم آغالم

د) از او گرفتند که ولی در عوض التزام (تعه ،ت نکردندرفت. چون احترام داشت او را اذیراه می

بسیار  .خوبی داشت قلم به کاغذ بگذاری و مطلبی برای اطراف بنویسی. چون او قلم و خطنباید 

که محفل تشکیل شد، گفتند که مطلبی بنویسد و گفته بود که من  ترسیدند و زمانیهایش میاز نامه

  !؟حاال من بیایم دوباره مطلبی بنویسم ،التزام دادم

او مشرف  .نددکاری کردند و به او کتک زیادی زچوبرا آوردند و  )دعلیپدر محم(حاجی درویش 

دعلی محم :خواهیم. گفتنددعلی را میخواهیم، محمدعلی را میمحم :گفتندمدام می به موت شد و

ه به طهران اله و سیفالو ذبیح )پسر حاجی درویش(دعلی محم :را بیاورید که عنوان کردند

  تومان بدهید تا آزاد شوید.  ١٠٠ :کرد. بعد به ما گفتند اند. حاجی درویش روز بعد صعودرفته

۴ خانمرضا (فاطمهکه خانم آغالمتا این ،ت دیده بودیمروز در کند آزار و اذی، برای  )امهعم

بگوئید کسی بیاید ضمانت ما را بکند. کسی از ده کروگان نیامد.  :پرسی ما آمد. پدرم گفتاحوال

سیتومان را داد و ما را بیرون کردند.  ١٠٠ران بود و با پدرم دوست بود. آمد د نامی از ده واد محم

پدرم رفتیم و از همان موقع که پدرم از یک دست به درخت آویزان بود و کتک خورده بود،  ۀبه خان

ۀنامه نوشت. دفعتباد فتق گرفت و مدّتی بستری بود و وصی اکبرعلی(درضا و پسرش دیگر محم( 

ها کتک خورده بودیم و یک دسته در حال کتک کاری کردند. یک دسته بهائیچوب را آوردند و

بال نازل خواهد شد.  ،خوردن بودیم. لوحی از حضرت عبدالبهاء آمد که اگر اتّحاد و دوستی نکنید

همه را غارت کرد و رفت. بعد از آن  ،حسین کاشی آمداین بود که باز گوش ندادند. گروه نایب

  دوستی و اتّحاد برقرار کردند.  ،ابهر و دیگران آمدندام ابناختن حمزمان با سهم
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هران رفته طبه  )پسر حاجی درویش(دعلی ه و محماله و سیفالکه ذبیح زمانی .این مورد را نگفتم

اید اش ببرید و کتک بزنید تا مادرش بیرون بیساله بودم. مرا حکم کردند به در خانه ١٢من  ،بودند

  احترامی به مادر من نمایند.بدهد. خیالشان این بود که بی و پول

  ١]اسم مادرتان چه بود؟[سؤال: 

  آغا بگم.ــ 

  دختر چه کسی بود؟[سؤال:] 

شروع به  وجا که سرپوشیده است، آوردند و خواباندند مان آنمرا به در خانه اصالتاً کاشی بود.ــ 

اگر  :پول بدهد و پسرش را آزاد کند. مادرم گفت کتک زدن کردند. مادرم را ندا دادند که بیاید

آیم. منوچهرخان نراقی آمد و دست روی کنم و بیرون نمیپسر من را بکشید من ترک این پسر را می

پاهای من گذاشت و نگذاشت بزنند. آن روزها در مملکت هرج و مرج بود. محفل روحانی طهران 

جا در آن ،خواهندآباد بروید، کارگر میبه یاخچی :دندگفته بو ،به افرادی که به طهران رفته بودند

حکمی  جا کار کردند. بعداً از محفل روحانیت برقرار گردد. آنها رفتند و آنکه امنیکار کنید تا این

کم علی را از جاسب خواستند و شیخ زیر حه به قم آمد و حکم را داد. شیخ حسینالآمد که ذبیح

وید و جواب دهید. بعد از شما بر :هایش را به قم فرستاد و گفتترعی زد و نیامد و گروهی از

ه صلح کنید.طرف حکومت قم برای شیخ حکمی فرستادند که با ذبیح ال  

  ]ما شنیده بودیم مادر شما همدانی بوده است؟[سؤال: 

ه مرسوم بود جرد همدان بودند. پدربزرگ من عبادوز بوده است. آن روزها عبا خیلیاهل امزه ،بلهــ 

  گفتند.ا باالسری میریک دسته  ،دوختند. در همدان که رفتنداست و پارچه داشتند و عبا می

  ]پس پدربزرگ شما اصالتاً جاسبی بوده است؟[سؤال: 

ها چهار صفه اهل کاشان و شیخی بودند. او از کاشان به جاسب آمده بود و در آن موقع خانه ،نهــ 

دختر  ٢پسر و  ٣ل به کار شده است و ملک و امالک خریده است. بوده است و خریده و مشغو

داشته است. دخترش را آسید حسین که پدر سی نماید و یک باشد، عروس خود میاس فخر مید عب

درضا اب کدخدا و محمهای عبدالوهگزیند. پسرهایش به نامرضا برمیدختر دیگرش را هم آغالم

                                                             
  اند].[سؤاالتی است که در فایل صوتی از آقای مهاجر پرسیده .١
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اش مطالبی را دیده و تصدیق گیبچ ۀبودند که پدرم در دوردتقی ریعه و پدرم محمالشّسیف

  نماید.می

  ]نماید؟پدرتان به وسیله چه کسی تصدیق می[سؤال: 

پای منبر  ۀه که بودم با پدر و مادرم به حسینی بچ :گفترضا شوهر خواهرش. او میآغالم ۀوسیله بــ 

کرد که ای مردم زمان گریه گذشته است و جعفر باالی منبر موعظه می رفتیم. مّخوانی میروضه

قائم همین روزها ظاهر خواهد شد. دو نفر اسب سوار آمده بودند، مردم  ،امروز روز شادی است

گفتند آن خانه اینها چاوشان قائمند. این دو نفر شب را منزل پدر میرزا هادی ماندند و می :گفتندمی

وشتگان و دهات [و] جعفر ماندند. از واران  ّمتبرک است و زیارتگاه است. دو شب هم منزل م

علی دیدند که نوشته بود چاوشان  مّ ۀدیگر برای تحقیق آمدند و تصدیق هم کردند. بعداً در دفترچ

ّقائم یکی م ١حسین و دیگری ّبوده است. پس از شهادت م ای از حضرت نامهجعفر، زیارت

  عبدالبهاء به افتخارش آمد.

جا آمده است. بعداً در الباب به اینگفتند جناب باباز مردم تصدیق کردند و می آن زمان خیلی

نشینی کردند. در کروگان کسانی کشی را گذاشتند، بعضی عقبین شاه که بنای بابیناصرالدّ ۀدور

  ا کتمان عقیده نمودند. ام ،بودند که ایمان داشتند

جاسب است، رفته بودم. احمدخان نراقی را زمانی برای زراعت به احمدآباد که در سه فرسخی 

ام را با خود هچون فصل درو بود، به کروگان جاسب آمده بودم تا زن و بچ ،همراه خود برده بودم

اند، همه جمع شوید. صبح جمعیت ببرم. شب در کروگان جار زدند که یک نفر را در راه قم کشته

این کار  :اس فخر گفتندعیت به تحریک سید عبزیادی از مسلمان و بهائی جمع شدند. در بین جم

ارد. در نتیجه دالع ه اطالذبیح :ه تازه از طهران آمده بود، گفتندالها بوده است. چون ذبیحبهائی

ند کردند. من کُعلی بردند و ما را ه و الیاس و مرا گرفتند و به منزل شیخ حسیناله و نعمتالذبیح

ا گوش ندادند. پس ام .چون فصل درو است ،ام را ببرمهام زن و بچ م و آمدهت هستمن رعی :گفتم

  ما را تحویل مأمورین داده و به قم بردند.  ،کاری و فلکاز چوب

                                                             
  [شرحش در تاریخ آمده است]. .١
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گفتند. تا دادند و بد و بیراه میخواندند، فحش میتی جلو آمده شعر میوقتی وارد قم شدیم، جمعی

ه نگه داشتند. علی جاسبی بود. ما را در نظمیه داماد شیخ حسینه شدیم. رئیس نظمیکه وارد نظمیاین

العی از بند زدند و به دادگاه قم بردند. در دادگاه قم تحقیقات انجام دادند و دیدند که ما اطدست

ه سال ب ٣تا  ٢منی که در حدود  ١٧ماه در زیر زنجیر  ۴ه بردند. این واقعه نداریم. باز ما را به نظمی

انگار  :ه گفتالذبیح ،رضا در زندان قم بوده است. ما در زندان بودیم و وقتی شب شدغالمگردن آ

رود. چراغ موشی را روش کرد و دیدیم عقرب است که کف زندان راه جا راه میچیزهایی این

من  :ه را خواستند تا به دادگاه ببرند. گفتالا یکی از آنها هم ما را نیش نزد. ذبیحروند اممی

ه آمدند و تحقیقات کردند.اطمینان ندارم از دادگاه بیرون بیایم. به نظمی  

اره، ها با چوب و مردها با قدّدیدم که زن ،بیست ساله بود در یکی از روزهای محرم زمانی که تقریباً

را هایمان بریزند و ما زنان از پائین شهر آمدند تا برای زیارت بروند. قصد داشتند به خانهسینه

اش برد و ما را پنهان کرد و شب لطنه ما را از زندان به اندرونی خانهالسبکشند. در آن موقع صمصام

خون از دماغ اینها  ۀروز از طهران حکم رسید که اگر لکّ ۶یا  ۵جا نگه داشت. تا بعد از ما را در آن

که میرزا احمدخان نراقی ا اینماه در زندان بودیم ت ۴لطنه است. ما الستش با صمصاممسئولی ،بیاید

ساعت باید  ٢۴ت اگر اینها تقصیر دارند، ظرف مدّ :از طهران آمد و به قم رفت. دادستان گفت

ما سه نفر را  ؟چرا باید در این مدّت زیر زنجیر باشند ،ر نیستندتکلیفشان روشن شود و اگر مقص

ت سر کارمان برگشتیم. حکومت دید که مسئولیتبرئه نمود و مأمور آمد و ما را از قم بیرون کرد. ما به 

ه را در زندان قم نگه داشتند. مدّتی دیگر ماند تا پرونده را به طهران الپس ذبیح ،ماندگردنش می

سال در طهران زندانی بود تا آزاد شد و در طهران ماند و کار پیدا ه هم یکالمنتقل کردند و ذبیح

  نمود.
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   ،ه مهاجر جاسبیآقای ضیاءال  ۀمنامختصری از زندگی

  اقیه رزّو امرال )درخشندگان(اقی به قلم ماهرخ رزّ

  

شمسی از پدری جاسبی و مادری همدانی پا به عرصه  ١٢٧۵های ه در حدود سالمرحوم ضیاءال

یک پای او  ،که در اثر غرض مذهبی ییات زیاد نمود تا جال مشقّوجود گذاشت. در جوانی تحم

شلید. با این وجود مردی خادم و رفت و میکرده بودند که تا آخر عمر به زحمت راه می را ناقص

  فداکار بود. 

اکبر خانم، دختر آقای علینساءایشان با فاطمه

اوالد  ۶صاحب [این دو] دفروغی ازدواج نمود و 

ه، اله، هدایتهای نصرالمؤمن و خادم به نام

ه و منوچهر شدند که لاه، فیضاله، عینالمسیح

هر یک در اثر لیاقت و ایمان به زندگانی خوب و 

که این فرزندان کوچک  ه رسیدند. زمانیمرفّ

بودند، این خانواده به کلنگه (احمدآباد) نراق 

برای خدمت به امر جمال مبارک مهاجرت 

ای برای آنها نبود و برادر که مدرسه یینمودند. جا

دختر (خانم هحوری ،ایشان ه و همسرالایشان حبیب

اقیزاق رزّآقای عبدالر( تقبها برای هل کردند که بچ

بار برای دیدار پدر و مادر آنها زندگی کنند و هر چند وقت یک ۀمدرسه به جاسب بیایند و در خان

  آنها را بیامرزد. ۀبه کلنگه بروند یا آنها بیایند. خداوند هم

داری که دند، به جاسب برگشتند و به همان شغل کشاورزی و دامها بزرگ شهها که بچ پس از سال

ها بزرگتر شدند و راهی طهران گردیدند و به دنبال هجا داشتند، مشغول شدند. به تدریج بچ در آن

آمیز بهائی به زندگی ته با ازدواج موفقیل تحصیل و کسب و کار مشغول شدند و هر یک الحمد

  خود صاحب اوالد زیادی شدند: ۀه رسیدند و به نوبمرفّ

نساءخانمه مهاجر و فاطمهضیاءال 



١٦٤ 
 

١پسر او .۴ه بود که در فرودگاه شغل خوب مخابرات هواپیما را داشت و در زمان انقالب ل نصرال 

  فرزند بود. ٣ازدواجش  ۀسازی شد. ثمرماه در اصفهان که منزل و مأوی داشت، زندانی و پاک

سازی داشت و آنتن ۀه که کارخانال.  هدایت٢

چنین سینما در فرستاد و همران میبه سراسر ای

فرزند  ٣ازدواجش  ۀقزوین ساخته بود و ثمر

  بود.

ه که در گرگان کشاورزی بزرگی ال. عین٣

مهاجرتی با خانواده زندگی  داشت و در محل

خانم، دختر امراله کرد و خانمش اشرفمی

فرزند بسیار باهوش  ۵باشد و دارای اقی میرزّ

تند. او در آخر عمر به ق هسو مؤمن و موفّ

   جا صعود نمود.کانادا مهاجرت نمود و در آن

اوالد بود و  ۶ه معمار که دارای ال. مسیح۴

باشد.ولی خود او در قید حیات می ،ه معتمدی بود. همسرش صعود نمودخانمش دختر میرزا اسدال  

  ی او ندارم.العی از زندگولی اط ،ه را وقتی سرباز بود، دیده بودمال. فیض۵

ها در اهواز باشد که سال. منوچهر با دختر روحانی اصفهانی ازدواج نمود و دارای چند فرزند می۶

  کنند.سازی شد و اکنون در طهران زندگی میام انقالب پاککرد و در ایبهداشت کار می ۀدر ادار

٧کردند، اقامت ندگی میه در اواخر زندگی، نزد پسر و عروس خود که در گرگان ز. آقا ضیاءال

صعود نمود و روحش به عالم باال پرواز نمود. خانم ایشان تا  ١٣۶١جا در سال داشت که در همان

  زندگی نمود و در طهران صعود نمود. روحش شاد. ١٣۶۵سال 

ها از آنها دور بودم بیشتر از این در مورد ه این سرگذشت بسیار مختصر است و بنده که سالالبتّ

اش برایتان بگویم، چه از خوبی و مهربانی این دائی عزیز و خانواده ولی هر ،دانمان نمیشزندگی

کشی بود و کسب و کار و خرید و فروش خاطر دارم که ایشان مرد پرکار و زحمته ام. بکم گفته

آورد و داد و آن اجناس را از هر مکانی مینوع از خوردنی تا پتو و اجناس را انجام میهمه

آمد، ما می ۀهر وقت به خان ،فروخت. بسیار نظر بلند و باسخاوت بود. وقتی ما کوچک بودیممی

اله، : هدایتضیاءاله مهاجر و سه تن از پسرهایش
الهاله و عینمسیح  
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کرد های مختلف پر کرده بود که ما را اطراف خودش جمع میهای خود را از جوز قند و آجیلجیب

ها های کوچک داشتیم، بهترین نوع خوراکیهنمود. وقتی بزرگ شده بودیم و بچو بین ما تقسیم می

که در طهران ساکن بودیم،  کدو، جوز قند را زمانی ۀاز قبیل پسته، مغز گردو، برگه زردآلو، تخم

  خریدیم.ترین قیمت میآورد و با ارزانبرایمان می

زیزان ولی دیگران هم باید خاطرات خود در مورد زندگی این ع ،ها در این مورد زیاد استخاطره

آوری این خاطرات همراهی که در به وجود آوردن و جمع کسانی ۀرا بنویسند. در پایان از هم

  ریم. نمودند، صمیمانه متشکّ
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  اقی جاسبی به امر بهائی اکبر رزّ شرح تصدیق استاد علی

  

 ٢٩/١٢/١٣۶۵  

  مهربان ۀنام خداوند بخشنده ب

ف اقی هستم و از زبان پدربزرگم، خودم راجع به مشررزّاکبر استاد علی ۀنو ،اقیه رزّجانب امرالاین

سالم بود که شرح تصدیق خودش را بازگو کردند. گفتند که  ١٨شدن به دیانت بهائی شنیدم. بنده 

ولی دوستی داشتم خیلی خوب، در ده  ،قدری پابند بودم که حد نداشته من در دیانت اسالم ب

ید رضا نیکوئی بود و من مهمان ایشان بودم و پسر ایشان دیگری داشتم (واران) که نام آن حاجی س

د عبد رضا رو به جانب ما دو نفر کرد و گفتحاجی سیمن یک  :اس حاضر بودند. حاجی سی

 ،شما دو نفر مبادا بروید بهائی شوید ،خواهم برای شما گفته باشممطلب بسیار شنیدنی دارم و می

گویند، ما عی شد که تمام مردم بد مینگوئید. پسر ایشان مدّ دیانت باب و بها هرگز بد ولی در حق

   ؟یمیچرا نگو

من در دِه کروگان در پای درخت چناری نشسته  ،اندچرا که من دیدم، مردم ندیده :پدرش گفت

و گفتند که  دها پیاده شدنهای سفید از طرف کاشان آمدند و از اسببودم که دو نفر سوار بر اسب

ولی از هر دهی یک نفر باید  ،یم که بدانندیم که باید در تمام جاسب به مردم بگوما مطالبی داری

نفر حاضر  ٧ه) ماندند و از هفت ده جاسب باشد و آنها در منزل آقا میرزا هادی (پسر سید نصرال

ص شب و نفرات را مرخشدند و شب آن پیام که داشتند، برای همه خواندند تا ساعت دو بعد از نیمه

مشورت کردیم که باید فردا  ،ب دیانتی به ماها غلبه کردهدند و ما آمدیم تا آخر ده کروگان و تعصکر

های آنها را در اطراف فروخت. تا خبر به تهران و این دو نفر سرهایشان را برید و اسب هشب آمد

من دیگر جدا شدیم و هر کسی به طرف منزل خودش رفت و کشد. از همشش ماه طول می ،برسد

ت کردمآمدم درب منزل خودم و خواستم درب منزل را باز کنم، پاهایم از رفتن ایستاد. هر چه قو، 

دو نفر کشته شوند. در همان شب به  ، [این]هانتوانستم بروم. عقل به من دست داد که نباید این

ها را مهمان یم ویایم که فردا شب بیاکروگان برگشتم و به آمیرزا هادی گفتم که ما مشورت کرده

کنم و من من جای آنها را عوض می :ی. گفتیشان نماها را روانهیم. شما باید اینسرشان را ببر
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وقت فردا شب آن ید برای دیانت بهائی.یگویم هرگز بد نگورفتم منزلم. خالصه من می ،برگشتم

ها همان دیشب سوار نمیهما :رفتار کنیم. آقای میرزا هادی جواب داد ،رفتیم قولی که داده بودیم

  ه تمام شد. به طرف نراق کاشان رفتند و قص دشدن

شود که مطلب درست است. از منزل نوبت به من رسید که دوستی از این مرد بهتر ندارم. معلوم می

ه فاقاً جلسه در همان منزل بود و من برضا و مطلب را بازگو کنم. اتّ غالمرفتم به منزل مّ ،آمدم

خیلی عادت داشتم. گفتم که قلیان را برای من بیاورید. جواب گفتند که خواندن آیات کشیدن دود 

دست  ،دهیم. آیات تمام شد و قلیان را که خواسته بودم، آوردندوقت به شما قلیان میآن ،تمام شود

ه نهی فرموده این قلیان که شما دوست داری، حضرت بهاءال :من دادند. یک نفر به من گفت

وراً پس دادم و دیگه هرگز دود نکشیدم و مشغول صحبت شدیم و خیلی ایراد گرفتم و آنها است. ف

  رد کردند. خالصه شش جلسه رفتم و تصدیق کردم. 

ام ام بر سر حم حم  ۀخانها داشتیم و از توی گرمام شراکتی که با مسلمانرفتم به حم  .تی گذشتمدّ

ام است. لباس خود را برداشتم روی آب حوض سر حم ها درهای بهائیآمدم. دیدم سه بسته لباس

حالم را بازگو  شرح ؟چه خبر است :آمدم منزل. خیلی حالم ناجور بود. عیالم پرسید ،و پوشیدم

ا ام برای خاطر احبجای یک حم ،کردم. حاال باید ما از باغچه که یازده هزار و دویست متر داریم

ها همه درخت ،جالبه :ا راحت باشند. عیالم گفتکه احب ام خوبی درست کنیمیک حم ،تقدیم کرده

ار آوردم و تر نیست. فوراً نجا گناهاز آبروی احب :گناه دارد. جواب دادم ،باشندبار دادند و سبز می

ای در قم داشتم، ایشان را آوردم و دستور دادم که من دلم تمام اشجار باغچه را کندیم و پسرخاله

معمار بسیار خوبی بودند.  ،بسیار ظریف خوبی بسازی. ایشان استاد حسن امخواهد یک حم می

آتش درست کنیم و  ۀقبول کرد و جواب گفت که باید برای پختن آجر و گچ و آهک، یک کور

ت ا را خبر دادم که روز هماحب ۀکنم. هموسیله همه نوع حاضر می :سوخت فراوان الزم است. گفتم

ه کردیم و آنها مشغول ساختن کوره شدند زی  سی بار سوخت از صحرا تهیحداً روحاد است، متّو اتّ

کن که اسم آن پاطیل است، خریداری کردم و آوردم و آن گرموسیله آب ،و خودم رفتم به کاشان

معمار با همام را جوش آوردیم.ت فراوان چهل روزه آب آن حم  

د شده است و در سر آن است که از مادر متول باشد، نه روزه میمن که اسم ایشان امرال ۀحاال نو

حمی و یشود، چاام میام با کمال صفا سماوری گذاشته و شیرینی فراوان که هر کس وارد حم
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شیرینی بخورد و تبریک تولام را بگوید. بعضی از اشخاص ایراد  کردند که د نوزاد و ساختن حم

دادم که ملک زیاد دارم و قطعه خواهم  رسانی کند، آن درست است. جواباگر توانست سوخت

ام را برای همیشه دایر نگاه خواهم داشت. از آن تاریخ به بعد اشخاصی که از هر فروخت و این حم

کرد که آمد و خیلی تعریف میام میبرای تمیزی و ظرافت به این حم ،شدندکدام شهرها وارد می

سربلندی  ۀام بسیار تمیزی است و مایواقعاً حمای کروگان جاسب بود و برای مواظبت آن یک احب

حضرت  ی،که از طرف مقام اعلنفر با حقوق کافی گماشتیم و چند سالی از این قضیه گذشت تا این

حقیر واصل گردید که مضمون آن این  ۀروح العالمین له فداه، لوحی به افتخار این بند ،عبدالبهاء

ه ابهی، ایوانی بلند کردی که سر به کیوان علیه بهاءال ،ای استاد علی قبل اکبر، هواالبهی است:

و آن لوح در محفظه آثار مقام اعلی  اس با مهر مبارکعبدالبهاء عب .ناءثّالحیة و بکشد و علیک التّ

  باشد. می

ایم و به باشیم که به افتخار همان لوح مبارک همیشه خوش بودهو ما فامیل در حدود صد نفر می

و این جانب از آقایان و خوانندگان عزیز چنانچه کم و زیادی دارد  ار هستیمدرگاهش شکرگز

  معذورم. 

اقیرزّ هامرال  

  خورشیدی ١٣۶۶ماه اول فروردین
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 اقیاکبر رزّاقی به قلم علیه رزّ شرح حال امرال  

  

کروگان جاسب  ۀشمسی در قری ١٢٨۶اقی در سال ه رزّامرال

ایشان فر .شودد میمتولزند عبدالر باشد. خانم میهزاق و رقی

ایشان از شاگردان ابوالقاسم فردوسی جاسبی بوده و نزد او 

به تحصیل فارسی و عربی پرداخته است. تمامی شاگردان 

ه فردوسی دارای تحصیالت عالیه هستند و جناب امرال

ها اقی نیز از آن جمله بود. ایشان در طول حیات، سالرزّ

 ١٨ اقی در سنه رزّنی جاسب بود. امرالمنشی محفل روحا

آمدند ها به تهران میکند. ایشان زمستانسالگی ازدواج می

 ،اندکار و خدمت داشته ۀمختلف سابق ۀو در چند ادار

دارایی (بازرسی انحصاری تریاک) و  ۀاز جمله ادار

چنین در شرکت سیلو (گندم و جو). ایشان هم ۀادار

بسیار خوبی داشتند  بودند و خطهواپیمایی هما کارمند 

  کار در بانک خاورمیانه را نیز داشتند.  ۀچنین سابقو هم

گو بود و اخالق و بذلهاقی بسیار خوشه رزّامرال

بسیاری  ۀچنین بسیار فرد دست به خیری بود و عالقهم

دیگر داشت و فی افراد برای ازدواج به یکبرای معر

فی راهنمایی و معر ۀواسطه بسیاری از افراد هستند که ب

  ایشان در جاسب و تهران ازدواج نمودند. 

داری زیادی که ایشان به جاسب و کشاورزی و دام ۀعالق

نماند و هر از چند  ،شد که زیاد در تهران و اداراتی که در آنها مشغول به کار بودباعث می ،داشت

که بودن در واهش فرزندانش با اینسال آخر عمر بنا بر خ ٣۵ولی در  ،گاهی به جاسب برگردد

ه رزاقیامرال 

 اقیه رزّهمسر امرال ،خانم مهاجرملوک
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سالگی در تهران فوت  ٩٠ او در سن ماند و نهایتاًبه ناچار در تهران می ،دادجاسب را ترجیح می

   کند.می

 اقیه رزّ داستان ازدواج امرال  

 ۀگوید که اگر صبح با دو االغ به کوه بروی و دو بار بتزاق) به او میسالگی پدر او (عبدالر ١٨در 

ه کنی و بار االغ کنی و تا قبل از غروب آفتاب به ده بازگردی، مثل دیگر جوانان برایت هی تهیکو

که بدانند که فرزند آیا [بوده]  برای این ،ها مرسوم بودهگیریم. این رسم و رسوم که آن زمانزن می

شد و اده میها به آنها ددر واقع برای امتحان کردن پسر ؟ازدواج است و مرد زندگی است ۀآماد

  شد. شروطی مانند :همیشه از این شروط برای جوانان دهات گذاشته می

  .) بار بته آوردن از کوه١

) رفتن به قم و کاشان برای فروش زغال و خرید برنج و پارچه و قند و شکر که در جاسب نبوده ٢

  .است

٣ص) بیل زدن یک کرت از زمین در زمان مشخ.  

  .ر شب و بازگشتن در صبح) تنها رفتن به آبیاری د۴

  و از این قبیل امور ...

ای داشت به نام هه. ایشان شوهرعمگردیم به داستان ازدواج و شرط پدر امرالبر می ،خالصه

جایی که رفتن به کوه با قلی که چوپان ده بود و بسیار مرد خوب و خوش اخالقی بود. از آنوهب

قلی لذا وهب ،ه بسیار مشکل بوده با دو االغ برای امرال دو االغ و جمع آوری بته و آوردن بار بت

جای ه او نیز ب[و] جای او به کوه برود و تا عصر با دو االغ بار بته برگردد ه کند که برا مجاب می

  قلی در طول آن روز چوپانی کند. وهب

قلی تحویل از وهب ،گوسفند بود ۵٠٠کنند و او گله را که شامل یک سگ و حدود لذا چنین می

ای در ه تجربهکه امرالت اینعلّه شود. در زمان چوپانی او تمامی گوسفندان بگیرد و چوپان میمی

شدند و نتوانستند روند و مادام پراکنده میسردرگم شده و هر کدام به سویی می ،چوپانی نداشت

ه گردد و آن را به امرالمیقلی با دو االغ بار بته برکه قبل از غروب وهبدرست چرا کنند. تا این

برد و به او تحویل ه نیز دو االغ را با خود به نزد پدر میگیرد. امرالدهد و گله را از او تحویل میمی
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بیند پسرش از پس این کار سخت و طاقت فرسا به خوبی بر آمده با ازدواج دهد و پدر نیز که میمی

  گیرد.کند و برای او بعدها زن میاو موافقت می
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  اقیاکبر رزّخاطرات جناب علی

  

  جان خانمبیبی شرح حال

برادر مشهدی  ،پدرش آمحمد .د و از نوادگان حاجی اسماعیل بوددختر آمحم ،جان خانمبیبی

اکبر او با استاد علی .جان خانم بسیار زن شجاع و دلیری بودبیالعابدین بود. بیعلی و زینحسن

باشد. کند. حاصل این ازدواج چهار دختر و یک پسر میودند، ازدواج میزمانی که هنوز مسلمان ب

بعد  زاق نام نهادند. ایشانخانم و پسر را عبدالرخانم، گوهرخانم، لیالخانم، حاجیدخترها را سکینه

ه ایمان آورده و اکبر به حضرت بهاءالها از ازدواج به همراه شوهرش استاد علیاز گذشت سال

  وند. شبهائی می

می ،شهریان خود انجام دادی که او به جاسب و هماز جمله خدمات مهم ام توان به ساختن حم

اکبر ام، او و همسرش استاد علیباال اشاره داشت که برای ساخته شدن این حم ۀبهائیان در محلّ

امی مبهائیان را جمع نموده و از آنها خواستند تا برای ساختن ح ۀبسیار زحمت کشیدند و هم

ام و آب و مخارج ساخت همه با هم اقدام نمایند. به همین منظور آنها زمین حم ،مخصوص بهائیان

استاد  ۀوسیله باال و در بهترین جای ده بود که ب ۀل نمودند. این زمین در محلّآن را نیز خود تقب

کاری و با هم که معمار خوبی بود و در قم ساکن بود ،اکبراستاد علی ۀپسر خال ،ارـحسن معم

  ١ امی برای بهائیان تبدیل شد.چهل روزه ساخته و به حم ،های آن زمان به عنوانی نیروی کارجوان

های زنی بسیار شجاع و دلیر بود. او زمانی که همسایه ،طور که گفته شدجان خانم همانبیبی

٢ب مسلمان تصمیم گرفتند تیونمتعص ام را خراب کنندحم، های زن ۀو شبانه هم ه شدهاو متوج

بین گردند. دهند تا مانع این عمل متعصدیگر بهائی را جمع کرده و با چوب و چماق نگهبانی می

لین زنی بود که به عنوان یکی از اعضای محفل روحانی جان خانم بسیار با ایمان بود و اوبیبی

جان بیاسب خدمت نمود. بیبهائی در ج ۀشد و در این راستا او بسیار به جامعجاسب انتخاب می

  نیز فوت نمود. ١٣١۶د شد و در سال متول  ١٢٣٠الی  ١٢٢۶های بین سال خانم حدوداً

                                                             
١. ] اصلی جاسب در نزدیک دروازه و  امآنها این تصمیم را زمانی گرفتند که مسلمانان از ورود بهائیان به  حم

  ].ام بمانندحمتی بیکردند و همین امر باعث شده بود که مدّپاچنار ممانعت می
  ].مخزن آب[ .٢
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  اد اقی در مورد قبول امر استاد علی حدّاکبر رزّ خاطرات جناب علی

سال قبل در یکی از مناطق شمالی تهران به کارهای ساختمانی مشغول  ۵٠جوانی حدود  ۀدر دور

اد استاد علی حدّ ۀساخت که بعد معلوم شد که او نور نزدیکی من یک فردی ساختمان میبودم. د

است و بهائی است. بعد از آشنایی و معاشرت 

دیگر یاد خاطرات پدر بزرگ ها با یکبرای سال

ط ایشان او و چگونگی قبول امر دیانت بهائی توس

  م.او نیز تعریف کرد ۀافتادم و برای نو

اد آهنگران بسیار قابلی ستاد علی حدّا ۀدر کارخان

آنها برای کارهای ساختمانی  ۀبودند که من با هم

ی امورات درب و کردم و آنها کلّهمکاری می

کردند های سببی بنده تعریف میدادند. این فامیلبندی را برای من انجام میسازی و ستونپنجره

آهنگری داشتند و بعد از کار با  ۀبرادرش  مغازاستاد علی با  ،جوانی ۀکه زمانی در اصفهان در دور

گیرند که برای تی تصمیم میپرداختند. بعد از مدّبه جوانی و خوشگذرانی می ،تا از رفقای دیگر دو

تفریح و ثواب به جلسات بهائی بروند و جلسات را بر هم بزنند و شلوغ کنند و کمی بدین صورت 

گیرند که هر شب یکی از اینها به یک جلسه و تصمیم میوقت گذرانده و خوش بگذرانند. از این ر

رفتند کردند که کی چه زمانی کدام جلسه را برود. وقتی به جلسه میریزی میبروند و با هم برنامه

دهند، او هم نشسته و به سخنان کند و همه گوش میدیدند که ناطق برای همه صحبت میو می

بیند که گذرد و او میآید. شب میبه نظر او پسندیده می بیند که این سخناندهد و میگوش می

آید که او بتواند جلسه را به هم بزند و به اصطالح دست خالی در پایان جلسه تی پیش نمیموقعی

جلسه طوری بود که بسیار  ،گوید که هیچگویند که چکار کردی؟ او میآید. رفقا به او میبیرون می

تی پیش نیامد که ت داشتند و از من هم پذیرایی کردند و هیچ موقعیبخوب بود و بسیار به من مح

  بتوانم جلسه را به هم بزنم. 

گویند تی میبعد از مدّ .هم صمیمی بودند دیگر اطمینان کامل داشتند و بسیار بااین چهار رفیق به هم

به خود اجازه  کدامروند و هیچبار میکه خوب فرد دیگری برود. به همین ترتیب هر کدام یک

 ادحدّ ۀکارخان
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دهند های صورت گرفته در جمع گوش فرامیهم بزنند و خوب به صحبت دهند که جمع را برنمی

گوید که من خیلی رود به دیگر دوستان میم که میکنند. نفر سودیگر تعریف میآیند و برای همو می

النی است و من قبول کامال صحیح و عق ،گرددآنچه عنوان می ۀها دقیق گوش کردم و همبه صحبت

او را تأیید کرده و همه همین نظر  ۀاست. آن سه نفر هم گفت کردم و به نظر من دیانت بهائی بر حق

اد شوند. در بین این چهار نفر یکی از آنها استاد علی حدّ را داشتند و خالصه هر چهار نفر بهائی می

آهنگری به همراه  ۀآید و یک مغازمیکرد و بعدها به تهران بود که ایشان در اصفهان زندگی می

شوند و کم کم کار را توسعه داده و گنبد ق میکنند و در کار خود بسیار موفّبرادر خود دایر می

کنند و این گنبد را در آن زمان که وسایل مناسب برای نصب و القدس تهران را آهنگری میةحظیر

قزوین زمین بزرگی  ۀنند. بعدها در بیرون دروازکت نصب میحمل گنبد به این بزرگی نبوده با موفقی

  کنند. اد را تأسیس میز آهنگری حدّمجه ۀخریداری کرده و کارخان

شوند کاری پدر بودند نیز در همین کارخانه مشغول به کار می ۀاد که تحصیل کرده در زمیندو پسر حدّ

مستان کشاورزی نداشتند برای کار رسانند. بسیاری از بهائیان جاسب نیز که در زو پدر را یاری می

دکاظم اعالیی بر اثر ی محمحتّ ،شدنداد مشغول میحدّ ۀبعضی در کارخان ،رفتندکه به تهران می

اد پسر استاد علی حدّ ،ادکند. بعدها مهندس اکبر حدّای حین کار در این کارخانه فوت میحادثه

داد. زمانی که او ج خودشان انجام میل کرده و به خربزرگ کارهای آهنگری ارض اقدس را تقب

نشست و اغلب تعریف در آفتاب در کارخانه می ،دیگر پیرمردی هشتاد ساله و یا کمی بیشتر شده

خورد. کند و افسوس گذشته را میفکر می ،دادهکردند که او به جوانی و کارهایی که انجام میمی

خودش شخصاً به قراردادهای ارتش  ،بوددر زمان رضا شاه وقتی که او تازه به سلطنت رسیده 

کرده و قرارداد قی در کارش بود حضوراً مالقات میکرده و با استاد علی هم که فرد موفّنظارت می

  بستند.می

تهران یک ده کوچکی را  ۀکه استاد علی وضع مالی خوبی پیدا کرد در باالی حدیقبعد از این

جا کار که در آن زمان بسیاری از بهائیان جاسب در آنخریداری کرد و نام آن را حدّادیه گذاشت 

کردند. عاقبت در تهران فوت کرده کارخانه او نیز بعد از انقالب مصادره گشت. آری از او می

 باشد که همگی در ظلامور باقی و برقرار می ۀق در کلیای مؤمن و خدوم به امر و موفّخانواده

  باشند.عنایت الهی ساکن می
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 ابوالقاسم فردوسی جاسبی د سی  

١٢۶۵د ابوالقاسم فردوسی در سال آسی د هاشم بود و بنابر سفارش در جاسب متولد شد. او فرزند سی

شود و چون کند و در پایان مجتهد میقم تحصیل علوم دینی و اسالمی می ۀفیضی  ۀپدرش در مدرس

شود و با او در مورد انی مواجه میرضا روحبا آغالم ،کردهبه موطن خود کروگان آمد و شد می

  نشیند. دیانت بهائی به صحبت می

دختر  ،تخانم عبودیاو با طلعت

ت قمی استاد ابراهیم عبودی

(قمرود) ازدواج کرد و از ایشان 

صاحب چهار فرزند سه پسر و یک 

گونه که خانم او دختر شد . این

او بعد از شنیدن در  ،کردتعریف می

ت ی خود را به مدّمورد دیانت بهائ

سه شبانه روز در اتاق محبوس نموده و 

 ،کردای آب بسنده میاین دیانت پرداخت و در طول این زمان تنها به جرعه ۀر درباربه دعا و تفکّ

شود و به تبلیغ دیانت بهائی ق قبول امر نموده و بهائی میر و تعمتفکّ ۀکه بعد از پایان دورتا این

  پردازد. می

بزرگ  ،کند، ارباب آقا احمد محبوبیافرادی که توسط ایشان و همسرش تصدیق امر مییکی از 

سال در قم به  ٢ت بزرگی هستند. ایشان به مدّ ۀباشد که در حال حاضر عائلها میخاندان محبوبی

 ۀفیضی  ۀهای قمی خود در مدرسشاگردیهم ۀکه با توصیتا این ،شودعلّت بهائی بودن زندانی می

 ۀگیرد که مدرسشود. سپس او به جاسب آمده و محفل روحانی کروگان تصمیم میاد میقم آز

ه ناشری ساکن د ابوالقاسم در منزل سید عبدالاز این رو آسی ،تحصیلی بهائی در کروگان دایر کند

ت م دخترها مشغول به فعالیمعلّ ،خانمطلعت ،م پسرها و خانمششده و خودش به عنوان معلّ

  . شوندمی

 جناب ابوالقاسم فردوسی به همراه خانواده
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این  ی از دهات دیگر نیز برای تحصیل بهکردند، حتّدر این مدرسه شاگردان بسیاری شرکت می

پرداختند و تمام اینها تحصیالت خوب پیدا کرده و آمدند و به کسب علم و دانش میمدرسه می

شود. بعد از آن دولتی شمس دایر شده و کروگان دارای مدرسه می ۀکه مدرسباسواد شدند تا این

ا و حباجا رفته و شروع به تدریس برای ای آران به آنبر تقاضای احب آقا سید ابوالقاسم با خانم بنا

جا نیز فوت جا ساکن شده و در همانرود و در آنکنند. ایشان بعدها از آران به تهران میسایرین می

  کند.می

  

  ه روحانی جوشقانیال داستانی از ارباب میرزا فضل

بافی و شود و قالیهای کاشان محسوب مینزدیکی کاشان قرار دارد و از حومه جوشقان در

آن بسیار  ١رکشاورزی، بخصوص انار و انجی

   باشد.فراوان و خوب می

شخصی  ،ه روحانیالارباب میرزا فضل

بسیار مقتدر و بانفوذی بود و بیش از نود 

سال عمر کرد و هیکل رشیدی داشت و 

[دختری وانی بود. او  با های فرامالک زمین

های کند. برادرم ازدواج میای معمخانوادهاز] 

م و اهل محراب و منبر  بودند و خود ایشان نیز همچون آنها مسلمان بوده است.خانم ایشان معم  

العاده شود و فوقمریض می ،و چهل سال پیش از این صده در یکالزمانی ارباب میرزا فضل

شود. شبی در خواب حضرت ت طوالنی بستری میشده و در این میان به مدّ مریضی او طوالنی

کند که او با خود فکر می ».شویخوب می ،نگران نباش« گوید:بیند که به او میعبدالبهاء را می

که حال او  بهتر میها دیدهمن شمایل این شخص را در منزل بهائی با بهائیان تماس  ،شودام. بعداً 

تی قبول امر کرده و بهائی خوبی کند و بعد از مدّ گیرد و در مورد امر با آنها صحبت میبیشتری می

کردند. او در منطقه بسیار روی او حساب می ،شود. چون او ارباب و صاحب نفوذ در ده بودهمی

                                                             
  در نسخۀ اصل: انجیل. .١

 نمایی از روستای جوشقان
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ه آمدبه جاسب می ١ه با مادیانالآوری حقوقه بوده و برای جمعالی حقوقزمانی هم مأمور متصدّ

  رفته است.و می

دهند که ارباب، امروز در مسجد یک آخوندی بد امر را گفته است. او به یک روزی به او خبر می

دهد که او را به طویله بیندازند و یک مقدار کاه و علف هم هایش دستور میتکشاورزها و رعی

احترامی کند و آنها هم د بیها نبایجلوی او بریزند تا یاد بگیرد که یک انسان به عقاید دیگر انسان

آن فرد را  اشوند و بعد از خواهش و تمنّآیند و واسطه میای میکه عدّهکنند تا اینهمین کار را می

  کنند.از اسطبل بیرون آورده و آزاد می

ست و در وکیل دادگستری بوده ا ،ه روحانیالایشان چند اوالد داشتند که یکی از آنها به نام قدرت

نوازی و خدماتی خاطر مهمانه ها بی خیلی از آخوندانقالبات ایران او را شهید کردند و حتّ جریان

برای نجات  ،کردمراعات حالشان و احترام به اعتقاداتشان می ۀه  در زمینالکه ارباب میرزا فضل

  دند.ق نشکه موفّ در آن زمان به شهادت نرسد ،هالقدرت ،او اقدام کردند تا بلکه پسر او

خبر،  برای ه از خدا بییک عدّ ،ت و آزار آن زمانا و اذیفلسفی و ناهنجاری وضع احب ۀدر دور

ت و آزار ارباب میرزا فضلاذیه روحانی از کاشان با کامیون حرکت و به سمت جوشقان آمدند. ال

ه الیرزا فضلاین خبر را به ارباب م ،تی که برخی از افراد از ارباب دیده بودندخاطر محبه ب

رسانند که ممکن است خطر جانی برای شما داشته باشد، برای همین ایستادگی نکن و به طهران می

کند و بعد از رود و برای چند سال در طهران زندگی میتر او به طهران میپیش ،برو. برای همین

دن منزل میرزا جانی گردد. یکی از خدمات او خریتی برای زندگی و کشاورزی به جوشقان برمیمدّ

  باشد.) و تقدیم نمودن آن منزل به امر می٢رپاپکاشی (

  

  برادران شکوهی

آقا  ،د شکوهی که دکتر قدیمی بوده و دیگریهای آقایان محمدو برادر در ده واران جاسب به نام

 ،دکتر هفت آبادی بوده است. هر دو بهائی بودند ،د شکوهیکردند و دکتر محممهدی زندگی می

کردند و ال و جواب میؤس ،کردند و گاهی اوقات اگر با بهائیان تماس داشتندولی عنوان نمی

                                                             
  [اسب ماده]. .١
  در نسخۀ اصل: برپا. .٢
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قا مهدی بعدها در تهران آآوردند. این دو برادر بسیار مردمان خوبی بودند، دست میه العاتی را باط

  د.کنها ارتباط بیشتری برقرار میشود و با بهائیساکن می

  

 هارگ خاندان نوروزیبز ،د نوروزیارباب محم  

العابدین، شبی در وسقونقان در کنار کارکنان خود برای آبیاری بوده است. او که وضع میر زین آقا

مالی بسیار خوبی داشته است، در همان شب با 

کند. ارباب صدای بلند مناجاتی را تالوت می

د که او نیز در دشت مشغول آبیاری بودهمحم، 

شود و تحت ای او میه صدای رسا و شیومتوج

  گیرد. تأثیر قرار می

بینند. آن دیگر را میفردای آن روز در کوچه هم

د آقا محم ،هم داشتند دو که یک نسبت فامیلی با

کند که دیروز در دشت صدای او را ال میؤاز او س

پرسد که دیشب چه چیزی شنیده و از او می

نی من داطور که میگوید که همانخوانده؟ او میمی

شوند آن دو مشغول گفتگو می ،کردم. از این روبهائی هستم و این مناجاتی است که من تالوت می

شود و به جایی د پرس و جو کرده و با احکام و دستورات دیانت بهائی آشنا میو ارباب محم

ا  او صحبت آباد دعوت کنند که بیاید و بآبادی را از نوششود که آقا حسن نوشرسد که قرار میمی

  کند. 

د از طریق آید و در جلسات مختلف با او صحبت کرده و نهایتاً ارباب محمآقا حسن به جاسب می

ها تشکیل شده و امروزه نوروزی ۀجا خانوادکند و در اینمیر جاسبی قبول امر مبارک را می آقا

امر مشغول  ی هستند و در ظلنفر در سراسر دنیا رسیده است که همگی بهائ ١٠٠تعداد آنها به بیش از 

فعالیکند.سالگی در تهران فوت می ٨۵د در سن حدود ت و خدمت و خود ارباب آقا محم  

شود و چند لوح نیز از حضرت عبدالبهاء ف میمیر دو دفعه به حضور حضرت عبدالبهاء مشر آقا

د تهمت و افترا ب محمزمانی به اربا ،داشته است. او بسیار مرد شجاع و ناطقی بوده است. در ده

 ارباب محمد نوروزی
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گیرد و اسب را می ۀمیر سر راه حاکم جاسب آمده و دهن شدند که آقازدند و مزاحم او میمی

د را شما یک ارباب محم ،ولی ١گوید که تمام هفت آبادی جاسب را به شما من توانستم ببینممی

د اشخاص از ارباب محم کند، بعد هم دستور رفع مزاحمتال میؤنتوانستید بر من ببینید. حاکم س

فلسفی نیز خیلی مزاحمت برای این خانواده ایجاد کردند و باعث ناراحتی  ۀکند. در دوررا صادر می

  .ها شدندنوروزی

  

  هااقیبزرگ خاندان رزّ  ،اکبراستاد علی

که یک شب زمانی که برای آبیاری  ٢داشته است هشورخاناین شخص مقداری زمین اطراف مرده

یک چیز  ٣شود که ته کردوه میدفعه متوجطور که مشغول آبیاری بوده است، یکهمینرود و می

برای همین با ترس و لرز  .یا روحی باشد ٤حکند که ممکن است شببا خود فکر می .سفیدی ایستاده

رسد، محکم با بیل به سر کند و وقتی به او میگیرد و به سوی او حمله میبیل تیز خود را باال می

درخت تنومندی که  ۀشود که آن چیزی نبوده جز تنه میکوبد که ناگهان متوجمانند میحچیز شب آن

سفید نشان داده  ،های آن افتاده بوده و پوست آن کنده شده بوده و در شبخشک شده و شاخه

  شد.می

آورد تا ای را برای شکنجه میه، عدّهمعاند امرال ،علیداستان دیگری وجود دارد که شیخ حسین

مالی بدهد. از این رو استاد ای نماید و گوشخاطر بهائی بودن شکنجهه کاری کند و  بآنها را چوب

ه وع به زدن ضیاءالکاری کنند. وقتی چوبدار شرخوابانند تا چوبه مهاجر را میالءاکبر و ضیاعلی

دورتر بایستد و ضربه بزند تا  زند که کمیلذا او فریاد می ،خوردکند، سر چوب به او میمهاجر می

آید کنند و او میجریمه هم می ،چوب به او نخورد. بعد به همین خاطر او را عالوه بر چوب زدن

کند و پول جریمه ریال جمع می ١٨ریال و کال  ١فروشد، هر میش میش را می ١٨برای پول جریمه 

  دهد.را می

                                                             
  ].اشاره به حکومت حاکم بر هفت آبادی جاسب[ .١
های خرافی که وجود داشت از ارواح مردگانی که در آن نزدیکی در بر داستان ن زمان اهالی بناآدر [ .٢

  ].ترس داشتند ،شورخانه بودهمرده
  کشاورزی]. قسمت عقب زمین[ .٣
  جای نسخۀ اصل: شبه.در همه .٤
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 ،دوزی بوده١لقاخرنزد مردم بوده است و چون کار او ا اکبر بسیار فرد سازگار و محترم دراستاد علی

کند ال میؤ. کسی از او سدای خاص به او داشتنرفتار بسیار خوبی هم با مردم داشته و همه هم عالقه

من همه را  زند کهمی یای با کسی داشته باشی که او مثالهعکه ما ندیدیم که شما دعوا یا مراف

  ندارم.دوست دارم و دشمنی با کسی 

  

 ه وجدانیماشاءال  

فرزند فضل ،ه وجدانیماشاءالدر روستای کروگان  ١٣١١در سال  ،اقیخانم رزّه وجدانی و حاجیهال

د گردید. ایشان از نوادگان استاد جاسب متول

باشد. او تا کالس العابدین میاکبر و زینعلی

ششم ابتدایی را جاسب خواند و سپس به 

تا دیپلم گرفت  ،تحصیل داد ۀامتهران رفته و اد

و بعد از دیپلم در آموزش و پرورش شهریار 

ها استخدام و آموزگار بود و خدمت برای سال

با  ،نمود. بعد از استخدام به عنوان آموزگارمی

زاق و دختر عبدالر ،اقیخانم رزّپری

ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سه  ،خانمحاجیه

 ۀه همگی در سایال باشد که بحمدد و فرید و یک دختر  به نام پروانه میهای وحید، حمیپسر به نام

   عنایت الهی ساکن و به خدمت مشغول هستند.

خود به جاسب رفته و به  ۀها به همراه خانواده وجدانی در زمان تعطیلی مدارس در تابستانماشاءال

برخورد رفتار، خوشن بسیار مؤمن، خوشپرداختند. ایشااء و فامیل میدیدن پدر و مادر و دیگر احب

  گو بود. و بذله

                                                             
  در نسخۀ اصل: الخلُق. .١

ه وجدانیماشاءال 
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یکی از خصوصیات بارز ایشان عشق زایدالوصفشان به مالقات و سرکشی دوستان و فامیل جاسبی 

شد و ها در تماس بوده و جویای احوال همگی میجاسبی ۀدر تمام نقاط کشور بود و مدام با هم

  داشت.ن آن را دریغ نمیآمد به هیچ عنوااگر کاری از دستش برمی

به همین جهت در تمام محافلی که ایشان  .خط بوده وجدانی بسیار بامعلومات و خوشماشاءال

فرمودند که ی به شوخی میشدند و گاهی اوقات دیگر حتّبه عنوان منشی انتخاب می ،عضو بودند

گفت که منشی جلسات یخندید و مکنید و میچون همه من را انتخاب می ،گیری نکنیددیگر رأی

 ،بودن روی پیشانی من نوشته شده است و از این راه بسیار خالصانه در محافلی که حضور داشت

  نمود. خدمت می

های  مختلف بود. می درس اخالق در غرب تهران  برای سالمعلّ ،از جمله دیگر خدمات ایشان

تا ١٣٠۶دین سالهای تومان برای متول ١٠٠رفت که قانون ق باید به سربازی میمصدّ ۀایشان در دور

از خدمت سربازی معاف [مبلغ]، شامل حالش گردید و با پرداخت آن  ،قمصدّ  آن زمانِ ١٣١۴

  گردید.

