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 نگاران جاسبتاریخ

 

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

 اند، عبارتند از:فعّالیتی نمودهحال نوشتن هستند. کسانی که در این زمینه 

ها که از قدمای احبّای اولیه و از ملّاکین بود و مدّتی علی جاسبی، بزرگ خاندان یزدانی* مشهدی حسن

 ملک خسروی در ضمن آن زمان را به گفتۀ امریۀ الحکومه خدمت کرد، وقایع اولیۀنیز به عنوان نایب

 تحریر و ترقیم درآورد.  آثار امری موجود بوده، به رشتۀ ای که در محفظۀجزوه

تاریخ جاسب در مجلّدات ظهورالحق به کمک محمّدعلی روحانی )به عنوان  ل مازندرانی در بارۀ* فاض

 منبع و مأخذ اطّالعات خود( به بسیاری از وقایع به طور مختصر اشاره کرد.

 اللّه مهاجر وقایع فراوانی را نگاشت.* ذبیح

رضا جاسبی را رح حال ملّا غالممحمّد رفرف ش* علی

 به تفصیل به رشته تحریر در آورد. 

 اللّه رضوانی کتاب شمس تابان را نوشت. * شمس

، یادآور «شخص فاضلِ پُرمایه»اکبر رزّاقی، * علی

 بسیاری از خاطرات بود.

* جناب عسلی جاسبی از طریق نظم و نثر زندگی 

و  ه  تصویر کشیداهالی را از هر طبقه و طایفه ب روزمرۀ

کوش برد مخاطبان را به میان این مردم ساده و سخت

و بسیاری از یادها و یادبودها را از خود به یادگار 

 گذاشت. 

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

 داد. 

 جا نوشت.قان( و سرگذشت و سرنوشت احبّای آن* عشرت نوروزی از اوضاع زادگاه خود )وسقون

 اکبر رزّاقی و سیّد ابوالفضل جمالیعلی
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 امر پرداخت و با نظمی خاص * جناب مصطفی یزدانی با تمجید و تحسین، به شرح حال احبّای اولیۀ

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

 مگی این افراد به وضوح نشان دادند که:یاد آنان زنده و جاوید خواهد ماند و ه

 1حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد         زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است

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 یک بر 

 جهل، خرافات خلق را نتیجۀ شمرد و اعمال سیئۀ

 و تقلید از علمای رسوم عصر دانست. 

و  جاسب چنین، افراد بسیاری اشعاری دربارۀهم

رضا جاسبی، اند، مانند غالمجاسبیان سروده

علی رفیعی، مصطفی یزدانی، دکتر پرویز سلطان

روحانی و ... تمامی آنان که نوشتند و سرودند و 

ذکر خاطرات کردند، فقط و فقط به خاطر عشق 

و عالقه و دلبستگی که به آئین و محلّ زادگاهشان 

ارزشمند را از خود به جای گذاشتند، بدون هیچ چشم داشت به  داشتند، این کار را کردند و این آثار

 پاداشی و یا توقع اجر و مزدی.

 2بزرگان و با دانش آزادگان            نوشتند یکسر همه رایگان

                                                           
 پروین اعتصامی. 1.
 فردوسی. 2.
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دانستند، که ننوشتند و نسرودند، ضمائر قلبی و خاطرات امری را که بهترین لحظات زندگی خود میو آنان

گرفتند که:  های بعدی سپردند و در آخر نتیجهنسل بارها گفتند و بدین وسیله به سینۀگفتند و گفتند و 

آنان نشان دادند که نه تنها از بال گریزان نیستند که همانند موالیشان «. این اصحاب را بال فنا نکند»

  1.«ر بر آرنداالرباب سو اگر در تراب مستور شوند، از جیب رحمت رب« ]...[ به دعا بال را طالبند»

زدند، آنان که تلخی روزگار دیده، سرد و گرم دنیا چشیده، از زعمای قوم بوده و حرفی بدون سند نمی

بعد از ذکر خاطرات گذشته، ناگهان به شور و شوق آمده دست را بلند کرده، پای را به زمین کوبیده و 

ز از کار بیهوده بردارید و خیال خام ا گران گفتند: یا دستخطاب به تمام مخالفان و بدخواهان و توطئه

 و به یقین مبین بدانید که: 2«موتوا بغیظکم ثم بحسدکم ثم بکفرکم»سر بیرون کنید  یا 

 3عالم دوام ما  که دلش زنده شد به عشق         ثبت است بر جریدۀهرگز نمیرد آن

 

 تــــــابـــش آفتــاببناهـای آبـــاد گـــردد خــراب         ز بــــاران و از 

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

 کشان         که کـــردم در این نامه زیشان نشانهمـه نامــداران و گــردن

 4همـه مــــــرده از روزگـار دراز          شـد از گفت من نامشان زنده باز 

 

  

                                                           
 اشاره به مطالب لوح شّکرشکن، از الواح حضرت بهاءاللّه. 1.
 (.12۱سورة القلم، حضرت بهاءاللّه )رسالۀ تسبیح و تحلیل، صفحۀ  2.
 حافظ 3.
 فردوسی. 4.
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 گفتارپیش

 

رو، مردی باتقوی، آرام، مهربان و بخشنده است. او بنا به عالقۀ مصطفی یزدانی، مؤلّف کتاب پیش

ر گردن بچنین بر اساس دینی که بسیاری که نسبت به جغرافیا و ساکنان محلّ تولّد خود داشته و هم

 ان جاسب پرداخته است.بهایینموده، به تدوین شرح احوال تعداد قابل توجّهی از احساس میخویش 

تاب، و از مفاد مندرج در کاو در تهیّه و تدوین این کتاب، چندین سال به تحقیق و بررسی مشغول بوده 

 های شخصی اوست. ها و شنیدهشود که قسمت قابل توجّه این مطالب، دیدهروشن می

موده ده، امّا سعی خود را نکرنگاری را در جایی تحصیل ناریخکه مؤلّف راه و رسم نویسندگی و تاینبا 

تا آنچه به نظرش الزم به ثبت بوده، گردآوری و تصنیف نماید. صفاتی که از مؤلّف در ابتدای کالم یاد 

ی برای عبّاس اردانشد، در میان خطوط این کتاب به خوبی پیدا و آشکار است. در شرح حالی که او 

اوّل وضو گرفتم و بعد دعا و مناجات خواندم تا مبادا »برای نوشتن این مطالب تهیّه نموده، آورده که 

ه عفو ها و توصیه بها و فراموش کردن بدیتالش مضاعف او در ثبت خوبی«. ربطی بنویسممطلب بی

کند. یت اخالقی نویسنده را نمایان مو بخشش، گذشته از ثبت حقایق و وقایع، بیش از هر چیز خصوصیّا

گرایی افراطی داشته باشد، حاکی تمجیدهای فراوان او از جاسب و جاسبیان، بیش از آنچه بوی وطن

از  «قدرشناسی»نماید. از روح لطیفی است که فضای پرورش دهندۀ خودش را تشریح و توصیف می

وفاداری و مهربانی به  شان درسهای سادهگیبزرگان و قدمای جاسب، از پیرمردان و پیرزنانی که زند

 ترین خصلت بارز این کتاب است.  مؤلّف آموخته، مهمّ 

های قدیمی، دیگر مخاطب را به نصایح اخالقی در این زمان معموالً در متون تاریخی، برخالف نوشته

ان هاییبکه زندگی از آن ها، پسکنند. امّا در میان سطور این کتاب، در بسیاری از شرح احوالمتدکّر نمی

ت کاری، خوبی اتّحاد، اهمیّ وفایی دنیا، لزوم درستنوشته شده، به اقتضای سخن، مؤلّف در باب بی

چنین محبّت و ... مطالبی نوشته و خوانندۀ اثرش را به انواع نصایح و تذکّرات، متذکّر داشته است. هم
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ها و را که ذکر نموده، او را به انواع صفت جا که مؤلّف قلبی مهربان دارد، نام هر شخصیاز آن

دارد که  ف ارتباطها ستوده است. به کار بردن این همه صفت در بارۀ افراد، به تعلّق خاطر مؤلّفضیلت

 ها دیده و ثبت نموده است. ها را در انساندیدۀ مهربان او، همۀ خوبی

مایۀ اصلی رت نشد و بسیار تالش شد که جانگونه موارد مبادگر چه در ویراستاری این اثر، به حذف این

که گاه ها برقرار و باقی بماند، امّا به دلیل آنات نویسنده یا اصطالحاتی که به کار برده، در نوشتهادبیّ

قواعد نویسندگی و ادبی در متن رعایت نشده، تغییراتی در ادبیات و جمالت و کلمات این نوشته وارد 

از دست رفته و مطالب، ترتیب تاریخی خود  «زمان»قلبیِ نویسنده،  گشت. گاهی در حجم احساسات

اند. گاهی به اقتضای به میان آمدن نام کسی، رشتۀ کالم از سمت نفر اصلی، به سوی را از دست داده

 دیگر رفته و ... و ساختار نوشته دچار خدشه و آسیب شده است. 

. به عنوان مثال، مؤلّف در اکثر موارد، وقایع را در د که اصالحاتی در متن صورت بگیردشبنابراین الزم 

ا تزمان حال روایت کرده و ناگهان در متن، افعال را ماضی به کار برده است. در ویراستاری سعی شد 

د و افعال بسیاری تغییر کر ،و به همین خاطر بیان گرددبه زمان ماضی  هاروایتجایی که ممکن است، 

ی در اچنین سعی شد تا مطالب حاشیهت و جمالت نیز اصالح شدند. همبه همین اقتضا، گاهی کلما

 ها، به پاورقی منتقل شود و موارد تکراری، حذف گردد.بین شرح حال

ود در جاهایی ب« جناب»و « آقای»، «خانم»از تغییرات دیگری که در متن داده شد، برداشتن کلمات 

ان، ابتدای نام بسیاری از کسکه نام کامل شخص ذکر شده بود. مؤلّف بنا به احترام نوشتاری خود، در 

 دست، برای یکبود در بارۀ همۀ افراد جاری نشده امّا چون این کار به طور مساوی اظ را آورده،لفا آن

ی از جلوی اسام توأمان ذکر شده بود، کلمات مزبوری شدن متن، هر جا که اسم کوچک و فامیلی کس

متن  به ذکر اسم کوچک او در عد از معرّفی کلّی شخص اصلی، اغلب، برداشته شد. در این ویراستاریب

رتیب ت ها برای اصالحاکتفا شده است. امّا با وجود همۀ تغییرات ادبی و یا جا به جا کردن پاراگراف

 ت که متن، شکل بازنویسی پیدا نکند و اصالت خود را داشته باشد.زمانی یا موضوعی، سعی شده اس
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های تهیّه شده، دارای ترتیب خاصّی نیستند. برای سهولت پیدا کردن نام کسانی حالکه شرحدیگر آن

که شرح احوالشان در این کتاب آمده، فهرستی نیز بر اساس ترتیب الفبایی فامیلی تهیّه شده تا کار 

وشته شده: نالفبایی، اگر در این فهرست به طور مثال  تر باشد.ق برای خوانندگان راحتمطالعه یا تحقی

را  «قاسمیابوالمحمّدعلی »بدان معناست که شرح حال  «12شمارۀ    ←ابوالقاسمی، محمّدعلی  »

 یافت.  12ها در شمارۀ حالتوان در فهرست شرحمی

ی یگرد پردازد، حاوی مطالبمردان و زنان جاسب میکه به تشریح زندگی رو عالوه بر اینکتاب پیش

 مثالً اطّالعات خوبی در اینکند. کمک می بهاییست که به شناخت ما در فهم ساز و کار جامعۀ نیز ه

ه بآباد، اسفندیارخانی، کروس و ...( )خانینشین اطراف طهران توان در بارۀ روستاهای بهاییاثر می

روستای یک  وضعیّت خورد،ی که در این کتاب به چشم میمهمّل یکی از مسائامّا دست آورد. 

های مندرج در این کتای نشین مانند جاسب در زمان وقوع انقالب اسالمی است. شرح حالبهایی

تن چنین داشبه دلیل داشتن جنس تربیت خاصّ خود و هم بهاییحاوی این واقعیّت است که جامعۀ 

ها، ترین شرایط را پشت سر گذاشته و از دل سختیسازد تا سختر میان را قادبهاییساختارهای درونی، 

 ای قوی بسازند. های خود را سامان بدهند و باز جامعهزندگی

هایی ساده و آرام که توانستند بار سنگین ظلم و ستم را بر همّت مصطفی یزدانی در توصیف زندگی آدم

 تودنی است.دوش بکشند و آن را به صلح و سالم تبدیل کنند، س

 ناشر

 1441پاییز 
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 بر اساس ترتیب الفباییِ ها شرح حال فهرست

کسانی که شرح احوالشان در این کتاب آمده 

 :است

 

  12شمارۀ    ←ابوالقاسمی، محمّدعلی  

  68شمارۀ    ←ابونور، رخشنده  

  11شمارۀ    ←ادیبی، طلعت  

  31شمارۀ    ←اردانی، عبّاس  

  14شمارۀ    ←اردستانی، مرحمت  

  36شمارۀ    ←ارشدی، جواد  

  61شمارۀ    ←اسماعیلی، اسماعیل  

  16شمارۀ    ←ناز  اسماعیلی، خانم

  4شمارۀ    ←اسماعیلی، عبدالله 

  12شمارۀ    ←اسماعیلی، گوهر  

  11شمارۀ    ←اسماعیلی ماشاءالله  

  48شمارۀ    ←اعالیی، ایران  

  21شمارۀ    ←اعالیی، بشری  

  28شمارۀ    ←الله  اعالیی، حبیب

  6شمارۀ    ←اعالیی، روحی  

  48شمارۀ    ←اعالیی شمسی  

  28شمارۀ    ←اعالیی، عبدالله  

  46شمارۀ    ←الله  اعالیی، عنایت

  41شمارۀ    ←امجدی، عبدالله  

 

  2شمارۀ    ←پژو، رضوان 

  38شمارۀ    ←الله  توکّلی، ذبیح

 

  86شمارۀ    ←حسینی، علی  

  18شمارۀ    ←حیاتی، شهناز  

  1شمارۀ    ←فکران، بهیّه خوش

  44شمارۀ    ←الله  فکران، لطفخوش

 

  31شمارۀ    ←قلی  رجب/ رجبی، وهب

  64شمارۀ    ←خانم  رزّاقی، حاجیه

  41شمارۀ    ←رزّاقی، مولود  

  16شمارۀ    ←رضوانی، حسین  

  88شمارۀ    ←الله  رضوانی، روح

  28شمارۀ    ←الله  رضوانی، شمس

  13شمارۀ    ←رضوانی، منوّر  

  88شمارۀ    ←الله  رضوانی، نعمت

  82شمارۀ    ←نی، یدالله  رضوا

  24شمارۀ    ←علی  رفیعی، سلطان
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  3شمارۀ    ←روحانی، قدسیّه 

  41شمارۀ    ←روحانی، محمّدعلی  

  13شمارۀ    ←زمانی، شرافت  

  6شمارۀ    ←الله  زمانی، عزّت

 

  2شمارۀ    ←شریفی، ماشاءالله 

  81شمارۀ    ←شریفی، ناصر  

  1شمارۀ    ←شریفی، هرمز  

  21شمارۀ    ←شیرازی، امیر  

  23شمارۀ    ←عبّاس  شیرازی، غالم

 

  68شمارۀ    ←صادقی، عبدالکریم  

 

  18شمارۀ    ←عبدی، سیما  

  63شمارۀ    ←الدّین  عظیمی، شمس

  16شمارۀ    ←عقیلی، قمر  

  31شمارۀ    ←غفّاری، جمال  

 

  38شمارۀ    ←الله  فردوسی، فتح
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 ناصری مرصّع

 

ه ف بخانم، معروناصری )فرزند محمّدعلی و سلطان نویسم. مرصّعراجع به خانمی شیرزن و دلیر می

اللّه رضوانی ازدواج نمود و ثمرۀ زندگی او یک پسر به نام علی نعمت جوجون قمی( در جوانی با

با مهین محمودی ازدواج نمود و ثمرۀ ازدواج  علیبسیار مردی مؤمن و باادب بود.  رضوانی شد که

آنها دو اوالد شد که دختر او صعود نمود و پسر ایشان در آمریکا ساکن است. علی رضوانی در ارتش 

گر اش مانند دیخاطر عقیده مانی که به درجۀ سرگردی رسید، اوایل انقالب از کار بهکرد و زخدمت می

 اخراج گردید. احبّا

ین حسرضا نراقی که مباشر غالمغالم بابعد مرصّع ناصری در همان جوانی از همسر خود جدا گردید و 

ی دینی را برا لیو ،باابهّتزبان و رضا مردی قدبلند و خوشنراقی در احمدآباد بود، ازدواج کرد. غالم

 رفت مورد احترام بود. ها و هر جایی که می. در ژاندارمریخود اختیار نکرده بود

ه کهای حشمت، پری، پروانه و هوشنگ به دنیا آورد. با این، از این ازدواج چهار فرزند به ناممرصّع

ده بیشتر نبودند، با این وجود، او همۀ سه یا چهار خانوا جا احبّاقۀ مهاجرتی بود و در آناحمدآباد منط

اوالد را طبق تعالیم امری تربیت نمود و هر کدام از دیگری بهتر بوده و هستند و همسرش نیز سدّ راه او 

دشت  های احمدآباد که مشرف بهنظیر بود. در طبقۀ باالی ساختمانی بیو کدبانوی دارخانه نبود. مرصّع

سفرۀ ر سخانۀ آنها خانۀ اشرافی بود و  ها هنوز پابرجاست.ساختمان ینکرد و اوسیعی بود، زندگی می

آنها مملوّ از مهمان چه فامیل و چه دوست. از جاسب هم که مردم به دلیجان یا آب گرم و محلّات 

 کردند.جا اطراق میرفتند، شبی را در آنمی

اللّه ناصری ازدواج نمود و در کروگان برای ازدواج او چنان نجات لین دختر او حشمت بود که بااوّ

ها علی در محلّۀ باال، دو شبانه روز مطربجشنی برپا شد که نظیر نداشت. در حیاط خانۀ مشهدی حسن

ند. کردبردند، تیر هوایی شلّیک مینواختند و در مسیر که عروس و داماد را میکه نراقی بودند، می

کردند. ثمرۀ این ها مثل یک عضو خانواده شرکت میدر این جشن بهاییها که مسلمان و خوشا آن روز
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شهناز و مهناز بود. مهناز پزشک است و در خارج از ایران زندگی  ،های محمّددواج سه اوالد به ناماز

 نماید. می

رد که سیّده نساء( ازدواج ک اللّه نصراللّهی )فرزند سیّد عبّاس وفضل، پری بود که با مرصّع دوّمین اوالد

ثمرۀ ازدواج آنها دو پسر به نام پیمان و نوربخش است که پس از صعود پدر، به اتّفاق مادر در خارج 

اللّه نصراللّهی، فاضلی ارجمند بود که نظیر آن شخص کمتر یافت فضلکنند. ناگفته نماند ندگی میز

 شد.می

اللّه معتقدی ازدواج کرد و دارای یک فرزند به نام ژینوس عاعش، پروانه بود که با صّعسوّمین اوالد مر

های رایکا و تینا است که زاده گردید. ژینوس هم دارای دو اوالد به نامشد که همسر آقای رسول

که در . خدا به پروانه هوش و ذکاوت خاصّی داده بود، زیرا با اینهستندای آرام و آراسته خانواده

چنین خداوند حنجرۀ چنانی نبود، آثار و الواح زیادی حفظ نموده بود. همآناحمدآباد کالس درس 

نشین دعا و مناجات ای، بزرگ یا کوچک، با لحنی ملیح و دلبه او داده بود که در هر جلسهیی طال

هایی را که او خوانده است، داشته باشند. خوشابه حال این خواند. شاید بعضی صدای مناجاتمی

در خارج ساکن است، ولی دختر و  هایی عطا کرده است. اوچنین نعمتداوند به آنها عزیزان که خ

 دامادش در ایران هستند. 

 اوالد به نام های ، هوشنگ نراقی بود که با فهیمه توسّلی ازدواج نمود و دارای دوچهارمین اوالد مرصّع

 برند. د که در خارج به سر مینوید و نیما ش

رضا گذاشتند. غالمنهایت به والدین احترام میاوالد ارزش قائل بودند و آنها هم بیوالدین مذکور برای 

های سالمی تحویل اجتماع داده که همه مهربان و وفادار هستند، نراقی وقتی دیده بود که همسرش بچّه

ک امن را خ بهاییبه آنها وصیّت کرد و خواهش نمود که وقتی من از عالم رفتم طبق آئین و دستور 

خواهم بود.  ترکنید و برایم دعا و مناجات بخوانید و اگر چنین کاری بکنید، از شما راضی هستم، راضی

آباد به خاک سپردند و پذیرایی کامل نمودند و دعا و مناجات خواندند بعد از صعودش، او را در خاتون

ود ای بسیار نورانی داشت، صعههم که چهر و جلسۀ تذکّر برای او برقرار گردید. بعد از چند سال مرصّع

 نمود و برای او هم با احترام خاصّ مراسم برگزار نمودند.
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رویم این دنیا دوام و بقایی ندارد. اگر قدبلند یا قدکوتاه، ثروتمند یا فقیر باشیم، وقتی از این عالم می

ات و سرگذشت ماند. خاطرایم، میها و خدمات خیری که انجام دادهفقط خاطرات شیرین و محبّت

اگر خوب زندگی کنیم، حسود  وند که این دنیا بسیار زیباست،شها و اقوام، به ما یادآور میشهریهم

باید  چیست؟ مانایم و وظیفهدنیا آمده آزار نباشیم و بدانیم به چه دلیل بهنباشیم، خسیس نباشیم، مردم

کس را زیبا ببینیم. چیز و همهباشیم. همهگزار و شاکر های خداوند را که به ما داده سپاسهمۀ نعمت

رویم. خوشابه حال کسانی که ایم و لخت از دنیا میزشت و بد اصالً وجود ندارد. لخت به دنیا آمده

ه ای را لباس بای را سیر و برهنهاند، گرسنهنوع یاری رساندهدست خود را از ظلم کوتاه کرده و به هم

 گزار شاد. اند. روح این عزیزان خدمتستهاند و دلی را هرگز نشکتن کرده
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 ماشاءاللّه شریفی و رضوان پژو

 

آباد به دنیا آمد. همراه پدر و مادر و برادر در نوجوانی به در خانی 131۱ماشاءاللّه شریفی در سال 

 جا ساکن بود. آباد گروس رفت و تا زمانی که ازدواج کرد، آنحسین

نندۀ نامۀ همگانی گرفت و راکار خیلی نادرند. گواهیکشی و پشتزحمت مردمی به این سادگی و به این

کردند برد. بسیاری از سادگی او سوء استفاده میآباد و اطراف ایوانکی را میکامیون شد. بارهای حسین

نصراللّه امینی رانندۀ  آباد منزلی ساخت و در خدمتیدر خان 13۱۱دادند. او در سال و حقّ او را نمی

ون قسمتی کرد و چاکتور شد. وانتی بود که باید بارها را به میدان ببرند و او از صبح تا شب کار میتر

ه خسته فرمود: ماشاءاللّکرد. جناب امینی به او میبود، بیشتر کار می بهاییها متعلّق به جامعۀ از زمین

ین دهم و از اکه انجام می گفت: این کاری راهستی، زودتر به خانه پیش همسر و فرزندت برگرد. می

آباد یکه در خانشود. کمتر جاسبی هست توانم به امر خدمت کنم، هرگز باعث خستگی من نمیراه می

 آباد طال است. ق نشده باشد، چون خاک خانیو موفّ کار کرده

که اوالد دختر شدند.اوّلی به نام ناهید، همسر جمشید یزدانی بود  ۱آقای شریفی و همسرش دارای 

تر و صاحب دو اوالد شد و اآلن در آمریکاساکن است. دومین دختر به نام شکوه که از همه باهوش

، ستارۀ اللّه اسماعیلی جاسبی ازدواج نمود. شکوهتر بود، استاد انگلیسی بود و با فضلخواندرس

ن در هم اکنودرخشانی بود که در طهران ساکن بود و بعد به کرج رفت و مصدر خدمات بسیاری شد و 

های فرزانه و فریمهر به اتّفاق اوالد دارد. دو فرزند دیگر آقای شریفی، به نام 2آمریکا ساکن است و 

 ، در آمریکا ساکن هستند.مادر زیر پوشش شکوه

می آید، به طوری که ماشین خانماشاءاللّه شریفی بسیار سالم و پاک بود. روزی باران و برف زیادی می

دهد. کند و ماشین را نجات میخواهد. او کمک میرود و از ماشاءاللّه کمک میرو میدر گل و الی ف

گیرد کند و به ناچار میدهد که او قبول نمیآن خانم با اصرار زیاد مبلغی به عنوان حقّ زحمت به او می

م؟ را چه کن گوید: این تراکتور برای امر و جامعه است و این پولرود و میو به خدمت آقای امینی می

رود دو عدد ظرف کند و میهایت بخر. امّا او قبول نمیگوید: یک کادویی برای بچّهآقای امینی می
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خرد. ببینید ایمان خالص و تشخیص حالل و حرام نزد افراد چگونه است. آیا گریس برای تراکتور می

 چنین آدمی جایش در بهشت نیست؟

متری تقسیم نمودند، دیگر  124را خُرد کردند و به قطعات  بعد از انقالب وقتی امالک شرکت امناء

کرد. در کشاورزی نبود و همۀ این امالک هم مصادره گردید. ماشاءاللّه ماشینی خرید و با آن کار می

های میوه را در جا ساختمانی ساخت و انواع و اقسام درختطاووسیۀ کرج زمین بزرگی خرید و در آن

 خوبی برای کشاورزان و باغداران بود.جا کاشت و راهنمای آن

بارها در هنگام نماز و دعا و مناجات او را دیده بودم. چهرۀ او سفید بود و قدّی بلند و هیکلی برازنده 

سرطان و دیگر بردم. متأسفانه او به مرض شد که لذّت میاش دیده میداشت. چنان نوری در چهره

: به گفتگفتیم: احوالت چطور است؟ میرفتیم، میاو میبارها که به مالقات  ها دچار شد.مریضی

خدای خودم و تمام  گفت: ازام و در بیمارستان به عشق موالی خود امیدوار. میفضل حقّ هنوز زنده

ست، گفتیم: وظیفه امی ؟آییداید و از راه دور به مالقات من میراضیم، چرا زحمت کشیده فامیل و احبّا

و صعود نمود بریم. ایم. چهرۀ نورانی و تابناک و دوست داشتنی او را هرگز از یاد نمیتو فامیلی باید بیای

و در گلستان خاوران به خاک سپرده شد. این دریای مهر و صفا و صداقت و پاکی، گلی معطّر و زیبا 

 که نامش به نکویی ببرند.بود که اآلن روحش ناظر به ما است. هرگز نمرده است آن
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 علی ناصری(روحانی )همسر کاظم قدسیّه

 

ای که از کودکی در خانه ی در کروگان جاسب ازدواج نمودوقت ،علی روحانیدمحمّ دختر ارشد ،هقدسیّ

هم از پدربزرگ خود  از پدر و هم ارث  ،و نمو کرده بود. از نظر معنوی وفور نعمت رشدبا بزرگ و 

بود که پیرو حضرت بهاءالله باید همیشه در طول عمر  و دریافتها خوب فهمیده . امّرضا برده بودآغالم

 .بدهد بهایی ۀصالح تحویل جامع اشد. خداوند او را مبعوث کرد که چندین اوالدقانع، شاکر و صابر ب

ی و صبوری و استقامت را هدیه کرده بود که یک عمر چون کوه با مشکالت روبرو به او شکیبای خداوند

ه توان چگونخلق جاسب و اقوام یاد داد که می ۀد و به هموه و زاری ننموای نکرد و شکو گالیهگردید 

ک داد. خداوند هشت اوالد کش تربیت کرد و تحویل جمال مبارچندین اوالد مؤمن و مظلوم و زحمت

 عنایت فرمود: علی و اوبه کاظم

 الله یزدانیرحمت همسر مسی،ش .1

 سیّد رضا جمالی همسر ملکی، .2

 الله هاشمیهمسر سیّد حبیب ،بشری .3

 الله زمانیتهمسر عزّ  روحی، .4

 اسماعیل اسماعیلی همسر ایران، .1

 اسماعیلی تهمسر عزّ  ،یالله اعالیعنایت .8

 همسر رفعت ابراهیمی ،اعالیی اللهحبیب .8

 همسر وجیهه رهاوی یزدی ،اعالیی عبدالله .6

ه در کالزم است تا ببینیم وف صبور و رؤ دگی یک زن مؤمنه، موقنه، وفادار،ر در زنق و تفکّقدری تعمّ

شاکر و دعاگوی  ولی ،ها دست و پنجه نرم کردو رنج هادرد ها،ها، داغندگی با چه مصیبتطول ز

میان پروردگار عال ،در عالم بعد ،کارددر این عالم ب یهر بذرهر کس، که  و اعتقاد داشت پروردگار بود

کند و هر بذری می ، رشد و نمودر این جهان فانی همشده اشته دهد و بذر کعلوّ درجات را به انسان می

درخشانی در اطراف و اکناف عالم  ستارۀ ،رود انسان و د. هر یک از زادشودرختی تنومند و پر ثمر می
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ها و عذاب هارنج ا،هبرد و پاداش طاقتکند، لذّت میاز عالم باال مشاهده می هشود که وقتی قدسیّمی

ن در که اآل هتاج افتخاری است بر سر قدسیّ ند. اینبراش را اوالد و احفاد او میکه ثمره بیندرا می

 ی ودر ظلّ امر مبارک هستند. هر یک از دیگری بهتر، چه از نظر مادّ نفر از اخالفش 244تا  1۵4حدود 

کاشته بود، آنها درو چه او  از یادگارهای او لغزش نداشته و ندارند و هر یکاز لحاظ معنوی. هیچچه 

 اج بر سر اوست.کردند. چنین خانمی هرگز نمرده است و تاج وهّ

ها انستزمدر د و نموکشاورزی می شهمسررسید. بافت و به اوالد میبرای امرار معاش قالی می قدسیّه

اثر  ، همسرش درکردرا خداوند به او عنایت  که عبدالله آخرین اوالد . زمانیکرددر طهران کار می

ها هبچّدر آن وقت، . نمودو روح پاکش به سوی حق پرواز  پیوستخراش به رحمت ایزدی ای دلسانحه

ه منزل ها را بهبچّ ،دخترم :گفت ه. پدر به قدسیّشدندهمه کوچک بودند و دخترها پشت سر هم بزرگ 

دارم  یمن خدای ،نه پدر :جواب داد . ولی این شیرزندیگر آنها را بزرگ کنیمما بیاور تا با کمک یک

دهد. این مطلب شان را میکند و روزیها را خود او حفظ میهو خودم و بچّ د را به من دادهکه این اوال

 دخترش بارها برای ما تعریف کرده بود. را بشری

و  تندگرفبرای او  احبّا ریتذکّ باهم مخلوط بودند و جلسۀ بهاییو  مسلمان ،علیدر زمان صعود کاظم

ند، علی جوانی بروم. کاظمگرفتندمسلمانان  ایاحمد محبوبی هم جلسه باربا ۀروی خانهدر مسجد روب

ند خواندهمه فاتحه می :گفتالله رضوانی میشمس دار بوده است.باوقار و مردم رو،هیکل، خوشخوش

دست به سینه زد و مناجاتی از حضرت عبدالبهاء را از حفظ  ،الله ناصریذبیح برادرش ،ا برای اوامّ

 تر بود.ها صافکردند. آن زمان قلببرای حضّار در مسجد خواند که همه تعریف می

شوهر کرد و  علی. شمسیل نمود و باید به او گفت رستمتحمّ  هبرگردیم به مشکالت و مصائبی که قدسیّ

 جدا شدند. و چهار دختر از مادر ازدواج نمود ز آنها روحیپشت سر آنها و بعد ا و ملکی بعد بشری

ت بر گویند هر سنگی اسد و از همه بدتر می. رفت و آمد بیشتر شی اندکحتّ  ،دخواستنه میآنها جهیزیّ

هر  کیو مل نمایند و بشریی باید عقد امر ارالله بود که احبّخورد. دستور حضرت ولی امپای لنگ می

دختر او و دامادهایش را به قم به  2بودند که شخص شروری شکایت کرده بود و دو عقد امری کرده 

ی اتی که در آن زمان نه تلفندر ده ،بدون شوهر ،شکستهای فکر کنید یک خانم دل. لحظهبردندزندان 
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، ادیدخترش هم پس از آز شید تا آنها آزاد شوند. بشریبسیار صدمه ک بود، نه ماشین و نه پول فراوان،

 ۀصّدانم غگوید خدایا، نمی: مادرم میگفتمی ت سر هم مریض شدند و مردند. بشریپش اوالدش سه

به  ،الله یزدانیهمسر رحمت . خالصه بعد از این مشکالت شمسی، ها رامادرتان را بخورم یا فوت نوه

تان سمرض صعب العالجی دچار گردید که طهران رفت و دیگر برنگشت و صعود نمود و او را در گل

 جاوید طهران به خاک سپردند.

الله و دانست. عبدفقط خدا را پناه خود می ،خم شده بود که پیر و کمرش زیر این بار سنگین هقدسیّ

الله و عروس نازنینش با جوان رعنای خود عنایت هو قدسیّ الله جوان شدند و به طهران رفتندحبیب

ر و همسر و دو فرزند را برداشت و به طهران و ماد نمود هم جاسب را رها اللهد که عنایتکرزندگی می

امله مین اوالد را حسوّ ، دختر آخری،شروع نماید. دیر زمانی نگذشت که ایرانتا زندگی نوینی را  رفت

ا دیگر کار از کار گذشته امّ ،افتاد و او را به طهران آوردند ریزی شدیددر هنگام زایمان به خونبود و 

  بود.

گر طاقت ندارم و دلم آتش ای خدا دی :گفتدرید و میخود را می داغدار شد. سینۀ هقدسیّباز هم 

کرد و ا باز خودش زمزمه میامّ ی بشری؟هاهیا بچّ ،همسرم ، یایا شمسی ،برای ایران گریه کنم گیرد،می

ها آن ی،به من داده بودی، خودت هم گرفت همه را تو کنم،: خدایا مرا ببخش ناشکری نمیگفتمی

فظ ه را حبقیّ دار خوبی نبودم، خدایا راضی به رضای تو هستم،و شاید من امانت امانت نزد من بودند

را  بخت نباشند. این مطالبهایم ارجمند گردند و بیچاره و بدفرما و طاقتی عطا کن و کمک کن تا نوه

 کردند. تعریف می شرتذکّ ۀبه خاطر استقامت و صبوری او در جلس شایسته و بشری

خدایا این حافظه را از من نگیر تا تاریخ بداند جاسب چه قهرمانان و شیرزنان و چه مردان غیور و مؤمنی 

همه مؤمن و همه  انشها و اوالدتجاب شد و تمام نوهیده مسدۀ داغسوختداشته است. دعای این زن دل

 هستند. بهاییدار و در رفاه و آسایش، سالم و صالح و افتخار جامعه پول

اش نورانی ۀوقتی طهران بود، در منزل پسرها ساکن بود و خیلی مظلومانه در کنجی نشسته با چهر قدسیّه

ر خیری ای و ذکفهمید که پسر یا دختر چه کسی هستیم، خاطرهشد. وقتی میبا دیدن اقوام خوشحال می

ه روزی ب دخترش بود. ،مانند روحیاواخر شکل و قیافه او کرد. آمد و او تعریف میاز آنها به عمل می
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مناجاتی از حفظ برایمان خواند. خدابیامرز خیلی نورانی و مهربان  آقای زمانی رفتیم و روحی منزل

ت، امّا ؟، خوب معلوم اسباید شکل چه کسی بودم :شکل مادر خدابیامرز شدی. گفت :گفتیمبود. می

 وحدتی که بین و فراوان بافی و مشکالتبا قالی، ولی مادرم همه چیز داریم مادرم کجا و ما کجا، ما

 مادرم بسیار زن خوبی بود.  اوالد ایجاد کرد، ما را سر و سامان داد،

گفتند کار که عار نیست و دزدی کش بودند و همه میهمه خوب و مؤمن و زحمت هه دخترهای قدسیّالبتّ

خوب  باید :گفتندزدند. با زبان ساده به آدم میمیا پرمحتوا های ساده امّیزی بد است. واقعاً حرفو ه

ین آخر ،بود، باید پاک و مهربان بود. او زحمت کشید و زندگی کرد و در اواخر عمر در منزل عبدالله

مراسم او شرکت کردند و به قول ها در وقتی صعود نمود تمام جاسبی ی طهران بود.پسرش در شهرآرا

 شکوه و او پاک پاکان بود و هرگز هرم قدسی بود یعنی پاک،: خواگفتمی ش(برادر) شناسحقّ

رادرها هرگز از ب ر پروردگار و جمال اقدس ابهی بود،فقط در قلب پاکش مه شکایتی از روزگار نداشت،

 و پدر و اقوام کمک نخواست. 