 ل ایشان تقریباً در پنجاه سالگی به علّهمسر اوکنند می میت بیماری فوت نمود و ایشان ازدواج دو

کمر خود داشتند که یکی دو  ۀان ناراحتی در ناحیباشد. ایشکه حاصل این ازدواج نیز دو پسر می

ه بعد از عمل بهبودی حاصل گشت و سرانجام احی برای بهبود آن انجام دادند که البتّمرتبه عمل جر

کند و در گلستان جاوید زرنان به خاک در تهران فوت می ١٣٧٨سالگی در سال  ۶٧ایشان در سن 

  سپرده شدند.
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  اقیاکبر رزّ اری به قلم جناب علیخاطراتی از آقا جمال غفّ 

  

  عبدی در دهان پلنگ ۀکلّ 

او دو بار ازدواج  ،باشد. در طول حیاتار میسید غفّ  ۀپسر سید محمود و نو ،اریآقا جمال غفّ

دو پسر  ،دتقی بود که حاصل این ازدواج چهار فرزنددختر محم ،خانمل او ماهرخکند، همسر اومی

بود که حاصل این ازدواج  ،دختر اسداله یزدانی ،خانمم ایشان عصمتر دوباشد. همسو دو دختر می

  ١ باشد.چهار دختر و دو پسر می ،نیز شش فرزند

او  .بند بسیار قابل و کشاورز خوبی بوداری شکستهآقا جمال غفّ

آقا  ،اقیه رزّچنین صدای بسیار زیبایی داشت. به نقل از امرالهم

گوید و پرش بسیار خوبی نیز داشت و می جمال بسیار ورزیده بود

که او یک بار توانست از حوض سرچشمه پرش بکند و به یادی 

نه کسی تا آن زمان پریده بود و نه کسی شنیده بوده که توانسته  ،من

  د. بپر دباش

با یکی از رفقای  ١٣٢۴او در تیراندازی نیز مهارت داشت. او در سال 

گذارند. شکاری می ۀروند و تلبه شکار می ]،عبدی[کربالحسین  مسلمان خودش به نام علی اکبرِ

ها افتاده بینند که پلنگ بزرگی به یکی از آن تلهروند، میها میاز قضا فردا وقتی برای دیدن تله

اکبر دست کند و با علیاست. لذا برای نجات پلنگ اقدام کرده که ناگهان پلنگ به آنها حمله می

گوید که گردنش را بگیر و اکبر میای به علیاری از فاصله. به همین خاطر غفّشودبه گریبان می

ای از آن اری که مهارت خوبی در تیراندازی داشته با شلیک گلولهخودت سرت را کنار بکش و غفّ

اری با این کار جان کربالحسین کشد و جمال غفّفاصله فرق سر پلنگ را نشانه گرفته و پلنگ را می

تهران و قم در  ۀاین واقعه را در آن زمان روزنام ٢ دهد.اح محل بوده را نجات مین و مدّکه مسلما

  »!عبدی در دهان پلنگ ۀکلّ«:دهندتیتر خود بدین صورت نشان می

                                                             
  ].هااریبزرگ خاندان غفّ ،د محمودسی ۀنامشجره[رجوع شود به:  .١
اری و د در اثر ازدواج با دختر غفّجواد محم ۀنوچنین همرضا عبدی و ی به نام غالماکبر عبدعلی ۀنو[ .٢

  .]شوندبهائی می نهایتاً ،ارتباط با سایر بهائیان

 آقا جمال غفّاری
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   داستان مراعات حال دیگران

نمود و از همه ات اخالقی آقا جمال این بود که همیشه مراعات حال دیگران را مییکی از خصوصی

 ۀال دیگران شرط است. او در مزرعگفت که مراعات حخواست که همین کار را بکنند و مییز مین

بیند که چندان چیزی برای خوردن ندارند، برای همین پسرش آقا داشت، غروب می[که] کشاورزی 

ن کجا شب استراحت برگرد به آبادی (کروگان) و همان :گویدساله بوده را می ١۴احمد که جوانی 

ماند مقداری آذوقه برای چند روز را بردار و بیاور و خود در مزرعه می صبح هنگام آمدن با خود و

خوابد که خواب خورد و میخود به عنوان غذا می ۀهای کاشته شدو برای رفع گرسنگی از یونجه

جمال،  آقا«گوید ید محمود) سوار بر اسب سفید آمده و سه مرتبه مبیند که پدرش (سیپدرش را می

پایین مزرعه از دور پیدا  ۀه ابر از گوشت یک هفته یک تکّرود. مدّو می »آقا جمال، آقا جمال

ریخته و ثل غربال، باران میمای که ایشان کاشته بودند و آمده روی زمین و تیکهشده و میمی

گفت او می رفته است. به همین خاطر محصول آن سال آقا جمال از همه سال بیشتر بوده و خودمی

ت این لطف خداوند این بوده که او در آن روز مراعات حال پسرش را کرده بوده و چون که علّ

  غذا بخورد و شب را استراحت کند.  ،او را فرستاده تا به خانه برود ،غذایی در مزرعه نبوده

  

  ه مهاجر اقی در خصوص جناب ذبیح ال اکبر رزّ خاطرات جناب علی

آخوندی از واران آمده و سر منبر  ١٣٠۶سال پیش حدود سال  ٩٠الی  ٨٠حدود جاسب   ۀدر حسینی

 ۀوسیله گیرند و بها با ادرار خودشان وضو میگوید که بهائیکند و میها بدگویی میبر بهائی

محفل روحانی  ،ائی هستند و نه مسلمانها هستند که نه بهاشخاصی که همیشه در این گونه فضا

از این رو ذبیح ،راهی ندارند شود کهه میمتوجرزشکاری بوده وه مهاجر که جوان نترس، جسور و ال

  گذارند. است را احضار کرده و جریان را با او در میان می

رسد که آخوند داشته رود و وقتی میصبح تنهایی به واران می ۵و  ۴ه فردا صبح زود ساعت الذبیح

 ۀروم خونگوید که میه به شوخی میاله چه عجب؟ ذبیحالگوید که آقا ذبیحگرفته و میوضو می
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نشیند و آن آخوند تعارف کرده که بنشینند و چایی بخورند که او قبول کرده و می ،بعد ١عمو رجب

ام ببینم که ای و من آمدهچنین حرفی زده گوید به آن آخوند که گویا دیروز شما در مسجد محلمی

را که مرا مجبور  ٢گوید که خدا لعنت کند فخرای یا نه؟ و آن آخوند میهآیا شما این حرف را زد

من  ،هایی زده بشودکند که اگر من بعد چنین حرفه عنوان میالکرد که چنین حرفی بزنم. ذبیح

گردد و ه به کروگان به منزل خودش بر میالکند و ذبیحدانم و شما و آن آخوند عذرخواهی میمی

ه دو سه مرتبه به الکند. ولی ذبیحبعد دیگر آن آخوند هیج صحبتی در آن مورد نمی از آن به

ه فرد بسیار شجاع و الحزند. ذبیلی به او میهای مختلف فخر را گیر انداخته و کتک مفصبهانه

  .ای نداشتدلیر و نیرومندی بود و از هیچ چیز ترس و واهمه

ش یاو با پسر عمو ،آوردب هجوم میای بود، به جاسه فرد یاغیحسین کاشی که وقتی نائبالذبیح

 هالشوند و ذبیحولی همگی اسیر می ،های خود جاسب رفتهای از دهاتاب و عدّهه عبدالوهالفرج

یابد و سپس  کشد که او بهبودها طول میتشود. مدّ کند و اسیر میتیری به بدنش اصابت می

وله اقدام شده الدّکه از طرف وثوقنگه داشته در کاشان تا این ،شجاعی بودهه را که جوان الذبیح

به تهران  ،کنند که به تهران بیاید و ما کاری با تو نداریمکه قرآن مهر میاین ۀحسین را با بهانو نائب

پسرش  گیرند و به همراهجا او را میآید و در آنبه تهران می کشند. او نیز پذیرفته برای همینمی

حسین به تهران فرار کرده و به ه نیز قبل از رفتن نائبالکنند و ذبیحه خان سر دارش میلاماشاء

های ساختمانی آن زمان رود و در پروژهتی به تهران میگردد. او بعد از مدّجاسب و کروگان برمی

  .ماندتهران می کند و تا آخر حیات نیز در همانرضا شاه کار می

  

  ه یزدانی جاسبی الفیض

باشد. آخرین رضا) میخانم (دختر آغالمعلی و بدیعهمشهدی حسن هاله یزدانی، فرزند فرجالفیض

شمسی است. در زمان پنج ماهگی او در شکم مادر،  ١٣٠۵د ه است و او متولالفرزند آنها فیض

ی داربست مشغول هرس بوده که ناگهان ه در تهران منزل فائز یکی از بهائیان تهران باالالپدرش فرج

آید و به ه یتیم به دنیا میکند و این بچافتد و قبل از انتقال او به بیمارستان فوت میبه پایین می

                                                             
  ؤال].قافیه با ساصطالح هم[ .١
٢. ]د عباس فخرسی.[  



١٨٥ 
 

که برادرها رود و تا چهارم ابتدایی در این مدرسه بوده که سپس به علّت ایندولتی شمس می ۀمدرس

 بنا ١٣٢٨که در سال شود. تا اینمشاغل سطح پایین مشغول میرود و با در تهران بودند به تهران می

 ،برادر پروین اعتصامی شاعر ،ابزارفروشی ابوالفتح اعتصامی ۀیک نفر خیرخواه، در مغاز ۀبر توصی

ال بوده و استعداد داشته است کار ابزار آالت را شود و چون باهوش و زرنگ و فع مشغول کار می

و با اخترخانم جا مشغول بوده گیرد و چند سال آنیاد می

کند که حاصل این ازدواج نیز ازدواج می ،مسلمان ،نامی

  شد.باچهار فرزند می

 ،شخص مسلمانی در حین کار که از مشتریان خود مغازه بوده

ای ابزارفروشی دایر کند که با او مغازهبه ایشان توصیه می

. اغلب دهدالزم را به او می ۀکنند و شریک شوند و سرمای

چرا که او  ،ها بودندهای اعتصامی بهائیکارکنان مغازه

اطمینان کامل به آنها داشت. ایشان با آن فرد شراکت کرده 

ت و زرنگی و باهوشی بسیار پیشرفت خود برده و بر اثر فعالی

تی جدا شده و ایشان خود شوند و بعد از مدّدار میو سرمایه

جا کند و باز هم در اینها دایر میمرکزی تهران از ملک عزیزی ۀانخای روبروی پستبه تنهایی مغازه

دهد و به ی از دیگر کشورها کار خود را توسعه میکند و با واردات ابزارآالت فنّات شایانی میترقی

  کند. تمام شهرهای ایران اجناس خود را صادر می

ت ران بود که در آن زمان پنج میلیون جمعیدار تهاو در زمان قبل از انقالب یکی از ثروتمندان سرمایه

رود. در تشکیالت امری سه میفاق دوستان بهائی خود به اراضی مقدّداشت و او برای زیارت به اتّ

ر دوستان و بستگان. در تهران  بعد از انقالب مگر جلسات عمومی تذکّ ،کرددر هیچ جا شرکت نمی

ه به سفارش همکاران و خانمش که مسلمان که با توج چون دیگران به زندان افتادند ایشان نیز هم

از زندان خالص شد و به آلمان رفت و در هامبورگ  ،های سنگین و مبالغ زیادبود و پرداخت جریمه

  ق بود. جا نیز موفّبه تجارت پرداخت و آن
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در  ٢٠١٠کدام بهائی نشدند. ایشان در سال ولی هیچ ،بوده پنج نفری ایشان همگی محب ۀخانواد

قلبی صعود کرد و از خود اموال زیادی باقی  ۀسالگی در روزهای عید رضوان بر اثر سکت ٨۵سن 

  .گذاشت که بعد از انقالب همگی مصادره شد

  

  ه ناصری ال جناب ذبیح

د شد و بعدها به کروگان جاسب متول شمسی در ١٢٩٢مطابق با سال  ١٩١٣ه ناصری در سال الذبیح

سلطان (جوجون قمی) به احمد آباد کُلنگه (آبادی میرزا خانم ،دعلی ناصری و مادرمحم ،همراه پدر

گردند و به خدمت سربازی رفته و روند. سپس ایشان به جاسب برمیاحمد نراقی) به مهاجرت می

ی را داشتند که نتوانستند در رسند و به قدری نقش مهمدر دو سال سربازی به مقام گروهبانی می

ولی بعد از پایان  ،خدمتشان به خانواده سر بزنند ۀطول دور

از تهران پیاده  ،خدمت تمام شد ۀخدمت سربازی وقتی دور

راه به کروگان آمد و به جاسب برگشت. قبل از رفتن به از بی

دختر زیور  ،خانم ارشدیتخدمت سربازی ایشان با عز

کند که حاصل این د جواد ارشدی ازدواج میامجدی و سی

   باشد.سه پسر و دو دختر می ،اج پنج فرزندازدو

خانم ارشدی بیمار شده و برای درمان به تعز ،همسر ایشان

کند و ایشان را در گلستان آیند و در تهران فوت میتهران می

سپارند سپس ایشان در سال جاوید خاوران تهران به خاک می

ه به عبدالق متعلّ ،سیفهآباد تپدر ملکی در آبادی قاسم ١٣٣۴

مهاجر جاسبی ساکن می شود و بعد از چند سال با 

کند که ازدواج می ،سلطاندختر اسماعیل یزدانی و خانم ،خانمعزیزه

ت کهولت علّه که بباشد. ایشان بعد از ایندو پسر و یک دختر می ،حاصل این ازدواج سه فرزند

نمایند. ه و تا آخر عمر در آنجا زندگی میبه کرج نقل مکان کرد ،توانستند کار کننددیگر نمی سن

ت و کار کردن بود و بسیار سالگی مشغول به فعالی ٨۶کنند که ایشان تا فرزندان ایشان از او نقل می

 اله ناصریذبیح
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سالگی بسیاری  ١٠٠به نحوی که در  ،بسیار خوبی نیز برخوردار بود ۀظفکشی بود و از حافرد زحمت

مبارکه را از از الواح و آثار 

  فرمود.الوت میحفظ ت

ه ناصری در الجناب ذبیح

آباد دوران اقامت خود در قاسم

همیشه عضو محفل روحانی 

جا بودند. ایشان چنان قابل آن

اطمینان و احترام مردم محل 

بودند که هر کسی در منطقه 

مشکلی داشت، حضور ایشان 

گرفت. آمد و راهنمایی میمی

به همراه همسر  ١٩٧١ایشان در سال 

خانم یزدانی به اراضی ود عزیزهخ

سه رفته و به زیارت پرداختند. مقدّ

برای دیدن پسرش سهیل ناصری به لوکزامبورگ  ،ه توانست پاسپورت بگیردالکه ذبیحبعد از این

کند و از موزه لوور سالگی به همراه ایشان به کشورهای فرانسه و لندن نیز مسافرت می ٨٣رفته و در 

 ،هپاریس بازدید نموده و در لندن نیز به زیارت آرامگاه حضرت ولی عزیز امرالو برج ایفل در 

  سالگی در کرج  صعود نمودند. ١٠٠در  ٢٠١٣پردازند و نهایتاً ایشان در سال شوقی افندی می

  

  ه مهاجر جاسبی ال عنایت

) در ١٣۶٠پیش ( سال ٣۶یک در کار ساختمان بود. او حدود ه مهاجر از معمارهای درجهالعنایت

نزدیک بابل و بابلسر مشغول به کار بوده است. او گاهی با ماشین خود و گاهی هم با  ،شمال کشور

ها پسر عموی او به نام . یکی از شب١دادآمد و کارهای خود را انجام میبوس به تهران میمینی

                                                             
  دهد.در نسخۀ اصل: می .١

  مسی ش ١٣٣۴آباد در سال تصویر اولین محفل روحانی قاسم
علی خانم نوروزی وسقونقانی، سلطاننشسته از راست به چپ: فاطمه

  ه مهاجر اله ناصری، حبیبالنوروزی وسقونقانی، هدایت
ه اله فروغی، ذبیحالایستاده از راست به چپ: آقا ناصر مسعودی، قدرت

دناصری، میرزا احمد محم 
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من فردا  ،گوید که پسر عمومیبعد از شام به او  .کنده او را برای شام به منزلش دعوت میالمسیح

گاراژی که اغلب  بوس ازروم. او شب پیش پسر عمو مانده و صبح با مینیبه ملکوت ابهی می

رفته، راننده با او آشنا بوده و در راه راننده با آمده و میمی

الی ؤراننده س ،کرده که در وسط راهمهاجر صحبت می یآقا

دهد و هاجر جوابی نمیه مالبیند که عنایتکند و میمی

بیند که سر او کج شده به می ،کندنگاه میوقتی از آینه 

بیند که او بر می ،کندف میسمت پنجره و وقتی راننده توقّ

ترین اثر سکته فوت کرده است. سپس راننده به نزدیک

ای سکته ککند که من یرود و اعالم میژاندارمری می

کند تا ببیند که تی او را نگاه میجا کیف دسام. لذا در آنداشته

داشته و در ساک خود بینند که او در ساک خود کفنی که می ،آیا آدرسی چیزی در آن هست یا نه

ای لذا به پسر برادر او که اسم و آدرس او در کتابچه ت.گویا به او الهام شده بوده اس ،نگه داشته

جا مراسم را انجام داده و او را کفن و دفن نآید و در آکنند و او میتلفن می ،در جیبش بوده

ه مهاجر در سمت کاشان گرفتار زندان الذبیح ،دش، پدرشکنند. این شخص در موقع تولمی

چرا که پدرش در زندان و  ،آیدآید. آری او غریب به دنیا میحسین کاشی بوده که به دنیا مینائب

رودیبوده است و غریب هم از دنیا م خارج از محل، گی معروف به غریب برای همین نیز او از بچ

  رضا بود.

یین که بعدها حضرت ولی آپیش معمار آقا رضا مهر ،اییه مهاجر از لحاظ فراگیری کار بنّالعنایت

شماری های بیها و ساختمانکرده و یاد گرفته و بعدها خانهه او را مهندس نامیدند، کار میامرال

هفتاد و ان تا سنامر  د سالگی در شمال ساخت. او سه اوالد دارد که همگی بهائی هستند و در ظل

او قلبی بسیار رئوف و مهربان  .بود ،د منتظر حقیقیدختر محم ،خانممشغول هستند. همسر او اشرف

ای از آنها بهائی ایی بودند که عدّهت بنّ نفر در زیر دست او مشغول فعالی ١٠٠داشت و متجاوز از 

  ساخت.ه خادم ایادی امر ساختمان میها برای جناب ذکرالاند. او سالبوده

  

  

 ه مهاجرالعنایت
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 ه مهاجر جاسبیجناب عبدال  

١٣٠٠ه مهاجر جاسبی در سال عبدال مین پسر سیفشمسی در جاسب به دنیا آمد. او دوه مهاجرال 

رستانی و ماتی و بعد در تهران به تحصیالت دبیجاسبی بود و ابتدا در جاسب تحصیالت مقدّ

خانم سالگی با نرگس ٢١ حصیل شد. او در سنالتّحقوق فارغ ۀدانشگاهی پرداخت و در رشت

  ازدواج کرد. ،نوروزی که اصالت آذربایحانی داشت

دارایی در مقطع دبیرستان  ۀکند و چون ایشان در مدرسد ایشان فوت میسال از تول ١٠پدرش بعد از 

ال، فهمیده، باهوش ت دارایی درآمده بود. ایشان بسیار جوان فعبه استخدام وزار ،تحصیل کرده بود

دارایی تهران کار کرد و بعد کار اداره را کنار گذاشت و  ۀو با معلوماتی بود و چند سال در ادار

چون به کسب و کار آزاد عالقه داشت، کم کم وارد کارهای ساختمانی شد و به شغل معامالت و 

  خرید و فروش ملک پرداخت. 

های مختلف در نقاط او بیشتر با شرکا و رفقای زرتشتی خود در معامالت شریک بود و با آنها زمین

ختند و تجارت فروساختند و میخریدند و ملکی در آن میمختلف باالی تهران پیدا کرده و می

ین قنات های قدیمی، چندهای قدیمی، خانهآباد را که در آن قلعهکردند و نتیجتاً آبادی قاسممی

داری آب، چاه آب و زمین کشاورزی بود را خریدند و آن را به قطعات بزرگ برای باغ و مرغ

جا ساکن شده و به کشاورزی و کار ای کارگر بخصوص از جاسب در اینتقسیم کردند و عدّه

  پرداختند. بهائیان جاسب در آنجا اولین محفل روحانی و تشکیالت بهائی را نیز تشکیل دادند. 

رفت. او بسیار مرد خوب، با معلومات و در این زمان او ثروتمندترین فرد در جاسب به شمار می

صحبتی بود و بسیار دوستان زیادی از دوران تحصیالت و خدمت و کار داشت و بسیاری او خوش

شان داد و بسیار دست به خیر بود و ایکردند. او خدمات زیادی انجام میشناختند و احترام میرا می

تا  ،ها زندگی کرد و تمامی امالک او در ایران مصادره شدبه آمریکا رفته و سال ۵٧بعد از انقالب 

  آمریکا فوت کرد. یسالگی در فیالدلفیا ٩٢که او در سن این

ها در جاسب با ایهاو در دوران کودکی به بازی با توپ عالقه زیادی داشت و همراه با هم محلّ

که  »زیر توپ زنی«از بافته شدن کش به یکدیگر درست شده بود به بازی  ای کههای پارچهتوپ

پرداخت. او پیشرفت خوبی در بازی ها میایهبا هم محلّ ،کمی شبیه به بازی کریکت امروزی است

درضا شاه با توپ کرد و کم کم به فوتبال عالقمند شد و در زمان جوانی گلر تیمی بود که محم
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های آن هی بود که عکس او را در یکی از مجلّکرد. پیشرفت او به حدّی میپهلوی نیز در آن باز

  زمان انداخته و از او تقدیر کردند. 

 ه مهاجر جاسبیدو خاطره کوتاه از عبدال  

  :لاو  ۀخاطر

گوید که من در دارایی کاری دارم که آید و میکرد به حضور او میروزی معماری که با او کار می

کند که همراه ه خواهش میبرای همین از عبدال .آیمولی خودم از پس آن برنمی ،همباید انجام بد

کند ه قبول میاین کار را برای او انجام بدهد. عبدال ،او بیاید و چون با امور دارایی آشنایی داشته

ی ه به سمت دارایپوشد و به همراه عبدالب میهای مرتّکشد و لباسو معمار از کار دست می

ت پس برای مدّ ،گوید که من باید در شهرداری کاری انجام بدهمه میروند. در بین راه عبدالمی

به دنبال جای  ،رسندرویم. وقتی به شهرداری میرویم و بعد به دارایی میکوتاهی به شهرداری می

ک پیدا کرده که یک جای پارگردند که آن روز بسیار روز شلوغی بوده تا اینپارک برای ماشین می

روند. موقع برگشت وقتی معمار فاق معمار به دارایی میکند و به اتّو ماشین را با سختی پارک می

تواند سوار بشود نمی ،ه بشود، چون ماشین به سختی پارک شده بودهخواهد سوار ماشین عبدالمی

ه که خیلی مشغله فکری . عبداله ماشین را از پارک در بیاورد تا او سوار شودکند تا عبدالو صبر می

 دهد و فراموش شهرداری به مسیر خود ادامه می ۀطرفیک ۀداشت بعد از در آمدن از پارک در جاد

مسافتی در خیابان  کند که معمار  را سوار کند و منتظر سوار شدن او بشود و بعد از گذشتن و طیمی

شنود که خوب جوابی نمی ؟دارایی باید برویم پرسد که کدام قسمته از معمار میعبدال ،طرفهیک

شود که فراموش کرده که معمار را سوار کند و او جا مانده است. خالصه ه میدفعه متوجکه یک

گوید آن روز من دست از کار کشیدم تا امور مالیاتی را انجام بدهیم که متأسفانه نشد و معمار می

  .دست از پا درازتر به خانه بازگشتم

  مدو  ۀخاطر

هایم یک شرکتی داشتم. لباس مالقاتی با یک مدیر کل ۀروزی وعدکرد:] [عبداله مهاجر تعریف می

م که به سر قرار بروم. برای همین از ب و منظرا پوشیدم و کراوات زده و عطر و ادکلن، خالصه مرتّ

به راه افتادم. در   خانه درآمدم و با ماشین برای رفتن به سر مالقات در آن ترافیک سنگین روز
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ام پایم کنم و سرپایی پایم است و هایم را فراموش کردهه شدم که کفشدفعه متوجاواسط راه یک

  .هیچ راه برگشتی نداشتم

  

  ه شریفیشکرال  

شکرال جوانی به احمدآباد کلنگه، آبادی میرزا احمدخان  ه شریفی اهل نراق بود. ایشان در سن

قلبی بود و چون اغلب زارعین برخورد و خوشآالیش، خوشر مرد ساده، بیرود. او بسیانراقی می

نشیند و قلبی با آنها آشنا شده و به گفتگو میاین خوش ۀواسطه آن دیار از بهائیان جاسب بودند، ب

 ۀه مهاجر بودند که به واسطدعلی ناصری و ضیاءالمحم ،شود. از آن جملهتی بهائی میبعد از مدّ

تی این آبادی با بحران ه، به امر مبارک حضرت بهاءاله مؤمن گردیدند. بعد از مدّکرالایشان، ش

را ترک کرده و به کروگان جاسب  شود از این رو ناچاراً اغلب زارعین محل آبی مواجه میکم

  ١ گردد.جا مشغول کشاورزی و زراعت میروند و در آنمی

شکراله با دختر محم علی به نام زبیده ازدواج کرد حاصل این ازدواج چندسنمشهدی ح داسماعیل 

ایت الهی ساکن و به خدمت عن باشد که همگی بهائی بوده و در ظل هشت) فرزند می (حدوداً

  اند. متعددی تشکیل داده ۀمشغول هستند و هر کدام خانواد

روزه با های خودش همههبچ ۀوسیله باال بود و ب ۀها در محلّول اداره کردن حمام بهائیؤایشان مس

آوردند. به خاطر کردند و میه میگون تهی ۀام بترفتند و برای سوخت حمچند االغ به کوه می

بودیم به کوه رفتیم و تا ظهر به  سنبا یکی از فرزندان ایشان به نام منصور که هم ٢آورم که منمی

 ۀبا آن لهج ،د االغ با خود آورده بوده چنآوری بته پرداختیم و چون آشکرالهمراه آنها به جمع

کردیم نراقی خود عنوان کرد که تو و منصور حاال دیگه برای خودتون بته جمع کنید. ما که فکر می

چون دیگه ظهر شده بود و اگر  ،ی جا خوردیمکردیم کلّاز صبح برای خودمون بته جمع می

کردیم. معموال اشخاصی که برای جمع میباید تا شب کار  ،د برای خود بته بکنیمخواستیم مجدّمی

                                                             
١. ]هزاد و باباعلی بهزاد که باباعلی کارگر کاشفی بود های حسن به شریفی دو برادر دیگر داشت به نامشکرال

نام آنها را  ،و دوست بودند، از این خاطر ها هم محبو هر دو بسیار افراد محترم و خوبی بودند و با بهائی
ایمآزار جاسب در وبسایت آوردهو بی نیز در قسمت نفوس محب.[  

  است]. اقیاکبر رزّعلی[روایت کننده،  .٢
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ولی ما مجبور شدیم بمانیم و در تاریکی و با  ،گشتندغروب نشده به ده برمی ،آمدندکردن بته می

 سختی بسیار بار بته تهیه شدیم که در آبادی نگران ما ه کنیم و شب برگردیم. موقع برگشتن متوج

ه بسیار مرد خوبی بود و ا را دیدند. به هر حال شکرالشده و با چراغ به دنبال ما آمده بودند که م

نمود و برایش فرقی نداشت که بهائی او بسیار به مردم در جاسب خدمت می .خدا او را بیامرزد

  باشند یا مسلمان.

ای برای خرید یکی از آالیشی بود. زمانی مشتریبسیار مرد ساده، خوب و بینیز باباعلی  وبرادر ا

دانسته این گاو چشمش کور ه مشتری نمیالبتّ .آیدی که یک چشمش کور بود، میهای کاشفگاو

کند که آری بسیار با این حال باباعلی نیز شروع به تعریف و تمجید کردن از محاسن گاو می ،است

تازه یک چشمش هم کور است و از من گفتن که واقعاً  ،دهدشیر خوبی هم می ،گاو خوبی است

خالصه هم از گاو تعریف کرد و  !خواهی نهخواهی بخر میمی ،ل خود دانیحا ،گاو خوبی است

  هم دروغ نگفت و هم گاو را به قیمت مناسب فروخت. 

ا حسنام، برادر شکرالۀاش مدرسه که فر کردند و ها که غیبت میهجاسب بود و هر کدام از بچ

د و از خانه تا مدرسه به پشت آنها کرخواستند که به مدرسه بروند را به پشت خودش کول مینمی

روند که باسواد شوند و برای خود کسی شده و به مردم و خانواده خود زد که چرا به مدرسه نمیمی

های بازیگوش دِه را. هکرد باالخص بچخدمت کنند. آری او بسیار همه را تشویق به سوادآموزی می

  .این عزیزان شاد و قرین رحمت الهی ۀروح هر س

  

  دی (سپهر ارفع)ه محم دال ی

سازی هم مانند دیگر سلطنت رضا شاه پهلوی بود که صنعت چرم ۀاوایل دور ،شمسی ١٣١٠در سال 

که تولیدات چرم در داخل کشور از این رو رضا شاه برای این .صنایع رو به گسترش و پیشرفت بود

لید داخلی رونق بگیرد، صورت بگیرد و ارز به کشورهای خارجی برای واردات چرم نرود و تو

ای برای تولیدات چرم در داخل کشور را صادر نمود. از این رو شرکتی دستور ساخت کارخانه

ار آذربایجان و بزرگان داران آن تج دایر شد که اکثر سهام »تولیدات چرم خسروی«سهامی به نام 

قرار  ،به بازار معروف بود میدان تهران کهداری ایران بودند. دفتر مرکزی این شرکت در سبزهدام

ت داشت و بسیار در این زمینه ه مهاجر جاسبی که در واردات چرم به ایران فعالیالداشت. لطف
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بعد از افتتاح شرکت چرم خسروی در این شرکت به عنوان مدیر فروش استخدام شد. در  ،ق بودموفّ

یندگی فروش این کارخانه را گرفتند و فروشی باز کرده و نماهای چرماین میان افراد بسیاری مغازه

  فروختند. سازها و دیگر افراد میها و کیفاشمحصوالت را در بازار به کفّ

ه مهاجر جاسبی استعفا داده و خود شرکتی تأسیس نمود و به اللطف ،بعد از گذشت چند سال

رکت او به کار جات پرداخت. در این زمان بود که چند نفر استخدام نمود که در شفروش چرم

جا مشغول به کار کردن شدم و در این راه سالگی در آن ١۵نیز در   ]اقیاکبر رزّعلی[بپردازند. بنده 

ه الکه لطفبنده بود، آموختم  تا این ۀزاده مهاجر که داییالهای این حرفه را از لطفمهارت ۀهم

های فروش چرم خود در بازار ی از شعبهبرای همین نیز یک .مهاجر تصمیم گرفت تا تغییر شغل بدهد

  جا برای خودم مشغول کار بشوم.های تهران را به بنده سپرد تا در آناشکفّ

در بازار تهران مشغول فروش چرم وشبروجات بودم که جوانی بیست  ١٣٣٢روزی از روزها در سال 

ب او بسیار مؤد .ندیده بودمحال او را ه من آمد. من تا ب ۀو پنج شش ساله برای خرید چرم به مغاز

ال کردم که ؤص شد که او بهائی است. من از او سبود. مقداری چرم خرید و بعد از صحبت مشخ

ط چه کسی با امر آشنا شدی؟ وقتی پاسخ داد معلوم شد که ای و چگونه و توسشما کی بهائی شده

ه مهاجر جاسبی) بانی های خودم (نورالزادهیکی از دایی

آوردن او شده است. او بسیار خوشحال شد وقتی فهمید ایمان 

دوزندگی  ۀهای بنده بود. ایشان مغازغ او یکی از فامیلکه مبلّ

 ،و سال بودیم فروشی داشتند و چون ما تقریباً هم سنو کفش

اجناسی  ،آمداز آن  به بعد هر وقت برای خرید به بازار می

  کرد.داری میکه بنده داشتم و نیاز داشت را از من خری

نام ایشان یدالدی (سپهرارفع) بود که در دوران ه محم

اشی دهد و در یک کفّخردسالی  پدر خود را از دست می

شود و کم کم به یکی از بهترین دوزندگان مشغول به کار می

شود و دو دوزندگی بزرگ در بهترین کفش در تهران تبدیل می

شوند. بعدها او ازدواج اری در دوزندگی او به کار مشغول میکند و افراد بسینقاط تهران دایر می

ال و زرنگ و مؤمنی شود. ایشان بسیار جوان فع کند و دارای دو فرزند یک دختر و یک پسر میمی
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کند. او بیان بسیار خوب و صدای رسایی داشت و در جلسات ی ترقی میبود و بسیار از نظر ماد

ه به تبلیغ امرال ،آثار پیدا کرده بود ۀومات بسیار خوبی که از مطالعنمود و با معلتبلیغی شرکت می

  پرداخت.می

ران فاق به دربند و شمیب در تماس بودیم و گاهی اوقات به اتّدیگر مرتّما بعد از آن آشنایی با یک

  اند:خودی را میه محمدی اغلب با صدای زیبایی که داشت برای بنده این شعر از سعرفتیم. یدالمی

  سوزم و در پروازمپردازم         همچو پروانه که میاز تـو با مصلحت خویش نمی

  گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی          ور نــه بسیار بـجویـی و نـیابی بــازم

بهائی  ت این که مسلمان بوده وبعد از انقالب اسالمی ایران و با روی کار آمدن رژیم اسالمی به علّ

همانند بسیاری دیگر  ،دی بوده و آن را تغییر داده و سپهر ارفع گذاشته بودهو فامیلش هم محمشده 

شود. روحش شاد ها گرفتاری تیر باران میتاز افراد دستگیر شده و در زندان اوین تهران بعد از مدّ

  ١ .و قرین رحمت الهی

                                                             
 ١٣٧١تا  ١٣۵٧یاد شهیدان بهائی ایران ه ب، دی (سپهر ارفع) به نقل از کتاب پروازها و یادگارهامحم یداله شرح حال .١

  :مهر گلستانهتالیف، نگارش و نقاشی از ماه ،شمسی

»ن از مادری به نام شهربانو و پدر به نام فرامرز در طهران دیده به جها ١٣٠۶‐٣‐۴ه سپهر در تاریخ همسرم جناب یدال

شناس بود و در حفّاری چاههای نفت در گشود. پدر و مادر هر دو از اهالی زنجان، مسلمان و باتقوی بودند. پدر خاک

سالگی تصدیق امر  ٨۴بادکوبه مهارتی داشت. در موقع انقالب روسیه به ایران آمد و دیگر مراجعت نکرد و مادر در سن 

 ۀهای مردانه بود. تولد دوبارار پرداخت، شغل او تولید و طراحی کفشمبارک نمود. او از کودکی همراه با تحصیل به ک

نمود، بسیار مشتعل بود و هر شب در جلسات مختلف طور که خود همواره تعریف میسالگی اتّفاق افتاد. آن ١٨ او در سن

سرتیپ برافروخته، سرهنگ  کرد (این جلسات با استادی آقایان سرتیپ سهراب،تبلیغی که در آن زمان دائر بود شرکت می

ما ازدواج  ١٣٣۶شد). سبب آشنائی او با امر، خواهر ایشان بود. در اسفندماه خاوری تشکیل میشاهقلی و جناب اشراق

های نادره و رامین گردیدیم. همسرم در زندگی انسانی واقعی و نمونه بود، قلبی رئوف نمودیم و صاحب دو فرزند به نام

گذراند کرد. اوقات بیکاری خود را با ورزش و مطالعه میزندگی موفق بود و با همه کس مدارا میو مهربان داشت، در 

با اتومبیل «که این ۀسه پاسدار مسلّح به بهان ١٣۶٠صبح روز نهم شهریور ماه  ١٠و اطالعات عمومی او وسیع بود. در ساعت 

ر حیاط کشاندند. بعد از تفتیش تمام منزل، او را همراه با او را به د» ایم و اتومبیل شما خسارت دیدهشما تصادف کرده

اثری نبود.  ،گرفتمخبر بودم، هرجا سراغ او را میهای بهائی و چند نوار سرودهای امری دستگیر نمودند. از او بیکتاب

جرمی ندارم حالم خوب است و چون «با منزل خواهر خود تماس گرفت و اظهار داشت که  ١٣۶٠در روز سیزدهم مهر ماه 

جا به من محبت گفت حالم خوبست در این«از دادستانی و از خود ایشان هم تلفنی داشتم که ». به زودی آزاد خواهم شد
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  هاداستان

  

  کباب برگ 

کرد که چطور مشغول کار ود و هر کس تعریف مییک شب دور هم بودیم و صحبت کار کردن ب

چه  هر ،کرد که وقتی من درسم تمام شده بود و دیپلم گرفتمشده است. یکی از دوستان تعریف می

آخر با دو نفر از رفقا در جستجوی کار به تهران آمدیم. چون من قوی  .گشتم کاری گیر نیاوردم

و  ؟خواهیدکش نمیفتم و پرسیدم که آیا کیسهام ربه یک حم ،هیکل بودم و هیکل خوبی داشتم

ک (مشتآنها گفتند که چرا ما یک دکشی) احتیاج داریممالی و کیسه، کچرا که د مان تازه

کارهای خانه  ،جا مشغول کار شوی، من هم به رفیقم گفتم که تا تو کار پیدا کنیتوانی اینرفته و می

                                                             
 ١٣۶٠جهت پیگیری مجدّد در روز هفدهم آبان ماه  ای صحبت نمود و ارتباط قطع شد.با دختر نیز چند کلمه» دارند

ظهر وقت دادند. به منزل آمدم، یکی از اقوام ساعت  از بعد ٢د به من ساعت ظهر وقت نماز بو ١٢مراجعه نمودم، چون 

افتخار گفته] [«سپهر ارفع اعدام شده است. فریاد زد چرا؟ او گفت:  :به زندان مراجعه نمود. متصدّی اظهار داشت ٢

اسم او را در » باشد!یجز اعدام چیزی دیگری نم ،کند بهائی استآری سزای کسی که افتخار می ،کنم بهائی هستممی

 .ها بردندبود. جسد پاک او را از زندان اوین به گورستان هندی ١٣۶٠بهشت زهرا یافتیم، تاریخ آن روز اول آبان ماه 

قبر او  ۀکنند). پس از تحقیق بسیار شمارجا مکانی است که افراد حزب پیکار را با لباس و بدون تشریفات دفن می(آن

  را به دست آوردیم. 

عد از باو را بعد از گرفتن رسید به خواهرش تحویل دادند.  ۀنامری برقرار نشد و وصیتبر مقتضیات زمانه محفل تذکّ بنا

د، او را به زندان زنان سابق برده بودند. در سلول انفرادی محبوس بو ،شهادت همسرم اطالع یافتم که پس از دستگیری

های مجاور های مختلف از اطاقشنوند، در لحظههای بسته میوس با چشمصدای محاکمات او را دو جوان بهائی محب

نمود. با رسید. ناگهان صدای بلند ضبط صوتی آهنگ (یا سبوح یا قدّوس) را پخش میصدای محاکمات به گوش می

و طرز تشکیالت  شنوند که از او راجع به محافلسپهر ارفع را می ۀکردند و بعد محاکماین سرود چند پاسدار زمزمه می

نحوه جواب او با متانت و بردباری  ،شمارهای بیینداد. با وجود توهای جواب میکردند و او به نحو شایستهال میؤس

ه را با های حضرت بهاءالشد، آن نازنین مهربان یکی از مناجاتال میؤهای ضیافت سهمراه بود. از او در مورد برنامه

و  بعد از این محاکمه بود که او را به زندان اوین منتقل نمودند. او از قهرمانان [...]د صدای خوب و رسا تالوت کر

شهدای تاریخ بود که وجود خود را وقف خدمت به هدفی واال و مقصدی شریف نمود و در ایفای چنین رسالتی از 

 ۀبود. شهادت او در هیچ رسان ١٣۶٠نوع کوشش و فداکاری دریغ نداشت. زمان شهادت او احتماال اول آبان ماه هیچ

  .العدل اعظم الهیمأخذ: داراالنشاء بیت. تلخیص و اقتباس از نوشته خانم پروین سپهر ارفع». گروهی منعکس نگردید
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چه در بیاورم با هم خرج  کنم و هرروم و کار میشد، من هم میرا انجام بده و امور خانه با تو با

ام خسته شدم و به شهر خودمون تی گذشت من از کار در حم کنیم تا تو هم کار پیدا کنی. مدّمی

خوبی است  ۀات که رانندبرگشتم و پدرم به من گفت که بهتر است یک کامیون بخریم و تو با دایی

ات رانندگی را هم یاد بگیری. دایی بسیار مرد خوبی بود و در داییبروید و باربری کنید و از 

 ۀتی در کنار دایی رانندرانندگی مهارت باالیی داشت. من هم جوان، قوی و زرنگ بودم. بعد از مدّ

نشست و از رانندگی من خوبی شدم و دایی از این بابت خوشحال بود و همیشه در کنار من می

  برد. ت میلذّ

گیری به پمپ بنزین رفتیم و اری به شمال غرب ایران بردیم. نزدیک غروب برای سوختیک روز ب

م گفت که برویم کبابی و کباب برگ (جزه) بخوریم من خیلی اکامیون را پر از گازوییل کردیم. دایی

دوست دارم. ما رفتیم و همان نزدیک پمپ 

بنزین یک کبابی پیدا کردیم و برای خوردن 

ایی رفت تا دست و صورتش کباب نشستیم. د

را بشوید و من هم سفارش چهار سیخ کباب 

وقتی دایی آمد کباب آماده شده  .برگ دادم

بود و من و دایی شروع به خوردن کردیم. دایی 

ت برد و هی این کباب لذّ ۀبسیار از طمع و مز

ین به بعد همیشه از ا ،جا را پیدا کردیمچه کار خوبی کردیم که این به به عجب کبابی، :گفتمی

دو تا سیخ دیگه هم  ١ارگذآییم. حاال ببه همین کبابی می ،برای غذا وقتی از این مسیر رد شدیم

چون که خیلی خوشمزه بود، خالصه ما دو سیخ دیگر هم سفارش دادیم و یک شکم سیر  ،بگیریم

  کباب برگ خوردیم و بعد به راه ادامه دادیم. 

ولی همیشه دایی دنبال باری بود که باز به این شهر برود و در  ،بودما دور  این شهر خیلی از محل

روز بعد مجدداً گذرمان به همان شهر افتاد. قبلش  ۴٠که حدوداً نهمان کبابی کباب بخورد. تا ای

دایی گفت که ما حتماً باید برویم و همان کبابی که قبال رفته بودیم کباب بخوریم و من هم قبول 

                                                             
  در نسخۀ اصل: بزار. .١
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گشتیم ولی اثری از آن  ،رفته بودیم دنبال کبابی که قباله تیم و گازوییل زدیم و بکردم. خالصه رف

نبود. هر چه گشتیم خبری از کبابی نبود. خالصه از چند نفر پرسیدیم که این کبابی با این نشان کجا 

 رفته؟ چرا بسته است؟ آنها به ما گفتند که این خدانشناس فالن فالن شده  از بس گوشت خر کباب

ی جریمه کرد. ان او را بست و خودش را هم کلّه شد و درب دکّدولت متوج  ،کرد و به مردم داد

تا این را  ،ت بودخوری بود و بسیار این موضوع برایش حائز اهمیدایی که  فرد  مسلمان حالل

 بعد از چهل روز رفت کنار جوب نشست و شروع کرد به باال آوردن و استفراغ کردن و فحش ،شنید

دادن. من پیش دایی رفتم و به شوخی یک تک پا به او زدم و گفتم که تو بعد از چهل روز حاال 

ولی  .بهتره برویم و جای دیگری پیدا کنیم و غذا بخوریم ،دیگر کاری است که شده ؟ایباال آورده

اب گفتم که هیچ چیز کبخندیدم و میداد و من میدایی تا دو روز صاحب آن کبابی را فحش می

  شود.برگ گوشت خر نمی

  

  

  رهایی از نیش مار  

های دیم اطراف آبادی را دارد که بدون آب هستند و مالک کروگان جاسب مقدار زیادی از زمین

کسی در هر جایی از  ها هرولی طبق توافق اهالی در آن زمان در این زمین ،آبادی هستند آنها کل

ها مارهای معموال در این زمین .ق به خود او بوده استلّمحصول آن متع ،کردهآنها کشت و کاری می

ی بسیاری وجود داشت که اهالی جاسب سم

اند و کدام از نیش آنها در امان نبودههیچ

کنند. یکی از این خاطرات زیادی از آنها نقل می

ه خاطرات مربوط به یکی از پسران آقای امرال

ف باشد که شنیدن آن خالی از لطاقی میرزّ

  ت.نیس

گدار و یک کیلومتر بعد از کَنده (آقل)  ۀدر جاد

اقی با برادر زن خود آقای ه رزّگوسفندان آقای امرال

ها، پسر گندم دیم کاشته بودند. موقع درو گندم ،های ذکر شدهه مهاجر در قسمتی از زمینالحبیب

ی جاسبمارهای سم 
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های گندم چیده شده ی از بافهیک ۀدر کنار سای ،او که در آن زمان حدود یازده سال داشته ۀبچ

کند که جسمی روی سینه او سنگینی کند که در خواب احساس میه تعریف میاین پسر بچ. خوابدمی

بیند که یک مار ه میآن بچ ،آیدگویند مار از نفس انسان خوشش میجایی که میکند. از آنمی

یده یوده است که اگر ماری دیدی و او خوابیده است و چون قبال از پدر خود شن ۀبزرگ روی سین

زند. برای همین کمی خودش را ای به تو نمیرود و صدمهخود او می ،کاری با آن نداشته باشی

دانسته که اگر واکنش سریع نشان بدهد ممکن است با نیش مار چون می ،دهد تا مار برودتکان می

رود کند و میاو حرکت می ۀروی سین ای ازت و هیج صدمهروبرو شود. خواست خدا مار بدون اذی

آیند که . پدر و دایی او مینکند به جیغ و داد زدن و فریاد کردبنا می ،شوده وقتی بلند میو این بچ

م او بیست و چهار ساعت شبانه روز را در شوک و توه  .مار مار مار :گویدببینند چی شده که او می

مار،  :گفتهگاه میآگذاشتند ناخودبه هر جای بدن او می برد به نحوی که وقتی دستمار به سر می

  کند و بهبود میابد.که کم کم آرامش برقرار میتا این .مار

  

  رضا در رهق و شکسته شدن دست اوکتک خوردن آغالم

کند در بین راه رضا برای تبلیغ، مسافرتی به جوشقان و وادقان و فتح آباد (اطراف کاشان) میآغالم

افتد. در رهق فردی می ١ه رهقگذارش ب

شناسد و دیگران را تحریک او را می

ای به او حمله برده و او را کند و عدّهمی

زنند و دست لی میگرفته و کتک مفص

شکنند. مشهدی رضا نامی از او را می

بیند که یکی را می ،منزل بیرون آمده

چرا او را  :پرسدزنند. میدارند می

که او بهائی هست و گویند می ؟زنیدمی

   .باید او را بزنیم

                                                             
  ].کیلومتر با جاسب فاصله دارد ٢۵که حدودا است رهق آبادی نزدیک فردو و خاوه [ .١
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 ؟کند که مال کدام آبادی هستیال میؤشود و سمانع این کار می ،مش رضا که انسان خوبی بوده

کروگان.  :گویدرضا میو آغالم ؟پرسد که کجای جاسبمی ،بیند که او مال جاسب استو وقتی می

دهد که او برادر زن رضا جواب میآغالمو  ؟دتقی چه آشنایی داریپرسد که با محممش رضا می

  من هست. 

دتقی هیکل قوی و بلند و باالیی داشته و شکارچی بسیار عالی بوده و با مشهدی در حین محم

اند. لذا او های بین جاسب و رهق آشنا شده بودند و دوستی بسیار خوبی با هم داشتهشکار در کوه

کند و سپس دکتری آورده و دست او را که او پذیرایی میآورد و از رضا را به منزل خود میآغالم

دارد تا بهبودی کامل حاصل کند. در طول زمانی که کند و او را نگه میدرمان می ،شکسته بود

خواند. مش رضا مهمان مش رضا بوده سحرها مناجات و لوح ناقوس را با صدای بلند میآغالم

شده برای دعا دانسته و زمانی که او هم بلند میب میرضا مادربزرگی داشته که قرآن را خیلی خو

داده و بسیار تحت تأثیر ط او گوش میرضا و تالوت لوح ناقوس توسبه صدای آغالم ،و مناجات

کند که او بسیار مرد محترمی هست و این هایش سفارش میقرار گرفته و به مش رضا و پسرش و نوه

برای همین به او احترام بگذارید. از آن  ،و بسیار تاثیر دارد خواند الهی استدعا و مناجانی که می

صد و بیست سال است این خانواده به نام فامیل رضوانی رهقی با تاریخ که متجاوز از یک

  ه بودند.امرال ها مراوده و رفت و آمد پیدا کرده و بسیار محباقیها، رزّمهاجری

  

 اقیزاق رزّ داستان حمل نخل عبدالر  

باشد که از لحاظ ابعاد برابر با یک سالن بزرگ از چوب است یک اتاق از جنس چوب مینخل 

ها قرار گرفته است. هایی کار گذاشته شده به صورت افقی که اتاقی روی این پایهکه در زیر آن پایه

نخل این است که در زمان شهادت حضرت سیدالشهدا، عزاداران حسینی آن را ساخته و با  ۀفلسف

کنند. همین خوانی و عزاداری مینوحه ،سیاه پوشانده و آن را حمل کرده و در حین حمل ۀچپار

رسم نیز در جاسب و دیگر شهرهای ایران نیز برقرار بوده است و در زمان شهادت سیدالشهدا این 

های محل مجدّشود و با گذشت از کوچهکروگان حرکت داده می ۀنخل از حسینیه بر دًا به حسینی

گیرد تا سال آینده که دوباره برای عزاداری آن نخل را شود و در جای خود قرار میگشت داده می

   حرکت بدهند.
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ت پشت نخل به همان ترتیب خوانند و جمعیدر حین حمل نیز اشعاری در خصوص شرح شهادت می

  کنند. خوانی میزنی و زنجیرزنی و  نوحهسینه

ن آرفتند. به رسم گرفته و زیر نخل میهر کسی یکی از آن را میهای نخل را در همان زمان پایه

های مختلف برای ثواب یکی اجدادی در زیر نخل داشته که در سال ۀای یک پایزمان هر خانواده

ول حمل آن پایه بوده است. ؤاز افراد آن فامیل مس

ها اقیق به اجداد رزّهای این نخل متعلّیکی از پایه

حضرت عبدالبهاء این  ۀزاق تا دورربوده است و عبدال

که حضرت عبدالبهاء تا این ،آوردهجا میه رسم را ب

فرمایند که کم کم باید رسم و رسوم قدیم را امر می

کنار گذاشت و احکام و دستورات آیین جدید را 

بر  زاق بناجایگزین نمود. به همین خاطر عبدالر

ن فرمایش حضرت عبدالبهاء آخرین نفر از خاندا

کرده و بعد از نخل را حمل می ۀها بود که پایاقیرزّ

دهد. و همین امر در بین کار خاتمه میآن به این

ه نخلی که ب ۀحمل پای ۀاز ادام ،خاطر اعتقاد قلبیه شد که یک فرد بی میتلقّ ها بسیار مهمجاسبی

  .بگذارد سرباز زند و این رسوم را کنار ،ق به آن خاندان بودهصورت اجدادی متعلّ

  

 اقی زاق رزّ داستان صد تومان  طلب عبدالر  

 ّزاق رزّداستان صد تومان طلب عبدالربهرام معروف پیشکار ارباب جمشید زرتشنی اقی از م

ّتاقی مدّزاق رزّثروتمند معروف از این قرار است که عبدالربهرام در زمینها برای  مکارهای  ۀ

کرد، در پایان صد تومان های متعلّق به ارباب جمشید کار میدیآباد و دیگر آباکشاورزی در خانی

ّبهرام طلببابت اجرت کار از مّکار میبهرام در عوض پرداخت پولشود. م،  به او پیشنهاد

خود ارباب جمشید که سنگالخی بوده و امروزه دقیقاً  ۀدهد که زمینی در تهران نزدیک خانمی

صورت ه باشد را به او بدهد. در آن زمان رسم خریداری زمین بمیمریکا آمکان سفارت انگلیس و 

 صورت افقی و از محل ه کرده بکش بوده است یعنی طرف سنگی پرتاب میانداز و طنابسنگ
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کرده و به همین صورت ابعاد زمین صورت عمودی سنگ دیگری پرتاب میه د بمجدّ ،فرود سنگ

  آمد.در می

گوید که این زمین سنگالخی است و کشاورزی در آن ممکن و میکند زاق کمی فکر میعبدالر

صورت نقد به من بدهید تا من در جاسب خودمان زمینی ه پس بهتر است که شما پول را ب ،نیست

شود خریداری کنم و با او موافقت می ،رویدهای گردو و بادام میکه حاصلخیز است و در آن درخت

پول را  ،خانه داشتههای بزرگ تجارتشهر ۀذا ارباب که در همدهند. لو همین کار را انجام می

رد زاق به آنحواله به قم کرده که نزدیک جاسب باشد و عبدالرجا رفته و چندین کیسه پر از پول خ

  .شودکند و مشغول به کشاورزی میهایی را خریداری میآورد و زمینگرفته و به جاسب می

  

 هرازجانی  د رضاداستان غولِ کربال سی  

ت داشته نفر جمعی ۵٠٠شمسی حدود  ١٣٢٠باشد که در سال هرازجان چهارمین آبادی جاسب می

کرد. او مرد بسیار خوبی فردی به نام کربال سید رضا هرازجانی زندگی می ،است. در بین اهالی آن

 ۀان او نیز برای تهی اهالی ده بود. طبق رسوم آن زم ۀبلندی نیز داشت و مورد احترام کلی بود و قدّ

ه کرده و با خود به خانه بیاورد. در رود تا بار بته (گون و درمبه) تهی سوخت با االغ خود به کوه می

کند. وقتی که ها را روی ساس چیده و رسنه را به دور آن محکم بسته و بار االغ میباالی کوه بوته

شود دست االغ وارد سوراخ موش بزرگی می ،ناالغ بار کرده آماده حرکت شد. در حین پایین آمد

زمین خورده و به همراه بار بته  که همین کار باعث بر هم خوردن تعادل االغ شده و االغ محکم بر

دیده که گهی االغ به زیر و بار به رو و گهی االغ به غلتد و مدام االغ و بار را میتا پایین کوه می

  افتد.ه میکه االغ به ته در تا جایی ،رفتهرو و بار به زیر می

د رضا به دنبال االغ و بار بوته به ته دره میکربال سیبیند که این مسافت دراز می آید و بعد از طی

ط شده است. برای همین ساس و رسنه را که بر اثر غلتیدن االغ خالی شده بود را برداشته قَاالغ س

ه کند که اگر بخواهد این داستان را برای هر کسی بکر میگردد. در راه فبا تبر خود به آبادی بر می

برای  .هر روز باید برای فردی توضیح بدهد که چه بر سر آن االغ آمده ،ا تعریف کندصورت مجز

رسد کند که به همه بگوید او غولی در کوه دیده و از ترس فرار کرد. وقتی به ده میهمین فکری می

از این  ،کند. اهالی که به او اعتماد داشتندغول را تعریف می کند و داستان ساختگیچنین می
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های سرد و گرم از قبیل تفنگ فاق همه با اسلحهخواهند که به اتّداستان به حیرت آمده و از او می

 کنند و وقتی با کربال کار را می ه بروند تا آن غول را بکشند. همینو بیل و کلنگ وغیره به کوه و در

پرسند که بینند رو به کربال سید رضا کرده و میجان االغ را میرسند و جسم بیه میدر سید رضا به

گوید می ،جریان از چه قرار است؟ و کربال سید رضا که همه را به بهانه دیدن غول جمع کرده بوده

گوید د و میکنفاق افتاده را برای همه تعریف میفاقی افتاده است و اصل اتّکه خود ببینید که چه اتّ

طور گفتم که همه خود بیایید و ببینید که چطور شده که داستان غول ساختگی بود و من این را این

  ماجرا باشید. ب از من نپرسید که چه بر سر االغ من آمده و خود شاهد کلو هی مرتّ

  

  ت نامیدن  قنات کنار آبادی کروگان به نام قنات باباشیخ علّ 

شود در کروگان جاسب بسیار معروف ه بعدها به قناتی پر آب تبدیل میداستان چشمه کوچکی ک

بوده و نسل به نسل و دهان به دهان در بین اهالی 

دانند و گشته و اکنون نیز بسیاری این داستان را می

کنند. داستان از این قرار است که برای هم نقل می

اند که در این کردهای در کروگان زندگی میخانواده

نواده یک شب مادر خانواده در فصل سرما از خا

خواب بیدار شده و به پسرش که باباشیخ  بوده 

گوید که بسیار تشنه است و هیج آبی در خانه نیست می

ای آب بیاورد. مجاور برود و با خود کوزه ۀخواهد که به چشمکه او بتواند بنوشد. لذا از باباشیخ می

ای پر از رود و با کوزهدر سرمای شدید شب به سمت چشمه میباباشیخ نیز همین کار را کرده و 

   گردد.آب چشمه برمی

کند که بهتر است پس با خود فکر می .بیند که خوابیده استمادر خود را می ،رسدوقتی به خانه می

 شود. وقتیلذا کوزه را نگه داشته تا مادرش بیدار می ،بگذارد او استراحت کند و او را بیدار نکند

گوید که دلم و او می ؟ه چرا من را بیدار نکردی تا آب بخورمکگوید شود به او میمادر بیدار می

کند. در اثر این خورد و رفع تشنگی مینیامد تا از خواب شما را بیدار کنم. خالصه مادر آب را می

جاسب  ۀر سر گردنرفته دکند و روایت است که وقتی پسر به قم میمادر پسر را خیلی دعا می ،رفتار
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الم علیکم یا الس«گفتند: به قم که زیارتگاه حضرت معصومه پیدا است به رسم آن زمان همه می

گویند که جوابی از حضرت  ،آوردو وقتی باباشیخ این عبارت را بر زبان می». حضرت معصومه

آب  ،ریخ به بعداز آن تا». الم علیکم یا باباشیخ جاسبی...الس«گوید: شنود که میمعصومه می

گردد شود و تبدیل به قنات پر آبی میای که او برای مادرش از آن آب آورده بود فراوان میچشمه

شود. داستان این قنات در جای که هنوز هم پر آب هست و این قنات به قنات باباشیخ معروف می

  گونه تعریف شده است که شنیدن آن نیز خالی از لطف نیست.دیگری نیز این

  

  زیارت واقعی باباشیخ

جاسب قم گروهی از کشاورزان در زمان گذشته با شتر و قاطر به زیارت حضرت ثامن  ۀدر منطق

جاسب پیرمردی  ۀشوند و هنگام مراجعت و وارد شدن در محدودالم مشرف میالس١علیه ،الحجج

ت وش کشیده و با مشقّباری از علف به دند که در گرمای روز کولهنبیرا می (باباشیخ) از اهل محل

گشایند زبان به شماتت و سرزنش می ،بینندس که او را میمسافرین مشهد مقدّ .رودبسیار به خانه می

و این  »کن نیستی، آخر بیا تو هم الاقل یک بار به مشهد سفر کنپیرمرد، زحمت دنیا را ول«که: 

  کنند. سخن را تکرار و او را بسیار توبیخ می

ا رفتید و به آقا سالم دادید، شما که به زیارت آق«گوید: گشاید و میدل زبان میپاک پیرمرد خسته و

ه است قا زندآمگر  ،زنیپیرمرد این دیگر چه حرفی است که می«گویند: می ».جواب گرفتید یا نه؟

بیند یا را معزیزان، امام که زنده و مرده ندارد، م«گوید: پیرمرد می ».که سالم ما را پاسخ بدهد؟!

آیا تو این عرضه را «آنان می گویند:  ».شودشنود، زیارت که یک طرفه نمیو سخنان ما را می

الم ألس«گوید: کند و میس میو از همان جا رو به سمت مشهد مقدّ »آری«وی می گوید: ». داری؟

شود که: می شنوند که به آن پیرمرد به نام خطابو همه با کمال صراحت می» علیک یا امام هشتم 

شوند که چرا و بدین ترتیب زائرین همگی خجالت کشیده و پشیمان می» الم آقای...علیکم الس

  سبب دلشکستگی این مرد نورانی شدند. 

                                                             
  در نسخۀ اصل: علیهم. .١
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علی یا باباشیخ وجود داشته که باباشیخ  قنات قی بسیاری نظیر شیخدل و متّدر این روستا افراد پاک

ر باباشیخ در کنار همان چشمه یا قنات فعلی در دشت گروگان معروف هرازجان را حفر نموده و مزا

  شناسند.واقع شده است که مردم جاسب آن چشمه را به نام چشمه یا قنات باباشیخ می
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  خاطرات وسقونقان جاسب

  آقا ۀسالل ،خانم نوروزیبه قلم عشرت ،وسقونقان جاسب ۀمختصری از تاریخ امر در قری

  

کین بزرگ و افراد بانفوذ و بسیار رعیت نواز بودند. حمد جاسبی از مّجناب حاجی میرزا سید ا

عالوه بر قریه وسقونقان در قراء اطراف هم صاحب امالک بودند چنانچه تجار قم بر حسب مثل 

گفتند مگر ما حاجی میرزا احمد جاسبی هستیم که هفتصد تنه درخت بید دارد. هنوز افراد می

شوند و جزو افراد خوش طینت قریه به ها شناخته میاجی میرزا احمدینوادگان ایشان به نام ح

آیند. پدر ایشان سید علی نیز به این خصائل موسوم بوده ایشان سنگ آبی بزرگ حساب می

اند که در قسمت درب ورودی مقبره حضرت امامزاده سلطانعلی در نزدیک کاشان به نام ساخته

دارد و نام ایشان و تاریخ روی آن حک شده. سنگ آب مشهد قالی (مشهدارده حالی) وجود 

ریزند و آب تراشند و درون آن آب میهای مخصوص میعبارت است از ظرف بزرگی که از سنگ

خنک و تمیز برای رفع عطش زائران و مسافرین همیشه موجود بود. جناب حاجی میرزا احمد دارای 

لی و سید جواد بودند و یک دختر به نام سارا خانم العابدین سید عهای زینسه فرزند ذکور به نام

العابدین در اوایل ایام ظهور و تاریخ تولد آنها و اینکه کدام یک بزرگترند مجهول است. میرزا زین

در سلک مؤمنین درآمدند که نام ایشان در لوح احبای جاسب به نام آقا میر و اخیه آقا سید علی 

ایم که ی هیکل و بانفوذ و در دربار هم شناخته شده بودند زیرا شنیدهمذکور است. ایشان بسیار قو

آمدند در قریه وسقونقان در هر سال تابستان وقتی وزیر همایون برای تفریح تابستانه به جاسب می

العابدین در سکنی گزیده و در تمام طول مدت اقامتشان ایشان میزبان او بودند. جناب میر زین

ه حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شدند و حضرت عبدالبهاء ایشان را ملّقب دوران حیات خود ب

  به لقب امیر فرمودند و از آن پس به نام جناب آقامیر مرسوم و معروف شدند.

جناب آقامیر در قریه وسقونقان بسیاری از افراد خانواده و ساکنین آن منطقه را به امر مبارک آشنا 

اکنون در توان گفت فقط یک نفر ثابت باقیماند که اوالد او همکردند با وجودیکه از آن میان می

بین هستند و نام جناب آقامیر ظل امر هستند ولی عدّه زیادی از اهالی به امر مبارک و مؤمنین خوش

وسیله ایشان امر مبارک مؤمن شدند جناب ارباب کنند. از جمله کسانیکه بهرا با احترام یاد می
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میالدی در طهران صعود فرمودند و  ١٩۶٣شمسی مطابق  ١٣۴٣د که در سال باشمحمد نوروزی می

های ارباب محمد نوروزی به نام غالمعلی نوروزی با باشند و یکی از نوههائی مؤمن میدارای نوه

تر نتیجه جناب آقامیر به نام بتول خانم ازدواج کردند و این خویشی روحانی با این وصلت کامل

ین نسلشان باهم یکی شد. جناب آقامیر مورد صدمات زیاد قرار گرفتند و همانطور گردید و این مؤمن

که در تاریخ مؤمنین کروگان هم ذکر ایشان شد، بارها قصد جانشان را نمودند ولی ایشان با استقامت 

نمودند و خدماتی مفید انجام دادند که رفته و خود را وقف مردم قریه میو نفوذ کامل به پیش می

الحال باقی و مورد استفاده همگان است. معروف است که ایشان باغ انگور داشته همه روز به  الی

رفته مقدار زیادی انگور چیده بار االغ کرده و در بین راه تا رسیدن به خانه بین مردم تقسیم باغ می

برای اهالی  های درخت انگورتر کنند از قلمهکردند چندی بعد بر آن شدند که خدمتشان را کاملمی

شان درخت انگور بکارند و حتی کسانیکه کردند که در خانهآوردند و آنها را تشویق میمی

کاشته کردند و قلمه را میتوانستند این کار را انجام دهند با دست خود زمین برایشان آماده مینمی

ارهای دیگر ایشان شان یک درخت انگور داشتند و از کظرف مدّت یکی دو سال اکثر مردم در خانه

باشد که باعث سرسبزی باغات و بساتین قریه است حفر قناتی است که معروف به قنات آقامیر می

شود و در تمام فصول سال آب مورد نیاز مردم را برای آبیاری و آب آن چندان کم و زیاد نمی

الحاً مادوآ به کند. در محل این قنات چشمه کوچکی بوده به نام چشمه اصطمزارعشان تأمین می

گیرند این چشمه کوچک را تبدیل به قنات نمایند. اصطالح عوام یعنی ماء بادوام ایشان تصمیم می

کرد زمانی که پنج یا شش ساله بودند از حسین حاجی جعفر که در آن زمان پنجاه پدرم تعریف می

کرده ب آقامیر کار میاند حسین از کسانی بوده که برای جنارسیدند چنین شنیدهساله به نظر می

کندند و او رفتند و خاک و سنگ را میگفته است که هر روز جناب آقامیر به عمق چاه قنات می

کند گفته ایشان پیرمرد هستند خیلی کم سنگ و خاک میکشیده و با خود میدر باال بارلو به باال می

گوید روز جناب آقامیر میاگر من خودم بروم پائین خیلی بیشتر سنگ و خاک خواهم کند. یک 

خواهند زور شود، میکشم. حسین خوشحال میحسین امروز تو برو پائین خاک بکن و من باال می

شود شود، متوجه میرسد و مشغول کار میو بازوی جوانی را نشان دهد. وقتی به عمق چاه قنات می

ر به کندن نصف دلو هم که زمین سنگی و بسیار سخت است و او در تمام مدّت ظهر حتّی قاد

کند. شود و دیگر هوس رفتن ته چاه و کندن خاک نمیشود. از فکری که کرده بود شرمنده مینمی
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دهد و این یادگار ابدی را از خود جناب آقامیر با سختی و استقامت زیاد این کار را ادامه می

  گذارند. می

ند قنات مادوآ که ذکر نام ایشان را نکرده باشند. گویای از مردم از روی عناد میناگفته نماند که عدّه

در مورد دیگر حسین تعریف کرده که یکبار قصد جان جناب آقامیر را نموده روزی که ایشان سنگ 

بزرگی کنده بودند و آن را به طناب دلو بسته بودند که حسین آن را به باال بکشد. حسین تصمیم 

را رها کند که سنگ به ته چاه برگردد و جناب آقامیر  گیرد وقتی سنگ به دهانه چاه رسید آنمی

کشته شود و ایشان که از فکر پلید حسین مطلع بودند به هنگام باال آمدن سنگ خود نیز در زیر 

شان در زیر سنگ قرار داشته است. وقتی سنگ به دهانه چاه آمدند و شانهسنگ با آن باال می

شود که جناب آقامیر در دهانه چاه هست ناگهان متوجه می خواهد آن را رها کندرسد، حسین میمی

گردد. از جناب آقا و شانه خود را در زیر سنگ قرار داده و به هیچ طریقی سنگ به ته چاه برنمی

مانده یکی به نام حوریه خانم که این حقیر خاطرات کمی از دوران طفولیت و میر دو دختر باقی

قدر العاده باشخصیت بودند. آننواز و فوقباوقار، با محبت و مهمان نوجوانی از ایشان دارم. بسیار

در میان مردم محترم و محبوب بودند که با توجه به خصوصیات مردم در آن زمان مخصوص در قراء 

کردند. گذاشت. همیشه ایشان را حوریه خانم خطاب میکه کسی اصال به طبقه نسوان احترام نمی

شمسی در همان قریه صعود نمود و هیچ فرزندی از خود نداشت  ١٣۴١ر در سال القداین بانوی جلیل

و نگذاشت. عمه جانم، طال خانم روزی تعریف کردند که در جوانی خوابی دیده بودند که حوریه 

کند از او پرسیدند این خانه را از کجا آوردی، او در عالم خانم در قصر بسیار باشکوهی زندگی می

گفتند وقتی بیدار شدند و روز بعد هد این خانه را پدرم برایم ساخته. عمه جان میدرؤیا جواب می

خوابشان را برای حوریه خانم تعریف کردند او سکوت کرد و کالمی بر زبان نراند و تا مدّتی اشک 

یک در ظل ریخت. دختر دیگر ایشان اقلیم سلطان بودند که دو دختر و دو پسر داشت. ظاهراً هیچ

بارک داخل نشدند ولی هرگز شائبه عناد و بغضا از ایشان استشمام نگردید. یکی از دخترها امر م

خواست که شمسیه خانم که بنده خوب ایشان را به خاطر دارم روزی در کمال نگرانی از مادرم می

جای امنی برساند که های آقابزرگ جناب آقامیر را که در دست دارد بهمقداری از الواح و کتاب

دادم. البته بادا مردم آن را از بین ببرند. این حقیر طفل بودم و در اطاق به مکالمه آنها گوش میم

محمد وسیله مرحوم جناب علیدانم چه بوده بهخواسته ایشان بعدها عملی شده و آن آثار که بنده نمی
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ون مادر مهربان، رفرف به محل امن رسیده است. شمسیه خانم بسیار متوکل و مورد احترام بود و چ

رفت. روحشان شاد. صعودشان در همان قریه و قبرشان در کنار قبر سنگ صبور همگان به شمار می

حوریه خانم قرار دارد و دختر دیگر اقلیم سلطان، تاج ماه خانم، مادربزرگ این حقیر است که اکنون 

د و به زیارت قبر پدربزرگ باشد. بسیار به دعای شفا مؤمن است. قلبی مهربان داردر قید حیات می

باشد بسیار عالقمند است. از فرزندان تاج ماه خانم فقط جناب آقا میر که در محل سر قبر آقا می

بتول خانم مؤمن شدند که با جناب غالمعلی نوروزی ازدواج نمودند و در کمال ایمان به ملکوت 

میالدی  ١٩٩٨ماه ژوئن  ٢۴ق با شمسی، مطاب ١٣٧٧ابهی صعود نمودند. صعودشان در چهارم تیرماه 

  الحال باقی است.در طهران اتفاق افتاد. از ایشان چهار فرزند الی

شوند و وسیله نایب قم دستگیر میبرگردیم به احوال جناب آقامیر معروف است که ایشان زمانی به

سید که گرید. این دو شود و همسر نایب میگردند. در همان شب طفل نایب مریض میزندانی می

گناه هستند باید آنها را آزاد کنید و حتّی یک توپ پارچه ترمه به جناب آقا شما دستگیر نمودید بی

خواهد که از آن حوالی دوزند و از او میکند که تمام افراد خانواده از آن ترمه کت میمیر هدیه می

نامعلوم است مدتی در آن دور شود و به اطراف خراسان و سر حدّات روس برود. ایشان برای بنده 

حوالی تبعید شدند و بعدها به طهران بازگشتند و به قولی ایشان را مسموم نمودند و به مقام شهادت 

  دانم.رساندند ولی این حقیر جزئیات را نمی

دهد و ایشان که بسیار همچنین نقل شده است که وقتی حاکم قم ایشان را خیلی مورد آزار قرار می

گوید من حکم عزل تو را از شاه خواهم گرفت. حکم را ذ بودند به حاکم قم میبا قدرت و نفو

دارند و از شاه گرفته اسب او را نگاه میشاه قرار مینویسند و در سر راه ناصرالدینخودشان می

آوردند اما راجع به فرزندان خواهد حکم را امضاء کند. حکم امضاء شده را برای حاکم میمی

اجی میرزا سید احمد از جناب سید جواد یک دختر به نام فاطمه خانم مؤمن شد. دیگر جناب ح

های ایشان همسر جناب سلطانعلی نوروزی بودند که فرزندانی مؤمن به یادگار گذاشتند و سال

بسیاری این زن و شوهر با استقامت تمام در نقاط متفاوت استان طهران به مهاجرت مشغول و موفق 

دوره غوغای فلسفی از جاسب آواره شدند و بقیه عمر در نقاط مختلف خدمت  بودند. آنها در

 –نمودند. ارواح تمام گذشتگان شاد و مقاماتشان عالی الهی بتوانیم مایه افتخار مثل آنها باشیم 

  باشد.لوحی به افتخار جناب آقامیر از یراعه مرکز میثاق نازل گردیده که زینت بخش این صفحات می
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  جاسب  

  ناب آقامیر علیه بهاءاله االبهیج

  هواالبهی

ای آقامیر امیر کشور فلک اثیر شخص خطیری است که الیوم حامی عهد و پیمان است و محامی از 

میثاق حضرت رحمن شمع پرنور انجمن استقامت است و سر و خرم اراده بوستان موهبت. پس از 

موفق گردی و به این تاج امیری عالم  خدا بخواه که در آن اطراف و اکناف به این خدمت عظمی

معنوی مکلّل شوی. غروب گذشته است و این عبد به تحریر به تعجیل مشغول است در خط معذور 

  بدارید. والبهاء علیک                                                           ع ع

  

  مختصری از تاریخ امر مبارک در قریه وسقونقان جاسب

جی سید احمد جاسبی از مالکین بزرگ و افراد بانفوذ و بسیار رعیت پرور بودند و عالوه جناب حا

گفتند بر قریه وسقونقان در قراء اطراف هم صاحب امالک بودند، چنانچه تجار قم بر حسب مثل می

مگر ما حاجی سید احمد جاسبی هستیم که هفتصد تنه درخت بید دارد. هنوز نوادگان ایشان در 

باشند و پدر ایشان سید خوش طینت قریه می شوند و جزء افرادها شناخته میه بنام سید احمدیقری

علی نیز به همین خصائل موصوف بودند. یکی از کارهای نیکشان که الی اآلن موجود است، سنگ 

آب بزرگی است که در قسمت درب ورودی امام زاده سلطانعلی (مشهد اردهال) در نزدیکی کاشان 

اند که همیشه آب خنک و تمیز اند و در آنجا قرار دادهار دارد، آن را از سنگ مخصوصی تراشیدهقر

  برای زائرین و مسافرین موجود باشد.

های سید علی، سید زین العابدین و سید جواد و یک پسر به نام ٣جناب حاجی سید احمد دارای 

  ه کدام بزرگترند بر بنده مجهول است.دختر به نام سارا خانم بودند. تاریخ تولد و اینک

میرزا زین العابدین در اوایل ظهور در سلک مؤمنین درآمدند و احتمال زیاد است که ایشان در 

محضر جناب مالحسین بوده باشند زیرا در خاطرات احبای کروگان ذکر شده است که از قراء 

ب مّحسین حاضر شدند و در کروگان، واران، هرازجان و وسقونقان افرادی چند در محضر جنا

تر بودند. البته در قریه وسقونقان و همچنین تر و روحانیآن زمان خانواده سید احمد از همه محترم

ای را تبلیغ نمودند که نام آقامیر رضا به جاسب برگشتند، عّدهباز ذکر شده است که وقتی مال غالم
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مده است و در لوح احبای جاسب نام آقامیر اخیه (میرزا زین العابدین) و برادرشان سید علی هم آ

  آقا سید علی مذکور است.

میرزا زین العابدین از لسان حضرت عبدالبهاء ملقب به جناب آقامیر شدند و فرمودند شما امیر کشور 

ای ساخته شود. ایشان در قریه قلعهجاسب هستید و از آن پس همه جا به نام آقامیر ذکرشان می

ده در زمان کودکیم بارها به آنجا رفته بودم زیرا پدربزرگ و مادربزرگ در آنجا زندگی بودند که بن

کردند. درب سنگین داشت و به یک راهروی سنگفرش سقف دار باز میشد و بعد داخل قلعه می

های دو طبقه ساخته شده بود و در وسط حوض آب بسیار بزرگی بود شدیم. دو طرف آن خانهمی

گفتند و اکثراً خانمها در اطراف آن نشسته و مشغول شست و شوی بودند. آب ه میکه آن را دریاچ

شد. درختان بید در اطراف آن هوای لطیف و آمد و از طرف دیگر خارج میاز یک طرف می

دلچسبی را ایجاد کرده بود. رفتن به آنجا همیشه برایم لذت بخش بود و حال که بخاطر می آورم 

  کردند افراد خانواده او و فامیل او بودند.آنجا زندگی میبیشتر افرادی که در 

جناب آقامیر نه تنها در قریه وسقونقان و قراء اطراف مورد احترام بودند در دوائر دولتی و بین حکام 

هم شناخته شده و مورد احترام بودند. چنانچه شنیده بودم که هر سال تابستان وقتی وزیر همایون 

گرفتند. آمدند، مورد پذیرائی و میهمان نوازی آقامیر قرار مینه به جاسب میبرای تفریحات تابستا

همسرشان نبات خانم و بسیار خوش پوش و مطابق زمان خود و باشخصیت بودند. دو دختر به 

های اقلیم سلطان و حوریه خانم داشتند. بنده در دوران کودکی حوریه خانم را دیده بودم، ایشان نام

هیچ فرزندی نداشتند. اقلیم سلطان چهار فرزند، دو دختر و دو پسر داشتند. یکی از تنها بودند و 

اله خانم خواندم دخترانشان تاجماه خانم مادر بزرگ ما بودند. در مورد همسرشان در خاطرات ذبیح

 عیال آقامیر با ما به جاسب آمد و خود او را با کمک رکن الدوله حکومت« که مرقوم فرموده بودند: 

این مطلب برای آن است که همسر آقامیر مؤمن بودند و در سفرها و مصائب » به طهران فرستادند.

  اند.با او سهیم بوده

  فاطمه خانم با سلطانعلی نوروزی فرزند ارشد ارباب محمد ازدواج کرد و مؤمن شد.  •

  بتول خانم با نوه ارباب محمد غالمعلی نوروزی ازدواج کرد و مؤمن شد.  •

ای از حوریه خانم دختر جناب آقامیر بیاد دارم. در دوران کودکی شاید هفت یا هشت ساله خاطره

بودم که در تعطیالت نوروز باتفاق یکی از اقوام بجاسب رفته بودم. پدر و مادرم نبودند و یک روز 
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دختر عمو پوران خانم به من گفت خاله حوریه تو را فردا برای ناهار دعوت کرده است و خیلی 

آمدند و به دنبال کرد و اصال به حساب نمیها را دعوت نمیبرایم جالب بود. در آن زمان کسی بچه

اند. رفتند. در عالم کودکی با خود می گفتم من که بچه هستم چرا مرا دعوت کردهپدر و مادر می

ای ردند. سفرهبه هرحال به آن مهمانی رفتم و آن بانوی باوقار و بسیار مهربان خیلی به من محبت ک

انداختند غذای لذیذی که عبارت بود از پلو مخلوط با سبزی و مقداری خاگینه در سفره بود. یک 

ها گرفته است و ظرف هم شربت معمول آن زمان که اکنون جایش را انواع نوشابه ها و آب میوه

. مهمانی جالبی ایشان برای اینکه من تنها نباشم یک دختر همسن و سال مرا هم دعوت کرده بودند

دانستم در محضر چه کسی هستم. او یادگار مرد جلیل القدری بود و قلبش مملو بود افسوس که نمی

از عشق و ایمان و بسیار هم مورد احترام اهالی بود و تا آخر عمر در همان قلعه پدرش زندگی کرد 

  ولی دسترسی به هیچ کس نداشت.

خواب دیدند حوریه خانم در قصر بسیار زیبائی زندگی گفتند یک شب در عمه جانم، خانم طال می

کند، از او پرسیدند این خانه را از کجا آوردی و او میگوید پدرم برایم تهیه نموده است. فردای می

کنند و او از شنیدن آن در کمال سکوت آن روز عمه جان خوابشان را برای حوریه خانم تعریف می

ها در یک قریه در حالیکه پدر او را با آن همه ظلم و ستم بارها ریزد. او یک زن تنمدتها اشک می

توانست از ده بیرون کردند، تبعید کردند و باالخره به طهران فرستادند و هرگز بازنگشت، چه می

بکند. جناب آقامیر به محض فائز شدن به شرف ایمان به تبلیغ و خدمت قیام نمودند. بسیاری از 

آشنا و تبلیغ نمودند. در قریه یک نفر از میان آنها ثابت ماند و او ارباب اهالی را به امر مبارک 

محمد بود که بعد به شرح احوال ایشان خواهیم پرداخت. بقیه همه از ترس یا فشار حکومت ساکت 

  ماندند و کم کم فراموش شدند.

و به قنات آقامیر  باشدیکی از خدمات ایشان برای مردم قریه حفر قناتی بود که الی اآلن موجود می

معروف است. ایشان با صرف وقت زیاد و همت و کار سخت موفق شدند یک چشمه کوچک را 

های سخت آن زمان نجات آبی و قحطیبه یک قنات تبدیل کنند و برای همیشه مردم را از خطر بی

جداد شروع دهند. در واقع پروژه رشد اقتصادی و اجتماعی از آن زمان و بوسیله مؤمنین اولیه و ا

شد. زمین آن منطقه کوهستانی و سنگی است و حفر قنات بسیار کار سختی بود و کسانی که با او 

اند، آقامیر به عنایات حق تعالی و پشتکار و استقامت این عمل خیر را کار می کردند اظهار نموده
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امیر حتی طناب را هم اند، آقبه انجام رسانید. بنا به اظهار ارباب محمد که مدتی با او کار کرده

گشت با پشم و موی گوسفندان آن خودش می بافت و هر زمان قسمتی از آن پاره و یا فرسوده می

لماً تاریخ نمودند). مساند و آن را استفاده میتابیدهکرده است (البته از پشم و مو نخ میرا تعمیر می

یادی در دستمان نیست. یکی از حیات ایشان مملو از خدمات و رشادت بوده است که اطالعات ز

ستارگان درخشان آسمان حیات ایشان سفری بود که با دو نفر دیگر پیاده از جاسب رو به عکا 

نمودند و مدت چهل روز در محضر مبارک مرکز میثاق کسب فیض نمودند. الواحی به افتخار ایشان 

فحات خواهد گردید و نازل شد که فتوکپی اصل یکی از آنها موجود است و زینت بخش این ص

  اند.همچنین حامل الواح مبارک هم بوده

آقامیر در دوران حیات خود بسیار مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و بارها قصد جان ایشان را نمودند. 

اله خان مطالبی در مورد ایشان ذکر شده است که تقریباً همان مطالب در کتاب در خاطرات ذبیح

م آمده است. وقتی حیدر علی خان منصور لشگر از طرف وزیر همایون ظهور الحق جلد هشتم ه

بحکمرانی منصوب شد آقامیر را مانع منافع خود دید زیرا وقتی ارباب محمد را محبوس نموده و 

گوید من گیرد و میصد تومان هم طلب کرده بودند، آقامیر جلوی اسب او آمده دهنه اسب را می

توانی ببینی. حیدرعلی ببینم و تو یک ارباب محمد را به من نمی هفت ده جاسب را بتو میتوانم

خان فوراً دستور داد ارباب محمد را آزاد کنید و دست او را بدست آقامیر بسپارید ولی از طرف 

دهد آقامیر را تحت الحبس به دهد و او هم دستور میدیگر مطلب را به وزیر همایون گزارش می

کشند و به ه راهنمایی علی بوجومای، آقامیر را از قلعه خودش بیرون میآورید و شبانه بطهران می

رضا را از کروگان با صدمات شدیده که بر نمایند. از طرفی مالغالمبرند و حبس میقریه واران می

شود ولی آقامیر رضا آزاد میآورند با وساطت احبای کروگان مالغالماند، به واران میاو وارد آورده

فرستند و آن قاطر را هم با صد تومان پول که از احبای کند و زنجیر سوار بر قاطر به طهران میرا با 

فرستند. در طهران چند تن از نسوان احباب به درب کروگان گرفته بودند (مشهدی حسنعلی) می

او را کنند. او هم از ترس و هم از سابقه دوستی با آقامیر روند و شکایت میخانه وزیر همایون می

دهد و فرستد و قاطر و صد تومان را هم به آقامیر پس میکند ولی او را به خراسان میآزاد می

فرستم. بهرحال این تبعید و دوری از یار و دیار گوید هر وقت برگشتی خودم تو را به جاسب میمی

بنای مشرق کند و از آنجا مشتعال به عشق آباد رود و در ساختمان موهبت دیگری نصیب او می
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گردد و گردد. پس از مدتی بجاسب بر میاالذکار عشق آباد در گل ریختن و خاک بیختن سهیم می

  دهد.به خدمات خود ادامه می

پس از انقضای دوره حکومت وزیر همایون مجدداً اشرار به توطئه چینی پرداختند و به تحریک 

ن دنبال نموده قصد جان او را کردند. او مفسدین آقامیر را در دشت با بیل و چوب و ابزار آن زما

فرستند. در کند و محفل روحانی کروگان تصویب نموده او را به طهران میهم به کروگان فرار می

کنند و حکم کتبی روند و از نایب الحکومه شکایت میطهران او با دو نفر دیگر به وزارت عدلیه می

گردند. گیرند و با آرامش خیال به قم بر میکومه میو تلگرافی مبنی بر عزل علیرضا خان نایب الح

گذارد و آقامیر را کنار روند. او بسیار احترام میپس از کمی استراحت به منزل نایب الحکومه می

کنند که چرا حاکم بابی را نشاند. اشرار از دیدن این منظره به هیجان آمده و اعتراض میخود می

زنند ولی حاکم ه مأمورین حکومت آنها را آرام نموده به کناری میکنار خود نشانده است و باالخر

خواست آن را از دست بدهد، احباء که ظاهراً پول زیادی خرج کرده تا به این مقام رسیده بود و نمی

ای گردند ولی به آقامیر میگوید اینها عدّهکند و آنها با همسر آقامیر به جاسب بر میرا راضی می

کشند. بنابراین او را با کمک رکن الدوله شما یکنفرید اگر به قریه برگردید شما را می زیاد هستند و

کند. بارها از پدر و مادرم شنیدم به طهران میفرستد و او در طهران در منزل ارباب جمشید اقامت می

ادربزرگ که گفتند او را در طهران مسموم نمودند و در محلی به نام سر قبر آقا مدفون شدند زیرا م

  رفتند.و پدربزرگ همیشه برای زیارت قبر او به آن محل می

اما زائر کعبه مقصود آقامیر «نویسند: ام ایشان میاز خاطرات جناب علی محمد رفرف که خوانده

جاسبی وسقونقانی که از مؤمنین اولیه بود، باالخره جان خود را در راه امر مبارک فدا نمود. 

دالبهاء روح ماسواه فدا مشرف شده است حکایت نموده روزی که هنگامیکه حضور حضرت عب

  ...»حضرت عبدالبهاء به مالقات احباء آمدند راجع به شهادت جناب مالجعفر بیاناتی فرمودند 

  جناب محمد علی روحانی در خاطرات خود ذکر میکنند:

از حضور مبارک  از مرحوم آقامیر جاسبی شنیدم موقع تشرف بحضور حضرت عبدالبهاء قصد کردم«

از سرگذشت مالجعفر سئوال کنم. وقتی مشرف شدم جمعی مسافرین از اطراف عالم مشرف و 

حضرت عبدالبهاء بیاناتی میفرمودند. من به کلی فراموش کرده بودم که سئوال کنم مقابل بنده که 
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فرمودند و رسیدند، فرمودند اما مالجعفر جاسبی و سرگذشت او را بطوریکه واقع شده بود، بیان 

  انتهی)»(یک ورقه که زیارتنامه آن مرحوم بود، عنایت فرمودند.
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  مختصری از خاطرات جاسب 

به قلم محمید نوروزد نوروزی از نوادگان ارباب محم  

  

رسید، من راهی ماه تعطیالت تابستان فرامی ٣شد و که مدارس تعطیل میسال به محض این هر

جایی که در کار را تا آنشدم. این وسقونقان جاسب می

آید که سالگی شروع کردم و یادم می ٧ خاطرم دارم از سن

با چه شوق و ذوقی منتظر بودم که یا با پدرم و یا با 

آنها را مانند جان دوست دارم و  ۀعموهای عزیزم که هم

  م. به جاسب برو ،داشتم
ب شتیاقم از آن سو بود که با پدربزرگ عزیزم (مصیا

و مادربزرگ مهربانم (ملیحه یزدانی که من او را نوروزی) 

نهایت دوست کردم) باشم. آن دو را بیآقا صدا میننه

کردم. می داشتم و خود را به آنها بسیار نزدیک حس

تشان بیمحبد.از مهر، صفا و عشق بو دریغ و قلبشان مملو  

ت تعطیالت تابستان با من در این مدّ او هم ،همیشه تا آن زمانی که پسر عمویم (شروان) در ایران بود

طور پدر و ها و همینهدر جاسب بود. ما بهترین لحظات را در کنار پدر و مادربزرگ، عموها و عم

ای ما دیگر خانه ۀه بود و بعد از خانما در وسقونقان آخرین خانه در محلّ ۀمادرمان داشتیم. خان

پسر و چند دختر  ٣نام آقا شیخ حبیب بود که او هم ی دیگر به ما فقط یک خانواده ۀنبود. در کوچ

ما آخرین خانه بود و این خانه،  ۀخان ،طور که گفتمبازی بودیم. همانداشت و ما با پسرهای او هم

یادم رفت  کردند.همین خانه زندگی می اش هم درد و خانوادهیعنی ارباب محم ،پدری ما بود ۀخان

شود. بزرگم مید، پدر پدرکه بگویم ارباب محم  

چون هم پدربزرگم و هم برادر عزیزش با  ،شدما خیلی بزرگ بود و به چند بخش تقسیم می ۀخان

 در سمت چپ حوضی  ،شدیمکردند. از در که وارد خانه میهایشان در این خانه زندگی میهتمام بچ

به اتاق بابا معروف  پایین ۀبود و در آن طرفش ساختمان بسیار قدیمی بود که دو طبقه داشت و طبق

 د نوروزیمحم جناب



٢١٦ 
 

کردند). ما این د و خانم او زیورخانم در آن زندگی می(این همان اتاقی بود که ارباب محم .بود

کردیم و از فرط دود تمام دیوارهایش سیاه شده بود. اتاق را دیگر به عنوان اتاق نانوایی استفاده می

ام خانه بود که از سطح زمین بسیار حم ،کردیاگر به روبرو نگاه می ،شدیاز درب منزل که وارد می

آن  ،تر بود و سقف آن گنبدهای گردی داشت که هم سطح زمین ورودی خانه بود. آن طرفپایین

  پذیری بود. کاری و سفید بود و اتاق دلاطاق باالخانه بود که درون آن گچ

اتاق داشت.  ٣ه بخش دیگر خانه بود ک ،رفتیاگر از طرف درب ورودی خانه به سمت راست می

این قسمت را ارباب (یعنی پدربزرگم) برای او ساخته بود و به هنگام ازدواج یک اتاق را سفید 

 کرده بود که بسیار بزرگ بود و به اتاق سفیده معروف بود. اگر مهمان داشتیم و یا تعدادمان در

 ۀود و دیگری برای استفادی آشپزخانه بخوابیدیم. یک اتاق براشد، در آن اتاق میتابستان زیاد می

  آقا مهربانم بودیم). عموم بود (ما بیشتر در این اتاق با پدربزرگ و ننه

اتاق بالکن وسیعی بود که جلوی آن باغ بزرگی با سپیدارهای سر به فلک کشیده قرار  ٣جلوی این 

بود و درختان  ها آسمان جاسب پر از ستارهخوابیدیم و شبداشت. ما در تابستان در این بالکن می

های من در شب هستند. گفت اینها پنکهآمدند. پدربزرگم میسپیدار باغ با وزش باد به حرکت درمی

خوردیم. کردیم و شام میها در بالکن وسیع سفره پهن میشب ،وقتی که همگی در جاسب بودیم

آن فضای خوش  هم بودن در تی داشت باهم بودیم و چه لذّ بخش بود وقتی که همه باتچقدر لذّ

  و مطبوع که هنوز خاطراتش در ذهنم تازه هستند.

کردم. در مدّتی که می نهایت نزدیک حسپدربزرگم بسیار مرد مهربانی بود و من خود را به او بی

ما بود. انسانی به  ۀت به همق و محباز عش بردم، همیشه با او بودم و او مملوسر میه در جاسب ب

داشت. در وجودش خلوص ندارم. با همه مهربان بود و همه را دوست می پرمهری او هنوز سراغ

ی آنهایی را که حتّ ،داشتمردم ده را دوست می ۀت عجیبی بود که وصف آن ممکن نیست. همنی

توانی جایی که میدجان تا آنمحم :گفتورزیدند. او همیشه به من میبا او خوب نبودند و حسد می

از او پرهیز کن ،گر کسی بد بود و یا به تو بدی کردت کن و ابه مردم محب، مک کا اگر روزی به ام

ث باع ،خود بدِ دیدم مردم ده با رفتار و یا کردارِها که میدریغ نکن. گاهی وقت ،تو احتیاج داشت

  خواند:گشودم و پدربزرگم این شعر را میزبان اعتراض می ،شدندناراحتی پدربزرگم می
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  ١درا احمق کند         عقل را بی نور و بی رونق کن ده مرو، ده مرد

  ت کنیم. گفت که ما باید محباو می

 ما همیشه پر بود و همیشه مردم برای قرض گرفتن  ۀخان

ای از نوع وسیلهپدربزرگم همه .آمدندما می ۀچیزی به خان

ابزار آالت گرفته تا انواع بیل و کلنگ و دیلم و غیره داشت. 

ین همیشه یکی بود که چیزی از ما قرض بگیرد و برای هم

داد. در زمان جوانی پدربزرگم با کمال میل به آنها قرض می

و در موقع سربازی دوران خدمت خود را در قسمت بهداری 

طور آمپول در ه دانست که چگذرانده بود و برای همین می

 زن دِه بود و همیشه مردم یارگ و عضله بزند. او تنها آمپول

آمدند که میما برای آمپول زدن و یا این ۀآمدند خانمی

دنبال پدربزرگم که او را ببرند چون شخص مریض قادر نبود 

کرد که چه موقع رفت. فرق نمیکرد و به سراغ مریض میما بیاید. او همه چیز را رها می ۀکه به خان

  رساند.روز یا شب است، خود را مثل برق می

گویم همیشه پهلویم باشی نه که میگفت از اینهم نزدیک بودیم. او می ار بامن و پدربزرگم بسی

هایی برایت که با تو سخن بگویم، از داستانکه کاری برایم انجام دهی، بلکه فقط برای ایناین

از داستان و خاطره بود.  کنی. پدربزرگم مملو تر حسبگویم تا تو خود را بیشتر به من نزدیک

ام و غیره را در ذهن داشت و دی از حافظ و سعدی و خیجیب داشت و شعرهای متعدّای عحافظه

د) به روی من گذاشته بردم و چون اسم پدر خود را (یعنی محمت میخواند و من لذّاز حفظ می

تر هستم. برای همین هم به من کردم به او نزدیکمی گنجیدم و حسبود، من در پوست خود نمی

بلکه با حیوانات هم  ،ها مهربان بودمن و هم پدرم هستی. او نه تنها با انسان ۀهم نوگفت که تو می

طور باشد. اگر بار خر زیاد بود بر روی طور بود و مخصوصاً کسی را در دِه ندیده بودم که اینهمین

                                                             
  موالنا. .١

 مصیب نوروزی 
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د آیگذاشت. یادم میبر او بار زیاد نمی ،کرد که حیوان خسته استمی نشست و اگر حسآن نمی

  که این شعر را برای خرمان ساخته بود:

  برو ای االغ سفیدم، ای االغ سفیدم         که من پول دادم برات جو خریدم

کرد کنیم، ما را نصیحت میت میدید که ما حیوانی را اذی رساند و اگر میبه هیچ حیوانی آزار نمی

نهایت همه روز دلم برایش تنگ یکه این کار درست نیست. واقعاً که انسانی مهربان بود و من ب

  کنم. شود و در ذهنم خاطرات گذشته را مرور میمی

فصل درو کردن (گندم چیدن) و بادام رفتن بود و دوران خوبی بود.  ،موقعی که من در ده بودم

جا بودند و ما همه کمک نهای مهربانم آهکردیم، عموهای عزیزم و عموقتی که این کارها را می

رایمان بآوردیم و پدربزرگم ها را از پوست درمینشستیم و بادامیم و در شب بعد از غذا میکردمی

ا نفر را به عنوان کمک ی ٣یا  ٢کرد. بعضی مواقع که کارها زیاد بود، پدربزرگم داستان تعریف می

قع شب کرد تا برای کارهای سنگین به او کمک کنند مانند اسپار کردن و در موکارگر استخدام می

های جالبی برای گفتن انبردم. چون آنها داستت میآمدند و من لذّآنها به خانه ما برای شام می

های خود را گویند. در این بین پدربزرگم هم داستانداشتند و من سرتاپا گوش بودم که آنها چه می

  داد.یا سوق میؤگفت و من را به عالم رمی

تر بودم خرمن داشتیم م و خرمن کوبی بود. وقتی که کوچکمورد جالب دیگر فصل درو کردن گند

سواری ونکشید که گندم بدین ترتیب از ساقه جدا شود. اما چبستیم، روزها طول میو چون می

بردیم که سوار چون شویم. بعد موقع باد دادن کاه ت میمن و پسر عمویم لذّ .هوای دیگر داشت

کردیم که باد آید که چه مقدار باید صبر میه جدا شود. یادم میرسید که بدین وسیله گندم از کامی

گفتند که اگر سرگین خر را به نوک چوب بزنیهای ده به ما میهبیاید که این عمل انجام شود. بچ، 

ا د و کار زودتر تمام شود. امیکردیم که باد بیشتر بیاآید و من و پسر عمویم این کار را میباد می

کرد و گندم را از یک طرف و کاه را این کارها را می ۀه کمباین آمد که یک شبه همبعدها دستگا

ا فقط پدربزرگم اجازه داشت که ت خود را داشت. امداد و آن هم لذّاز طرف دیگر بیرون می

گفت خطرناک است و شاید دستتان را بگیرد چون می ،دستگاه بفرستد ۀهای گندم را به دهانخوشه
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چون  ،١دادمیننه به ما و نه به عموهایم اجازه  ،نباشید خطر دارد. برای همین خاطر و اگر مواظب

  ای برسد.ترسید به ما صدمهمی

چه گویم یک از صدها  کردم، چه بگویم که هرآقا صدا میاز مادربزرگ عزیزم که من او را ننه

پرستید و به ما عشق یما را م ۀو حدودی نداشت. هم نگفتم. مهر او، شفقت و مهربانی او حدّ

بلکه در صحرا هم کمک و مددکار پدربزرگم بود.  ،کردورزید. نه تنها کارهای خانه را میمی

که فضای خانه با بوی عطر نان و مهر پخت، خوب به خاطر دارم و اینروزهایی را که نان می

ملیح و  ۀاست و آن خندهنوز زیر دندانم  ،پختنان شیرمالی که می ۀشد. مزآقای عزیزم پر میننه

   ش را به یاد دارم.انورانی ۀآن چهر

چگونه برایمان غذا و  ،که صحرا بودیم آید وقتییادم می

آورد. زمینی داشتیم که به زمین بزرگ موسوم بود چای می

مان دور بود و او یک زنبیل در دست و بسیار راهش به خانه

وی سر راست و دیگری در دست چپ و یک بقچه هم بر ر

رسید چون این زمین دور از داشت. موقع ظهر وقتی فرا می

فرستاد که بروم و به خانه بود، پدربزرگم مرا از سر زمین می

آقا گفت که آقاجون برو و به ننهآقا کمک کنم و میننه

عزیزم را  یآقاکمک کن گناه دارد و من در وسط راه ننه

چرا صبر  :گفتمیآید و وقتی مدیدم که با چه شتابی میمی

من با شوق زنبیل را از او  .عیب ندارد :گفتمی ؟نکردی

تی داشت با آن چای داغ و زمین چه لذّ گرفتم که دیگر خسته نشود. خوردن غذا در سرِ می

ای ردش (سکه) را در زیر پارچههای خآقای عزیزم خیلی ساده و مهربان بود. او پولطعم. ننهخوش

گذاشت و من و پسر عمویم این را دیده بودیم و هر روز دزدکی یک بود، می که در داخل آشپزخانه

پخت. ما رفتیم که شیرینی میه بود، میای که در سر جادداشتیم و به مغازهمقدار کمی را برمی

خریدیم (من و پسر عمویم عاشق زولبیا بودیم) و دو عدد هم نوشابه فانتا رفتیم و زولبیا میمی

                                                             
  داد.در نسخۀ اصل: می .١

 ننه آقا (ملیحه خانم)
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نشستیم رفتیم و میخوبی داشت، می ۀبنه نام داشت و سایبه زیر درخت بزرگی که طاق خریدیم ومی

 :گفتآقای بیچاره به پدربزرگم میگفتیم. ننهکس نمیخوردیم و به هیچو تمام زولبیاها را می

او ا بعدها به خندیدیم. امهایم کم شده است و من و پسر عمویم در دلمان میدانم که چرا پولنمی

  گفتید که خودم به شما پول بدهم.نوش جانتان، چرا نمی :گفتگفتیم و او می

آقا را باید خوب بدانی تا او هست گفت که قدر این ننهآید که پدربزرگم همیشه به من مییادم می

اگر او نباشد هیچ چیز در این خانه صفا ندارد و واقعاً راست  ،ما صفا و رونق هست ۀدر خان

 ا مردهای آن دوراندانست. امنهایت میو تمام صفای خانه بود و پدربزرگم قدر او را بیگفت. امی

ت را ا عشق و محبام ،دانستند که چگونه احساس خود را نسبت به زنشان ابراز کنندهم در ده نمی

نم که ککردم و فکر میدیدم. همیشه با خود فکر میآقا هر روز میدر کردار پدربزرگم نسبت به ننه

ما را دوست داشته است که این چنین اشخاصی را به ما هدیه کرده است،  ۀخدا چقدر من و خانواد

افرادی که مملو از مهر، صفا و صمیمیمهر  هایم مانند برگ گل بودند و باهت بودند. عموهایم و عم

  آنها در ذهن و قلبم ماندگار است. ۀو عاشق بودند و خاطر هم

موهای عنفر از  ٣میالدی بود. اگرچه با  ٢٠٠١سال  ،وسقونقان رفتم [و]ه به جاسب ای کآخرین دفعه

ی ا دیگر آن صفاام ،عزیزم که یکی از آنها دیگر در بین ما نیست، رفتم و پدربزرگم هم زنده بود

یاد آوردم که اگر ه های چندین سال پیش پدربزرگم را بقدیم را نداشت و آن زمان بود که صحبت

  :ا نباشد، دیگر خانه حال و صفایی ندارد و این چند خط را در آن زمان نوشتمآقننه

  جاسب

  قریه های خالی

  های سردشانبا اجاق

  درختان نومیدی

  کارنددر دلم می

د نوروزی است که با بزرگم، ارباب محم و آن هم جدّ ١ارمزگدر تمام طول عمرم از یک نفر سپاس

بزرگم را با امر بهائی  پذیرفت. از آقامیر عزیز ممنونم که جدّقلب مهربانش امر حضرت بیچون را 

                                                             
  گذارم.در نسخۀ اصل: سپاس .١
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بزرگم مصداق این بیان مبارک است که:  آشنا کرد و مهر جمال حضرتش را در دل او کاشت. جدّ

روح تمامی آن عزیزان شاد و مقامشان ». عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق«

   در ملکوت اعلی رفیع باد.