ه تهیّ هیّدسکه پدر برای زندگانی قرا ای هتمام جهازیّ ،گفتندکه دخترهایش می طوریه شوم بیادآور می

خود به  دستانو با هم کردحسین کاشانی که به جاسب حمله کرده بود، به زور سرقت کرده بود، نایب

ان هم . وقتی که شوهر ایشکردزندگی تهیه  ۀو دوباره وسیل نمودپدر ایشان کمک  ،که بعد بردکاشان 

ها هو بچّ خودم ،خدای مهربان :استگفته که همیشه میخودکفا و مقتدر بود و با این ه، قدسیّنمودفوت 

زیادی  مقدار پاییزدعلی روحانی در پدرش محمّکنیم، امّا ای درست میندگی آبرومندانهکنیم و زکار می

 . کردو چون دختر ارشد و عزیز او بود، همیشه به او افتخار میداد گندم و جو و لوبیا و غیره به او می

 ها وکه عروس کردهاش برای ایران و شوهر و شمسی دخترش گریه میهمیشه آرام آرام در خانه هقدسیّ

ن کمی عصبی و پرخاشگر بودند و این مادر نازنی ،پسرانش ،الله و عبداللهپسرها ناراحت نشوند. حبیب

الله بیبو ح و روی پدر را ندیده ، چون عبدالله در شکمم بودهت پدر استگفت به علت کمبود محبّمی

 ههایم خوب است. قدسیّها ذات بچّامّ ،ه بود که از فیض پدر محروم شدهم پدر را به یاد ندارد و بچّ

طالی  .و نیکان را به یادگار گذاشت بسیار زن خوبی بود. خوشا به حالش که بسیار خوب بود و خوبان

 ناب بود که از امتحان و افتتان الهی روسفید بیرون آمد.
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دیده را بگیرید. های داغزنان و آدم، به یاد او کارهای خیر انجام دهید، دست بیوههای قدسیّهای نوه

دانیم که همه این چنین هستید، ولی بزرگترین ارث و میراث این افراد ایمان خالص و زاللی است می

 او، بدانید قدسیّه اجر اند. نام چنین زنانی جاودانه و ماندگار است. ای یادگارانکه به اوالد هدیه کرده

یک شهید واالمقام را دارد. بدانید هرچه دارید از اوست. برای شادی روح او دعا و مناجات بخوانید 

 ای هستید.ید که از چنین شجرۀ طیّبه طاهرهیگر تبریک بگویدو به یک
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 ناصری عبدالله اسماعیلی و جواهرسلطان

 

ناصری ازدواج سلطان با جواهر 1323، در سال اب نامیده شدهعبدالله اسماعیلی که در شناسنامه عبدالوهّ

نمودند. در همان موقع شوهر خود در دو اطاق زندگی میپاچنار کروگان جاسب با مادر و در محلّۀ کرد

یار که خانمی بسرفت. جواهر عبدالله به سربازی میباید 

و دهیکل، زیباروی، ساده و مهربان بود. سفیدرو، خوش

سلطان که ، خانمو با مادر شوهرش کردبافی سال قالی

مانند یک مادر  ،مؤدب و مظلوم بود بسیار خانمی مؤمن،

که همسرش خدمت سربازی را تا این نمودو دختر زندگی 

د آقای آباد نزو این زن و شوهر جوان به احمد کردتمام 

 ند. شدرفتند و مشغول کشاورزی ناصری بزرگ 

ت زیاد الیمشهدی عبدالله خیلی زرنگ و کاری بود و با فعّ 

 خریداری و نگهدارینیز تعدادی گوسفند  ،با کمک همسر

 و دار بودهاین عروس روزی گفت:کرد. مادر عبدالله می

ر و دیوار برکت به زندگی آنها داده است. از دخداوند 

هم خداوند به آنها اوالد به شرح و به دنبال  شدندتی صاحب چندین گاو و گوسفند و حشم مدّ پس از

 -ه الللطف –الله فضل –ظریفه  –ماهرخ  –شریفه  –عزیزالله  –اقدس  –: امرالله فرمودزیر عنایت 

 پری و ماشاءالله.  –مهری 

ماه  1و در  بودمشغول به چوپانی ها تابستان ،پسر ارشد ،و امرالله ودحمدآباد کار و زحمت زیاد بدر ا

د تا درس آم( میعمویشزن) مادربزرگش و آقا اسماعیل و ایرانپیش  خرداد، 1۵از مهر تا  ،سالدیگر 

ه پدر کمک نماید. تا ب رفتبه احمدآباد بعد بخواند. تا کالس ششم را در جاسب درس خواند و 

  .گرفتندیاد  بافی را نزد جواهردخترها هم قالی

 عبدالله اسماعیلی و جواهر ناصری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1247210107_orig.jpg
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آوردند و در یم ،های جاسب در ولجیا که بلندترین کوه جاسب بودبه کوهرا گوسفندشان  ۀها گلتابستان

و عزیزالله معاونش بود. به یاد دارم یک شب که  چرانیدند. امرالله رئیس گلهیها مالخرون و دیگر کوه

بح زود ص تا بمانیمشب که  بودیم مجبورو  چیدیمعلی جمالی در ولجیا تیغ می منوچهر ناصری ومن، 

گله را آوردند و مشغول خوردن شام و صحبت بودیم که  الله، امرالله و عزیزدوباره مشغول کار شویم

ساله و  1 – 6 ۀبچّ اللهه شدیم نصف گله راه خود را گرفته و گم شده است. بیچاره عزیزناگهان متوجّ

همیشه دارای  . گلهکردندمنوچهر ناصری پیدا  را با کمکگوسفند  ۀتا صبح گشتند و گل ،ساله 1۵امرالله 

بودند و به آنها کمک گوسفندان ها کمک خوبی جهت پیدا کردن سگ نگهبان بود که سگ ۱ – 3

  نمودند.می

آقای ناصری و ی خشک شود و عبدالله و طور خواست که آب احمدآباد به کلّحکمت خداوند این

ای در به جاسب بیایند. عبدالله تعدادی از گوسفندها را فروخت و خانه شیرازی همگی مجبور شدند که

بود و وجودش  ه شب و روز جواهر که واقعاً شمسباال خرید و شروع به ملک خریدن نمود. البتّ ۀمحلّ

ولد  بافی از یک سمت و زاد وگرفتند. قالیند و پول فراوان میجواهر بود، با کمک دختران قالی بافت

چنین فروش شیر و ماست و کشک و روغن و پنیر و زحمت کشیدن خود ن از سمت دیگر و همگوسفندا

  مشهدی عبدالله هم بر کارها اضافه نموده بود. 

تا ششم درس خواندند. فقط پسران تا چهارم و دختران دختر و پسر مشغول درس خواندن بودند و  اوالد

محروم ماندند و درس نتوانستند بخواندند. وقتی به  بیچاره اقدس و شریفه چون احمدآباد مدرسه نبود،

کیلومتر فاصله دارد  ۱هایی که تا کروگان الاقل دویست گوسفند، بز و میش را در کوه ،جاسب آمدند

کردند. در بیابان یا خانه با هیزم یا چوب دوشیدند و شیر آن را صاف میچراندند و آنها را میباید می

ل بود که اکردند که پر از تیغ و تغی کار میکردند. آنها در بیاباننیر درست میجوشاندند و ماست و پمی

ز و ها خیلی هوای تمیرفت. در بیابانی که مار و عقرب هم فراوان بود. بیابان و کوهمیها فروبه دست

ولی از خستگی در همان  ،ها جاری بود و لذت بخش بودصافی داشت و آب زاللی که در کف درّه

کردند که عبدالله و ناصری چه تعداد خوابیدند. بعضی از اهالی ده حسودی میخوردند و میان میبیاب
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ولی مشهدی عبدالله با یک خنده یا  ،شدندها مزاحم آنها هم میزیادی گوسفند دارند و بعضی وقت

 داد.یک متلک جواب آنها را می

های جاسب و نراق را رها کرد و به طهران ابانولجیا و بیامرالله که جوان شد، پدر و مادرش، الخرون، 

تند و بافدو ماهی یک جفت قالی می داری شد و دختران، هرگله الله معاونو فضل الله رئیسآمد. عزیز

کردند و داری را جمع میگرفتند. عبدالله و جواهر هم پول محصوالت کشاورزی و داممزد فراوان می

 اید خرج اوالدطور که باید و شآن ،آوردنددست میه را به سختی ب هاخریدند. ولی چون پولزمین می

دیگری دختران و پسران ازدواج کردند و به طهران آمدند.  رشد کردند و یکی بعد از کردند. اوالدنمی

 خود شدند و در جاسب ماندند.  یسه پسر عمو شریفه و ظریفه زنِ اقدس،

و رد کبود، کار می ( نزد آلبرت که حکیمجمهوری فعلی) اهامرالله که اوالد ذکور بود، در خیابان ش

ودند مهاجرتی ب دانی که در آن زمان در قم در نقطۀاطاقی در خیابان مرتضوی گرفت و با فرنگیس یز

 های کیوان، گیتا و شیدا گردیدند. ازدواج نمود و صاحب سه اوالد به نام

به او  یبود که دکتر لقای له بود، شکم او خیلی بزرگماشاءالله اوالد آخری را حامکه جواهر،  در زمانی

جا زایمان نمایی. او به منزل امرالله آمد و ماشاءالله را به دنیا آورد. تو باید به طهران بروی و آن گفت:

های معمولی بود. پس از چند روز به جاسب وقتی این پسر به دنیا آمد از نظر وزن و هیکل دو برابر بچه

 بهاییدلش خوش بود که یازده اوالد  بافی شد. جواهرداری و قالیاره مشغول خانهو دوببازگشت 

هایش بود و همه هزد. عشقش بچّتحویل اجتماع داده است. از نظر تمیزی و نظافت حرف اول را می

ها باشم. هرگز به مسافرت نرفت و گردش و هخواهم مزاحم بچّنمی :گفترا دوست داشت. همیشه می

 جاسب و احمدآباد و بیابان و طهران بود.  ،زیارت او تفریح و

او  ایلحظه ،ها آورده بودندۀ باال، منزل یزدانیمحلّبه که او را  انتا آخر حیات مادرشجواهر و شهربانو 

 ندنمودای نتر و خشک کردند و گله ،مریضی سختی داشترا که چند سال مادرشان را تنها نگذاشتند. 

 دفن کردند. در جاسب بهاییین آی او را طبق دستور، شتد کرد و طبق وصیّ صعو که مادرتا این
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ز طهران که نداشتند یا ا کسانی بخشید. فامیل،دیگران میهمیشه از شیر و ماست و پنیر خود به  جواهر

دلی بزرگ چون دریا داشت و  او .بهره نبودندبیوقت هیچآمدند، به عنوان مهمان یا دیدن فامیل می

 کرد. آزاری نمیهرگز مردم حسود و بخیل نبود. اصالً

 های بابک، رامک وحب سه پسر به نامماهرخ هم شوهر کرد با منوچهر رفیعی به طهران آمد و صا

الله ناصری مشغول کار گردید و پولدار شد و پیش هدایت ک شد. عزیزالله که به طهران آمد،سیام

 های رزیتا، زانیا و آنیتا شد. ه اوالد به نامعروسی کرد و صاحب س خرید با شهنازای خانه

سرشان خانی روبروی منزل پا فروختند و یک خانه در اسفندیاردر اوایل انقالب تعداد زیادی گوسفندان ر

ها بهاییو جان و ناموس  مالبه طهران آوردند.  زیاد شد، دختران را اکه فشار به احبّ  خریدند و زمانی

عضی علی رفیعی و بسلطان وسیلۀه که به دخترها تجاوزی رخ دهد، دختران را باز ترس این حالل بود و

 و در ماه عبدالله به طهران آمدو عبدالله جاسب بودند که اوّل مهر ، ولی جواهردیگر به طهران آوردند

ارستان ا به بیماو ر ،پسرانش ،فاق امرالله و عزیزاللهبا ماشین به اتّ مغزی کرد که من ۀخانی سکتاسفندیار

 ،فانه سمت راست بدن او از دست و پا و زبان همه فلج شد. از بیمارستان که او را آوردندمتأسّ بردیم.

رفت د. فقط با واکر یا عصا تا جلو در خانه میفلج مانتا آخر عمر این مرد ولی  ،فیزیوتراپی انجام شد

؟ کردیدویدی و شکایتی نمییت می که شب و روز در کوه و دشعبدالله کجای :گفتنشست و میو می

دریای ه کرسیدند، زنی نصیب او شده بود به او می که اوالدغیر از این .شانس بوداین مرد خیلی خوش

 استقامت و صبوری بود.

او  ۀاز او مواظبت و مراقبت کرد. لباس او همیشه تمیز، خان همثل یک بچّ دیک بیست سالنز جواهر

 ،آمدندو دوستان و فامیل که به دیدن آنها می ادم بود و احبّو چایی او تازه میشه تمیز و غذاهای او لذیذه

 کرد و همیشه شاکر بود که بدتر نشود. ی میبا خوشرویی از همه پذیرایاین زن 

 و گاو و تهکه آن همه قالی باف در محلّ آنها بودند و برای جواهرها هبچّ ۀمین شانس این بود که همدوّ

ل با یک بیست سا ،بهشت ندیده بود. شوخی نیستبرایش طهران  ،و زحمت کشیده  گوسفند دوشیده

با شرح حالی که  ،خواه بودندور از وطن دلباالجبار داری کردن و ه زدن و مهمانمریضی سر و کلّ

 کند. این خانم گریه میهرکس بخواند به حال 
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مسر ه اقوام گذشت و به خاطر وفاداری بهها و دیدن عزیز از تمام گردش و تفریح و مسافرت این جواهر

 اشزندگی ،های ناآگاهت و آزار همشهریشوهر و اذیّ ۀو به خاطر سکت زندگی را از صفر شروع نمود

و  واد: من سگفتبود و به قول خودش می این خانم مهرپرور راضی به رضای حقّ درجه تغییر کرد. 164

 ی که یککنم و خدایجاسب عوض نمی ۀم را با دنیا و همام و عشقولی دینم و عقیده ،اطالعات ندارم

 خصوصاً که حروم نخواهد کرد،ما را م ۀ ما را داد،و روزی هم به پستان گوسفندان ما گذاشت عمر شیر

 ام.همه شیرمرد زائیدهاین

و کلّ حیاط را سایه  که آن را داربستبود ا انگور داخل منزلشان یک درخت خرزره و یک درخت مو ی

اسب جا جاین و بوستان من است،جا باغ گفت اینداد. جواهر میکرده بود و انگور فراوانی هر سال می

نگور همان ایز از داد و از مهمانان در پایانگور میفامیل  ۀمن است. از همان درخت پر برکت به هم

  ودند. پس از دیگری ازدواج نمیکی  کرد. مهری و پریی میپذیرای

ذکرالله میثاقی اهل همدان ازدواج کرد. خداوند  با ،که شکل مادرش و اخالق و تیپ مادر را دارد مهری

سر اد که همدو اوالد، یک پسر به نام امید که در آمریکا ساکن است و یک دختر به نام آرزو به آنها د

ن تند. از نظر زندگی مالی و مؤمعلی رضوانی گردید و دو اوالد دارند و بسیار زوج خوشبختی هسحسین

 زنند. ل را میحرف اوّ ،بودن و سازگاری

های ازدواج نمود و دو اوالد به نام (خاله شهربانویش پسرِ)منصوری شیرازی  با دختر آخری، پری،

میر ا به خاطر پدربزرگش،را و امیر که نام او  نا با یک اصفهانی ازواج نمودهماندانا و امیر دارد که ماندا

ن جوانان ای و در آمریکا ساکن هستند. ازدواج نموده ،آنیتا ،ی عزیزشر دایبا دخت ،اندشیرازی برداشته

 ها را به آمریکا بردند. زادهرفتند و خواهر و خواهر

الله یزدانی مشغول کار گردید و بسیار آقای یزدانی از او راضی بود. فیض د و پیشالله از جاسب آمفضل

الله فلط.ازدواج آنها دو اوالد بود که در آمریکا ساکن هستند یترا امجدی ازدواج نمود و ثمرۀا مایشان ب

در ایران استاد زبان انگلیسی بود و در آمریکا زبان  فی ازدواج نمود و دو اوالد دارد.با شکوه شرینیز 

ی مؤمن از کودکاین دو عروس  جاسبی را به انگلیسی ترجمه کرده و همه را به فیضی رسانده است.

 الگوی دختری پاک و مؤمن و خادم و وفادار به امر مبارک بودند. 
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  جداگانه بنویسیم.که باید شرح احوال او را بود خدابیامرز  ،ماشاءالله ،آخرین پسر

 خانه یا یآمد و جلوبا ویلچر یا واکر به داخل کوچه می د. اوو مشهدی عبدالله بو جواهراز صحبت 

وطن  شناختند که آوارۀهمه او را می .بردت مینشست و از رفت و آمد مردمان لذّاش میروبروی خانه

لی و ،مغزی کرده است. مشهدی عبدالله سواد کمی داشت ناراحتی در جوانی سکتۀاست و به خاطر 

ها، شهریوستان، یا از ستم همی فامیل و دوفاییا از بی ،شاید ده دفتر را که با خدا راز و نیاز کرده بود

ه شد و کجا رفت چآن دفترها متأسفانه پس از صعود ایشان معلوم نشد  بود کهگفته شعر  مطلب نوشته یا 

 الله خاطرات و شعرها پیدا شود. شاء گرفت. انو اگر بود خیلی مورد استفاده قرار می

شت ر به یاد او منعقد گو جلسات تذکّ در خاوران به خاک سپرده شد که کرد،عبدالله اسماعیلی صعود 

چند سال آخر جواهر با نظر خود ایشان منزل را فروختند و  و جواهر جفت خود را از دست داد. اوالد

 زمانی تامود. بسیار خانم مظلومی است، زندگی ن ،که همسرش شهناز ،پسرش ،عمر را در منزل عزیزالله

او کوتاهی نکردند. چندین سال ماشاءالله و  ش در حقّکه ماشاءالله در حیات بود او و آزیتا همسر

ترین مشکلی مانند مادر و همسرش با پدر و مادر هر کدام در یک اطاق زندگی کردند و بدون کوچک

کس از هر دستی بدهد از همان  با مادر شوهر بود. هر د. زندگی آنها مانند زندگی جواهردختر بودن

ای در هعدّ ،ای در اسفندیارخانیی در آمریکا، عدّهاهکه عدّ اوالد بوداو صاحب یازده گیرد. دست می

 اند.فردیس و عزیزالله در خیابان آزادی ساکن

بت زبانش کم کم باز شد و با همه صح ،که از نصف بدن فلج بودفراموش کردم بگویم عبدالله با این

 کرد. بودن اینی یک ساعت ورزش میکرد و جالب این بود ورزش یاد گرفته بود و داخل اطاق روزمی

ت و محبّ ،دیگر را ببینند و وقتی فوت نمودندزن و مرد سبب شد که فامیل به آنها سرکشی کنند و هم

دهان گرمی داشت و کسی  د و هر کس به سوی خود رفت. جواهررنگ گردیحاد فامیل هم کمی بیاتّ

زرگ جمالی ب رفتند. دو مرتبه آقایبه دیدن او میآمدند، که از خارج می از او بدی ندیده بود و کسانی

خان هم آمدند. اکثر فامیل تا آخرالحیات باال فروغی و هوشنگکه به ایران آمد، به دیدن آنها رفت. خانم

امیل ف رفتند. جواهرمه به مالقات او میآنها را تنها نگذاشتند و چند بار در بیمارستان بستری شد و ه
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قرار و  شود گفت دریای صبر،ست داشت و میگذاشت و همه را دوق نمیخودش و شوهرش را فر

 استقامت بود.

ند و همه قائم به های آنها بیش از هشتاد نفر در عالم هستها و نتیجهو عروس و دامادها و نوه اوالد

ه عالم از این عالم بجواهر وقتی  .ها و داماد بودندرد احترام عروسهمیشه مو خدمتند. این زن و شوهر

ود خالص و دست پر به معبود خ داریم که بسیار نورانی بود و با ایماناو را به یاد ۀ چهر ،باال شتافت

ا بیست را گرفت و ت های جاسب نمرۀپیوست. امتحان الهی خیلی سخت است و او هم مثل دیگر خانم

 کرد.کنند و به او افتخار خواهند هایش نامش را به نیکی یاد میابداآلباد نوه

ال است، ازدواج نمود که دختری درس خوانده و فعّ شد و با فرزانهاش هبزرگش، داماد عمّ ۀنو ،کیوان

گیتا  و اوالد به نام امیرعلی استهم دارای یک  . لیداهستندو دارای یک پسر و یک دختر خیلی خوب 

 به علّت مریضی ازدواج نکرده است. هم

یتا شهروز ناصری است و آن همسر ،پسر عطا است و ژانیتا ،ناصر عقیلی همسر الله: رزیتادختران عزیز

 همسر امیر شیرازی است و در آمریکا ساکن هستند.

د هم محمّ اوه چترریزه گردید و اوالد دارد. علیهمسر ک ،منصوره :همسر محمود رضوانی ،اقدس اوالد

پروانه و  فرزانه، فروغ، اوالد دارد: ۱همسر احمد که  ،شریفه .استازدواج نمود و دارای یک اوالد 

 فرزاد که فروغ و پروانه در خارج ساکن هستند. خدا همگی را حفظ نماید. 

 شان بیرونکردند اگر جواهر و امثال او را فراری بدهند و از خانه و کاشانههای ناآگاه خیال میشهریهم

بان دارند و رزق و روزی همه را بدون که همه خدای مهرغافل از این .کنند، از گرسنگی خواهند مرد

که به این مظلومان ستم  دهد و اگر روزی خداوند از روی عدلش عمل کند، کسانیت میگونه منّهیچ

کردند هیچ جوابی ندارند و باید سرافکنده شوند و از روح پر فتوح این عزیزان عذرخواهی کنند و ما 

 آنها را خواهند بخشید.که  هستند آنقدر باگذشتدیده دانیم این مظلومان ستممی

آخرین  وقتی :گفتکرد و میخیلی ساده صحبت می بود.احساس را رحمت کند که خیلی با خدا جواهر

با شما چه  ؟گفتم ما چه کردیمو جیغ کشیدم  که ما را بزنند یا بکشند، روز که در خانه بودیم، ریختند

دو قلّاب دارانی که گرگفتند. حسین شیرمرگ بر ما میام مدآنها و  ؟با ما چه کار دارید؟ کاری کردیم



42 
 

 مردم را گرفت و ما درِ  یجلو اند وی سر شما نیاوردهید تا بالیوزود بر :گفت ،خریدبادام ما را میو 

یل، باال رفتیم. دلم خوش بود که عمواسماع نراق ۀدشت به سوی جادّ ۀاز جادّ و بستیم یا نبستیم را خانه 

در کوه و دشت های زیادی را چون شب ،ماشاءالله همراهم بودند. من که ترس نداشتم امرالله و محمود،

جا بود خداداد نراقی رسیدیم. اطاقکی آن ۀمثل شیر نر داخل برف رفتیم تا به مزرع و صحرا مانده بودم،

و داخل شدیم. خدا کمک کرد و در آن اطاقک کبریت و هیزم خشک بود، روشن کردیم. پاهایمان که 

ر ه :ها گفتمهبه بچّ همگی خوردیم و د،جا بویخ کرده بود، گرم شد. قدری نان خشک و گردو در آن

شد که ح صب ،شب تاریخی بود و یادگاری بود ول این گردوها را به صاحبش بدهید،جا آمدید پزمان این

ه و جا نشسترحال اینجا به طهران آمدیم. حاال سنراق آمدیم و به کاشان رفتیم و از آن ۀپیاده لب جادّ

 صاحب شده است.  (برادر شوهرم)را نورالله  شمان و اثاث داخلخانه

ادها بعلی ناصری هستم و بیدی نیستم که از این دمن دختر محمّ ،نداهمردم خیال کرد :گفتمیجواهر 

جوشد ب میسماورم مرتّ همه چیز در خانه برایم فراهم است، و اطاق نرم دارم، ام گرمجا حمّاین بلرزم،

سواد دهاتی دینم را محکم نگه داشتم من بی ،خبران شش عدد شود!ان و از خدا بیو حاال چشم حسود

خوب شد ولی عذاب  ،برف و سرما گذشت و پای من هم که یخ زده بود هایم نباشم،هکه شرمسار بچّ

 شند.اگر وجدانی داشته با ها یک عمر دنبال آنها است،شهریوجدان هم

دینم  :دین شما چیست؟ به مأمور گفت :ال کردو سؤ آمد جواهروز مأمور سرشماری درب منزل یک ر

 ؟ندبا دین شما چه کاری داشت :دهات فرار کردم. مأمور خندید و گفتاز و است، دینم را برداشتم  بهایی

ل یک ساعت مث :گفتمأمور دهاتی حرف زدن خوب بلد نیستم.  منِ :گفت او ماجرا را تعریف کرد و

تو شیرزن افتخار کن که دهاتی هستی و مقاوم هستی، ما  ،ملذّت برد ،بلبل برای من تعریف کردی

و زحمت  رنجدست ،چه در طهران و شهرها هست ها داریم و هرچه داریم از شما دهاتی ها هرطهرانی

و  خورده ،ای آنها آوردهو بیسکوئیت برچای که به عروسش آزیتا گفته بود  ها است. جواهرشما دهاتی

 .گفته بودند به این زن احسنت

کاری کرد و همه را درخت بافی خرید،رنج خود و قالیاز دستجواهر هایی را که زمین ،ناگفته نماند

یا به  ناگه این طوفان داشت و امالک خیلی مرغوبی بود. چون کود گوسفندی فراوانی .خیلی آباد شد
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دادخواهی  تظلّم و احبا را درنوردید. وقتی امالک را مصادره نمودند،، بالی ناگهانی جاسب لیوق

سکته  ها را نزنید. چون عبداللهیا مانند ما شوید یا حرف ملک :ی نرسید. گفتندکردند که اکثراً به جای

دل قاضی به رحم آمد و نوشت که مال عبدالله مال خودش باشد. پس از چند سال که خانه  ه بود،کرد

د اسماعیلی آمدند و محمّاصغر صادقی و علیای از جاسب، علیرالله بود، عدّهها دست نوو ملک

فتند ا گرها ر( خریدند و قبالهعلیپسر حبیب غالم)د اسماعیلی امالک او را به مبلغ ناچیزی برای محمّ

ی ای بیش نیست تا تقدیر الهمخروبهحال ، بودشان که در حدود چهارصد متر مربع ولی خانه ،و رفتند

وقتی صعود کرد، ها همه موفق بودند. نورالله در جاسب ماند و هچه شود. عبدالله و جواهر آمدند و بچّ

 آسفالت به خاک سپرده شد. ۀباالی جادّ

این انقالب ایران باعث شد تعدادی از مردم صاحب مال و منال  :گفتمی ،روحش شاد ،تقی محبوبی

 تا حدّ هم  برد و تعدادیچه دارند، می سیل از تعدادی هر چه دارند از دست بدهند. شوند و تعدادی هر

 گیرند.میاز سیل توان چیزهایی 

درگاه  هکه ب هر د.هایی از مصائب و محن و بالیا بود که بر این خانواده وارد ششهمطالب نوشته شده گو

 ،دهند. جواهر لبخند بر لب داشت و شاکر و قانع بود و با دستی پرتر است، جام بال بیشترش میبمقرّ

 ست.اجواهر همیشه جواهر  .از عالم رفت. خوشا به حالش

 

 ــ خاطراتی از عبدالله اسماعیلی

وت سر گدار نراق دچار حادثه شد و فالله، در زمانی بر اثر صاعقه، پسر شیخ محمّد قربانی به نام حبیب

 ند کهدیدد و شدنحادثه  جمعی از اهالی و اقوام و بستگان راهی محلّ ،رسیدد. خبر به اهالی ده کر

ا الله را یک طرف و االغش راست. حبیب فاق افتادهاین اتّ ه،الله هنگامی که سوار االغش بودحبیب

به جسد  دست گرفتند. هنگام غروب بوده که باالخره تصمیم دیدندیک طرف دیگر روی زمین افتاده 

دفن بدهد. باید یکی دو نفر سر جسد  ۀقانونی از طرف دولت از دلیجان بیاید و اجاز نزنند تا پزشک

 :دگفتن همه نشد که سر جسد بماند. کس از اقوام و نزدیکان حاضرند. هیچگشتمیه برند و بقیّدمانمی

مال ترأت این کار را نداریم، ضمناً هوا  بسیار سرد و برفی و تاریک است و احترسیم و جما خیلی می
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حیوانات وحشی وجود دارد. در آن وقت بر حسب تصادف عبدالله اسماعیلی از آن نقطه عبور  حملۀ

: من گفتد و شداوطلب  ،کس حاضر نیست که شب را پیش جسد بماندد که هیچدی، وقتی کردمی

و د و اکس قبول نکرتواند بماند. هیچمی ،نم و هر کس دیگری نیز خواست بماندماجا میخودم این

تمجید  ه باعث تعریف وماند. عملی کافتاده سر جسد تا صبح ورتنها در شب تاریک و برفی و سرد و د

قوام و دوستان حاضر کدام از اکردند که هیچو همه از شجاعت او تعریف می و تحسین همۀ اهالی شد

آفرین و صد آفرین یه این مَرد، مَرد  :گفتندهمه می .انجام دادد و یک غریبه این کار را ندن نشدبه مان

 این است.

کور ذ در تهران اوالد ،راحتی سکته کردعبدالله اسماعیلی به خاطر اضطراب و نا که زمانی 13۵6  پاییز

و همسرش  که اوالد 13۵1سال و در فروردین پدر و مادر و فرزندان کوچک را سر و سامان دادند  ،او

یر از ضرب و غ :به آنها گفتند رفتند، چه واحسینایی بلند شد. سر خانه و زندگیشانو دوباره  به جاسب 

 به طرف نراق راه هشوید و آنها مجبور به فرار شدند و شبانه در برف و سرما در جادّکشته می ،شتم

خانه  دهد این ملک و( واگذاشتند که نشان ادر عبداللهبر)شان را با اثاثیه به نورالله افتادند و منزل

تر و ، به این آب و ملک مستحقصاحب نبوده است و چه کسی از برادرش که مسلمان هم شده بودبی

 تر و بهتر بود. روا

ی شد و بنایاو خراب  ۀد اسماعیلی دادند و خانا آنها این اموال را از نورالله گرفتند و به دامادش محمّامّ

ند د و از نو بسازنآن خانه را صاف کن ،او انبگذارند وارثالاقل  ،. اگر منصف باشندز آن باقی نماندا

اقل به یاد والدین خود به آن جا روند و چراغ آن خانه روشن بماند و آباد شود و از ها الو در تابستان

 .هوای پاک جاسب استنشاق نمایند

 ،گذاردو اهل عالم را دوست دارد و به همه احترام می هاشهریبهایی تمام هم ۀجامعکه ست درست ا

ها ها و کاشیها و قمیۀ دلیجانیبه انداز ،خون هستیمو هم ۀ ما این است که ما که همه فامیلولی گالی

 و هوای جاسب برای بهاییان حرام ای هنوز هم معتقد هستند آب وعدّهوطنان ارزش نداریم؟ برای هم

گاهی ،ای خدا است. نفس آنها سمّ  ار ، کنو مفلوک بود که دو دهه عبدلله که فلج شده تو شاهد و آ
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: جلوی جوی گفتکرد و به شوخی مینشست و به جوی آب فاضالب نگاه میکوچه در تهران می

 عیبی ندارد.  :گفتکشید و میآهی می !امسرچشمه و سرلوله نشسته

ما دوباره  آیا :گفتکردند و میجاسب و جاسب میکرد و داری میهمسرش عاشقانه از او نگه جواهر

ودم : رفته بگفتآورد و به عبدالله میمی خرید،رفت از سر کوچه خیار میمی جاسب را خواهیم دید؟

ن را قدر مزاری نیست، زن بنشین و این: دیگر در جاسب خیارگفتعبدالله می خیارزار و خیار آوردم!

 .یاد جاسب نینداز

کرد و افتاد درون جوی پر از لجن و عبدالله به شان در تهران یک معتاد گذر میجلوی خانهیک روز از 

 اقل کیفرا در رودخانه ازنا بینداز که الاآلن بهار است و خودت  ،برو جاسب ؟کنیچه می :او گفت

 کنی. 

و  خواهممین :از من گردو بخرید. عبدالله به او گفت :آمد و گفت .فروخت، گردو میمردی روی چرخ

چندین درخت گردو بودم با چه من خودم صاحب  :اشک توی چشمش حلقه زد و گفت عصبانی شد.

های شهریخالف همبرخواهم. گوید بخر، ای خدا گردو نمیچهار تا گردوی پوک آورده و می مغزی،

ها ایهفر از  همسچند ن .گویی دوست داشتنددیارخانی همه، او را به خاطر بذلهاسفن هایهمسایه وفا،بی

و او با چه مصیبتی تعریف کرد. چند نفر به گریه افتادند  ؟چرا ناراحت شدی :گفتندجمع شده بودند، 

 و دلشان به حال او سوخت. 

 ۀدار بودم. ای خوانند، من خودم گلهخواهممن این ماست را نمی :گویدمی ،خردخانمش ماست می

، صفا تتوانید به فکر محبّبه خود آیید و تا می .ای نادرست نیستشاهد و گواه است کلمه حقّ ،عزیز

دلی را نشکنید، کسی را آواره نکنید، رحم  .ای حالل و دعای خیر عموم باشیدو وفا باشید. فکر لقمه

ند و مامی مال دنیا به دنیا .ت پیشه کنید و خلق خدا را به خاطر خدای او دوست داشته باشیدو مروّ

 فقط خوبی و بدی هست که باقی است.

 نام نیکو گر بماند ز آدمی          به کز او ماند سرای زر نگار
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 فکرانخوش سیّد یحیی هاشمی و بهیّه

 

از مادری شمسی  126۱ها به دنیا آمد. در سال کروگان جاسب در کوچه سیّد حبیبیپایین  یحیی در محلّۀ

 بود.  (فرزند سیّد حبیب)اس هاشمی پدرش سیّد عبّلّد شد که مرصّع نام داشت. متو

سیار ب ال مبارک ایمان آورده بود. مرصّعبرادرش به امر جم ۀدر آغوش مادری تربیت شد که به واسط او

. در زمان قدیم و هایش بودهعادت و خوشبختی بچّآرزویش س خداپرست و رحم، باشعور،خانمی دل

ن بود ای آورد، ولی شانسی که او الی و درآمدها خیلی ضعیف بود،وضع م ،طفولیّت سیّد یحییدوران 

دانشمند بزرگوار سیّد ابوالقاسم  مند بود.ت که از علم بسیاری بهرهی خوب و باسوادی داشدایکه 

رباب آقا اثل خود و دوستانش م ی را به خواهرزادۀسواد فارسی و عربی سیّد یحیی بود که دای ،فردوسی

که  ی بوداعلم را از آقای فردوسی آموختند. او طلبه هااحمد محبوبی آموخت. حتّی چند نفر از وارانی

 ا غالمرضا ایمان آورده بود. ی آقخود و به همّت و راهنمای

د و روزها را هم افرستها به درس اخالق خدمت دکتر محمودی وادقانی میاو را جمعه مادر سیّد یحیی

ع کرد که وضشد. خود این بزرگوار تعریف میخود در دشت و صحرا به کشاورزی مشغول می با پدر

وبی د محبمحمّ و (احمد محبوبی پدر)ما ارباب حسینی  ۀهمسای ،ا برعکسامّ ،ی پدرم ضعیف بودمال

 .  وضع مالی خوبی برخوردار بودند و گوهر امالک داشتند و از

عریف کس داستانی ت نور آفتاب نشسته بودند و هر یجلو ،در قلعهین پای وز جمعه که اهالی محلّۀریک 

ر و دفت سنّ و سال بوده، گوشۀبی که با او هماحمد محبو ،آمدهکرد، سیّد یحیی از درس اخالق میمی

فترچه د :گویداین چیست؟ می :گویدبه سیّد یحیی میآقا احمد بیند. های درس اخالق او را مینوشته

یی را دهد. آقا احمد، سیّد یحبه من بده تا ببینم. سیّد یحیی به او نمی :گویدقلدری میاست. به او با 

دارد و به طرف منزل میۀ او را برکوبد و دفترچمردم به زمین می یها جلوکند و وسط برفبلند می

ارباب مرا رود که پسر ی میکنان خدمت مادر و داید یحیی گریهخواند. سیّمطالب را می ۀرود و هممی

 روند وی به منزل ارباب حسین میو دای ۀ درس اخالقم را گرفته است. مرصّعت کرده و دفترچاذیّ 

 :ویدگها را خوانده بود، میگویند که پسر شما چنین کرده است. آقا احمد که مطالب امری و مناجاتمی
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دفتر را از او گرفته و به مادر  کند وا پدرش مخالفت میامّ .خواهم به درس اخالق شما بیایمهم می من

 گذار آقا احمد هم بیاید منزلب :گویدآقای فردوسی به او میکند. دهد و عذرخواهی میی میسیّد یحی

 ۀرود و از همجمعه بعد بدون دفترچه مینیز احمد محبوبی  ضرری نخواهی کرد. ،دکتر محمودی

 تهکه با شایس آورد. زمانیتی ایمان میگیرد و بعد از مدّ مطالب را یاد می ۀتر و همباهوش اهای احبّهبچّ

گفتم و ی محبوبقی ت براید یحیی را شود. این مطلب سیّتر میتر و وسیعکند، ایمان او کاملازدواج می

 انهم ایمق خوبی برای خواهرش بود که او تأیید کرد که پدرم از همان نوجوانی ایمان آورد و مشوّ او 

 .ه استقبول نکردامر را و او هرگز  د روبرو بودههای برادرش آقا محمّولی با مخالفت ،بیاورد

 و مشغول کار و تحصیل رفتدر نوجوانی به طهران  ،جاسب درآمد زیادی نداشت ی درسیّد یحیی هاشم

را حفظ دانست و آثار قرآنی عربی را خوب می شد. از نظر ایمان و اخالق دینی چیزی کم نداشت.