روزی د نومحم  

  ٢٠١٧می  ٢۵

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ارباب محمد نوروزی
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  خاطرات عشرت خانم نوروزی

 د نوروزی به قلم عشرت خانم نوروزیارباب محم  

  

باشد. او در قریه د نوروزی میوسقونقان جاسب، ارباب محم ۀقدم قرییکی دیگر از مؤمنین ثابت

س اسالم معروف بود و از جوانی ن به دیانت مقدّبه پاکی و صداقت و تدیت و خرید با کار و فعالی

ه ارباب البتّ .ب به ارباب محمد شدی که مالک بزرگ قریه شد و ملقّ یو فروش ثروتی جمع کرد تا جا

در دستگیری از ضعفا و  .خصایل اربابی داشت خاطر امالکش نبود. او به حقه بودن او فقط ب

ن بسیار قدیمی است که کمک و همکاری برای عموم مردم معروف بود. منزل مسکونی او ساختما

دارد و در پایین ده قرار دارد و  ١تگویند آن خانه حدود دویست سال قدماند و میاجداد او ساخته

ش ام هم بود که آن مسجد را جدّه یک مسجد و یک حم پایین معروف است. در این محلّ ۀبه محلّ

که پدرق به اهالی ده و احتمال اینام متعلّحسین ساخته بود و حمان او در ساخت این حمتی ام هم

   بخصوص داشته باشند، زیاد است.

آن  ۀارباب با دختر عموی خود زیورسلطان ازدواج کرد که ثمر

 تعداد زیادی فرزند یعنی چهارده فرزند بود که همگی در سن 

طفولیت صعود کردند و اوحدود  لین و آخرین با تفاوت سن

وقتی شنیده بود آقامیر به امر  د ازبیست سال باقی ماندند. محم

بسیار نگران بود که مبادا او معتقداتش  ،جدید مؤمن شده بود

دیانت اسالم سست نماید. یک روز که برای انجام کاری ه را ب

کرد خدا کند این قبل از رسیدن با خود فکر می ،به قلعه رفته بود

 ،بابی درب را بروی من نگشاید که تمام روزم خراب خواهد شد

هر حال ه ولی ب ،د هم از این واقعه خوشحال نبودگشاید و محمالهی آقامیر درب را می ۀاراده ولی ب

ولی آن روز بسیار امور بر او آسان  .رودکارش را در قلعه تمام می کند و برای انجام امور دیگر می

  گردد. مید ب محمشود و باعث تعجآرام می ،ی االغی که خیلی سرکش بودهگردد و حتّمی

                                                             
  در نسخۀ اصل: قدم. .١

 زیورسلطان، همسر ارباب
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صدای دلنشینی را  ،اش مشغول کار بوده استهمان روز یا روز دیگر وقتی در مزرعه ،هرحاله ب

شود و آقامیر را در حال راز و نیاز شنود که انگار فردی مشغول دعا و مناجات است. نزدیک میمی

آن کلمات بدیع آن لحن ملیح و  ۀکند و بسیار شیفتبیند. مدّتی در خفا گوش میبا خدای خود می

  شود.کند و این واقعه باعث ایمان او میال میؤس ،شود و از آنچه شنیده بودگردد. او نزدیک میمی

د تنها کسی بود که باقی ماند و تا ولی محم ،شماری را به امر مبارک مؤمن نمودآقامیر تعداد بی

وفادار بود. بعد از آقامیر،  آخرین لحظات حیات با استقامت تمام در مقابل اشرار به امر مبارک

کردند. بزرگ زندگی می ۀها در یک خاند تنها مؤمن قریه بود و با همسر و دو پسر و نوهارباب محم

قسمتی از آن که مخصوص او بود بسیار قدیمی است که اکنون هم موجود است و قسمتی را ارباب 

ؤمنین آن زمان با معماری بسیار زیبا در غین و مها و مطمئناً جلسات و آمد و رفت مبلّبرای میهمان

و مرزی  پروری ارباب حدّتزمان خود ساخت و آن هم کماکان موجود است. سخاوتمندی و رعی

  نداشت.

 ،آوری عسلدر فصل پائیز موقع جمع :گفتندام و مادرم میهای زیادی از پدر و مادرم شنیدهداستان

دادند تا همسایگان و ند و در حیاط قرار میریختهای بزرگ میمقدار زیادی عسل در طشت

کردند. در از آن میل کنند. همیشه تعدادی افراد برای ارباب کار می ،رهگذران که عسل نداشتند

 ۀشدند، بعضی به خانکردند و اکثراً به زحمت سیر میهای قحطی که مردم به سختی زندگی میسال

که در منزل ارباب غذا بخورند و ایشان ت اینبه نی فقط ،کردندآمدند و تقاضای کار میارباب می

در فصل زمستان  :گفتندکردند. پدرم میآنها را استخدام می ،که نیاز به کارگر نداشتند با وجودی

کار بودند و با ما ولی چند نفری در خانه به عنوان کمک ،کاری نبود و ما خودمان هم بیکار بودیم

  دند. کرخوردند و زندگی میغذا می

م. این زوج فداکار به محض فائز ینامیدهمگی بابا و همسرش را جوجون می ،ارباب را در خانواده

ت و آزار قرار گرفتند. ای کاش میشدن به موهبت ایمان تا پایان عمر مورد اذیات را ذکر شد جزئی

کنم زیز تقدیم میالعات زیادی در دست نیست. آنچه را خدمت خوانندگان عفانه اطولی متأس ،نمود

ها از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و کمی هم از خاطرات دوران کودکی خودم از شنیده

رضا و آقای غالم ،علیسلطان ۀچنین بعضی مطالب را دو فرزند باقیماندباشد. ولی هممی

  مهربان برایم بازگو کردند. ۀعم ،مولودخانم
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ق به زیارت بیت مبارک اروان زائرین سفر نمودند و موفّتر با کارباب و همسرش با پسر کوچک

ولی آنها به مقصود رسیدند. در آن  ،سفران بر آنها صدماتی وارد شده از طرف همبغداد شدند. البتّ

شد که مقداری از آن خارها در سر بی موی ارباب نوروزی ها و خارها باعث میزمان آوردن بوته

شب خوابیدن ممکن نبود و دخترها هر شب کارشان بیرون آوردن خارها  ه با آن خارهافرو رود و البتّ

  شد. آلود میه که سر و صورت هم خوناز سر پدرشان بود و البتّ

مؤمن قریه بودند و هر مشکلی  ۀارباب و خانواده هرگز در مقابل اشرار سستی نکردند و تنها خانواد

ۀگلکردند. بار دیگر اهالی تصمیم گرفتند می را حل  ۀگوسفند ارباب را بچرانند و گوسفندان بقی 

منتها را پیدا کردند. فضل بی دهند. خاندان نوروزی این بار هم راه حلمردم را به چوپان ده می

عهده ه نفر را انتخاب کردند که او سمت چوپانی را باز بین نوادگان یک .همیشه شامل احوال بود

شما چند ساله بودید که  ،عموجان :بود. از ایشان پرسیدم علیترین پسر سلطانبگیرد. او کوچک

این کار سخت از صبح  .دوازده یا سیزده ساله بودم :عهده داشتید؟ گفتنده نگهداری گوسفندان را ب

ت و ها و یا اذیگرگ ۀدنبال گوسفندان که احتماال خطر حمله تا شب در کوه و صحرا راه رفتن ب

یک  :داده است. به ایشان گفتمخوبی انجام میه داشته، یک نوجوان بهمراه ه آزار اشرار را هم ب

  گردد.روز آن چوپانی با یک عمر صدارت معاوضه نمی

حسین به ده واران رفته ترم مّبار عموی بزرگیک :گفتندمی .امدیگر که از مادرم شنیده ۀخاطر

کنند و با و را بزنیم. عموجان فرار میا ،پسر ارباب است :گویندشناسند و میاهالی او را می .بودند

رسند. او دوند و به او نمیی با اسب به دنبال او میآیند. اهالی واران حتّسرعت به وسقونقان می

شوند که ه میرسد. اهالی از سر و صدا متوجوسقونقان می ۀدود تا به قرینفس میچنان یکهم

جا برای چه به این :پرسندشوند و میلع میه مطاز قضیآیند و ها بیرون میخبری شده است و از خانه

ایم او را بزنیم. اهالی وسقونقان هم با کمال آمده ،این پسر ارباب است :گوینداید؟ آنها میآمده

 ،زنیماگر قرار است او کتک بخورد ما خودمان او را می :گویندایستند و میشهامت در مقابل آنها می

گردند و عمو جان هم آنها شرمنده برمی .ده ما بیایید و کسی را کتک بزنیدندارید به  شما حق

  رسند.صحیح و سالم به خانه می

وقتی ارباب از بعضی از افراد  ،گفتند که در موقع درو کردن محصولدر مورد دیگر پدرم می

باز  حداً سرم متّه همه با ،کردندخواهند که به او کمک کنند، کسانی که معموال برای او کار میمی
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کنیم و هدفشان این بود که امسال کمک نکنند تا حاصل ارباب زنند که ما برای بابی کار نمیمی

آید. حاصل هم زیاد بود و افراد خانواده خود به تنهایی کس نمیهیچ[لذا] از بین برود و 

زاق ه منزل جناب عبدالرسر برود و یکتوانستند انجام دهند. در این موقع ارباب به کروگان مینمی

برو ناهار را  ،ه نخورارباب غص :گویندگذارد. ایشان میه را با او در میان میشود و قضی وارد می

دهیم. صبح روز بعد ارباب یم و کارهایت را انجام مییآخودم فردا با پنجاه نفر می ،حاضر کن

آیند و در عرض ز مردان وفادار کروگان میای اکند و عدّهگوسفند را سر بریده و ناهار را آماده می

ه از برند و البتّکنند و به داخل انبارها میآوری نموده و همه را آماده میچند روز حاصل را جمع

شوند.نوازی این خانواده هم برخوردار میت و مهمانمحب  

ی ده این بار حادی، روح همگی آنها در ملکوت ابهی شاد و پرفتوح است و اهالچه عشقی، چه اتّ

حاد و یگانگی مؤمنین، خود خورد و حصن حصین اتّخورند و تیرشان به هدف نمیهم شکست می

ون بوده و هست. خصم و نفرت یک بیماری مزمن و واگیردار است. ؤحافظ و ناصر در جمیع ش

 نه را کنند. بارها درب خاباشند بقیه را هم مبتال می وقتی چند نفر هم با ذات خراب در یک محل

عروس خانواده و باردار ایشان جوان بودند و تازه ،کردندیک مورد که مادرم تعریف می آتش زدند.

روند که آن حوض در هم بودند. یک روز صبح برای برداشتن آب و شست و شو به کنار حوض می

جالب و دوست داشتنی بود. یک  ۀکنار درب ورودی خانه بود. جلوی اطاق خود ارباب منظر

 ،حال هره دی در طرف دیگر آن قرار داشت. بگل محم ۀخت بید در یک طرف آن و یک بوتدر

چه  :گویدکه تغییراتی روی داده و درب خانه عوض شده است. به جوجون میبیند مثل اینمادر می

که عروس جوان باردار نترسد و و آن زن مهربان برای این ؟چرا درب را عوض کردید ؟،شده است

ات را بخور. مادرم برو دست و صورتت را بشور و صبحانه ،چیزی نیست :گویداو می نلرزد به

گردد و در طول میاو بر ،حال هره شد. بولی از طرفی انکار می ،دیدممن تغییرات را می :گفتندمی

ان شود آنها همگذارند. بعد معلوم میاو را در جریان می ،طوری که او وحشت نکنده روز آرام آرام ب

از بین  ،جا که ممکن بودکنند و آثار را تا آنکنند و همه جا را تمییز میشبانه درب را عوض می

  ای به او و فرزند در راهش نخورد.برند که عروس جوان صبح وحشت نکند و احتماال لطمهمی
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را کنار  زیرا بسیاری از اوقات در مواقع سختی آن دو ،دانم کمی از دو مادربزرگ بنویسمالزم می

بخصوص در مشکالت وجود داشت.  ،ی در بین آن دوت خاصکاری و محبدیدم و همهم می

  کند.یادآوری آن خاطرات عشق مرا به آن دو بانوی زیبادل هزاران برابر می

جناب آقامیر بودند و  ۀنو ،خانمنامیدیم، تاجماهمی »ننجان«مادربزرگ (مادر مادرم) که او را 

نامیدیم. این دو بانوی آقا میجناب آقامیر بودند و او را ننه ۀبرادرزاد ،خانمفاطمه ،مادربزرگ پدری

هم ازدواج کرده  دیگر و از طرفی فرزندان آنها باقلب و مهربان از طرفی دختر عموی یکخوش

نت دیاه ن بسید یحیی متدی ،ا پدربزرگ مادریهم داشتند و ام آمیزی باتمحکم و محب ۀبودند. رابط

که خاطر اینه خانم و هم بخاطر خویشاوندی با فاطمهه ب هم بس اسالم و شاید هم کمی متعصمقدّ

کرد و هر زمان اشرار در داخل کاری میعروس خاندان نوروزی بود و بسیار هم ،خانمبتول ،دخترش

آمد ارباب می ۀاو فوراً مخفیانه به خان ،خواستند دردسری درست کنندکشیدند و میای میقریه نقشه

گاه می رفتند شدند و گاهی هم به کروگان میا میکرد و آنها هم گاهی در خانه مهی و آنها را از خطر آ

گرفتند.جا که تعدادشان زیاد بود، پناه میای آنو در بین احب  

 هابدی برای نوامیس نوروزی ۀدهند که نقشاهالی ده به پدربزرگ خبر می ،در یکی از این دفعات

ای خواهیم به او صدمهتو برو و دخترت را بیاور، او سید است و ما نمی :گوینددارند. به او می

بیا تا برویم. خطری  :گویدرود و به مادرم میبرسد. پدربزرگ با ناراحتی و نگرانی به کروگان می

ان او بودم، با حقیر طفلی در دام ۀکه بند ولی آن زن جوان در حالی ،برای این خانواده وجود دارد

 ،چه بر سر همه آمد شوم، هرمن از اینها جدا نمی ،شما برگردید :گویدکمال شهامت به پدر خود می

ستودند. ای کروگان میبر سر من هم خواهد آمد. این شهامت و ایمان آن زن جوان را همیشه احب

داشت و چقدر نگران  داند در دل چه غمیگردد و خدا میحال پدربزرگ با ناامیدی برمی به هر

ه پدرم ب :گفتندزیرا بارها از مادرم شنیدم که می ،کنمفرزند دلبند خود بود. از او به نیکی یاد می

در آن عالم شامل  کنم که الهی فضل و عنایت حقخاطر ازدواج من بسیار رنج برد. برایش دعا می

و نشست و در گوشش دعا خواند حالش گردد و این دختر مؤمن در آخرین لحظات حیات پدر کنار ا

  تا او نفس آخر را کشید.

کردند. طریقی مشکل جدیدی ایجاد میه اهالی دست بردار نبودند و در هر روز ب ،در هر صورت

ه داشتم و آن طفل در یک سالگی صعود کرد. مراسم شست یاد دارم برادری به نام امراله خوب ب
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دادند. یکی آب با چشمان گریان این کار را انجام میو شوی او در خانه انجام شد و مادربزرگ 

گریان  ،ها که همگی جوان بودندهشست. مادرها و عمآورد و دیگری طفل را میکرد و میگرم می

دانستم چه شده است. عموهایم به بودند و بنده هم طفل سه چهار ساله و ناظر صحنه و دقیقاً نمی

الع از مطلب رسد و پس از اطولی باز یکی از اهالی سر می ،ندندکقبرستان رفته و برای طفل قبر می

ناچار آن طفل نازنین را به ه دهد طفل در آن ده مدفون گردد و بآن قبر را پر نموده و اجازه نمی

طریقی ظاهر ه ها هر روز بشود. این معاندتجا مدفون میبرند و در آنگلستان جاوید کروگان می

  شد.می

کردند خواستند نان بپزند، مقدار زیادی از روز قبل آرد خمیر میوقات وقتی خانواده میبسیاری از ا

آید و نان را بپزد و در موقعی که خمیر آماده گرفتند که او میگذاشتند و وعده میو با نانوا قرار می

ر شما پاک نیست. که تنور و آرد و خمیدلیل اینه ب ،آمدولی نانوا نمی ،بود و تنور هم داغ پر از آتش

ها او برای پخت نان .یاد دارمه زیرا یک مورد را ب ،شدخانم فرشته نجات میدر این موارد تاجماه

ولی به کمک و یاری خانواده شتافت و با  ،ای نداشتآمده بود با وجودی که نانوا نبود و تجربه

 ،خوبی و حرفه ای در نیامده ب ه شایدها را پختند. البتّهم کمک کردند و نان آن یکی مادربزرگ با

هم  ولی به هرحال دخترهای جوان و مادران همه با ،ریختسوخت و یا در تنور میچون بعضی می

رساندند. جوانان و نوجوانان خانواده همگی عادت داشتند و هر روز منتظر خبر کار را به انتها می

  ر مقابل اشرار خم نشدند.ت را از دست ندادند و دحاد و محبجدیدی بودند. هرگز اتّ

ی خود را تا حد زیادی دست داده یت بیماری چشم، بیناخانم در جوانی به علّمادربزرگ فاطمه

بینم. با وجود این تمام کارهای سخت فقط دو سه متر جلوی پایم را می :گفتندبودند و همیشه می

قدر علی) هم آنپدربزرگ (سلطان داد و هرگز شکوه و شکایتی از او دیده و شنیده نشد.را انجام می

ها پیاده و گاهی با بارهای سنگین حتّهدر جادها پایین و باال رفته بودند هی در قسمت کوهستانی جاد

ه در آن زمان این چیزها بادام و فندق بود. البتّ ۀاندازه هایی بهاز غدّ که تمام ساق پاهای ایشان مملو

که  ولی این خانواده با وجودی ،ان در قرا به همین صورت بودنایاب نبود و تقریباً زندگی همگ

ت ایمان به امر مبارک مجبور ارباب بودند و وضع مالی خوبی در زمان و مکان خود داشتند، به علّ

  کردند.ها کارگران آن را رها میکارها را خود انجام دهند و در موقع ضرورت خیلی وقت ۀبودند هم
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ار غین سیقریحه هم بودند و اشعار زیادی سرودند که یکی از مبلّر خوشعلی بسیاپدربزرگ سلطان

لم و ستم دشمنان ولی چون مقدار زیادی از آن از ظ ،که چاپ کننداند برای اینآنها را با خود برده

دست ه اند که آنها را چاپ کنند که مبادا بگفت، آن شخص محترم صالح ندیدهه سخن میامرال

عار وجود آید. از این رو به همین دلیل و یا شاید دلیل دیگر آن اشه دردسر جدیدی ب اشرار بیفتد و

  گوید:از بین رفته ابیاتی چند بیشتر در دست ما نیست. مثال می

  رخم بر ضرب سیلی کرد نیلی                  ١ولیخحسین منگنه مانند 

ودن فکری بود و از طوالنی بکه مرد روشن و یا در مورد دوستی به نام استاد نوروز از اهالی بیجگان

  گوید:چنین می ،نمودهماه رمضان بخصوص در تابستان شکوه می

  زهــه روــایـت بـنمود از مــرم آمـده انــدر مه روزه          اظهــار شــکــبه شـخصی بـ

  زهروزه زیاد است بر این عمر دو روکی دوست کجا شکوه برم از مه روزه          سی

  تر زنمش بر پک و پوزهل بیاید          صد مشت فزونــگـر باشم و سال دگـر این فص

  ده خـــدا از کـرمش یازده روزهـــدلکش          بخشـی ۀت مژدـگفتم کـه رفیقک دهم

  انـد بـه مکانش همه روزهــکــه بمر عدالت          تـا آنـه به زنجیــاش بسـتآن نـوزده

  و در این عمر رفوزهـکــه نباشـی ترآن          تـا اینــز قـ ٢ـریغ و خـبر گــــبلّــزد مـرو ن

ه از خلوص و ها و البتّنوروزی در قریه با تمام پستی و بلندی و سختی ۀچنین بود زندگی خانواداین

کم کم کهتا این ،کردندیهم زندگی م بردند و در کمال سادگی بات در درون خانواده لذت میمحب

دود ححیات دهند. بنده در  ۀتغییراتی ایجاد شد. پدر و مادرم تصمیم گرفتند به طهران بیایند و ادام

د شش سال داشتم و وقتی به طهران آمدیم و پدر جوان و ساده تازه از ده آمده به کارهای متعدّ

تر ارباب بزرگ یعنی فرزند ،مشغول بود و زندگی ادامه داشت. از طرفی هم پدربزرگ و مادربزرگ

ب تر یعنی مصیدر کوچکا براام .ای به مهاجرت بروندهم تصمیم گرفتند به طهران بیایند و در نقطه

که او در قریه تنهاست و همسر جوان و عای اینبه طهران آمد با محفل طهران صحبت کرد و به اد

علی محفل روحانی هم به سلطانفرزندان کوچک دارد و به برادر نیاز دارد، خواستار برگشتن او شد. 

  امر فرمودند که به قریه بازگردد و او هم اطاعت کرد و بازگشت. 

                                                             
  در نسخۀ اصل: حولی. .١
  گر.در نسخۀ اصل: خبره .٢
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ولی  ،خدمت سربازی به طهران آمد ۀتر یعنی چوپان خانواده هم برای انجام وظیفعموی کوچک

ه زمان غوغای فلسفی که دوباره طوفان امتحان بزندگی در وسقونقان کماکان ادامه داشت. هم

وجود آورد. در این قریه هم اشرار دوباره شورش ه جای ایران بدن آمد و مصائب عدیده در همهوزی

ب فرزند که مصیولی این بار اتفاق بدتری افتاد و آن این ،نموده و ایجاد زحمت فراوان کردند

کوچک ارباب طاقت نیاورد و به مسجد رفت و به درخواست اشرار مسلمان شد و از امر مبارک 

ا ی کرد تا بتواند در ده بماند و به زندگی خود ادامه دهد و آنها هم با سالم و صلوات او رتبر

  . پذیرفتند و به حمام بردند و پاکش کردند و غیره

یا  :ارباب آمدند و گفتند ۀجمعی به خانبر شهامت اشرار افزود و آنها هم دسته ١وفابی آن این عمل

شهامت و  ٢ۀ ورطعروس بزرگ ارباب که واقعاً اس ،خانمم. فاطمهکشیمسلمان شوید و یا شما را می

با تمام قلبم او را  ،آورمیاد میه ایمان بود و بارها این واقعه را برایمان تعریف کرد که هر وقت ب

سید  ،کنندما حرکت می ۀطرف خانه گفت اهالی ده به سرکردگی سید جالل نامی باو می .ستایممی

یا مسلمان  :گوینده در عقب میها را باال زده و با کارد قصابی در جلو و بقیآستین ،جالل لنگ بسته

 ٣وی چارقدم :گفترود و خودش چنین میخانم جلو میشوید یا آماده کشته شدن باشید. فاطمه

. سید جالل از دیدن این منظره به وحشت بفرما آن را ببر ،ستا را باال زدم و گفتم این گردن من

جا بروید. آنها کنم، باید از اینگوید نه خون شما نجس است و من دستم را نجس نمیافتد و مییم

دانم ات چیزی نمیهم با فرصت کمی که داشتند قریه را ترک نموده و راهی طهران شدند. از جزئی

و دختر خیاطی مشغول شدند  ا به آموختن فنیادم هست دو دختر بزرگتر در منازل احبه و آنچه ب

ای جاسب کردند که بسیاری از احبآباد زندگی میتر با پدر و مادر ماند. زمانی در قاسمکوچک

چون آرزوی قلبی آنها  ،جا بودند. منزل کوچک آنها محل آمد و رفت دوستان و یاران بودآن

  مهاجرت بود و این زوج تا آخر حیات در نقاط مختلف استان طهران در حرکت بودند. 

اش بیابان بود. تقریباً همه .ی آب نداشت و بسیار سخت بوددر اُزگل بودند، جایی که حتّ تیمدّ

کنند. خودشان از این کشی میها چطور اثاثگفتم اینیادم است در آن سنین نوجوانی با خودم می

                                                             
  وفا.در نسخۀ اصل: این عمل او داد بی .١
  در نسخۀ اصل: استوره. .٢
  .روسری ۀوالی چارقد یعنی گوش .٣
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رگ که کمکشان بکنند و مادربزی خبر نداشتند تا چه رسد به اینطرف به آن طرف و فرزندانشان حتّ

ۀیک روز صبح از ازگل برای شرکت در مدرس :جان می گفتههم دید کافی هم نداشت. عم 

چند سالی هم در حصارک کرج  ،حال به هر .جا رسیدیمراه افتادیم و ظهر به آنه حدیقه ب ۀتابستان

ت محفل جا و در عضویبودند. در نزدیکی شهر کرج باغی را اجاره نموده و شاید ده سالی در آن

  نمایم:ای پدربزرگ در حصارک سرودند که ذکر میکردند. استعارهوحانی منطقه خدمت میر

  ـرــزد حـقیــهسـت نــ ،دــول نمـاینـر          اگــر قبـــر و کبیـــراض از صغیــام ــۀدوای جمل

  ماست با خدا گواست که ما با حقیم و حق جاست         و اینـــم تر زبـاریک ــۀهـزار نـکت

  انی ره راستــــــآنهــا نش ۀد از ذکور و اناث          دهــم بــه جــملــن آینــزد مــه نـر بـاگـ

  ـواهنـد یــا کــــه پنهانیــار بخــــانی          گــر آشـکــهای مجهــــم نسـخـــــم دوا و هـده

  ر عبد عبیدـــــرف حقیــد گــوش بـه حـدهنـ د        ــتقلی ـــۀد رشتــاینــاره نمـــر کــه پـــاگـ

  اسینـــیـ ــۀرآن و آیــــقــ ۀرســــــوبرین         بــه حــق  تـشود بهش حصارک گواست خدا

  ن روزیــــــچنید ز خــداوند ایــنــوروزی         طلب کـنـــعلی نـانــواست که سلطـخدا گ

  زد خداـــس شــوند نـدّـــز و مـقــهمــه عـزیـ       یا که نساء   رجال حصارک اهل جمله که

که همیشه همراه  ،مولودخانم ،ترین دختردر حصارک آخرین فرزند آنها هم ازدواج کرد. کوچک

پدر و مادر بود و از آن پس این زوج تنها شدند. امهم آنها را از خدمت  ا تنهایی و کهولت سن

که  جرت نمودند و تا پایان عمر در آن شهر بودند. در حالیبازنداشت. پس از آن به شهر ساوه ه

از عشق محبوب به  با وجود تنهایی با قلبی مملو ،تمامی فرزندان در طهران در نقاط اطراف بودند

تی چنان در نقاط مهاجرتی باقی ماندند تا مادربزرگ مریض شدند و مدّراه خود ادامه دادند و هم

ما در کنارشان بودیم. پس از صعود  ۀبستری بودند و در موقع صعود همدر طهران در منزل دخترشان 

چنان در ساوه ماندند و چند سال بعد در در گلستان جاوید طهران مدفون گردیدند و پدربزرگ هم

احی در طهران صعود کردند و در همان گلستان مدفون گردیدند و به همسر باوفا اثر یک عمل جر

  پیوستند.

از قریه شد. ما در آن زمان  ینوروز ۀم به آن واقعه که باعث خروج قسمتی از خانوادا برگردیو ام

کردیم. فصل تابستان و خانه زندگی میباالی یک تجارت ۀدر خیابان بوذرجمهری طهران در طبق

خانم یزدانی (دختر حسین با همسرش عالمتاجهوا هم گرم بود که یک روز غروب عمو غالم
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به طهران و به منزل  ،ه از ده رانده شدهال) با طفل شاید پانزده روزه به نام روحعبدالحسین یزدانی

دانستم چه شده و چه خبر است. مادرم و سال نمی ما آمدند. شب بسیار سختی بود و من در آن سن

که کمی خنک تر از داخل اطاق برای این ،طبق معمول پشت بام جلوی اطاق را آب و جارو زده

خنک کننده که بسیار  ۀترین وسیلای پهن شده و همه در آن نشسته بودیم بدون کوچکیچهبود. قال

  کوچک در چنین شرایطی وارد شده بودند.  ۀمعمول بود و این خانواد

کرد برای پدرم که برادر ب تکرار میکرد و مرتّآنچه به یاد دارم عموجان با صدای بلند گریه می

 :گفتداد و به او میزه گل کرده بودند، کندند و پدرم او را دلداری میهای خیار را که تای بوتهحتّ

آورم. آن دو برادر که بسیار جوان بودند خرم برایت میروم یک گونی خیار میفردا می ،گریه نکن

ت گرما و درد درونشان به خوردند و شاید رنگشان از شدّدیگر را میهم ۀدر کنار هم غم و غص

با کمال نگرانی  ،مادر عزیزم و زن عموجان ،ه بود. از طرفی آن دو زن جوانکبودی تبدیل شد

دانستند با او چه کنند. باالخره کرد و نمیت گریه میشدّه مشغول آرام کردن آن طفل بودند که ب

فکری به خاطرشان رسید و مادر باهیجان گفت قنداق بچه را باز کنیم و این کار را کردند. خوب 

کردم، پاهای آن طفل چند روزه مانند پوست جوشیده در آب بود. از نزدیک نگاه مییادم است من 

مادر بیچاره با آن هیکل ظریف استخوانی و آن سفر سخت و آوارگی شاید شیر هم نداشت که آن 

  ها به خاطر داشتم.ی بود و کاش بیشتر از این خاطرهیطفل بنوشد. واقعاً شبی استثنا

تی بعد این ولی یادم می آید مدّ ،ذشت و خیلی از وقایع یادم نیستهای دیگر گآن شب و شب

آباد منتقل شدند و در یک باغ خانواده کوچک هم مانند بسیاری دیگر از آوارگان جاسب به قاسم

متعال جبران  خیز چند سالی زندگی کردند و حقد و زمین حاصلهای متعدّبسیار پردرخت و میوه

تی عموجان به طهران آمدند و ین برابر در این عالم عطا فرمود. بعد از مدّآن چند بوته خیار را چند

هی برای خانواده ه وضع مالی مرفّل کم برای خودشان مغازه خریدند و الحمدمشغول کار شدند. کم

حدود شصت سالگی در منتهای ایمان به ملکوت ابهی صعود کردند. هفت  فراهم ساختند و در سن

  ادگار گذاشتند. یه فرزند مؤمن ب

کنم. آنها هفت فرزند داشتند و گویا چند خانم ذکر کوتاهی میعلی و فاطمهاز سایر فرزندان سلطان

اس از مادربزرگ شنیده ه و عبالهای نعمتفرزند هم از دست داده بودند که نام دو پسر را به نام
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 –رضا غالم –حسین غالم –علی غالم –طالخانم  بودم که آنها زنده ماندند و بزرگ شدند.

  خانم و مولودخانمهبهی  –خانم ملوکحاجیه

ل جوانی با شخصی به نام حبیب در قریه ازدواج کرد که بسیار دردسرزا و در او :طالخانم .١

م ایشان سید اشرف شریفی بودند که ایشان هم ی گردید. همسر دویبه جدا آفرین شد و منجرمشکل

مؤمنین  ۀکه در جرگ ل کردند. با وجودیطال صدماتی در راه امر مبارک تحمخانمخاطر ازدواج با ه ب

برادر  ،د علیه ایشان پسر سیولی با صبوری و به احترام همسرشان استقامت کردند. البتّ ،نبودند

  ه رگ و ریشه ای در امر مبارک داشتند.جناب آقامیر بودند و البتّ

ه ج کردند. عمری در منتهای صداقت و خلوص با یار و اغیار بکه با بتول خانم ازدوا :غالمعلی .٢

دیگر صعود کردند. یکی دو سال از یک ۀجا گذاشتند و هر دو به فاصله سر بردند و چهار فرزند ب

ولی پدر عزیز در جاسب صعود کردند و چون امکان  ،خانم در طهران واقع شدصعود بتول

حدید یاران به طهران منتقل شدند که خود داستانی با صال ،سپاری در آن محل وجود نداشتخاک

  دارد.

  ایشان ذکری گردید. ۀبار خانم یزدانی ازدواج کردند که دراجتبا عالم :حسینغالم .٣

خانم حصیم ازدواج کردند که همسرشان چند سال قبل در طهران صعود کردند با توران :رضاغالم .۴

  انگلستان هستند. و خود ایشان اکنون در قید حیات و ساکن

خانم با آقای اصالن قنبریان ازدواج کردند و صاحب چهار فرزند مؤمن و مهاجر ملوکحاجیه .۵

 ۀجان به منطقههای آخر حیات عمسر بردند و در ساله هایی در منجیل و نقاط دیگر بشدند. سال

جان در هچند سال عم جا پس ازعصر (ولیعهد سابق) از اطراف تبریز مهاجرت کردند و در آنولی

ناگهانی به ملکوت ابهی شتافتند. ۀت سکتچهل سالگی به علّ سن  

۶. خانم با آقای فضلهبهیهی ازدواج کردند. ازدواج آنها زیاد طول نکشیده نصراللّال، جان هچون عم

 ۀنطقت بیماری طوالنی صعود کردند و در همین چند سال در مهرآباد و معلّه سالگی ب ٢٨در سن 

سال و تقریباً سه  ۴سال و  ۶طرشت مهاجر بودند. سه فرزند خردسال در هنگام صعود مادر در سنین 

 بزرگ شدند. دختر بزرگتر که در موقع صعود مادر هنوز به مدرسه نرفته بود سال به فضل حق، 

  در دوران انقالب دوبار مسجون شدند که خود حکایتی دیگر دارد.هی خانم نصراللّمنیژه
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های کودکی و نوجوانی همیشه در کنار پدر و مادر بود با مولودخانم که در سال ،. و آخرین فرزند٧

ال دارند. جناب شهبازیان چند سالی است فرزند مؤمن و فع  ۴آقای روشن شهبازیان ازدواج کردند. 

جان در هیچ لحظه ای از خدمت باز نایستاد.هصعود کردند و عم  

و امتن بودند، عبارتند از: ٩نوروزی که  با فرزندان مصی  

‐٧آقا منوچهر  ‐۶ه  آقا عبدال‐۵  هالآقا لطف‐۴آقا  علی–٣احمدآقا  ‐٢خانم  پوران‐١

  خانمغزال‐٩آقا سیاوش ‐٨خانم  کتایون

که از میان این عزیزان بعضی در امر ثابت ماندند، بعضی به دامان حسن ختام این کالم ناقص این

باشند. امید ه میامرال بسیار مهربان و محب ،کنندد و آنهایی هم که اظهار ایمان نمیامر بازگشتن

  ق گردیم. که به فضل حضرت محبوب به حسن خاتمه موفّآن
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  خاطرات متفرقه

  زیارت اهل قبور

  

دوستان صبح تمام فامیل و  ،گردیدهم فامیل بودند و مسلمان و بهائی عید که می در جاسب همه با

چه داریم از بزرگان داریم. برای آنها  رفتند و معتقد بودند که هرخرد و کالن به زیارت اهل قبور می

خواندند و فاتحه و دعا و مناجات می

هرکس به قدر توان خود نقل یا خرمای 

آوردند و چیز خوراکی می خشک یا هر

آقا رضای جمالی که جوانی قد بلند و 

ندن مناجات و بعد از خوا ،زرنگ بود

دعا، بین پیر و جوان یک مشت پر 

آمد دوباره تقسیم میداد. اگر اضافه می

داد. نواخت میکرد و به همه یکمی

های سیب این مرد نازنین آسیابان بود و در کنار آسیاب که معروف به آسیاب رفرف بود، درخت

   ه کرده بود.زمستانی داشت که اطراف آن را دیوار آسیاب و درختهای گردو سای

که کرد که صبح عید مثل اینداری میکرد و به طوری نگهچید و پنهان میها را میآخر پائیز او سیب

 ،آقا رضا خودت هم بخور :گفتندها میکرد. بعضیای و بین همه تقسیم میتازه از درخت چیده

ولی آقای رضا  ،ائلنداین خیرات پدر و مادرم هست. همه برای پدر و مادرها احترام ق :گفتمی

پدر و مادر عزیز  :گفتداد و به همه میات میجمالی تا قبل از صعودش برای پدرش خیرات و مبر

 برای شادی روح آنها در هر ،وقتی رفت به جسم او دسترسی ندارید ،است و تا دارید قدر بدانید

نماز هم به نام آنها مناجات ات چه پولی چه غذائی بدهید و بعد از مبر[و] خیرات  ،توانیدجا می

  بخوانید و از خدا بخواهید از شما راضی باشند. 
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در مزار همه به خاطر اموات  .ای دو طرفه روی سنگ کنده بودندشانه ،باالی سر قبرها اگر زن بود

. روبروی قبرستان سنگآبی ٢خوردندمیو خرما و نقل و شیرینی هم  ١خواندندمیخود دعا و مناجات 

سانت عمق داشت و در  ٣٠د جواد ارشدی و مرحوم آقا ولی ساخته بود که سی ۀوسیله ببود که 

بردیم. ت میخوردیم و لذّرفتیم میحدود یک متر عرض و طول که آب او همیشه خنک بود، می

بعد از مراسم سر خاک، [به خاطر دارم، روزی] دیگر بودند. فهمیم چقدر مردم فکر همحاال که می

چون هم عید صیام  ،یکی از منازل تشکیل شده بود که مقام عید را خیلی گرامی داشتند ای درجلسه

یا زمستان در طهران کار  ،هایشان در طهران بودندهکه بچ بود و هم عید نوروز باستانی. کسانی

شرکت داشتند. به  ٣آمدند و در این مراسمکردند، هر طور بود شب عید به دیدن پدر و مادر میمی

 :گفتندسواد بودند، میها که بیه بودیم و تازه کمی سواد داشتیم و زنساله و بچ ٩ – ٨د دارم یا

کردیم، گشتیم و وقتی پیدا میپرسیدیم و میها اسمش را میهدانم کدام است. ما بچقبر مادرم نمی

ربودیم. ز هم میها گوی سبقت را اهشدیم. بچم این است و بسیار خوشحال مییگفتم و مییدویدمی

ایم، باید آوریم چه عزیزانی را از دست دادهحال وقتی که پیر و افسرده و فرتوت شدیم و به یاد می

یم و همه را دوست بداریم تا یدروغ نگو ،یم عاقبت مرگ است. پس محبت کنیمیبه همگان بگو

  وقت رفتن دست خالی نباشیم و همیشه فکر خدا باشیم.     

  
  ها و زحمات آنهای جاسبیصداقت و سادگ

ها باالتر و کردیم، تقریباً همه در یک سطح بودیم. بعضیه بودیم و رشد میکه پسر بچ زمانی

تری برخوردار ای از مالکین و به قول معروف اربابان از زندگی مرفّهتر بودند و عدّهها پائینبعضی

ها کلند داشت که قفل بود و در چوبی شب و روز باز ،ها یا در نداشت یا اگر داشتبودند. خانه

های مسی مانند دیگ و دیگچه و ها ظرفخانه ۀگفتند و دزد اصال وجود نداشت. همکلید هم می

ها به وفور وجود مسی در خانه ۀبردند و آفتابام میبادیه و کاسه مسی و مشتآبه داشتند که به حم

ها مهاجری ۀباال خان ۀزم بود. اکثراً از محلّچون برای ماست و شیر و دوغ و غذا پختن ال ،داشت

ها رفت، سر قبرستانها حوض داشتند که وقتی آب به دشت پائین میخانه ۀپائین، هم ۀتا محلّ

                                                             
  در نسخۀ اصل: خوانده بودند. .١
  در نسخۀ اصل: خورده بودند. .٢
  ها.در نسخۀ اصل: مراسم .٣
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شناخت و ها پر بود و داخل هر حوض چند ظرف مسی بود که هرکس ظرف خود را میحوض

گذارند که دوباره ر میرو یا دمها دمهبردند و آنها به قول جاسبیشستند و به داخل خانه میمی

ی که یا نراقی بودند یا اهل یشدند، سفیدگرهاها قرمز یا کهنه میکثیف نشود و هر زمان که این مس

آمدند و دمی داشتند واران یا اهل کاشان و از نظر استادی ماهر بودند، به در پاچنار جلو مسجد می

دمید و ریختند و یکی میکوچک می ۀذغال بادام را در اطاقچکه با پوست گوسفند تهیه شده بود. 

گفتند مثل آئینه شده گردید، میکرد. وقتی سفید میشد و استاد آنها را قلع سفید میها قرمز میمس

کرد. خرید و سفید میباید مس قرمز می ،خواست مس کهنه را عوض کنداست و هرکس می

 شد. روزی یکی از شاگردان مسگری سررد سفیدگر خسته میسفیدگری کار بسیار سختی بود و شاگ

 ؟استاد بخوابم و بدمم چون خسته شدم :پا نشسته بود و به حدّی دمیده بود که خسته شده بود. گفت

  د.ها شده بوبمیر و بدم و این ورد زبان جاسبی ،تو بدم :استاد گفته بود

نگار بود که در بعضی [و] ای با نقش کنگره ،کیلویا سه  ٢ها دایره شکل در حدود ه یاد دارم سینیب

از آنها مطالبی یا شکلی نقش بسته بود. آنها را 

دادند ام عید روی کرسی قرار میبرای شب عید و ای

ها و قند و کماجدون و نقل و شیرینی داخل و آجیل

ها جوزقند هم در پائیز آن بود. بعضی از خانه

زه بود. مثال هلو درست کرده بودند که بسیار خوشم

اش را در آورده بودند و پوست آن را یا آلو را هسته

کنده بودند و داخل آن را با خاک قند یا شکر و 

کردند و وقتی خشک مغز بادام و گردو پر می

زردآلو و سیبی که  ۀشد، لذّت بخش بود. دیگر برگمی

سوهان را (حلوا سونی  در ضمن باسلق یا .تابستان خشک بود داخل سینی زینت بخش بودند

که عید فراوان بود و تمام دختران جاسب بدون استثناء مادرانشان از کودکی  )گفتند حلوا سونیمی

های مسی که لب آن مانند اره بود، آنها دیگ و قابلمه و بادیه و کماجدون و آفتابه و حتّی قاشق

  خریدند. برای جهازیه می

 سفیدگری
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دادند. آن وله و مشتآبه که در هم داشت و لگنی به دختر میلنگ و قدیفه یا ح ،لین چیز جهازاو

من مس به دخترش داده است و ظاهراً ارزش را  ٢٢گفتند فالنی مثال زمان صحبت کیلو نبود و می

بها که دختران هنرمند و سازگار جاسب همه در گرانغافل از این ،کردندبه جهازیه و مس برآورد می

داری هبافی و بچنجابت و سازگاری و هنر قالی[در] گذاردند. آنها طال می بودند که باید هم وزن

های اند. ولی بعدها قابلمه و ظرفی به اجتماع تحویل دادهیهمه نمونه بودند که چنین اوالدها

دانشمندان به این  ۀاست هم ٢١ها کساد گردید. حال که قرن رویی یا آلمینیوم آمد و بازار این مس

اند و تمام یدند که مس برای سالمتی بسیار مفید است و افراد زرنگ و سودجو رفتهنتیجه رس

اند و به جای آن ظروف رویی و مالمین را جایگزین های دهات را جمع آوری نموده و خریدهمس

  اند. کرده

 ه ناگفته نماند اآلن نه گاوی مانده است و نه گوسفندی و نه مسی مانده است و نه مسگری.البتّ

دیگچه یا سماور ذغالی یا ظروفی را یادگاری به عشق قدیم نگه  ،کدام به عشق آن روز ما هر ،حال

بریم پدران و مادران ما آگاه بودند و خود را فراموش نکنیم و پی می ۀداریم که اصل و ریشمی

داشتیم ها عشق ها خوب به یاد دارم ما بچ دانستند چگونه در نهایت سادگی زندگی کنند. اممی

ها هگرفت که این بچآمد به شاگردش کمک کنیم و شاگردش از استاد اجازه میسفیدگر که می

شوم بدمند و ما خوشحال می ،خواهد بدمنداگر دلشان می :گفتدوست دارند بدمند و استاد می

از ما دم را  ۀکردیم شاگردش دستشدیم و خدا خدا میا فوری خسته میام ،دمیدیمهم خوشحال می

دمیدند. آن زمان نوجوان زیاد بود و ها میهبخش بود و به نوبت بچبگیرد. خیلی جالب و لذّت

  داد. انعام آنها مس بود که صاحب کار باید به آنها می ،باف بودند و غیر از مزد قالیدخترها قالی
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  ه رضوانیال خاطرات شمس

  

 ت تا این زمان شرحی از حال خودم از طفولی  

  صیحت یا وصیتن

  

لقاخانم فرزندان مهربانم، مه ،عزیزان دل و جانم

خانم و خانم و اقدسجان و آذردختهو عطاال

جانم فدایتان باد. الزم است که اگر  ،خانممهری

مختصری  ،بخواهید سرگذشت پدر خود را بدانید

  بنگارم. 

که در  طوری به ،اله رضوانیاین بنده شمس

در ماه اسد یعنی  ،د شدهقی ٢٠٧شناسنامه 

شمسی در کروگان جاسب  ١٣٠٣مردادماه سال 

  م. متولد شد

[بود] بهائی مؤمن موقن  ،پدرم شکراله رضوانی

شد. بیشتر اوقات که اش ترک نمیکه نماز و روزه

کرد و بعد نماز مبارک را از حفظ تالوت می ۀروض ۀزیارتنام ،وقت مقتضی بود قبل از نماز صبح

در ماه صیام وقت  .ر ایشان زیارتنامه را حفظ کردمت با خواندن مکرد. بنده هم در طفولیخوانمی

خواند که من خواند که بیشترش را حفظ بودم. دعای ترانی یا الهی را طوری میسحر، دعا می

کتاب [از] آمد. سواد قدیمه داشت. چندین جلد کتاب بیشتر نداشتیم که عبارت بود خیلی خوشم می

ای احمد نراقی، کتابی به نام اخالق مصور و خطابات مبارکه  و جزوه ظ، مثنوی حاجی مّحاف

هداء هداء و محبوب الشّشامل ادعیه و اشعاری خطی از قدما، اشعار اعیاد و شرح شهادت سلطان الشّ

ها را ب اسالمی به نام سلمی، که ایناو بسیاری اشعارهای نفیس که در خاطرم نمانده و دو جلد کت

ولی  ،بردخواند و آیات قرآنی خیلی حفظ داشت که در مکالماتش به کار میمی ،به خاطر دارم
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دانست و با همسایگان خیلی خوب فهمیدم. پدرم تمثیل زیاد میبنده چون طفل بودم خوب نمی

و وقت با همسایگان خانگی کردند. ندیدم هیچکرد. در کار کشاورزی با او مشورت میرفتار می

   .ترین اختالفی داشته و مشاجره کند یا اختالفی داشته باشد. سر کارش با خودش بودملکی کوچک

ما آمده بود. من از بس بازی  ۀیک شب پسر عمویم به خان خوبی باشم. ۀدوست داشت من بچ

خسته  :تربیت. پسر عمویم گفتنخواب، بی :خسته بودم و خوابیدم. سر من داد زد ،کرده بودم

کرد که مبادا کار بد کند. روزی در صحرا مرا نصیحت میعادت  می :بگذار بخوابد. گفت ،است

پسندی به دیگری نپسند. هر چه به خود نمی :گفت .کنمکار بد نمی اًمن که مخصوص :بکنی. گفتم

تو هم کتک بزن. اگر خوب است کسی چیزی  ،اگر خوب است کسی تو را کتک بزند :تشریح کرد

  تو هم بدزد که از این قبیل نصایح هزاردستان است.  ،زدداز ما را بد

 گفت در عمرم بیسترفت. خودش میکرد و زمستان برای کار به طهران میدر تابستان کشاورزی می

 ،و پنج سفر پیاده به طهران رفته و برگشتم. چون قدیم در جاسب کسی که زمین از خودش کم داشت

جا خیلی برف و سرد است و مجبور بودند زمستان که آن .کرددرآمد تکافوی خرج زندگی را نمی

کرد. خود بنده هم صرف نمی ،خواستند چهارپا کرایه کنندبیکاری است به طهران بیایند. اگر می

قدیم چهار  ۀدر جوانی دو سفر از جاسب تا قم پیاده آمدم و از قم به طهران. با اتوبوس از جاد

  هار روز.کشید که پیاده چساعت طول می

 ۀخانم، صبیگونه اختالفی نداشتند. مادرم سکینههیچ ،که پدرم بهائی بود و مادرم مسلمانبا این

داری نمونه، در نانوایی مسلمانی مؤمنه و نمازخوان و در علم زندگی و خانه ،استاد حسین نجار

تش را خوب خاصی نمونه و در علم طبابت و داروهای گیاهی ماهر. هر یک از داروهای گیاهی را

معروف کدام طبیعتش گرم و کدام سرد یا خنک است و امراض از قبیل حصبه  قول دانست، بهمی

ها طبابت نست. برای مریضداها را خوب میپهلو و سرماخوردگی ساده و یا گریپ و امثالو سینه

  داد.گیاهی می ۀو اکثراً جوشاند

ا که از نراق برای مریضی بدحالی به جاسب آوردند، خانی رطوری بود که یک روز دکتر عادل به

شدند. خانمها مریض میهزمستان بود. اکثراً بچخانی. دکتر ها را بردند پیش دکتر عادلهها بچ

طور معاینه داند. مریض را اینها را ببرید پیش زن آقا شکراله، او بچه را بهتر از من میبچه :گفت

گرفت تا نبض را بسنجد. بعد زبان مریض را ود، ابتدا نبض مریض را میتب که نب ۀکرد. درجمی
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دید گفتند بار دارد، برفکی سفید یا زرد است. چشم مریض را میمعروف که میقول دید که بهمی

کرد. کرد. آن وقت طبابت دارویی گیاهی میال میؤو از حالت مریض از همراه او وضع مزاجش را س

  شد.مریض خوب می

اش را آورد که مریض است.نبض دختر بچه را گرفت. ه خاطر دارم روزی خانمی دختر چهارسالهب

من  ۀکنی برای بچه اصرار کرده برای همه حکمت میرسد. مادر بچ من چه بگویم عقلم نمی :گفت

قدری  :گفت مریض است. چون خیلی اصرار کرد، ،من است ۀشما بچ ۀبچ :هم بکن. جواب گفت

ننه، مثل  :به آب بزن بهش بده خدا شفا بدهد. موقعی که رفت، به زبان خودمان گفتم شیر خشت

این بچه فردا  ،مادر جان به کسی نگویی :همه باید بنفشه عنّاب سپستان و پر سیاوش بدهی. گفت

  میرد و فردا بچه مرد.می

 ،بی خود محکم بودندکه پدرم بهائی و مادرم مسلمان و هر یک در ادای مراسم مذهخالصه با این

از  غیر زن و شوهر به :گفتو شوهری نمونه بودند. پدرم همیشه به همه می هیچ اختالفی نبود و زن

رفتم و باید رفاقت مخصوص داشته باشند. من موقعی که کار نبود به بازی می ،و شوهری زن

دادی گردو و مشتی سنجد و تع ،بردخواهم. مرا به باالخانه میچیز خوردنی میمادر یک :گفتممی

کسی  ۀمادر با کسی دعوا نکنی و فحش به بچ :کردداد. سفارش میبرگ زردآلو و غیره به من می

کسی اگر رفتی سالم کن و  ۀخان ،ترها از جایت بلند شوترها سالم کن و جلو بزرگبه بزرگ ،ندهی

مادرم خیلی [چه] پدر و  چه ،در تربیت من .جلوی کسی نخواب ،پایت را جلوی کسی دراز نکن

ها بود. مادرم دانستند. این نتیجه تربیت کردن آنخوبی می ۀمراقبت داشتند. همسایگان هم مرا بچ

های پس از زایمان خیلی کم شیر بوده و آن روزها شیر خشک هم نبود. مادرم مجبور بود مرا به خانه

ها عبارت بودندبه من بدهند و آن خانم ،خود داشته ۀمردم ببرد و زنان دیگر اگر شیر بیش از بچ: 

زن حاجی سید نظام و  ،خانمجاندعلی و جانزن مشهدی محم ،خانمخانم و عزیزهاز شیرین

گفتند از خانم که همه را خدایشان بیامرزد. همه به من میزن کربالیی سید حسن و بدیعه ،آقاخانم

جانشان جان  ۀیامرزد که مرا شیر دادند و از شیرشیر من بزرگ شدی و پسر من هستی. خدا همه را ب

  گرفتم. 