بی خو که شنوندۀ دانست و برای کسانیاقدس را به خوبی میهای ایقان و مفاوضات و بود. کتاب

لهی از ا :گویدفرستاد. مادرش به او میب برای پدر و مادر پول میکرد. مرتّهمیشه تعریف می ،بودند

و به ما  !بنده زانوی او را دیدم که موی سفید درآورده بود ی تو پسر باوفایم موی سفید درآید.سر زانو

آقا احمد  ۀای به وسیلاحترام والدین یکی از احکام محکم دین الهی است. مادرش نامه :گفتمی

و ا ، ولی لباس و پول ندارد.یاهد به طهران بیاید برای دیدن دایخومحبوبی نوشته بود که پدرت می

 .فرستاداقی برایش لباس نو و پول امرالله رزّ ۀفوری به وسیل

 ، سرهنگشناختاو را  بهایی ۀد و جامعطهران به درستی و صداقت معروف شوقتی در سیّد یحیی 

 .گذاشتجا سرکار برادر خودش را هم در آن کرد. اوخادم آزاد او را به عنوان منشی در سیلو استخدام 

آنها  گرفت و خارج شدنیهای پر از گندم را تحویل مماشین ،به عنوان دربان سیلو (برادرش)سیّد علی 

 دادنداء ارتق نوشت،یش که الفاظ را صحیح میبه خاطر خط قشنگ و زیبارا . سیّد یحیی نوشترا می

هرها ظ از بعد .تأیید رؤسای مافوق خود بودد و همیشه مورد تشویق و لّه و نان کشور شۀ قو معاون ادار

 . دکرر تشکیالت امری شرکت میو د نمودامری می ۀمطالع
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های با راهنماییاز طرف دیگر و  طرف با داشتن دعای پدر و مادر پشت سرشاز یکدر اوایل جوانی او 

کاشتند، و در انتهای خیابان غیاثی طهران که بیابانی بود که همه را سبزی می کردرا جمع  یشپولها ،یدای

ی یبایز خانۀ دو طبقۀ ،133۵سال پیش، حدود سال  ۱4به یاد دارم  نمود.ری مقدار زیادی زمین خریدا

 جا داشت. در آن

ولی چشم دل او به حدّی روشن و مؤمن و آگاه بود  ،یکی از چشمانش مشکل داشت ،بهیّه ،همسرش

ان مثل تونمی ،تر تربیت اوالدداری و از همه مهمکه از نظر اقتصادی، لباس پوشیدن، خرج کردن و خانه

خدمات او بود. این زن باحکمت  طور اخصّه هایش و همسرش و بهعشقش بچّ  او را پیدا نمود. بهیّه

ه قربان، عزیزجان، ب ،نمودبیان بود که کلماتی که استفاده میو به حدّی لطیف و خوش کردصحبت می

ودند زمان ب ۀاین زن و مرد نمون گفت.جون دلم، فدات بشم بود و برای هر کار خوبی به به و آفرین می

داوند خ :گفتی بنده بود که همیشه میولی پر از دعای والدین آمدند. زن دای ،خالیکه از جاسب دست

ود که روزی به خیلی پُراین بچّ ، اسم موالیمان را روی او گذاشتم،آقا امرالله پسر ارشدم را که به من داد

های امرالله، پسر به نام 3ن زن و مرد مؤمن و موقن خوشبخت دارای بارید. ایاز درب و دیوار برای ما می

بلکه طالی ناب و دُرهای  ،ملیحه و منیژه بودند. آنها اوالد نبودندهای دختر به نام 2نصرالله و  اسدالله و

 بودند. بهاگران

ا آخرین ال بود که تعّد و به حدّی فۀ هنرهای زیبا مشغول به کار شامرالله تحصیالت عالیه نمود و در ادار

ش و انامی و تشویق در پروندهجز خوش هنرهای زیبا بود.و فرهنگ  معاون دبیر کلّ ،سال بازنشستگی

هره طا ت چیز دیگری نداشت. او بامحبّت به همکاران و دوستی خوب در اداره و سالم بودن و موفقیّ

 ،نطقاهل م ،بهایییک خانم اصیل ایرانی و  ۀنمون ، خانمی وارسته، باسواد، زیبا، مؤمن، باوفا وگلزار

شوهر و مادرشوهر دیگر بودند. پدرکردند و مورد احترام یکبا والدین زندگی می لازدواج نمود. اوّ

این دریای علم و معرفت و فضیلت  ۀ زمان است، این فخر عالمیان است،این طاهره، طاهر :گفتندمی
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یابان بهبودی تشریف آوردند که منشاء خدمات امری و خدمت است که واقعاً چنین بود. آنها بعد به خ

 به عالم انسانی بودند.

 و طاهره ای وفا، بابک و مژگان بودند. او در ایران دکترا داشتهاوالد به نام 3داری  و طاهره، امرالله

 نواز،ریا، مهمانجلسات امری بود. هر دو خیلی پاک، امین، بیهم معلّم درس اخالق و نظامت 

قوقش سازی شد و حها بودند. اوایل انقالب اوّلین نفر که پاکخداپرست و عاشق زندگی و تربیت بچه

به  ،ودبپاناما  چون سوّمین برادرش درخانه و زندگی و ماشین و اثاثیه را رها کرد و  ، او بود. اوقطع شد

، او ددیهای عالی را معدّل فردی با ،فردی الیق و باسواد ،جاآن ی در. وقتی رئیس دانشگاهجا رفتآن

اهوش ب تدریس نماید و در کنار آن تحصیل کند. به حدّی این مرد نازنیندر دانشگاه تا  کردرا دعوت 

های استادی و ریاست دانشگاه را به او دادند. چون پروفسوری رسید. پست و با ذکاوت بود که به درجۀ

. هدفشان کار و خالف یا اشتباهاین عزیزان نه اهل مشروب بودند و نه اهل سیگار و نه اهل هیچ کار 

 یایم خدمات این زن و شوهر به یک طرف حتّ که شنیده طوریه ب .تعالیم حضرت بهاءالله بود اجرای

ا جهمهدرست است که جا است و هم مورد احترام آن کشور دور است. عضو محفل ملّی آن دختر ایشان

حیف نبود چنین افرادی در مملکت خود ما تعالی است، امّا  ق به حقّو متعلّ طندنیا یک و ا،قلمرو خد

 بروند؟ نوع نکنند و به کشورهای خارج خدمت به هم

نمود و به فقرا ه میکرد و لباس تهیّداد. خیاطی مینجام میای اعزیز در آن کشور خدمات ارزنده طاهرۀ

ها را نوشت و جواب نامهب این خانم مهرپرور نامه میکرد. مرتّ نوع مینمود و خدمت به هماحسان می

دارم  نمود. فقط به خاطرنگاشت و نصیحت به خوب زندگی کردن و ساده زیستن میخیلی عرفانی می

لی که قابل استفاده و جمی تواند از تمام اشیای: انسان میفرموده است که حقّ  نوشتگفت یا میکه می

ی و جدایکه آن اشیاء بین او و خداوندش ، استفاده نماید به شرط آنی الهی برای ما فراهم شدهاز نعما

ا در راه نیم یکزیاد را برای حبّ الهی صرف می د مواظب بود که آیا این مخارجبای فاصله ایجاد نکند،
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از مواهب الهی این جهان استفاده کنید ولی به قناعت  حضرت عبدالبهاء فرموده:کنیم. انفاق می حقّ

 است. پایانزیرا قناعت گنج بی ،باشید قانع

 نازنین را در پناه حقّ  همسر و اوالد می درمانی نمود،ی شیحتّ  فانه او به مرض سرطان مبتال شد،متأسّ

لطف  ا موردارزش رو من بی ای به بنده نوشتهنامه ،قبل از صعودش ۀباال شتافت. هفتگذاشت و به عالم 

خط خودش و این لوح را با دستا ه بود.لهی نمودو چقدر تشویق به خدمت خلق و امتحان ا قرار داده

ی ضید امتحان شدید است، سعی کنید موالیمان از ما رابگوی ابه خاطر خدا به احبّ ه بود:گفت نوشته و

 باشد.

 هواالبهی

چون نسائم صبحگاهی در ریاض قلوب احبّای الهی مرور نما.  ،صحرای عشق ای سرگشتۀ

ذکر ملیک اسماء و  ۀ حیاتها را به نغمها را به مثابه جان به یاد جانان زنده کن و جسمدل

ای بزن و فریاد از دل برآر. چوگان بگیر. اسبی بتاز. گوئی بزن. صفات روان بخش. نعره

افکن. جوشی دمساز شو و آوازی در آفاق در حقّ ای ساز نما. با نغمۀز کن و ترانهای آغانغمه

 ایبزن، شوری بیفکن. پیرهن چاک کن و چون گل صدبرگ خندان در این گلستان جلوه

بسپر. عمرها به سر آید و  نما. تا نفس باقی است وقت را غنیمت شمر و جان در راه جانان

 ها به لب آید. جز زیان و خسران چیزی نماند و حکمت را از دست مده زیرا میزانجان

 است. ع ع

ن سواد مسکیمن بی گشایم روح آنها راهولی معتقد ؟حیف نیست چنین عزیزانی در زیر خاک روند

 .دار جاسب بودهای اصل و نسبمؤمن ۀنمون ، اوکالم است. خالصۀ

همسرش عاشقانه با او ازدواج نمود  و همسرش اشرف کامرانی بود.اسدالله هاشمی  یحیی، دوّمین اوالدِ

الله همسر احسانان. تبسّم های ترنّم و تبسّم و یک پسر به نام سام، دو دختر به نامنداوالد 3دارای و 

. این دختر عزیز باهوش، مهندس عمران هستندهای سما و سینا و دارای دو اوالد به نام استطالعی 
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داری، صبوری، خدمت است. از نظر اخالق، خانه مادر و فامیل و احبّااست و تاج افتخاری برای پدر و 

 دو جوان .استی همسر کامبیز صفای م،. ترنّ استمشهور  م نمودن و حسن اخالقتعلی کردن به خلق خدا،

و دارای یک دختر  گرفت. لیسانس حسابداری استخادم برازنده و استاد بزرگی او صدا.دل و همهم

الله هستند. بارور بیشۀ محبّتو های تنومند درخت شان،م و همسرانم و ترنّ. تبسّاستزیبا به نام هستی 

اح مغز شبختی هستند. او دانشجوی عمران و طرّو زوج خو استمونا سلطانی  شهمسر ،آقا سامان

 . الکترونیک است

 ، در هر زمینه استاد،وقار انسانیّت، نمونۀهمۀ آنها اند. والد خوبی تربیت نمودهاسدالله و خانم واقعاً ا

 ،اللهتۀ محبّ شیر ژیان بیش اسدالله ر و مخلص درگاه کبریا هستند.سازگا ،قانع ریا،فعّال، ماهر، بی

 ل جوانیدر چند سال اوّ ار برخوردار است.دارد و مثل پدر و برادران از هوشی سرش هتحصیالت عالی

 در اداره بسیار هر خدمتی بود به این اجتماع نمود و مراتب قدردانی او ،در قم و ساوه در امور بهداشت

معاون مدیر  ،در ادارهسال پیش سمت ایشان  ۵4ت بازرگانی دارد. از فوق لیسانس مدیریّ  . اوزیاد بود

ولی  ای ظریف،از خود نشان داد. جثّه ایبرداری طهران بود. چه خدمات ارزندهامور مالی بهره کلّ

 ترین مرد روی زمین است. ای قوی دارد. دریای علم و معرفت است و مظلوماراده

 دنطر مشکالت رها کردخانه و زندگی را به خا ازی شد.سپاکدر ابتدای انقالب  ااحبّ او هم مثل همۀ

و به آمریکا رفتند و در آنجا هم موفق بودند. چون زن و شوهر هر دو تحصیل کرده بودند صالح بر آن 

 هر دو طرف برسند. اشرف نوع خدمت نمایند و به والدینِ دیدند تا به وطن بازگردند و در ایران به هم

ن هر دو محروم از چو خانه ابتیاع نمودند. ران آمدند ومادری مؤمن و مهربان و نورانی داشت. به ای

هران ط بوس فیات خرید و در خطّخدمات دولتی بودند، اسدالله که فروتن و خاضع بود، رفت و مینی

ب دیدند، تعجّ نورانی و لحن خوش او را می تیپ،ۀ خوشقیاف ،کرج شروع به مسافرکشی نمود. همه –

شد. شاد و سرحال بود و همیشه لبخند بر لب و خسته نمی اصالً کاری که داشت،با پشتا امّ .کردندمی

وشا بود. ک و رفاه اوالدهمتا بود. با همسر مهربان و در تربیت بی ۀدنیای صفا و در کردار نمون ،در گفتار
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ار و وش رفتشهامت و کرامت بود. بسیار خ گرم و دریای نجابت، استقامت، شجاعت،با فامیل خون

خود را بیمه نمود و حاال بازنشسته شده است و به  کرده بودند. او را رئیس خطّ کردار بود که اوخوش

 د. نمایانجام کارهای خدماتی دریغ نمیپردازد و از مطالعه می

کنند. چقدر خوب است انسان، انسان خوب و های آقا سیّد یحیی هاشمی افتخار میهتمام فامیل به بچّ

دا و او واقعاً شیر در بیشه محبّت الله است. شیر در زندگی است و بامعرفت باشد. اسدالله یعنی شیر خ

کار   ها را حفظ کند.. خدا او و همسر و بچهبودنامی معروف و مشهور به خوشنیز در محلّ 

بود. این خانواده پدرشان اهل زواره و  )برادر طاهره(سراج گلزار  همسر ، ملیحه،مین اوالدامّا سوّ 

ش که تحصیالت یک فرزند دیگر را گرفتند. ملیحه ب بودند و یک دختر دادند وای مؤمن و خوخانواده

ها هم معلّم درس پرورش آموزگار گردید و به تعلیم اطفال پرداخت و جمعه و، در آموزش تمام شد

 پرست بود. ایشان دارای سهدوست و فامیلمهمان تربیت، مظلوم،رو، باق اطفال بود. خانمی خندهاخال

سازی . در اوایل انقالب او هم پاکهستندهای فرزین، سپهر و پوریا برومند به نام یجوانان ،پسر اوالد

و  ق با همسر خود که مردی بسیار الیقشد و با همسر خود به پاناما تشریف بردند. در پاناما بسیار موفّ

 ای مؤمن و سالم وادهند و از هر کار و خدمتی فروگذار نیستند و خانودر خدمت نوع بشر ،نازنین است

، خیلی وسیع است ی خانه دارند و. در خانه و باغ بزرگی که جلوهستندها ایها و زوارهافتخار جاسبی

قدر چ خیلی خودکفا و جاسبی مدرن هستند! کنند.داری میام حیوانات و پرندگان را نگهانواع و اقس

 وقار هستند.یقه و باحوصله و باسلاین زن و مرد با

رالله نص ست.ت که از کودکی عاشق صادق بوده و های درخشان اسستاره ،همانند بقیّ ،ین اوالدچهارم

، ازدواج نمود و آنها برای هم بسیار مناسب بودند و استی که اهل طالقان هاشمی با مهوش فشندک

در  این لیلی و مجنون هم در پاناما یک عمر طوالنی را در خدمت به امرالله سپری نمودند. اکنون

ایان ه را در ایران به پلله هم مثل برادرها تحصیالت عالینصرا. ندهم قائم به خدمت آمریکا باز یآریزونا

نفیسی از دست بزرگان  ۀهای ایران شاگرد اوّل بودند و حتّی جایزو هر سه برادر در دانشگاه درسانی
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افسر وظیفه بودند و در سربازی خدمات  ،دو سال به سربازی رفتند ند. هر سۀ آنهامملکت هدیه گرفت

ست و مجال کس از معاشرتاین سه برادر به حسن اخالق خدادادی معروفند و هیچ .بسیاری انجام دادند

مود جرت نکه ازدواج نمود، قبل از خواهر و برادرش به پاناما مها زمانی شود. نصراللهبا آنها خسته نمی

 ودر نقاط مهاجرتی به تبلیغ و خدمت پرداختند با هم بود،  کرده و عاشقو همسرش که خانمی تحصیل

های جا گردید. استاد دانشگاه بود و حتّی پستپرفسور معروفی در آن به تحصیالت ادامه دادند و او

دادند و هر خدمات امری و اجتماعی و انسانی که بود این زوج خوشبخت جا به او تر در آنخیلی عالی

 ند. دانجام دا

ای را سیّد یحیی هاشمی برایمان خواند که این عروس مهرپرور برای او نوشته بود. با ل پیش نامهسا 34

است و به  تعلیم اطفال مشغول و انشاء زیبایی نوشته بود که در اکثر روستاهای پاناما به تبلیغ و خطّ 

صورت مداوم  های خیلی باریک است، بهترین روستاها که هم کوهستانی و دارای جادهافتادهدور

ی وقت ،پس از درس دادن رود،میی یک ماشین جیپ به تنهایی به روستایبا که روزی یک رود. می

های جنگلی شود که تمام اطراف درّه را درختای پرت میماشین به درّه ،ه لیز بودهجادّ ،گرددمیبر

رت یا حض :گویدمی ،شودپرت میپایین  است. وقتی ماشین از جادّه به طرف بوده بزرگ پوشانده

 م بودهد در آن خیلی کای که تردّکند. در جادهعبدالبهاء یا بهاءالله و اتومبیل روی درختی بلند گیر می

کند و ماشین جیپ روی درخت تنومند میان و کسی نبوده است تا کمک نماید. ماشین را خاموش می

کند. ا حق به او کمک میین پرت شود. امّپای امکان داشته هر لحظه ماشین بهگیرد که هوا و زمین قرار می

این  :ه بودنوشت آورند. مهوشمیپایین  کوپتر یا جرثقیل او را سالم از آن درخت با ماشینهلی ۀوسیله ب

قانه بضاعت یک عمر عاشپناه و مردمان بیدست غیبی بود که مرا حفظ کرد تا بتوانم به اطفال بی

 خدمت نمایم.

 سامان اسکان بگیرند و به هدفند که در آن و پناه برای خواهر و برادر بودلجاء و خانمش منصرالله 

کند که به بندگان دیگرش خدمت خود برسند. خداوند همیشه بندگانی مؤمن و مخلص را مأمور می
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 مطیع و رفته، با زمان پیش ، مؤمن و مخلص، بدون غرور،نمایند. این عزیزان همگی مثل پدر و مادر

 ای از دریاست تا نامیالعدل اعظم بوده و خواهند بود. این چند کالم قطرهار موالی خود بیتبردفرمان

نه من چه کسی هستم که در  گر از آنها برده شود. آنها حواریون موالی شفوق و حنون خود هستند و

را  سک تی و لیاقتی دارد و هرکس ظرفیّ چیزی بگویم. هر حقّ وصف این مخلصان و مؤمنان منتخبِ 

 کند.خداوند به نوعی امتحان می

اند و های فؤاد و بهیّه دارند. عزیزان جاسبی و سنگسری که به آن سامان رفتهاین عزیزان دو اوالد به نام

ا مّ ا که بازنشسته شده و از پاناما به آمریکا آمده،ایشان با وجود این :گوینداند، میبه حضورشان رسیده

واقعاً مثل درختی هستند که بسیار میوه  وزند،آمو علم می به همه معارف فی ندارند،جز خدمت هیچ هد

: آنها خاکی، صبور، مهربان، گویندنازند. همه میخود نمی ۀو به میو سر خم کرده ،بسیار دارد و از بارِ

د خو قنشین آنها مذاها با آنها باشد و با کالم دلبرد تا ساعتکالس و متین هستند و انسان لذّت میبا

د یحیی روحتان شاد که از نسل شما چنین افراد الیقی و سیّ زهرا ،هبهیّ ،را شیرین و معطّر نماید. مرصّع

 اند.به عمل آمده

های مژده و وفا شدند. نام به دو اوالدنیا شد. آنها دارای دیفؤاد ایز همسر منیژه، ،پنجمین اوالد آنها

لم خاوری و دیگر استادان متبحّر بود که خوب عاشراق قدیمی، تربزرگ مثل دکاز شاگردان اساتید  منیژه

ت دسآباد و اطراف دورب به خانیو تاریخ و احکام و حقایق امر جمال مبارک را شناخت. در جوانی مرتّ 

ی و شناسوانان درس اخالق و انسانیّت و حقد و به کودکان و نوجوانان و جبرتنهایی تشریف میبه 

سه سرمست بود. ای آرام و قرار نداشت. از عشق طلعات مقدّآموخت. لحظهیمان میوفاداری به عهد و پ

  نمود.مثل شیرمردان دلیر خدمت می ،شخصی نبود ۀکه موبایل، تلفن و وسیلبا این

ر ترین شهرها و روستاها با همسافتادهنمودند و بعد به آفریقا و به دوردر جوانی عزم مهاجرت به پاناما 

سرخ  آموختند که سفید و سیاه ورفتند و به آنها میوقار و محبّت است،  ی از مردانگی،دریایینش که نازن

عاشروا مع االدیان کلّها  مه بار یک داریم و برگ یک شاخسار،یم. ههمه مخلوق یک خدای ،و زرد
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تی انسان ا وقامّ ،ی وفق دهندها و فرهنگ آفریقاید را با قبیلهیحان. چقدر سخت بود که خووح و الرّ بالرّ

ق است. بعد از آفریقا به ارض در هر کار مشروعی و خدمتی موفّ ،به خدا و تأیید موالیش وصل باشد

ت لیّوبودند و هر جایی که صالح بود، به مسؤو با یار وفادار خود در قصر بهجی  بردنداقدس تشریف 

خدمتی  و از هیچ گرفتندی برای پسر ارجمندشان در آنجا جشن عروسی ند و حتّ سنگینی برگزیده شد

فامیل خدمت  در خدمت عاجزیم. آنها به جای همۀما ا امّ  ،آنها خوب فهمیده بودند. ننمودنددریغ 

 ه دعای آنها برای ما مستجاب. البتّنماییممیآنها دعا  و در حقّ و ما فقط به آنها افتخار کرده  نمودندمی

 ها باشیم. ای مثل آنهاست که ما قاصر و روسیاه هستیم و نتوانستیم ذرّ

اوالد و عروس  ۵ا خود او انسانی بود که امّ والد جناب سیّد یحیی هاشمی نوشتم.ای از شرح اخالصه

بود. این عزیز به  شبخش منزلریب و تنها و فقط عکس اوالد زینتا در طهران غامّ ،و داماد داشت

ند. هر ق هستچرا که آنها موفّ ،لذّت ببرید :گفتمیورزید و به ما ت آنها عشق میهای آنها و موفقیّنامه

داد. همسرش سکته کرد و چند سال مریض شرح می رای دیگران و فامیل نیزخواند و بنامه را ده بار می

به  کمک ، برایکه آقا اسدالله در ایران بود نمود و زمانیداری میبود و خود ایشان مثل شیر از او نگه

داد. خانم او که به رحمت ایزدی پیوست، آقای هاشمی فقط برای بود، انجام میکه الزم پدر هر کاری 

همسرم دسته گلی بود که به طلعات مقدّسه پیوست و جای چنین  :گفتخواند. میاو دعا و مناجات می

 مادری در بهشت است.

ان داده ورت رایگین را به فامیل به صپای ۀطبق ،ها به خارج و مهاجرت و صعود همسرهبعد از رفتن بچّ

یحیی همیشه عضو تشکیالت امری بود و خوشحال بود که در منزل همدمی دارد که فامیل است. سیّد 

 اشدیرینش و دوست صمیمیظهرها چندین سال با یار  از اش مرکز خدمات و جلسات بود. بعدو خانه

ه آنها ود و فقط عاشق بود کنمود. بدون ریا بالله روحانی در دفتر تسجیل محفل افتخاری کار میقوّت

ایی، جاسبی نم توانی پیداجاسبی تنبل نمی :گفتکار مشغول نموده بودند. سیّد یحیی میاو را به این



56 
 

نمود که جوانان را به درس و علم و ایمان دعوت کنید و خود به احکام نصیحت می مفت خور نیست.

 ها اثر کند. هالهی عامل باشید تا حرف شما در بچّ

د. بنابراین همسری کر و الل و سال سن داشت و تنها بو 84برد. نزدیک به ی رنج میدّتی او از تنهایم

گرچح بود و  1321د به همسری انتخاب نمود. او متولّ، بود اهل کشهکه  به نام نصرت ریاضتی را ایمانبا

از چشمان انسان جاری خواند که اشک ا باهوش و مهربان بود. به نحوی مناجات را میامّ کر و الل،

با  جاها را در آنخدابیامرز در کشه اطاقی و مقداری باغ و امالک خرید و تابستان ،شد. سیّد یحییمی

کرد که همه عاشق حسن اخالق او بودند. صحبت میگذراند و برای احبّا و مسلمانان همسرش می

فاخر و تمیز و با کراوات استفاده  هایسیّد یحیی همیشه لباس مود.نخانمش خیلی از او مواظبت می

 هاییبود همه بدانند این فرد شاز هر دری وارد می باید تمیز و نظیف باشد، بهایی :گفتنمود و میمی

های آفاق باشید. مثال ۀباید در صحبت کردن، در اعمال و رفتار و کردار و وفای به عهد شهر ،است

ی از علم و زد. او دریایها مییها و زیبایشرّ و از زشتی ز خیر وها اها و بدیشیرین و خوب از خوبی

  معرف را آموخته بود. روحش شاد.

فظ ا از حتمام قرآن ر دیدندو  بردنددو مرتبه منزل او تعویض گردید و یک زمان او را جهت بازپرسی 

: جدّم داد جوابباشی.  بهاییحیف نیست تو که سیّدی،  :سواد است. گفتنداست و چقدر نورانی و با

در قضاوت خیلی رعایت عدل و انصاف  ت،رفزنان و یتیمان میاو به یاری بیوه خورد،مال مردم نمی

شما چطور  ای است که احتیاج به قاضی ندارد،یگانه محکمه «وجدان»فرمود و او فرموده است می

 سؤال و جواب نمایید؟انتهای شب چشم بسته بیاورید و دهد من را با این وضع در وجدانتان اجازه می

ام و اآلن هم نوع کردهچون در طول عمرم امین و صادق بودم و خدمت به وطن و هم گناه من چیست؟

 ،رگفتم خدا را شک ، حقوقم را قطع کردند،؟ام و به این صورت قانع هستمزن کر و اللی را سامان داده

سال  64ای دارم و بعد از ا شکر که حافظهگویم خدا راآلن هم می دا را شکر،مالم به هدر رفت، گفتم خ

و را ا :دگفتن ،ند او مرد خوب و باسوادی استدیدتوانم پاسخ شما را با دلیل و برهان بدهم. آنها می

م و بدانید هرگز خودراه خدا ندارم،  من ترسی از مرگ در :گفتد. او یببرید و کاری به او نداشته باش
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همه دعا  تا زنده باشم در حقّ  ایم و نخواهیم داد، منانجام نداده کار خالفی مام و بستگانخانواده

د از چند بعسیّد یحیی رسانند. و برادر و برابر باشند. او را آورند و به منزلش کنم که باهم مهربان می

ای به ملکوت اعلی صعود نمود و فرزند ارجمندش برای او جلسات آبرومندانه 1361در سال  ،سال

 کنند.تربیت می ه حال والدینی که اوالد خوبب گرفت و حقوق همسر او را درست نمود. خوشا
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 (علیمحمّد فرزند حبیبِ ) احمد محمّدی

 

 ازدواج (ابوطالبمیر فرزند علیصاحب، دختر مشهدی حسنهفرزند عمّ)د با آغابیگم حبیب محمّ

 همسر تکند. عزّ ها عطا میت به آندو پسر به نام احمد و نعمت و دختری به نام عزّخدا نماید. می

کنند و خیلی مؤمن و مخلص شود و فعالً در استرالیا زندگی می، میاستمحمود حیاتی که اهل یزد 

 هستند. 

را باید   اجناس زائد  ول کوره بود ومسؤ کرد،جوانی در دخانیات طهران کار میدی در احمد محمّ

آنها را  :گفتندای به او عدّه سوزاندند،ای باطل شده را باید میهچون در آن زمان پول .سوزاندمی

گز من هر :دی گفتحمّشویم. آقای مپولدار می کنیم،و تقسیم میبریم نسوزان، ما آنها را بیرون می

 که تو را در همین او را تهدید کردندسوزانم. آنها دهم و آنها را میمیام را انجام وظیفه کنم،خیانت نمی

ها پول ایستاد و نگذاشتایم. او با کمال شهامت را سوزانده بهاییگوییم یک سوزانیم و بعد میکوره می

 .وشحال بود که جان سالم به دربرده استد. خنمودنشود، احمد را اخراج را ببرند. وقتی خبر آن پخش 

 (یفیو شکرالله شر فرزند زبیده) د و با شهربانو شریفیمدّتی در شرکت واحد مشغول کار شعد از ب

 .نمودازدواج 

د کرد. این زن و مرخوش بیان بود و خیلی آرام صحبت می داشت.تیپ او هیکلی ریزنقش ولی خوش

ی مقدّس بود که اوالدشدند. هدف این زوج پسر و دو دختر  ۱اوالد،  ۱دارای  ،فکرصدا و هممؤمن هم

رخشان ای دند که در هر گوشه مانند ستارهال به اجتماع تحویل دادحد، باسواد، مؤمن و فعّ مانند گل، متّ

 در شب تاریک هستند. 

اش به خاطر عقیده ،دالله است و در دانشگاه تحصیالت پزشکی او که تمام ش، احسانلین پسر اواوّ

ی دارد که همه به او غبطه است و لسان شیوایدار ال و تجربهسواد و فعّا خیلی باامّ ،مدرک او را ندادند

انگیز امینی ازدواج نمود و یک پسر به نام الله با خانمی اهل یزدل کاشان به نام روحاحسانخورند. می

ایمان و یک دختر به نام شعله دارد. خانم ایشان مدّتی در سجن به سر برد و بعد آزاد شد و صدای 
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 روند.شنوندگان به عالم دیگر می نشینی دارد. هنگام مناجات خواندنزیبا و لحن ملکوتی و دل بسیار

ام جوانی در عربستان صعودی در در تمام ایّ ،مین پسر او ایرجدوّخواند. نشین مناجات میبسیار دل

ناب ۀ یادبود جاست که در جلس رت بود و وقتی اخراج شد به آمریکا رفت. سوّمین پسر، سیاوشمهاج

دارای یک پسر قدبلند و باهوش به نام فرید  که سیاوش همسرش رؤیا است .خواندجمالی مناجات 

هتر متی بچه خد :گفترامین عزیز که مجرّد است و همسری انتخاب نکرد و می ،چهارمین فرزندشدند. 

ذکّری آبرومندانه در حدّ هر دو از این عالم رفتند و جلسات ت ،پدر و مادر از خدمت پدر و مادر است؟

ن از ند. هر یک از همسایگاسایگان و دوستان آنها شرکت کردشأن این والدین گرامی گرفتند و تمام هم

گفتند انسان در این حدّ ریختند و میکردند و اشک میهای این خانواده تعریف میتخاطرات و محبّ 

 خوب ما ندیده بودیم.

ای متر داشت و دارای انواع درخت میوه بود. هرگز ذرّه 1444متراژ  ه بهدی باغی در طاووسیّ احمد محمّ

ب باغ او به روی همه باز بود. داد و درفروخت و فقط به همسایگان و دوستان میها را نمیاز میوه

 (همسرش)چون شهربانو  ،و مرکز دعا و مناجات بود یشه جای دوستان و خویشانمنزل ایشان هم

ر و ددقیقاً الگوی خالص پ شود. اوالدمستجاب می ،ل دعا و مناجات بخوانیاگر از صدق د :گفتمی

 مادر هستند. 

که در خیابان جمهوری )شاه سابق(  است همسر آقای نوین دختران احمد محمّدی، یکی اقدس

 ،چه داشتند از آنها گرفتند و اآلن در استرالیا ساکن هستند. دختر دیگرش سازی داشت و هرعینک

 . استسیامک داودی همسر  ،پریوش

 اشرا به خاطر عقیده ۀ کار در شرکت واحد، آقای محمّدیالزم به ذکر است بعد از سی سال سابق

. است علی و فامیل ملّاجعفر جاسبیاخراج نمودند و عشقش این بود که از نوادگان مشهدی حسن

ی داشت. خوب حترام خاصّ ها عزّت و ادر جمع پوشی و اخالق حسنههمیشه با اعمال خوبش و شیک
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در ایران و در خارج افتخار جاسب و جاسبی  او اوالد تربیت شده بود و خوب اوالد تربیت نمودند.

 کنند. ولی به جاسبی بودن خود افتخار می ،اندجاسب را ندیده هاکه اینبا این و هستند

نوع خدمت نمود و دنبال سیگار و مشروب اند که باید آدم خوبی بود و به همها خوب آموختهجاسبی

ر مقدار هخداوند پناه یتیمان و کمک کار محتاجان باشند و اند یاد گرفتهو کارهای زشت نباید رفت. 

خلق را دوست بدارند و به  ۀتنها برای خود نخواهند. خودبین و خودپسند نباشند و هم داده،نعمت 

او را ببخشند و از ذهن دور کنند و هر  ،خدمت صادقانه نمایند. هر کسی به آنها بدی نمود ،نوعهم

از  اجر آن ،چون اگر گفته شود ،آن کمک و خدمت را فراموش نمایند ،نمایندخدمتی به نوع بشر می

  رود.دست می
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 ناصری انی و مهوشعلی یزدعبّاس

 

چشم به جهان گشود و با  1311سلطان، در تاریخ ل و خانمفرزند مشهدی اسماعی علی یزدانی،عبّاس

فرزند به نام پیمان و پیام و پریوش گردید و در  3ازدواج نمود و صاحب  13۱1ری در سال ناص مهوش

 پیوست. دچار مریضی گردید و چشم از عالم و عالمیان بربست و به حقّ 1312سال 

 داشت. در آندر کودکی پدر مهرپرور خود را از دست داد. پدر او اسماعیل بود که شغل آسیابانی  او

لمس  : دست اوگفتند، ایشان دست راست و پای راستش سست شده بود و مردم میزمان دکتری نبود

ت سدانستند که سکته کرده است. این پدر مهربان خیلی باغیرت و قوی بود چون با یک دو نمی شده

شده را  هو آرد تهیّ بردگذاشت، به آسیاب زیرزمینی میی گندم را روی االغ مییکیلو ۱4های ، بستهسالم

ر منازل شغلی بافی داد دارند که در زمان قدیم کرباسها به یقدیمی ۀ. همدادبه صاحبان آنها می

فروختند یا رنگ ها را میاسداد. کربانجام میاین کار را مادر ایشان تا آخر عمر  آبرومندانه بود و

ها کردند و یا به عنوان پرده در اطاقدوختند و یا کفن میکردند و شلوار برای مردان میمشکی می

 شد.استفاده می

 که همسر) ان سلطخود به نام عزیز و شیرین و خاور خواهر 3علی کودک با اسعبّ ،کالم ۀخالص

ت عدیده با مشکالبه نام سلطان کردند. بعد از فوت پدر، مادر ایشان بود، زندگی می (الله یزدانیشمس

مادر  1را دوست داشت. سلطانخانم بیگم هاشمی. آغابرایشان سخت بود زندگی خیلی شد.روبرو 

به  .چه باید بکند دانستماند و نمیکرد و پدرش )سیّد عبّاس( تنها فوت  نرگس آغابیگم به نام

 ی و پدر منتو تنهای را رحمت کند، نرگس ،یل و مادر مناسماعخدا شوهرت، عمو :گفتسلطان خانم

علی هم برادر اسهایت خواهر من و عبّهبچّ درم ازدواج کن و دل ما را شاد کن،بیا و با پ ،هم تنها است

  نمود. اس هاشمی ازدواج و با سیّد عبّ کردشود. او قبول من می

                                                           
 عمویِ مسّیب یزدانی )همسر آغابیگم( بودسلطان، زن. 1
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بید و  ۀزرعاس به مبه دنبال سیّد عبّ او را پذیرفت و شنگ و زیبا بود،کودکی ق و مظلومکه علی اسعبّ

د. این کرهای خود بیشتر مواظبت میهخیلی مهربان بود او را از بچّ که سیّد عباس هم  رفت.فخرآباد می

دّی ها به شوخی و بعضی اوقات به جبرای ما بعضی وقت کرد:آالیش خودش تعریف میو بی پسر پاک

هر وقت آبگوشت داشتیم، سیّد عباس گوشت لخم آبگوشت را داخل نان  گفت،می هاییحرف

د و خیلی مادرم را که تپل و سفی کرد، اوعلی پسر گلم و شوخی میاسگفت بخور عبّمی گذاشت ومی

 کرد. قشنگ بود، دوست داشت و به او مهربانی می

سلطان مادر او علی و هم آغابیگم که خانماساس زنده بود، هم دخترها و هم عبّکه سیّد عبّ تا زمانی

اس که فوت کرد از ترس که او را طبق دستور امر مبارک خاک کنند، بود، خیلی راحت بودند. سیّد عبّ

اس داخل سیّد عبّ :گفتندمی ،ه که بودیمخانه بردند. بچّشورهدو پسرش که مسلمان بودند او را داخل مرد

ای کشید و مرد. خدا او را رحمت کند. پس از فوت ها آزگولهجاسبی قوله رد یا بو مُ دآب نفسی کشی

منزل  ،باال ۀعلی و دو اوالد به محلّاسو با عبّا .دادندسلطان سیّد عبّاس سهمی از ارث به خانم

 جاعش نانوای ده، آرایشگر زنان، و دکتر ده، سلطان شیر زن، ماماخانمپدری آمدند.  ۀخان،اسماعیل عمو

  .ر بودو مشغول کا

 که ششی داشت و با اینزیبای خطّ  درس در دبستان شمس جاسب خواند.شش کالس  علیاسعبّ

اجر مه عطاءاللهولی بیش از یک دیپلم سواد داشت. در نوجوانی به طهران خدمت  ،کالس خوانده بود

ورقا و دو سال هم به خدمت  یدار و امین او بود و چند سالی هم خدمت آقاآمد و چند سال مغازه

 فترولی خودش دوست داشت و به سربازی  ،توانست معاف شودمی ،خواست. اگر میرفتسربازی 

 پایه یک گرفت و با راهنمایی ۀنامجر که مرد شریفی بود، آمد. گواهیمها و در امیرآباد نزد عطاءالله

از  ،ل اتوبوس، بعد اتوبوس دو طبقهاوّسال مشغول کار بود.  34عبدالله امجدی به شرکت واحد رفت و 

تربیت بود و اهالی جوادیه و اهالی این مرد خیلی باادب و بانمود. پارک شهر به جوادیه رانندگی می

 عاشق اخالق او بودند. محلّ 
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ر کرد و به همسر خود تا آخکش و نجیب بود، زندگی میکه دختری متین و زحمت او عاشقانه با مهوش

ب داشت. حساب و کتا ییبدون سر و صدا زندگی خوب واین دختر واله است. عاشقانه  :گفتعمر می

داند و به حدّی حرمت پدر و مادر همسر و اقوام همسر و خود را داشت او به حدّی دقیق بود که خدا می

ت وقبعد از مرگ من هیچکه کرد و به همسر و فرزندانش وصیّت نمود نظیر بود. هرگز غیبت نمیکه بی

 هم مهربان باشید و همه را دوست بدارید.  غیبت نکنید، دلی را نشکنید و با

به مالقاتش رفته بودم، وتش که چند بار هفته قبل از ف 2حقیر که از چند جهت با او فامیل بودم،  ۀبند

 :های مرا از بچگی تا حال تعریف کرد. گفتکردم و محبّتها و اخالق او را مشاهده میهمیشه خنده

ی آدم باید چشم دیدن خوب : من یادم هست،من که یاد ندارم. گفت :رود. گفتمها را یادم نمیاین محبّت

باید  که به حرف نیست بهایی :گفتهای فامیل و مردم را از یاد نبرد. همیشه میرا داشته باشد و خوبی

 پس چه فرقی با مردم، اگر عمل نداشته باشیم پسند باشد،نشین و عمومل ما خوب و صالح و دلعم

 عوام داریم؟

راز بود. پاک بود و پاک زندگی کرد و پاک از دنیا دل و همبا همه هم ،بهاییعلی با مسلمان و اسعبّ

که را های خود او و مادرش و ملکی مصادره کردند و زمین را که در جاسب داشت،ای رفت. خانه

: فدای موالی ما و در راه گفتعلی میاسمصادره نمودند. عبّ داری کرده بود،اد سال مادرش نگههشت

 .ا مادر و پدر برای ما نگذاشته بودندکنیم این خانه و ملک رفکر می او است،

های آیدا و آرین اوالد به نام 2دارای است و همسرش ناهید فروغی  پیام، فرزند ذکور او،امّا از اوالد: 

 رایت و کفایت بود و پس از تحصیلدهیکل، باهوش، باتیپ، قویهستند. پیام جوان برازنده، خوش

معروف  تاجری ،به کار و کاسبی پرداخت و از شاگردی مغازه ،دم که از دانشگاه رفتن هم محروم شدیپل

بود و خیلی را مشغول به کار نمود و  در محل کسب مورد تأیید و مشاور دیگران نیزو مشهور شد که 

ازدواج  لفقاریابا سهیال ذو  ی برای برادرش پیمان بود کهراهنمای خوباو د. نظیر شباعث وحدتی بی

نمود زبان انگلیسی را بلد بود و مترجمی می . پیماننمود و دو اوالد باهوش به نام مانی و سامی دارد
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ن وااین دو جو مغز متفکر تجارت بود و هر دو از زندگی و وضع مالی خوبی برخوردارند. اعمال و رفتار 

ند، تیعنی جامع جمیع کماالت انسانی هس بهاییاجتماعی و الگوی  چون تحصیل کرده، باادب، مؤمن،

در  مانترالیا عزیمت نمود و پیها به اسهند. پیام با خانواده به خاطر تحصیل بچّاافتخار فامیل و جامعه

 است.ی به خارج رفته و مشغول کار و تجارت است و سفرهایکند زندگی می طهران

بارزی که هر فامیل  ۀنمون ،برخورد و مظلوم، خوشخطّباسواد، خوش ،علیاسدیگر اوالد عبّ ،پریوش

سن اخالق اوست. او هم همیشه کار کرد و زحمت کشید و خانه و منزلی جهت خود دارد که عاشق حُ 

 ت. این سه فرزندر مادر اسدم و یار وفاداو هم ای تنها نگذاشتهمادر را لحظهباعث سربلندی است و 

 خدا همه را حفظ کند.  است. مثلثی هستند که نور الهی در آن مثلث منعکس

گوید و بعد از همسر، دهد و همیشه خدا را سپاس میدانست انجام داد و میهر خدماتی که می مهوش

 د.ورزیق میها عشقدر به این نوهعلی چاسعبّکه قابل ذکر است دارد. آبرومندانه یاد او را گرامی می

ای علی مانند چشمهاسخود بود. عبّ ۀنو ۱او عاشق  ریختند.ها برایش اشک مید نوهدر گلستان جاوی

کاری قابل ستایش و تقدیر است. بود که آب زالل داشت. مردی به این پاکی به این امینی و درست

آباد با عطاءالله خانی ای دروه و شکایت کند. خانههرگز ندیدم یک نفر بیاید از او و همسرش شک

 :گفتای مستقل بخرد. همیشه میشریک بود و کسی صدای او را نشنید تا بعد از چند سال توانست خانه

ارد آدم باید خودش را جای دیگران بگذ ، اختالفی در بین نیست،اگر آدم حساب و کتابش درست باشد

ا روز اگر کسی چیزی در خر شب یای داشت و آخواهد از خدا بخواهد. کمک رانندهچه می و هر

صاحبش خواهد آمد و  :گفتداد و میتحویل می آورد و به رئیس خطّ می ،گذاشتمیاتوبوس جا

خواهد گرفت. در مراسم او تعداد زیادی از دوستان آقا پیام که مسلمان بودند، شرکت نمودند و از خوبی 

 .ت کن تا کمی مثل تو باشیمعلی و ما را هم شفاعاسگفتند. خوشا به حالت عبّاو می
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 اعالیی الله زمانی و روحیعزّت

 

مؤمن و عاشق جمال مبارک  ای خالص وچشم به جهان گشود و در خانواده 1211آقای زمانی در سال 

 ،خانماحمد محبوبی بزرگ شد. همسرش روحیارباب آقا  ۀروبروی خان ،پایین کروگان جاسب در محلّۀ

دند و زندگی دیگر ازدواج کری با یکه بود و با چهار سال اختالف سنّ در همان محلّ 1343متولّد سال 

از آنها شش اوالد  یم عشق موالی خویش پرواز نمودند.شیرینی را با عشق الهی آغاز نمودند و در حر

 د شدند.، متولّهستندکه هر یک سراجی منیر 

سترالیا در ااین زوج . استمی باوقار و نمونه خاناست که خوشنودیان  همسر محبوبه لین پسر مسیح،اوّ

الله که حشمت ،مین اوالدهای نیکا، هومن، هوتن و خشایار شدند. دوّاوالد به نام ۱و دارای  ندساکن

که  های انیسا و ایلیا و آلینا شدندبه نام فرزندانیاری شد و صاحب گیتا عبدالغفّ ،اشهمسر دختر عمه

 که همسر سهراب فیروزی شد که اهلاست نسرین  ،مین اوالد فداکار و دلیردر کانادا ساکن هستند. سوّ

کن و قائم به خدمت و سا های سنا و سارابه نام فرزنددارای دو اینها گنبد بود.  ۀتپّنورد و مهاجر مرادبج

ن رماهای آناز فروغی شد و دو اوالد به نامخکه همسر فرّ  ،نصرت الله ،در ایران هستند. چهارمین اوالد

دا که وی ،ال و غیور هستند. پنجمین اوالدآباد طهران و فعّدارند که جوانان برومند ساکن حسنو ایمان 

ه رامین ک ،های پدیده و پارسا شدند. ششمین اوالدهمسر پرویز اسماعیلی شد و دارای دو اوالد به نام

 ۱ ند که ساکن استرالیا هستند.های راموند و رایان دارو دو اوالد به نام استهمسر شهره کوشکباغی 

اند، پدر در حقّ همه محبّت و کمک کرد و با این اوالد نهایت محبّت را داشت و اوالد که خارج رفته

 دارد که به فضل الهی همه موفّق، مؤمن، باادب و پاک هستند.