کرد شبی زمستان که برف زیاد آمده بود و باز هم حکایت می ،مادرم خدایش هزار بار بیامرزد

چون شیر گاو طبیعتش سرد است،  ،دادمکردی. اگر شیر گاو به تو میتو از گرسنگی گریه می ،آمدمی
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خانم بردم. تو را شیر داد ساکت شدی. بغلت کردم عزیزه ۀه خانشدی. ناچار شب تو را بمریض می

ها همه بارید در وسط راه که زمستان بود درب خانهدر حالی که زمین پر از برف بود و به شدت می

بسته بود دیدم دو گرگ جلو راهم ایستادند. از ترس از بیراهه دیگری فرار کردم و بچه در بغل توی 

دم که هر دو پر از برف شدیم. بدانید آن روز فقر زیاد بود. دکتر نبود. دارو ها به زمین خوربرف

  نبود. وسایل رفاهی نبود. شنیدن کی بود مانند دیدن.

 ،دولتی تازه به کروگان آمده بود ۀبا مختصری که از هزار یکی گفتم، بزرگ شدم. مدرس ،خالصه

مدرسه فرستادند تا کالس چهارم ابتدائی به نام دبستان شمس و چهار کالس ابتدائی بود. مرا به 

 ،کردیمدرسی نبود. به کمک پدر کشاورزی می چهار کالس ۀبیشتر نبود و نخواندم. پس از خاتم

طهران با حومه (کرج، شهر ری،  ۀشهر نبود. همچون کار دیگر نبود. طهران هم مثل حاال کالن

ایران پانزده میلیون  ۀد هزار و کلیچهارص ،خواندیمکه در دبستان می طوری قلهک، تجریش) به

  جمعیت داشت. 

کرد و آباد و غیره کار میمجبور بود به طهران بیاید. در خانی ،شدپدرم کار کشاورزی که تمام می

گشت. ما در جاسب به زندگی و خانه و دامداری جزیی مشغول بودیم. گرفت و عید برمیمزد می

ه که خدا ساله شدم و برادرم مرحوم یدالکه بیستشمسی  ١٣٢٣بدین منوال گذشت تا سال 

با خانم سلطان یزدانی که تمام شیرهای مادرش  ،انسانیت و دریایی از محبت بود ۀبیامرزدش، نمون

ازدواج کرد. مرا به سربازی بردند و از نراق به قم و از قم به  ،که حق او بود و من خورده بودم

علی که داخل منطقه که از همه جا اعزام ها به نام قربانشهریاز همطهران اعزام کردند. در قم یکی 

گفتند کوزه و لیوان نجس داد و میما را بهائی معرفی کرد. دیگر کسی آب به ما نمی ،شده بودند

دلش به حال من سوخت و به  ،اس مهدوی که مسلمان هم بودکنی. یک سرباز اعزامی به نام عبمی

د کوزه و لیوان را گرفت و به بنده آب داد. به او فحاّشی کردند که کوزه و ای که آب بخوربهانه

کاری شروع شد. کوزه افتاد و شکست. مأمورین حوزه آمده کتک[و] لیوان را نجس کردی و دعوا 

باید پولش را بدهد. آقای مهدوی پول کوزه که هشت ریال  ،کوزه شکسته :و جلوگیری کردند. گفتند

  خواستم پول کوزه را بدهم آقای مهدوی قبول نکرد.داد. بنده  ،بود

طهران نزدیک بهارستان به پادگان قصر  ۀاز قم با قطار به طهران اعزام شدیم و از منطق ،خالصه

فقین م جهانی هنوز قوای متّآن سال هنوز پس از جنگ دو اعزام شدیم و مشغول آموزشی سربازی.
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موکرات در آذربایجان به پشتیبانی خارجی آذربایجان حزب د ،در ایران بود. پس از یک سال خدمت

 ،کردیمکه ما در آن خدمت می ٢٧ای تشکیل دادند. هنگ و دولت جداگانه[کرد] را از ایران جدا 

ها آباد قوای روسشریف[در]  ،برای پس گرفتن و امن کردن به آذربایجان اعزام و به قزوین نرسیده

د و برفی یک ماه مانده و ناچار به طهران مراجعت کردیم. مانع حرکت ما شدند. در زمستان سر

د خار قوای خارجی مانع شد. سپس مجدّ ۀسپس ما را از راهی دیگر اعزام که پس از گذشتن از تنگ

که سال تحویل  ١٣٢۵به طهران مراجعت و سپس ما را از راه دیگر اعزام کردند. در موقع سال تحویل 

در میدان قیام طهران عازم مأموریت جنگی و از طریق قم، اراک، ما سوار کامیون ارتشی  ،شدمی

های دشتی به نام چپتو وارد دره با ماندن یک شب در برفمالیر، همدان، کرمانشاه، سنندج، دیوان

گفتند به آذربایجان شمسی ما را به طرف شمالی که می ١٣٢۵ل اردیبهشت شهر سقّز شدیم. روز او

شد. پس از مقداری م جبهه محسوب میمقدّ سرخ و خط دیگر به اصطالح خطجا ه آنرود، البتّمی

روی ح دیدند و گردان را حکم تفرقه و پیشگروهی طلیعه تعدادی افراد مسلّ ،مسافت کرده طی

شد. چون دشمن سنگر ارتفاعات را داشت و وسایل امروزی دادند که جنگ و تیراندازی شروع می

ما شکست خوردیم و سه قسمت از سربازان  ،زی نبودنک و ادوات مجهافکن و تاهواپیمایی بمب

  نشینی و فرار خود را به سقّز رساندیم. چهارم به صورت عقبما شهید و دستگیر و یک

سنگر گرفتیم.  جاهمان ها و سنگربندی بود و نگذاشت ما وارد شهر شویم ودر اطراف سقّز برج

هم برای مصلحت گذاشته بودند و چون روزها برای آنآمد یک تانک خراب شب باران میهمه

دادند که چطور دشمن هایی میگیری دشمن در شب فرماندهان درسهوشیاری سربازها از غافل

خورده سربازها که در جنگ شکست ،کندها میبرد و با خنجر چهکند و سر میگیر میشما را غافل

مشغول تیراندازی شده و تا  ١یحصدایی و یا شب به محض شنیدن ،خود را باخته بودند ۀو روحی

بارید ها باران میب شبشب بهار بود و مرتّ ١٨ت صبح که روشن شود تیراندازی ادامه داشت. مدّ

ها مداوم بود. ناچار آمد و تیراندازی شبهای تاریک باران میو در سنگر زیر باران بودیم و شب

ما را  ،ک سربازخانه کوچکی داشت که قابل استفاده نبودما را به داخل شهر سقّز آوردند و چون ی

م هنگ را به بانه کوچک داخل شهر بودیم. گردان دو ۀتی در خاندر مساجد سقّز منزل دادند. مدّ
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ۀبرده بودند. تتم باخته بودیم، اوایل مردادماه م که ما جزو آن و شکست خورده و روحیهگردان سو

مهرماه بود و عوض برای ما از  ١۵آوردند. چون خدمت ما که آخر آن  کرمانشاه ۀما را به سربازخان

ل آذرماه در ما را اضافه تا او ،طهران نیرو نیامده بود و سربازهای خود کرمانشاه در مأموریت بودند

خدمت به  ۀخاتم ۀبه طهران آمدیم و پس از چند روز ورق ،کرمانشاه نگه داشتند. با رسیدن عوض

  ما دادند. 

مادرش را ندیده  ،ت چهارده سال که در طهران بودآباد آمدم. چون برادرم آقای امینی مدّانیبه خ

 :گفت .بیا برویم ،ایپدر آمده طهران او را دیده ،ایچهارده سال است مادر را ندیده :بود، گفتم

 ،باشمکه کار خیری کرده آیم. برای اینمی ،هایم را با ارباب بکنمچند روزی صبر کن من حساب

فانه و بدبختانه نهم بود که هم رفتیم جاسب. متأس تا اواخر آذر که بیستم بود با .ماندم که او را ببرم

گدازد. خواستم را می ١مام داغش جگرمادر به صعود و به جوار رحمت الهی پرواز کرده بود. تا زنده

بمان، بعدها  ،پدر دلشکسته استمادر به رحمت الهی بپیوسته،  :به طهران برگردم. آقای امینی فرمود

  ماندم.  ،به طهران بیا. ناچار تحت تأثیر قرار گرفته

در کرمانشاه که بودم مرض ماالریا گرفته  .مشغول زراعت بودیم ،شروع ١٣٢۶زمستان بودیم. سال 

مریضی سختی کشیدم. دکتر بهبهانی دوست فروغی نراقی به جاسب  ١٣٢۶بودم و تابستان سال 

دا کند اگر در موقع تزریق ص ،کنمیک آمپول به او تزریق می :را نزد ایشان بردند. گفتآمده بود. م

داد. رک در موقع تزریق صدا میمثل جیرجی ،شود. یک آمپول به بازوی من تزریق کردخوب می

 ،دم. شنیدم عمه بدیعهشسی روز خوردم و خوب  .شود. سی عدد کپسول به من دادخوب می :گفت

خوب ازش مواظبت کن. این خدابیامرز  ،مادر ندارد ،جوان است :گفتلطان میسمادر خانم

   .دلسوزانه از من مواظبت کرد تا خوب شدم

 ه که خدایش بیامرزدکه روزگار با ما قهر کرده و بنای ناسازگاری داشت. برادرم یدالولی باز مثل این

گونه مریضی با ریض شد و تب کرد. ایندر اثر سرماخوردگی پاییزی م [بود]، ی از محبتیدریا[و] 

د شکوهی را برایش آوردیم. او به جای داروهای جوشاندنیتب همراه با یبوست است. دکتر محم، 

اش دار که سینهتب ۀنمک سولفات دو سود که آن زمان معمول بود، داد به مریض سرماخورد
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شد و دیگر توان ماندن نماند. برای برونشیت مزمن بود و او صعود کرد. داغی بر داغ دیگر افزوده 

  زمستان کار کردم.  ،کار به طهران آمدم

ناچار به جاسب آمدم. روزگار  ،پدر پیرمرد دلشکسته، زن و جوان مرده، در جاسب بودند. عید شد

زن سلطان و جوانی بیدامن چون خانمخانمی عفیفه و پاک ،سر ناسازگاری داشت. در یک خانه

 ؟شدلقا چه میتکلیف فرزندش مه ،رفتمادر می ۀسلطان به خانمبود. اگر خاندر یک خانه درست ن

زن باشم و نه هم ازدواج کنیم، نه بنده بی اندیشان و خیرخواهان چنان صالح دیدند که ما باصالح

برود. در هر صورت ازدواج صورت گرفت و خدا چنین خواسته  ،او، که به امیدی به این خانه آمده

  بود.  ١٣٢٧ما هفتم فروردین و ازدواج 

آن سال مجدداً پاییز به طهران آمدم. سه ماه در طهران کار کردم. خبر آوردند که در جاسب شلوغ 

شده و اختالف مذهبی است. با استاد احمد و شوهر همشیره و چند نفر دیگر که در طهران کار 

باری کروگان به قم آمده با کولههای مسلمان ۀهم ،عازم جاسب شدیم. به قم که رسیدیم ،کردیممی

ه بروجردی چند نفر از الاله بروجردی فتوای قتل بگیرند. آیتاز تهمت و افترا که از حضرت آیت

گذارند ما اذان بهائیان نمی :ها جویا شد. اظهار داشتندها را به حضور طلبیده و از احوال آنکبار آن

بهائیان  :گر شما نمازخوان باشید به شما کاری ندارند. گفتندا ،نه :بگوییم و نماز بخوانیم. فرمودند

ه و ها حسینی آن ،نه :القدس بسازند. فرمودندحظیرة ،ه و مساجد ما را خراب کنندخواهند حسینیمی

کمی در اقلّیت هستند و این کارها را  ۀدانم یک عدّها را میآن ،کنندمساجد شما را خراب نمی

هم شریک  زمین و خانه و همه چیز با ،ازدواج کردید ،ها اقوامیدما همه با آنش ،توانند بکنندنمی

  هم سازش کنید.  بروید با ،هستید

 ،شداستوار که در قم منتشر می ۀتا بسیاری از نارواها را در روزنام ،هامات که ذکر شدگونه اتّاین

 تحریک مردم پرداختند که بهاند در اطراف به درج کرده است. چون از این راه به جایی نرسیده

ل شدند. ما با ماشین ت شوند و خودشان در قم با علمای دیگر متوسمردم بهائیان اذی ۀعام  ۀوسیل

ت کنند. اند که بهائیان را اذیها را سپردهیاتوبوس به دلیجان آمدیم و خبر نداشتیم که دلیجان

به  ،ژاندارمری او را از چنگشان درآوردهخواستند عبدالحسین یزدانی را بکشند و ها میدلیجانی

الحفظ با اتوبوس به قم فرستاده و بار مغز بادام او را در او را تحت ،ژاندارمری و از اداره ۀادار

  دی به امانت گذاشته بود. حاجی عزیزاله محم ۀمغاز
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اتوبوس پایین خانه پیاده شدیم. جمع زیادی جمع بودند. بارمان را از ما از اتوبوس مقابل قهوه

کنند. برایت دارند توطئه می ،برو ،جا نایستاله تو اینشمس :گذاشتیم و استاد احمد آمد و گفت

د استاد احمد آمد و مجدّ ،اله ناصری مشغول صحبت بودیمجا ژاندارمری دارد. با ذبیحاین :گفتم

همه بار و اثاث این ،توانمنمی :خطرناک است. گفتم ،نمانید ،اله هرچه زودتر برویدبا ذبیح :گفت

خوب برویم. از  :اله گفتشد. ذبیحآورم. هوا تاریک میمن بارت را می ،تو برو :دارم. گفت

احمدآباد که تقریبی یک فرسنگی  ۀاله بلد بود. شبانه به مزرعخیابان داخل یک کوچه شدیم. ذبیح

  دلیجان است به منزل آقای ناصری ماندیم.

هایش را کرایه کرده که بارها را شبانه به جاسب یا احمدآباد االغ ،یک دلیجان را دیدهاستاد احمد 

 ،بریها را میچرا بار این :کندیک دلیجانی از راه دور صدا می ،آیندبیاورد. از دلیجان که بیرون می

 ،گردد. استاد احمداندازد و برمیها بابی هستند. او هم بالفاصله بارها را از بار االغ بر زمین میاین

گردد. دوستی گذارد و خود به دلیجان برمیه رضوانی میالاله رضوانی را پهلوی بار حبیبحبیب

هم توافق نداشتیم چون دبه کرد و ما قبول  ما سر کرایه با :گویددر کنار دلیجان داشته به او می

ه و بارها را به منزل خود الد به حبیبآید و استاد احمبار ما را زمین انداخت. دوستش می ،نکردیم

به استاد احمد  .اله بهائی استفهمد حبیبکند و صبح که شد میبرد. شب هم خیلی احترام میمی

  این رفیقت دیگر داخل اتاق نیاید.  :گویدمی

 دیده سفارش کرد ،که مسلمان بود[را] یکی از همسایگان خود  ،الهپدر ذبیح ،صبح آقای ناصری

وسیله از معرکه  از احمدآباد به دلیجان رفته و استاد احمد را با بارها به احمدآباد آورد. ما بدین

ولی  ،اولیاء امور اصالح شد ۀوسیل جان سالم به در بردیم. این اختالف با کشش زیاد در ادارات به

که آقای  ١٣٣۴کردند. سال دائم مردم دهات را تحریک می .شمسی ١٣٣۴دار ماند تا سال ریشه

ها از ها یعنی کروگانیرادیو علیه بهائیان در ماه رمضان سخنرانی کرد، آن ۀفرستند ۀواسط فلسفی به

بندی و قیام کردند. روز قتل با مأمورین علیه بهائیان به اسم عزاداری دسته ،وقت استفاده کرده

 ،طلباصالح یترهابزرگ ۀوسیل انتظامی دولتی درگیر شدند و کار به تیراندازی هوایی انجامید و به

  صلح شد.

برای انجام کار ضروری یک سفری به کاشان نمودم. در مراجعت از کاشان در سر  ،در همان سال

نزدیک ایستگاه ماشین میدان و  ،خواستند پیاده شوندجا میراه قریه کُلجار که مسافرین آن
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ف کرد و هم ارد کُلجار شد. هم اتوبوس توقّزمان با تمام شدن تعزیه اتوبوس وخوانی بود و همتعزیه

 ،باید در گردنه پیاده شوند ،راننده به شاگردش گفت بارهای مسافرین جاسبی که باالی ماشین است

خودتان هم  :شود. به ما گفتجا نمیچون آن ،به داخل اتوبوس بگذار که شب است راحت باشیم

 :گفتداد و میش رفته باال بارها را پایین میکمک کنید بارها را داخل اتوبوس بگذارید. شاگرد

ناگفته نماند که دو نفر کُلجاری قبال داخل اتوبوس برای بهائی  خودتان بارها را داخل بگذارید.

کاری و دعوا کردند. در دیگر فحشهم دعوا کردند و خودشان به هم بودن و به منزل بهائی رفتن با

ت و آزار پرداختند. عبدالحسین شناختند و به اذی ،بهائی بود که[را] این راه عبدالحسین یزدانی 

کمک کن  ،روم داخل اتوبوس شمامی ،رضوانی :گفت ،چون اوضاع را نامساعد و خطرناک دید

هم هستیم و من هم  ها شناختند که ما بابارها را داخل بگذار. به داخل اتوبوس رفت و کُلجاری

از عبدالحسین  ،یعنی رنگ قالی ،بنده پرداختند. یک گونی خامهت و آزار اذی[به] بهائی هستم و 

ها امشب ما را چکار کنم پایین نرو، این :گفت .یک گونی رنگ نیست :به عبدالحسین گفتم .نبود

ها اطراف اتوبوس را گرفته و فحاّشی شب است و کسی که دادرس نیست. کُلجاری ،کشندمی

خواستند از راننده که ما را پیاده کند. راننده هر چه دند و میکرماشین را باز می ۀکردند. شیشمی

  دادند.گوش نمی ؛ها هم بنده خدا هستندکنید، اینطور میچرا این :گفت

یک گونی رنگ هم از ما نیست. راننده مرد خوبی بود. به شاگردش  ،آقای راننده :من به راننده گفتم

چطور شده، مسافرین کُلجار نبرده باشند. شاگردش رفت ها را ببین برو پایین گونی رنگ این :گفت

به رفیقمان  ،توانستیم بیرون برویمبیایید رنگ را بردارید. ما که نمی :گونی رنگ را پیدا کرد و گفت

ها که اسم ه تو برو گونی رنگ را بردار. آنالسیف :گفتیم ،ه و مسلمان بودالکه به نام سیف

ه که بیش از ما السیف .ه بیاالسیف ،ه بیاالسیف :گفتنده صدای بلند میب ،ه را شنیدندالسیف

چون دیدند  ؟ه منم فرمایشی داریدالسیف :اتوبوس و با ترس گفت ۀپلّ یآمد رو ،ترسیده بود

ها اتوبوس را ولی کُلجاری ،بیا گونی را بردار. رفت گونی را آورد :گفتند ،ه ما نیستیمالسیف

 ،توانمنمی ،مسافر منند :گفتها را پیاده کن. راننده میاین :گفتنده کرده و به راننده میمحاصر

گوش ندادند. باالخره  ،چه بوق زد که از جلو اتوبوس کنار روند ت دارد. راننده هرولیؤبرایم مس

یر گویم اگر کسی زیر برود تقصمی ،کنممن حرکت می :ناچار شد خودش آمد درب اتوبوس و گفت



٢٤٧ 
 

ها فرار من نیست. با بوق زدن ممتد ماشین را به حرکت درآورد و با عقب و جلو رفتن از دست آن

  کرد و ما جان سالم به در بردیم. 

ت و آزار ما بودند. ما را تحریم کار کردند و از هر نوع معامله و خریدهمیشه دشمنان در کمین و اذی 

ایگی. ـزار کوتاهی نکردند. در دشت، در آب، در همست و آگونه اذی فروش تحریم کردند. در هر و

ها ندهید. یکی از جنس به این :گفتندمی، کردیمای که ما خرید میاز کسبه ،آمدند قمی میحتّ

 هر ١انمتونمی ،من مغازه دارم ،این حرف پوچ چیه؟ :ها گفته بودشناخت به آنها که ما را میقمی

  جنس ندهم.  ،رسم دینت چیست که اگر بهائی بودل بپاو ،آیدکس از در مغازه می

طلبان بنای اذیت و آزار گذاشته که انقالب اسالمی شروع شد و فرصت ١٣۵۶ادامه داشت تا سال 

از هیچ فرصتی کوتاهی نکردند. مأمورین که جهت شکایت چند نفر که حساب بعدش را نکرده و 

ل ورود به ده چون جمعیت داخل ند. در او جهت رسیدگی آمده بود ،از طهران شکایت کرده بودند

مسلّح شوید. ما را هم راجع به آن شکایت  :ا نوشته شدهسر زده و دیدند روی یک مقو ،مسجد بوده

که شخصاً با این .برای بازجویی از اوضاع و احوال احضار کردند ،٢ت و آزارندها مورد اذیکه بهائی

هم زندگی کنیم، گوش  خواهیم بامی ،قوام و همسایه هستمها ابه مأمورین تذکّر دادم که با این

ها جوانان و نوجوانان را ندادند و چند نفر را به دلیجان بردند. همان وقت به تحریک بعضی

جواب  ،کردیترها که مراجعه میمرا سنگسار و خساراتی وارد آوردند. به بزرگ ۀتحریک و خان

  برند. ما را نمیها فرمان جوان ،انقالب شده :دادندمی

ما ریخته با سنگ و لگد به درب و دیوار خانه و  ۀعزادار آمده به خان ۀدر شب شام غریبان دست

 ،که مهمان تازه واردم طوری مان، بهآور و شعار بهائی کروگان یا مرگ یا مسلهای شرمحرمتیبی

یده قادر به حرف زدن پرخانم و همسرم هر دو از ترس به زمین افتاده رنگدختر عمویم رضوان

رضا از خانه بیرون آمده و  دنبودند. ادامه دادند تا حاجی مصطفی قربانی با مهمانش حاجی سی

 ۀو به هر ترتیبی توانستند پس از نیم ساعت دست ؟کنیدطور میها چه کردند که ایناین بیچاره :گفتند

  به اصطالح عزادار را از اطراف خانه ما پراکنده کنند. 

                                                             
  دانم.در نسخۀ اصل: نمی .١
  در نسخۀ اصل: آزارند، ما را هم. .٢
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ما که حریف  ،سنگسار کرده[را] ما  ۀریخته خان ،ای جوانان و نوجوانان که زیاد بودنددیگر عدّهبار 

ام دخترخاله ،ریختند و با فحش و هیاهو که این دفعهما می ۀهای نیم کیلویی به خانسنگ ،نبودیم

بی بود آمده به هر ترتی ،مسلمان بود با کمک یک زن مسلمان دیگر که خانمی نترس و شجاع بود

ه الرحمت ۀام و آن خانم که اصلش نراقی و زوجدختر خاله ۀوسیل ها را پراکنده کردند. بهآن

  رفع مزاحمت شد. ،اسماعیلی بود

هم  زُر جاسب به کروگان آمده و با جوانان کروگان با ۀاوباش از قری و ای اراذلچهارم که عدّه ۀدفع

ما را کنده و به شدّت خانه را  ۀآمده درب خان ،آزار نموده ت وباال تا توانسته اذی ۀاول در محلّ

نکنید. گوش  :بارید. فریاد زدمبه شدّت سنگ می ،سنگسار کردند. موقعی که از اتاق آمدم بیرون

برداشتم، درب را سپر کردم که دو مرتبه سر جایش  .درب کنده روی زمین داخل خانه بود .دادندنمی

باالی بام  ،کوچه بیایدکه به] [یکی از همسایگان، بدون اینخورد.  بگذارم. سنگی سخت به پایم

  پرانی شد.رفع سنگ ،بیداد کردن به جوانان زر و خودشان رفت و با داد ۀخان

کنم. افراد بهائی کتابی قطور است و فقط به ذکر آخر بسنده می ،اگر بخواهم شرح کاملی بنویسم

ها امشب همه بهائی ۀبقی :دند. یک روز صبح خواهرم گفتبه ستوه آمده بو ،شدندت میاز بس اذی

کردم. اکثراً خانه بودم و خودم را با خواندن کتاب سرگرم می ،اند. من چون زمستان شده بودرفته

انبار کاه عبدالحسین یزدانی [را]، ها ها خانهکه مواظب بودیم شبناگفته نماند که در تابستان با این

دم  ،ی سوخت. من خودم که شام تا صبح کشیک کشیدما آتش زدند که به کلّه ناصری رالو فتح

رفتم خوابیدم. صبح شده بود استاد شوهر همشیره که آب جوی  .آیندحاال دیگر نمی :صبح گفتم

دیدم درب خانه سوخته و خانه دیگر درب  ،ه در خانه سوخت. آمدمالکرده بود، صدا زد شمس

جا تماشاچی بودند. یک نفر زیادی آن ۀر ناصری هم سوخته است. عدّندارد. خبر دادند که انبا

سطل بیاورید آب  :گفت ،ها آمده بود. آخر کار بودروحانی به نام حاجی یحیی انصاری با زری

که این :بریزیم خاموش کنیم. انبار طوری سوخته بود که سقف هم سوخته و خراب شده بود. گفتم

 :ام درب ندارد. گفتاند و خانهمرا هم امشب سوزانده ۀدرب خان ؟،سوخته دیگر چی خاموش کنی

شما  ،ه خمینی راضی نیستالآیت :نه این کار مسلمانان است. گفت :این کار جوانان است. گفتم

 ،رویمباهم می ،من از ارادتمندان امام خمینی هستم ،دهندشما را تنها راه نمی ،ای بنویسیدعریضه

  کند. جلوگیری می ،راضی نیست ،رسانمعرض میمن هم جریان را به 
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د حاجی یحیی خوب است. بعد خو :ای نوشتیم. همه گفتندبنویس. عریضه :جمع شدیم. گفتند

خیلی خوب است. حاال :ه اسماعیلی که جمع بودیم. نامه را خواند و گفتانصاری آمد منزل عبدال 

چیز بدی نگوید. آن موقع خیلی خطرناک  ،یک نفر فهمیده همراه من بیاورد که حرفش را بفهمد

بود و در واقع از بس که هر یک به سهم خود زجر کشیده و کسی روحیه و یارای حرف زدن نداشت. 

فال به نام  ۀناچار قرع ، [کار پیش نخواهد رفت].اگر کسی از خودتان نباشد :حاجی اصرار داشت

ن چهار پاسدار م :نیت ندارد. حاجی گفتام درب ندارد و امخانه :من دیوانه زدند. عذر آوردم

  گذارم کشیک بکشد. اطراف خانه می

زر رفتیم. حاجی  ۀه اسماعیلی و پرویز صادقی ابتدا به قریبا حاجی انصاری و عبدال ،در هر صورت

ناهار  :فراوانی ساخته بودند. حاجی انصاری اصرار کرد. گفتم ١انصاری مهمان بود. کباب

قصاب  ،دانیمچرا ما کسی را نجس نمی :گفتم ؟خوریدشما ذبح اسالمی نمی :خوریم. پرسیدنمی

سواری ما نخوردیم. با ماشین ،حاال اعصابم خراب است. ناهار خوردند ،ما همیشه مسلمان است

 :به قم منزل حاجی انصاری رفتیم. خودش بیرون رفت و برگشت و گفت ،ها سوار شدهکه از زری

حاال فرماندار  :گفتند .وقت گرفته، برویم شرفیاب شویم. رفتیم ،هالآیت حضرت ۀنو ،از حسین آقا

مالقات تمام شد. برگشتیم و منزل حاجی  :صبر کنید. بعداً بلندگو اعالم کرد ،اصفهان حضور است

 ؟٢یدخواننماز نمی :ها مشغول به نماز جماعت شدند و به ما گفتندشام مختصری خوردیم و آن

 ؟قضایش را بلدی :شود. گفتقضا می :خوانیم. گفتفرداً می ،ماعت نداریمما نماز ج :گفتم

اش کتاب گنجینه حدود و احکام خانهجوار کتابطور است. رفت از اتاق همبرایش خواندم که این

خواستم ببینم بلدی  :دانی. گفتحاجی آقا خودت که می :درست خواندی. گفتم :را آورد و گفت

  یا نه. 

وقت  ،هالپسر آیت ،از حاج احمدآقا :و برگشت. گفت[رفت] م و صبح از خانه بیرون شبی خوابیدی

ای که منزل چاقو یا وسائل فلزی همراهت نباشد. رفتیم سر کوچه :بیایید برویم. گفت ،امگرفته

این پاسدارها هم همه طلبه هستند.  ،خوان رستم استجا هفتاین :ه بود. به من گفتالحضرت آیت

ه الطرف کوچه پاسدار مسلّح بود. خودش داخل شد و قبال به من گفته بود من از ارادتمندان آیت دو

                                                             
  در نسخۀ اصل: کبابی. .١
  خواندیم.در نسهۀ اصل: نمی .٢
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های جاسب را تعریف کرده بود. خمینی هستم و شرح زندانی و گرفتاری و فرارش به زر و کوه

د. طولی نکشید با حاج احمدآقا آمدن ،شناختند. رفتخالصه داخل کوچه شد و پاسدارها او را می

  مانعی ندارد.  ،داخل شود ،آقا نشان دادکه را این حاج هر :حاج احمدآقا به پاسدارها گفت

فی حاج آقا انصاری وارد کوچه شدیم. از چند پست گذشتیم. ما را به منزل شمالی کوچه با معر

میزی بردند.  ،بردند و با یک استکان چای پذیرایی شدیم. سپس ما را به منزل مقابل که جنوبی بود

ها پهلوان کامال از ما لباسبود و چهار نفر روحانی اطرافش جالس بودند. دو نفر شخصی جهان

روحانیون زیاد بودند.  .ورود به اتاق مالقات دادند. وارد شدیم ۀی کاله را بازرسی کردند. اجازحتّ

و سالم  ه جالس شد. بنده جلو رفتمالبوس شدند و حاجی انصاری در دست چپ بغل آیتدست

ای عریضه :چیه؟ عرض کردم :تقدیم کردم. گفت ،ب نشستم و نامه را از بغل بیرون آوردهمؤد ،کردم

ولی تمام نکردند و  ،خدمتتان آوردم. گرفت و از پاکت درآورد و قسمتی از آن را آهسته خواند

 ،ماممجا گفته نائب اکه یکبهائی دین نیست، مذهب نیست، یک حزب سیاسی است، این :گفت

تواند بهترش ای میی این شخص نوشته هر طلبهیهااین کتاب ،جا چیز دیگریک ،جا گفته اماممیک

اگر حزب  :سه پشت بهائی هستیم. فرمود ،حاج آقا ما حزب سیاسی نیستیم :را بنویسد. عرض شد

 :یم. فرموداما که نرفته :چرا رؤسای شما فرار کردند به آمریکا رفتند؟ عرض کردم ،سیاسی نیستید

تکلیف ما چیست؟ عریضه را که در دستش بود به حاجی  :ای. عرض شدشما هم گول خورده

  مورد تأیید من است. ،اری داد و گفت این شخص هر کاری بکندـانص

ه خمینی الحاجی انصاری که این وسط گیر افتاده بود، چون قبال به خود من گفته بود آیت

برویم. اجازه خواست و خارج شدیم.  :قبول نکردم. اشاره کرد ،ندخواست مرا رئیس دادگاه کمی

 حق  ،من چون تصدیق به اجتهاد ندارم :اختیار با شما شد. گفت :به حاجی انصاری عرض کردم

 :مداری. جواب گفته شریعتالبرویم پیش آیت :ه خمینی بود. گفتمالفتوا ندارم و این لطف آیت

ما قبول  ،شما برو هر فتوایی داد :ه گلپایگانی. گفتمالبرویم پیش آیت ،او را دیگر قبولش ندارند

بیایید به گوش خودتان بشنوید. دیگر به دام افتاده و دو نفر که مواظب  :کنیم. قبول نکرد و گفتمی

رفتیم و در  ،ما بودند ما را به منزل گلپایگانی بردند و فراری هم دیگر ممکن نبود. از جان گذشته

  شناختند.از علماء بود. اکثراً حاجی انصاری را می گلپایگانی دو اتاق بزرگ مملو منزل
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گفت تا ما و مقدّسات ما می چه دلش خواست در حق کس هر هر .فی کردمعر ،سؤال از ما کردند

حال را  احترام کردند. حاجی انصاری شرح ،ه گلپایگانی وارد شد. همه برخاستندالکه آیتاین

ی مالش بهائ :گفت ؟فرماییدچه امر می ،من چون مجتهد نیستم :گفت [و] کم و زیاد بیان کردبدون 

های ما را حضرت آقا خانه :ناموس و همه چیزش حالل است. عرض کردم ،خونش حالل ،حالل

هاتان را آتش بزنید اسالم شما خانه ،این دستور محفل اسرائیل است :همه آتش زدند. جواب گفت

مه را هاین هم  ،ه خمینی گفته بودالو خودتان را مظلوم قلمداد کنید و چیزهایی که آیترا بدنام 

  کسی به شما کار ندارد. ،بگویید تاگر شما شهاد :تکرار کرد و گفت

 ،ه الإله إن ال أشهد أ ،ستچیز بدی نی :گوییم و بلد هم نیستیم. گفتنمی تما شهاد :بنده گفتم

 :ارند. گفتبهائیان قبول د ۀاین را که هم :ه. گفتمال  ّولی ن علیأشهد أ ،هال ن محمداً رسولأشهد أ

شد. بنده به بگویید. البتّه جان ارزشی ندارد و بعداً این فتوا شامل دیگران هم می ،اگر قبول دارید

برو  :گفتیم. به حاجی انصاری گفت .مخالف معتقدات بهائی نیست تعقل ناقصم دیدم این شهاد

  ها نداشته باشید. کاری به این ،ها خدا را قبول دارندجا و بگو اینآن

ما با حاجی انصاری به جاسب برگشتیم و شب حاجی انصاری به منبر رفت. چند دفعه با بلندگو ما 

خواستم جریان این مسافرت  ،من کاری نداشتم :رفتم. گفت ،نرفتیم. قاصد فرستاد ،را احضار کردند

بگویم که خودتان ببینید کم و زیاد نگفتم. همه را بدون کم و زیاد شرح داد و گفت را پیش خودتان 

ها کاری نداشته باشید. ما آمدیم منزل به آن ،ها خدا را قبول دارنداین :ه گلپایگانی فرمودهالآیت

ها ضیولی آتش زیر خاکستر بود. مردم با ما خوب نبودند. بع ،و او هم رفت. اذیت و آزار کمتر شد

دست به فروش امالک و اثاثی١ه اسماعیلی هم که مقاومت نکرده و مسلمان شده زدند و نورال .  

 ،خواهده اسماعیلی شما را میآقا در منزل عبدال :کردم که قاصد آمدتا تابستان بود و خرمن پاک می

ین آقایان به شما آقای رضوانی ا :ای جمع بودند. سالم کردم. آن روحانی گفتهعدّ ،بیا. رفتم

ها خاطر خودتان بنویسید و عکس بدهید برای قم که این شما یک چیزی به خط ،اطمینان ندارند

فرموده کسی به ما  ،ها مرجع تقلیدشان را قبول دارندحاج آقا اگر این :جمع باشند. جواب گفتم

                                                             
  در نسخۀ اصل: شدند. .١
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هر کدام هر روز از ما نامه  شان زیاد است وها عدّهاین ،اگر او را قبول ندارند ،کاری نداشته باشد

  و عکس خواهند خواست و از منزل خارج شدم.

نروید  :ها را کشت کردیم. احبا بنای به آمدن طهران کردند. به هر کدام گفتمپاییز شد و پاییز زمین

ه التماس کردم. آقای مرا تنها نگذارید. حتّی به آقای جمالی و آقا یدال ،جا را ترک نکنیدو این

زمستان بنده و خانم تنها بودیم. عید شد. یک روز  گردم.ام و برمیمن کشت کرده :ی گفتجمال

دهند. آمدم ها را کود شیمیایی بدهم. در دشت شنیدم شعار مرگ بر بهائی میت جو و گندمشرفتم د

های هچرا با بچ :غیر من کسی نیست. گفت ،دادندشعار مرگ بر بهائی می :از خواهرم پرسیدم

  گویند کتکشان زدند و فرار کردند. می ،ها بودندبا آن ،انده اسماعیلی که از طهران آمدهالعبد

ی حتّ .ه پسرم برای دیدن عید من و مادرش آمد. ناراحت بود که من سالم کردمالءروز دیگر عطا

جا خیلی نای ،مریضی به طهران ببرید ۀشما مادر را به بهان :ه هم جواب نداد. به او گفتمشوهرعم

 :ها را مشک بزنیم. گفتمخواهیم این ماستمی :گفت ،ناامن و بد است. خانم خدایش بیامرزد

ه مادرش را به طهران آورد. روز دیگر رفتم الءعید بود. عطا ۀبرو. حال سیزد ،خواهیماست نمی

های دیگ ،کار شما نیست :ها را مشک بزنم. گفتبیا کمک من این ماست :به خواهرم گفتم

ها را ما مشک ،به شهربانو دخترخاله هم بگو کمکت کند ،ماست را اطراف کرسی بگذار گرم شود

پسر حاجی مصطفی  .ها را تنها به هزار زحمت اطراف کرسی گذاشتم. یکی صدا زدزنیم. ماستمی

 :فتم. گفتمگوید بیا با شما کار دارد. رهی منزل ما میلّه نصرالحاج آقا ماشاءال :گفت .همسایه بود

خانه  :باال داری یا به من بفروش یا بده اجاره. گفتم ۀمادرزنت که در محلّ ۀاین خان :بفرمایید. گفت

هرطور وکالت  ،نویسمها میدانگ مال خانم است، من به آنمال ورثه است و نیم ،مال من نیست

آری.  :گفتند ؟جاسترضوانی این :حاج مصطفی صدا زد ۀکنیم. یکی در خانعمل می ،دادند

ولی  ،خواستند به خانه بریزندمردم می :دیدم حاجی مصطفی حسینی است. گفت ،بیا. رفتم :گفت

 ،بروید بیاوریدش. میدان برایت انقالب در انقالب کردند ،چون گفتند خواهرش مریض است

م حاج در خانه را ببندم. دید :روی؟ گفتمکجا می :گفت .حواست باشد. رفتم درب خانه را ببندم

از  دیدم میدان مملو ،مردم با تو کار دارند. رفتم ؟،کجایی :گویده صادقی داخل منزل میالسیف

های اکثرًا جوان ،جمعیت و چون برای سیزده بدر و عروسی یک نفر از طهران هم دعوت شده

مشاجره  ،ه به آقای جمالی که همان شب آمده بودشناسم و آن طرف میدان یک عدّطهرانی که نمی
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باغ را صاحبش فروخته به من  :دادای. جواب میای و باعث اختالف شدهکرد که باغ فروختهمی

رضا ه صادقی و برادرش علیشود. چون مرا در وسط دیدند به من پرداختند و شکرالمربوط نمی

شدند که امروز باید آدم نعره می

آقای جمالی را  :کشته شود. گفتم

من که  ،هگویید باغ فروختمی

تو را  :چیزی نفروختم. گفتند

یا  ،کنیمامروز تکلیف معلوم می

دهی که مسلمانی نامه و عکس می

رسیم. یا حاال حسابت را می

جا عکس من که این :جواب گفتم

 ،امندارم بدهم و خودم که نمرده

مرخصم کردند. چهار ساعت مهلت به من دادند و  و روم. بیستخودم به قم می ،رضا نامه ببردغالم

صبحانه خوردی؟  :کنند. گفتندزنند و گریه میبه منزل آمدم. دیدم خواهرم با دخترخاله مشک می

ها دوربین دارند باشد. به منزل جمالی آمدم و گفتم این :یک چیزی بخور. گفتم :نه. گفتند :گفتم

کشتمان را به  ،تادیم که بیایده همراه احمد قربانی فرسما با آقا یدال :دارند. گفتعکس از ما برمی

برای  :خواهرم رفتم و گفتم ۀاو واگذار کنیم. آمدم منزل و دیگر از منزل بیرون نیامدم و شب به خان

تو  ها و انبارها دستکلید خانه و اتاقاین دسته ،دو روز گاو مرا بدوشید و االغم را کاه و آب دهید

 ،کردکه گریه می درحالی ،او هم که ترس کشتن مرا داشت من بروم خانم را بیاورم تنها نباشم. ،باشد

زود برگرد. خداحافظی کردم. صبح زود از  :ناخواسته مجبور شد کلیدها را قبول کند. التماس کرد

برو زودتر  :جا بود. گفته آنالحاجی سیف .راهه آمدم ایستگاه اتوبوسخانه بیرون آمدم. از بی

ه اله که رحمتسوار شدم. دیدم حاجی ماشاءال ،ب. اتوبوس آمدخو :تکلیف را روشن کن. گفتم

صندلی پشت سر من نشست و سرش را جلو  ،فروغی را برده قم و به قول خودش مسلمان کرده بود

کرد. به قم رسیدیم از اتوبوس توی گاراژ پیاده شدیم. یکی از مّکین آورد و مرا موعظه میمی

علیک و چاپلوسی کرد. من ه رفت با او سالم و بود. حاجی ماشاءال] جا[آنروگان به نام کاشفی ک

از گاراژ خارج شده و او نفهمید. به درب منزل حاجی انصاری رفتم. زنگ زدم. گوشی را یک 

 ه رضوانیالشمس درب منزل جناب آقای
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کرد. از ترسی که اش مواظبت میخواند و از خانهری برداشت که پیش او درس میطلبه به نام تشکّ

 ،اگر حاج آقا انصاری تشریف دارند ،ری من رضوانی جاسبی هستمتشکّآقای  :گفتم ،بگوید نیست

گیر به دم در آمد. سالم کردم. تعارف بگو عرضی دارد. حاج انصاری با لباسی سفید و کاله عرق

آیند مرتّب پیش خودم می :شوم و جریان را مختصر عرض کردم. گفتمزاحم نمی :منزل کرد. گفتم

کنم. دیدم درست می ،آیمبرو جاسب من می :گفت .کسب تکلیف کردم که هنوز بهائی است. از او

روم او را بیاورم که اگر خانم طهران است من می :همان آش و همان کاسه است. به ایشان گفتم

نه برنخواهم گشت.  گر گردم وبر می ،جاسب تشریف بردید و درست کردید که من راحت باشم

نه.  :دانی توی این قلب من چیست؟ گفتممی ،ضوانیر :دستش را روی قلبش گذاشت و گفت

 .خواهد باش. خداحافظی کردم و به طهران آمدمچه دلت می هر ،دانممن هم قلب تو را نمی :گفت

   ه خدا هم از ما بگذرد.ال شاء نإ ،از همه گذشتم

  ـا کردیمـــا خـــدا کردیم         بــه خــــدا کــار خـود رهــــار بـــر و کــمـا سـ

  ملک و مـالی که بود حسرت و درد         وقــت غــارت گــــر جـــفـا کردیم

  کاری توان کندتا آنکه دست انتقام چه   بد را به بد سپردم عدو را به روزگار      

  ه رضوانی جاسبیالشمس
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خاطرات جناب عب شناساس حق  

 لقسمت او  

  

  ا بفرمایید.رضراجع به درس دادن آقا غالمـــ 

علی شاه از ایران رفت. به دهات رفت و در الگوی درسی متناسب آنچه خودش بود. در زمان فتح

دهات کشته شدند. چند تا تیر به او زدند و کشته شد. پسرش یاه سلطان یکی از مقتدرترین مردان 

سوار داشت. او فت یا هشت نفر گرفت و همیشه هآن دوره بود که به مشاءاله خان کاشی ایراد می

دانستند. خودش یاه سلطان هم مرد و خودش هم مرد و اوضاع بهم خورد و چیزی از او هم نمی

  امالکش را به امین سلطان بختیاری فروخت و پولش را گرفت.

  رضا نرسید؟یعنی هیچی به آقا غالمـــ 

  هیچی. ،نه

  علی جاسبی چه کسی بود؟عمو غالم ،عموجانـــ 

آبادی علی بود که نسبت قوم و خویشی نزدیکی داشتند، همپسر مشدی حسن علی جاسبیغالم

ابهر ابن ۀجا در خانعلی بود و ایناینها بهائی بودند. این پسر مشدی حسن ،بودند. آنها جاسبی بودند

آخوند شهمیرزادی اسمش آخوند بود. حاجیابهر و حاجیابن ۀکرد. نوکر شخصی خانخدمت می

  آخوند شهمیرزادی بود.ابهر داماد حاجیابن ١ د.آیرا یادم نمی

  دانید بگویید؟چه می رضا هرراجع به میرزا غالمـــ 

عکس  .ما آمدند ۀها با هفت یا هشت نفر سوار خانحسینیها، نایبحسینیدر زمان نایب

. رضا را کتک زدندهدا که قاب گرفته بودیم، سوزاندند و غالمالشّهدا و محبوبالشّسلطان

های اقدس و ایقان و فرائد و یکی دو جلد کتاب بود که آدم از ی که پیشش بود، کتابیهاکتاب

چندین متن نوشته بودند از توقیعات حضرت اعلی بود، هفت هشت جلد  .طهران آورده بود

علی بردند و گفتند که شیخ حسین ۀها را خانی که اآلن ارزشش خیلی بیشتر بود. کتابیهاکتاب

تومان  ۵٠ها را به آنها برگردانید و های اوست. دستور داد تا کتابک بابی رفتند و اینها کتابی ۀخان

                                                             
  اکبر شهمیرزادی است].آخوند، مّ علی[حاجی .١
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از او بگیرید. شخصی به نام پیام قاسم بود که در کاشان بود و با پدر من آشنا بود و رفتند او را 

آنها هم پول ولی  ،دهمتومان را می ۵٠او گفت که من  ،دیدند. وقتی مادربزرگ من رفت او را دید

خان بردند و گفتند او را داخل هلاماشاء ۀخانها را. آنها پدر من را به منزلگیرند و هم کتابرا می

کشند فردا تو را می ،جا بمانیخواستند او را بکشند. به او گفتند که اگر ایناطاق ببرید و انگار می

کنم. او شب بلند ر کن و من به تو کمک میجا فراتوانی از اینتو هر جور می ،و تیرباران می کنند

جا ماند تا زمانی که شیپور زدند و علی باال رفت و به کوه رفت و آنشد و از دیوار باغ شیخ حسین

  آنها رفتند. 

ه بودم و مادر و مادربزرگم و خواهرم ی لنگ حمام. من خیلی بچحتّ ،ما بردند ۀهرچه بود آنها از خان

جا ماندند تا فردا که پیش از ظهر آنها خانه رفتند که مکان زیارت بود و آن پختند و باالینان می

خاله رفته بودیم و من خیلی  ۀه بودیم و خانبردند. ما بچ  ،آمدند و دیدند همه چیز را که در خانه بود

ه را کول کرده بودم و شب خوابیده بودم بدون لحاف و تشکی و صبح که الکوچک بودم که قدرت

میرند هایم از گشنگی میهکرد که بچدیدیم هیچی در خانه نیست و مادرم شیون و زاری می ،تیمبرگش

کردم که وسایلی که بردند مربوط به سیر کردن شکم ما نیست و گندم نبود و این از و من فکر می

ۀگانهفکرهای بچ خواست به ام را برده بودند و پدرم دو روز بعد که میمن بود. آنها حتی لنگ حم

فرستادند منزل دایی ،ام برودحم ی آنها یک آمدند. حتّ ،ار بود، یک لنگ گرفتندنصیر که برادر نج

  ت سختی کشیدیم.بردند. ما خیلی در طفولی ،سماور حلبی که در آن زمان دو هزار تومان بود

  از پدرت چه خاطراتی داری؟ـــ 

نفر به نام اداره تشکیل دادند و  ٩د و شرکتی با کرد و مباشر اصول مادیات شده بوپدرم رعیتی می

ی آن شرکت ه متصدّالی آن بود و وقتی فوت کرد، میرزا فتحسرمایه گذاشتند و دایی نصیر متصدّ

  تی فوت کرد و پدرم شرکت را خرید.شد و او هم بعد مدّ

  کار این شرکت چه بود؟ـــ 

عطیواش یواش ما بزرگتر شدیم و به قم و کاشان دادواردات انجام می ،اری، قند، چایی و در کل .

ی یک حتّ ،ت کرده بودند و هیچی برای ما نگذاشته بودندها ما را اذیرفتیم. خیلی این نایینیمی

  ما فوت کرد. خدیجه خواهر کوچک بود. االغ را برده بودند. بعد یک سال پدر جدّ

  



٢٥٧ 
 

  

  

  رضا پدرش هم بهائی شده بود؟آقا غالمـــ 

مریض شدند.  ،به همراه زنش و بهش چوب زدند. بعد از چهار روز که آمدند ،یق کردندآره تصد

  حسین که نیابت آن حدود را داشت این کار را انجام داد.نایب

  دانستیم. عموجان مادربزرگ ما خودش بهائی شد؟هیچ کدام این را نمیـــ 

کرد که قائم ظاهر شده و  برای او هم صحبت ،نه. پدر بزرگ ما که تصدیق کرد و بهائی شد

دست آورد، ه ها اطمینان بلرزید و وقتی به حرفها میکرد که از این حرفمادربزرگ تعریف می

  دیگه آن لرزش تمام شد.

  مادر شما بهائی بود؟ـــ 

  بهائی بود. پدرش بهائی بود. ،بله

  تی طالق بگیرند؟خواستند بعد مدّ ولی چرا میـــ 

ای هم بود انجام خواستند او را ببرند. خیلی مغرض بودند و به هر صدمهبرادرهای مادربزرگم می

دادند و برادرهایش به نام عبدالوهاب و محمدرضا خیلی ضدیدتقی برادر کوچک ت کردند و محم

آنها  ه مهاجر بود. دائی پدر من بود.ه و امرالاله، ذبیحالتصدیق کرد و ایمان آورد که پدر سیف

و  طوری باید خانه را ترک کند و دوباره ازدواج کندخواهد و همیناصال طالق نمی می گفتند

  روم.اگر من شوهر بکنم به قبرستان می :گفتمی

  ؟ه داشتند که اینقدر زیاد شدند و دنیا را گرفتندآنها چند تا بچ ـــ 

 دو بچتمام عمرش یا زندان  پدربزرگ ما در دعلی.ه. یک دختر به نام بدیعه و یک پسر به نام محم

خوردند و باید نسلش از بین برود. او یک دختر و پسر داشت و حاال فرزندانش بودند یا کتک می

در تمام اروپا و آمریکا هستند. منوچهر و شهین در آفریقا هستند. در ژاپن و چین هم هستند. من 

  نفر یا بیشتر در استرالیا هستند.  ۵٠حساب کردم نزدیک 

رضا وقتی زندان بودند و مادربزرگ شما به آید؟ آقا غالمام یادتان نمیدیگه از آن ای  عموجانـــ 

  ای دارید؟رفتند چه خاطرهدیدنشان می
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رشتم و عصر بردم و از صبح تا عصر میگرفتم و میمی ١افسیر از ندّ ۵روزی  :گفتمادربزرگم می

گرفتم. هر روز به من سیر پنبه دوباره می ۵و دادند دادم تا مزد این رشتن را به من میبردم میمی

اسی مییک عبدادم. در همان ه داشتم و ماهی سی شاهی هم باید کرایه خانه میدادند. من دو بچ

شاهی بود و دو ماه  ۵تا  ١٧لطنه یک مشت شاهی در دست مادربزرگم گذاشت و السموقع نایب

دعلی آن را کرد و محمگفت همه روز نهار درست میمادربزرگم می افتاده اطاق را داد.عقب ۀکرای

فرستاد گرفت و تمام روزها پیرهن و زیرشلوار را برای من میبرد به در زندان و ظروف دیروز را میمی

ها برد و لباسشستم و آنها پر از شپش بود. هر روزی که نهار را میو من آنها را در آب جوش می

  ستم و زیر آب پر از شپش بود.شدادند و من میرا به او می

  شدند؟ رضا جاسبی مؤمنط غالمکاشان توس  یاعموجان شما گفته بودید که احب ـــ 

آباد ای اطراف کاشان مانند مشگون، چادگان و نوشبلکه احب ،ای کاشان را نگفتماحب ۀمن هم ،نه

رضا تصدیق کردند.ط آغالمتوس  

  چطور؟ ٢نآراــ 

  ای قدیمی داشتند.شگون احب آباد و منه. نوش نآرا

  انید.خوانید؟ مناجات لقا را بخوعموجان یک مناجات برای ما میـــ 

 »تَقَدَّس ةتَبهی بتُرابِ عجو فِّرعو االبتهال و ا تُّلالتَّب و عرالتَّض کُف ا لیکا طسبلهی انّی الهی اا ت

عوتِ من اولی االلبابِ انْ تَنْظر الی عبدِک اَلخاضع الخاشع بِبابِ عن ادراکِ اهل الحقایق و النُّ

 سالبائ بدُکع نَّها ِبی را دانیتکمص ةمحفی بِحارِ ر هِرتُغَم و کیتمانحر ینعظاتِ احدیتک بِلَحا

اال ِعرتَضالم لائالس یقُکقر و یرالفَق ینادِیک یدیک ینب ِعرتَضو م لیکع کِّلتَوم یکلا تَهِلبم  یرس

و یناجِیک و یقُول ربِ ایدْنی علی خدمة احبائک و قَوِنی علی عبودِیة  حضرة احدِیتک و نَوِر 

بتُّل الی ملَکُوِت عظمتک و حقِّقْنی بالفَناء فی فناء بابِ جبِینی بِانْوارِ التَّعبدِ فی ساحة قُدسک و التَّ

 الفَناء سی کَانقسا  ِبی را .کبِیتوبر ةبحدام فی رنْعلَی االع ةبواظلَی المنِّی ععو ا کیتوهلو ا

فَناء و اْجعلْنی غُباراً فی ممرِ احباء و اجعلْنی فداء لالرض البِسنی ثوب الفَناء و اغْرِقْنی فی بحرِ ال

ال. هذا التی وطىتْها اقْدام اصفیاء فی سبِیلک  یا رب العزة و العلی انَّک انْت الکَریم الرحیم المتَع

                                                             
  [ندّاف = حّج]. .١
  جای نسخۀ اصل: آرام.در همه .٢
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دُ فی الببالع کبِه ذل و ما ینادیک هدْرص حاشْر و هرارسا ِرنَو و هآمال  قِّقح ِبی ررِ و اآلصالِ  اکُو

 زِیزالع نْتا نَّکو ا ابالوه حیمالر الکَریم نْتا نَّکا بادِکو ع رِکما  ةدْمفی خ هباحصدْ مقوا

حمنالر فوع ع». الر  

خودتان را بگوید تا در نوار  ص شود، شما اسم و فامیل و سن که در نوار مشخ عموجان برای اینـــ 

  است. چند سالتان هست؟ ١٣۶٧اردیبهشت  ٢٩برای آیندگان ضبط شود. امروز 

  سالم است. ٨٧من 

  اسم و فامیل؟ـــ 

دعلی و پسر بزرگ محم ،هجری شمسی ١٢٨٠دی ٧د شناس، متول ّاس روحانی حقجانب عباین

رضا جاسبی.لی فرزند مرحوم غالمدعمحم  

  خیلی ممنون. این نوار در حضور زن عموی عزیز ... خاطرات عموی عزیزمان .... ضبط شد.ـــ 
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خاطرات جناب عب شناس اس حق  

 مقسمت دو  

  

رضا ها ضبط نشد. لطفاً دوباره در مورد غالمیک قسمت از صحبت ،عموجان با عرض معذرتـــ 

  آید برای ما بگویید.ایمانشان آنچه که به یادتان می ۀجاسبی و طریق جاسبی و مّ جعفر

های حضرت بودند. در بین عوام به چهار نفر از چاوش ،شدطوری که گفته میدر ابتدای امر این

گفتند که مّحسین هم در بین آنها بوده است. ها میهای حضرت معروف بودند و بعضیچاوش

آورند. آن روزها شوند و بعد همه ایمان میمؤمن می ،مّجعفر بوده ای هم در کروگان کههعدّ

جعفر به منبر میمصادف با ایّماتی بیان رود و بعد از مقدّام محرم بود و زمان عزاداری بود. م

چون قائم موعودی که هزار سال است  ،دارد که امروز روز گریه نیست و امروز روز شادی استمی

کنند ای غش میاو عدّه ۀگوید. از گفتظاهر شده و باید بروید و ببینید چه می ،یدیدکشانتظارش را می

چه  شود و هرجا مخفی میرود و آنآید و به خانه میشود و او از منبر پایین میو اوضاع بدی می

بوط بوده ه مرعلمی  ۀجا با حوزرود. آنکنند و او شبانه به کاشان میگردند او را پیدا نمیدنبالش می

 :گویدمی ،بوده ین مجتهد آن محلفخرالدّ العاتی بدهد. مّکنند تا اطاست و علما او را دعوت می

تو باید دستت را در این منقل  ،گویی قائم ظاهر شدهولی اگر راست می ،هایت به جاتمام حرف

ولی اگر  ،است ١ندگیانتش سوزآتش خاصی :دهدولی دستت نسوزد. او جواب می ی،آتش بکن

کنم. دستش را ت آن آقای خودم دستم را در آتش میمن به محب ،گوید که این کار را بکنمشما می

گوید سوزد و میافتد و آن مّ فخرالدین دلش میای از دستش راه میکند و خونابهدر آتش می

نند که او را بگیرند کبندد. بعد حکم میآورد و دستش را میدستت را در بیاور و او دستش را در می

ها که اگر کسی شبانه خواست از کاشان خارج شود و دستش سوخته کنند در دروازهو حکم می

گیرد بار سحر تصمیم مییک جا جای ماندن نیست.بیند که ایناست او را بگیرید. چند روزی می

های رند و وقتی دستدااو را نگه می ،خواهد از دروازه خارج شوداز کاشان خارج شود و وقتی می

داند شهادتش چگونه کس نمیفرستند و هیچهران میطگیرند و او را به او را می ،بیننداو را می
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٢٦١ 
 

نویسد که در طهران وقتی می[است]، ریه الدّفاق افتاده است. آقای آواره که کاتب کتاب کواکباتّ

شنیدم و خودم ندیدم که حضرت  که منطوریبا شمشیر او را قطعه قطعه کردند. به ،او را بردند

  عبدالبهاء فرمودند که او را در چاه انداختند و شهید کردند.

  مّجعفر جاسبی چه کسی است؟ ،عموجانـــ 

ّجعفر جاسبی شوهر خواهر م ّغالمم های رضا بوده است که اسمش خدیجه بوده است. شب

خوانده است. د و خدیجه برایشان روضه میرفتنها به باال برای زیارت میجمعه برای زیارت، خانم

رضا پنج خواهر داشت. یکی از خواهرها زن خدیجه شخص عالم و فاضلی بوده است. غالم

ّجعفر بوده استم. ّد حسین که پدر جدهای مینا بوده آقا کمال، یکی از دایی یکی دیگر زن سی

گویند مرد خوبی بوده است ه میاست. یکی دیگر هم زن عمو سید حسین که مسلمان بوده است ک

ها لی پیش بهائیو ،ها، مسلمان باشدولی مجبور بوده که پیش مسلمان ،و مؤمن بوده و بهائی بوده

  بهائی بوده است.

خواستند از جاسب فرار اند که وقتی میاید که مّ جعفر الواحی هم داشتهعموجان شما فرمودهـــ 

  ؟کنند درستهکنند آنها را مخفی می

 ۀاند و زمان انقالب به خانرضا بوده است. آنها را در یک بسته بستهاین الواح برای غالم ،نه

م کردند. شخصی به نام فرجیرضا قابرادرزن آغالم ،دتقیمحماین را دیده  ١جانهپسر برادر نن ،هال

جات حضرت اعلی ها را نشان داده و آنها نوشتهبه آنها جای آن بسته ،است و مأمورین که آمدند

دربان زیارت د جواد قمی که مجتهد بوده و هم حاجبها را نزد حاج سیاند و آن بستهرا برده

طور به آنها ه چ ،اکبر هال :گویدخواند و میبرند. او آنها را میحضرت معصومه بوده است، می

حمن راله ال ها بسمجاتدر تمام منا ؟گویندد کافر میمحمطور به سید علیه چ ؟گویندکافر می

دهد. حکم قتل پدربزرگ ما را این حاج سید ت خدا میه تعالی و اقرار به وحدانیال و هو ٢حیمرال

  جواد قمی دو بار صادر کرده است و فامیلی دربانی داشتند.

  اله دارد؟دتقی چه نسبتی با ذبیحمّ محم  ،عموجانـــ 

محم ّدتقی پدر ذبیحمبوده است و دائی پدربزرگ، دائی آقابزرگ بوده است.ه ال  
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  شود چند بوده است؟ش وقتی مؤمن میسنّ ـــ 

سالگی وقتی طلبه بوده است، حضرت باب اظهار امر کردند او هم مؤمن  ١٣ ام که در سن من شنیده

ه همه را شود و توقیعاتی از حضرت اعلی داشته کشود و بعد او را دستگیر شده و به قم برده میمی

بود. خودش تعریف  ١ولهادالدّضکنند که در زمان اعتبرند او را زندانی میبرند. وقتی به قم میمی

نفر این زنجیر به گردنشان بود و وقتی  ٨من وزنش بود.  ١٨کرد که زنجیری که بر گردن ما بود می

زیر زنجیر  گذاشتیم، یک دو شاخی داده بودند کهشدیم سرمان را روی زمین میخسته می

خواندند و لوح ها کسانی که با او هم زنجیر بودند، نماز میکردیم. شبگذاشتیم و استراحت میمی

هم این دعا را با صدای  همه با. » هویا هو یا من هو هو یا من لیس احد ا«خواندند. ناقوس را می

این  ،ند که چه خبر استکوله اعتراض میادالدّضرسد که اعتخواندند. یک شب خبر میبلند می

خواند بندانش دعا میرضا جاسبی است و بابی است و با هماین غالم :گویندصدای چیست؟ می

گیرد که به مرگ وله دل درد بدی میادالدّضدهد که مزاحمش نشوید. یک وقت اعتو او دستور می

خواهند د و از او میرضا جاسبی دعا بخواند او خوب شوگویند که اگر غالمشود و مینزدیک می

نفر  ٢۴دهد که شود. او دستور میوله خوب میادالدّضخواند و اعتدعا بخواند و او دعا می

های او همه دزد و جانی زندانیدهد. همچلوکباب می ،نفر ٢۵شدند رضا میزندانی با خود غالمهم

  رضا را بکشند.اهند غالمخوشود که میگفتند. یک روزی شایع میرضا کافر میبودند و به غالم

  اند.ص کرده بودهری برای او مشخ ه هم ماهیانه مقر شما گفتید که حضرت بهاءال ـــ 

رضا ماهیانه مقداری پول دم زندان به غالم ،فهمند او زندانی استه وقتی میحضرت بهاءال ،بله

ما تازه از جاسب آمده  آباد اصفهان بود. آن زمان کهبر بود اهل نجفدادند. یک نفر شیشهمی

کشی میرد دیگر مزاحمت نعشاو خیلی پیر شده بود و در گلستان مانده بود که وقتی می ،بودیم

لی بود که من آمده الی داشتیم و سال اونداشته باشد. وقتی محسن اساسی ماشین داشتند و ما هم بقّ 

ک جعبه سیگار به او دادند و از هر بودم، به گلستان جاوید امیرآباد شیراز رفتیم. صحبت کردیم و ی

شما  :کرد تا آشنا شود و وقتی به من رسید و من گفتم جاسبی هستم. او پرسیدکسی سؤال می

 :رضا جاسبی هستم. او گفتغالم ۀفاقاً من نواتّ :شناختی؟ و من گفتمرضا جاسبی را میغالم
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دادم ری ماهی یک بار به او در قم میه مقردانی که او چه کسی بود و من به امر حضرت بهاءالنمی

  جا مرد.بر در همانگشتم. آن مرد شیشهو برمی

  ؟گوییدیک مرتبه می .در زندان هم خیلی صدمه دیدند و لباسشان خیلی کثیف بودـــ 

رضا جاسبی سرش را ببرند. بابی در آن زمان خیلی خواهند غالمشود که در قم میشایعه می ،بله

پسر  ،لطنه به زیارت آمده استالسشد. یک روز نایبود خبرها پخش میمعروف بود و ز

بیا بنویس امروز ما وسیله فراهم  :گویندها دلشان به حال آنها سوخته و میشاه. همسایهناصرالدین

 آورند و بعدنظر کند. آنها وسیله فراهم میلطنه را ببین و بخواه تا از قتل صرفالسکنیم تو نایبمی

طور که دور ضریح رفتم و همین :گفتمی ،از خودش شنیدم ،گفتآغا میهر بوده است. ننهظ از

جا دامنت را گرفتم و فردا امروز این [گفتم:] دامنش را گرفتم و بنا کردم گریه کردن. ،چرخیدمی

خواهند بکشند. شوهر مرا می :خواهی؟ گفتمچه می :روز محشر دامنت را خواهم گرفتم. گفت

چه کسی  :د. گفتمیرغضب از طهران آمده سر او را ببر :شوهر تو چه کسی است؟ گفتم :گفت

این همه کار دشمنان اوست.  :او که بابی است. گفتم :رضا جاسبی است. گفتغالم :است؟ گفتم

 ،گذارم شوهرت را بکشندشاهی به من داد و گفت که من نمی ۵دست در جیبش کرد و یک مشت 

ماه طول کشید تا آزاد  ١٠ها را برای دو ماه کرایه اتاق دادم. گفت . آن پولبرو خاطرت جمع باشد

  لطنه گفته بود.السشد از زمانی که نایب

  زندانشان چقدر طول کشید؟ـــ 

جا نان خشک تو چپق چوبی او در این ،ماه طول کشید تا آزاد شد. عموجواد که برادرش بود ١٠

 ماه او به ١٠داده است و تا بعد کارهای برادر را انجام می فروخته وها میگذاشت و در خانهمی

  کند.فروشی او را آزاد مینان ۀوسیل

  رضا بوده است؟مّ جواد برادر غالمـــ 

  آره

  رضا مگر تنها نبوده است؟غالمـــ 

  یک برادر داشته و پنج خواهر. ،نه

  مّجعفر مؤمن شدند؟ ۀوسیل بهـــ 

  مالجعفر ،بله
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  مادر آقابزرگ طهرانی بوده است؟ ،ؤال که منوچهر کرده بوده استیک ســـ 

رادر مؤمن به بوده، این اله و سیفالدتقی که پدر ذبیحطهرانی نبوده جاسبی بوده است. محم ،نه

 ط این دو برادر بوده است یکی بوده است و دو برادر هم داشته که تمام صدماتی که زدند توس

عبدالوهدرضا.اب و یکی محم  

  پس مادر شما طهرانی بوده است؟ـــ 

  کسی طهرانی نبوده است. ،نه

  چون منوچهر نوشته است که یک نفر طهرانی بوده است.ـــ 

م اما نژادی اصفهان و یکی از بلوکات اصفهان بودند. او زن دو  ،زن عموجواد طهرانی بوده است

سلطان زن خواست. ماهرخاو پسر می لش جاسبی بود و دو تا دختر داشت وعموجواد بود و زن او

دوم او زن باقابلیتی بود و هیکل بزرگ داشت و قشنگ بود. زن اوم رال را  طالق داد و زن دو 

ه جودی که پارسال فوت کرد و یکی عنایتگرفت و از او دو پسر داشت به نام عزیزاله که خیلی ال

که زنده است و یکی شمسی که در جوانی وقت پیش فوت کرد. دو تا دختر داشت یکی ملیحه 

  فوت کرد.

  آید؟عموجان دیگه چیزی یادتان نمیـــ 

  کارم.آید تا از من نپرسند. من فراموشمن یادم نمی

  دادند؟ربی میعرضا طهران درس شما مطالب زیادی را گفتید. شما گفتید غالمـــ 

گویند دیگر صالح می .شودندان آزاد میماه از ز ١٠این را بگویم که بعد از دو سال و  ١اریدگذب

غربی چهارراه  ۀروند و دم دروازجا با مادربزرگ به طهران میجا زندگی کند. پس از آننیست که این

دهند. کنند و عربی درس میگیرند و شروع به تدریس میدکاظم دو تا حجره میملک، با کمک محم

آید با حاج دتقی برادر زن به طهران میمحمشود. دائی ب میزندگی آنها خیلی خوب و مرتّ

 ،گوید نهالی کاشته شدهپرسند و به حاج امین میکند و از احوالش میابوالحسن امین مالقات می

 ،رضا که تصدیق کردغالم گفت مّگوید چطور؟ میشود. او میآبی دارد خشک میولی از بی

بود و به طهران آمده است و دیگر برنگشت و  سال زندان ٣عاتی داشتیم و او را گرفتند و تجم

                                                             
  در نسخۀ اصل: بزارید. .١
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کنند. حضرت ای حضور حضرت عبدالبهاء ارسال میبهائیان پژمرده شدند. همان شب آنها عریضه

سال  ۵الی  ۴رضا بعد از کنند بروید جاسب و به امر خدمت نمایید و غالمعبدالبهاء با لوحی امر می

کند و چون خانه باز میشود و مکتبس مشغول میگردد و به تدریکه طهران بود به جاسب برمی

  شود.ش خیلی خوب میاشود و وضع مالیبه داد و ستد بادام و غیره مشغول می ،پولدار بوده

گوید من مقداری امالک چون مقدار پولی داشته است، یک نفر حاج مّ آقاجان راونجی به او می

رضا سبت فامیلی داشتند و مقداری از آن را به غالمهم ن خواهم به شما بفروشم. آنها بادارم و می

 آقاجان بوده دهد. اما صدرالعلماء راونجی که پسر خواهر مّفروشد و دو سه سالی اجاره میمی

دهد و یک چاقو ها دستور میتشود و به رعیعصبانی می ،رضا آشنایی داشته استاست و با غالم

اجاره و چیزی کرد چشمش را درآورید  ۀرضا آمد و مطالبغالمگوید که اگر دهد و میتراش میقلم

جهت دهم. چند سالی اجاره بیو به پیش من بیاورید و من چند هزار تومان و یا ملک را به شما می

کشند. وقتی روند و او را میآباد میشود و در حسینت میمشروطی ۀکه دورگیرد. تا اینامالک را می

آید که به او هم زنند و همان زمان پسرش به کمک پدر میو به او چند تیر می آید دم خانهآقا می

لطان پسر بزرگش بود و خیلی باشخصیت بوده است و میرد. بعد ضیاءالسزنند. خالصه او میتیر می

رضا غالم .رضا من به شما اطمینان دارم و عالقه دارمنویسد که غالمبیند نامه میوقتی وضع را می

  داد. امالک ما را هم بده. یک دو سالی، دو سه خروار گندم می ۀفت پس اجارهم گ

شود و حتی به جاسب خان میهلءاآید و او یکی از سرداران ماشاخان پیش میهالءماشا ۀبعد دور

دهند و ها آن را میهونج را به من بدهید و بچ افرسته در خانه و نوشتجات رآید و مادربزرگ میمی

دهند که این شخص ی احکامی که از عتبات اعظم صادر شده بود همه دستور میجا حتّآن

  [...].جاتش صحیح است و این امالک راونجی تصاحب کرده و نوشته
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  آغا حسینی دختر سید آقا حسینیخاطرات خانم

   

جاج سراج امرت را به دهن حکمت برافروختی از اریاح مختلفه حفظش نما. سراج از تو ز«

قدرت تو. امرا را عدل عنایت فرما و علما را انصاف.  ۀاز تو. اسباب آسمان و زمین در قبض

تویی آن مقتدری که به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودی و اولیا را راه نمودی. تویی 

   .»مالک قدرت و ملیک اقتدار. ال اله ا انت العزیز المختار

  

دانم از دوران جوانی پدرم چه بگویم. ر سید آقا حسینی هستم. نمیآغا است و دختاسم من خانم

پدر من در جوانی مسلمان بوده است 

طور که خودش برای ما تعریف و آن

بیند و بهائی خواب می ،کرده است

پدر من حاجی و  ۀشود. خانوادمی

ولی پدر  ،زاده بودند و هستندحاجی

من در جوانی برای ما تعریف کرده 

بیند با شخصی به خواب می است که

نام عبدالحسین یزدانی در کار دهقانی 

کردند. پدرم و باغبانی به هم کمک می

هر وقت با عبدالحسین کار  :گفتمی

کردم از دیانت بهائی برای من می

های دیروز را برایم گوید که اگر قرار است حرفشدم. فردا به او میگفت و من ناراحت میمی

   کنیم.صحبت نمی ،باشه :گفتخندید و میکنم. عبدالحسین میا تو کار نمیدیگر ب ،بگویی

بیند ا میام ،رودبیند که برای کار و زراعت سراغ عبدالحسین یزدانی مییک شبی پدرم خواب می

اطاقی که جلسه بوده است  کند که آنها جلسه دارند. درِعبدالحسین شلوغ است. فکر می ۀکه خان

خواسته با عبدالحسین گردد و نمیشود و برمیزند و ناراحت میو در را به هم می کندرا باز می

 غا حسینیآایشان خانم جناب هوشنگ فروغی و همسر
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 ؟رویکجا می ،برگرد سید، تو با ما هستی :گفتصحبت کند. از داخل اطاق صدایی شنید که می

 کنم.ایشان نقل می ۀپدر من است و من از گفت ۀه این گفتنشیند. البتّها میهاز هیبت صدا پدرم توی پلّ

بیند گوید بیا باال این آقا با شما کار دارد. وقتی که وارد اتاق شد، میآید و میبعد عبدالحسین می

جوری که برای شود. آنکه آن شخص با مولوی سفیدی آن باال نشسته است. بعد از خواب بیدار می

د من دیشب گویرود و میخوابد. صبح به سراغ عبدالحسین میتا صبح نمی ،ما تعریف کرده است

گوید این آن شخصی است دهد و میام. عبدالحسین عکسی را به او نشان میچنین خوابی را دیده

این حضرت عبدالبهاء است. پدر من از آن روز بهائی  :گویدبله. می :گویدکه در خواب دیدی؟ می

  ارم.  گوید از آن هیبت صدا که تو با ما هستی من دیگر جوابی برای صدا ندشود و میمی

ها دیگر او را دوست نداشتند و از روزی که پدرم بهائی شد، کتک هم برایش فراوان شد. فامیل

گفتند شما مایع ننگ ما هستید. خالصه پدر من قبل از انقالب خیلی کتک می ،دیدندوقتی ما را می

د بردند. ای جاسب را به مسجآمدند و احب ،که انقالب شد. موقعی که انقالب شدخورد تا این

چه  رعیتی و هر ۀبرادر من شبانه پدر و مادرم را با یک فولکس به طهران آورد و تمام خانه و اثاثی

هی مصادره کرده ه نصراللّلءاعموی پدرم به نام حاجی ماشا ما را پسر ۀکه بود در خانه ماند. خان

هام خودشان باهاست و در آن ساکن شده است و اثاث خانه را هم پسرعم اثاث  هم بردند و در کل

  مصادره کردند و هنوز دست آنهاست.[را] و زندگی 

آقا هم برادر ما بود و عبدالکریم صادقی از طریق ه بودیم. من بودم، خواهر کوچکتر و علیما سه بچ

کسی به یک نحوی  مادر برادر ما بود و از طریق پدر، پسرعموی ما بود. زمان قدیم شناسنامه را هر

میرد و . پدر او صادقی گرفت و پدر ما حسینی. به هر حال پدر او صادقی در جوانی میگرفتمی

میرد و ساله بود و پدرش می ٣دهند. عبدالکریم صادقی از آن پدر بود که مادر ما را  به پدرمان می

رگ دو نفر هم ما بودیم. پدرم عبدالکریم را بزرگ کرد و زن داد. من و برادرم علی هم بودیم و بز

ام به نام جمیله یوسفی ازدواج کرد و دارای پنج فرزند شدند. شدیم. برادرم عبدالکریم با دختر دایی

پسر اواز آنها در آلمان زندگی  ها که یکیهلش به نام پرویز در فیلیپین شهید شد. چهار نفر از بچ

کنند. هر چهار تا در ظل کند و سه نفر دیگر در آمریکا در ایالت اوکالهاما و تگزاس زندگی میمی

امر هستند. دخترش در آلمان یک فرزند دارد، پسرش کامبیز دو فرزند دارد، پروانه دخترش دو فرزند 
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یک پسر و یک دختر، ترانه دخترش یک فرزند دختر دارد و یک فرزند پسر. همه در ظل امر  ،دارد

  هستند. این از زندگی برادرم بود. 

ب ،آقا برادرما علیامد نراقی ازدواج کرد و دارای سه فرزند هستند. سوسن دخترش در ا دختر آمحم

کند و با دختر دکتر کند و سه دختر دارد. پسرش مهدی در شیکاگو زندگی میانگلیس زندگی می

ق کرده مش ازدواج ناموفّفرزند دختر است و پسر سو ٢پاکزادی شیرازی ازدواج کرده است و دارای 

ۀد است. هر سبود و اآلن مجر هبچامر هستند و بچ های مؤمن و خوبی هستند. هها در ظل  

ا من هم با پسر آمحمد نراقی ازدواج کردم و سه فرزند دارم. دخترم مینو در انگلیس با پسری ام

کند و ازدواج انگلیسی ازدواج کرده است و دارای دو فرزند است. پسرم مهرداد با ما زندگی می

های ق بوده است و دو دختر دارد به نامولی ازدواج ناموفّ ،مم ازدواج کرده بودر سونکرده است. پس

  حال ما.این بود شرح). Emaما (و ا) Tara( تارا

د صدرالدّ ۀا پدر من از طایفامین بوده است و پدر پدرش میرزا میرزا هادی بود. اسم پدرش سی

ه بود. در مورد بقید نصراله مهادی فرزند سیالعی ندارم. پدرم آدم بسیار زرنگی بود. قد ن اط

اما بسیار زرنگ بود. در زندگی خیلی زحمت کشید و بسیار خوب  ،کوتاهی داشت و کوچولو بود

ما آمده بود و  ۀت کردند. یک روز دم خانبود. خیلی در انقالب به او ظلم شد و خیلی او را اذی

آید رفت. در زمستان پدرم به داخل حیاط مین مییک حوض آب بود که از باالی ده به سمت پایی

گذارند. بعد یک خانمی که و چند تا از جوانان مسلمان پدرم را به داخل حوض آب در زمستان می

کند و دست آید و جوانان را دعوا میاین خانم می ،ما بود ۀاز واران بعد ازدواج آمده بود و همسای

کند. دیگر ظلمی نبود که به آنها هایش را عوض میورد و لباسآپدرم را گرفته و از حوض بیرون می

  که ما (من و شوهرم و پسر کوچکم) رفتیم تا به پدرم سر بزنیم. نکرده باشند. تا این

ای جوان هکه ما را شناختند، یک عدّل انقالب بود. از ماشین که پیاده شدیم به محض اینسال او

ا، مرگ بر عبدالکریم ، مرگ بر علی سید آقا، مرگ بر داماد سیدآقا. دنبال ما افتادند، مرگ بر سیدآق

دادند تا ما به در خانه رسیدیم. نرسیده به درب خانه، طور به ما سنگ پرت کردند و فحش میهمین

باال  ۀل محلّکاشفی در او ۀه صادقی نزدیک خاناله صادقی را زد. سیفالسیف ۀخان شوهرم درِ

های شما را روبراه ام و برقمن آمده ؟،. به او گفت که این چه وضع دهات شما استکردزندگی می

و  ،ولی من از ماشین پیاده شدم، یعنی چه ،امهای شما برق دادهام و به خانهکشی کردهام، سیمکرده
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ها هبچها زد و هها داد و داد سر بچهه آمد و دو تا فحش به بچالسیف ؟بازی استاین چه مسخره

چه  رفتند. خالصه اینها مواردی است که ما دیدیم. بعد ما پدر و مادر را از جاسب آوردیم و هر

دانم که در مورد مصادره کردند و چیزی برای ما و پدرم نگذاشتند. به هر حال من نمی ،داشتند

  انقالب چه بگویم که چه بر سر این دوستان جاسبی آوردند.

ها همه منزل وجدانی ل انقالب که ما در کروگان جاسب بودیم، شبال اوکرد که سپدرم تعریف می

زدند و ها شکسته بود. سنگ میتمام شیشه ،آمدیمرفتیم. صبح که میما بود، می ۀکه نزدیک خان

لی بود که در کردیم. این سال اوها را جمع میگشتیم باید شیشهشکستند و وقتی برمیها را میشیشه

  هایی افتاد.فاقبودند و گفتم که برایتان چه اتّ کروگان جاسب

دختر من دانشجوی دانشگاه شیراز بود و انقالب که شد به خاطر مذهب بیرونش کردند. از راه 

دادند و غیرقانونی فرستادیم از ایران خارج ها را بیرون فرستادیم و پاسپورت به ما نمیهترکیه بچ

ها دانم آن زمان بین کردها و ترکبه وان ترکیه که رسیدند، نمیشوند و بروند انگلیس یا جای دیگر. 

های ما بدبخت و گرفتار شدند. پلیس ترکیه آنها را گرفت و شبانه آنها هفاقی افتاده بود که بچچه اتّ

را برگرداند بیابان تا به ایران برگردند. آنها التماس کردند که ما را به دست پاسدارها ندهید و ما 

ها چند نفر بودند. دختر من بود، پسر آقای روحانی بود و هروز این بچرویم. سه شبانهمیخودمان 

ما را  :آید. آنها سه شب از ترکیه به سمت ایران از بیابان برگشتند و فقط گفتنده را یادم نمیبقی

را ببرید.  به ما زنگ زدند که بیایید و ما ،دست پاسدارها ندهید. آمدند و وقتی به تبریز رسیدند

ها را آوردیمهوقتی ما این بچ، ها آمده آمد. از بس که شب از بیابانها خون میهاز پاهای این بچ

آمده و آنها دنبال او بودند و داخل سنگ و سقال، یک افغانی راهنمای آنها بوده است و او می

اند. گردد، ببین چه کشیدهساله بخواهد از ترکیه پیاده بر ١٨ر کنید یک دختر آمدند. شما تصومی

بار دیگر از راه پاکستان غیرقانونی بیرون آمدند و رفتند انگلیس و دختر  .خالصه پیش ما برگشتند

  من هم با یک پسر انگلیسی ازدواج کرد و پسر بسیار خوبی است و بهائی است.

حسین یوسفی مآقای نراقی و خواهر غالاز مادرم نگفتم. مادر من نراقی بود. دختر درویش حسن

حسین بود. زن برادرمان هم زن عبدالکریم صادقی و دختر دائی ما به نام جمیله یوسفی دختر غالم

کامبیز و ترانه بودند. پروین  ،پروانه ،های پروین، پرویزهای او به نامهزاده بود. بچدرویش ،یوسفی

های متین و طنین دارد. ه به نامو بچکند و یک دختر به نام دنیز دارد و کامبیز ددر آلمان زندگی می



٢٧٠ 
 

های دنیز های شمیم و مریم دارد. ترانه هم یک پسر و یک دختر به نامه به نامپروانه دو بچ

)Denis() و چیسChase (های صادقی که یادم رفته بود بگویم.هدارد. این از بچ  

بود. سوسن در انگلیس زندگی ه د فروغی نراقی، دارای سه بچدختر آمحم ،آقااما طاهره زن علی

های جمال، پریسا و شیرین. پسرش در شیکاگو دارای دو دختر کند و دارای سه دختر است به ناممی

مجرد است و اوالدی م هم گفتم که ازدواجش ناموفّبه نام رها و لیدا است و پسر سو ق بوده و فعال

  ندارد.

هخودم هم که گفتم دخترم در انگلیس است و اسم بچهای پسرم هم ههایش شادی و دنیا است. بچ

های من که یادم رفته بود بگویم. شوهر من پسر ههای تارا و تینا هستند. این هم از بچدو دختر به نام

د فروغی نراقی بود و من با برادرم به اصطالح قدیم دختر با دختر عوض کردیم و یکی دادیم آمحم

  ه چیزی یادم نرفته باشد.لء اشا من که ان ۀدو یکی گرفتیم و این هم از خانوا

پدر من یک زمین  ۀاین بود که در جاسب جلوی خان ،ا یک موضوع دیگری که یادم رفته بودام

ها، خریده بود پدر یزدانی ،علی یزدانیکوچکی بود که پدرم در زمان جوانی آن را از مشتی حسن

بسیار خوبی داشت.  ۀگردو بزرگ شده بود و سایو یک درخت گردو در این زمین کاشته بود. درخت 

کردند و خود درخت نیز یک آن بازی می ۀها در زیر سایهنشستند، بچها زیر آن میفروشدست

سبزی خیلی قشنگ به قول خودمان به حوض دم کوچه داده بود. تابستان خیلی از آن استفاده 

  شد.می

آقا ولی  ۀپدرم بود، خواهرزاد ۀهم جلو خان قبل از انقالب یک آقایی پیدا شد و یک مسجدی

کرد، آمد که مسجد کروگان را تعمیر کند و به پدرم گفتند که این قربانی که در واران زندگی می

مشهدی  ۀبرای مسجد است. پدرم سندی داشت که ورث ،زمینی که درخت گردو در آن هست

وخته بود و پدرم درخت گردو کاشته بود. ها، این زمین را به پدرم فرعلی یزدانی، پدر یزدانیحسن

ّت و قانون کشید و حسند را نشان داد و کار به مح به جانب پدرم شد که این زمین مال پدرم  ق

آقا به کروگان جاسب رفت خواهیم. برادرم علیاست. بعد گفتند که ما این زمین را برای مسجد می

خواهم و من پول نمی :خریم. گفتن را میزمی :درخت گردو باشد. گفتند ،خیلی خوب :و گفت

دانم کنم. زمین را به مسجد داد. یکی دو سال بعد از انقالب، نمیزمین را به خود مسجد اهدا می

بزرگ به  ۀشناسم، یک روز یک ارها را خوب نمیچون من جاسبی ،ها بودکدام یکی از جاسبی
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داد را ه سایه و گردو میمحلّ له که به کلساپنجاه یآورد و آن درخت گردوپای درخت گردو می

  جا باشد. اندازد که این درخت گردو نباید اینبرد و به زمین میمی

این درخت  :گفتکرد. میکند، گریه میاش گریه میهمثل پدری که برای بچ ،پدرم وقتی این را شنید

شما  ،کردیدد، شما ازش استفاده میجا توی زمین بواین این ،توانستم این را بیاورمگردو من که نمی

باالخره  ،هیچی ؟چرا این کار را کردید ،خوردیدآن می ینشستید و شما از گردواش میزیر سایه

شد انجام داد. با ابراز ناراحتی کرد و دیگر هیچ کاری نمی ١مکبریدند و دور انداختند و پدرم یک

من  ،کرده بود و چه زمانی بهائی شده بود حاال این درخت گردو چه گناهی ؟شد کردزور چه می

  دانم. نمی

ه عاقبت لء اشا اید که چه بود و چه شد. انکنم تا یادم بیاز این مسائل زیاد است و من فکر می

هایی که پدر من و صحبت ۀه یک چیزی هم بگویم که این درخت گردو و خانخیر باشد. البتّه همه ب

ه یزدانی الیزدانی، عبدالحسین یزدانی، رحمت ۀد، یک دهم خانگویم که چه کارهایی کردنمن می

آنها  ۀها که هممهاجری ۀباغچ ،آیدو آقایان مهاجر، یک دهم آنها ارزش نداشت. وقتی من یادم می

ی پدر من پیش اینها ارزش ۀعبدالحسین یزدانی پر از گل و درخت بود، اصال خان ۀمصادره شد و خان

  نداشت. 

 ای مردند و دق حاال کی جواز گرفتند و عدّه .ی جاسب خیلی در انقالب زجر کشیدنداخالصه احب

د میرزا محماش را گرفتند، عبدالحسین یزدانی با آن همه زحمتی که برای دی که خانهکردند. سی

ما در مقابل  ۀنراقی. خان ۀهای وجدانی، خانهبچ  ۀهای رضوانی، خانهبچ ۀخانه کشیده بود، خان

اری در مقابل آن همه ظلم و ستمی که به زگنه در مقابل ارزش گر اصال ارزش گفتن نداشت و آنها

توان کرد. چیزی شاید قابل ذکر نباشد. قسمت این بود و انقالب بود و کاری نمی ،دیگران دادند

 ۀانبود که پیش آمده بود و اگر بخواهی به آن فکر بکنی خیلی بیشتر از پدر من، مال گرفته شد. خ

نبات، هگفتیم عممی ،ه بودیمنبات به قول ما وقتی بچهعم ۀآقای روحانی با آن همه وسعت، مدرس

دانند و چیزی که من منزل آقای رضوانی و منزل آقای محبوبی. همه و همه که بیشتر از من همه می

                                                             
  در سخۀ اصل: یکم. .١
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تر خیلی با ارزش که آنهابرای این ،پدرم را بیاورم ۀکشم اسم خاناصال خجالت می ،آیدیادم می

  ه توانسته باشم شرح کوچکی از جاسب گفته باشم.لء اشا دانم انبودند. نمی

رفتم که طوبی زن او بود و طوبی د میرابوطالب میآقا محم ۀه بودم و خانآید که بچمن یادم می

م به من یک لقمه فتم. مادربافتم و قالی بافتن یاد گررفتم قالی میجا میپدرم بود. من آن ۀدختر خال

برای نهار بخورم. هنوز زمان شاه بود  ،رفتمداد تا زمانی که پهلوی آنها میمرغ مینان و پنیر یا تخم

گشتم و بود وقتی که من به دنبال غذایم می ،د هدایتسی ،عموی پدرم و انقالب نشده بود. دخترِ

 !هاء برداشته و خورده استعبدالب، ؟گردیگفت که دنبال چه میدخترش می ،کردمآن را پیدا نمی

کردند. آری آن روزها ما از دست فامیل سات ما توهین میو به این صورت به خیال خود به مقدّ

  کشیدیم.می

کرد، مخصوصاً پدرم که هر کجا کار می .دادندرفتیم به ما فحش میدیگر از چه بگویم. به دشت می

دلشان را خالی کردند.  .که انقالب شدتا این .گفتندیراه مبی و دادند و بدفامیل به او فحش می

گوید چرا شما از خودتان داریم که به من می ١جاچه بگویم کم گفتم. دوستی مسلمان در این هر

گویید دخترت دانشگاه بود و بیرونش کردند، مادرم را گرفتند و کتک شما می ؟،کنیددفاع نمی

کنید؟ گفتمتان دفاع نمیت کردند، چرا شما از خودزدند و اذی: هوالما به کسی اعتقاد داریم،  ٢

 ۀحضرت بهاءاله بعد از آن همه در ایران زندانی کشید و سرگون شد و بعد به بد آب و هواترین نقط

  گفت:دنیا فرستاده شد که اسرائیل امروزی است، در آخر می

  ــا کردعکّ سجن  ها کرد            حبس ابـد وای دوست ستمگــران ستم

  ا محو شود هر آنچه بر ما کردت     کشید قلمی       ظلمشان می ۀبر صفح

 ۀکرد. او طبقدر تهران که بودیم بعد از انقالب پدرم را که از جاسب بیرون کردند با ما زندگی می

ری رفتم به او سر بزنم، کاباال بودیم. گاهی می ۀکوچک هم داشت و ما طبق ۀپایین بود و یک باغچ

چوبی بود و ذکرش این بود  ۀم و غذایی درست کنم، لب باغچه نشسته بودیم و یک تختهانجام بد

  که:

  باز هوای وطنم آرزوست         تکیه به کنعان زدنم آرزوست

                                                             
  [منظور آمریکا است]. .١
  جای نسخۀ اصل: وا.در همه .٢
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های پدرم شدم. تمام کوچه ۀاآلن خودم لنگ .سوزدکرد. خیلی دلم میگفت و گریه میپدرم می

کرد های قشنگی که میروحش شاد، خنده ،های قشنگ آقا رضاجاسب، آسیاب آقا رضا، خنده

هایی نشستم و اون تختآید و دلم آنقدر تنگ شده است، لب حوض میتمام اینها جلوی نظرم می

 ،ه اآلن من مشکل دید دارم، خیلی سختهنشستم. البتّنشست و من روی آن میکه مادرم روی آن می

 فهمم پدرم زند. حاال میام دور میهگی تا صبح توی کلّ ولی تمام خاطرات جاسب و خاطرات بچ

هایی که کرده بود و با اییکشید و چقدر یاد آن خانه، زندگی، خاطراتش و زحماتش، بنّ چه می

هایی که نشسته بود و زراعتی که کرده بود. وای خدا، کشت و کاری که کرده بود و دوست

او شدم و آرزو دارم به  ۀآمد. حاال من لنگنظرش میاینها همه جلوی  ،هایی که کاشته بوددرخت

آمد. جاسب بروم و به سرچشمه بروم و دم آسیاب آقا رضا بروم و آب از این طرف و آن طرف می

کنم عمر من کفاف کند و باالخره پیر هستیم و چشم نداریم. ولی هیچ وقت آدم ولی دیگر فکر نمی

  کند.رود و فراموش نمیه از یادش نمیگی و خاطرات جایی که بزرگ شدچخاطرات ب

که ما تو را در جان مگر اینملکی :گفترفتیم. مادرم میجان میام با مادرم و ملکیآید حمیادم می

روحش شاد و رحمت به آن شیری  ،روی. چقدر این خانم بودوقت جایی نمیام ببینیم تو که هیچحم

از ذهنم هایش داد. بسیار خانم بود و بهکه به بچ سیار زن خوبی بود. باالخره خاطرات جاسب اصال

خواست یک بار دیگر جوان رود. سر آسیاب ده، تمام این خاطرات، وای خدا، دلم میکنار نمی

کشیدم. ولی خوب دیگر رفتم یک دستی روی این صحرا و ده میجوری میشدم و یا همینمی

از  ،باز هوای وطنم آرزوست :گفتپدرم که می شود. باالخره خاطرات است. همیشه آن کلمهنمی

  رود.نظرم کنار نمی

مشتی  ۀنو ،ه صادقیای داشتیم و در این جلسه جناب دکتر منوچهر صادقی، پسر اسدالدیشب جلسه

عباس صادقی آمده بود. مشتی عبه از بین فامیلی که خیلی اس صادقی جاسبی بود، پسرش اسدال

ه بود. دیشب با پسرش منوچهر صادقی بودیم که دکترای موسیقی دارد. مسلمان بودند، بهائی شد

 :گفتکرد. میگوییم. دیشب از بهائی شدن پدرش تعریف میکنیم از جاسب میباهم صحبت می

پدرم خیلی ناراحت بودند که چرا  ۀکرد که من در جوانی بهائی شدم و این طایفپدرم تعریف می

دانم ام. بعد منتظری به جاسب آمده بود. نمیی است که من کردهام و این چه کارمن بهائی شده

خوانی یا ماه رمضان که منتظری به جاسب برای روضه ،م و صفر بوده استای بود. یا محر چه برنامه
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اس ه صادقی پدر منوچهر، جوان بودند. بعد مشتی عبهم منتظری و هم اسدال ،ه هر دوآمده بود. البتّ

تو را  :گویدکند و میمنتظری را مهمان می ،ه صادقی و پدربزرگ منوچهر بوده استکه پدر اسدال

پسر من بهائی شده است و ما خیلی ناراحت هستیم. منتظری  ،به خدا پسر من را نصیحت کن

 :گویدکنم. منوچهر میرویم و من با او صحبت میهم به صحرا و سرچشمه می باشد با :گویدمی

چرا  :گویدنشینند و منتظری میروند و لب حوض سرچشمه میسرچشمه می پدرم با منتظری به

من  هوال :گویدای و پدرت ناراحت است. میای و این چه کاری است که انجام دادهبهائی شده

اند ها و مردها قاطی هستند و بد هستند و آنها کثیفگفتند آنها زنمی ،شنیدمها بد میهمیشه از بهائی

طوری هستند ن کنجکاو شدم و رفتم با چند نفر از آنها دوست شدم ببینم که چرا آنها اینم ،و غیره

طور نیست و آنها خیلی هم مردم دیدم نه این ،چه به پیش رفتم ا هرام ،و چرا مردم بدی هستند

کنند و بسیار مردم خوبی وقت زن و مرد قاطی نیستند و خیلی هم مالحظه میخوبی هستند و هیچ

 :گویدها دروغ است و من خوشم آمد و بهائی شدم. منتظری میحرف ۀند. بنابراین دیدم که همهست

ای بخوان و خرجی بده که پدرت ا یک روضهام ،اشکالی ندارد هر کاری دوست داری انجام بده

خواند و خالصه ای میباشد و روضه :گویدچون پدرت ناراحت است. منوچهر می ،را خوشحال کنی

  شود.اس راضی میعبمشتی 

های هپیش بچ :گفترفتیم، پدربزرگم میه بودم و به جاسب میکرد که وقتی بچمنوچهر تعریف می

رفت من یواشکی از انتهای خانه روحانی و مهاجر نروید و من هم تا پدر بزرگم به سمت دیگری می

رفتم. خالصه هر شبی مهاجر می هایهرفتم و یا از باال پیش بچها میهروحانی و پیش بچ  ۀبه خان

چون منوچهر با ما فامیلی هم دارد. یعنی  ،کنیمهم درد و دل می هم هستیم خیلی با که ضیافت با

زن عموی پدرش، عمهی بود. میرزا هادی نصراللّ پدر ما دختر ۀه جواهر، عم  

 ۀدرسه بود. در کوچم ۀای که کوچهمحلّ  ،آنها رفته بود ۀکرد که یک بار به خانپدرم تعریف می

بیند، مثل من ه جواهر چشمش نمیگوید که دیدم عمپل. پدرم می ۀمدرسه خانه داشتند به نام محلّ 

کردم گرفتم و بلندش میرفتم دستش را میمن می :گفتکند. پدرم میو به در و دیوار برخورد می

کرد که چه کسی عد سؤال میاش برود. بآمدیم تا به خانهمدرسه می ۀو یواش یواش به داخل کوچ

ات. دستش را از دست پدرم دآقا برادرزادهمنم سی :گویدپدرم می ؟ایهستی که دست من را گرفته

مدرسه بود و دستش را در  ۀلب حوضی بزرگی که داخل کوچ ،آیدآورد و نشسته نشسته میدرمی
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عنی تو دست من را گرفتی ی :گویدگیرد و میاش میفرستاد. پدرم خندهزد و صلوات میآب می

پدر منوچهر صادقی بود. منوچهر صادقی  ه،نامحرمی بود. دختر میرزا هادی که زن عموی اسدال

گوید و تعریف هم هستیم و خیلی از خاطرات جاسب می بسیار مرد خوبی است و هر شب ضیافت با

  کند. و این هم تعریفی از جاسب بود.می

ههوال  

نما و دامنی به کمر زن و قصد مقامی بلندتر از افالک نما. ای همتی ب ،حق ۀای بند

، اسب سریع حاضر و میدان وسیع موجود و گوی سعادت در پیش. وقت حق ۀبند

  جوالن است و ربودن گوی از میدان. بشتاب، بشتاب.
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 ه اسماعیلیخاطرات امرال  

  

 رسانم که چند خط انندگان محترم میپس از اظهار عجز و انکسار به درگاه ملیک قهار به عرض خو

  م. ده[می]به جاسب را به یادگار شرح  ١٣۵٩چهارم فروردین ماه  ۀاز وقایع سفر مورخ

 ۀکه در طهران سکت ١٣۵٨، سی و یکم شهریور ١اب اسماعیلیعد از مریضی پدرم مرحوم عبدالوه ب

بنده واجب دانستم امور مغزی کرد و قرار شد تحت نظر پزشک معالج خود در طهران بماند، 

کشاورزی و نگهداری از مادرم و 

دو خواهر و دو برادرم را که 

ساکن جاسب بودند، داشته باشم 

بردگان به و راهی برای انتقال نام

طهران پیدا نمایم. در تاریخ فوق 

به جهت سرکشی به منزل پدرم و 

فاق مرحوم امور کشاورزی به اتّ

ه مادرم و مرحوم برادرم ماشاءال

و دامادمان جناب محمود 

رضوانی و عموی عزیزم اسماعیل 

ظهر همان روز وارد  از بعد ۵ساعت  ،اسماعیلی عازم جاسب شدیم و با وجود مشکالت فراوان

قرار  ،ه اسماعیلی شدیم. بعد از صرف ناهار و چگونگی اوضاع و احوالمنزل عموی عزیزم نورال

آن خبری نداشتیم، بزنیم. پس از وارد شدن به منزل گویا  پدری که شش ماه بود از ۀشد سری به خان

قبال دزدان به حساب اجناس در حدّ توان رسیده بودند. پس از مشورت قرار شد به منزل جناب 

اصغر صادقی رئیس شورای کروگان جاسب، بروم. ناگفته نماند که شب هنگام جناب حاج علی

روید یا امروز ه بود، صدا زد که شما فردا میرالاش در همسایگی عمو نوپرویز صادقی که خانه

چون دائی بنده  ،خواهم به دیدار شما بیایممی :ال شما برای چیست؟ گفتؤاین س :روید؟ گفتممی

                                                             
 [عبداله اسماعیلی]. .١

ه اسماعیلی و آقای داراییامرال 
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ما هستیم و کارهائی  :به دیدار شما بیایم. گفتم ،رود. اگر فردا شب شما هستیدصبح به طهران می

ظهر روز پنجم فروردین به  از موضوع برای بنده عجیب بود. بعدداریم که باید انجام بدهیم و این 

دیدار جناب صادقی رفتم. او خیلی محترمانه استقبال کرد. بعد از پذیرائی و انتقال مطالب، قرار 

شد که در منزل پدرم برده باورش نمیه نامبرداری کند. البتّشد از اجناسی که دزد برده صورت

اجناس را نبرده بودید؟  ۀهم ،مگر  وقتی به طهران رفتید :گفت. میچنان اجناسی بوده استهم

خواهم بیایم و خورد. در ضمن بنده عنوان کردم که میاینها همه در طهران به درد نمی ،خیر :گفتم

ت ندارید و مردم شما در این قریه امنی :برده گفتاز امالک کشاورزی پدرم نگهداری کنم که نام

  شوم. کشت و من حریف این مردم نمیشبانه شما را خواهند  ،جا بهائی باشدنگذارند در اینمی

ب کرد که اساس منزل هنوز هم هست. مشغول او خیلی تعج .خالصه به اتّفاق به منزل پدرم رفتیم

ه شنیده شد. ناگفته نماند که عمو و جناب ه عبدالبرداری شدیم که صدای مرگ بر امرالصورت

عمو صدائی بلند شده است و  :برده گفتها بدهند. نامودند کود شیمیایی به زمینمحمود رفته ب

شما هم با آنها برو (مردم از  ،هر وقت آمدند :حاال چه کار کنیم؟ گفتم ،آیندجا میدارند به این

در حیاط مشغول دادن شعارهای انقالبی  ،پدرم بود ۀها که کمی باالتر از خانرفیعی ۀطرف خان

صد نفری بودند، قرار داشتیم. دعوا شروع شد که مفسدین ت که حدوداً یک. ما بین آن جمعیبودند)

ه صادقی، احمد قربانی و پرویز صادقی بودند. این فتنه آقایان کاظم حقگو، شکرال  

یکی از افراد از دیوار خانه پائین آمد و با فحش به طرف بنده حمله کرد و یک سیلی  ،در این بین

به خاطر شما بین اهالی دعوا شروع شده است. من هم در عالم حیرانی به دفاع  :د و گفتبه من ز

از خود مشتی بر او نواختم که انگشتر اسم اعظمی که در دست داشتم، شکست و کمی خون از 

دستم جاری شد. مردم وقتی این موضوع را دیدند، بیشتر ناراحت شدند و نیمی از آنها وارد خانه 

ه صادقی و پرویز صادقی با لوله آب به طرف بنده آمدند و در حال زدن بودند که لشدند. شکرا

ّب وارانی جلو آمد و نگذاشت لولهحاج حسین شیرقپسر  :ها به من اصابت کند و آهسته گفت

ت دارند شما را بکشنده، اینمش عبدالدرب  :کلون درب خانه را بشکن و فرار کن. گفتم ،ها نی

ولی گوش به حرف  ،ت توانی نداشتمبندم. بنده هم در آن موقعیمن می :از است؟ گفتها باطاق

نراق از طرف  ۀاو داده و همان کار را انجام دادم. به سختی راه را ادامه دادم و به طرف جاد

های نراق رفتم. در بین راه به جناب سید محمد مسعودی برخورد کردم و از او خواستم به عمو کوه
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روم مردم مرا کتک زده و من به طرف صحرای نراق می ،اب محمود بگوید به طرف خانه نرویدو جن

  ه پیغام به او رسیده بود. از طریق زن عمو نورال برده به سختی قبول کرد. گویا قبالو نام

آید. پس از رضا صادقی سوار بر االغش میبه باالی باغ رحمان که رسیدم، دیدم جناب علی

کم  به باالی جوب و ها بزنم. کمروم سری به زمینمی :روی؟ گفتمکجا می :پرسی گفتاحوال

روی؟ اوضاع و چرا به این طرف می :آیند. عمو گفتدشت رسیدم و دیدم عمو با محمود می

ها پر از برف است و چون کوه ،ه برویمپس حاال از جاد ،آیدصدا می :احوال را شرح دادم. گفت

کشد. در همین بحث و گفتگو بودیم که دیدیم مادر و برادر هم که منزل عمو استراحت یسرما ما را م

در این میان  .بیرون آمده و به پیش ما آمدند ،وقتی سر و صدای مردم را شنیده بودند ،کردندمی

هبچشکنند. خالصه همگی به هم رسیدیم. باز هم عمو پرسید چرا به طرفه را میها هم سر ماشاءال 

ه بروند و ما را دستگیر ما شاید از جاد یکه مردم در پی جستجوبه خاطر این :روی؟ گفتمها میکوه

آیند. خالصه پس از ترسند و نمیاگر از این طرف برویم آنها از برف می ،کنند و آسیبی برسانند

رکت ها به طرف کاشان حگفتگو با تالوت مناجات توسط جناب محمود قرار شد همگی از کوه

عمو بروید و فردا صبح با ماشین به طرف طهران  ۀه به خانشاءالاشما با م :کنیم. به مادرم گفتم

هایمان پایی آمده بود و تمام ساکبروید. قبول نکرد و با ما همراه شد. مادرم بدون چادر و با دم

که آلود با اینهنیز منزل عمو جا مانده بود. ما در سرمای کوه بدون کت و لباس گرم در هوای م

  دیدیم، به راه افتادیم.جلومان را به سختی می

  زلیخا گفتن و یوسف شنیدن         شنیدن کی بود مانند دیدن

آن را  ۀای به نام صفرعلی نراقی بود که محدودبنجه ادامه دادیم. یک مزرعهراه را به طرف تخت

ا بنده و عمو اسماعیل خیلی ام ،بودندتر دانست. آنها که سبک وزن بودند راحتجناب محمود می

آمدم و دو گرفتم و بیرون میرفت و عمو دستم را میصدمه خوردیم. تا شکم بنده توی برف می

کردیم. شد و با سختی آن را پیدا میپایی مادر گم میکردیم. گاهی هم دممرتبه همین کار را تکرار می

صدای خش  :پیدا کرد، چون جلوتر از ما بود گفته موشی را در همین اوضاع و احوال ماشاءال
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موش را رها  :آید. به او گفتمخش موشی می

همین کار کن بلکه خداوند ما را نجات بدهد. 