شناس آقای حقّ ی پیش حلوای ۀو به قول خودش از شاگردی مغاز رفتسالگی به طهران  12آقای زمانی از 

ی در میدان اعدام طهران ید. دکان حلوایخوابکار می و در همان محلّ شدو شکرالله یزدانی مشغول کار 

نمود و هم حلواها را با تمیز می ،داد. هم مغازه را که خیلی بزرگ بودو او چندین کار انجام می بود
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او  به عهدۀاکثر خریدها  خیلی زرنگ بود، . چونآوردبرد و پولش را برای مغازه میها میطبق به خانه

وقتی  .فرستادا برای پدر و مادر میو تمام درآمدش ر گرفته و پختن حلوا را یاد . بعد تهیّواگذار شد

و  ردکت پیدا خواند. خیلی محبوبیّ برد با صوت خوش برایشان دعا و مناجات میا حلوا میاحبّ خانۀ

کدام کنون هیچ بود و تا مناجات و مثنوی و دعا را حفظ. صدها ایمان بودکش و عاقل و باخیلی زحمت

 خواند.سال دارد و خیلی راحت مناجات می 18ها را فراموش نکرده است. االن خاطرات و مناجاتاز 

باد باقراُف به جعفرآ کرد،را جمع  یشهاپولبنابراین . تی بودشق گاو و گوسفند و رعیّاین مرد بزرگ عا

خانم که مثل روح و با او خرید. با همسرش روحیو گاو و گوسفندی  شدو مشغول کشاورزی  رفت

ها قوی ی. جاسبدادندباشد، تشکیل  بهاییحیات  زندگی خیلی آرامی که نمونۀ پیمان و وفادار بود،هم

ک الهای جعفرآباد هم که از احبّا بودند، امرباب. اکار داشتشان خیلی قوی و پشتبودند ولی ای

 .گذاشتندچند گاو در اختیار او  فراوان و

لی زیاد خیکردند، با زحمت کاشتند و برداشت میها را با گاو میزمین ها تراکتور نبود و همۀدر آن زمان

خداوند هم پشت سر هم اوالد د. بوآفاق  ۀشهر بهایی. آقای زمانی بین مسلمان و که هرکس قادر نبود

هم  و خواندند. هم درس دندش و تربیتیافتند هرپرور پدر و مادر پرورش م در آغوش به او عطا نمود که

 . کردندکار 

 او مرکز صفا و ۀ. خانها نگذاشتو والدین و فامیل و همسر گونه کمبودی برای اوالدآقای زمانی هیچ

باد مجاور جعفرآ ،آبادها به حسنز چند سال او را به عنوان کشاورز نمونۀ اربابمحبّت بود. بعد او مهر 

ادم و و خ حفل روحانی این دو والیت. ایشان همیشه عضو مشدکه باعث تشویق همه کشاورزان  بردند

ی اگر ناهار همه را حتّ ،گرفتندگذشت بود. مثالً حظیرةالقدس که جلسه میچاک و باگزار و سینهخدمت

 :فتگهای محلّ میها یا خانمبه زن ،که مادری نمونه بودخانم کرد. روحیل میتقبّ  ،یکصد نفر بودند

یجات، . چون همیشه انواع سبزها را کتک نزنیدهبچّ قی نکنید،بداخال همسرتان را دوست داشته باشید،



67 
 

 نداشت، کس که در محلّ  به هر ،چغندر و بادمجان داشتند و شیر و ماست و دوغ فراوان میوه، کدو،

 دادند و اهالی از آنها راضی و نسبت به آنها مهربان بوده و هستند.می

ب ل انقال، اوّدریج گاوداری بزرگی درست کرده بودکاشت و به تچون آقای زمانی امالک زیادی را می

ی اهالی محلّ از این کار ناراحت بودند. نظر بودند، امالک را از آنها گرفتند. حتّ ها که تنگبعضی

ی ایم. شخصبه جان خریده ی را در راه حقّاصالً ناراحت نیستیم و هر بالی :همسرش گفتند ایشان و

ود . شش گاو نابوارد شودکه گاوها بمیرند و ضرری به ایشان  خل گاوداری ایشان رفت و سم ریختدا

بش حۀ صاکه گاو بیچاره را به خاطر عقید شرمی تا چه حدّشد و آقای زمانی خم به ابرو نیاورد. بی

  بکشند؟

ی و سؤال و جواب بردند و این مرد نی را خیلی به ادارات برای بازجویآقای زما ،در مورد گاوداری

ها بود. به نازنین با بیانی شیوا جواب همه را عاقالنه و باتدبیر داد. برکت در زندگی او همیشه ورد زبان

د بگیرد. آقای زمانی مجبور شد تواندهد که کسی جلویش را نمیقول خودش: کسی روزی ما را می

داری کند و با همّت پسرش، آقا نصرت، گاوهای ماده و شیرده را بفروشد و گاوهای گوشتی را نگه

نفر دوست داشته باشی و یک دشمن یا یک نفر حسود، دشمن  144گفت: اگر همیشه موفق بود. می

 آورد.که خدا روزی او را در میزند و آدم غافل است از اینضربه می

و محبّت به همه، کار دیگری ند و جز خدمت ندادی موری را رنجش خانم و آقای زمانی حتّ روحی

ی خوش صداکرد و با های شیرین تعریف میند. آقای زمانی همیشه برای جوانان و دوستان داستاننکرد

خانم خواند. روحیمینشین و بسیار دلخانم هم همیشه از حفظ مناجات خواند و روحیمناجات می

شد  مریض به خارج و دوری آنها قدری ی و رفتن اوالدالله اعالیش، عنایتبعد از فوت ناگهانی برادر

نورانی داشت. همه او را دوست داشتند و  ۀخیلی این زن مظلوم بود و چهر و اعصاب او به هم خورد.

نمود. حتماً شام و ناهاری میل می بود برد و کسی که مهمانرفتند و او هم لذّت میبه مالقات او می

 توان دین آنها را ادا کرد.کش درجات عالی دارند که با چند کالم نوشتنی نمیاین افراد ساده و زحمت
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مادر و پدر بودند. در مریضی مراقب  ختند و دختران و پسرانآباد ساخانۀ بسیار عالی در حسن

داری و مواظبت داد و از همسرش به نحو احسن نگهانجام میهمسر نازنین تمام کار خانه را  ،خانمروحی

  جاسبی را فراموش نکردند. و لهجۀ فکرشان جاسب بود و هرگز جاسبی بودننمود. این زن و شوهر می

به عالم باال صعود  ل نمود و با روح و ریحان و با ایمان خالصخانم مریضی را تحمّ چند سال روحی

جلسات آبرومندانه در خور شأن و منزلت او گرفتند. آقای زمانی تنها ماند و  و آقای زمانی نمود. اوالد

من روح  زن :گفتخواند و همیشه میداد و دعا و مناجات برای او میبه یاد همسر خیرات و مبرّات می

ی امادری نمونه و دلسوز و بر عزیز و وفادار بود و برای اوالدبرای من همسر  بود و باوفا و باصفا بود،

 اآلن داخل بهشت است. گزار و شاکر بود، اوجمال مبارک انسانی خادم و سپاس

که  ، همسری داشتخانمن بود که آقای زمانی قبل از روحیل بنویسم ایداستانی که فراموش کردم در اوّ 

 مودنمسیح الله را بهتر از فرزندان خود تربیت و محبّت  ،خانمنمود و روحیو فوت  الله بودمادر مسیح

ما او را خیلی بیشتر از همه دوست داریم چون  :گویدمی مادری را حسّ نکرد. نسرینو هرگز بیو ا

 گفت شما باید بیشتر یاور و پشت و پناه او باشید. مادرم او را خیلی دوست داشت و می

الهی  ولی چشم دل او روشن و نور ،چشمان ظاهری خود را از دست دادهآقای زمانی دو سالی است که 

جمال مبارک است که  و پناهش او هویدا است. صورتش نورانی، زبانش گویا به ذکر حقّ  در چهرۀ

 آقای زمانی کنند.ای ناشکری نمیو هرگز لحظهکنند داری میگل نگهچنین اوالدی او را مثل دسته

سان ا از انکه وقتی پیر شد یک به یک آنها ر که خداوند سالمتی به انسان دادهخودش معتقد است 

حال کسی که بتواند از امتحان الهی ه ب ولی خوشا کند،ن را تا آخرالحیات امتحان میگیرد و انسامی

 شرمنده و شرمسار نباشد. سربلند بیرون بیاید و پیش حقّ

رده کبه امر واگذار  ،با عموهایش شریک بودند و ۀ پایین داشتندکه در محلّرا ای آقای زمانی خانهپدر 

بود که خودش ایمان آورده بود و  الله داشت و همسر او معصومهقای زمانی برادری به نام حرمت. آبود

و دارای  نام همسرش آذر جودی است الله کهلین آنها به نام نعمتاوالد داشت که اوّ 3خیلی مؤمن بود. 
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برق و خیلی معروف  الله تاجر لوازم ماشین در چراغنعمتیا بودند. کهای گلناز، امینه ناماوالد ب 2

مین رود و گاهی در ایران است. دوِاست و در خدمات امری همیشه شرکت داشته و گاهی به خارج می

های مژده و الله دو دختر به نامرحمت . سوّمین اوالد،است همسرش شهره ین است کهاوالد او نورالدّ

 هستند. مژگان دارد که مقیم آمریکا 

های اوالد به نام ۱ . اواهل خمین بود ،دعلی غفاریکه همسر محمّ اهرهط ، یکیخواهران آقای زمانی

زمانی  اللهین و یک دختر به نام گیتی دارد که همسر حشمتین و بهاءالدّ ین، بابک، عالءالدّ الدّلکما

 ال هستند و همه ازدر استرالیا و ایران قائم به خدمت و فعّ ۀ اوالدبقیّ است و در کانادا ساکن است.

مسر ، ه، شرافتاند. خواهر دیگر آقای زمانیکدام لغزشی نداشتهاند و هیچخود ارث برده ۀطیّب ۀشجر

ها کند. تمام جاسبیو در ایران زندگی می استکه او خانمی مؤمن و موقن  استالله فروغی مرحوم غیب

 اند. قائم به خدمت گزار خلق واند و همه خدمتشده در دنیا پراکنده

 خانم را شاد نماید و آقای زمانی را هم سالم نگه دارد.روحیخدا روح 
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 یزدانی هرمز شریفی و طاهره

 

ده مادرش زبی .ایمان آورده بود شخود راق واهل ن شکرالله بود.و زبیده ، فرزند شکرالله هرمز شریفی

 134۵در سال  بود. هرمز داسماعیلفرزند محمّهم یزدانی 

ه ت بدر کروگان جاسب دیده به جهان گشود و در طفولیّ

پدرش  خواند.آباد رفت و درس همراه پدر و مادر به خانی

 نصرالله امینی به کشاورزی مشغول گردید.  هم در خدمت

فرزند )طاهره یزدانی  با و رفتبه جاسب  132۱در سال 

نمود. طاهره که دختری بسیار زرنگ و ازدواج  الله(شمس

 و حاصل و شدآباد مشغول کشاورزی باوقار بود، در خانی

ی برد و وجه دریافتمحصول را به میدان با اسب و گاری می

 داد. محصوالت را به جناب امینی می

در آن زمان جناب وثیقی سنگسری دو عدد ده به نام 

دیگری  ین ویکی به نام کروس پای خرید،آباد کروس حسین

رتی جند و نقطه مهاجا مقیم بودها در آنو سبزواریها و هداوندی ای بکر بودقطهروس باال که نبه نام ک

ه ب هرمز و همسرش و جناب پژو که جوشقانی بود و از جاسب جدیداً شکرالله شریفی و خانواده، .بود

شدند. جناب وثیقی آقا هرمز را چون ین به کشاورزی مشغول آباد پایآباد آمده بود، در حسینخانی

این عزیزان  .انتخاب کرداالختیار خود تام ۀبه عنوان مباشر و نمایند ال بود،باسواد و فعّ جوانی برازنده،

هم در جاسب  .کاشتندجا شور بود، هزاران درخت انار و انجیر چون آب آن .کردندآن خطّه را شکوفا 

 و ، چون اخالق خوبدبودن مطیعش . کشاورزان نمودنددرست  با کمک او لخ یا استخر نبود،سِکه 

 نمود.کاری نزدیک با آنها داشت و وحدتی برپا میهم

 هرمز شریفی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1517524287_orig.jpg
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 ۀبسیار منظر ،شدو بهار که گل انار باز می شدصاحب درخت  آباد چندین هزار متر زمین،حسیندر 

یز چندین کامیون و وانت هر روز انار و انجیر به طهران جا نمونه بود. پایانار و انجیر آن دیدنی بود.

زدند و گندم و جو و های انار را با تراکتور شخم میدرخت های مجاور رودخانه و کنارِردند و زمینبمی

هور ی معروف و مشکاشتند که خربزه ایوانکهای بکر را هندوانه و خربزه میکاشتند و زمینیونجه می

یرین مانند قند ش یشهاکه خربزه و هندوانه است واقع آباد چند کیلومتری ایوانکیایران است. حسین

 بودند.

ها طاقبا ابود، جا به حالت قلعه های آنگذشت بودند. ساختمانهرمز شریفی هر دو با ی وجناب وثیق

رش الله ناشری و همسشمس کردند.ن خانواده در آن زندگی میو گنبدهای بسیار محکم و زیبا که چندی

عید رضوان محفل روحانی تشکیل گردید. به  منزل آقای شریفی آمدند و دربه وقتی ازدواج نمودند، 

اد این افرجا با های آناین عزیزان به حسن اخالق و رفتار معروف و مشهور بودند که مسلمان ایاندازه

نفر از آنها ایمان آوردند و در آن اقلیم همه به دعا و مناجات  3 – 2حتی  ،دندمانند خواهر و برادر ش

انه بزه و هندوچوپانان از خر و گوسفندداری فراوان بود، همۀداری ه حشممشغول بودند. چون در آن منطق

 پشت و پناه هم ی وجود نداشت و همه مانند خواهر و برادردند. اصالً من و تویبرمیبهره و انار و انجیر 

عزیزان را  این ۀمورد احترام و اکرام بودند. شیر و ماست اضاف ،رفتندمیبه ایوانکی  بودند. وقتی احبّا

انکی د. اهالی ایوکردندادند. بیشتر شیرهای اضافه را پنیر میگرفتند و پولش را میبا جان و دل می

طبیعی و تمیز و  اید و پنیر شماگفتند الاقل شما سرشیر شیرها را نگرفتهآباد بودند و میعاشق پنیر حسین

 بهداشتی است. 

ساده زندگی کردن و اوالد زیاد پرورش دادن را به ارث برده  که از پدران خود آقای شریفی و طاهره

دختر به  ۱پسر به نام امرالله و پرویز و  2بودند، پشت سر هم خداوند اوالد به آنها داد. آقای شریفی 

شدند و برای مدرسه باید به میها بزرگ ههای پروین، مهین، شهین، شهال، مهشید و مهناز دارد. بچّنام

د ها همه به تحصیالت مشغول شدنبچه رفتند. در بیابان گرما و سرما و گرگ و جانور بود.میایوانکی 
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دار و ندار و سر زبابسیار مردم طاهره آباد کروس همکار پدر بودند.و در تابستان و تعطیالت در حسین

والد از ا ای باالترگفت سرمایهفامیل دوست و مؤمن بود و هدفش خوب تربیت کردن اوالد بود. می

 گزارند.وف و مهربان و مؤمن و خدمتؤش مانند پدر و مادر رصالح و سالم نیست که واقعاً اوالد

ب ای سه شور داشت. هفتهآباد ساخت و ماشین الندردر خانیها های برای رفاه بچّخانهفی آقای شری

ریف و همه تع دادها میتمام همسایه انجیر بهآمد و پاییز هم انار و از خربزه و هندوانه می با ماشینی مملوّ 

متر فاصله بود که بعضی مواقع  3۵44سه کیلومتر یعنی پایین  آباداز جادّۀ آسفالت تا حسینکردند. می

جا و هرکس از هر ک باید اگر ماشین نداشتند، پیاده بروند. منزلشان در آن سامان مرکز خدمات امری بود

ا ناهار و پذیرفتند و بی او را میشرویوآغوش باز با خ ن خانواده باآمد، ایبه عنوان تشویق و تفریح می

مهمانان ند و کردمیو سرشیر و کره و پنیر طبیعی پذیرایی  گوشت و مرغ طبیعی و شیر و ماست شام از

ه قول آمدند و بگذشت که دو مرتبه میرفتند. به قدری به آنها خوش میموقع رفتن هم دست خالی نمی

 رود نه در باز. ی میجای ن به روی بازمعروف انسا

کیلومتر باهم فاصله دارند،  8آباد که ری همیشه برپا بود و این دو حسینها و جلسات امهدرس اخالق بچّ

د. آقای رسینشین مناجات به گوش خویش و بیگانه میصدای دلو ندای علم بلند بود  م بود.جاسب دوّ

وه کرد و شکبسیار حفظ بود. هرگز احساس خستگی نمی شریفی اشعار و مثنوی جمال مبارک را

 کینه و بیدوستیِ  ،نوعهم یعنی مهربانی با بهاییی، ناپذیریعنی خستگی بهایی: گفتنمود. مینمی

قی آقای شریفی عاش این خصوصیات در وجود نازنین این مرد بود. و گفتگذشت. واقعاً راست میبا

کرد و مدّتی به همین خاطر صادق بود و چندین بار خواب حضرت عبدالبهاء را دیده بود و تعریف می

 شاد بود.

ماند. نصیب نآباد هم بیرا در هر کجا که بود، مصادره کردند و حسینامالک آقای وثیقی  ل انقالب،اوّ

ه را به بقیّ و اللهه باغی به شمسبه او و یک تکّه باغی آقای شریفی از مباشری خلع گردید و یک تکّ

 خواست دادند. ی که دلشان میافراد
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رد. قنات کم کش را الیروبی نسی قنات. کسوزی نبودشد و دیگر دلآباد مانند یتیم کتک خورده حسین

سالی هم ها یکی پس از دیگری خشک و قابل آتش شدند و خشکد. درختکم رو به خشکی نها

داران که های حشم، فقط خانهدیگر اثری از آن همه درخت و حاصل و محصول نیست شروع شد.

امان رالحیات در آن سولی آقای شریفی تا آخ ، باقی ماند.روندها و بهار میآیند و تابستانزمستان می

معشان و جزدند میب به او سر هایش مرتّ هم من است. بچّجا پایگاه و وطن دوّاین :ماند و گفت مانند شیر

  همیشه جمع و وحدتی برپا بود.

ین به آمد با ماشآباد میبا موتور از ایوانکی به طرف حسینک روز که فانه به علّت نامعلومی یمتأسّ

ومتی چه خصآیا و  ند و معلوم نشد که چه کسی زدهکنفرار می شود و رانندهاو پرت می زنند وموتور او می

روز در  1. رفته بودو در ریه فرو  شکستههای او دنده بود، داشته است؟او که شناخته شده در محل با 

مرا دستی دستی به این روز انداختند. معالجات فایده نداشت و در دهمین  :بیمارستان درد کشید و گفت

او را با احترامی خاص در جایگاه  ،شکستهفامیل اندوهگین و دل ۀروز به ملکوت اعلی صعود نمود. هم

ت و ار گلستان خاوران به خاک سپردند و برایش جلسات آبرومندانه گرفته شد و خیرات و مبرّابدیش د

صعود نمود و خانمش سه  136۵آقای شریفی در سال  جات نثار روح پر فتوح او نمودند.دعا و منا

اوالد که همه ازدواج نموده و هر یک در  .عشق بود ۀاش خانچون خانه آباد ماند،سالی تنها حسین

داری نمایند تا غم فراق طهران و شیراز و اصفهان و خارج بودند، صالح دیدند مادر را در پناه خود نگه

در اصفهان  131۱ سالکه در ها رفت تا اینهنزد بچّهمسر او را بیش از این افسرده ننماید. او هم باالجبار 

 ش از عالم و عالمیان دل کند و به موالی شفوق و حنونش پیوست.منزل دختر و داماد برومند

جا سرکشی جمعه به آن گاهیاوالدش بسته است و  طورهمانآباد در حسینب خانۀ آقای شریفی در

تبدیل  صاحبی به بیابانی خشکسالی و بیآبی و خشک، در اثر بیی که به او داده بودند. باغکنندمی

ی آقا لی دارد و محصور است. یاد و خاطرۀو گ الله دیوار خشتو و باغ شمسه باغ اشده است. البتّ

 نآشود. ینده است و ذکر خیر آنها میهای منصف باقی و پاهای دیگر در قلب آدمشریفی و خانواده
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گرمسیر است و اکنون دیگر هایش هجا و چات آنست. قنانجیر و خربزه و هندوانه خبری نیاز انار و ا محلّ 

ها در این منطقه باعث بهایی :گویندهای با خرد و منصف می. انساناندو خشک شده فروکش کرده

 خیّر و به فکر آبادانی و امنیّت و پیشرفت بودند.برکت، فداکار، 

ا برادران ر اوالد ذکور ارشد بود. خواهرها را شوهر داد وخودش و  بیوه زنان آقای شریفی پدر یتیمان و

اند. نام برادران و خواهرانش ی نمود که هر یک مانند خود او با ایمان و ثابت قدمراهنمای سر و سامان و

 در شرح حال پدرش هست. 

که آباد برای مهاجرت رفت. با اینجاسب به خانی آباد آمد و به حسینآقای پژو پیرمردی بود که از 

احتی که به نارپسری داشت پژو  او ناراحت باشد. آقایتا ها نگذاشتند ولی شریفی ،دست بودتهی

ل از او گ ۀمانند دست ،او تا آخر حیاتِ ،برادرش ،اعصاب و افسردگی دچار بود. آقای شریفی و ماشالله

  .ماندثمراتش در عالم باقی میکسی انجام دهد،  داری کردند. واقعاً کار خوب را هرنگه

  :عبارتند از هآقای شریفی و طاهراوالد 

اوالد دارد. او از کار اخراج شد  3سهیال عنایتی که دختر شهید اردستان است، ازدواج نمود و  پرویز با

 ت. و چند سالی در طهران به کارهای سخت و مختلفی پرداخت و بعد از فوت پدر به خارج رف

پسر دارد و در طهران ساکن است و پسری  2حاد بود و همسرش سوسن اتّ امرالله، ،فرزند بعدی آنها

 بسیار مظلوم و ساکت و مؤمن است. 

نجیب  ق واوالد دارد و همه موفّ ۱دختر بزرگ آنها با مسعود کاظمی همدانی ازدواج نمود و  ،پروین

 هستند. 

 اوالد دارد و در آمریکا ساکن هستند.  3همسر علی عسگری سنگسری بود و  مهین دختر دیگر،

 اند. به خدمتدارد و در اصفهان قائم  اوالد 3همسر احمد نورانی سنگسری بود که  شهین،

 نمایند. اوالد دارد و در شیراز زندگی می 12همسر آقای مدرک بود و  شهال،

  ساکن است.در شیراز و حاد همسر شاپور اتّ ،مهناز
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 . ج کشور ساکن استدر خار که همسر داریوش زارع شیرازی است،مهشید دختر آخر آنها 

د و نماینق، سالم، صالح و خدمت به عالم انسانی میموفّ در پناه حقّهشت اوالد آقای شریفی همگی 

 ها در حدود شصت نفر هستند. روح این عزیزان شاد باشد.ها و نتیجهبا نوه

ها هدبرادرزا ها، برادران وشود. خواهران، خواهرزادهین مطالب اکتفا میگفتنی بسیار است ولی به هم

نشین از او داشتند. هرگز جناب شریفی با همسر و فامیل ان خاطرات دلو بعد از او هزار در زمان حیات

 ت بود و در طول عمرش هدفشادب و انسانیّ  ها مشکلی نداشت. الگویی سالم از تقدیس، پاکی،هو بچّ

 ید و به دیگران انفاق و بخششبخورید و بنوش :گفتت به خلق و رضای الهی بود. میت و محبّخدم

 داند پس آن را فراموشتی کردید، وظیفه است و خدا که میوبی انجام دادید و محبّید و هر کار خنمای

ید. گوی، نشونددیگر بدهید و خبر تلخ و ناگوار را که دیگران ناراحت میکنید و خبر شادی را به یک

 یباری پر به عالم باقی شتافتند و به آرزوبا کولهآقای شریفی و خانمش دو زوج خوشبخت بودند که 

 .ها باقیدیرینه و قلبی خود رسیدند. روحشان متعالی و یادشان در قلب
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 قلی(علی یزدانی )حسینحسین

 

لمان از مادری مس (علیپسر مشهدی حسن)ابراهیم فرزند بزرگ محمّد  ،قلی(علی یزدانی )حسینحسین

علی به نام هاجر چشم به جهان گشود و خواهرهایی به نام سکینه و سنمبر و برادری کوچک به نام سلطان

  .دادداشت. متأسفانه در نوجوانی مادر خود را از دست 

له الدر جاسب با پسرعموهایش مثل عبدالحسین یزدانی و روح

اجات بسیار حفظ و نماز و دعا و من آموخت بهایییزدانی آداب 

و هر کاری در  کرددر جاسب به پدر در کشاورزی کمک  نمود.

 . دادمیتوانش بود انجام  حدّ

همسری به نام  شدپدرش جوان بود ولی مریض احوال که مجبور 

را به ازدواج خود در آورد و این  (رضا احمددختر غالم ) حلیمه

 . بابا کمی خشن و بداخالق بودزن

 خواهر و علی( ازدواج کرده بود و اوبزرگ حسینسکینه )خواهر 

 هم دکتر بودند و هم گاراژ داشتندکه  آوردهای تیرانداز علی را به طهران خدمت خانوادهبرادرش سلطان

 گرفتد و اطاقی نمودر پناه خود حفظ ساله بود،  13یا  12که کودکی  را علیسلطان شد.و مشغول کار 

 .دادکارهای خانه را انجام می د،ای بوکه دختر بچّهو سنمبر 

کار  وش علی خیلی باهسلطاننمودند. هم خیلی مهربان زندگی  و با کردنداین سه خواهر و برادر متحداً 

ها تابستان د وکرگرفت و خیلی عالی انجام وظیفه میو فالوده را یاد  درست کردن بستنیو زرنگ بود و 

نابراین ب و شغل مناسبی در طهران نبود، و کارخانه باسواد کم بود. در زمان قدیم رفتهم به جاسب می

ندگی و ز ماندعلی در کنار تیراندازها ند یا کشاورزی. در هر صورت حسینکردمردم یا باید کارگری می

 علی یزدانیحسین

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/405074095_orig.jpg
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ای به صداقت و درستی این مرد اعتماد داشتند و خانواده تیراندازها به اندازه کردای را دنبال خیلی ساده

 ند. کارگاه را به او داد کلید کارخانه وکه 

ی نصرآبادی که بسیار خانمی مؤمن، جان مطلّببیی سالگی با خانمی یزدی به نام بیدر حدود ساو 

علی یزدانی را چون همه، پسر عموی حسین .کردکش بود، ازدواج دیده و زحمتستم ساده، مهربان،

قلی قلی صدا کنید. همه به او حسینوهرم را حسینگفت: ششناختند، خانمش میهم به همین نام می

الد و دارای سه او نمودندکوچکی خریداری  ۀدو طبق ۀدیگر خانکاری یکبا هماین دو نفر  گفتند.می

 .شدند

خوان، باتدبیر، مؤمن، فهمیده، که در زمان خود بسیار باهوش، نابغه، درس پسری به نام جمال ،لیاوّ

 تدبیر ول زندگی یاور والدین خود بود. این جوان باو در تمام مراح وقارهیکل، باتیپ، خوشخوش

واپیما و درس مهندسی ه رفتبعد از دیپلم با راهنمایی دوستان خود به انگلیس  کرد وبرومند پول جمع 

 یش درستکارها : پسرم همۀگفت. مادرش میبودنش همیشه شاگرد اوّل بود و به خاطر باهوش خواند

و هرگز به ایران  شدو مشغول کار  رفتپس از تحصیالت به آمریکا  است. او 24هایش نمره و همۀ

آنجلس و شهرهای دیگر فرزند گردید و در لوس ۵بازنگشت. همسری در آن دیار اختیار کرد و دارای 

به  دو مرتبه ،خدابیامرز ،آفاق چه از نظر کاری و چه از نظر امری بوده و هست. مادرش ۀآمریکا شهر

 و زیارت ارض اقدس تشریف برد.  مالقات او

زدواج نمود و دارای سه اوالد بود که توران بود که با آقای سعیدی اردستانی ا علیمین اوالد حسیندوّ

  همگی اوایل انقالب به آمریکا رفتند.

مگی هزندان این فر مین اوالد در آمریکا نزد برادر تحصیالت عالیه نمود و ازدواج کرده است.پوران سوّ 

 اند. ریا مثل پدر و مادر عزیزشان به خلق خدا مهربانپاک و بی ال،فعّ ،قائم به خدمت

از مظلومی همتا نداشت. صدایش را جز موقع مناجات  هایش را ندید.هاین مرد نازنین شاید سی سال بچّ 

د. در و صفا و وفا بوشنید به حدّی آرام بود که به قول فامیل روح و ریحان و دریای نجابت کسی نمی
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 برایو نمود صحبت میو از امتحانات الهی رفت و برای آنها از امر اقوام می ۀب به خانمرتّ  اواخر عمر

د جاویزمانی صعود نمود که در گلستان زیادی را حفظ کرده بود. خواند. آثار و الواح همه مناجات می

چون غدقن بود.  ند،نفر بیشتر نبود 1۵آباد شاید در خاتون سپاری اواجتماع ممنوع بود. در مراسم خاک

نورانی و خلق خوب و حسنات  عد آن گلستان بود. چهرۀیعنی پنجاهمین متصا است، ۵4قبر او  ۀشمار

ی داری و خوببرد. ساده زندگی کرد و ساده پوشید و در نهایت آبرومندی و دیناو را فامیل از یاد نمی

و همیشه و  کردم باال شتافت. هرگز در ضیافت و جلسات غیبت نمیو به عال بربستاز این جهان چشم 

ب نماز و دعا و مناجات را سر . معتقد بود کسی که مرتّای داشتوقت حاضر بود. صفات حسنههمه 

آزاری مگوید و نه مردکند، نه دروغ میوقت خودش بخواند و با موالیش عهد و پیمان ببندد، نه غیبت می

 م از او راضی است.می نماید و خدا ه
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 ماشاءالله اسماعیلی

 

او  که مادرش بوداوالد خانواده و آخرین یازدهمین  سلطان،ماشاءالله اسماعیلی، فرزند عبدالله و جواهر

را در طهران در بیمارستان به دنیا آورد. ماشاءالله در سال 

روز ه کیلو وزن داشت. روز ب ۱چشم به جهان گشود و  13۱1

بنیه، ساله قوی 12جوان نو سالگی به اندازۀ ۱کرد و در  رشد

ش ش ۀشیطان ولی مظلوم بود. روزی جاسب رفتیم و این بچّ

ساله سرش را در میان پای بنده گذاشت و چند دور چرخاند، 

 ۱4 یا ۵4نترس. گوسفند  :ا گفتامّ ،ترسیدم به زمین بخورم

 بیش از پدر و داد و خوراکشش قرار میگردنی را روی کیلوی

ک ی ۀبه انداز اوند قدرت عجیبی به او داده بود.مادر بود. خد

شد. در مدرسه ز خسته نمیکرد و هرگگی کار میمرد از بچّ

نمک و باصفا بود. سرش دریای مو فرفری، داد. خیلی بابه شیطانی ادامه میخواند و درس میجاسب 

 ای بود. وجود نمونهسالم، قدرتمند و  کمان، ند، ابروبل چشمان درشت، قدّ 

عشقش  دانست،و نه از اوضاع می ها را آواره کردند و او هیچ نه از دینسالگی که جاسبی 11 یا 14در 

ت حرکبدون جوراب  ،نراق در برف با یک جفت کفش ۀبازی بود. شبانه همراه مادر و خانواده از جادّ 

تی به وق کشتند.طفل معصوم را هم می ۀو شاید همین بچّ پوشیدن در کار نبودقت جوراب چون و کرد،

 د. کررم میست و پنجه ندر راه د ی واردهبا صدمات و بالیا ،طهران آمد

 ۀمارای شها با تفنگ ساچمههی بچّدر جای روزی دیدو  شدها مأنوس هدر پارک و کوچه با بچّ بعد از آن

ر کمی پول از مادبعد . زدها نشانه دقیق و ده گرفتند. او هم تفنگ را دکرگیری میبازی و نشانه ۱

 ماشاءالله اسماعیلی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/558138427_orig.jpg
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هم ب گرفت و شها پول میهو از بچّ رفتمیآباد به میدان خانیروزها و  گرفت و تفنگ کوچکی خرید

 خرید. می ،چه دوست داشت ها را هره نصف پول. البتّگشتبرمیخوشحال به خانه 

ای و شاگرد آق رفتای که همه چیز در طهران برایش نو و تازه بود، بعد از یک سال به چراغ برق هبچّ

همه او را دوست داشتند.  ،نمک و خوش برخورد بودکرد. چون زرنگ و باو شروع به کار  شدرجامند 

ت و طرف فگرپهلوانی شده بود و هیچ کس جرأت نداشت سر به سر او بگذارد و با بزرگترها کشتی می

 کرد.را مغلوب می

ود. خیلی دست و دل باز ب .فامیل کمک کرد و بسیار به والدین و نمودرشد کرد و پول جمع  ماشاءالله

 او را به کرمان فرستادند. هیچ کس و فی کرد و به سربازی رفت.که هیجده ساله شد، خود را معرّ زمانی

او را به حدّی دوست داشتند که  نهاد. فرماندهتوانست بکنهیچ سربازی در مقابل او عرض اندام نمی

ه خدا کمثل این :گفتو می رفتالله یزدانی به مالقات او در پادگان کرمان حساب ندارد. روزی احسان

د که دانستنکه ارتباط روحی تنگاتنگ باهم داشتند و هر دو میرا به من دادند. این دو جوان مثل این

 دنیا وفا ندارد.  که باید مهربان و خوب باشند

ای و کاسبی را از بزرگان آموخته بود و به کمک برادران مغازه سربازی که آمد، کار یاد گرفتهماشاءالله از 

 آمد و بهو هر شب با دست پر از میوه و گوشت و کباب خدمت پدر و مادر میا .در چراغ برق خریدند

بود. هوس ازدواج  اجچون دست به جیب و خرّ  ،رسید. او مدیون هیچ کس نبودها میخواهر و برادر ۀهم

محجوب و ساده بود، ازدواج کرد.  که بسیار دختری مظلوم، (اریآقای غفّ ۀنو) کرد و با آزیتا اینانلو

هیکل بود. جشن عروسی به پا کردند و در یک اطاق تیپ و همهم با او هم انی بود و آزیتاماشاءالله پهلو

 :تگفدند. ماشاءالله به شوخی به مادرش میپدر و مادر شروع به زندگی نموو با آمدند  متری  14شاید 

یم، هم بخور هم بپزید و بخرید و با با آزیتا با هایت را بگیر،گوش هایت را درویش کن،مادر چشم

که خودش هم  ن زن و شوهر نمونه بودند و جواهرندارد در زندگی ما دخالت کند. ای کس هم حقّهیچ
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ر یک دیگر داشتند و سنشینی را با همزندگی شیرین و دل ا مادر شوهر چند سال ساخته بود،ب در جوانی

 د. ینخوردند و هرگز صدایشان را کسی نشسفره غذا می

ه به آنها ای در فردیس کرج خرید و پس از چند سال که خداوند بچّوضع ماشاءالله خوب شد و خانه

و زندگی را  ه اثاثدار شوید. البتّهشاید بچّ ،به خارج بروید :فتندنداد و بسیار معالجه کردند، به آنها گ

زندگی شیک  ۀای نداشت و باز به ایران برگشتند. به یاد داریم تمام وسیلولی فایده ،فروختند و رفتند

. همیشه برندبتش را بگذار لذّ :گفتبه قیمت خیلی ارزان داد و می اخود را به فامیل و دوستان و احبّ

چه  ، خدا داده مردم هم بخورند و استفاده کنند.؟مگر ما از جاسب چه چیزی آوردیم :گفتمی

ی تزد. مدّ ل را میحرف اوّ ،رفتداد. اگر دنبال قهرمانی یا پهلوانی میهایش میی به فامیلهایمهمانی

اس اه عبّش چه چیزی از اس جاسب هستم،من هم شاه عبّ :گفتاس و میسبیل گذاشته بود مثل شاه عبّ

شود از پستانت شیری به ما یحاال هم م ،نه: نگفتگذاشت و میسر به سر مادرش می کمتر دارم؟!