را کرد و رهایش نمود. بالفاصله جناب محمود 

خدا  :ام. گفتمعرض کرد که من گرسنه شده

عمو راز بقا  :بزرگ است. به عمو گفتم

کند و داری که شیر حمله می تلویزیون را به یاد

ما هم که اسلحه نداریم.  ؟،گیردشکار را می

ها نیست به حاال وقت این حرف :گفتمی

ی راهت ادامه بده. هر از گاهی هم به طور کلّ

ماند و عمو در جیبش مادر از حرکت باز می

داد داشت و یک دانه به او میمختصری مغز بادام 

ا دومرتبه ام ،رفتمیخورد و کمی راه و مادر می

شد. در همین حال، عمو پایش به یک سنگ برخورد کرد و کفشش در زیر برف ناپدید حال میبی

  داند که چه حالی برای همه پیش آمد. شد و خدا می

ه شنیده به هر صورت به راه رفتن و چقر مالیدن برف ادامه دادیم تا صدای جناب محمود و ماشاءال

ایم. به هر طریقی بود به طرف آنها رفتیم و به هم ید، ما اطاقی را پیدا کردهیبیا شد که به این طرف

های موجود آتش را برپا نمودیم. بعد از دقایقی رسیدیم. داخل اطاق چهار سنگی بود که با هیزم

توانستیم آن را نگهداریم. ساعتی این برنامه که نمی به طوری ،هر چهار نفر لرزش شدید پیدا کردیم

آه و ناله و فغان ادامه داشت. ماشاءاله هم بهتر شدند. هوس چای ه که خواب رفت و به مرور بقی

ها هر کجا منزل نراقی :جا بود و یک انبر که به جناب محمود گفتمو نان کردیم و یک بشکه آن

. بشکه پر نان هم هست. درب این بشکه را باز کن و او این کار را انجام داد ،کنند که دائمی باشد

  از نان، قند و چای و گز و سوهان بود. برف را آب کردیم و چای خوردیم و کمی انرژی گرفتیم.

ساعت ده شب شده بود و همگی کمی وحشت زده هستیم که اگر جانوری پشت درب اطاق حمله 

 گشتیم. خالصه آن روزآمدیم و سپس باز میهم از اطاق بیرون می چه کار کنیم. همگی با ،کند

سرمای شدید و برف و بوران را بدین صورت سپری کردیم. من پیشنهاد کردم سپیده دم صبح تا 

ی، احمد خانم، ماهرخ اسماعیلجواهرخانم، شریفه
 خانم اسماعیلیرضوانی، اقدس
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کاشان حرکت کنیم.  صبح به راه افتادیم و از  ۀصبح به طرف جاد ۶ها یخ نبسته است ساعت برف

ای  رد شدیم. مشکلی که چندین بار پیش آمد این بود که رودخانه ،ها چون برف کمتری بودبلندی

بسیار تند بود. اگر به داخل آب  ا آب آن زیاد وام ،کردیمدر میان راه بود که باید از آن عبور می

زدیم. پس باید از شد و فوری یخ میهایمان خیس میلباس ،بردافتادیم، حتی اگر آب ما را نمیمی

آن عبور کنیم که در انداختیم تا بلکه مانعی بشود و بتوانیم از روی های بزرگ را میها سنگبلندی

  ق شدیم و به کمک هم از رودخانه گذشتیم. این کار موفّ

 نراق رسیدیم. به قدری هوا سرد و طوفانی بود که به قول معروف  ۀساعت ده صبح روز ششم به جاد

جا جا رفتیم و آنای بود و به آناسماعیل لره رسیدیم. بیقوله ۀترکید. خالصه به مزرعسنگ می

ها از دلیجان به کاشان و از کاشان به لین روزی بود که بعد از آمدن برف، ماشین. اوپناهگاه بود

که یک ماشین تا این ،داشتندها نگه نمیا ماشینام ،ه آمدمکردند. به لب جاددلیجان رفت و آمد می

خدا خیرش بدهد و هر طوری بود نگه داشت. خواهش کردم به  :آمد. گفتمسواری از کاشان می

خواهند به کاشان بروند و به داد ما اند و میاسماعیل لره مانده ۀرسی بگو پنج نفر مزرعراق که مین

بوسی آمد و جای مسافر هم داشت و ما همگی سوار شدیم. برسند. خالصه چند ساعت بعد مینی

النی داستانش طو :کنید؟ گفتیمجا چه کار میپرسیدند که شماها اینبوس همه از ما میدر مینی

  است.

ل ناهار بخوریم و سپس به بازار برویم تا اگر ظهر به کاشان رسیدیم. قرار شد او از ساعت یک بعد

خواهد خریدی بکند و بعد ما به سمت طهران برویم. در رستوران زحمت کشیدند و ناهار کسی می

دار اب کنیم، صندوقکه از سر میز بلند شدیم تا حساب و کت ا نتوانستیم بخوریم. موقعیام ،آوردند

توانیم ایم و نمیما سرمازده شده :معترض شد چرا غذا نخوردید؟ چه اشکالی پیدا شد؟ عرض کردم

ید تا نگویند غذا اشکال داشته است. او راست یها این موضوع را بگوبه میهمان :غذا بخوریم. گفت

رفتیم. کمی هم خرید  ،ها عرض کردم و توضیح دادم و عذرخواهی کردهگفت و خدمت مهمانمی

 بلیط  ۀکردیم تا دست خالی نباشیم و  سپس سوار یک تاکسی  شدیم و به طرف گاراژ جهت تهی

ا در بین راه تصادفی پیش آمد. سر جناب محمود به سقف تاکسی خورد و برای طهران رفتیم. ام

تی خودمان بعد از مدّ دادی زد و بیهوش شد. پائین آمدیم و مردم جمع شدند. باالخره با فوت و فن

راه را پیاده تا گاراژ رفتیم. خدا کمک کرد و با  ۀجناب محمود به هوش آمد. از ترس حوادث بقی
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ها بتوانند مسافر با خود آمد تا رانندهکه در آن زمان و شرایط سرما گازوییل خیلی سخت گیر میآن

  به منزل رسیدیم. ماشین حاضر شد و حرکت کردیم که تقریباً ساعت هشت شب ،ببرند

ب یصی منزل مکنند. حتّهای دیگر میاهل کروگان جاسب افرادی را جهت پیدا کردن ما عازم آبادی

من خبری از این موضوع ندارم.  :گویدکنند و میال میؤروند، از او سنوروزی وسکونقان می

م دهند. از این رو از قم گردند که بلکه نیت شوم و شنیع خودشان را انجاهای دیگر را نیز میمکان

 ،رویمبیند که ما در ماشین هستیم و به طرف طهران میفرستند. او مییک نفر را به عوارضی می

دهد که ما پنج نفر همگی سالم بوده و به منزل برگشتیم. شاید روزی بازماندگان می پس به همه خبر

آن افراد متوجؤچون م ،بر باطل پیروز است ه شوند که حقسین این عمل زشت اکثراً تا این تاریخ س

  اند.مرده

ای امالک احب  ،زمستان رفت و روسیاهی مانند زغال مانده است. طولی نکشید بر طبق حکمی

نگاری بردند و ممانعت م و نامهامری را مصادره کردند. یاران را به جهت تظلّ  ۀجاسب و موقوف

داشته باشند و این کارها هم انجام شد. دادگاه ی مالقات حضوری در دادگاه انقالب کردند تا حتّ

انقالب طهران ما را به دادگاه انقالب اراک معرفی کرد. فی کرد، دادگاه اراک ما را به دلیجان معر

حقیر به خاطر مریض  ۀبند ،ها ادامه داشت تا از بین بیست و دو مالکسال خالصه این راه طی

به خاطر مخارج دارو و  ١٣٧٠پدرم را بگیرم. حدود سال بودن پدرم توانستم حکم آزادی امالک 

ۀامالک را از طریق مزاید ۀدکتر بقی  ها فتنه و اختالف کردند و پدرم هبنیاد به فروش رساندند. بچ

ه مخروبه ماند که آن را هم شاید عزیزال ۀپیر شده بود، امالک را فروخت و تنها پانصد متری خان

  اریم. فروخته باشد و ما خبر ند

طهران بیست سال  –کشد. راه اراک از دست ناباب می ،کشدچه آدم می ی و هریوفاامان از بی

شنبه صبح ی روزهای پنجیه اصفیاالآیت ۴٩ها حاکم شرع اصل تا یکی از این مالقات ،ادامه داشت

را را گرفتی؟ قدر دنبال این ماجچرا این :ال کردؤآمد. صحبت پیش آورد و صمیمانه سبه اراک می

باشد. فرنگیس ی نداری و این باغ برای همسرت میشما حقّ :گرفتنی است. گفت حق :گفتم

ه تصادفی ترسم در این جادمی :اسماعیلی وکالت از من دارد که دنبال این پرونده است. گفت :گفت

کاری برای شما شوم تا بدانید که هیچ ر میاین مورد را متذکّ ،پیش آید و مشکالت شما بیشتر شود

یا باید اسالم بیاورید یا  :یعنی چه؟ گفت :ی است. گفتمیشما وال ۀشود انجام داد و پروندنمی
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ی یاین کارها برای ما مشکل است چون توانا :ای بگیرید. عرض کردمه خامنهالای از آیتنامه

ی با چای به ییاد پس از پذیرابرده هم با تبسم خیلی زکنند را ما نداریم. نامی که این قوم مییکارها

گردد که عیناً به عرض یاران عزیز ها نامه دادند که فعال پرونده مختومه میشرط نشکستن استکان

  ایم.رسید و دیگر به جهت رفع این داستان هیچ پیگیری نداشته

ن کروگان جاسب هفتمین آبادی جاسب است که به قدوم حواری یا همراهان حضرت اعلی مزی

ها به پاچنار با بزرگان آن محل ۀه است. یک شب چند نفر به جهت ابالغ امر مبارک در محلّگشت

جعفر جاسبی در مسجد ی به نام مّیشوند. مّنشینند و سپس عازم کاشان میی مییدیدار و گفتگو

ای کند که ظهور قائم نزدیک است و سپس مرثیهپس از مدّتی در منبر به مردم گوشزد می آن محل

نماید و به طرف کاشان گردد و از جاسب ترک منبر میخواند که در ذیل مرقوم میرا در مسجد می

  گردد.رهسپار می

  فـصل غــم شـد سـپری [و] ان بس است این نوحه گری         ایـام عـزاوخای مرثیه

  شب رفـت و گـذشت نـاله از مـرغ سحر          شد صبح و دمید خنده از کبک دری

شود که حضرت اعلی بشارت به ظهور را ابالغ کرده بودند، حاضر می ییدر کاشان در مجلس علما

کند شرکت می »آتش کارش سوختن است« آن حکایتِ ۀو در بحث و تبادل نظر که راجع به معجز

  رسد.گیرد و سپس به شهادت میهایش مورد امتحان قرار میو با دست

  عالم دوام ما ۀبه عشق         ثبت است در جرید که دلش زنده شدهرگز نمیرد آن

آوری که هر انسان حساس هنگام گونه قصص شرمصفحات تاریخ مرتکبین این اعمال را به این

ی از هفتاد من ن ساختند. چند خطافکند، مرقوم و مدو استماعش خجل شده سر انفعال به زیر می

  خاطره تحریر داشتم. مثنوی اوضاع و احوال جاسب را در این دوران پر

  انی بـه برم یافت قرارــــحر کـه از جهان اسرار         حوری مـعــام ســهنگ

  قلب جز گل عشق مکار ۀگوشم هشدار         در روضه آهسته چنین گفت ب

  ه اسماعیلیامرال، ١٣٨٧تحریر، پائیز 
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  شرح حال جناب محمود محمودی

  به قلم عباس محمودی

  

ده  ه محمودی بود که از حین والدت تا سنالفرزند جناب دکتر فتح ،محمودی جناب محمود

کروگان جاسب در آغوش والدین خود پرورش یافته و بعد عموی ایشان جناب  ۀسالگی در قری

اس محمودی او را برای تحصیل به کاشان آورد که در عب

وحدت بشر درس بخواند. در آن اوقات جناب  ۀمدرس

وحدت بشر مشغول و  ۀی در کاشان در مدرساس محمودعب

ه مدیر مسؤول مدرسه بوده و با نصراله محمودی و عم

کردند. هم در یک خانه زندگی می خانم محمودی باسلطان

لهذا محمود محمودی را در مدرسه و در خانه توجه کرده و 

کردند تا این که در سال یک هایش رسیدگی میبه درس

وحدت بشر  ۀده شمسی در ماه آذر مدرسهزار و سیصد و سیز

به دستور دولت وقت ایران (رضا شاه) بسته شد. از این رو 

محمود محمودی به جاسب مراجعت کرد. جناب عباس محمودی از کاشان به طهران رفته و از سال 

یک هزار و سیصد و چهارده تا یک هزار و سیصد و نوزده شمسی بیشتر اوقات در طهران بود و 

محمود محمودی از جاسب به طهران آمد و جناب عباس محمودی ایشان را برای فرا گرفتن  لهذا

گذارند و مشغول کار مکانیکی شخصی از ارامنه می ۀرانندگی و مکانیکی اتومبیل در کارخان فن

  شود. می

در فن د و به خانم ازدواج کربا محترمه ماهیه ،رانندگی ماهر شده سپس به جاسب رفته او کامال

خانم ده فرزند، نُه دختر و یک پسر به وجود آمد مشغول کار شد. از اقتران با ماهیه[و] طهران آمد 

خانم، خانم، پروانهخانم، پریوشهخانم، اشراقیخانم، وحیدهانهخانم، فتّخانم، مهینبا اسامی: مهوش

ه بوده و هستند. باری محمود خانم و مسعود محمودی که همه در ظل امرالخانم، نسرینفروزنده

محمودی در اثر تصادف قلبش ضربه دیده و چندی در بیمارستان مشغول معالجه شد و قدری 

 جناب محمود محمودی
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که در روز جمعه دهم شهرالقول تا این ،به خانه برگشته و با احتیاط به کار پرداخت ،بهبودی یافته

ین جهان فانی به جهان باقی قلبی از ا ۀشمسی در اثر حمل ١٣۵١مطابق دهم آذر ماه  ،بدیع ١٢٩

ه األبهی و علیه ال علیه بهاء شتافت و پیکر عنصریش در گلستان جاوید طهران مستقر و مدفون شد.

الکامله. روحش در ملکوت ابهی شاد باد. تهه و فضله و احسانه و رحمغفران ال  

  

  ه محمودیال شرح حال جناب دکتر فتح

  به قلم عباس محمودی

 

فرزند جناب میرزا محمود وادقانی و  ،ه محمودیالجناب دکتر فتح ،ملکوتی ۀنفوس نفیساز جمله 

د شده و در آغوش هزار و دویست و شصت شمسی متول نازخانم وادقانی است که در سال یکبیگم

مات فارسی و عربی و والدین خود پرورش یافته و مقدّ

از بلوغ دینی و اخالقی را از والدین خود فراگرفته و پس 

ه جناب میرزا عبدال ۀاز وادقان به طهران رفته و در داروخان

علی دواچی چند سال فروش و آقا میرزا غالمصحیح

مشغول کار شد و در ضمن داروفروشی طبابت را نیز 

فراگرفت و بعد از طهران به وادقان آمد و در کاشان با 

خانم ازدواج کرد. او در کاشانفرهنگ ،خود ۀدختر عم 

مشغول داروفروشی و طبابت شد و بعد از کاشان به وادقان 

کروگان جاسب سکونت  ۀو نراق و جاسب رفت و در قری

خانم دو نمود و مشغول طبابت شد و از اقتران با فرهنگ

   پسر و چهار دختر به وجود آمده است.

پس از چند سال مجدّد از جاسب به کاشان رفت و از طرف 

داری جوشقان قالی و میمه و دهات اطراف آن شد و چند سال در آن وزارت بهداری مأمور به

خانم حاضر نشد که از جاسب به جوشقان و میمه اش فرهنگمحال سکونت داشت و چون زوجه

 اله محمودیدکتر فتح
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دختر  ،خانم قادریی افتاد و لهذا دکتر محمودی در جوشقان قالی با مهرییبرود، میانشان جدا

د و از این ازدواج دو پسر و دو دختر به وجود آمد و بعد از ه قادری ازدواج کرمرحوم آقا اسدال

شد و بعد از چندی  ١»ایوانکی« چند سال از میمه به طهران انتقال یافته و مأمور بهداری روستای

زندگانی خود در  ۀدکتر محمودی در دور ،بازنشسته شد و در طهران سکونت داشته است. خالصه

ل نمود و در هر جا ای فراهم ساخت و زحمات زیاد تحمنهجاسب و جوشقان و طهران ملک و خا

به مناسبت محل با نهایت حکمت نشر نفحات اله نمود و خدماتی شایگانی انجام ه و تبلیغ امرال

بدیع در  ١٢٧ة شهر المشی ١۴مطابق  ،شمسی ١٣۴٩مهر ماه  ١٨األمر در طهران در تاریخ  داد. عاقبت

کوت راز پرواز نمود و پیکر عنصریش در گلستان جاوید تهران مدفون نود سالگی روحش به مل سن

  شد.

  

   

                                                             
  در نسخۀ اصل: ایوانی کی. .١
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 ف در اموال بهائیان جاسب تصر  

  

فاقاتی که افتاده به اتّبا توج، یان سال ف و قُرق افرادی قرار گرفت که سالبسیاری از اموال در تصر

ها تجدید اله با مالکان آن زمینال بودند و هر ست آن امالک فععنوان زارع و رعیه قبل از انقالب ب

نمایم که در جریان مصادره و فروش نمودند. این موضوع را به این دلیل عنوان میقول و قرار می

ربط عه به ادارات ذیبا مراج ،ال بودندای که در این خصوص فععدّه ،امالک و مستغالت بهائیان

اند و تکلیف این امالک را باید کت خارج شدهعنوان کرده بودند که این افراد یعنی بهائیان از ممل

وشن به همین منظور بابت ر .بردندکار را به نفع خود پیش می ،روشن نمود و از این موضوع کذب

  نمایم.های آن روزها و مالکان و زارعان را عنوان میمختصری از واقعیت ،شدن بعضی از قضایا

اولین کسی بود که نهال درخت  . [او]وادقانی بود اصالتاً ١وآقای دکتر محمودی یکی از بهائیان 

 .جا این محصول به دیگر محصوالت درختی اضافه شدزرد آلو و قیسی را به جاسب آورد و در آن

زیرا  ،بهداشت و طبابت در جاسب برای مردم عرضه نمود ۀچنین خدمات شایانی در زمینایشان هم

او توانست جان بسیاری از افراد را در  ،در جاسب نبود امکانات بیمارستانی و درمانی ۀبه واسط

چندین سال قبل از  ،او بعد از سالیانی خدمت به مردم جاسب .ها نجات دهدمواجهه با بیماری

ه در خانم و نگارخانم)  بقیانقالب در تهران سکونت گزید و فرزندان او به جز دو دختر او (ملوک

  تهران سکونت داشتند.

که هی بود و به سبب اینر نصراللّمالک دکتر محمودی در دست مرحوم آقا مظفّها بود که اتمدّ

نمود و هیچ مشکل و موردی هم وجود امالک را کشت و زرع می ،داماد آقای محمودی بود

که بگذارید آقا  ندکه جناب محمودی فوت نمودند و به پسران و دخترانش گفته بودنداشت. تا این

 ،های خودم هستند. دختر بزرگ ایشانهزیرا آنها هم بچ  ،رع نمایدر امالک را کشت و زمظفّ

حمدآقا و اه وجدانی و پسرانش الخانم همسر فتحه یزدانی و ایرانالهمسر آقای روح ،خانمطاهره

سال هست  ۵٠دانستند که زیرا می ،محمودآقا و آقای عبدالحسین نیز به این موضوع رضایت دادند

  کارد. ها را میزمین ر اینکه آقا مظفّ

                                                             
  در نسخۀ اصل: بودند که. .١
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که انقالب شد و تا این .کاشتر نگرفتند و او میها را از آقا مظفّپس فرزندان دکتر هم این زمین

ها را باید از بنیاد بخری و اگر این ر آوردند که این زمینهمان افراد مغرض فشارهایی را بر آقا مظفّ

و نیز از یک طرف با فشارهایی که بود و ا .ها را بخردشخص دیگری هست تا زمین ،کار را نکنی

در  ،ها را با قیمت نازلی خرید نموداین زمین ،ها دست غیر نیفتدکه زمیناز طرف دیگر برای این

که بستگان دکتر محمودی در ایران حضور داشتند و فرار نکرده بودند و طرح آن موضوع حالی

  خالف واقع بود.

ّت فراوان بودفرد دیگری که دارای امالک و مستغ، آقای سیفها مهاجری ۀه مهاجر و یا خانوادال

های کشاورزی نیز برای آنها بود. امالک ده منزل داشتند و بهترین زمین بودند که در بهترین محل

ه ناصری بود که ایشان این امالک را به امانت به آقای اله مهاجر در دست آقای فتحالآقای سیف

ازدواج  ،د محمودخانم دختر سیادی با فاطمهکه آقای حدّ ه زمانیی سپرد. البتّادعلی حدّصادق

آبادی را به او دادند  ۀه مهاجر در بهترین محلّالآقا سیف ۀآسیاب مهاجری در سرچشمه و خان ،کرد

سپارند تا به او می ،علی تضمینی بگیرندکه از صادقها درخت گردو را بدون اینهها و دو زمین

تا  .گرفتندها کار کند و زندگی خودش را بگذراند و به آن صورت چیزی هم از او نمیروی زمین

آنها  ۀدار کسی هست که پوست و خونش در خانکه انقالب شد و ایشان فراموش کرد که امانتاین

ر ب ،شدندفشارهایی بود که از طریق اطرافیانش که فامیلش هم می ۀهم به واسط شکل گرفته و این

اصغر صادقی نیز کرده بودند و آقایان علی شورای محل[عضو] کرد و او را آن روزها او سنگینی می

  گرفت.ادی نیز دو عضو شورا بودند که فشارها از طریق آنها صورت میرضا حدّو غالم

ه او گفته بود ب ،خان مهاجر رسیده بودندهوقتی آقای مصطفی یزدانی در اروپا خدمت آقای نورال

علی بگویید که در جوانی والدین ما این خانه و اثاثیه را به شما دادند تا زندگی کنید و صادق

وجدانت را قاضی  ؟خواهی امالک را از دولت بخریهای خوب تحویل اجتماع دهید، چرا میهبچ

ید علی بگویبه صادق ،خواهندکن و به جناب قاضی بگو این امالک امانت هست و چیزی از ما نمی

که تمام امالک مال خودت و اگر پول هم الزم داری شماره حساب بده تا برایت مارک بفرستیم تا 

  تو برای ما عزیزی و یادگار مادر ما هستی.  ،راحت زندگی کنی

ها را نخری گویند اگر ملکگذارند و میدو سه نفر هستند که نمی :علی در جواب گفته بودصادق

  .فروشیمبه اشخاص دیگر می
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ی های بسیار نازلبا قیمت ،که هر متر آن قیمت باالیی داشت[را] این امالک  ،طور که گفته شدهمان

علی تمام اموال را آقای صادق ،ولی از آن جایی که هیچ رضایتی در این کار نبود ،خرنداز بنیاد می

چند قسمت تقسیم یادگاری را ورثه به  ۀآن خان ،مفت به اقوام و دوستانش فروخت و بعد از فوتش

ها خواهش کردند یکی برد. مهاجریباد آورده را باد می :اندزیرا از قدیم گفته ،کردند و فروختند

بگیرد  ،ساله دارد ٣٠٠ها را که قدمت مهاجری ۀعکس درب خان ،روداز افراد جاسبی که جاسب می

 ها و پدران و جدّ هعموها و عمبگوییم  ،اندو برایمان بفرستد که به اوالدهایمان که جاسب را ندیده

  ما در این خانه چشم به جهان گشودند.

جا ختم نمیعلی به اینصادق ۀقضی[و] ت شود. او سی سال رعیه یزدانی بود و برزگر کار شکرال

علی ه یزدانی و حسینشکرال ۀی خانحتّ .اینها را هم به باد فنا داد .امالک فراوانی دست او بود

دند که با باال بود را به او امانت دا ۀه یزدانی که چشم محلّالعلی یزدانی و نعمتاسبیزدانی و ع

همه را به تاراج داد و فروخت. ،ساله که در این خانه بود ٢٠٠ها اشیاء قدیمی اثاثیه و ده کل  

انه از خانه و کاشانه خود را رها کرد و شب ،آقای عبدالحسین یزدانی هنگامی که تهدید به مرگ شد

ونجه سرِ جادبه شمس[و] نراق رفت و به تهران آمد  ۀگدار ب ه برادرش نامه نوشت که داداش ال

ها اثاثیه و میلیون با آن بزرگی و کل ۀاو نیز همین کار را کرد. خان .ها را مواظب باشخانه و ملک

ادرش در اختیار تومان فرش و لحاف و جنس مغازه و سماورهای روسی و صدها چیز دیگر را بر

های تی  به او سخت گرفتند و او را مجبور کردند که چیزی نگوید و خانه و ملکا بعد از مدّام .گرفت

زیرا این به پاس  ،رضا صادقی داداصغر صادقی به برادرش حاج علیعبدالحسین را حاج علی

پایین انجام  ۀینی در محلّاو که مرگ بر بهائی را با صدای دلنش .رضا کشیده بودزحماتی بود که علی

را هر  »عمر شما تباه است ،خون شما مباح است« ،»م ما یا مرگ یا مسلمانشعار دو« :١دادمی

  زد.روز فریاد می

ت چیزی ای و جز محبگی توی ملک بهائی بزرگ شدهبابا تو که از بچ  :گفتندهر چه مردم به او می

این کار تو  ؟رسدضا جمالی و سید رضی پیرمرد میه رضوانی و سید رالزورت به شمس ،ندیدی

                                                             
  گفت.داد و میدر نسخۀ اصل: انجام می .١



٢٨٩ 
 

سواد این بیهر کسی طرفداری کند او هم کافر و بهائی هست.  :گفتاو در جواب می .درست نیست

که ای را همراه خود کرده بود مثل اینعدّه ،فکربی

ره را فتح کرده باشد یا قشون روس را منو ۀمدین

او  ۀرهایش جایزشکست داده باشد و به پاس این کا

دلنشین و بزرگ عبدالحسین یزدانی و ملک  ۀخان

عبدالحسین  ۀبرد تا خانوقتی او لودر می .های او بود

حاجی رضا رمضانی به او  ،را خراب و صاف کند

 ،صاحب دارداین خانه  ،این کار را نکن :گویدمی

ات خراب نشود کسی را خراب نکن تا خانه ۀخان

خوب  ،کنمصاف می :گویدی میرضا با چه شهامت.علی

   کیلو خواهد شد. ٢٠کارم که هر کدو کارم و کدو میکنم و جای آن درخت فندق میهم صاف می

کند که فرزندی جا ساکن میپسر و عروس خود را آن ،گیردناگفته نماند موقعی که تحویل می

خدا لعنت کند کسی  :زندریاد میرضا فباشد و پسر علیفانه فلج میدهد که متأسخداوند به آنها می

ه را با هزار زحمت و سال بیشتر هست باید این بچ ٢۵عبدالحسین را به ما داد و  ۀرا که این خان

که خود جالب این .دانند که پدر او چه ظلمی کرده استمردم می ۀتر و خشک کنم. هم بدبختی

سین از عالم باال صدایش زد که دردی رضا هم هیچ کدویی و فندقی از این باغ نچید و عبدالحعلی

   !بیا در این دنیا با هم کار داریم ،در شکمت هست که درمان ندارد

 ،خوری هست. بعد از آنمال مردم ۀکند و یا شرمندداند آیا در آن دنیا هم قلدری میهیچ کس نمی

 ۀق به جامعه متعلّام جاسب را کهی و او هم حماش آن ملک را فروختند به ابوالفضل نصراللّورثه

هم صاحب شد و قصری باشکوه مانند بهشت در آن ساخت. صد حیف که عمرها به  ،بهائی بود

ه ایشان ملک و خانه گیریم. البتّشویم و درس نمیسر آید و کماکان ما در خواب غفلتیم و بیدار نمی

غنائم قیمت چندانی ندارد.  !ولی به چه غنیمت ،ام را خریده استو حم  

دار علی امانته یزدانی و صادقالصاحب نبود و شمساین امالک هیچ کدام بی ،کالم ۀصخال

دلیل چوب حراج به این آب و ملک زدند و بیچاره کسانی که بی ،ولی شورا شوری بر پا کرد ،بودند

داند که میلیاردها تومان زمین را مفت از بنیاد خریدند و حساب بدنام شدند و هر باوجدانی می

 حاجی رضا رمضانی
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دیدگان  باختگان و ستموجدان خریداران با خدا هست که در پیشگاه الهی چه جوابی دارند. مال

ها لیک طرف ترازوی عدل الهی قرار دارند و مقسمین امالک و منازل و د ،مظلوم و دور از وطن

داند د را زینت پیمبران میبهائی حضرت محم ۀها در طرف دیگر ترازو خواهند بود. جامعو واسطه

ۀو ائم طاهرین را مصون از خطا می ۀبطیاند به پیرمرد و پیر زن یانی بودند که فرمودهداند و همه مرب

زنان را پشت و پناه باشید و به خلق مهربانی کنید. احترام بگذارید و یتیمان را نوازش کنید و بیوه

غافل از  ؟به نابودی بکشید مردم را ۀواقعاً چه مهربانی و رحم و شفقتی که زحمات چندین سال

کند. ثمر یک عمر زحمت خود و وجدان و دین خود که دنیا وفا ندارد و به شما هم رحم نمیاین

را به خاطر مال دنیا به باد بدهی. زهی حیرت و حسرت که گوش شنوایی در کار نبود که از خواب 

   غفلت بیدار شوند.

  

  زندگی دور از خانه
ه اسماعیلی به خاطر آقای عبدالکه  زمانی ١٣۵٨پاییز 

در تهران اوالدهای  ،اضطراب و ناراحتی سکته کرد

ذکور او پدر و مادر و فرزندان کوچک  را سر و سامان 

که اوالدها و همسرش  ١٣۵٩دادند و در فروردین سال 

دوباره به جاسب رفتند، سر خانه و زندگیشان، چه 

 ،از ضرب و شتمغیر  :واحسینایی بلند شد و به آنها گفتند

شوید و آنها مجبور به فرار شدند و شبانه در کشته می

ه به طرف نراق راه افتادند و منزلشان برف و سرما در جاد

را با اثاثیهه به نورال، صاحب نبوده دهد این ملک و خانه بیکه نشان می ١ندشته واگذابرادر عبدال

تر و رواتر و بهتر به این آب و ملک مستحق ،وداست و چه کسی از برادرش که مسلمان هم شده ب

او خراب  ۀد اسماعیلی دادند و خانه گرفتند و به دامادش محما آنها این اموال را از نورالام ؟بود

بگذارند وارث او آن خانه را صاف کند و  ،شد و بنایی از آن باقی نمانده است. اگر منصف باشند

                                                             
  گذارند.در نسخۀ اصل: وامی .١

 آقای عبداله اسماعیلی و جواهرخانم
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به یاد والدین خود به آن جا روند و چراغ آن خانه روشن بماند و  اقلها الاز نو بسازد و در تابستان

  آباد شود و از هوای پاک جاسب استنشاق نمایند.

ها را و اهل عالم را دوست دارد و به همه احترام شهریبهائی تمام هم ۀجامع ١است کهدرست 

ها دلیجانی ۀبه انداز ،ن هستیمخوما این هست که ما که همه فامیل هستیم و هم ۀولی گالی ،گذاردمی

ای هنوز هم معتقد هستند آب و هوای جاسب وطنان ارزش نداریم. عدّهها برای همها و کاشیو قمی

گاهی که دو دهه عبد [و] ستابرای بهائیان حرام  ه که لانفس آنها سم است. ای خدا تو شاهد و آ

کرد و ست و به جوی آب فاضالب نگاه مینشکنار کوچه در تهران می ،فلج شده بود و مفلوک بود

عیبی  :گفتکشید و میام و آهی میجلوی جوی سرچشمه و سر لوله نشسته :گفتبه شوخی می

کردند و کرد و جاسب و جاسب میداری میعاشقانه از او نگه ،ندارد. جواهرخانم همسرش

آورد و خرید و میوچه خیار میرفت از سر کو میاآیا ما دوباره جاسب را خواهیم دید؟  ند:گفتمی

گفته میبه عبدال: دیگر در جاسب خیارزاری  :گفته میرفته بودم خیارزار و خیار آوردم و عبدال

  نیست، زن بنشین و اینقدر من را یاد جاسب نینداز.

ه کرد و افتاد درون جوی پر از لجن و عبدالشان در تهران یک معتاد گذر مییک روز از جلوی خانه

االن بهار است و خودت را در رودخانه ازنا بینداز که الاقل  ،برو جاسب ؟کنیچه می :به او گفت

 :ته به او گفاز من گردو بخرید. عبدال :آمد و گفت ،فروختمردی روی چرخ گردو می !کیف کنی

من خودم صاحب چندین  :اشک توی چشمش حلقه زد و گفت .عصبانی شد[او] خواهم و نمی

ای خدا گردو  ،گوید بخرچهار تا گردوی پوک آورده و می ،گردو بودم با چه مغزی درخت

 ۀهمسای ،وفاهای بیشهریخالف هم بر .خواهم. چندین نفر جمع شده بودند از همسایهنمی

چرا ناراحت شدی و او با چه  :گفتند .گویی دوست داشتنداسفندیارخانی همه او را به خاطر بذله

 ،خردرد. چند نفر به گریه افتادند و دلشان به حال او سوخت. خانمش ماست میمصیبتی تعریف ک

  دار بودم. من خودم گله ،خواهممن این ماست را نمی :گویدمی

توانید به به خود آیید و تا می .ای نادرست نیستشاهد و گواه است کلمه حق ،ای خواننده عزیز

دلی را نشکنید، کسی  .حالل و دعای خیر عموم باشید ایت، صفا و وفا باشید. فکر لقمهفکر محب

                                                             
  در نسخۀ اصل: درست هست. .١
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مال  .ت پیشه کنید و خلق خدا را به خاطر خدای او دوست داشته باشیدرا آواره نکنید، رحم و مرو

  ماند.ماند و فقط خوبی و بدی هست که میدنیا به دنیا می

  نام نیکو گر بماند ز آدمی         به کز او ماند سرای زرنگار

  

 علی رفیعی ا سلطانو ام  

ای به جاسب داشت و فقط دختر که چندین سال بود همسرش را از دست داده بود و چه عالقه

قالی  ،بافت. وقتی این همه بال نازل شدکرد و قالی میکوچک او در جاسب با او زندگی می

ه رفیعی الحاج دخیل بافته را رها کردند و اثاثیه را گذاشتند و رفتند که جان سالم به در برند.نیمه

ها با کمک فامیل در تهران مبلغ اندکی بابت خانه و ملک ،ظلم بود ۀکنندی و هدایتکه بهترین مرب

به او دادند و او تا آخر عمر صحبتش صحبت جاسب بود و تاریخ و وقایعی که چه شده است را 

  گفت:همیشه می

  تی که به هر کس برسد از خویش استشیشه نزدیک تر از سنگ ندارد خویشی         هر شکس

  خونم کاری کرده که پیش دیگر دوستانم شرمنده هستم. ام و همگفت که برادرزادهاو می

  قسمت اوضاع چنین باشد ۀدر دایر         جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

خدا رحمتش و این هم حکمتی بود از طرف خداوند که برای امتحان ما را به سختی انداخت و 

جا سخت بود زمان فراق و حکم طالق والیتی که زادگاه اجدادی است و آن یخیل :گفتمی ،کند

رسی به آن  م کنی و دستطالقه کنی و فقط نقش او را پیش خود مجسرا رها کنی و مثل زن سه

همه  :گفتزد و میخواند و بشکن مینداشته باشی. چند تا مناجات و مثنوی جمال مبارک را می

چیزم را دادم و اونی که در قلبم بود را برای خودم نگه داشتم و آن ایمان و عشق به یزدان و طلعات 

  امیدوارم قبول واقع گردد. ،سه استمقدّ

  کرد:وطنان چنین زمزمه میعلی رفیعی از فراق جاسب و مصائب و بالیای وارده بر او و همسلطان

  ه آقـا احـمد حـمامــیـــــــــرامی         کجـا رفتز یـادت گــــــل تیــایـی بـیــکج

  وانی         که زحمت از براش نداشت تمامیـود بـا مـا رفـیق از نــوجــــه بـــگـ

  رد سـراغشــــدانـم کسـی گـیعشقش کوه بود و دشت و هم االغش         نـمی

  ام هـمه فنا شدهــــداشـت هــدادی نـورش چــه هـا شد          هـر آنچــراغ بـغـچـ
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  ور و جفا شدــی جــمنؤصفا شد          کـه بر هر مد که جاسب هم بیـهمه گوین

  ـاحب کـرده هر دشتی و باغیــاغی          تصـاند پــولدار و یهـه گشـتیـک عـدّ

  نـبـینم ــالچ یــک را اصـــم          داغ هیـــــــــری بــا نــازنـیـنـــــــشـهاال هــم

  دــــــا را نـبسـتیـــــمــا را شکستید         در امـــید بـــر م ـــــۀـون شـیشـقلـب چـ

  قـــــــرارمیــــــان چشــم انــتظارم         ز دوری همــگـی بــــــهنــوز در اصـفه

  هم من بر کنارموم و خـویش ــــدارم         ز قــــــکــه طــــاقت دوری نــبــا این

  ن مـاتم گـرفتهـــــه قـلب مـــــم گـرفته          همیشـــــای وجــــودم غـــــسـرا پــ

  ه بــر آن خــــدا شدـــــواله هـمــچ بــاور کــه بـا ما چها شد         حـــنـدارم هـی

  قراریمبی و جاسبی ا چشـم انتظاریم          ز عشق جاسبــــخــدا دانــد کــه مـ

  ر غمــی آزاد بـاشـیدـــــاد بـاشــید          ز درد و هـــــــشـــکنم دلدعــایـی مـی

  ـراق مثل کباب استـــاب اسـت         دلِ مــا از فــــدعــای مــا بـدانید مسـتج

  دی جــای جــواب استـل حبــاب اسـت         عالـم بعــــــــــآرزوی ظـالم مـث

  ها در کروگان جاسب.باقری ۀعلی رفیعی از طایفای از دلِ شکسته و قلب پاک سلطانن بود گوشهای

  

  زندگی جناب مصیب یزدانی در جاسب

مرد و خواهم از زندگی جناب مصیب یزدانی سخن بگویم. شخصی ناکام و جواندر این بخش می

او شش  ،زندگی او که همه شاهدند ۀناگهان فوت نمود و ثمر ١١/٤/١٣٤٧خ مرگ که در تاریجوان

سال به دوازده ماه قالی  ،آغابیگم ،برد و خانمشماه زمستان در طهران دور از خانواده به سر می

کرد و تمام خانه و امالک را با پول حالل و داری و کشاورزی میبافت و دوشادوش همسر خانهمی

چارکه بود روز و نیمالک را که یک نیمام ۀب همیصخریده بودند که بعد از فوت م ،زحمت کشیده

د مسعودی که پاک و صدیق بود دادند. منزل او چه مال خودش و چه مال اقوام، تحویل آقا محم

ها همسرش و یتیمانش در آن ده به آن قرار داشت و در تابستان تی و زندگی درکه تمام وسایل رعی

داشت. به هر  باال قرار ۀدر محلّ ،نمودندییاد پدر در دشت و صحرا بودند و در تهران تحصیل م

 ه به اینحال با توجءااز او به زور گرفتند و به عطا ،د بودکه امالک در امانت آقامحمه ثابتی دادند. ل

ه را که در الشورای ده امالک شما و عمو نعمت ،هدخترعم :ه مراجعه کرد و گفتلءایک روز عطا
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دیده این زن ستم ،آغابیگم ؟داده است، حاال چکار کنمگرفته و  به من د بوده است را دست آقامحم

را  ١یک عمر زندگی خود و همسرش و اوالدش ۀکه ثمر

به  ،د هم راضی بودداری کرده بود و از آقامحمنگه

ه گفت: تو پسردایی من هستی و ملک ما را اگر به لءاعطا

حاال چکار خون ما هستی اند عیبی ندارد، تو همتو داده

  خواهی کنی؟می

امالکتان که در دست  ،جانهدخترعم :ه جواب دادلاعطاء

آید خاطرجمع باشید که هیچ مشکلی پیش نمی ،من هست

و انگار دست خود شماست، هر سال پاییز نصف حاصل و 

اسی چه هست را حضرت عب محصول و گردو و بادام و هر

ب و آغابیگم و یصاس مابین ما هست. اوالد مرت عبآورم و اطمینان کنید که حضبرای شما می

هر چه در آمد بود مال خودت  :ه رضوانی و آقا رضا جمالی حضور داشتند و آغابیگم گفتالشمس

ءاعطا .ه خوش و حاللت باشدفقط سالی یک کیسه گردو و مقداری بادام برای ما بیاور و بقیه ل

دامادش یک گونی گردو و بادام آورد و در سال   ۀوسیله ب ،١٣۵٩یعنی سال  ،لرفت. در سال او

اند کوفت هم به به من گفته :یک دانه که نیاورد هیچ و گفت ١٣۶١نصف گونی و در سال  ١٣۶٠

  ی به جاسب و امالک ندارند. آنها ندهید و آنها هیچ حقّ

را رها کرد و سوزد و مورد احترام است عالم در غم او می ۀاس را که هماین مرد که حضرت عب

اسی و امانت هست و مال اموال نگفت که آقای قاضی این مال حضرت عب ۀی در دادگاه مصادرحتّ

اند و هایش در وطن سربازی کردهمن هست و او صاحب اوالد در تهران هستند و نوه ۀدخترعم

زنی هست کنند و صاحب این مال سکته کرده و در جوانی مرده است و این مال یک بیوهخدمت می

  اند.ساله بوده ۴و اوالدی که در زمان فوت پدر 

اوالد پیغمبر  ۀدخرد و و آغابیگم سیه این امالک را به قیمت ناچیزی از بنیاد میلابه هر حال عطاء

ه سالی صد تا لااسی بود و اگر عطاءدانی که معامله ما حضرت عبگوید: ای خدا تو خود میمی

                                                             
  جای نسخۀ اصل: اوالدها.در همه .١

 ب یزدانیصی م
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 ،دادمبه او می ،انی به من بدهیدامالک را مج ۀتم و هممن رعی :گفترد و میآوگردو هم برای ما می

   .چون ملک زمین خداست

ل ایمانش به روزی افتاد که خیلی چیزها را از دست داد. او ،عهدشکنی که کرد ۀوسیله ولی ایشان ب

را و دوم وجدانش را و وفای به عهدش را و سواس فرد م غافل هست که حضرت عبی نبودهعاد، 

توان با چنین عزیزی یکی زمین را می ۀآیا ارزش چند فقر ،کسی بوده که در راه خدا شهید شده

های خود هروی بچ  س او را برها نفر نام مقدّاو به خاطر مقام رفیعش در دنیا شاید میلیون ؟دانست

یعنی حضرت  ،باشداس میی نام موالی ما عباس وجود دارد و حتّها عب گذارند. در ده ما، دهمی

 باشد. اس میعبدالبهاء نام کوچکش عب  

این  :ه اکنون شروع به فروش امالک با قیمت گزاف نموده است و هر کسی به او بگویدلاعطاء

 ،چند گردو و بادام به آنها بده زن هست و برو و نصف پول را به او بده و یا الاقلملک بیوه

ای منصف هستند و خداترس و حرف مفت نزنید. در همان کروگان عدّهمن از بنیاد خریدم  :گویدمی

ولی  ،کندزیرا اینها مال تو نیست و به تو وفا نمی ،این امالک را نفروش :گویندباشند و به او میمی

شود و هایش باال و پایین نمیام بوده و خداد داده است. حاال که پلک چشمگوید که روزیاو می

ما دکتری را سراغ داریم  :شود، مؤمنین و مصلحین جاسب به او گفتندمعالجه نمی ،هر دکتری رفته

 :گویدشود و میاو خوشحال می .شوی به شرطی که سراغ آنها برویکند و تو خوب میکه معجزه می

دکتر آغابیگم هاشمی و دکتر مصطفی یزدانی که  ،اتهدخترعم :گویندمی ؟چه کسی و کجاست

او جلو چندین نفر  ،کنیحال و احوال هم نمی[او] ی با بینی حتّآید او را که میوقتی جاسب می

ءاجناب عطا ،من مصطفی یزدانی جاسبی هستم :فی کرد و گفتخود را معراین  ه ثابتی واقعاًل

زنی که بیوه ؟این قانون کجاست ؟ه ثابتی باشدلءاآور نیست که وارث مصیب یزدانی، عطاشرم

 ٦٠ جویی کرده، حاال هر قطعه زمین آنها را ت کشیده و کم اوالدش گذاشته و صرفهیک عمر زحم

صاحب بوده شرم باد بر کسی که بگوید اینها فرار کردند و امالکشان بی ؟میلیون بفروشی ٧٠ ‐

  است.

ها این امالک و خانه .فرهنگ شد. مسلمان و بهائی با دین و با ایمان بودندجاسبِ با فرهنگ بی

مصطفی بیچاره که  ،ب و آغابیگم را خوردییصهایی که نشد .حاال امالک مث چه اختالفباع

عاشق جاسب بود و در تهران کار کرده و زمین خریده و زمین تهران را فروخته و جاسب زمین 
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غافل  ؟این چه وجدانی است که مال او را بخوری و حاضر نباشی جواب سالم او را بدهی ،خریده

باختگان خیلی هم در رفاه و آسایش بوده و هستند و همه به دیدگان و مالیک از ستم که هراز این

زن دل عالم بعد باید بدون چون و چرا برویم آیا در عالم بعد چه خواهی گفت جواب این بیوه

   ؟شکسته را

یک شش  ،دشت باال سه زمین دارند ،که آغابیگم صبح آمدند جاسب و شب برگشتند ١٣۶٠در سال 

من که بهترین جای دشت  ۵اند و یک ها و خانه در آن ساختهفروخته شده به دلیجانی ن که فعالم

گ او به بزر ۀه یزدانی نوالخیلبان. وقتی احسان منه زمین کاشفی برِ ٩ه و خیابان و جاد است برِ

های ما را مینام زپسردایی ،هلاخوشحالم که عطاء :گویدرود و مادربزرگ میدنبال مادربزرگ می

بافی و اینها را با قالی :گفتالهی خیر ببیند و مرتب می ،خوب نگه داشته و همه را لوبیا کاشته

هایش هست. اگر وجدان بیداری هبچ ۀنزد هم ،جویی خریدیم که این فیلم که احسان گرفتهصرفه

ابه عطاء ،هایش را گوش کندایشان و حرف ،ت و صداقت و ایمانباشد و محبقدری  :گویده میل

ها هم شهروند ایرانی هستند در هر کسی مالش محترم هست و این ،شرمنده باش و خجالت بکش

  عالم. ۀشدبهشت گم ،جاسب

گناه  ٢و از خود و دیگران بپرس ١ق فرما و حقیقت را بجور کن و تعمطوری تفکّ ،عزیز ۀای خوانند

ای که در غوغای عدّه ؟ز آنها سر زده استاین مظلومان چه بوده است و چه کارهای خطایی ا

ما نبودیم و حوادثی بوده و مثل رعد  :گوینداند و میاآلن به خود آمده ،جاسب شریک و سهیم بوده

چه سر راهش باشد را با خودش  آید هرسیل که می :گویدو برق آسمانی بوده است و دیگری می

ای برای بهائیان زلزله :گویندآید و بعضی هم میمیای دیگر از سیل چیزهایی گیرشان برد و عدّهمی

که زلزله به امید این ،رخ داد که مجبور شدند به هر عنوان فرار کنند و خانه و کاشانه را رها کنند

۵٩ای در سال زندگی خود برگردند. زلزله آرامش بیابد و به محل  ای که آمده بودند هآمد و زن و بچ

خانوار  ٢٩کوه و دشت شدند و بعد از چند ماه حدود  ۀآوار ،روشن کنندتکلیف آب و ملکشان را 

ت مراجعه شد هم به محّ ١٣۶١شان توقیف شد و نزد بنیاد رفتند که رسیدگی کند. در سال امالک

  های متفاوت.و شکایت شد و حکم

                                                             
  .در نسخۀ اصل: بجویید .١
  در نسخۀ اصل: بپرسید. .٢
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ای از درب ود و عدّهها همه خالی شها و اثاثیهها باعث شد خانهلرزهها و پساین زلزله ،به هر حال 

ریشتری  ٨ ۀای هم از اهالی از این عمل ننگین شرم داشتند. زلزلچه توانستند ببرند و عدّه و دیوار هر

وقتی  ،خواستندای که مال مفت میخبر و عدّهای از خدا بیکه عدّهاموال آمد. به خاطر این ۀمصادر

بازی که از نام آنها ای دروغین و پارتیاد و امضاهــیک متر زمین جاسب را نداشتند با استشه

ها واگذار کردند ترین قیمتولی نامشان در دفتر عدل الهی ضبط هست، امالک را با نازل ،معذوریم

  و  توپ بسته شد در فرهنگ و برکت و انصاف و ایمان و وجدان مردم. 

که این  مودند تا زمانیهای قم و دیگر جاها مراجعه کردند و علما امر فربهائیان به دادگاه ۀهم

فانه مال و جان و ناموس آنها در پناه اسالم است. متأس ،بهائیان در مقابل جمهوری اسالمی نایستند

کس نپرسید از خودش در محضر الهی که چرا اینها ترک دیار کردند، آخر یک مشت زن و مرد هیچ

چرا باید درب  ،ت هستندمحبکش که آزارشان به موری نرسیده و هر یک دریای سواد و زحمتکم

دیدگان با دلی شکسته ترک دیار این ستم ؟هایشان را آتش زد و بعد از عدل و انصاف بگوییمخانه

کردند. خوب بود قدری انصاف رعایت شود و خود را به جای آنها قرار دهیم در هر صورت شب 

  گوید:سمور گذشت و لب تنور گذشت و شاعر می

  

  رسند کردن مشکل استدل که رنجد از کسی خ

  د کردن مشکل استـــــه را پیونــبشکست ــۀشیش

  

  دی مــی تـوان هـموار کـــردـــکـوه را بـا آن بـلن

  وار کردن مشکل استــوار را همـــاهمنحـرف 

  

گاه شوند بله چه حرف ها که شنیدیم و چه دردها که کشیدیم و فقط دست بر دعاییم که ناآگاهان، آ

های اجتماعی نشوند و همیشه به خداوند های حاضر و بعد دچار چنین آسیبسلو امید است ن

م از ظلم احدی نگذرم.اهقسم یاد کرد :ه کنند که فرمودهتوج  
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  آقای حسین رضوانی

آقای حسین رضوانی هست که مانند مصیب یزدانی در  ،نمایماما فرد دیگری که از آن صحبت می

کرد. تمام اوالد از چوپانی دستان تهی هشت اوالد را اداره می جوانی فوت نمود و همسرش با

بندی فقط به تی و به قولی کارگری و شکستهگرفته تا رعی

پدری را حفظ کردند.  ۀکردند و خاناهل آبادی خدمت می

ماهرخ و عذرا و  ،هایشانهیک چهارم خانه را از عم

زن خریدند ولی در این وضع آشفته این پیر ،جواهرخانم

سواد و مریض را برداشتند و به طهران آمدند و به حاجی بی

رضای رمضانی کلید خانه را دادند و گفتند که تو با پدر ما 

پس این منزل به  ،ای و ما به تو اعتماد داریمدوست بوده

   آییم.امانت در اختیار شما باشد، وضع که بهتر شد می

ن آش و به همین اند (بخور همیکه از قدیم گفته از آن جایی

خیال باش) دیگر نشد و نشد و آقای رمضانی خانه به این 

دهم و او هم آن خانه که یادگاری جدید را به تو می ۀپسرم خان :بزرگی را از آن خود دانست و گفت

که چندین سال از آن واقعه ا با اینآن اوالد بود را خراب کرد و از نو ساختمانی در آن ساخت. ام

های رمضانی هولی در جواب از بچ ،هالحبیب خانه حسین :گویندهنوز هم مردم می ،گذشته است

جاسب و جاسب کرد  ،همسر حسین رضوانی ،نازای ندارند. بله خانمشنوند که آنها دیگر خانهمی

هتا جان به جان تسلیم کرد و خداوند هر گونه نعمت بود را نصیب بچکار  هایش کرد. نفرین اصال

ای خدا تو شاهد و گواهی که  :گویدفقط می ،کندالنی نیست و هیچ انسان عاقلی نفرین نمیعق

آن وقت در پیشگاه خداوند  ،جز تو پناهی ندارم و وای بر روزی که خداوند مو را از ماست بکشد

 گذرد اگر با فضلش معامله نماید و اگرخداوند از تقصیر همه می؟ ایمچه قدر سرافکنده و شرمنده

پس خداوندا هیچ کس را به خود وامگذار  ،آزمایش هست دنیا محل .با عدلش معامله کند وامصیبتا

  و همه را به راه راست هدایت و داللت فرما. 

  

  

 حسین رضوانی
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  آقای سید آقا حسینی 

سواد و مریض و از چشم ناراحت این پیر مرد بی ،ای بودها یا به قولی دروازههینصراللّ ۀکه از خانواد

او را  ،حسین حیدریزن غالم ،ستان سرد او را توی آب حوض انداختند که مرحومه شریفهو در زم

 بیرون آورده و مثل پدرش او را برد و لباسش را عوض کرد و از مرگ نجاتش داد. همین سیدآقا را

ای هدّعت و آزار هی سرزنش کرده بود که بیا برویم و مسلمان شو. با اذیه نصراللّالءبارها آقا ماشا

ه لاآورند. همان آقا ماشاءان میهرطاش را قفل کند و اوالدش او را به شود درب خانهمجبور می

گوید که این مؤمن و مخلص وارد خانه شد و تمام اثاثیه را غصب کرد و به اهالی ده به دروغ می

ف ن تصرارد و ایدصفحه مطلب  ۵٠ ،ای که علیه او شکایت شدهپرونده .خانه را خریده است

  خودشان راه ندادند.  ۀی یک روز آنها را به خانعدوانی هنوز ادامه دارد و حتّ

 ،شعبدالکریم و زن ۀسال ٨٠ی آینه و شمعدان که حتّ [ند]کردسید آقا و همسرش تا آخر عمر گریه می

 انشبرای ها پر از گندم بود. چیزهایی که یک عمر به آنها دل بسته بودند و هملب تاقچه بود و دوالب

ه استمتر جا در قبر خود آرمید ٢ه هم از این دنیا رفته است و داخل خاطره بود. حاال آقا ماشاءال، 

   .ولی روحش در عالم باال باید جواب سید آقا را بدهد

  

 ا جناب لطفو ام فکران ه خوشال  

 ه که این باغ در دستباغی بسیار زیبا با درختان بزرگ گردو داشت و داخل باغ پر از درختان میو

ناصری  زیرا آنها با هم باجناق بودند و عمری در دست آقای ناصری بود. آقای ،ه ناصری بودالفتح

هی مالک شده علی سپرده بود. حاال همان ملک را ابوالفضل نصراللّامالک را به صادق ۀهم هم

  در جاسب چه قدر خیانت در امانت شده است. واقعاً واست

این مدرسه با  .کردزندگی می ،بود ١بهائی ۀق به جامعای که متعلّهی در مدرسهه نصراللّآقا یدال

انبار قرار داشت. هنگام انقالب او هم مانند دیگر آب ۀهای زیبا در محلّ درختان تنومند و گل

خانه  فانه همینهران آمد تا آرامش برقرار شود و برگردد. متأسطکیشان خود خانه را قفل زد و به هم

ها در خانه و به اعتقاد مسلمان .را بعد از چندی به چند قسمت تقسیم کردند و در آن خانه ساختند
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ولی کو گوش شنوا.  ،له داردأمس ،زمین غصبی نماز باطل هست و اگر طفلی در آن خانه به دنیا بیاید

ها بدون این امالک سالگفتند که بهائیان در ایران نیستند و اینها همه در جواب افرادی هست که می

این امالک مالک داشته و  ،نه خیر .ف نمودندصاحب مانده و از این طریق آن امالک را تصر

حاضر بوده و هستند. مالکان آن زنده و حی  

  

 د رضی مسعودی و منورخانمسی  

د رضی مسعودی و همسرش منوای خشت و رخانم، خانهآقای سی

د سپردند و آمدند در رشان آقامحمگلی داشتند و کلیدش را به پس

کردند تهران تا اوضاع رو به راه شود و چقدر جاسب و جاسب می

سید رضی  ،رویه نشسته بودندای در آفتابو وقتی در تهران در خانه

تمام زمستان با  ،شودهیچ کجا آفتابش مثل جاسب نمی :گفته بود

تنگ دل .کردیمنشستیم و صحبت از گذشته و حال میمردم می

ه که در جوانی به خاطر بودند. باالخره این خانه را پسرش آقا ماشاءل

اث نداد و فقط مقداری به ور ۀی پولی به بقیآمد و فروخت و حتّ ،زنش دین خود را رها کرده بود

د داده بود. آقامحم  

  

  هاآقا رضا جمالی و روحانی

نی که فامیل دور او بود زیرا او خودش را به به احمد قربا ،ت داشتقدر حسن نیجناب جمالی آن

 ۀخانم که زنی بسیار ساده و مظلوم بود و از طایفزیرا همسرش فاطمه ،دانستبهائیان نزدیک می

منزل را  ۀامالک و خانه و اثاثی ۀای کلینامهامانت جناب جمالی طی ،به همین خاطر .ها  بودیزدانی

و خود جناب جمالی  ،پسرش ،دعلی روحانیرضا و محمآقا غالم ای که از زمانبه او سپرد. اثاثیه

او یک شبه میلیاردر گردید و  ،احمد قربانی تحویل گرفت و وقتی شیطان او را وسوسه کرد ،بود

اش خواهد داری سخت هست و گناه و دِین بزرگی بر گردن خود و خانوادهفراموش کرد که امانت

ای رفت و با مال اینها زیارت نمود. هشروع به فروختن نمود و مکّامالک و خانه را به تدریج  .ماند

خود راضی باش، جاسب و هر آنچه در آن است برای تو نیست  ندایی از غیب آمد که احمد به حق

 سیدرضی مسعودی
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یک گفت و به دیار باقی شتافت و اوالدش هم همه را بین خود تقسیم و او هم لب !و رها کن و بیا

، ولی چه ؟و غافل هستند و نا آگاه که پدر شما چه با خود برد »مانزمین« :کردند و می گویند

آورد، غافلند که خداوند بر ای فراموشی یاد خداوند را میحب مال دنیا برای عدّه ؟توان گفتمی

شود و به خاک جسم از این دنیا راحت می .کارها آگاه است و عالم بعدی هم وجود دارد ۀهم

ها دانم در آن دنیا جمالی و روحانیو حاضر است. حال نمی همیشه حی ولی روح ،شودسپرده می

   :انداز قدیم گفته .کنندو احمد قربانی با هم چکار می

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد        شود ر نمینابرده رنج گنج میس  

یک شبه  ،سش بودهشخصی که دیناری پول نداشته و متری زمین هو ،ر کنیمواقعاً اگر قدری تفکّ

  واقعاً غیرمنتظره است. ،دار شودسرمایه

عدد دیگ  ۶توان در آن خوابید و خانم و جمالی را  که شرعاً نمیهای ملکیاوالدش رختخواب

شان بود را برای جمالی فرستادند و او هم همه را خیرات کرد. واقعاً مسی بزرگ را که در خانه

درب بهشت  ،و داخل که شدند ه یک مرتبه وارد بهشت شوندکردند کای فکرش را هم نمیعدّه

  گرفتار شدند.  ،می که خودشان درست کرده بودندبسته شود و در جهنّ

  

  اند.ه رضوانی را بگویم که با خانمش شرح حال خودشان را نوشتهال حال شمس

به شوهر خواهر  دهد واثاثیه را تحویل خواهرش می شود، امالک و خانه واو وقتی که مجبور می

گیرد که سوسه سر تا پای استاد احمد را میو .ها را بکار تا ببینیم چطور خواهد شدملک :گویدمی

دی، این دو این دو احمد یعنی احمد قربانی و احمد محم .ها و فامیل زنم بهائی هستندبرادرزن

شوند هایشان میزن ۀرث خانوادگیرند و واای میه گلپایگانی و نامهالروند خدمت آیتبزرگوار می

ه ثابتی لاملک مصیب یزدانی و پسرش مصطفی که نزد جناب عطاء ۀو همین احمد قربانی به انداز

  کنند.ها و جمالی را کم میبه همین اندازه پول ملک روحانی ،بود

قربانی در ده ما روزی ارباب آقااحمد محبوبی بود و اآلن ارباب احمد  :گویدروزی در جاسب می

رضوانی و امینی را  ۀامالک و خان ؟کنیهست. خدایا این چه حکمتی هست که همه را امتحان می
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دیگر  را رها ها همانسان ١اند و چه قدر راحتدی تصاحب کردهاآلن اوالد اوستا احمد محم

آنها ا ارباب آقااحمد که امالک و ام ؟گویند مال دنیا مثل چرک دست هستکنند، پس چرا میمی

خانم همسر نیز نزد مصطفی قربانی و احمد قربانی بود که هر سال مقداری گردو و بادام به شایسته

دادند. اینها همه موارد و مراتبی بود که نشان از صاحب داشتن  امالک داشت. بهترین ارباب می

ام زود ها را تصاحب نمودند و فراموش نمودند که مالک اصلی خداست و این ایامالک و خانه

ه بود الرضا و حاج شکراصغر صادقی و علیها نیم قرن نزد علیتمام امالک روحانی .گذر است

رود آب این امالک هرز می ،به داد این امالک برسید :گفتندکه مالک و مستأجر بودند و آنها می

  !صاحب هستو بی

لحسین روحانی و همسرش امالک عبدا ١٣٣۴ ه صادقی که از سالناگفته نماند حاجی شکرال

ب یزدانی گرفت را میگوهرخانم را که محمها را با کاشت و ایشان ملکدعلی روحانی از مصی

ه اصغر صادقی به کمترین قیمت خرید و حاج شکرالخانم محبوبی و خبرگی علیکاری اشرفهم

بیشتری را پرداخت  امالک را مفت قیمت گذاشته و خودش پول :دارد که به برادرش گفتهاذعان می

د رضا کرده است و او تنها کسی هست که با اولین آوارگان جاسبی یعنی ابوالفضل جمالی و سی

ها مردمان بدی جمالی و مصطفی یزدانی برخورد خوب داشت و همیشه واقف و آگاه بود که بهائی

شود و بعضی موقع نمیاینجا وطن آنها است و باید بیایند و بروند و چیزی کم  :گویدنبودند و می

  کنیم.ما خود را باید در جای آنها بگذاریم و ببینیم چه می :هم گفته است

کس وفا نکرد و بین امالک بهائیان که مفت به ها  و امالک به هیچکه این خانهکالم این ۀخالص

یب فروخته به اهالی غر ،ای گرفتندهایی که عدّهاند، سر تقسیم ارث دعوا هست و زمیندست آورده

اآلن  ،شناختند و مثل برادر و خواهر بودنددیگر را میشده است و در دشت و صحرایی که همه هم

شان نشده است، ناراحتند که اگر این ای که مال و منالی نصیبشناسند و عدّهدیگر را میکمتر هم

ها باعث نابودی یرفتن بهائ :گویندای میشد. عدّهباید بین همه تقسیم می ،غنایم جنگی است

ولی روح ندارد و  ،های لوکس ساخته شدهها خانهدر امالک بهائی :گویندای میآبادی شد و عدّه

 ،ای هم که فکر آبادی هستندجا نمانده است و عدّه بافت ده را نابود کرده است و هیچ یادگاری بر
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ء شا به حال خود وامگذار، انشود. خدایا ما را گیرند و به آنها حسودی میمورد سرزنش قرار می

داری کنیم.دیگر مهر بورزیم و جاسب را آباد و زیبا  نگهه چنان شود که با وحدت به همال  

  

 ارباب آقااحمد محبوبی ۀنامتوصی  

  هواالبهی االبهی

٢٢/٠٢/١٣٣٧   

ت اینصورت وصیةجانب که طبق احکام کتاب مستطاب اقدس قد فرض کتاب الوصی:  

فرزند مرحوم  ،صادره از کروگان جاسب ،١٠ ۀشمار ۀنامشناس ،احمد محبوبی جانب) این١

شخصاً مصدّ ،دحسین کروگانیمحمت حضرت ق به دیانت بهائی و اقرار به وحدانیت خدا و مبشری

ارواحنا  ،هال اعلی و مظهریت جمال اقدس ابهی و والیت حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امر

  لفدا.لتراب رمسه االطهر ا

٢احکام و دستورات کتاب مستطاب اقدس و الواحات و دستورات دیانت  ۀ) مطیع و منقاد کلی

  بهائی.

ام فوت و نماز و ر و مخارجات و تمام تشریفات ای) مراسم فوت و تغسیل و تکفین و محفل تذک٣ّ

  قبر و صندوق طبق دستور دیانت بهائی عمل شود.

مهاجرت ملّی  ۀن بشود و دویست و پنجاه تومان آن برای لجن) مخارجات عزا هفتصد و پنجاه توما۴

مرکزی داده شود. مبلغ دویست تومان آن تحت نظر محفل روحانی کروگان جاسب به فقراء و 

  مستمندان کروگان چه بهائی و چه غیر بهائی داده شود.

۵ آقا تقی محبوبی و  ،خود اکبرِ اموال و امالک را دادم به دو نفر فرزند ارشدِ ۀ) تمام اختیارات کلی

خانم اس آقای محبوبی که در تمام امورات شور و مشورت صحیح نموده و با نظارت عیالم شایستهعب

  محبوبی تمام کارها را عمل کنند.

صد ریال برای مخارج تحصیل اطفال فقرای کروگان به دبستان شمس داده شود  ) و سالی چهار۶

  ام باالی کروگان داده شود.ی حمیناو سالی یکصد و پنجاه ریال برای روش

  محفل عمومی در لیالی محرمه در کروگان تشکیل داده شود. ٩) و هر سال ٧

    .د حضرت عبدالبهاءبعثت حضرت اعلی و تول ۀلیل ‐ ١
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  .ل محرماو ۀلیل  ‐٢

  .ل عید سعید رضواناو ۀلیل ‐ ٣

  .نهم عید سعید رضوان ۀلیل ‐۴

  .هفتادم ۀلیل ‐۵

  .ششم قوس ‐۶

  .شعبان ٢٨ ١روز ‐٧

  .هال س امرصعود حضرت ولی مقدّ ۀلیل ‐٨

  .ی و صیامل فروردین عید ملّاو ۀلیل ‐٩

  .ر گرفته شود در هر سالیجانب احمد محبوبی یک محفل تذکّفوت این ۀو لیل ‐١٠

  .ر گرفته شودماه برای فوت مرحومه والد محفل تذکّپنجم بهمن ۀو هر سالی در لیل ‐١١

ود و هر سالی در اسفندماه یک محفل تذکر برای مرحومه والده تشکیل ش ٩ ۀسالی در لیل و هر ‐١٢

هداء مطابق دستور حضرت حضرت سیدالشّ ۀناممحفل عمومی تشکیل بدهند و زیارت روز عاشورا

ه تالوت گردد و در برابر این مخارجات سه دانگ از شش دانگ زمین هفت عشری قربان بهاءال

تا ابد برای  ،واقع در زمین در پشت باغ نبات را وقف نمودم ،ف از درخت جوز کبیرشده را با نص

رسانند و سه عشر نیم از سه همین کار که درآمد زمین و درخت را به مصرف مجالس و محافل می

اگر  ،دانگ باشد هم وقف نمودم برای باقی امور مخارجات که ذکر شدهمنه نعمتی را که شش

ند اگر بخواه ،زمین نعمتی را دادم .خودشان بدهند ه،ق به دو نفر فرزند اکبر بودمازاد بوده متعلّ

  بفروشند از منافع پولش مصرف کنند. زمین قربان تا ابد وقف آن است.

)  و آنچه را من دارم از آب و ملک و خانه و اشجار از یک ریال الی زیادتر به حال خود باقی ٨ 

باشد و از درآمد دارایی  ١٢تحصیل آنها دیپلم کامل  د که حداقلباشد تا اوالد کبیر تحصیل نماین

پس از  .تا اوالد آخری ،کمک به دیگری بدهند ،مخارج کنند و هر یک از تحصیل خارج شدند

ه تقسیم کنند و چون سه نفر از اوالدهایم کنار آن وقت با بقی ،که همه کبیر شدند و تحصیل کردندآن

االختیارم یا نظر دو فرزند که ولی و وصی و تام ،م عروسی کمکی به آنها داده شوداه در ایبقی ،اندرفته

                                                             
  در نسخۀ اصل: لیلۀ. .١
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باشند و تحت شور و نظارت محفل روحانی کروگان عمل کنند و اگر خدا نخواسته هر یک از می

ت من برند و خارج از نسلیهیچ اختیاری ندارند و ارث نمی ،اوالدهایم از قسمت امری کنار رفتند

  ت دارد به جای او خواهد بود.اوالد دیگر که صالحی هستند و

) مقصود همیشه دو نفر از فرزندانم بعد از دیگری اختیار خواهند داشت و از قسمت امری چنانچه ٩

  ولی از دو نفر از اوالدهایم کمتر نباشند. ،محفل روحانی دیگری را امین کند ،کسی اهمالی کرد

چهار من آب نزد اخوی دارم که  .سیم کنند و مشاجره نکنندتق ،) و آنچه با اخوی شریک هستم١٠

او سه من ملک وقفی نزد من دارد و آب او نزد اوست و یک من آب نزد او اضافه دارم و مال 

باشیم و در کارها با اخوی، حضرت مرحومه والده زمین و آسیاب و مقداری خانه است شریک می

ولی نز ،بین حکم خواهد کرد ه مابهاءال اسی با او معامله کنید. اع نکنند و حضرت عب  

١١دانند خدمت مردم باالخص به اهالی آنچه را می ،ت اگر اوالدهایم دارا شدند) و آخرین وصی

کروگان نمایند و مبادا به کسی تکبر کنند. خادم عالم بشریت باشند و نوع انسان را دوست داشته 

  داری کنند.خری ،امباشند و آنچه از کروگان فروخته

ی باز به فرزندانم آقا تقی س روحانی ملّمحفل روحانی طهران و یا محفل مقدّ ،) پس از فوت١٢

اس محبوبی داده شود و اگر فوت در طهران بوده عمل و اگر فوت در کروگان جاسبمحبوبی و عب، 

ی کنند و یا سر ت سرپیچچنین در طهران و چنانچه اوالدهایم از این وصیجا کفن و دفن و همدر آن

دیگر دور شوند و یا حاد و مهربانی همموئی اطاعت نکنند و بر خالف رفتار کنند و از سازش و اتّ

در قسمت امری اهمال نمایند و یا در صورت امکان از مهاجرت اسمی و رسمی نداشته باشند، در 

ها کمک و کوچککه فرزندان بزرگ نسبت به دنیا و آخرت از آنها راضی نخواهم بود و یا آن

ول و من راضی نخواهم بود از ؤپیش من مس ،مساعدت ننمایند و برای تحصیل آنها اقدام نکنند

  الم.سالو .آنها و به خوشی و سعادت نخواهند رسید

نامهترونوشت وصی، که در کروگان جاسب تنظیم  ،١١۵شهرالجالل  ١٩مطابق با  ،٢٧/١/٣٧ ۀخمور

بت رسید و در صندوق محفل ضبط گردید و رسید داده شد و عین و در دفتر محفل روحانی به ث

  کنم.یکی است و تفاوت ندارد و ختم می ،نامه استنامه همان وصیتعین وصیت

  بهی االبهی

  احمد محبوبی 
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  مدارک تاریخی و فرهنگی جاسب
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  ١از آراندرخواست از فرمانداری کاشان برای اخراج ابوالقاسم و طلعت فردوسی 

است) العات شخصی افراد حذف شده(اط  

  

  (آرم شیر و خورشید)

؛ رونوشت شکایت  ٢۴تیر  ۶وزارت کشور، فرمانداری شهرستان کاشان؛ (شماره ندارد؛ تاریخ: 

  مسلمین)

  ریاست محترم ادارۀ فرمانداری شهرستان کاشان

رسانیم: در مدّت چند سال است آقای محترماً به عرض می

اند، فردوسی جاسبی و خانمش به آران آمده ابوالقاسم

باشند و هر ساله مشغول تبلیغ امر مخالف دین مبین اسالم می

 ۀجادای از جوانان مسلم و خواتین مسلمه را از شاهعدّه

اندازند و باعث سلب آسایش راه ضاللت میاسالم به کوره

چه درخواست خروج ایشان  اند و هرای از مسلمین شدهعدّه

ز آران شده، کسی گوش نداده. مستدعی است امر و مقرر ا

فرمایید تا آنها را به محل دیگر که آن مقام محترم صالح بداند، اعزام و رفاهیت حال عموم را 

   فراهم سازد. دیگر امر امر مطاع مبارک است.

  نفر مسلمین و محترمین آران ۴٢محل امضای 

  ٢۴تیر  ١١ رونوشت با اصل یکی است، (امضاء)،ـــ 

   

                                                             
  .ستیزیاسناد بهائی ۀمنبع:وبسایت خان .١
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 ١ف نشوداموال ورثه احمد محبوبی تصر  

  (اطالعات شخصی افراد حذف شده است)

  

تاریخ ، ٧١‐۵‐٢٢١٣شماره ، تبنیاد مستضعفان شهرستان محّ، جمهوری اسالمی ایران، )اله (آرم

  ۶٣خرداد  ٣٠

  بسمه تعالی

  کروگان جاسبـ  گوبرادر سید کاظم حق

ی لشگر یمر برای رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و پیروزی نهاضمن عرض سالم و آرزوی طول ع

اردیبهشت  ٢ ۀخمور ۀنامه عطف ب ،اسالم بر کفر جهانی

 احمد محبوبی طی ۀشما در رابطه با اموال ورث ۶٣

حکمی اعالم گردیده. چنانچه افرادی که در ایران ساکن 

توانند اموال خود را خودشان باشند و متواری نباشند می

با آنها تماس  ۶٣اردیبهشت  ٢ضمناً تاریخ  .ف نمایندتصر

دیگر  ۀمرتبر داده و یکتلفنی گرفته شد و موضوع تذکّ

ای به دفتر هم تلفن نمودیم. لیکن هنوز شکایت یا نامه

لذا چنانچه افراد غیر مسلمان (بهائی) هم  ه.بنیاد نرسید

 ،در ایران باشند و علیه جمهوری اسالمی توطئه نکنند

خودشان باید از  ،ه به مطالب ذکر شدهبا توج .گیرداموالشان محترم و در اختیار خودشان قرار می

فروش و حیف و میل اموال خود دفاع و جلوگیری نمایند و چنانچه در ایران نیستند یا متواری 

  ید تا بنیاد نسبت به وظایف خود عمل نماید.یمرقوم فرما ،هستند

  د مصطفی صدریت: سیهرستان محّسرپرست بنیاد مستضعفان ش

  ۶٣خرداد  ٣٠ ]،امضاء روی مهر رسمی[

  [آدرس ...]. العتهران جهت اط ،احمد محبوبی ۀورث: رونوشتــ 

                                                             
  .ستیزیاسناد بهائی ۀمنبع: وبسایت خان .١
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 ١های تبلیغی ابوالقاسم و طلعت فردوسی در آرانتاعتراض به فعالی  

العات شخصی افراد حذف شده است)(اط.  

  

تیر  ١۴؛ تاریخ:  ١۵۵مانداری شهرستان کاشان؛ شمارۀ: وزارت کشور، فر، (آرم شیر و خورشید)

  پیوست: یک برگ، ١٣٢۴

  

  وزارت کشور

محرمانه، مجدّداً مسموع شد  ٢٤تیر  ٤ – ٢٥شمارۀ  ۀپیرو معروض

برای تکمیل رفع  اند.که یکی از درب باغات آران را آتش زده

به آران رفته با  ،فساد و اختالفات بین مسلمین و دیگران ۀغائل

فساد خاموش گردید و از دو دسته  ۀبه کلّی نایر ،نصایح و اندرز

فرقتین التزام و تعهداتی گرفته به شهر مراجعت نمودم.  ولی یک 

قسمت از نگرانی مسلمین طبق رونوشت دادخواستی که به 

ضمیمه تقدیم می شود، این است که آقای ابوالقاسم فردوسی و 

، ]است[جاسب قم  ۀقری بانو طلعت عیالش که موطن اصلی آنها

نمایند؛ از آران طرد و خارج شوند. مستدعی است دستور اقدام به آران آمده، تبلیغات بهائی می

  مقتضی را به فرمانداری مقرر فرمایند که به چه نحو اقدام شود.

  کفیل فرمانداری شهرستان کاشان، فهیم، (امضاء: محمد فهیم)

  :) سیاسی١ ۀ(حاشی 

   ٣٠/۴بقه، :) سا٢ ۀ(حاشی 

   

                                                             
  .ستیزیاسناد بهائی ۀوبسایت خان منبع: .١
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  ١تقاضای تبعید بهائیان از شهر جاسب به نخست وزیر ۀنام

است العات شخصی افرادحذف شده(اط.(  

  

   ٢٣١وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از قم به (طهران)؛ شمارۀ: ، (آرم شیر و خورشید)

  )١٣٢۶اسفند (  ١٨، تاریخ وصول: ١٧/١٢تاریخ اصل: 

  

ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت دربار ساحت مقدّس مجلس شورای 

وزارت کشور، رونوشت جناب  شاهنشاهی، رونوشت

آیین  ۀآقای شهاب خسروانی، رونوشت روزنام

  پرچم اسالم اسالم، رونوشت دنیای اسالم، رونوشت

محفل بهائیان مرکز برای اضمحالل مسلمین جاسب 

بور برای قم، به هنگ ژاندارمری شکایت و هنگ مز

محفل در این کشور اسالمی شخصیت حقوقی و 

رسمیت مذهبی قائل، به ژاندارمری قم دستور اخذ و 

قید و فشار مسلمین صادر. در نتیجه استوار رحمانی 

به جاسب اعزام، با نبودن شاکی و عدم انجام 

ترین عملیات خالف مقررات، مردم را تحت کوچک

از جاسب متواری، در  اهالی قراء ۀفشار گذارده، کلی

خانه متحصن. به مقامات مقدّس روحانی و ادارات دولتی ملتجی و تا از قم مجتمع و در تلگراف

 ین فتنه که احمد محبوبی و حبیبالمفسده جویان بهائی نشود و مسبب ه مقامات عالیه مرکزی دفع شر

ن بهائی دبستان جاسب تعویض باشند، تبعید نشوند و معلّمی] می١مهاجر و (علی)محمد رفرف [

  جانبان مراجعت نخواهیم نمود. نگردد، این

                                                             
  ستیزی.منبع: وبسایت خانۀ اسناد بهائی .١
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ضمناً استدعای انتزاع جاسب را از محّت مانند سابق و تابعیت آن را نسبت به قم داریم. بدانید 

  های مسلمین جاسب در پرتو همین امر مرتفع خواهد شد.بدبختی

  نماینده مسلمین جاسب، سید حسن

  هر: ادارۀ تلگرافی طهران):) (م١(حاشیه 

  ٢۶اسفند  ٢٢)، تاریخ: ٢٣۶۴٧:) (مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ٢(حاشیه 

  ١٣٢٧فروردین  ٨:) (فوری است، با ورقه از وزارت کشور پرسش شود.) ٣(حاشیه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ف.و: رفسند ] در نسخهٴ اصل١[

  

  

   



٣١٣ 
 

  سلطان  عقدنامه سلطانعلی و خانم

پدر عبدالکریم صادقی با  ،علیقمری مربوط به ازدواج آقای سلطان ١٣٣٢این عقدنامه در  سال 

  سلطان که اهل نراقی بوده است و در روستای کروگان جاسب منعقد شده است.خانم
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  اقدام برای افتتاح اولین مدرسه در کروگان توسط بهائیان جاسب

سوادی و فقر علم و دانش ای ابتدایی برای مقابله با بییرند که مدرسهگبهائیان جاسب تصمیم می

که نهایتاً در سال تا این ،کنندها برای آن تالش میاندازی نمایند و سالکروگان جاسب راه ۀدر منطق

١٢٩٨ شود. خانم افتتاح میت جناب ابوالقاسم فردوسی و همسرش طلعتشمسی این مدرسه با مدیری

شوند که ل میی به حکومت متوسحتّ ،کنندت با این برنامه مخالفت میشدّ هبهائی ب اهالی غیر

 ،اس مهدوی نراقیخوشبختانه مأمور مربوطه حکومت در قم (آقای میرزا عب .جلوی این کار را بگیرد

اساس اهالی به جائی جار معروف) بهائی بوده و از این رو مخالفت بیالتّه معاونالفرزند فضل

دهند تا ولی اهالی بیکار ننشسته و به مخالفت خود ادامه می ،شودرسد و مدرسه افتتاح میمین

ق به بستن مدرسه موفّ ،او که بعد از چند سال با ضرب و شتم جناب فردوسی و فراری دادنِاین

سواد بی های اهالی کّهآموزد و بچرود و سواد نمیکه دیگر کسی به مدرسه نمیشوند و از اینمی

منتشر شده و  »سلحشوران نراق«شوند. سند زیر که در وبسایت کنند، بسیار خوشحال میرشد می

ای کروگان جاسب در حدود مصداقی است از این اقدام احب ،ایمما نیز آن را با ذکر منبع قید نموده

  ١ .یکصد سال پیش

  

  ٢ ١٢٩٨ل سنبله شنبه اول یکق، لیبه: نرا

و آقا میرزا علی ٣آقا عبدالحسین ،انم مهرباخوی مکرتاجران نراقی  ،٤دمحم  

  اخوان عزیزم 

ال صورت ام. الحال را هم الزم شد شرح حاالت را عرض کنم. اوشرح حاالت را عرض نموده ]...[

فوری  با قدری ذغال ،زردچوبه ،فلفل ،نباتآب ،فوری بفرستید و قند و چای ،اماثاثیه را که خواسته

  ه اهل بیت بفرستید. به همرا

                                                             
توضیحاتی که الزم بود، به پاورقی منتقل  جااین[در وبسایت سلحشوران در بین متن نامه، توضیحاتی وارد شده که در  .١

  شد تا اصالت نامه محفوظ بماند و توضیحات غیرضروری حذف گردید].
  .١٣٣٧ ۀقعدذی ٢٧، برابر ١٢٩٨شهریور  ١مطابق با  .٢
  آقا عبدالحسین مهدوی. .٣
  محمد فروغی.میرزا علی آقا .٤
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ژاندارمری و  ۀخودم هم شرحی نوشتم و به ادار .ای کروگان رسیدکه کاغذی از احبعرض دیگر این

اغ خان به جهت تحقیق به کروگان برود و حبیب رنگرز صبدوم حکمی گرفتم که نایب مرتضی

تنبیه و  ،زاده هستنراقی که یکی از ولد زناهای حرام

و حضرات احباب را آسوده کند مجازات سخت نماید 

ای بنا اند مدرسهو چون حضرات دوستان خیال داشته

های خودشان تحصیل کنند، چند نفر از کنند که اطفال

خان که محرمانه به دیوسفیاری محممؤمنین به دست

اند. لهذا حکم صادر شد مانع شده ،آنها خبر داده است

نند و در کمال حضرات دوستان مدرسه را دایر ک که حتماً

گاه  ت و آسودگی مشغول کار خودشان بشوند و هرامنی

فوری به خود من  ،هم موانعی به جهت آنها رو بدهد با

شما  ،ه به حضراتالع بدهند تا رفع او را بنمایم. البتّ اط

و را اظهار کنید تا رفع ا ،مبادا احتیاط کنید و هر مطلبی دارید ،هم بنویسید که هرگاه ژاندارمری آمد

مالحظه نموده ،ه به جهت حقیر آمد، ایضاً فرستادمبنمایند و کاغذی هم از آقای سلطان نصرال، 

الع عرض شد و کاغذی هم در محض اط ،عودت دهید که الزم است و جواب هم باز به قم نوشتم

   ام فوری به کروگان برسانید و جواب بخواهید، مبادا فراموش شود.جوف است، نوشته

دکاظم آقامحم  ١هاما و تمام قوم و خویشان عرض سالم برسانید. جناب آقاخاله ۀهل خانخدمت ا

و آقامحمدعلی آقا را عرض سالم تکبیر برسانید. آقای نایب میرزاعلی خان دعلی و جناب آقامحم

مرحوم  دحسینبه آقامحم ،جاناخوی ،رسانند. اگر زحمت نداردبه جمیع دوستان عرض سالم می

سه تومان  ۀکند و مطالبپرسی میاحوال ٢خان ژاندارمهسالم برسانید و بگویید عبدال بیرزا تراحاج م

 ،ه به ایشان بفرمایید در خصوص چلواردانم چه مطلبی است. البتّکند، دیگر نمیروزه میرا همه

  خان بفرستید که الزم دارند.ه ده زرع به جهت آقای نایب میرزاعلیالبتّ

                                                             
  آقاخاله = پسرخاله. .١
  خان ژاندارم در قم بوده است.عبداله .٢



٣١٧ 
 

آقا  هالکنند. آقا حبیبپرسی میرساند و احوالعرض سالم می ١سراداربراهیم کاروانآقا میرزا ا

ّسالم می ٢دعلی آقامحمعلیرساند و به جناب آقا ماحتمال  :د سالم برسانید و عرض کنیدمجدّ ٣

اجب البته اگر آمد فوری بفرستید که و ،ط شما به جهت حقیر بیایددهد کاغذی از همدان به توسمی

  باید بفرستید: که الزم است که حتماً اشیائی ،جانزیاده زحمتی ندارد. اخوی است.

  جلد ١* مفاوضات 

  جلد ١* بدایع اآلثار 

٤ ه یک جلد* مدنی  

  * ایقان یک جلد 

  یک جلد ٥فرائد* 

  جلد  ١* اشراقات و اقتدارات 

  جلد  ١* اقدس 

  جلد ١* کلمات مکنونه 

  جلد  ١* اشعار میرزا نعیم 

ها را به جان من فوری بفرستید که خیلی الزم بلکه واجب است و ظرف جهت امروز ه اینالبتّ

  الع عرض شد.محض اط .گذردبفرستید که وقت می

٦جار نراقیالتّاس ابن معاونعب   

  

   

                                                             
  ساکن قم. .١
  اله فروغی.حبیب .٢
  محمد فروغی.علی .٣
  منظور رسالۀ مدنیه است. .٤
  در نسخۀ اصل: کرانه .٥
٦.  فرزند فضل ،اس مهدوی نراقیآقای میرزا عبجار ابن مالتّه معاونالحمد مهدی ابن دجواد ابن حاج محم

شمسی از سوی دارایی مرکز به ریاست تفتیش قم  ١٢٩٨سال  ۀ این نامهنویسند بوده است. ه نراقیعبدال
  صورت گرفته است. اریط استاد حاج سید مجتبی غفّ سند توساین بازخوانی  .منصوب گردید



٣١٨ 
 

  ایران سیلندر ۀه ناشری در کارخانال سند قدردانی کارفرما از آقای فضل

  

  ایران سیلندر 

  ل گازسوزیتحت فشار، سیلندر گاز مایع و وسا ظروف ۀسازند

PRESSURIZED CONTAINERS L. P. GAS CYLINDERS AND APPLIANCES 

    ٢٠۵شماره: ، ٣/٥/٥١ مورخه:

      

  ه ناشریالآقای فضل

ه به گزارش سرپرستان کارگاه و سوابق کار شما، با توج

برد کار قسمت شما را در پیش ۀوسیله تالش صمیمانبدین

یم. چون نظافت و انضباط شما ینماکاری تقدیر میمخ

چنین حسن سلوک شما داری از ماشین خود و همدر نگه

نظیر بوده است، لذا با سرپرستان و سایر کارگران بی

های شما کوچک از همکاری ۀوسیله با یک هدیبدین

  .یم. امید است روش کار شما سرمشقی برای سایر کارگران باشدینمار میتشکّ

  شرکت سهامی ایران سیلندر

  مدیر تولید

  ]، [امضا]شرکت سهامی ایران سیلندر[مهر: 

  

  

   



٣١٩ 
 

  ایران سیلندر ۀه ناشری در کارخانال کاری آقای فضل ۀنامتشویق

  

به: آقای ، ١٧/١٢/١٣۵٩تاریخ: ، د – ٣٣۴شماره: ، ایران سیلندر 

  نامهموضوع: تشویق، از: امور اداری، ه ناشریالفضل

  

چنین تائید که طبق گزارش کتبی سرپرست مربوطه و همظر به اینن

ه ناشری) در سال جاری در ساخت المدیر تولید شما (آقای فضل

دار کابین ۀشعله و اجاق سه شعلهای جدیدی از پلوپز تکنمونه

 چنین از اید و همهی از خود نشان دادهابتکار جالب و قابل توج

اید، لذا به عنوان با انضباطی بوده نظر حضور و غیاب هم فرد

نیکی کامل به شما گاز پیکر و قدردانی یک دستگاه اجاقتشکّ

کاری مفیدی با شرکت عالی هم ۀنماید در آینده با همین روحیچنین آرزو میشود، همهدیه داده می

  داشته باشید.    

  امور اداری

  [مهر و امضا]

  

  

  

   



٣٢٠ 
 

  اشری به علّت اعتقاد به دیانت بهائیه نال سند اخراج از کار فضل

  

  ایران سیلندر 

  ل گازسوزیظروف تحت فشار، سیلندر گاز مایع و وسا ۀسازند

PRESSURIZED CONTAINERS L. P. GAS CYLINDERS AND APPLIANCES 

  ٢٣/۵/١٣۶١تاریخ: ، د – ١٢۶٨شماره: 

  

  بسمه تعالی

  ه ناشریالآقای فضل

ها مبنی سازی صنایع و شرکتمحترماً نظر به حکم هیئت پاک

ت بهائی ۀضال ۀبر اخراج کارکنان این شرکت که وابسته به فرق

 ٢٠/۵/۶١وسیله به موجب این حکم از مورخه باشند، بدینمی

شود. با آرزوی به خدمت شما در این شرکت خاتمه داده می

  که خداوند همه را به راه راست هدایت فرماید. این

  امور اداری

  ت:رونوش

  العسازی جهت اطتولید قسمت اجاق ۀدائرــ 

  سازیهیئت پاک ۀالع به پیوست نامامور مالی جهت اطــ 

  الع و سایر اقدامات الزمکارگزینی جهت اطــ 

  برده د نامالع و اقدام در مورد کنترل تردانتظامات جهت اطــ 

  

   



٣٢١ 
 

 ١٣٠٨عروسی مربوط به سال  ۀجهیزی  

 

ۀخانم محبوبی در زمان ازدواجش با ارباب آقا احمد محبوبی. نکتایستهعروسی ش ۀصورت جهیزی 

ها به خط هنوز قیمت ١٣٠٨یعنی حدود سال  ،جالب در این سند تاریخی این است که در آن زمان

  شد.سیاق نوشته می

خط سیاق یا سیاقت یا سیاقی نوعی از خط و روش نگارش است که با آن اهل دفتر و دیوان، 

  نوشتند.ادیر و اوزان را میاعداد، مق

  

  

  

   



٣٢٢ 
 

 تأیید مبلغ خرید و فروش  ‐ه سند ذم  

  

  [سربرگ چاپی: یادداشت ـ هرمز شریفی]

ه بپردازید. از حال اله یزدانی مبلغ هشت تومان از بابت پول گاو  به عمو آقا نعمتالآقای شمس

ملک باغ زهرا من م یک یکنیآقای فردوسی را وکیل مما هر وقت ممکن میشود. ضمناً پاییز، تا 

  شهره را به هر قیمتی در آوردند، شما بخرید و این هشت تومان را در وجه آن ملک حساب کنید.

  شکراله شریفی

  

  

  

  

  

  

   



٣٢٣ 
 

  سند رسید دریافت وجه در ازای فروش یک گاو 

  

٢/٧/١٣١٥  

از بابت پول گاو که بنده از شکرالتوبه مبلغ هشت تومان  ،خواستمآمیرزا می هشمس قاط آسه ال

  ه یزدانی رسید. الجانب نعمتیزدانی به این

  اله یزدانی]اله یزدانی]، [مهر: شمس[مهر: نعمت

  

  

  

   



٣٢٤ 
 

  ه وجدانی به سید رضا جمالی برای فروش بعضی از امالک پدرشان ال دو فرزند فضل ۀناموکالت

  

ه وجدانی و فتحدر این وکالت نامه، ماشاءالد رضا جمالی وکالت میالدهند تا ه وجدانی به سی

ه وجدانی که از نظر جسمانی در آن زمان النسبت به فروش بعضی از امالک پدرشان جناب فضل

های پدر را وسیله آقا سید رضا جمالی قرضچندان حال مساعدی نداشت، اقدام نماید تا بدین

  .خانم  بدهدحاجیهپرداخته و مابقی مبلغ را نیز  به مادرشان 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



٣٢٥ 
 

  ه یزدانیال شمس ۀنامتصویر شناس

  

نامه، قید شدن جالب در این شناس ۀنکت دهد.اله یزدانی را نشان میشمس ۀنامشناس ،این سند

قید شده » بهائی«ه یزدانی الکه در این سند، در قسمت مذهب، مذهب شمس استمذهب افراد 

  :است

  

  

   



٣٢٦ 
 

  اموال حاج خلیل به سه پسر خود ۀامنتقسیم

  

ه نرفت تا حاجی شوددخلیل هیچگاه به مکّمحم، د شد، طبق ولی چون او در روز عید قدیر متول

رسوم او را حاجی خلیل نامیدند. در این سند حاجی خلیل اموال و دارایی خود را بین سه پسر خود  

 ۀنامت در این تقسیمجالب و حائز اهمی ۀنکتکند. ه تقسیم میاله و رحمتالعبدالحسین، شمس

  است.های او مشهود دخلیل است که از داراییزیستی محماموال،  ساده

  

  

  

   



٣٢٧ 
 

  د در زمان قدیمتبرگ داد و س ۀنمون

نبات در یک هدخلیل و عممحم  ،دارد ١٣٢٢در این سند که نشان از یک داد و ستد در  در سال 

  باشند.ه یزدانی پسر آنها به عنوان خریدار در طرف دیگر معامله میالسو به عنوان فروشنده و شمس

  

  

    



٣٢٨ 
 

  یلس شورای ملّ خان ده کردی به مجلطان و کرمالس شکایت رعایای جاسب از صمصام

  

به تاریخ ، ١ :دوسیه ،١٢ :، کارتن١٣٠٩ :کتاب ثبت ۀنمر ،مجلس شورای ملّی[آرم شیر و خورشید]، 

  ١ ]١٢٩٤ اردیبهشت ٢١برابر با [ ١٣٣٣ ۀاالخر سنشهر جمادی ٢٧

  داخله ۀوزارت جلیل

خان لطان و کرمالسهای صمصامعدالتیجمعی از رعایای جاسب شرحی مبنی بر شکایت از بی

حسین و محبوس نمودن چند آنها از رعایا و نهب و خسارات وارده از نایب یهاردی و مأخوذیکُده

به در کاشان و مطالرا نفر از رعایا 

داشتن مبلغی برای استخالص 

اند که آنها به مجلس اظهار داشته

مدّتی است در این باب به 

ات ه تشکیتضیمقامات مق

تا کنون قراری در  ،اندنموده

اموال استرداد وجوه مأخوذه و 

استخالص محبوسین منهوبه و 

سواد عرض  .نشده استداده آنها 

مالحظه و در  اًلفّ راحال آنها 

ه به طوری که البتّ ،تصورت صح

آسایش  ، موجباتدنمقتضی میدان

  ساخت.لع خواهند مجلس را مط ،هجنتی و ازو رفع مشکالت آنها را فراهم نمایند 

  امضاء

  

  ه ارکانهال دشی ،یت وکالی محترم مجلس شورای ملّأمقام منیع هی

                                                             
  ر در پاورقی، اصالح شد.اشتباهاتی در بازخوانی سند وجود داشت که بدون تذکّ  .١



٣٢٩ 
 

  ١داشت رعایای جاسبعرضه

پس از حرکت دادن هفتاد و سه نفر از  

جاسب به حکم محمودخان  ۀبعقراء س

ژاندارمری به  ۀلطان و قوالسصمصام

کردی به جهت خان دهسرکردگی کرم

الحسین کاشی و گرفتن دویست و نایب

ت جاسب که ده تومان پول از رعی

خان صد و شصت تومان آن را کرمیک

 قبض و آن را بی ۀقبضی داده و بقی

خان از کامون فرار نموده و به کرم

ای ی خلق کامون عدّههمراه

های جاسب را سوارهای تفنگچی

حسین کاشی اسیر نموده و نایب

بعضی را هدف تیر نموده به کاشان 

   .انداند و زنجیر و حبس نمودهبرده

ای موقتاً از جاسب وارد قم لذا عدّه

کثیری را در قم و طهران  ۀشده و عدّ

او و  ٢هذپنج هزار تومان مأخو ،حمودخانی از اعمال مم و متشکّت پنج ماه است متظلّبه مدّ

های کاشان و غارت نمودن دوائر دولتی قم در باب اسیری ۀدر کلی اند تماماًنمودهگماشتگانش می

ه نموده جاسبی که به جهت حفظ ناموس و جان خودشان تهی  ۀچهار هزار تومان تفنگ و قورخان

تا کنون  ،م و عرض و عریضه به تهرانتظلّت مدید خان گرفته در این مدّبودند، دیونی که کرم

ت بیچاره نرسیده و جوابی که به ما یک از ادارات داد بسیاری مورد دولت به فریاد این رعیهیچ

                                                             
رسد در بازخوانی سند، اشتباهاتی وجود داشته باشد، اما چون عکسی که از سند هست، ناخوانا است، لذا به نظر می .١

  امکان برطرف نمودن اشتباهات نیز میسر نیست.
  در نسخۀ اصل: مأخوضه. .٢



٣٣٠ 
 

خان جاسبی و پولی که کرم ۀحسین و اسیری و تفنگ و قورخاندهند، آن است که در عمل نایبمی

که ایم و با اینبه ادارات تهران عریضه کردههای عدیده هم به ما مربوط نیست و عریضه ،گرفته

ت اهنوز جوابی نیامده کجا دولت و ادار ،نمایندنماییم و میم میشصت نفر از ما در تهران تظلّ

مات و ت بیچاره و اتباع آنها را چرا از این همه تظلّآورند. رعیچیزی را که ابداً به یاد نمی

   .تهای رعیخرابیجات و خانهعریضه

اال نایب کاشی چند نفر از اسیرهای جاسب را که از جاسب به ضرب شالق و چوب و زنجیر و ح

یک نفر از نوکرهای خودش به جاسب  ،اندت گرسنگی و تشنگی مشرف به موت شدهحبس و شدّ

رو که چهار صد تومان پول جریمه و یک ۀفرستاده و بقیصد تومان پول آنها را نگه داشته به عنوان گ

همین است آزادی  ؟١پرستیعبعد آنها را رها نمایند. همین است نو ،در جاسب بروند بدهند مخارج

   ؟پروریتحامیان دولت وطن خواهی و همین است طریقه دولت و رعی ؟نو تمدّ

گیرند و هر هزار تومان مخارج و پس چرا مالیات از ما می ،اگر دولت نیست و هرج و مرج هست

آورند و اگر دولت ار تومان نوکرهای دیوانی و ادارات بر ما وارد میعوارض و جریمه چهار هز

گویید و اگر می ؟رسندیدهند و به فریاد رعیت نمت نمیعرایض رعیه پس چرا گوش ب ،هست

چرا حکم  ،روز حاکم ما بودهحکم رفتن هر یک از طرف دولت به حضرات، پس محمودخان که آن

خان بود از کدام نگچی راه انداخت و حکمی در دست کرمداد ژاندارم چرا به ضرب شالق تف

  دولت بود که پول و تفنگچی از ما گرفت و اکثر اینها همه از طرف دولت بود. 

های ما دهند و اسیریقبض به ما نمی ،خان گرفتهغیرت او، او که حاال دیگر پولی که کرمه حاشا ب

گیرند و رفع ما را از او پس نمی ۀو قورخان هانمایند و تفنگحسین خالص نمیرا از چنگ نایب

نمایند. اگر به غیرت دولت بر نخورد از هزارها مالیات می ۀکنند و باز هم مطالبحسین نمیجرم نایب

حسین گرفتار و کشته شده و با گرسنگی خواهیم مرد، یا فرارًا ت نقلی نیست یا به چنگال نایبرعی

حسین که به نماییم یک نفر نوکرهای نایبت عرض میبه قسمت دیگری خواهیم رفت. راپور

                                                             
  در نسخۀ اصل: نوپرستی. .١
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یا  ،سواد آن راپورت در جوف است .حسین که بیا به جاسبراپورتی داده به نایب ،جاسب آمده

  ١دهیم یا تکلیف ماها را معلوم بفرمایند. دولت تفنگ به ما بدهند قبض می

  کمیسیون عرایض

   ٣٣االخر  جمادی ٢٣

  

  

                                                             
بابت  )خانهفرزند امرال(اقی اکبر رزّجناب آقای علی ،تاریخ جاسبق بزرگ از محقّ ،سایت سیارونوب[ .١

  ].نمایدی مینقدردا ،ساله و ارزشمند مربوط به قطره ای از تاریخ کُهن شهر جاسب ١٠۵بازخوانی این سند 
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