 ها بوده و هست.ما جاسبی ۀنه ورد زبان همۀ نشوخی نکن. این کلم ،نه: نگفتمادرش می بدهی؟

 اش دهان خشک بیرون بیاید.مغازه غیر ممکن بود از ،رفتکس می هر ،ماشاءالله در چراغ برق که بود

 .کنیخرجی میماشاءالله خیلی ول :او بود. یک روز به او گفتم ۀناهار و میوه و چای و شیرینی در مغاز

ود و شود مرد بکرد، باید به همه ثابت کنم که میشاید کسی ما را آدم حساب نمی ،ه بودمبچّ :گفت

 . هردادها را به فامیل میخرید. از کادو بهترینترین را میخرید، بهچه می خرج کرد و مهربان بود. هر

ر نیاوری اون روی من باال آوری و اگسر وقت می :گفتداد و میبه او می ،خواستکس پول قرض می

ه او کرده ترین محبّتی بو یا کوچک هی به او دادصفا و باوفا بود و اگر کسی یک چایقلدری با آید!می

 و کمک حال آنها بود. مهربان با فامیل همسر هم خیلی کرد.جبران می چندین برابر ،بود

ه نداشت، خیلی خسته شده بود. دو خانه داشت و مقداری پول که چون بچّ 61یا  1364های در سال

ولی قدری  ،دست آورده بود. راحت زندگی کرد و گردش و تفریح نموده رنج خود بهمه را از دست

 ،. واقعاً عجیب آدم قوی بودکرد و وزن او خیلی زیاد شدرص و دارو مصرف ناراحتی اعصاب گرفت. ق
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صّه و دست افرادی شکایت داشت و جلو چند نفر . روزی از غم و غقلبی نازک داشتمثل بچّه ولی 

 ار داشته باش و خدا را شاکر باش.هیچ صبر و قر :گفتیم ؟چه کار کنم :گریه کرد و گفت

و روز د .. دقیقاً پنج روز قبل از مرگشبردندو او را به بیمارستان  شدحالش بد  136۵فانه در سال متأسّ

یلی مصطفی تو و پسرت خ :موبایل من است. گفت ۀاین شمار :پشت سر هم به منزل ما زنگ زد و گفت

گشا القا  بودید که مرا پلین نفر تو و مهوقتی ازدواج کردم، اوّ های شما را یادم نرفته کهردید، محبّتمَ

ه کرمان نظیر است و وقتی بی کردید و احسان پسرت که بیذیرایآن همه پ ،فاق پدر و مادرمکردید و به اتّ

مصطفی هر  :گفت .کس نیستیماشاءالله تو بی :ند. گفتمکه خدا را به من داد، مثل اینبه پادگان آمد

ام باش آر کند،ت نمیرا اذیّ  کس تو و احسان: هیچت کند، انسان نیست. گفتمکس من و احسان را اذیّ

اری چه کار د ی که خدا به تو داده فکر کن،هایتو خدا را در نظر بگیر و با او راز و نیاز کن و به نعم

ته مریض شد و در بیمارستان سکماشاءالله  ،از این مکالمهدو روز بعد چه کسی چه کاری کرده است؟ که

 .و صعود کرد نمود

 ند. باور کنید گلستانشان داد که بندگانش چقدر ارزش دارفامیل ن همۀ ها وجمال مبارک به جاسبی

ت با ده تاج گل الوان و رنگارنگ بود. این هیکل را وقتی احمد رضوانی و دوستان از جمعیّ  مملوّ جاوید

گرفت. نماز او را آقای ق جا نمیکه زنده است و داخل صندومثل این ،شستند به حدّی نورانی بودمی

 همه در آواز خواند.، بلبل خوشخواند و با صوت ملیحی مناجات پشت نماز را آقای روحانی یرانیح

  : ماشاءالله روحت شاد.گفتندکردند و میدل گریه می

 ند وشرکت کرد بهاییهای مسلمان و شهریدر چنین مراسمی تمام همسایگان و آشنایان، اقوام و هم

هرگز  حال ماشاءالله، چنین مراسمیه بابا خوش ب :ه پسرم گفتاللشکوه بود. احسانباجالل و بسیار با

بود کسی که پای پیاده به خاطر عشق موالیش در سرمای زمستان به طهران  ندیده بودم و این کار حقّ

حاد گردد و همه اش باعث وحدت و اتّاش و مراسمهمه جنازهسالگی صعود کند و این 3۱آمد، در 
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رش به همه و جلسات تذکّ ماشاءالله با مراسمترین فرد پیش معبود خود از باالترین است. بدانند ضعیف

 سعی کنید دست پر از دنیا بروید. ،کیلو 1۵4 اوکیلو باشید یا مثل  34اگر  ثابت کرد

شاءالله اتا شب عید ریش خود را نتراشید و همیشه از م ،گذاشتوقت ریش نمیکه هیچاحسان پسرم با این

فه قیا :گفتپدر چه زیبا شدی. می :گفتم ،او را بوسیدم زد.ریشش را گفتیم و کرد. شب عید صحبت می

این دنیا برای ماشاءالله تنگ و  ، ماشاءالله ثروتمند بود، ولیبابا رود،و هیکل ماشاءالله از یادم نمی

خود احسان هم دچار ردین بود که فرو 21در عالم باال جایگاه متعالی دارد. درست او تاریک بود و 

را کردند. اج ی که برای ماشاءالله گرفتند، برای احسان نیزمراسم، مانند عزیزان سکته شد و همۀ احبّا و

تانی این دنیا مثل گلس :دار کردند. عزیزی به بنده گفتقلب همه را جریمه ،روز فاصله ۵4این دو جوان با 

ن تنگ جا برای این جوانااین گلستان حضرت عبدالبهاء است و  نِاست که پر از انواع گل است و باغبا

ی ول ،کندیاری میو با دست خود آب تری کاشتهآنها را در جای بزرگباغبان با دست خود  بوده،

 بدانید روح آنها شفیع شما در دو عالم است.

ل مبارک طبق دستور امر جما خانواده جمع شدند با مطّلعین و اهل فنّ ،امّا بعد از صعود ماشاءالله

مانده را بین خواهران و ل دادند و باقیرا اوّ اللهاو را حساب کردند و حقوق ها و ماشین و اثاثیۀخانه

خواهران و برادران  ،دریغ ماشاءاللهبرادران او و همسرش و مادرش تقسیم نمودند و از زحمات بی

 ند. در زمان فوتان حیات به این جوان محبّت کردی که در زمنصیب نماندند. خوشا به حال آنهایبی

مادرش مریض شده بود و به او نگفتند که ماشاءالله او را تنها گذاشته و به عالم باال شتافته  ،ماشاءالله

بان قر :گفتبوسید و میرفتم، مرا میو هر وقت منزل او می که فوت احسان ما را شنید است. زمانی

  ات بروم!دل شکسته

بر خود واجب می  ،از جاسب آمدند عبدالله اسماعیلی و جواهر هک حقیر خوشحالم که از زمانی بندۀ

را ببیند چه طهرانی و  خواست جواهرکس می بار به آنها سر بزنم و هرای یکاقل هفتهدانستم حدّ

آنها را به منزل پسرش  آمدند،که از خارج می هاخانم یاد رضا جمالی سیّ ی کسانی مثلها و حتّشهریهم
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ها مقداری فراموش یبتو مص ۀ صدماتکردند. آخر عمر به خاطر همبردم و او را زیارت میعزیزالله می

ند داری کردو االنصاف پسر و عروسش خوب از او نگه ولی از محبّت او کم نشده بود. الحقّ کار شده،

خیلی  بدتر نشود.ند داغ ماشاءالله را نفهمد و ها او را بستری کردند و سعی کردب در بیمارستانو مرتّ 

 زمان سختی بود.

وح اطر رولی به خ ،گرددبعد از مدّتی معدوم می شود،درست است جسم هر انسانی به خاک سپرده می

یرات و خکنند برگزار میهمیشه مراسم همه . نمایدمیبه سوی حق پرواز روح  پاکی که در انسان است،

یا  خواند ومناجات میبرایشان  رود،می کس باالی قبور آنها در گلستان جاوید هر ادهند یو مبرّات می

باعث افتخار است که  .ماند و بسکند. در این دنیای فانی نام نیک میمی ۀ گلی نثارشانشاخ

و  پیوندندروند و به معبود حقیقی خود میهای عزیز جاسبی همه با دست پر از این عالم میشهریهم

 اند و خداوندو خدمت به خلق او کاری دیگر نکرده مان زندگانی جز بندگی خالص و رضای حقّ در ز

طا نموده است. و همیشه رزق و روزی آنها و شرافت و پایداری به آنها ع هم آنها را به خود وانگذارده

حبّت شت و مولی با وجه مشترکی که از نظر گذ ،داشتند الله چهار سال تفاوت سنّماشاءالله و احسان

روز به عالم باال شتافتند. امید است روح آنها شفیع ما باشد. هر زمان مشکلی  ۵4 ۀبه فاصل ،هم داشتنده ب

خواهم به فریادم برسد که خواهم. از احسان میزنم و مدد میخدا را صدا می ،خوانممناجات می ،دارم

شاد و روح ماشاءالله و احسان هم قرین  پیروان تمام ادیاناموات  طور بوده است. روحهمیشه همین

 .رحمت باد
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 اسماعیلی سیّد میرزا محمّدی و گوهر

 

در کروگان جاسب چشم به جهان گشود. پدر او سیّد مصطفی و  1266سیّد میرزا محمدی در سال 

  1شد.ی محسوب میف از سادات طباطباینساء که هر دو طرف سیّد بودند و او به قول معرو همادرش سیّد

کشی بود و غیرت و پشتکار عجیبی و جوان زحمتا داد.سیّد میرزا در جوانی پدر خود را از دست 

داشت. شب و روز کار 

رنج حالل و از دست نمود

و پول  خریدخود ملک 

  .کردجمع 

ی اهنمایبا ر 1313در سال 

 گوهراش با مادرش و خاله

 .کرداسماعیلی ازدواج 

سرخاله دخترخاله پ د میرزا و گوهر،سیّیعنی خانم )خواهر سیّده نساء( بود. گوهر، دختر عزیزالله و سلطان

 بودند.

داری و وفاداری را از مادرش و خانهداشت چون ایمان راسخ و ثابت  ،این اسم در شأن این خانم بود

کش او به صورت مداوم به دنبال لی بافی نمود و شوهر زحمتآموخته بود. پس از ازدواج شروع به قا

و  دمدریغ آنها بود. چشمشان به دست کسی نبود و همکار بود. هر مقداری که خریدند از زحمات بی

تند و ای محقّر داشو پشتیبان آنها جمال مبارک بود. در ابتدای زندگی خانهلمیان یاورشان پروردگار عا

                                                           
سیّد میرزا دارای یک برادر به نام میرزا احمد و یک خواهر به نام جواهرسلطان بود که این خواهر در جوانی . 1

همسر استاد عبّاس حدّادی )معروف به عباس سلمانی( شد و از امر فاصله گرفت، امّا بسیار زن خوبی بود. 
 زا احمد بسیار مؤمن و بهایی خوبی بود.برادرش، میر

 دیمرتضی محمّ دی و گوهرخانم و پسرشسیّد میرزا محمّ

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1523469546_orig.jpg


86 
 

ر دیگهایی ردیف یکو کم کم اطاق خریدندمربع  متر 1344ل در ده کروگان در حدود بعد زمین وسیعی اوّ

شد و از غرب آن خارج ساختند و دیوار بلندی دور خانه کشیدند. جوی آب از شرق خانه وارد می

ها جلوی تمام دشت و کوه .وسیع داشتندو ای سرسبز انگیز بود. خانهگشت و صدای آب بسیار دلمی

دی، ل بهار گل محمّهای میوه کاشته شده بود. از اوّها پیدا بود. در این باغچه انواع درختآن خانۀ

 نمود. در بین درختان شبدر، یونجه،با میر و زیرا معطّ هنگ و رازیانه، خانهبار بنفشه، گل بیدمشک،

تی آنها کامالً بهداش ۀیعنی از همه چیز خودکفا بودند. خان ،شدگوجه و سبزی همه چیز یافت می خیار،

 بردیم.ت میشد، همه لذّ ای گرفته میجا ضیافت یا هر جلسهکه در آن و تمیز بود و زمانی

اور کردنی کاشت. بکند و درخت مییش کلنگ میها را با نخرید و بیشتر زمینمی ب زمینسیّد میرزا مرتّ

 هاو واقعاً کشاورزی نمون .تبریزی کاشتآلو و صنوبر  و،گرد ر درخت بادام،هزا 3هزار تا  2چون  ،نبود

سیّد رضا جمالی و دیگری سر لوله باال ده قرار داشت و این دو باغ  بود. دو باغ یکی جنب آسیای

جا متر زمین بود، حتماً او درختی در آنی اگر نیمارش نیست. در لب هر جویبسیار آباد بود که قابل شم

ر ل جوانی دکاشتند خوردیم، کاریم خورند. از اوّ :گفتمیکاشت. عشقش آبادانی بود و به همه می

افل محدیگر تا اوایل انقالب که  ،احمد محبوبی، او عضو محفل روحانی بود دعلی روحانی ومحمّ زمان

 از جاسب رانده شدند.احبّا وجود نداشت و 

 اوالد گردید: ۱سیّد میرزا دارای 

اوالد به  ۱مرتضی ازدواج نمود.  (فرزند عبدالحسین)سیّد مرتضی بود که با مهرانگیز یزدانی  ،لیاوّ

اند و از وضع های مجتبی، محمود، منیژه و محبوبه دارد که همگی در ایران هستند و ازدواج نمودهنام

 مالی، روحانی و ایمانی خوبی برخوردار هستند.

عبّاس که شرح حالش در جای دیگر نوشته شد. غالماس شیرازی عبّهمسر غالم بود که شریفه می،دوّ

 شده، متأسّفانه در جوانی صعود نمود. شریفه در ایران ساکن است.
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اوه اهل ضیاءآباد جادّۀ س همسر نصراللهشقانی ازدواج نمود. ی جونصرالله بود که با منیژه عطای سوّمی،

هستند که همه ازدواج نموده و جوانانی وروش و شراره های شهریار، کدارای سه اوالد به نام . آنهااست

ند. شغل اای انجام دادههای زیادی فعّالند و خدمات ارزندهآنها در آن منطقه سال باعث افتخارند.

داری وسیعی دارد که خود او خریده و از وضع بسیار و باغ استکشی برق و کشاورزی سیم نصرالله

دیوارهای  اند. گاهیبهره نبودهخبران بیاز صدمات و بلیّات حسودان و بیمناسبی برخوردار است. البتّه 

 ها را تصاحببردند. گاهی زمینکردند و گاهی حاصل و محصول را شبانه به یغما میباغ را خراب می

ار را کنصرالله از پدر و مادر استقامت و پشتکردند. ب را بر آنها حرام مینمودند و گاهی خواب شمی

همسرش که بسیار باکالس و بافضیلت است، با مهربانی و رأفت  نمود به همراهو همیشه سعی خت آمو

جاسبی هر کجا باشد  شناسند.ساوه آنها را می و صبوری بر مشکالت فائق آیند. در دهات و جادّۀ

کند برد و خداوند هرگز بندۀ مخلصش را محروم نمیشجاع و دلیر است چون همیشه به خداوند پناه می

 اندازد.و گاهی با مال و مقام و اوالد انسان را به امتحان می

ماشاءالله چهار اوالد دارد: مهدی، داماد . استش طاهره رضوانی همسرکه ماشاءالله  چهارمی،

محمودکالیه و در آمریکا ساکن است. شهرام ازدواج نموده و در کرج ساکن است و بهروز و مهین در 

 طهران هستند.

ترین دختر جاسب بود، با پسر عموی خود آقا مصطفی محمّدی حرفترین و کمکه مظلومملیحه  پنجمی،

های امید، نادیا و ناهید بها به نامدرّ گران 3ملیحه و ثمرۀ ازدواج آنها . )فرزند میرزا احمد( ازدواج نمود

تیپ، فعّال، تاجر، باگذشت، خادم مصطفی مردی کامل، خوش ا است.شد که هدیۀ خداوندی به آنه

ج خوشبخت و دوست بوده و هست. خداوند درب رحمت و برکت را به روی این زوواقعی و خانواده

و این زوج خوشبخت تا زمانی که والدین آنها زنده بودند، از هیچ کمکی دریغ نکردند.  نظیر باز نمودبی

خود  نام وظیفه و دینهمیشه یاور ضعیفان بودند و خیلی گم نوع بود.معشقشان والدین و خدمت به ه

نوازی در رخسارشان نمایان بود. در هر جمعی رویی و مهماندادند. گشادهرا به نحو احسن انجام می
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الگو بودند و بسیار خوب اوالد را به آداب رحمانی پرورش دادند. امّا حکمت الهی و امتحان الهی 

 گرفت، به عارضۀ قلبی دچار شد و در دم جانی وضو میکه در دستشویملیحه در زمانی  شد.گیر گریبان

 اغها و همسر مهرپرور و غیورش را تنها گذاشت. همه به دآفرین سپرد و مادر و خانواده و بچّهبه جان

ه و راضی بترتیب داد. بازماندگان او مؤمن و موقن  ای برایشآبرومندانه همسر او مراسم او سوختند.

که جوان است و چنین همسری را از دست داده، هرگز ازدواج رضای الهی هستند و همسر او با این

دهد و کمتر مادری چنین مجدّد نخواهد کرد و همیشه به یاد او خیرات و مبرّات و کارهای خیر انجام می

یا جمال مبارک یا حضرت گفت: اوالدی پرورش داده است. گوهر، مادر این عزیز، با جگری سوخته می

گفت: از عبدالبهاء این هدیۀ الهی بود که از ما پس گرفتید، خوب از او مواظبت کنید. همیشه گوهر می

 د.گردشود و خداوند از من دیگر برمیسوزم، ولی اگر به زبان بیاورم روح دخترم ناراحت میدرون می

های فرهاد، فرشاد، چهار اوالد به نام اقدسد. بود که همسر حکمت آمختاریان شاقدس  ششمی هم

در کرج به  اقدس .هستندکنند و قائم به خدمت مرجان و پریسا دارد که همگی در ایران زندگی می

 هست.  معروف است و یادگار خوبی برای والدین و اقوام ایمانسادگی و  مظلومی،

ا دیدند جای ماندن نیست ی ااحبّ ۀمانند هم ،انقالب که وضع تیره و تار شددر اوایل  آسیّد میرزا و گوهر

به آن  ۀاالجل خانفرار نمایند. شبانه و ضرب دینشان را باید رها کنند و تسلیم شوند یا از مشکالت

های هها را به بچّ و بیشتر زمین ندفروخت (پسر محمود رفیعی)به قیمت خیلی ارزانی به خدابخش  را یزیبای

 و کلّ واگذار کردند  (اکبر معروفندهای مشهدی علیدرضا که نوهمّتقی و محدی )مرتضی محمّعلی

در خیابان طوس طهران  ان(پسرش)مرتضی  ای دو طبقه باآوردند و خانه ها را به طهراناثاث و پول

 خریدند. 

دید. درصد می 14و چشم دیگر او  میرزا در پنجاه سالگی یک چشمش آب سیاه آورد و کور شد آسیّد

 رکوچک و محقّ ۀدلباز و بزرگ و درخت و سبزی کجا و آن خان ۀآن خان ن حال به طهران آمد.ا با ایامّ

 هر، ولی گوبه کلّی از دو چشم نابینا شداو خدا را شکر که این خانه را خریده بود.  ،بکجا؟ ولی خ
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ه پارکی کتراشید و او را هر روز به داد، ریش او را میاین مرد را غذا می سال 1۵ ،این طالی ناب

ت و ه و غم جاسب را فراموش نماید. باید به همّی بخورد و غصّبرد تا هواینزدیک منزل بود، می

رسم وفاداری و همسرداری را  های مؤمن دنیا باید از گوهرخانموفاداری این خانم آفرین گفت و 

 بیاموزند. 

او  الله صادقی با وانترحمت ببرد،به طرف پارک  گیرد کهدست شوهر نابینا را می یک روز که گوهر

: گویدیبرم. مبه پارک می :گویدبری؟ مید میرزا این مرد را کجا میزن آسیّ :گویدبیند و به او میرا می

ولی چشم باطنش از خورشید وسط  ،چشم ظاهر او کور است :گویددر جواب میگوهر  بیند!او که نمی

ما پارک بود و هوای سالمی داشت  ۀخان ،ن نکرده بودیداگر ما را از جاسب بیرو ،تر استآسمان روشن

 ،رویمکند بیا به منزل بتعارف می : منظوری نداشتم. گوهرگویدجا بیاورم. او میو مجبور نبودم او را این

. شاید بسیاری از افراد ناآگاه نمایدمیو خداحافظی  رشهری بودیم. او تشکّ چون یک عمر همسایه و هم

خردان آنها همه ، ولی اآلن عاقالن و باند که همه را متواری از خانه و کاشانه کردندها شاد بودسال

 شرمنده از کارهای زشت خود هستند.

وح پاکش قرین رحمت به ملکوت ابهی صعود نمود و ر 138۵د میرزا در اثر کهولت سن در سال سیّ

هم زندگی آرامی داشتند.  ای بادو طبقه ۀدر خان گوهر و مرتضیبه بعد از آن موقع  پروردگار گشت.

اس شیرازی داماد عبّگوهر داغ دختری مهربان مانند ملیحه را دید، دوری همسر را پذیرفت، داغ غالم

مان رفتند، هبه مالقات او می اولی همیشه شاکر و ساجد پروردگار بود و در هر زمان احبّ ،عزیزش را دید

به  :گفتهای جاسبی و همان محبّت جاسبی را داشت و میفرشسماور جاسبی که زغالی بود، همان 

 باید راضی باشیم.  ،ر فرموده استمقدّ آنچه حقّ

ی رتضم د آن را بفروشند و با مرتضی از هم جدا شوند.مجبور شدن نمود.آنها به اتوبان برخورد می ۀخان

ا ب ،شریفه ،حیات دختر ارشد اوتا آخر  و ندای در خیابان طوس خریدخانه ای در شادمان و گوهرخانه

ی بسیار او مانند پنبه و پرپشت بود. چهره . موی سر او فرفری و سفید شدهمادر مهربان زندگانی نمود
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تر شده بود. همیشه از سه نورانیحبّ جمال مبارک و طلعات مقدّ ،نورانی داشت و به خاطر استقامت

به قول مادر خدابیامرزم. مادرش این دخترها را خوب  :گفتکرد و میها تعریف میها و از خوبیگذشته

 نظیر و مهربان است و اوالدبی دختری ،یهمسر آقای اعالی ،یت کرده بود. خواهر آخری او عزّتترب

 .بریمنشینی با او بسیار لذّت میاز مصاحبت و همشویم، خوبی تربیت نموده که وقتی با آنها روبرو می

به  12طبیعی نمود و فقط چند روز آخر عمر در بیمارستان بود که در سال  نود و پنج سال عمر گوهر

وتاه از فیلمی کدی مرتضی محمّ ر عالی بود.ر او بسیاسپاری و تذکّپیوست. جلسات خاک رحمت حقّ

ر های ایرانی در نشان داد و آن فیلم را در یکی از شبکهتذکّ ۀه نموده بود که در جلسمادربزرگ تهیّ

عدّه زیادی دیده بودند. واقعاً کسی که در زنده بودن و در حیات جاودانی و زندگانی خود طهران هم 

 ۀانها و خبه مردم عشق بورزد و همیشه به یاد خدا و ذکر او باشد، هرگز نمرده است. خوشبختانه باغ

ر ولی ه ،نیست که در دست اوالدهای گوناگون است. با ایند میرزا همه سرسبز و پر از میوهآقا سیّ

 دارد.باغ سیّد میرزا تا صد سال دیگر نام او را زنده نگه می :گویدگذری میره

ای به خاک سپرده شدند و جلسات آبرومندانه این زن و شوهر وقتی صعود کردند، به صورت آبرومندانه

مه را باز انبستگی و اتّحاد، پس از تالوت مناجات، وصیّتگرفته شد. بعد اوالد در نهایت محبّت، هم

نمودند و خانه و اموال و پول و هرچه بود به طور مساوی بین دختر و پسر تقسیم گردید. دختر او که 

هایش دادند. روح پاک آنها ناظر است که وصیّت آنها طبق فوت شده بود، سهمش را به بچّه

عدّۀ زیادی منصف خواهشان اجرا شده است. در طهران هم در محلّ زندگی معروف و مشهور بودند و دل

خوردند که چرا به این مظلومان بسیار ظلم و ستم روا شده است که تا آخر عمر هوس غبطه و افسوس می

 .یک روز جاسب را به عالم باال بردند

 ۀلّیک گ ،در جاسب بود ،پسر او ،نصرالله که ی داشت و تا زمانیخاصّ ۀداری عالقسیّد میرزا به دام

اد. دمیرا آدرس منزل سیّد میرزا  ،خواستک و ماست و روغن و عسل میکس کش گوسفند داشت و هر
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ی ان مربّ ولی بزرگ ،گردد. دنیای پیشرفته دیگر دنبال زندگی ساده و سالم نیستهرگز آن روزها برنمی

 خوبی برای نسل آینده بوده و هستند. 

اگر در  .بهترین خدمات برویمترین کارها و دنبال خوبما باید ، در حال حاضر که دنیا پیشرفت کرده

کنون ا و کره و عسل یا گردو و بادام بود،مقداری شیر و ماست  ،روستاها مثالً انفاق و فضل و بخشش

 سانیرا منظور کنیم. چه زیباست ک روز باشیم و با زمان پیش برویم و رضای حقّه ت کنیم، بروز محبّه  ب

گیری هی دستبضاعتان بدون هیچ توجّ و مریضان و بیاند و از کوران و کران را خوب شناخته که حقّ

انت ، پس امشما میانفقرا امانت منند در »فرموده است:  است. حقّ کنند و فقط هدفشان رضای حقّمی

ب، ای پسر ترا»فرمایند: چنین میهمو  «به راحت نفس خود تمام نپردازید ید ورا درست حفظ نمایم

نصیب ت بیدول ۀاخبار کنید که مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدر سحرگاهی فقرا ۀاغنیاء را از نال

 «. فهنیئاً لِمَن تزیّنَ بِخِصالی مانند. الکرمُ و الجودُ مِن خصالی

 هایش و زادش، نوه، ولی قلب روشنی داشت. اوالدصحبت آسیّد میرزا بود. اگر از دو چشم عاجز بود

ن که بر ای یرسد که ظالمیننصیب نیستند. روزی میگار بیاز نعمت پرورد رودش ماشاءالله همه و

 آیند که:ند، به خود مینوا ستم و ظلم روا داشتمظلومین بی

 نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی         صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را

 آوارگان دور از دیار خود چه بود؟ گناه این :پرسندبو اگر به خود آیند و از خود در این عالم و عالم بعد 

 یعمر نوع بوده است. کسی کهمهربانی و خدمت به هم خداپرستی، صداقت، راستی، :خواهند دید

 دند،برهمه فیض می کردند، زنبور پرورش داد کهاستفاده میکه همه از آن  هزار درخت کاشت 3بیش از 

آیا این کارها ثواب نیست؟ کسی که وطن  دند،شمند میکرد که همه بهرهگوسفندداری و گاوداری می

ه آزارش به موری کسی ک ؟کار استی و تعالی آرزوی قلبی اوست، گناهکند و ترقّ خود را آباد می

 آید وسر میه ب ، روزی عمرشانسان اگر در کاخ باشد و یا در کوخ نباید او را دوست داشت؟ نرسیده،
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ا خداوند همه را آزاد خلق کرده است. وقتی آزادی از گدا، امّو چه  رود. چه شاه باشدبه عالم بعد می

 ،ای ظالمان ارض»فرموده است:  آور است و مرگ او تدریجی است. حقّهر شخصی گرفته شود، رنج

از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح 

 «. مختوم خاتم عزّمحفوظ محتوم داشتم و به 

 روح این عزیزان شاد و یادشان تا ابد گرامی باد.

 شود برداشتعشق، وفاداری و ایمان را می اوهای از حرفاینها سخنان و زبان حال آسیّد میرزاست که 

 1 کرد:

 مـــــده هستــم تـا زنــاگـویت مـنــثن         م ـــــپرستـن میــداوندا تـو را مــخـ

 یــــار زشتــن کــم نکــردم هیچگــه         یــورش را گرفتــو نـرا ت مدو چشم

 دهـــــره دیـدم پر ز خنــزاران چـهــه        ده ـــال امانت نزد بنــاه ســـپنجبــه 

 نـــو گلش باغهر جا هست  مهرت ز         م بوده روشنــدانی که قلب ودتــخ

 ـدارمـــــان نـــنـادانـ ی بهـارــکولی          رارم ـــقت ای خـدا من بـیــز عشق

 رم هیچ کسادیــعـمبه و ـــدی تـندا          ـو دادیــام ته رزق و روزیـــهمیش

 ودیـــــگش روی من ت بهـــرحم در          ه پُـر نـمودیـــم هـمیشتـــو انـبــــار

 اـــــتمنّز تــو آن را مــا کــردیم چـو           اــــر مـا کـردی مـهیّـــبـهشت از بـه

 اردـــــــبــت از وجــــــــود او بمـحبّ           ی نداردایـــی دادی کـــه هـمتـــزنـ

 مـــو تعظیــد از بـهر معبودش چــکن          مـــه قانع است و شاد و تسلیـهمیش

 استعقیقمثل استمؤمن که ز بس          است شفیق و است رفیق من بازنم 

 انتــــــا را استعــمـ ه کــردیـهمیش          امتــــدرس استق وــتدادی ، خـدا

                                                           
ختار چنین حفظ سا. برخی ابیات این شعر از لحاظ وزن اشکاالتی داشت که بدون به هم زدنِ سادگی کالم و هم1

 جمالت و مفاهیم، سعی شد آن ایرادات تصحیح شود. 
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 یدایـجمــا  جـاسب و فـتــاده بیــن          یایــوفبی دــروا شــا ــر بــر مـاگــ

 یایـــم راه رهـــایردهــدا کــــکــه پـی          یدایـم خـحک دبوَم ایــن ــیگـویب

 اهی استــگهـتکیم ـبراییقیـن موال           پـر از نـور الهی است نم قـلب چو

 ستا راهیه که مرد سر ب خـدا داند          ی استکه محتاج نـگاهیرزا سیّد م

 مــــز نترسـان هـرگـــرف دشـمنـز ح          مـــبـودم و تــا زنــده هست بهایی

 دهـــق خنـــم با عشــکنمـی ولی من          دهـری خـورد بـر قـلب بـنــاگــر تـی

 دمـزی ندیــز مـهر و صـفا چیـجه بـ         دم ــکشی راه حــــقّاگـر زجــری به 
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 رضوانی آقا سیّد رضی مسعودی و منوّر

 

 14کروگان بود. او بیش از  همیشه در صحنۀ مخلصین و مؤمنینِ زءترین مرد جاسب و جآسیّد رضی ساده

ی بود نراقو ت آقایان فروغی که قرص یا دارویی مصرف نماید. سیّد رضی رعیّسال عمر کرد بدون این

دند کرها او را به عنوان دشتبان انتخاب میو بعضی از سال

نمود. در طول عمر، و از حاصل و محصول مردم مواظبت می

کردند و خانمش کشاورزی میهم همسرش و  شخودهم 

را به  داد تا اوالدای انجام میندانهی و هر کار آبرومنانوای

لش دارای یک سرانجام برسانند. آسیّد رضی از همسر اوّ

ه نام بشارت بود که خیلی باوقار، مؤمن، ساکت، آرام دختر ب

د یّسکرد. آت بود و به پدر خود همیشه افتخار میشخصیّ و با

در  قلب، مهربان و سالم ورضی مردی بسیار ساده، خوش

عاشق موالی خود بود. رو و و مانند بالل حبشی سبزهمخلص جمال مبارک  ساجد، حال شاکر،همه

یار و مردی بس دل، خیلی امین، محکم، استوار، در خانواده با آبرو و کارهای او خیلی بامزهخیلی ساده

  دوست داشتنی بود.

و بعد از چند روز گشت آن زمان االغی داشت که سقف طویله روی االغ خراب شد و االغ زخمی 

برای او فرستاد تا االغی بخرد و غصّه  (سال پیش ۵۵)تومان  1۵4مُرد. پسر ارشدش پولی در حدود 

ولی او  ،خواستند به او بفروشندتومان می 124نخورد. بنابراین او به واران رفت. االغی را با قیمت 

فردی  ه بودندو چون دید تومان را از او گرفته 1۵4خرم. تومان یک قران بیشتر نمی 1۵4من از  ه:گفتمی

ین ها صداقت بهتر از اقدیم چند روز برای همسرش آورده بودند.بقیّه پول را بعد از  ،بسیار ساده است

 روزها بود.

 سیّد رضی مسعودیآقا 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/214958220_orig.jpg
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دارد. وقتی طهران تا جاسب داخل ماشین نگه میخرد و از ا میاز طهران چراغ المپآسیّد رضی روزی 

د. افتچشمش به آقای روحانی که بزرگ جاسب بود، می ،شودرسد و از اتوبوس پیاده میبه ده می

 ۀ چراغنماید. خالصه شیشپرسی میاندازد و از شوق با آقای روحانی شروع به احوالچراغ را دور می

کند. ریزد و چراغ را روشن میخرد و داخل آن را نفت میی میبعد شیشه از عبدالحسین یزدان شکند.می

یّد تا دود نکند و آس هدیکشمیپایین  خانمش فتیله چراغ را ه.شدمیپایین  گاهی چراغ نورش باال و

راغ نو چ :گویندروند، میکشیده است. فردا که مردم به دیدن او میچراغ را باال می ب فتیلۀرضی مرتّ

 ه راشب تا صبح خانم فتیل از سر ،ای نداردفایده :گویدمیکه اسمی از چراغ بیاورد، نبدون ایمبارک. 

  !کشیدمکشید و من فتیله را باال میمیپایین 

در  روند. شباسماعیل اسماعیلی به قم می )پسرش( و ماشاءالله وجدانی و حسینیکی از آن روزها با 

 ۵4گیرد و کت آسیّد رضی که فانه بخاری چوبی مسافرخانه آتش میا متأسّ امّ ،خوابندمسافرخانه می

ه ای خدا بیچار :گویدشود. میدر اثر حرارت کمی شل میهم سوزد و پنیر تومان خریده بود، کمی می

 :گویده نخور. میعیب ندارد، غصّ :گویندها میهبچّ من پنیرم ماست شد! ۵من کتم سوخت و  ۵4 ،شدم

 غصّه مرا خواهد خورد.  ،اگر نخورم ،چرا غصّه نخورم

ها ولکردند و پآمدند و به صورت مهاجر کارگری میآباد میبه قاسم (پسرش)د محمّزمانی در زمستان با 

ن وچ به قم بروند،با قطار خواستند می آبادکردند. از قاسمبردند و خرج مییرا شب عید به جاسب م

سفر ذبیح الله ناصری با چند نفر جاسبی دیگر هم ،در هنگام خرید بلیط در قطار د قدّش کوتاه بوده،محمّ

ی این خرد. آقا سیّد رضبلیط نصفه می د که کوچک بوده،محمّبرای  لیو ودند، برای همه بلیط کامل،ب

د بع؟ د نصف حساب کردیدمحمّای پسرم آقاچرا بر :گویدشود. میفهمد و ناراحت میموضوع را می

، ؟چرا برای پسر شاخ شمشاد من نصف حساب کردید :گویدرود و میپیش رئیس قطار می تبانیّعصبا 

را  هاشکالی ندارد که این بچّ :گویدشود و میسال دارد. رئیس قطار وارد کابین آنها می 2۱ – 2۵پسرم 

یبی به جآورد که آقای رئیس بنشیند. ساعتی اند. سیّد رضی فوراً یک صندلی مینصفه حساب کرده
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 علی نوروزی وسقونقانی که طبعسلطان شکند!افتد و میه در این حین میتومان خریده بود ک ۱قیمت 

 1:ه استاین شعر را سرودچون همسفر آنها بوده،  ،شعر داشته

 ار شـدـــش از بـرای یــجـملـه هـوشطــار شــــد         سیّد رضی چـون وارد قـ

 ابـــحسـ هد را کـند نـصفآقــا مـحمّهر ثــواب         خواست از بـنـاصری مـی

 و شش بیست اشسن استنوجوانم          و فِش خِشّ  دــآمـد با صَسیّد رضی

 لیــش یــا عـــــاول نـگـفتـ ۀــعدفـــنــدلی         ارد صـــش بـیــسیّد رضی رفت

 چشمه د بشین گــفتا بـگفتنبـهر او           مشود در هنگام خشساعتش گم می

 کس شـکل آن سـاعت نــدیدهـیچ         پریدگنجشکی همچون تومانتشش

 ش محو آن دلدار شدـــجـمله هــوش         ار شــدــــسیّد رضی چـون وارد دیـ

 دردسربودبرایمساعتنمیخواهمگفتاه سفــر         شــد فـرامـوش سـاعت و ر

لهی دچار گردید. او و سال عمر نمود و به امتحان ا 14در حدود  ساده زیست. آسیّد رضی یک عمر

 ند و به آنها از هیچریختگرفتند. سنگ داخل منزل آنها میمورد اذیّت و آزار بسیار قرار  همسرش منوّر

 :به او گفتندد. کردننمیتوهینی کوتاهی 

 بـهــاء و دیـن او را تـــو رهــا کــن            سیّد رضی تو را جدّت بیا قدری نگاه کن 

 ت بــیا بــا مـا وفا کـنتـــو را جــدّ            ـا کـن ـــا در پـیش مـا یـک عـمر صـفــبـی

 تیم.بودیم و هس بهاییدم، برادرم یک عمر پدرم، خو همه گفت: ما همه یکی هستیم،آقا سیّد رضی به 

ای انی و منزل آقای کشفی در مهرآباد در یک اطاق زندگی سادهالله وجدفتح و در منزل آمدندبه طهران 

 :رند. گفتیمدیدی نتوانستند بگی :گفت پرسی کردیم.را شروع کردند. روزی به منزل ایشان رفتیم و احوال

رزد. د رضی بیدی است که از این بادها بلدینم را، ایمانم را، خیال کردند سیّ :چه چیز را نگرفتند؟ گفت

 ام.وس ایستادهچوب قدّمن مثل 

                                                           
 ری و اصالح نشد.کا. این شعر و شعر بعدی، از نظر وزن ایراد دارد که به خاطر اصالت گفته، دست1
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مر مثل که یک ع این مطالب جوک نیست، حقیقت است. تعداد بسیاری از باسوادها و کسانی ،عزیزان

ا این مرد قدیمی مثل کوه دماوند ایستاد تا خواندند، در امتحان مردود شدند امّبلبل آثار و الواحی می

برای  جدانیفتح الله و ای در منزلمندانهآبرو ۀجلسیک گفت و صعود نمود. حق را لبّدعوت که  یزمان

پسر به  ۵سیّد رضی  وست داشتنی را گرامی داشتند. آاو منعقد شد و همه شرکت کردند و یاد این مرد د

 ماشاءالله داشت. د، ناصر، احمد وهای سیّد حسین، سیّد محمّنام

اطاق باال  2اق پایین و اط 2 . او فقط و فقط یک ساختمان باداستان زندگی او بسیار طوالنی است

دم گفت تا مرگذاشت و میپنجره می یباال جلو ی بود که در طبقۀدم او رادیویو همداشت و عشق او 

ۀ او که در ن جای خاندل از همین خانه گذشت و الۀی مرا بشنوند. این مرد قویبتوانند صدای رادیو

 هر ولی ای ساخته،ساختمان دو طبقه (فرزند حاجی غضنفر)دی مّاس مح، عبّحدود سیصد متر است

پسر  ۵کرد که سیّد رضی بوده است. همیشه افتخار می ۀجا خاناین :گویدگذرد، میمی کس از آن محلّ 

استان قدم بود. دو در کارهای خیر هم همیشه پیشگزار پروردگار و یک دختر دارد. همیشه شاکر و سپاس

ایمان بود. او هرگز محتاج کسی نبود و با توان خیلی بایکه با دست خالی م دهدزندگی او نشان می

نها ت ،دمحمّ ق هستند و پسرش و نوادگان او بسیار موفّ د زندگی نمود. آری تمامی اوالدرنج خودست

 .که از نظر ظاهری نیز بسیار به پدر شباهت دارد استساکن در جاسب  ۀبازماند
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، آقا رضا جمالی، ر رضوانیسیّد رضی مسعودی و منوّ آقا نحوۀ برخورد مسلمانان جاسب با امالک 

 هاالله رضوانی و روحانیشمس

 

 ر رضوانیآقا سیّد رضی مسعودی و منوّ 

سپردند  دمحمّداشتند و کلیدش را به پسرشان ای خشت و گلی ر، خانهسیّد رضی مسعودی و همسرش منوّ

ای تهران در خانهوقتی در  چقدر جاسب و جاسب کردند. ر تهران تا اوضاع رو به راه شود.و آمدند د

، تمام زمستان دشوکجا آفتابش مثل جاسب نمی: هیچد رضی گفته بودسیّ ،رویه نشسته بودنددر آفتاب

نه را باالخره این خا  .بودندجاسب تنگ کردیم. دلنشستیم و صحبت از گذشته و حال میبا مردم می

به  ی پولیفروخت و حتّآمد،  ،انی به خاطر زنش دین خود را رها کرده بودکه در جو ،للهءاماشا ،پسرش

  .د داده بودمحمّبه اث نداد. فقط مقداری پول ۀ ورّبقیّ

 

 هاآقا رضا جمالی و روحانی

ه ب که ت داشتقدر حُسن نیّجناب جمالی آن

انی که فامیل دور او بود اعتماد کرد. احمد قرب

ان نزدیک بهاییخودش را به  احمد قربانی

ار که زنی بسینیز  دانست و همسرش فاطمهمی

به  ،بود هایزدانی ۀاز طایف بود، لومساده و مظ

ای امهنامانت همین خاطر جناب جمالی طیّ

رد. منزل را به او سپۀ امالک و خانه و اثاثیۀ کلیّ

ی علدرضا و محمّای که از زمان آقا غالماثاثیه

باقی و خود جناب جمالی  (پسرش)روحانی 

سیّد جواد ارشدی، سیّد رضی مسعودی، آقا رضا 
ب یزدانی، سیّد میرزا ر رضوانی، مسیّ جمالی، منوّ

الله یزدانی و دی، آقا شمس نصراللهی، شمسمحمّ
 ای جاسبای از احبّعدّه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1346281071_orig.jpg
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ید و ردردر گیک شبه میلیا که شیطان او را وسوسه کرد،وقتی  ، احمد قربانی تحویل گرفت. امّابود

 اش خواهد ماند.ست و گناه و دِین بزرگی بر گردن خود و خانوادهداری سخت افراموش کرد که امانت

 .با مال اینها زیارت نمود رفت و ایمکّه شروع به فروختن نمود، و خانه را به تدریج امالک

خود راضی باش، جاسب و هر آنچه در آن است برای تو نیست  به حقّ ،احمد ای ندایی از غیب آمد که

یم را بین خود تقس یک گفت و به دیار باقی شتافت. اوالدش هم همۀ امالکاو هم لبّ  و بیا! و رها کن

چه  ولی ؟چه با خود برد ناآگاه که پدرشاوالد احمد غافل هستند و نا «!مانزمین» :گویندکردند و می

 ۀمبر ه آورد، غافلند که خداوندیاد خداوند را می ای فراموشیِ هال دنیا برای عدّم حُبّ توان گفت؟می

ولی  ،شودو به خاک سپرده میجسم از این دنیا راحت  اه است و عالم بعدی هم وجود دارد.کارها آگ

 هها و احمد قربانی با هم چدانم در آن دنیا جمالی و روحانیروح همیشه حیّ و حاضر است. حال نمی

 ،شخصی که دیناری پول نداشته و متری زمین هوسش بوده ،ر کنیمواقعاً اگر قدری تفکّ کنند؟!کار می

 .منتظره استغیر واقعاً  ،دار شودیک شبه سرمایه

عدد دیگ مسی بزرگ  ۱توان در آن خوابید و و جمالی را که شرعاً نمی های مُلکیخوابش رختاوالد

ای فکرش را هم واقعاً عدّه .برای جمالی فرستادند و او هم همه را خیرات کرد شان بود،را که در خانه

ی که مکردند که یک مرتبه وارد بهشت شوند و داخل که شدند درب بهشت بسته شود و در جهنّ نمی

 .ند، گرفتار شوخودشان درست کرده بودند

 

 الله رضوانی شمس

ر باو وقتی که مجبور . اندبگویم که با خانمش شرح حال خودشان را نوشته الله رضوانیامّا از شمس

ها را ملک :گفتو به شوهر خواهر  داداثاثیه را تحویل خواهرش  ، امالک و خانه وشدترک جاسب 

زنم بهایی ل و فامی که برادران گرفتوسوسه سر تا پای استاد احمد را  .بکار تا ببینیم چطور خواهد شد

  هستند!
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ای الله گلپایگانی و نامهخدمت آیت رفتند دی،یعنی احمد قربانی و احمد محمّ بزرگوار! این دو احمد

ب یزدانی و ملک مسیّ ۀهمین احمد قربانی به انداز .شدندهایشان زن خانوادۀاموال و وارث  گرفتند

را کم  ها و جمالیپول ملک روحانی ،به همین اندازه ،لله ثابتی بودءاپسرش مصطفی که نزد جناب عطا

 .کرد

 احمد محبوبی بود و اآلن ارباب احمد قربانی هست! ارباب در ده ما روزی :گفتروزی در جاسب 

 ن اوالدرضوانی و امینی را اآل ۀامالک و خان ؟یکنخدایا این چه حکمتی هست که همه را امتحان می

کنند، پس چرا دیگر را رها میها همانسان اند و چقدر راحتتصاحب کرده دیاوستا احمد محمّ

 نیز نزد مصطفی قربانی و احمدمحبوبی  احمد اربابامالک  مثل چرک دست است؟ گویند مال دنیامی

 دادند.  می ،همسر ارباب ،ل مقداری گردو و بادام به شایستهقربانی بود که هر سا

 ها رابهترین امالک و خانه امالک داشت.موارد و مراتبی بود که نشان از صاحب داشتن   ،اینها همه

 هاتمام امالک روحانی ام زودگذر است.و فراموش نمودند که مالک اصلی خداست و این ایّ بتصاح

 :گفتندآنها می رضا و حاج شکرالله بود که مالک و مستأجر بودند.اصغر صادقی و علینیم قرن نزد علی

 .صاحب هستبی رود وآب این امالک هرز می ،به داد این امالک برسید

را  ک عبدالحسین روحانی و همسرش گوهرامال 133۱ ناگفته نماند حاجی شکرالله صادقی که از سال

ی کاری اشرف محبوبها را با همکاشت و ایشان ملکمی ب یزدانی گرفت،علی روحانی از مسیّ دکه محمّ

 :فتهدارد که به برادرش گاصغر صادقی به کمترین قیمت خرید و حاج شکرالله اذعان میو خبرگی علی

ه با او تنها کسی هست ک پول بیشتری را پرداخت کرده است. امالک را مفت قیمت گذاشته و خودش

سیّد رضا جمالی و مصطفی یزدانی برخورد خوب  یعنی ابوالفضل جمالی، ،لین آوارگان جاسبیاوّ

جا وطن آنها است و این :گویدها مردمان بدی نبودند و میداشت و همیشه واقف و آگاه بود که بهایی

 ما خود را باید در جای آنها :بعضی موقع هم گفته است شود.ایند و بروند و چیزی کم نمیباید بی

 کنیم.اریم و ببینیم چه میبگذ
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کس وفا نکرد و بین امالک بهاییان که مفت به دست و امالک به هیچها که این خانهکالم این ۀخالص

در  و ، به اهالی غریب فروخته شدهای گرفتندهایی که عدّهزمین تقسیم ارث دعوا هست.، سر اندآورده

دیگر را اآلن کمتر هم ،شناختند و مثل برادر و خواهر بودنددیگر را میدشت و صحرایی که همه هم

باید  ،غنایم جنگی است هاناراحتند که اگر این که مال و منالی نصیب شان نشده،ای شناسند و عدّهمی

 شد!بین همه تقسیم می

ها در امالک بهایی :گویندای میعدّه ها باعث نابودی آبادی شد.بهایی رفتن :گویندای میعدّه

جا نمانده  و هیچ یادگاری بر دارد و بافت ده را نابود کردهولی روح ن ،های لوکس ساخته شدهخانه

ایا خدشود. گیرند و به آنها حسودی میار میمورد سرزنش قر ،ای هم که فکر آبادی هستندعدّه است.

اد آب دیگر مهر بورزیم و جاسب راالله چنان شود که با وحدت به همءشا ان ما را به حال خود وا مگذار.

 داری کنیم.نگه و زیبا
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 یزدانی  سنمبر

 

 آن زمان که کرد.در کودکی مادر خود را از دست داد و با خواهر و برادرها و پدر زندگی  سنمبر یزدانی

م در جاسب ه فرما بود.پولی حکمجا فقر و بدبختی و قحطی و بیقبل از دوران رضا شاه بوده، همه

قلی به طهران آمد و در خیابان شیر علی و حسیندر نوجوانی همراه برادرانش سلطان درآمدی نبود. او

ی و داربه زندگی مشغول شدند. او خانهدیگر در خانۀ یکی از احبّا و خورشید، چهار راه عبّاسی، با هم

کرد و خانه کمک میبافت و به صاحبکردند. در خانه بافتنی مینمود و برادرها کار میوپز میپخت

 از هیچ زحمتی فروگزار نبود. 

که مادر او مسلمان بود، نزد برادران و احبّای طهران به سنمبر قد بلند و هیکلی زیبا داشت و با این

اسدالله شفیعی، اهل  در جوانی با سنۀ امری مأنوس شد و دختری شایسته و نمونه گشت.اخالق ح

وستای کارۀ رابرقوی شیراز که مردی باابهّت و دلیر و مؤمن بود، ازدواج نمود. آقای شفیعی مباشر و همه

و پر مهر  ورانیای نکرد. خانهجا زندگی میباباسلمان شهریار بود که متعلّق به جناب نعیمی بود و در آن

ی بسیار ها. باباسلمان زمینگذاشتآقای نعیمی در اختیار آنها  ،بود ه همیشه در اختیار احبّاو صفا ک

 ساخته بودندجا در آنهم حظیرةالقدسی  ند.کردجا کار میدر آن ار از احبّزیادی داشت که چندین نف

ی پذیرای افتخارش ،د و سنمبرشهای جشن و سرور برپا میجلسه ب جلسات و ضیافات و لجنات ومرتّ که

. جا بودرسی آنول حسابت و مسؤهم با اسب مشغول کار و مدیریّ . اسداللهبود او خدمت به احبّ

 آباد وداد که اکثر روستاهای شهریار مثل باباسلمان، خادم اخداوند چنان هوش و ذکاوتی به احبّ

باباسلمان  اآلنبود.  کنند، متعلّق به احبّا یک الی دو میلیون نفر در آن زندگیجوق که اآلن حداقل قلعه

 جا هم مصادره شده است. آناحبّای بزرگ و اکثر اموال  یشهر

پدری را مادری و بیبی ا و عموم پیدا کردند که سنمبری در بین احبّزیاد تمحبوبیّ اسدالله و سنمبر

ین ملین فرزند آنها دختری به نام باهره و دوّاوّ فرمود:ه آنها عنایت گل ب ۀخداوند دو دست نمود.فراموش 
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ساالن و هم ۀبلندترین دختر بین همدختری باهوش و باذکاوت، قد الله. باهرهپسری به نام روح

اند. در آموزش رسود که تحصیالت خود را به پایان ترین دختر آن زمان بالترین و فعّمؤمن ترین،باتربیت

. نصف روز در مدرسه و نصف روز هم در پرداختکودکان  و به تعلیم و تربیت شدو پرورش استخدام 

ها هم معلّم درس نمود و جمعهعصر( تدریس میروبروی کاخ در خیابان پهلوی )ولی ،هدف ۀمدرس

 .دبو دین در نهایت فداکاریبه وال و نسبت راز مادردم و همیاور و هم ،اطفال بود. این دختر مهرپرور

 نمودند.دعا می بودند و همیشه در حقّ این اوالد از او راضیوالدین نیز 

منزل خانم کاشانی که اهل وادقان  آمدند و در خیابان خوشاز باباسلمان به طهران و اسدالله  سنمبر

 هره این زن و شوو جلسات بود کمناسبی جهت درس اخالق  ند. منزلشان محلّ کردکاشان بود، زندگی 

 مهربان و صمیمی بخش بود. با تمام اهالی محلّردن به مردم و فامیل برایشان لذّتهمیشه خدمت ک

 ،یعد از چند سال به منزل آقای بیضایالگو بودند. ب ودار مردم باتربیت، تیپ، با ابهّت،خوش بودند.

د و بعد آخرالحیات در داشتنجا هم دوران خوبی تشریف بردند و آن ،شاعر معروف آران کاشان

 و دوستان داشتند.  ازندگی شیرینی با احبّ پارسطهران

ا مّو به هم نوع خدمت کرده بود، ا که تحصیل نمودهای والدین را تنها نگذاشت و با ایندقیقه نیز باهره

ه نشد و راضی باصالً ناراحت  ی اخراج نمودند. اوگونه مزایایاش از کار بدون هیچاو را به خاطر عقیده

 ج مهاجرتل و نیم به ساحل عابود. خانه و زندگی را به والدین واگذار نمود و مدّت یک سا رضای حقّ

 ای و پریوش امینی بودند.آقای ارده ای انجام داد. راهنمای اویستهو در آن اقلیم خدمات شا نمود

بعد  و ش چند سالی در طهران ماند، پدر بزرگوارش صعود نمود و با مادربه ایران بازگشت باهرهوقتی 

 رفتند. مهاجرتی ۀگینس کانادا در نقطالله به آنتیبه اتّفاق مادر و پسر ارجمندش، نزد برادرش آقا روح

و برقرار  ها باقیدر آن شهر به ملکوت ابهی با قلبی شاد و مستبشر صعود نمود. یادش در قلب سنمبر

 است. 
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من ال، پاک، مؤفعّ تیپ،هم مثل خواهر جوانی برومند، خوشاین عزیزان که او  الله، یگانه پسرامّا روح

تر، خیلی باوقار، باکالس، های خواهر بزرگیور پدر و مادر و راهنمایش مهرپردر آغو ،نظیر بودو بی

ی در شرکت لیالند موتور ایران داشت و پست مهمّ خوان و مؤمن بارآمد. پس از تحصیالت عالیدرس

اس استخدام نمودند. چقدر افراد را هم در ی و مدیر و مدبّر بود، او را در شیالت بندرعبّیلی فنّچون خ

زند فر ،فرزانه ،ی خوددختر دای ۀکار گذاشت. در جوانی عاشق دلباخت اس سرطهران و هم در بندرعبّ

نشده بود، فرزانه به  روز تمام 1۵که نامزد بودند و  ا زمانیامّ .علی شد و عاشقانه ازدواج نمودندسلطان

 اوکه ان ازدواج نمودند. با اینالحو مرغ خوشولی این د ،العالج سرطان مبتال گردیدمرض صعب

یامد و جشن و سروری برپا نمودند. ا کوتاه نانجامد، امّی میاین عشق به جدایی و تنهایکه ت دانسمی

را  زدند تا درددر مقابل مریضی مقاومت نمود و آمپول مورفین به او می ت یک سال فرزانهتقریباً مدّ

 ده است. از یاد نبرکس ترین دختر جاسب بود ، هیچو را که زیباترین و مؤمنا ۀل نماید. چهربتواند تحمّ

روغن برای پدر و مادر  عمویش از جاسب مقداری مغز بادام، سنجد، مغز گردو وب یزدانی وقتی مسیّ 

 ای،شا به حالت که در جاسب ماندهخو مزه است،جان اینها خیلی خوشعمو :ورده بود، گفتاو آ

 تقدیر چنانای، مؤمن بودنت افتخار من است. ای و سنگر را خالی نکردهودهرا اجرا نم دستورات حقّ

را نگینی س الله در غم او بسوزد و هزینۀوحر الحان به ملکوت ابهی صعود نماید،بود که این بلبل خوش

مثل کوه مقاوم بود. از طهران به و عاشقی صادق او ل کند. ولی تحمّ که کمر او را خم کرده بود،

ی ود و حتّ نظیر ببرگزار شده برای همسرش بی ل کار شد. ناگفته نماند مراسماس رفت و مشغوبندرعبّ

ا بهترین ب خاک سپرده شد.ند و با انگشتر به اجازه نداد انگشتر اسم اعظم را از دست او بیرون بیاور

آن گلستان فرهنگ. حیف که تمام سنگجایگاه او را ساختندسنگ مقبره  سرا ها را برداشتند و فعالً 

 روحشان درجات عالی دارد. اند کهجا آرمیدهری در آناست. مغزهای متفکّشده 

خیلی جوان بود و  ی برخوردار بود.ت خاصّاز معروفیّ اس مشغول کار ودر شیالت بندرعبّ اللهروح

ای مؤمن در آن دیار دختری همانند فرزانه از خانواده ،خوشبختانه خداوند به خاطر استقامت در بالیا
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 رار داد. نام او ناهید علوی بود. دختری ساده، ساکت، مؤمن، زیرک و مهربان بود کهق راه اودر مسیر 

به آنها سه  ن سامان انجام دادند. خداونددیگر در آتی را به کمک یکهم ازدواج نمودند و هر خدم با

الله شفیعی اخراج گردید و او هم با روح ،سازیلین پاکدر اوایل انقالب در اوّ  اوالد خوب هدیه داد.

و در  بردبه پیش خود را مادر و پسر خواهر  تی خواهر،مهاجرتی رفت و بعد از مدّ ۀنقط ،همسر به کانادا

نشین راز و همبا خواهر خویش همگینس کانادا در شهر آنتیاست و  آن سامان هنوز قائم به خدمت

 .است

است که پسری کامالً باهوش، دلجوروش  است باهره دارای یک فرزند پسر به نام راما الزم به ذکر

. راما مهندس هواپیماسازی است و در تورنتو با خانمش دارای دو اوالد استمؤمن و مخلص  تنومند،

 سعادت و خوشبختی و تعلیم و تربیت عالی نشینی دارند. همّ و غمّ باهرۀ عزیزآرام و دلندگی هستند و ز

 قای آرام نداشت که جوانی الگو تحویل اجتماع و عالم انسانی بدهد و واقعاً موفّاین اوالد بود. لحظه

گزار سسپا مهربان و اجتماعی است و نسبت به زحمات مادر ، چون این جوان خیلی بااقتدار، فعّال،شد

 حفظ نماید.  اش را در پناه خوددا او و خانوادهو وفادار است. خ

شرمنده  را ی آنهابا هدایایاند و های مقیم در ایران را هرگز فراموش نکردهو برادرش فامیل باهره

 د.دنبه جاسب آمشاد. این خواهر و برادر شاید یک بار قبل از انقالب  و اسدالله نمایند. روح سنمبرمی

و راسخ  ایمان ثابتساده زیستن و  ،صفا است و از همه زیباتر: جاسب خیلی زیبا و باگفتالله میروح

در درم( )پدانی ب یزکه مسیّ  نمود. زمانیهایش افتخار مییدایبه جاسبی بودن مادر و  ها است.جاسبی

ز ج بود. فامیل و احبّا سلّی قلب ماهایش به جاسب آمد و تهبه کمک بچّ جوانی فوت نمود، اسدالله

 رفتگان شاد. ۀت از آنها چیزی ندیدند. روح هممحبّ
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 یوسفی نگعلی یزدانی و فرهسلطان

 

پس از صعود  ،طور که در شرح احوال برادرش گفته شدد شد و همینمتولّ 121۱علی در سال سلطان

. کردزندگی  علیو برادرش حسین سنمبر ، در کودکی به طهران آمد و با خواهرش،مادرش در جاسب

. وقتی کردجمع  گرفت و پولسازی و فالوده سازی را یاد کش و زرنگ بود. بستنیگی زحمتاز بچّ او

 شود. وقتی توانست در کارشداد که مشغول کار اش را به او یک نفر مغازه ،ال استاو خیلی فعّ دیدند

 ،یوسفی فرهنگ بابعد  کرد.در خیابان پاستور باز  فروشی بارو  خوار ۀخودش مغاز ،مهارت کسب نماید

داری ماهر پرست و در خانهش هم زنی فامیلد. خانمیوسفی( ازدواج نموسین درویش، حفرزند غالم)

له که در الو آشپزی قابل بود. خداوند دو اوالد بسیار زیبا و باهوش به آنها داد. یک پسر به نام احسان

گی عاشق درس اخالق و مسائل امری دختری به نام فرزانه که از بچّ شناسنامه، نامش حسن است و

 بود. 

بود،  تشخصیّ شفیعی که او هم جوانی دلیر و با اللهاش روحهبا پسر عمّ ،پس از تحصیالتفرزانه 

دند که لیلی و مجنون باید در پیش آنها تسلیم مودند و زندگی شیرینی را آغاز کرعاشقانه ازدواج امری ن

ر حکمت الهی چه بود که این دختدانیم نمی نوشته شد، که در شرح احوال سنمبر یزدانیچنان شدند.می

د که ، اما قسمت چنین شبسیار کردند ینۀزیبا مبتال به سرطان گردید و همسرش و والدینش برای او هز

د طهران در گلستان جاویت به عالم باال صعود نمود و دریای شرف و انسانیّ این فرزانۀ از گل خوشبوتر و

گری ه گریان و با جت بسیاری همو جمعیّ  سپرده شد. مراسم باشکوهی برپا گشتآبرومندانه به خاک 

نامزدی را از  ی حلقۀند. در وصف او قلم عاجز است تا بنویسد. همسرش خواهش کرد حتّ سوخته آمد

واح و های گران قیمت و البا سنگ جلساتی باشکوه برای او گرفته شد و قبر او را دست او در نیاورند.

 ا خواندن مناجات روی سنگ مزار اوب گذری. هر رهآثاری که در آن نقش بسته بود، درست کردند
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کلّ زندگی آنها یک سال و اندی بود. هنوز داغ او در  وفاست؟خورد که چرا این دنیا بییافسوس م

 ختند.ها باقی است و پدر و مادر و همسر او سوختند و ساقلب

که  آن مغازه بزرگی داشت یجلو ه پارکینگ ماشینی بود.در نارمک گاراژی بزرگ داشت ک علیسلطان

رزها داغ گرداند. خدابیاماو را ناامید برنمی ،جنس بخرد کهنداشت پولی کس  سوپر یا بقالی بود که هر

 طۀبروند و به مرودشت شیراز نقجرت فاق تصمیم گرفتند به مهااوالد آنها را سوزاند و زن و شوهر به اتّ

ختیار دوستان جدیدی ا ه دور باشند،ه بتی هم به اطراف آباده رفتند تا از غم و غصّمدّ  مهاجرتی رفتند.

ین ر فیلیپرا د (فرهنگ ۀخواهرزاد)پرویز صادقی  در همان زمان،ی هم به امر کرده باشند. کنند و خدمت

 ،برای هر دو خیلی سخت بود داد.ی میبه خواهرش تسلّ  (مادر پرویز)خانم شهید کرده بودند. جمیل

ورانی را از دست داده های تابناک و نولی هر دو خانواده راضی به رضای الهی بودند که چنین چهره

  بودند.

ت و آزار ل انقالب اذیّ را اوّ اکه احبّعلی و همسر چند سالی در آن سامان مهاجر بودند تا اینسلطان

ایین پ سوخت و باال ودیدم گاو احباب را با نفت آتش زدند، گاو می :گفتایشان می فراوان نمودند.

و به  فروخترا کتک زدند و همه را خانمان خراب کردند. او خانه را مفت و ارزان  پرید. احبّامی

رفت و آمد فامیل و دوست بود. چون پیر شده بودند  جا هم منزلشان محلّ . آنندرفتشاهین شهر اصفهان 

ای کش باز مغازهولی این پیرمرد زحمت ،ای در حدود سیصد متر خریدندبه فردیس کرج آمدند و خانه

انگور و انجیر و انار و سبزیجات  یمقدار ی درست نمود.بسیار زیبای ۀخانه ساخت و باغچ یدر جلو

مرد و  داد. ایننمود و به فامیل میای انجیر درست می. مربّیل بودق به فامحاصل باغچه بود که متعلّ

احت کرد و راحساس غریبی نمی ،شدهرکس وارد منزل آنها می چنین همسرش خیلی باگذشت بودند.هم

  داد.ت آنها را رنج میل انقالب خاطرات تلخ و صدمااوّ ۀدر ده بود.

 شکست.ایش و پ افتادکه به پایین  باالی نردبان رفت تکانیاسفندماه برای خانه مخانم در یکفرهنگ

هان چشم و ناگ دچار آمبولی شدبعد از بیست روز  احی نموده و گچ گرفتند.در بیمارستان پای او را جرّ
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غل همسرش او را در بهشت ش مسلمان بود و پسرش هم به خاطر شاز عالم و عالمیان بربست. برادر

 .خوبی پسرش برایش برگزار نمود دورگه داشت و مشکل بود. مراسم چون فامیل .زهرا به خاک سپردند

کس حکمت و قسمتی  هر ، خاک خاک است،نگران نباید بود :گفتآقای صادقی روحش شاد می

 دارد.

ت و لیال داشاکبر، فاطمه و امّ ب، علیهای مسیّ چهار خواهر و برادر ناتنی هم به نام علی یزدانیسلطان

همیشه  علیو سلطان صعود کرده بود ،قبل از دخترش فرزانه بمسیّ وف و مهربان بود. با آنها رؤ همیشه

رید. خداد و برایشان لباس میی داشت و به آنها پول میت خاصّ هایش محبّهبه زن دادش و بچّنسبت 

 یبینص شاز والدین ۀ کالم دلی چون دریا داشت.داد و خالصبه آنها قرض می ،خواستندهر وقت پول می

د و در کفا بوۀ خندانی داشت و خودکرد. همیشه چهربضاعتی کمک میبرده بود و به هر یتیمی و بی

 هر کاری استاد بود.

کرده بود  که تحصیلالله با ایننمود. احسانالله، مرتّب به او سرکشی میوقتی تنها بود، پسرش احسان

کرده الله با خانمی تحصیلم هست. احسانولی مانند پدر کاسبی باهوش، پاک و باانصاف بود و هنوز ه

که استاد دانشگاه بود، ازدواج نمود و دارای دو اوالد پسر شد که آنها هم فعالً در آمریکا مشغول تحصیل 

 و کار هستند. 

 خدا کند یک شب :گفتها میناراحتی قلبی داشت و به برادرزاده ،آقای یزدانی بعد از فوت همسر

ان و او را به بیمارست رفتگونه هم شد. فشار خون او باال تب و شب دیگر مرگ سراغم بیاید و همین

او را فوری به  (رمنوّ) . پسر و عروس و خواهرخانمشکردو یک روز بعد در بیمارستان فوت  بردند

 خیلی ناراحت شدند و کسیه شدند، . فامیل وقتی متوجّ نکردندکس را خبر و هیچ بردندبهشت زهرا 

خاک  بنده را طبق دستور امر به :هایش گفته بودکه بارها او به برادرزاده در صورتی ،جواب درستی نداد

ولی از کودکی  ،فرد الیق و باادبی است ه پسر اوبسپارید که پیش برادرهایم و دخترم فرزانه باشم. البتّ
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ا روح پاک او ب ن است. شاید صالح چنین بوده است.ت و مهربامحبّ، ولی باای به امر نداشتعالقه

 ها باقی و برقرار است. اش در قلبو یاد و خاطرهحشور سه مطلعات مقدّ

رد کتا آخر عمر همیشه کار  گیعلی مردی زالل و پاک بود و از بچّسلطان :گفتعبدالکریم صادقی می

تمام حساب و کتاب در مغز او  ،شتکه سوادی نداحالل است. با این ،کشید و هرچه داردو زحمت 

او از پدر  :گفتمی که چند سال شاگرد او بود،الله یزدانی امین ها بود.علی افتخار یزدانیبود. سلطان

 اند.تر بود. چنین افرادی صالح و سالم هرگز نمردهنسبت به من مهربان
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 عبدی الله فروغی و سیماقدرت

 

دشت  رگی تا جوانی در جاسب به شغل کشاورزی داز بچّ ،اکبر و سکینهفروغی، فرزند علیالله قدرت

و از هوش سرشاری برخوردار بود. آثار و الواح و  و مزرعه مشغول

نمود و با صدای ها را در محضر پدر و مادر حفظ میمناجات

)خواهر مرتضی  خواند. در جوانی با سیما عبدیاز مینوخوش دل

و به خاطر درآمد کمی  کردازدواج  (رضا عبدیغالم ۀعمّ عبدی و

 . رفتنصرالله امینی  آباد خدمتبه خانی ،که در جاسب داشت

مال ج ، او هم با خانواده باخریدآباد را ، قاسمعبدالله مهاجروقتی 

باغ  شد وداری و مشغول باغ رفتجا اری و دیگران به آنغفّ

 .نمود دیوارکشیکاری و نظر آقای مهاجر درخت بزرگی را زیر

 رافو اط انواع درخت میوه سرسبز و دارای این باغ بسیار بزرگ،

  های کاج محصور کرده بود.باغ را درخت

کش و نورانی و مورد اعتماد تمامی فروغی مردی بسیار زحمت

ای بود که چندین جا به حالت قلعههای آناهالی بود. خانه

ای دو طبقه در کردند. آقای مهاجر خانهر آن زندگی میخانواده د

 داریو چند انباری جهت نگهواگذار کرد  متر را به او 344حدود 

 های جاسبزن ۀو مثل هم خیلی مهربانبا خانمش که  داد. فروغیمرغ و خروس به او  گوسفندان، گاو،

جود وبا ایمان آورده بود و  خانمسیماد. زندگی آرامی دور از هر سر و صدایی داشتن ریا بود،ساده و بی

 الله فروغیقدرت

 سیما عبدی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2_31_orig.jpg
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/889123256_orig.jpg
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رد گفتند. همیشه مودیگر نمیا هرگز از گل باالتر به یکامّ ش،و برادر اواختالف مذهبی ظاهراً بین 

 1بردند.دیگر لذّت میدیگر بودند و از وجود یکاحترام هم

. مالکان آمدس روحانی در ت محفل مقدّبه عضویّ شد،آباد ساکن فروغی از همان اوایل که در قاسم

کت و سا فروغی مردی خدوم، کردند.بودند و همیشه مثل برادر باهم رفتار می بهاییجا زرتشتی و آن

ی و مهربانی رفتار اپرست و در خدمت به خلق با خوشرویو خدبود صامت بود. اهل نماز و روزه 

ی ین و مذهبو دوستان به هر آی ان و احبّهای مقیم طهرادرها اکثر جاسبیهبسیزده ،نمود. در باغ اومی

برد. نورانی و بشّاش او را هرگز کسی از یاد نمی ۀگذراندند. چهرشدند و با شادی این روز را میجمع می

                                                           
گفت که مادرم شرح بهایی شدنش را تعریف کرده و چنین گفته است: علیرضا پسر بزرگ این خانواده، می .1

و  گرفت، وقتی صدای دعارفت و یا ضیافت میوقتی همسر آقای فروغی شدم و پدرت جلسات و ضیافت می»
مد و فهمیدم تا حدودی که بهایی دین خوبی است، خواندند، خیلی خوشم آشنیدم و تاریخ را میها را میمناجات

گفتم: چطور خواهد شد؟ به احمد محبوبی و محمّدعلی روحانی گفتم: زاده بودم به خود میولی چون مسلمان
توانی آید. در جواب گفتند: تحقیق کن و هر موقع در قلبت، دیدی که صحیح است، میمن از این دین خوشم می

اکبر عبدی، رفتم و گفتم: پدر من اگر بخواهم مثل همسرم بهایی باشم، اشکالی درم، علیبهایی باشی. به نزد پ
کش متکار و زحندارد؟ گفت: دخترم بچّه که نیستی، نگاه به قلبت کن. فروغی، همسرم، مرد باایمان و درست

خواندم. چند روز بعد یخواند و من هم نماز خودم را مبود و هرگز به من نگفت بهایی شو. او نماز خودش را می
رفتند و شوهر بنده هم به داخل رفت ای بود و همۀ احبّا به داخل میخواب دیدم در یک باغ خیلی بزرگ جلسه

دهید؟ ها را راه نمیداد. گفتم: مسلمانها را راه میو من دنبال او رفتم. ورودی در باغ نگهبانی بود که فقط بهایی
توانید داخل شوید. جلوی بنده را گرفت. در باغ باز شد و ا است و شما نمیهگفت: این جلسه مخصوص بهایی

یک مرد نورانی را دیدم که از داخل باغ نگهبان را صدا زد و گفت: اجازه بده این خانم وارد شود، او از ما است 
و که ردیف جلو جلوی او را نگیر، ایشان غریبه نیست. در خواب خوشحال شدم که وارد شدم و بعد اشاره کرد 

آموخت. به حدّی مورد لطف و فرمود و به احبّا راه و رسم زندگی و محّبت را میبنشینم. این نازنین نطق می
زده بودم. وقتی بیدار شدم، به خود آمدم و خدمت آقای روحانی رفتم مرحمت ایشان قرار گرفتم که بسیار هیجان

ن شخص حضرت عبدالبهاء بوده است. خبر خوشحالی را برای و به او مشخّصات این نازنین را گفتم و فرمود: آ
پدرم، برادرم و همسرم بردم و از آن روز نماز و دعا و مناجات یاد گرفتم و در تمام جلسات شرکت نمودم و سعی 
کردم بهایی خوبی باشم که آبروی جامعۀ بهایی هم حفظ شود. از آن روز چنان نوری در قلبم روشن گردید که 

دانست به من آموخت و امیدوارم توانسته باشم رضای ستم آن را با دنیا عوض کنم. همسرم هر چه میتواننمی
گفتم: این دین را ها میها را به درس اخالق فرستادم و به بچّهجمال مبارک را کسب کرده باشم. مرتّب بچّه

که اوالدم این دین نوین جهانی سرسری رد نکنید، این دین دین محبّت است و دین صفا و وفا است. خوشحالم 
 «.اندرا از ما به ارث برده
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منزل او هم تا اواخر حیات مثل جاسب دارای سقفی چوبی بود و دارای اجاق با چوب و هیزم که هم 

ز تا شب یاز پایکسی گذاشتند. هر وقت تان زیر کرسی در منقل میپختند و هم آتش آن را در زمسغذا می

ر ها چهار سمت دیواخوابنشست. رخترفت، زیر کرسی که بسیار خوب بود، میعید منزل ایشان می

ی با ایهای کمر باریک چخانم با استکانبا سماور ذغالی آماده بود و سیمامثل پشتی بود. کرسی گرم 

آورد و تعارف نبات یا قند برایمان می آب

. نوش جانتان :گفتنمود تا بخوریم و میمی

 بس :گفتیمریخت و میدوباره چایی می

، دو دهیدش هم که می: فحگفتاست، می

از  ه اینالبتّ هم بدهید! سه دفعه پشت سر

 :گفتهای جاسب است. فروغی میشوخی

 دادند،ها فحش میدر زمان قدیم که بعضی

ها پدرت توی سماور جاسبی :گفتندمی

روی آن قرار داشت. مادر عبدالله مهاجر هم  ها همیشه سماورشان آماده بود و قوریچون جاسبی !بیفتد

ری الله ناصفروغی و هم منزل ذبیح هم منزل رفت، هم به منزل مرتضی عبدی،آباد میوقتی به قاسم

  این عزیزان را بیامرزد. ۀ. خدا همرفتمی

ت رفساوه پای پیاده می ۀها جهت جلسات دعا و مناجات و جلسات روحانی به اطراف جادّ فروغی جمعه

چاک دل و سینهکرد. این زوج مهربان و سادهه میای داشت که استفادکه دوچرخهو اواخر مثل این

 ه ابوالحسنی گردیداللهوجی همسر اعظم،د و اعظم بودند. محمّرضا، علیهای علیدارای سه اوالد به نام

نواز و اهل زندگی بود. مهمان ریا و مظلوم ولیبی اکن بود. او هم مثل والدین ساده،آباد سو در جعفر

های مهرداد، هومن، بهمن، محبوبه، مرجان و میترا خدا به او عنایت فرمود که همگی شش اوالد به نام

 سازی شوهرش از محلّ آباد و پاکجعفر اعظم بعد ازتربیت بودند. لص و مثل والدین بامؤمن و مخ

 سیماخانم فروغی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/d_1_orig.jpg
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و ا زیمت نمودند. فقط یکی از اوالدای دور مهاجرت کردند و بعد به استرالیا عساوه نقطه ۀبه جادّ  ،کار

 ث از پدربزرگ و مادربزرگ برده است. از نظر ایمان،در طهران مشغول به کار و ساکن است و ار

 حفظ نماید. خدا همه را ،صفا و وفا ت، محجوبی،مظلومیّ

آباد مشغول ر قاسمد های مختلفآقای فروغی چندین سال در کشاورزی و شغل مپسر دوّ د،محمّعلی

ای ارزنده آباد آمد و خدمات خیلیآباد و یاخچیسالگی به خانی 2۱که در جوانی در سن تا این ،بود

او  ای بهمغازهبا قیمت کمی ی یدارااس عبّ ها،آبادیکشی بلد بود و با کمک خانیانجام داد. مثالً سیم

کشی و و مسلمان سیم بهاییاو به چند جوان . کشی یاد بدهدکشی و لولهداد تا به جوانان کارهای سیم

ا ب محمّدعلی آمد.رین خدمت او به حساب میهمه کاسب شدند و این بزرگت کشی را یاد داد کهلوله

، است( وگان جاسبهای کرقربانی ۀعلی از طایفقربان نِدختر حسی )که مادرش ملیحه،رضوان کارگریان 

فرزند پیام یزدانی ) همسر ناهید های ناهید و نادیا و پرویز شد.ازدواج نمود و دارای سه اوالد به نام

خیلی  دارای زندگی ،الگردید که ناهید مظلوم و ساکت با پیام برومند و فعّ علی یزدانی و مهوش(اسعبّ

انه ولی خ ،این ازدواج هستند. آنها هم به استرالیا مهاجرت کردند ۀآرین و آیدا هم ثمرعالی گردیدند و 

 وردی گردید. او وامامایرج  نادیا همسر ند.برجاست و افتخار فامیل هستنشان در طهران پا و زندگی

و همسرش با فرزندان به آنها پیوستند و در استرالیا  دمحمّاسترالیا ساکن هستند و علی درنیز برادرش 

 اند.ها تشکیل دادهشهریجاسب جدیدی با هم

آباد و طهران های فراوانی در قاسمیک عمر زحمت الله فروغی،رضا، پسر ارشد و بزرگ قدرتعلی

 اسبیهای جههای مختلف مشغول بود. دمی نیاسود و همیشه کار و کار و کار. به بچّکشید و در شرکت

ین حاال که به ا : به دنیا آمدی و قدمت روی چشم،گویدقابله در گوش آنها می ،آیندوقتی به دنیا می

تا جان در بدن داری باید کار کنی و باالخص به والدین  ،دنیای قشنگ و زیبا و پر از نعمت آمدی

 است.بسیار بزرگ و شرعی  ۀخدمت نمایی که این وظیف
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نهاد بود، به پیشی که آن زمان دختر رعنای الله فروغی(رحمت دخترطاهره ) ،عمویشرضا با دختر علی

 ،جلسات بود و در آن اطاق ازدواج نمود و در اطاق بزرگ آقای جمالی که محلّ (سکینه)مادربزرگش 

ود، نشین بکس قالی و قالیچه نداشت، مفروش و بسیار دلآن زمان که هیچ های دیگرِبرعکس اطاق

آنها برقرار شد. وقتی اعالم نمودند که دختر از دهات است و یک واحد نقره باید مهر این دختر عقد 

کاشی  ۀجکه اهل یزدل کاشان بود، با له (انیروح زینت)د به عروس خانم بدهد، مادرش را آقا داما

ستور دین داین  :آقای جمالی و آقای رضوانی گفتند ، مهر را کی داده و کی گرفته است؟جون: ننهگفت

تومان آن روز بود که دادند. همه در مراسم عقد مهریه را  8کنم مهر او است و باید اجرا شود. فکر می

وفین گردد و چقدر این کار زیباست و رسم در تمام اندازند که خرج جامعه و ملهه میبه صندوق خیریّ

کس ان بود و هیچ کاری به هیچمسلم زینت که تا آخر عمر نقاط ایران تا حدودی بر این منوال است.

ه منزل کند باید با لباس سفید بکس ازدواج می هر چیزی نیست، ورم این بود که مهرمنظ :گفت ،نداشت

گذشت با ولی ،اهل تجمّالت نبود همه به او احسنت گفتند. زینت .شوهر برود و تا آخر عمر سازگار باشد

هم مثل مادر دست و دل باز و با گذشت  ورد. طاهرهخواست به همراه دیگران بخمی ،بود. هرچه داشت

 نام فریبا، فرحناز و مریم هستند.رضا و طاهره دارای سه دختر به بود. علی

ختر به ازدواجشان یک د ۀداوود خرسندنیا ازدواج نمود که ثمر سلیقه بود و بافریبا، خانمی کدبانو و با

اند هر خیلی خوبی هستند و اوالد خوبی تربیت کردهو زن و شو استنام بنفشه و یک پسر به نام فرشاد 

خیلی قشنگی  ۀاند و خانها خریدهروحانی ۀاحمد قربانی از خان و در جاسب هم مقداری زمین از

 ،مین دختردوّ  این زن و مرد با آغوش باز آنها را پذیرا هستند. ،اند که هرکس به جاسب برودساخته

 آباد باقراف( شد که در حسنیالله زمانی و روحی اعالیتزند عزّفر) الله زمانینصرت همسر ،فرحناز
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ال و عّف ،های آرمین و ایمانساکن هستند و به شغل گاوداری با پسرهایش مشغولند. پسرهایش به نام

 1های فروغی و آقای زمانی هستند.و یادگاری ها کوشاه والدین و پدربزرگو در خدمت ب زرنگ

پسرهایش بازسازی کردند. اوّل چندین را آباد در قاسم الله فروغیمسکونی قدرتۀ ناگفته نماند خان

هم پسرها درب خانه را باز نگه  باز ،سال با پدر و مادر زندگی کردند و وقتی که آنها صعود نمودند

و  ختندآن را فرو شد، بنابراین اوالدا خانه خیلی قدیمی و خشتی بود و شاید خراب میداشته بودند. امّ

میشه . هبی بانمک خود را فراموش نکردجاس ۀجله فروغی یک عمرالله قدرت بین هم تقسیم نمودند.

شد. دوست نمود، با لبخند ملیح که قلب هر انسانی شاد میهای خیلی شیرین از قدیم تعریف میداستان

ین بود. همیشه خُرج الله ناصریالله مهاجر و ذبیححبیب اری و اوالدش و دوستجمال غفّصمیمی و یاور 

: این فتگداد و میمی ،که نداشتند ه و خیار بود که به کسانیگوجه و بادمجان و بامیاش پر از دوچرخه

اهایم پ :گفتچه خواهی کرد؟ می ،اگر دوچرخه را بدزدند :یک روز به او گفتیم مبین من است!هوتول

دهم. خوشا صافی قلب، خوشا هایم را انجام میروم و کاراند، مثل قدیم با پاها راه میرا که ندزدیده

غیرت این مردان و زنان قدیم، خوشا ایمان خالص آنها. آنها مانند آب ذالل و روان بودند که هرگز آن 

  نوری است که به دریای الهی وصل است. ۀچون قلبشان چشم ،چشمه خشک نخواهد شد

                                                           
ای را که متعلّق به پدرانشان بود، به کمک خواهر و برادرهای طاهره هر کدام یک اطاق رضا و طاهره خانهعلی. 1

و طاهره  ناند. پروین طبقۀ باال، داریوش خدابیامرز طبقۀ باال و ایرج و اقدس طبقۀ پاییو آشپزخانه و حمّام ساخته
رضا هم طبقۀ پایین اطاقی خیلی لوکس و تمیز و مجهّز دارند که هرکس از هر دیاری چه از خارج و چه از و علی

نوازی را از مادرش یاد گرفته، تر است و مهمانایران به جاسب و به مالقات پروین و طاهره برود، طاهره که جوان
ها زیاد باشد، آنها جوار اطاق آنهاست که اگر تعداد مهمانداوود، همپذیرد. خانۀ فریبا و همه را با آغوش باز می

 را که از این  شاد داریوش عزیزهم با آغوشی باز پذیرا هستند. اقدس و نصرالله مهاجر را خدا رحمت کند. روان
تان سند و در تابسشناجا مستقّر هستند. طاهره، پروین و دکتر ایرج را همه میعالم رفت و اکنون اوالد آنها در آن

نماید و به آنها دارو روند و دکتر ایرج هم در آن خانه مرد و زن و پیر و جوان را معاینه میهمه به مالقات آنها می
 ها را حفظ نماید و رفتگان را بیامرزد.دهد. پزشکی ایرج حرف ندارد و خدا همۀ زندهمی
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بر این بزرگان خود فکر نمایید که چه ثروت  ،های ساکن در اهل عالم، در هر کجا که هستیدای فروغی

هر یک از عزیزان  ۀتوان چهراند. با قدری تعمّق و تفحّص میعظیمی به صورت رایگان به شما داده

ه به نفع کش را به یاد آورد و به نامشان خیرات و مبرّات و کارهای خیر کمخلص و مؤمن و زحمت

 .عموم باشد، انجام داد

روزی مثل شما جوان  ،نساء خواهرشانله فروغی، عبدالله فروغی و فاطمهالغیب فروغی، اللهرحمت

ولی روح آنها در عالم باال در عالم  ،بودند و اکنون در زیر خروارها خاک جسم عنصری آنها خفته است

داریم. هگملکوت ناظر به اعمال و رفتار و افعال ما است. امید است نام و یاد آنها را تا ابد زنده و جاوید ن

  :گویندمی

 دو صد من استخوان خواهد که صد من بار بردارد.

  :شاعر گفته است

 هانشینیگردد از این باالس نمیکه ناکس ک        دیوار دانستم  روییدن خار سر  من از

ها گذاشتند که کسی داخل باغخاردار می ۀدر قدیم دیوار خشت و گلی بود و سر دیوارها گون یا بوت

است که  نشود. منظور این است که آنها همه خاضع و خاشع و ساده بودند. فقط خدمات و محبّت

 یم.ه از امتحان الهی روسفید بیرون آیماند. امیدواریم هممی
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 نار اسماعیلیحسین رضوانی و خانم

 

الله ابن شمسی در کروگان جاسب چشم به جهان گشود. پدر او حبیب 1218حسین رضوانی در سال 

اسماعیلی ناز با خانم 1322د حبیب بود. در سال سیّ والقاسم و مادر او خانم سلطان بنتِاب شکراللهِ

( د محمود غفاریدختر سیّ ،سلطان)فرزند عزیزالله و خانم

 ازدواج کرد. 

که سه خواهر از خود  ای به دنیا آمدی در خانوادهحسین رضوان

عذرا و جواهر داشت. او تک پسر  های ماهرخ،تر به نامبزرگ

از کوه  نمود.به پدر در کشاورزی کمک می خانواده بود و مدام

رد کآوری میهای جاسب جمعآورد و تیغ و علوفه از کوههیزم می

ل از تا قب .دادبه گاو و گوسفندهای خودشان می فروخت یاو می

بازی دو سال به سربعد داد و را انجام می هاکار اینسربازی 

 رفت. 

چون پدرش کشاورز  والدین و شوهر دادن خواهران بود. هدفش خدمت به جیب او با پدرش یکی و

و  نمودحسین رضوانی تابستان و بهار در ده کشاورزی می ن امالک آنچنان درآمدی نداشت،بود و ای

چندین سال هم در  د.کرآباد کشاورزی و کارگری میانیکشید و در زمستان در طهران در خزحمت می

ید نمود و شب عآوری میها را جمعکرد و پولنفت کمال عظیمی در خیابان غیاثی طهران کار می شعبۀ

رنگی و احترام به والدین او را مشاهده نمایید. تمامی حسن نیّت و یک .دادتحویل پدر بزرگوارش می

در د که آبروی پکرد. شب و روز کار نموه میه تهیّباید جهیزیّ نمودند و اوخواهرانش پشت سر هم شوهر 

 طور هم شد.حفظ شود که همین

 حسین رضوانی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/539572429_orig.jpg
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نمود و صاحب چندین اوالد ناز اسماعیلی ازدواج با خانم 1322در سال رضوانی  ،طور که ذکر شدهمان

، اند، حساب نکنیمرا که از عالم رفتهی شد. اگر اوالد

اکبر، محمود، احمد، : علیعبارتند از دیگر اوالد

 6الله، طاهره، معصومه و فاطمه. این د، حبیبمحمّ

 پیشاوالد پشت سر هم رشد و نمو نمودند و دختران 

و  تیو پسران از پدر رعیّ بافی آموختندمادر قالی

 داری یاد گرفتند. کشاورزی و دام

بهترین شغل در که حسین رضوانی اعتقاد داشت 

جاسب چوپانی است و معتقد بود حضرت موسی هم 

کرد و رحم کردن به حیوانات و چراندن و شبانی می

 ۀ گرگ در بیابانمواظبت آنها از بالیا در مقابل حمل

 ها کشیدند و امین مردم بودند.دانست. تمام پسران بال استثناء این زحمت را سالمی را وظیفۀ اوالد

 تواند از گوسفندانمی ،خواهدهر چوپانی هر مقدار شیر و ماست که میکه  استدر جاسب رسم بر این 

ه کهایش یاد داده بود هاستفاده کند. حسین رضوانی به بچّ

 مان استفاده کنید.یم و از شیر و ماست خودخودمان گوسفند دار

صالً و ا ندو مسلمان مخلوط بود بهاییل انقالب گوسفندان تا اوّ

تفاوتی در کار نبود. این جوانان امین تا آخرین روز سکونت در 

امی که نامی و کارهای خیر معروف بودند. حمّجاسب به خوش

 ۀوتکه با هیزم و ب تا زمانی ،باال بود ۀها در محلّبهاییق به متعلّ

ورد و آد احمد عظیمی آنها را از بیابان میسیّ، شدبیابان گرم می

ام را گرم که با نفت و گازوئیل حمّ کرد. زمانیاستفاده می
 رضوانی طاهره

 ناز اسماعیلیخانم

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2105811542_orig.jpg
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این جوانان برومند از ایستگاه اتوبوس پشت باغ که  ،دکردند، چندین سال احمد و محمود و محمّمی

ام انبار حمّ در بردند،ام میحمّ به محلّ دادند،های نفت را هل میبشکه بود،سرباالیی  تقریباً پانصد متر

چون . آمدندخوشحال به منزل میامّا شب با دست و پای کثیف و لباس نفتی  کردند،خالی می

 . دادندیمآنها این کار خیر و انسانی را بدون دیناری مزد انجام  ،قادر به این کار نبودند ی روستاپیرمردها

 هایردید و در شرکتاز جوانی به طهران آمد و به شغل رانندگی مشغول گ ، فرزند ارشد،اکبرعلی

ی هاستااز رو آباد کروس( که در حسیند عبدالله ناشریدختر سیّ)ملیحه ناشری  کرد و بامختلف کار 

 ودند، ازدواج نمود. گرمسار ایوانکی در مهاجرت ب

 24اکبر هر جمعه ه آسفالت بود. علیل جادّده کیلومتر از اوّ و فقط ای خاکی داشتهآباد جادّ حسین

ابل ق جا خیلی شور بود و، چون آب آنبردآباد میشیرین از طهران با وانت به حسین لیتری آب 24گالن 

نوشیدند که این کار خیلی خوبی بود. ها آب طهران میناشری ن نبود. چهار الی پنج خانواده ازخورد

ری داسواد نباشند و در گلهوانند و بیش را به طهران آورد تا در منزل خودش درس بخانمهای خبرادراو 

 . همیشه یاورنمودآنها یاری میبه کاری داشت. در کارهای اداری پرورانی با آنها همیشه همو گوسفند

زی اردستانی افاق آقای شیربه اتّ ،گی به گاو و گوسفند داشتای که از بچّبود و از عالقه فامیل خانمش

 ،آباد را مصادره کردندکه حسین کردند. زمانیها استفاده میتساخت که مدّداری یک دامدر آن محل 

ده که پسری برازنو همسرش دارای یک اوالد به نام سامان بودند  اکبرهم مصادره شد. علی ساختمان او

ت و ولی با همّ ،پاکسازی شد جا همکرد که از آنآخر کار در شرکت حسو کار می و خوب است. او

ع از وض الحمدالله کرد ومیسازی م در طهران ساختمانآباد و ه، هم در حسینپشتکار خوبی که داشت

  خیلی خوبی برخوردار است.

پدری  ۀدانگ خان ۵/1با همکاری برادران کوچکتر خود  اکبر، علیصعود نمود که حسین رضوانی زمانی

 هم با محبّت و . همیشه برادرها بارا اذیّت نکندمادرشان  خریدند که کسی هایش بود،هکه سهم عمّرا 

و ، برای اچندین سال بعد از انقالب که مادرشان از جاسب آواره شد کنند.حاد زندگی کردند و میاتّ
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 ه، مادر را ببزرگی در فردیس ساخت ۀوقتی خان دند که راحت باشد.داخانه اجاره کردند و خرج او را 

ای در آبرومندانه ۀجلس مادر صعود نمود. 1366که در سال جا بود تا اینبرد و تا آخرالحیات آنجا آن

 همان منزل برایش گرفتند. روح والدین آنها شاد.

ور د و منصمحمّهای بیژن، علیو سه اوالد به ناممحمود با اقدس اسماعیلی ازدواج نمود و ثمره زندگی ا

یاور پدر و مادر هستند. محمود چون در جاسب خیلی دست و پا به خیر ادب و بود که همگی مؤمن، با

 کرد و کارگری و هر کاری که در حدّ گی کشاورزی و چوپانی از بچّ گفتند.، به او حاجی محمود میبود

ن است. عضو محفل گویند روح و ریحاداد و بسیار مظلوم بود و هست که همه می، انجام توانش بود

 کش زمان و از ایمان خالص برخوردار بود.رزنان و پیرمردان بود. خالصه ستمور پیو یاروحانی جاسب 

کند. او هم از جاسب که سرگون شد، ها شرکت میجاسبی همه تماس دارد و در تمام مراسمهمیشه با 

ه تهیّ یکوچک ۀبرق آمد و با کامران یزدانی و منوچهر رفیعی سه نفری مغازبه اسفندیارخانی و چراغ

شناسند و در محلّ آنها را میهمه ای ساختند که هنوز هم هست و دند. خانهودند و امرار معاش کرنم

در تمام مراسم اهل  نماید وی به او سالم کند، او سالم میکه کسمورد احترام همه هستند. قبل از آن

 شرکت دارد.  محلّ

های فرزانه، پروانه و فروغ دختر به نام اوالد، سه ۱اسماعیلی ازدواج نمود و دارای  ا احمد با شریفهامّ

 دند که تنها پسرش در فردیس کرج ساکن است و پروانه و فروغ در خارج بهو یک پسر به نام فرزاد ش

ش کایشان هم در جاسب زحمت ،طور که در شرح حال برادران گفتمنهماتحصیالت مشغول هستند. 

و در زد و خیلی قوی و زورمند ل را میی خیر همیشه حرف اوّدر کارها داری بود.در کشاورزی و دام

  خدمت بود. جاسب قائم به

یی اها را با صوت رسنوازی برخوردار است که مناجاتاز صدای دل ،اللهحبیب ،مانند پدربزرگشاحمد 

از  کرد وخواند. ایشان در کارهای صوتی و تصویری کار میر میمخصوصاً جلسات تذکّ ،در جلسات

چون در جاسب  ته شد.سالگی بازنشس ۱4و در  ، راهنمایی شد، خود را بیمه کردجاسب که آمدند
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آباد و خانی 11در منطقه وقتی بازنشسته شد بندی را کامالً یاد گرفته بود، نمود و شکستهچوپانی می

سراغ  ،شکستشد و دست و پا و کتف و انگشتش میاسفندیاری هر کس اگر دچار شکستگی می

 های دیگر براینمود، در حالی که در مکانا رایگان معالجه میو او آنها ر ندآمدبند میحمدآقا شکستها

 فهمیدند کهو وقتی میدند کرب میگرفتند.. همه تعجّهزار تومان می 1۵4تا  144بندی حداقل شکسته

 بند معروفبه احمدآقا شکستهشناسند و مه را او را میه هگفتند. البتّبه او احسنت می ،او چیست عقیدۀ

  .است

 ها راردهی مُ با چه اشتیاق خاصّ  ،نمایدصعود  ایکی از احبّکه هر زمان  ،کش جاسبیاین مرد زحمت

ن د و همیدهرداشته است. هر کاری که از دستش برآید انجام میکه قدمی ب استو خوشحال  شویدمی

ت احمد دس :گویندها به شوخی میی مواقع بعضید. بعضخرزی را برای پدر و مادر خود میخدا بیامر

 الله! شاء ان ،به رویت واکند

های نازنین و همسر ظریفه اسماعیلی شد و دارای دو اوالد به نام ،چهارمین پسر خانواده ،دا محمّامّ

ایی د هر سه دختر دمحمّ اند. محمود، احمد وهداند و ازدواج کرند که هر دو جوان نمونهعلی هستحسین

 حمدهم مثل ا دپاچه یا به قولی باجناقند. محمّها همخود را به همسری انتخاب کردند و به قول جاسبی

زرنگ و باهوش و  چون بسیار عبدالکریم صادقی مشغول کار گردید. و محمود از جاسب آمد و خدمت

 فت و همۀ اموالشصادقی به زندان ر از نظر کاسبی استاد قابلی شد و وقتی آقای مورد اعتماد بود،

د، مردم بو و چون مورد اعتبار و اعتماد مصادره شد، ایشان بیکار و برای خود مشغول به کار گشت

و خودش و همسرش به  ساکن استفردیس کرج  وضع مالی خوبی دارد و در محلّ  کاسب خوبی شد.

ول خودمانی و بق نواز،ها، بسیار مهمانافتخار فامیل و جاسبی اند و باعثحسن اخالق مشهور و معروف

 ها خاکی هستند.جاسبی

هم چوب چوپانی را کنار گذاشت و به  او هیکل پدر بود.هم و شکلهم الله،حبیب ،ا پنجمین پسرامّ

جاسبی کروگانی  ۀ این جواناند. همازم استرالیا شطهران آمد و چند سال کار کرد و ازدواج نمود و ع
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ای ناآگاه به ظاهر آنها را آواره ت معروفند. عدّهانسانیّبه نامی و معروف به خوش در هر کجا و هر محلّ 

گاه در کار است و همیشه حافظ مظلومان و یتیمان و بیوه زنان است. ایی که خدغافل از این ،کردند آ

  :اندبه قول معروف گفته

 که خدا هست در اندیشۀ ماکند ریشۀ ما         غافل از آنمدّعی خواست که از بیخ 

 های طاهره، معصومه و فاطمهبه نام ،حسین رضوانی که در جاسب به میرزا حسین معروف بود سه دختر

 ند.اههایی دارند که از آب گل در آمدهاند و بچّبودند که هر سه ازدواج کرده

 کند که این یتیمان که فقط در ده یککس باور نمیهیچاز کسانی که باعث آوارگی این افراد شدند، 

کی در شی ۀخان راب کردند،خ پدری آنها بود، از آنها گرفتند، کروگان ارث یباالۀ بزرگی در محلّ ۀنخا

های خوب، هبچّ های دو سه طبقه، مغازه، حقوق،نها خانهآ ۀخداوند در عوض به هم ساختند، آن محلّ

آنها  نیکه باعث نابساما و کسانی ؟افتادفاقی میچه اتّ ،آبرو و هنر داده است. اگر در ده بودند اعتبار،

  شدند به چه چیز دست یافتند؟

از  ۀ این اوالدکرد تا صعود نمود. روح او و هم «جاسب»و  «جاسب»ناز، ، خانممادر این عزیزان

ین گذرد. اکس نمیدانند که خداوند از ظلم هیچخود فقط به خدا شکایت کردند و می ۀغاصبین خان

مال  هدیگران را مال خود ندانند. فکر حالل و حرام باشند و طمع بدرس عبرتی است برای همه که مال 

د. خاطری آنها شونرنج و آزرده باعثکه ایننه گردند، خوار آنها و غم کسی نکنند. پناه زنان و یتیمان

د سازند خو ۀعقیده و خرد دیگران ارزش قائل باشند و به جای ظلم و ستم و عدوان، محبّت را پیش برای

 :اندقدیم گفتهچون از 

 شودها مُل میاز محبّت سرکهشود         ها گل میاز محبّت خار

محبّت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر خانه کاشانه نماید.  حقّ فرموده است:

 در جایی عزیزی گفته است:

 ردینیکی چه بدی داشت که یکبار نکدیدی ثمرش را          صد بار بدی کردی و
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ه را ل خواهران و مادر و زن و بچّچنان اهالی عرصه را به این عزیزان تنگ کردند که اوّ ،کالم خالصۀ

ر ، تا بلکه اوضاع بهترا به اتمام رساند پاییزکه کشاورزی  دند و تنها محمود در ده ماندبه طهران آور

ای به آنها هجوم پر از برف عدّه پاییزفانه در آخر های خود بروند که متأسّمنزل و خانه شود و همه به

مجبور  ،مادر همسرش ی و ماشاءالله و امرالله و جواهر،اسماعیل اسماعیل اش،یمحمود و دای برده و

 کسآن شب را هیچ ۀنراق به کاشان و بعد به طهران بیایند که صدم ۀشوند از ترس جان از جادّمی

که چقدر بال در سبیل الهی شیرین است و هر زن و  اندخود این عزیزان قبالً نوشته کند.فراموش نمی

 بیند. کند که هرگز آسیب نمییقلی و محکم میدیده صمردی را مثل آهن آب

فاق پسرش و یکی از دوستان رفت که از نزدیک منزل پدری را زیارت کند به اتّ احمد بعد از چند سال،

چند  :گفتد که پسرش که نوجوانی بود، میها را ببیند. چنان برخورد بدی با او شده بوشهریو هم

ه و آنها جان سالم ب دهدالله رفیعی آنها را نجات میذبیحاستند ما را با چاقو نابود کنند. خوجوان می

 :گویندی عبوری هم از جاسب رد نشدند. میکدام دیگر حتّ دیگر هرگز به جاسب نرفتند. هیچ برند.در می

ایم و به به یادش زنده ،جاسب در قلب ما است ، جاسب است،مجاسب مال اهلش و هر کجا باشی

جا آن ،مت باشیکجا خادم باشیم، انسان باشیم، با محبّ  هر کنیم،ش و مؤمنین مخلصش افتخار مینام

 جاسب ما است.

سپاری مسلمانان یا در مراسم خاک ین دو برادرمحمود و احمد ا ،کنندها فوت میوقتی از جاسبی

های آنها در تماس هستند و مثل زاده و نوههعمّ ،کنند. با تمام فامیل مسلمانهم شرکت می خوانیفاتحه

آنها را تصاحب کرده  ۀای از محبّت آنها کم نشده است. روزی پسر کدخدای جاسب که خانسابق ذرّه

. هاللحبیب حسینِ ۀخان :نویسدرود و روی درب منزل او میشب شخصی می بالد.، به خود میاست

ها شرم دارند و همیشه عذرخواهی شهریدادند و بعضی همای کارهای زشت انجام میواقعاً عدّه

 کنند.می
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مه ادا ،نمودخلق می سنگسری که در جاسب خدمت به همۀایی دکتر لق ،پزشک حاذق ما باداستان 

 بود. دکتر عالیلی تشخیص این و برداری،و نه عکسبود نه دستگاه آندوسکوپی آن زمان یابد. می

 لشد. به وسقونقان منزرمز میهایش قکرد و چشمسرفه می گرفت،ب میاش مرتّ حسین رضوانی حنجره

یمارستان شما به طهران به ب :گفتو  داددارو دکتر به او  ببیند.او را ایی که دکتر لق رفتب نوروزی مسیّ

که سر درد شدید دارم و  رفت انی نزد دکترب یزدمسیّ  ،ه برو و معالجه نما. همان روز بعد از اومیثاقیّ

شما هم باید فوری به طهران بروی و معالجه نمایی.  :گفتو  دادبه او دارو دکتر ضربان قلبم زیاد است. 

ه نخواهد بیشتر زندحسین رضوانی سرطان حنجره دارد و یک سال دیگر  :گفتب یزدانی به مسیّدکتر 

این  و رفت ، حسین رضوانی نزد دکترالوار است. دو روز بعداو مرد خوبی است و عی ،حیف است ماند،

اسب ج ب مرض خوبی ندارد و بهمسیّ گفت:رضوانی  دکتر بهب یزدانی به طهران آمده بود. مسیّ زمان 

برای  به طهران :گفتفقط  ،نگفتاش را ها مریضیکدام از مریضبه هیچ دکتر لقاییگردد. نمیباز

 معالجه بروید. 

بیچاره حسین رضوانی سرطان دارد و حیف است و  :گفت یزدانی )پدرم( به طهران آمد و به منب مسیّ

 ۀنبود و وسیل ICUروز بیشتر زنده نماند. در آن زمان  2 ،ب پس از معالجهخدا به او رحم کند. خود مسیّ

ی به من ی: دکتر لقادر جاسب حسین رضوانی گفت ،مدرنی هم در بیمارستان نبود. بعد از درگذشت او

ماه طول  11  اش بیش ازحسین رضوانی هم به طهران آمد و معالجهگردد. نمیب برگفته بود که مسیّ

 1346و اردیبهشت یزدانی ب بّمسی 1348در سال ید تا به عالم باال صعود نمود. جنگکشید و با مریضی 

یزان که هر دو این عزبا این. این دکتر فاضل و ارجمند، بسیار دانا بود و ندحسین رضوانی صعود نمود

، زندگی آنها و آبروی آنها را حفظ نمودند. روحشان شاد و درجات عالی در ، ولی اوالدجوان مردند

 عالم باال نصیب آنها است.

 اییزپبازی بود که هر زمان در فصل اطاق بزرگ و دل ،باالی ساختمان ۀحسین رضوانی در طبق منزل

ن . حسیآمدند، محلّ اقامت آنها منزل ایشان بودترین مالک جاسب میبزرگ ،علی نراقی اپسرهای ملّ
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ها تمیرزا حسین اوالد ما است. تمام رعیّ :گفتندها مینواز بود و فروغیرضوانی خوش برخورد و مهمان

 ها راادی امالک فروغیکه مقدار زیتا این ،نمودندحساب و کتابشان را در این خانه پرداخت می

 هایفروغی جاسب 6/1شاید مالک  .خریداری کردندای دیگر و عدّهالله روحانی و جناب رفرف قدرت

 جار شهید نراقی بودند.معاون التّ  انفرزنداز  ،هانراق و مهدوی

ی ها را با قوقوچه که گلو خروس هم بسیار داشت. شب عید تخم مرغحسین رضوانی مرغ  به یاد داریم

ها هداد و بچّای الاقل دو عدد میهشد. بهر بچّرنگ میها خوشمرغپخت و تخم رنگ میاست سبز

چندین مناجات و آثار  (الله رضوانیشمس )عمویالله حبیب ،بردند. پدر آقای رضوانیتی میچه لذّ

صدای مناجات او تا دهات  :گفتنداهالی ده می ،خواندامری را حفظ بود. وقتی در آن باالخانه می

دادند. این صدا را نشین او را گوش میایستادند و صدای دلرود. تعداد زیادی در کوچه میدیگر می

کش مظلوم و مهربان و زحمت ایای بدون غرض همیشه به یاد احبّهاند. عدّهایش هم به ارث بردهنوه

 آورند. ق آنها سخن به میان مینامی و حسن اخالگویند و از خوشمی «خدابیامرز» ،جاسب

 هاییبننگ نیست، بلکه  بهاییود و اهالی ده جاسب بدانند به امید روزی که این بذرهای محبّت سبز ش

ها همیشه راضی به رضای الهی هستند و هدفشان خدمت به خلق خدا است. رضایت بهاییافتخار است. 

خواهیم از خدا بخواهیم و جای عالم هرچه میدانند. امیدواریم همه در هر کخلق را رضای خدا می

 .رضای او را طلب کنیم
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ن و فکراالله خوشنحوۀ برخورد مسلمانان جاسب با امالک حسین رضوانی، سیّد آقا حسینی، لطف

 یدالله نصراللهی

 

 حسین رضوانی

اره اوالد را اددستان تهی هشت در جوانی فوت نمود و همسرش با که نوشته شد، حسین رضوانی چنان

ل آبادی خدمت فقط به اه ،بندیتی و به قولی کارگری و شکستهاز چوپانی گرفته تا رعیّ  کرد. تمام اوالد

 (عذرا و جواهر )ماهرخ،هایشان هدند. یک چهارم خانه را از عمّپدری را حفظ نمو ۀکردند و خان

ض را مری ، مادرن وضع آشفتهان جاسب سخت شد، پسرها در آبهاییوقتی اوضاع برای ولی  ،خریدند

در ما تو با پ دادند و گفتند کهبه حاجی رضای رمضانی کلید خانه را برداشتند و به طهران آمدند و 

هتر اع که بوضاپس این منزل به امانت در اختیار شما باشد،  به تو اعتماد داریم،ای و ما دوست بوده

 آییم.می ،شد

خور همین آش و به همین خیال باش( دیگر نشد و نشد و آقای رمضانی اند )بکه از قدیم گفته جاییاز آن

هم  سردهم. پجدید را به تو می ۀخان ،پسرم :گفتبه پسرش به این بزرگی را از آن خود دانست و  ۀخان

ا ا بخراب کرد و از نو ساختمانی در آن ساخت. امّ ،بودحسین رضوانی  آن خانه را که یادگاری اوالد

اب ولی در جو !اللهحسین حبیب ۀخان :گویندهنوز هم مردم می چندین سال از آن واقعه گذشته، کهاین

 ای ندارند. شنوند که آنها دیگر خانههای رمضانی میهاز بچّ

 یم کرد وتسل آفرینکرد تا جان به جان «جاسب»و  «جاسب»همسر حسین رضوانی  ،ناز، خانمبله

کار عقالنی نیست و هیچ انسان عاقلی هبچّرا نصیب  خداوند هر گونه نعمت هایش کرد. نفرین اصالً 

ه و وای بر روزی ک «تو شاهد و گواهی که جز تو پناهی ندارم ،ای خدا» :گویدفقط می ،کندنفرین نمی

خداوند از  .ایمافکنده و شرمندهوقت در پیشگاه خداوند چه قدر سرآن  ،خداوند مو را از ماست بکشد

 یا محلّ دن ، وا مصیبتا.گذرد اگر با فضلش معامله نماید و اگر با عدلش معامله کندتقصیر همه می



127 
 

هیچ کس را به خود وامگذار و همه را به راه راست هدایت و داللت  ای خداوندپس  آزمایش است،

 .فرماب

 

 سیّد آقا حسینی

از  هسواد و مریض را  کرمرد بیای بود. این پیها یا به قولی دروازهلهینصرال ۀسیّد آقا حسینی از خانواد

حسین زن غالم)توی آب حوض انداختند که مرحومه شریفه ی داشت، در زمستان سرد چشم ناراحتناحیۀ 

سش را عوض کرد و از مرگ نجاتش و مثل پدرش او را برد و لبا ( او را از حوض بیرون آوردحیدری

 داد.

خاطر  به .رزنش کرده بود که بیا برویم و مسلمان شوهمین سیّد آقا را سبارها آقا ماشاءالله نصراللهی 

. آوردندش او را به تهران اش را قفل کرد و اوالدرب خانهد د، سیّد آقا مجبور شایت و آزار عدّهاذیّ 

ه دروغ وارد خانه شد و تمام اثاثیه را غصب کرد و به اهالی ده ب !من و مخلصلله مؤاءهمان آقا ماشا

و  استصفحه مطلب  ۵4 حاوی علیه او شکایت شده ای کهخریده است! پروندهگفت که این خانه را 

خودشان راه ندادند.  ۀرا به خان ی یک روز خانوادۀ سیّد آقاحتّ  ف عدوانی هنوز ادامه دارد.این تصرّ

نش لب عبدالکریم و ز ۀسال 64ی آینه و شمعدان که حتّ ندکردسیّد آقا و همسرش تا آخر عمر گریه می

ن خاطره اها پر از گندم بود. چیزهایی که یک عمر به آنها دل بسته بودند و هم برایشبود و دوالباقچه ط

 ولی روحش در عالم ،میده استمتر جا در قبر خود آر 2و داخل  بود. حاال آقا ماشاءالله از این دنیا رفته

 باال باید جواب سیّد آقا را بدهد.

 

 فکرانالله خوشلطف

ه و داخل باغ پر از درختان میو .فکران باغی بسیار زیبا با درختان بزرگ گردو داشتخوشالله لطف

 مۀه. آقای ناصری باجناق بودندزیرا آنها با هم  الله ناصری بود،های زیادی در دست فتحاین باغ سال
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 سباو واقعاً در ج للهی مالک گشته. حاال همان ملک را ابوالفضل نصراعلی سپردامالک را به صادق

 .چه قدر خیانت در امانت شده است

 

 یدالله نصراللهی

تان کرد. این مدرسه با درخبود، زندگی می بهاییۀ ق به جامعای که متعلّآقا یدالله نصراللهی در مدرسه

را انه خ کیشان،نگام انقالب او هم مانند دیگر همانبار قرار داشت. هۀ آبهای زیبا در محلّتنومند و گل

فانه همین خانه را بعد از چندی به چند هران آمد تا آرامش برقرار شود و برگردد. متأسّبه طقفل زد و 

  .قسمت تقسیم کردند و در آن خانه ساختند

له مسأ ،ها در خانه و زمین غصبی نماز باطل هست و اگر طفلی در آن خانه به دنیا بیایدبه اعتقاد مسلمان

تند ان در ایران نیسبهاییگفتند که ر جواب افرادی هست که میها همه داین؟ ولی کو گوش شنوا ،دارد

ف نمودند، نه خیر این آن امالک را تصرّ  ،ها بدون صاحب مانده و از این طریقو این امالک سال

 .حاضر بوده و هستند امالک مالک داشته و مالکان آن زنده و حیّ 
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 دیالله یزدانی و آفاق معتقحبیب

 

در کروگان جاسب به دنیا آمد و در سال  131۱( در سال دالحسین و گوهر)فرزند عبالله یزدانی حبیب

)دختر میرزا اسدالله معتقدی و  م از عالم و عالمیان بربست. آفاقبه پایان رسید و چش شعمر 1314

یی االله تا کالس ششم ابتدباالی کروگان چشم به جهان گشود. حبیب در محلّۀ 1311در سال  (خانمملک

جاسب درس خواند و همراه پدر به کشاورزی مشغول گردید تا در نوجوانی به طهران نزد آقای  در

دو سال بر سالگی  11در  .آمد و مشغول کار گردید (برادر پروین اعتصامی شاعر معروف) اعتصامی

قد و باال و زیباروی و نی خوشسربازی رفت و در زمان سربازی چون جوا حسب وظیفه به خدمت

حرف، له جوانی کمالت کشور با شش کالس درس استخدام نمودند. حبیبامنیّ ۀبود، او را در ادار ادببا

 زد.حرفی نمی کرد،آزار و مهربان بود. تا کسی سؤالی از او نمیکم رو، بی

ازدواج نمودند.  13۱1دختر خاله و پسرخاله بودند و به پیشنهاد مادرانشان در سال  الله و آفاقحبیب

بافت و کمک کار مادر بود و چون برادرش نصرالله در جوانی در جاسب تا قبل از ازدواج قالی می آفاق

 کردالله زندگی میبا مادر و برادرش شعاع ،خیابان مخصوص ،ها در طهرانصعود نموده بود، در زمستان

ود و عاشق به که ازدواج نم . زمانیآمدجاسب می بهمطبوع بود،  ی جاسبکه آب و هواها و تابستان

  مورد پسند حضرت عبدالبهاء بود، آغاز نمودند. معشوق حقیقی خود رسید، زندگی آرام و شادی را که

ایمان راسخ و  ی،دادادی داده بود. از نظر زیبایهای خسنحُ  ،خداوند به هر دو این زوج خوشبخت

بودند. همسایگان و آشنایان با آنها  بهاییای از حسن اخالق یک فرد نمونه ،بردباری در محلّ زندگی

به آنها سه اوالد عنایت فرمود که  . خداونددانستندرا از ایمان و ادب آنها می شانتصمیمی و رمز موفقیّ

 ای درخشان هستند.بها و ستارههر یک درّی گران

ین ورالدّن و بادر فهمیده و آراسته بود مانند ما ،دختری شایسته و تحصیل کرده ،سیمیناوّلین اوالد، 

 استهای سامان و سارا ازدواجشان دو اوالد به نام ۀثمر الله( ازدواج نمود.فرزند آقا فضل)نصراللهی 
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ر د گی مادر را از دست داده بود،ین که در بچّنورالدّ  اند.درس ایمان و وفا آموختهکه در مکتب والدین 

و دوری و  ست داداز د بود، بهایی ۀشهور جامعجوانی هم پدر خود را که از ادبا و مؤمنین و ناطقین م

های زندگی خود را تمام خالء ،دریغ سیمینت بیبا مهر و محبّ او . والدین او را آزرده خاطر کردفراق 

برکت بود که روز به روز اوضاع و احوال کار و پر کرد. قدم مبارک این خانم مؤمنه و شریفه به حدّی با

 و هست. ات و برکات عالیه بودمرکز خدمهمیشه پر مهرشان  ۀو خان نهادی کاسبی او رو به ترقّ 

بدالحسین را زنده کرده است. الله و آفاق و عکه نام حبیب استدرخشانی  ۀچهر ، سیامک،مین اوالددوّ

العاده برخوردار و از هوش و ذکاوت و پشت کاری فوقتحصیالت عالیه نمود و درس حقوق خواند  او

ب جاسان بهاییمخصوصاً  ای احبّگشای جان بر کف و برازنده و مشکلدی خادمهای متماسال است.

نمایند، به شغل کاسبی و کار وکالت و استخدام نمی ه و هست. در عین حال که هیچ جایی او رابود

 .استع مشغول به کار بدون اسم و بدون توقّ ،ریاآرام و مظلوم و بیاشتغال دارد و خدمت به خلق 

انند هم م خانه و کاشانۀ احبّای سیسان را ازدواج نمود.اهل سیسان تبریز  ،ا سلطانیبا صبسیامک 

های صاحب دو اوالد دلیر و رشید به نام هایشان را با لودر صاف کردند. این دو،انهند و خها گرفتجاسبی

 .هستندبشیر و دالرام 

 . هستندصاحب فرزندی به نام پگاه  واج نمود کهبا علیا هوشمند ازد ، سیروس،مین اوالدسوّ

سیروس و همسرش در خارج و دیگران در مۀ فامیلند. برده این خانواده مورد احترام ههر سه اوالد نام

 ند. م به خدمت و مهربانی مشغولایران قائ

ه و کرد و راخانم در حیات خود همیشه با جوانان که تازه مشغول زندگی شده بودند، صحبت میآفاق

اکنون که ازدواج  :گفتو می دادبه آنها آموزش میداری و خدمت به خلق را هبچّ همسرداری، رسم

اید و شمایل حضرت اکنون شما یک خانواده های طرف مقابل را هم دوست بدارید،اید، خانوادهکرده

را  راتشتودسپس  ظر بر اعمال شما هستم،و نا یادآور این است که من با شماعبدالبهاء در خانواده 

 هم خود شما از این یت نمایید و با اخالق حسنه بار بیاورید،را خوب ترب خوب عمل کنید و اوالد
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 ست؟ آیانصیب نخواهند بود، آیا ثروتی باالتر از اوالد خوب هبرید و هم اوالد بیآرامش لذّت می

اید ت کردها تربیها رهشما چطور بچّ ،خانم یا آقا :شود که همسایگان بپرسندلذّتی باالتر از این پیدا می

تند ی اطفال والدین هسلین مربّ اوّ :گفتها میبه جوان آفاق که بسیار ساکت، باادب و خوب هستند؟

اند که ترین گناه نابخشودنی را مرتکب شدهبزرگ ،که اگر در مورد تربیت اطفال سعی و کوشش نکنند

  گناه است و مادر الگوی او است.و بیمعصوم  نیست، چون طفل پاک وخدا هم از آنها راضی 

در فرودگاه الله را عبدالحسین پدر حبیب وفای جاسب،های بیشهریای از همدر اوایل انقالب عدّه

ند. دبردان رفتند و او را به زنالله مأمورین به منزل حبیب ۀبه وسیل گرفتند و بعدند و آدرس منزل او را دید

و بعد  ماه در زندان نگه داشتند 8الی  ۱کرده بود، ایی رش نه گناهی و نه خطکسی را که در مدّت عم

ولی حقوق او را قطع و  ،د. آزاد شگناهی او ثابت شد که کارمند ساده و سالم و صالح بوده استبی

د تا جمال مبارک او را نجات وحشت بسیاری داشتن اش ترس وت خانواده. در این مدّکردنداخراج 

خیال و  ا فکر ودکتر گردید. امّ  مجبور شد با ماشین کار کند و بعد منشی مطبّ  ،وقتی بیرون آمد داد.

همه دست به  ،فۀ اموال پدر و صدمات و بلیّات مضاعمشکل پدر و مادر، مصادرچنین همصدمات و 

دند نمو داریو او به مریضی پارکینسون مبتال گردید. اوالد و همسرش خوب از او نگه نددست هم داد

روزگار  ۀاز غم و غصّ 1366و این هیکل تنومند و سروقد به جسمی الغر و نحیف تبدیل شد. در سال 

جان به جان آفرین بخشید و در عرش اعلی مقرّ گزید. قبر او  پس از چندی ۀ قلبی گردید،دچار سکت

 نماید.ارت میل قبر او را زیاوّ ،شودنبش گلستان جاوید خاوران قرار دارد که هرکس وارد می

کشد یزحمت م کند،درد و رنج اوالد را بزرگ میحاصل که انسان با تمام وفا و بیوای بر این دنیای بی

 :گویددهد و میت ببرد، اجل امان نمیها لذّ و نوه از اوالداش، زندگی ۀکه باید از وجود ثمر و زمانی

 دیگر بس است.  ،برویم ،بفرما

مریض و در قید حیات بود، حقوق دریافت  دکتر بیمه نمود. چند سالی که الله خود را در مطبّ حبیب

ود پول ناچیزی ب ؟ه حقوق چه عرض نمایمگرفت. البتّخانمش حقوق او را می ،نمود و بعد از فوتشمی
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ند. به قول آقای جمالی بزرگ، انسان به یک نان مقدار هم راضی و قانع و شاکر به همین اکه اکثر احبّ

و دخترش تا آخرالحیات حامی و مراقب و مواظب  پسر برومند، داماد وان آب سیر و زنده است.و یک لی

 او بودند. 

دیگر را پسرش در آن ساکن  ۀو طبق و و همسرشا ،منزلی در شرق طهران داشت و یک طبقهالله حبیب

پر از این عالم با دستی  1312ل کرد و در سال دوری و مفارقت همسر را تحمّ هم دو سال . آفاقبود

 .نددیگر باشنشین یکدم و همالله که در عالم باال هم این زوج هم شاء نپیوست. إ به حقّ درگذشت و 

ولی از ایمان خود نگذشتند و محکم و استوار  ،خلق از آنها راضی بودند. از همه چیز خود گذشتند ۀهم

 ماندند. 

ده  معتقدی صاحب ۀو در خان ت پدر آفاقرعیّ یک عمر که  گوفرزند حسین حق)گو روزی مصطفی حق

ه ت شما بوده، بچون پدرم رعیّ اند و خانه و زندگی شما را مصادره کرده :گفت به آفاق (اوالد شده بود

 :جواب داد به شما بدهم و راضی باشید. آفاق تید یک مبلغی جهت حاللیّ اکنون بیای اند،بنده فروخته

پدر و مادری ما نزد پدر شما امانت بود و حال که مال ما  ۀملک و خان ما هیچ احتیاجی نداریم و این

ا م ای، خوش باش،ای خریدهاند و تو رفتهکرده مان مصادرهرا به عنوان فراری از ایران به خاطر عقیده

ک ی های جاسبتمام مسلمان ازدواج کردند، نبوده و نیستیم، مادر و پدر شما وقتی دبختگرسنه و ب

دوستی آنها را با آغوش باز پذیرفتند و چندین پدر و مادر شما ندادند و خانوادۀ من از راه انسان اطاق به

چندین دختر و پسر امالک را در اختیار آنها قرار دادند و در همین خانه  ۀاطاق و گاو و گوسفند و هم

ر ما که همه د نکردیم،کاری در طول عمر جز محبّت به شما  به دنیا آوردند که آخرین اوالد تو هستی،

ل آمد، نگه داشته بود که به قوطهران بودیم و فقط یک اطاق را مادرم برای تابستان که به جاسب می

 یخیرش را ببین ای،ی و با لودر خانه را صاف کردهاو شما خریده مان مصادره شدهبه خاطر عقیدهشما 

  دار خواهد سپرد.را به حق و روزی خداوند حقّ
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ید و مادرم به خاطر ایمانش همیشه به شما همیشه برای مادرم عزیز بود :گفتگو به مصطفی حق آفاق

یم و از این نبوددانی که ما نامهربان و خوشحال از اینم که شما می ت نمودشما و خلق جاسب محبّ

 به حالت که باز به یاد داری خوش ،ت شما خیر استاگر نیّ کنم،ر میحسن اخالق شما هم تشکّ

 اند. ث هم در آغوش او تربیت یافتهرّاو خانم معتقدی که بود،ملک

ش همیشه موفّق و خادم عالم الدشاد و درجات عالی داشته باشند و او اللهو حبیب روح پرفتوح آفاق

 .انسانی گردند
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 امیر شیرازی و شهربانو ناصری

 

 امیر شیرازی زادگاهش در یکی شد.ا به ثمر که نشست شادکننده و جالب امّ ،انگیزی استداستان غم

 حوالی ها راکه شناسنامهدانند می ههم .بوداز روستاهای شیراز 

در  فامیلی وجود نداشت و مردم دادند و پیش از  آن 1348سال 

 کردند. موقع دریافت شناسنامه، فامیلی انتخاب می

میر ا ،یمریف کرد و ما شنیدکه خود این بزرگوار تع طوریه ب

د تا رونبا دوستش به بیابان می ساله بوده که 13یا  12 شیرازی

از روی شیطنت دُم دو گاو را به هم گاوها را بچرانند. آنها 

روند ند و هر یک به سمتی میپرمیپایین  بندند. گاوها باال ومی

غرق  وآید و گافانه دُم یکی از گاوها از بیخ بیرون میکه متأسّ

با دو دُم شنگول حرکت  شود و گاو دیگرون و بدون دُم میدر خ

ان از ترس پنه ،آیندکند. وقتی این پسرها ناراحت به ده میمی

نها کنند و به قصد کشت آشوند. پدرها این دو پسر را پیدا میمی

ذا ه چند روز غدو بچّها با پس گردنی و زدن چوب به بدن بود. این هزنند. در قدیم ادب کردن بچّرا می

خانه  ازآب و نان بدون پول و گیرند که تصمیم می نانشان کتک خوردن بوده و به همین خاطر و آب و

 ند.ده به آن ده آواره و سرگردان میشو از اینفرار کنند و 

یجان دلآید. در میبه قم یا طهران  ول معروف ابوطیّاره،به ق ،ایخان با ماشین قراضهبعد از مدّتی امیر

ا دهی ی جا روستاپرسد ایناز اهالی دلیجان میاو د. کنشود، شب تاریک راننده را گم میکه پیاده می

دآباد است که صاحب آن میرزا باالی دلیجان دهی به نام احم :گویندمی نیست که من بروم کار کنم؟

رود. ه شبانه به احمدآباد میدیددهند. این نوجوان ستمخان نراقی است، برو حتماً به تو کار میاحمد

 میر شیرازیا

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/946067156_orig.jpg
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کند و بعد از چند وقت او را به میایی پذیرد و پذیرجا او را با آغوش باز میعلی ناصری در آندمحمّ

  شود.تی آورد که مشغول رعیّکروگان جاسب می

 ه، کلّ زندگیآفتابه و یک کاسیک  در آن زمان یک اطاق کوچک، یک تشک و رختخواب و متکا،

 اهرِ خو)خانمی را به نام سیّده  کش بود،امیر شیرازی چون خیلی قوی و زرنگ و زحمتسادۀ مردم بود. 

و بعد  دندکرمدّتی زندگی  ،ندهم تناسبی نداشت که با. با ایندادندبه او  د عظیمی(زن آقا محمّ ،سلطان

علی دید چه کاری انجام دهد. محمّ که با دانستنمود و آقای شیرازی نمیفوت  از چند سال سیّده

ت یّآمد. وقتی وضعها مهاجر و کشاورز بود، اکثراً به جاسب میهناصری که در احمدآباد با خانواده و بچّ

این جوان  آباد برد و فهمیداو را به احمد دیداو را 

ت، مهربان و امین است، هرگز دروغ برازنده، باشخصیّ

پاک و وفادار و چشمخدا و تنبل نیست، با گوید،نمی

  داد.تی و زندگی رعیّ ،به او خانهلذا باغیرت است. 

همه را خیلی و  آقای ناصری دختران زیادی داشت

گفت: مرد باید وقتی داد. میده شوهر میخالصانه و سا

و بلند شود و نان به خاک از ا ،زنیدست به پشتش می

زن بده باشد! خود او و جوجون قمی، شهربانو را که 

. این زوج باهم زندگی را شروع کردندبرای همسری او انتخاب  دختری قدبلند و زیبا و کدبانو بود،

  .نموداس، ناصر و منصور را به آنها عطا عبّمعصومه، اشرف، غالم هایی به نامنمودند و خدا فرزندان

عا قای ناصری دآ ۀنوادخا اسم امر جمال مبارک را نشنیده بود. درناگفته نماند آقای شیرازی در شیراز 

قابل  : مرا همگویدکه هیچ کس به او بگوید، خودش میبیند و بدون اینمحبّت می شنود،و مناجات می

ت چون درستی و انسانیّ  اشم و باعث افتخار شما خواهم بود،ب بهایی خواهم من هم مثل شما می بدانید،

 تو به عضویّ  گرفتاز ایشان نماز و دعا و مناجاتی یاد  داری را شما به من آموختید.و زندگی و مردم

 شهر بانو ناصری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1518892972_orig.jpg
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رش در گوسفندداری، پای همسکه پابهبود هم زنی زرنگ و دلیر  محفل احمدآباد درآمد. شهربانو

 . داری و تربیت اوالد همکاری نزدیکی داشتز جمله خانهچینی و هر کاری اکشاورزی، درو

ه ناصری اللنساء، عبدالله اسماعیلی و جواهرسلطان، فتحفاطمه آن زمان ضیاءالله مهاجر و در احمدآباد در

ان خۀ میرزا احمدکار)مباشر و همهنراقی  رضاغالم شهمسرو  مرصّع ی ناصری،علدمحمّ و نقلی یزدانی،

مده آ ای شهیدی مازگانی هم به احمدآباد برای مهاجرتآق کردند.زندگی می (نراقی حسینو بعد غالم

ها شرکت نوجوان در جمعه و تعداد زیادی بچّکه بودند  یجمع قید حیات است.بود و هنوز در 

از تمام جوانان  کردند.رفتند و آنها را تشویق به تعلیم و تربیت میمبلّغینی هم به احمدآباد می نمودند.می

و نقل عمو جان اگر یک کیل :گفتندها میهبچّ ۀهم ایم کهر امیر شیرازی را شنیدهنظیآن دوران محبّت بی

. بنده که خودم این ا بودصفات و حسنات یک مرد نمونه را داراو داد. خرید، به همه مییا شیرینی می

توانند می پولیپول و کم درآمدند، ولی با همین بینویسم جزء فقراء هستم و گرچه فقراء بییمطالب را م

 ایده را دارد.فکه اجر هزار ثروت بی هایی را شاد کننددل

ت آب به کلّی خشک یا کمتر در احمدآباد با کم آبی روبرو گشت. قنا 13۱4های امیر شیرازی در سال

اً به مجبور ،عبدالله اسماعیلی و خانواده با تمامی گوسفندهایی که داشتند شد. او، آقای ناصری و

اشفی ق به آقای کان که متعلّسردی ۀت مزرعامیر شیرازی رعیّ گان آمدند و مشغول کشاورزی شدند.کرو

 کشید وآمد. چقدر زحمت ه به ده میرفت و آخر شب تاریک با زن و بچّبود، گردید. صبح زود می

 کردند. مانند مرد کار می کرد. دختران اودوش به دوش او کار میهم خانمش 

. ندآورد تا انبار کده می ها را بهوز هندوانهرسید، آقای شیرازی چند رها میبه یاد دارم وقتی هندوانه

رنج او داد. همه از دستعدد هندوانه به آنها می 2گفت و ت میخدا قوّ ،رسیدسر هر زمین که می

برد. در تمام جلسات رفت و هندوانه را مینزل آنها میدید به در مبهره نبودند. هر کس را که نمیبی

تند و گفمی)تنبان( پوشید و آن زمان بند تومّان کرد. شلواری مشکی میضیافت و دعاها شرکت می

آقای شیرازی چقدر بند تومّان یا شلوارت را  :بست. یک روز به شوخی به او گفتندمحکم آن را می
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د بند او کس نتواناشد که هیچمرد باید بند شلوارش محکم ب :گفتای ملیح بندی؟ با خندهحکم میم

 معنی حرف او این بود که مرد نباید هرزه باشد.  ا باز کند.ر

گاه ینظیر بود. قلبی به وسعت دریای بیکران داشت. قلب او تجلّگی و صداقت و زاللی این مرد بیساده

 :فتگهمیشه می خوب دارند. ۀنور الهی بود. تمام ملّت جاسب از هر طایفه و صغیر و کبیر از او خاطر

فوری حساب  ،گرفتمن هستند. از هرکس هرچه قرض می است و ثروت من اوالدخدای ما هم بزرگ 

خیلی به حیوانات عالقه داشت و  کند.کس فراموش نمیکرد. اخالق حسنه او را هیچو کتاب می

ها را نوازش و آنکشید ی دست بر سر االغ و سگ و گوسفند میآنها نباید گرسنه بمانند. حتّ :گفتمی

ست باسب زمانی که چشم از این عالم براند. خدا رحمتش کند. در جاینها زبان بسته :گفتکرد و میمی

ر و ناراحت شدند و برای روح او دعا و مناجات و به عالم ملکوت پرواز نمود، همه از مرگ او متأثّ

کش و مؤمن و مهربان هرگز زحمت هایکرد. آدمتعریف می ،خوبی از او داشت ۀخواندند. هرکس خاطر

 میرند و او نامش همیشه زنده است.نمی

نوع دوستی را یاد در محضر والدین خود درس سخاوت و گذشت و هم اوالد امیر شیرازی و شهربانو،

ا که همسر اشرف یکی از دختران او ر ،خدا رحمت کند ل او ازدواج نمود.، دختر اوّمعصومهند. گرفت

در جوانی سکته کرد و چند سال اسیر بیمارستان بود تا به عالم باال شتافت. در  ناصری بود،الله احسان

 طول عمر کوتاه خود شیر زنی بود، روحش شاد و یادش گرامی. 

زود  ،در جوانی به علّت مریضی به طهران آمد و مشغول کار شد ولین پسر آقای شیرازی عباس اوّغالم

ای لین نفری بود که به دیدن احبّ های او همیشه هستیم. او اوّولی یاد محبّت ،این عالم خاکی را ترک کرد

 قدم بود. آمد. همیشه در کارهای خیر پیش، میندآباد بودجاسب که در خانی

مدّتی در اسفندیاری بود و بعد به آمریکا رفت. در  (اشخاله) ، داماد جواهربه نام منصور پسر دیگر

کار و زندگی    ر مظلوم و مهربان بود.مثل پدمحلّ 
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ها که زندگی را از صفر شروع کردیم، فعالیّت خوبی داشت و موّفق شد. جاسبیما  ناصر هم مثل همۀ

میشه و ه محبّت و مهربان استت و باشخصیّمان مشغول به کار است و خادمی بای در کردر کارهای فنّ

ای الهی کمک کرده است. خانم او اطر رضبه خ یار و یاور همسر بوده و به هر فامیل که محتاج باشند،

در  ، تعریف کرد که مادرشوهرم همیشهنی رفتیمجهت عید دیدبود و ما آباد وقتی که منزلشان در یوسف

واند و برای من مادری مهربان بود، خیلی چیزها را از او یاد گرفتم، هرگز خما دعا و مناجات می ۀخان

 از او آموختم. ایی ی که باعث شد چیزهمگر راهنمای ،کرددر زندگی شخصی ما دخالت ن

یک عمر محترمانه زندگی کرد و روزی که از این عالم رفت آبرومندانه  که شهربانوالزم به ذکر است 

از عموم حاضرین در جمع  ،رسپاری و چه در جلسات تذکّرفت. پسر ارجمندش چه در مراسم خاک

فتند و مراسم گر هم برای شهربانوباز بعد از یک سال  نجام داد.شایانی از آنها اایی ر کرد و پذیرتشکّ

کامل انجام گرفت. اوالد خوب وقتی برای پدر و مادر خیرات و ایی در سر خاک جهت ناهار پذیر

و والدین از اوالد راضی هستند. وقتی پدر و مادری از  دهند، روح آنها حاضر و ناظر استمبرّات می

 هم راضی است. اوالد راضی باشد خداوند

 دوست و وفادار هستند. فرزنداننوعآن بزرگ و هم یلااه ب ما بسیار کوچک ولی زیبا است.جاس

: باادب باش، مهربان باش، اندکه همیشه به ما گفتهبرای این ،دانندجاسب قدر پدر و مادر خود را می

و  ،عمرصّ و یاد آقای شیرازی، شهربانو، جواهرسلطان، شادخلق عالم  ۀرسیدگی کن. روح هم به فامیل

 وفا و ایمان الله نسل جوان محبّت، صفا، شاء ناد. هر یک از دیگری بهتر بودند. إگرامی ب وجیهه

  دیده بیاموزند.خالص را از این مظلومان ستم

ود. ار با من رفیق بقدری این مرد خوب بود که نهایت نداشت و بسیه ب :کرداقی تعریف میامرالله رزّ

و از  ، از روی پشت بام مرا دیداشخانه ز دویست متریا ،زمانی که من از سربازی به جاسب آمدم

ه او ب من ی صبر نکرد کهجا به پایین پرید تا بیاید و مرا در آغوش بکشد و از روی شوق حتّهمان
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آن راپای او )قوز ۀتر بشوم که همین پایین پریدن باعث شد که پوشنزدیک جا  ک پا( در برود و بعداً 

 انداختند. 

 (ملوک)های زیادی بود، من جوانکی بودم و مادرم امیر دارای حُسن کرد:اقی تعریف میاکبر رزّعلی

، به همراه دلیر و شجاع بود ،زنجا حرفص و همهکه مردی متشخّ  (الله مهاجرذبیح)و دایی بزرگم 

آباد نراق دمو موقع برگشتن به اح ات رفتیمگرم محلّاز کروگان به آب (نورالله مهاجر) ،دایی دیگرمپسر

های ساختمان فرشی . جلوی اطاقکردناصری زندگی می جا با شهربانوامیر شیرازی در آن آمدیم که

ری های ما که نعل شده بود و برای بارب. یکی از االغانداختند و ما نشستیم و سماور چایی نیز فراهم بود

 و جا مشغول بازی کردن بودامیر زد که در آن ۀدختر بچّ ۀناگهان لگدی به تخت سین ،شده میاستفاد

ران هیچ چیز نیست و نگ :گفت ،که ما ناراحت نشویمه از هوش رفت. امیر خدابیامرز برای ایناین بچّ

 .دخوب شحرکت کرد و  کهه را درمان کردند تا اینمادرم به کمک شهربانو آن بچّ ،نباشید. خالصه
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 یزدانی الله ناصری و نقلیفتح

 

له الفتحشود. شمسی در کروگان جاسب چشم به جهان گ 1344در سال  علی،فرزند محمّد ،الله ناصریفتح

گی در جاسب در آغوش پدر و مادر پرورش یافت و به همراه پدر و کلّ اعضای خانواده ناصری در بچّ

انه فمتأسّ نراق جهت مهاجرت تشریف برد.باد به احمدآ

ای نبود که او برای کسب علم به در احمدآباد مدرسه

 ،نزد پدر محبوب خود حال، ولی با اینجا مراجعه کندآن

یداری در ایمان را خوب آموخت. در استقامت و پا

آباد نراق که چند خانوار زندگی ای در احمدمزرعه

مرغ و پرورش ای و دارکردند به کشاورزی و داممی

کردند. آقای پرداختند و امرار معاش میخروس می

 بسیار با دل و ی قوی داشت.بلند و هیکل یناصری قدّ

احمدآباد و  و درچیز ترسی نداشت جرأت بود و از هیچ

 بود.نراق به شجاعت و قوی بودن و پشت کار معروف 

کرد. از سربازی به مرز و بوم خود خدمت  و فترسالگی به خدمت سربازی  24تا  16الله ناصری در فتح

به آن والیت برد.  نامش نقلی بود،که را و عروس خانم  نمودازدواج  1323، در اوایل سال که بازگشت

ود بافی هنرمند بال و قالیفعّکش، دختری زحمتفرزند عبدالحسین یزدانی(  ،1348)متولّد سال  نقلی

که همگی در ظلّ  دادندتحویل اجتماع  اوالد 1این دو عزیز  شد.ه کار مشغول دوش همسرش بو دوشا

  ند.حیت الهی ساکن و مستریۀ عناسدر

صاحب این دو است.  (اللهدختر شمس) رضوانی همسرش آذر و 132۱د متولّ ،منوچهر ،لین اوالداوّ

ند اهای موفّقیکاسبهستند. بحمدالله همگی مجید و آزاده  های سعید، حمید،برومندی به نام فرزندان

 الله ناصریجناب فتح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1249619992_orig.jpg
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کار   در هر کار حسابی، باایمانی و امانت داری از محبوبیّت زیادی برخودارند.از نظر خوشو در محلّ 

ین عموم مشهور و معروفند. سعید وطن خود و حسن اخالق بنوع و همو در خدمت کردن به همخیری 

های زدواج نمود و دارای دو اوالد به نامکرده به نام افسانه امامی از اهالی همدان، ابا خانمی تحصیل

د که تی دارهای پویا و هسنسیم رسولی ازدواج نموده و دو اوالد به نام با است. حمید،سهی و سما 

بزرگش بسیار قوی هیکل، رشید، با ادب و مهربان است و هستی دختری نمونه، پسرش پویا مانند پدر

زدواج کرده با فرید تبیانیان سنگسری اپرانرژی است. آزاده اش و ورزشکار استاد ژیمناستیک و بسیار بشّ

 و باعث نشینی برخوردار استهای ترنّم و ثمین دارد. آزاده از صدای دلاماست که او هم دو اوالد به ن

و تعداد زیادی آثار و الواح و اشعار و حتی شعرهای  استهای دوستان و فامیل شادی در جمع

خواند. مجید هم مثل برادرها کاسب، باادب، باایمان و می نشینیف و دلهای معروف را لطخواننده

 این چهار خواهر و برادر چنان وحدتی دارند که نظیر ندارد. باوقار است.

د دارد و همگی باعث افتخار علی یزدانی است که او هم سه اوالاسهمسر عبّ م ناصری، مهوش،اوالد دوّ

 های آیدا و آرین است. پیمانپیام یزدانی که همسرش ناهید فروغی است، دارای دو اوالد به نام هستند:

مین اوالد پریوش های مانی و شاتی است. سوّ دارای دو پسر به نامو یزدانی همسر سهیال ذوالفقاری 

 نظیر و مهربان است.بی یدختر یزدانی نیز

ارای و د تیاست که دارای سه اوالدند. تورج همسر ماریا محبّ  یزدانیهمسر امرالله  ،تعفّ  مین اوالد،سوّ

است.  (الله ناصریذبیح نوۀو عطاء  که همسر محبوبه عقیلی )دخترایرج  نام نوال است.یک اوالد به 

 دارای دو اوالد به نام فاران و رایان هستند.  حسین حسینی که ندا همسر

که آقای ناصری اسم پسرش را این  علّتجوانی بر اثر تصادف صعود نمود.  در ، کاظم،چهارمین اوالد

کاظم گذاشت، این بود که وقتی همسرش حامله بود، برادرش کاظم که بسیار مرد نازنینی بود، در طهران 

کاظم دو  به همین خاطر آقای ناصری نام اوالد خود را کاظم گذارد. بر سرش خورد و فوت کرد. آهن

ه کرد. باالطباء کار میسربازی رفت و در مغازۀ آقای روحانی وادقانی، نبش کوچۀ ناظم سال خدمت
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کار و امین بود که کلید مغازه و دخل مغازه و کلید انبار نزد او بود. پسری صبور، حدّی این پسر درست

م حانی ماتای بگیرد و آقای روخواست مغازهساکت، مهربان و خنده رو بود. چند سال که کار کرد می

الله و نقلی توانست پیدا نماید. دست تقدیر داغی بر جگر فتحگرفته بود، چون چنین فردی را دیگر نمی

( الله ناصری )عمویشها گذاشت که همگان سوختیم. کاظم و شوهر خواهرش رفتند تا ذبیحو جاسبی

سیده، یک ماشین سنگین آنها را زیر آباد نررا بیاورند تا مادرش را ببیند، امّا او را نیاورده و به قاسم

گرفت، به نحوی که حتّی از فولکس واگن آنها زاپاسش هم سالم نمانده بود. داغ عزیزان بسیار سخت 

ها را حفظ کند و روح این توان گرفت. خداوند همۀ جوانتقدیر و سرنوشت را نمی یاست، ولی جلو

ا بدانیم. دیگر رگرداند. تا هستیم، بیاییم قدر یکعزیز و دیگر جوانان از دست رفته را شاد و مسرور ب

 خواند:شکسته میاجل سنگ و آدم مثل شیشه است. نقلی بیچاره دل

 ل نـــیومدـــسـه پنج روزه کــه بوی گل نیومد         صــدای چـهچـهه بـلبـ

 یومدل نــــبــرید از بــاغبــــان گـــل بپرسید         چــرا بـلبـل بــه صــید گ

 ا کســـی دردم ندونهـــخــداونـدا دل مــن غـرقه خـونه         در ایــن دنـی

 حـــرفی نگفتهبــاالتــر او ن چــرا در خاک خفته         ز گــــل جـوان مـ

 سپرده شرــتقدیخـودش را دست هــزاران آرزو بــر خـــــاک برده         

 که برادرش کش و نجیبی بود. به یاد دارم زمانیمؤمن و زحمتدانید این کاظم چه جوان پاک و نمی

هر مقدار پس انداز داشت به برادرش داد. ناصری  ؟پول داری :تا به او گفتم ،خواست خانه بخردمی

مثل برادرم مظلوم بود و هر دو مظلوم و ناکام از دنیا رفتند. روح هر دو آنها شاد  ،کاظم من :گفتمی

 باشد. 

های الهام، و دارای سه اوالد به نام( شده پسر عمویش )همسر سهیل ناصری  اوالد، عصمت،ین پنجم

 نشینینیز از صدای دل در یک نقطه مهاجرتی هستند. عصمت ساکن لوکزامبورگ سارا، سامان و

 .ال استو در خدمات بسیار فعّ  برخوردار
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د. دنشاوالد پسر به نام ایرج و آرش  که دارای دو بودهمسر آقا شمس نصراللهی  ،بهجت ،ششمین اوالد

ا مون د. همسر آرش،نهای کسری و ساالر داردو اوالد به ناماست و تبیانی  ایرج نصراللهی، آذر همسر

اج آباد ازدوهوشنگ ذوالفقاری در خانی بابعد از صعود همسر  گلی است و فعالً اوالد ندارند. بهجت

فعالً با همسرش که مردی مؤمن  است. اوهای هومن و همایون نمود. ثمر این ازدواج هم دو پسر به نام

 در آمریکا ساکن هستند. ،و مهربان است

 د ودارنهای علی، افشین و شادی سه اوالد به نام ، پروین، همسر حسین سلمانی شد وهفتمین اوالد

 باشند. ساکن آمریکا می

رنیا پ های پریسا، مهسا وسه اوالد به نامدارای  همسر آقا بهنام صابری است و ، پروانه،هشتمین اوالد

 ند. هست

کوروش است که مجرّد است و در فنالند زندگی ا کاظم به دنیا آمد، مین اوالد که بعد از فوت آقنه

ن با ، ولی اآلسال پیش دو نفر بودند 84بود که  صری و نقلیاوالد آقای نا 1کند. این شرح حال می

 نفر هستند.  ۵۱ها جمعاً هو بچّها عروس و داماد و نوه

گو بود. در احمدآباد چاک و بذلهاک، دست و دل باز، سینهخورمشرب، خوشالله مردی خوشفتح

 ای داشت.گوسفند فراوان، شیر و ماست فراوان، نان محلّی داغ با کباب چه مزّه

میرزا احمد  که مالک آندهی را  در جوار پدر و خواهران و همسران و ضیاءالله چند هکتار از اراضی او

رآمد د ای جاسب آباد شده بود، درخت هلو )الگ(، بادام و انگور کاشتند. این کاراحبّ ۀوسیله و ب نراقی

بردند. چقدر از این ده کش و عیالوار فیض میهای زحمتتو هم رعیّ ه هم مالکفراوانی داشت ک

انه و خربزه به دلیجان و محلّات و کاشان و اطراف شیر، ماست، کشک، پنیر، جوز قند، گندم، جو، هندو

خشک  یجا به کلّآب قنات آن ،سالی پشت سر همکه بنا بر حکمت الهی و خشکشد. تا اینفروخته می

بردند تا غذا بپزند. چقدر سخت و دردآور بود که شد. حتّی آب خوردن را باید از نراق با االغ می
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های کهن که برای این چند جز درخت ،شدز دیگری خشک میها یکی پس اچشم آنها درخت یجلو

 خانواده بود. لذا مجبور شدند دوباره به جاسب بیایند. 

 ،مقداری گوسفند، میش، بز، برّه، گاو و االغ بود. بعد از آن ،در آن زمان چیزی که برایشان مانده بود

را  (اللهسیف)ش و برادرش های خودینالله مهاجر تمام زممرحوم حبیبچنین و هم (برادرش)الله ذبیح

 مشغول بودند. عجب داریی منوچهر و بعد کاظم به کشاورزی و داممدّت زیاد الله ناصری داد.به فتح

ا کمک خانم بانگیز بود. نقلیها دلع بع برّهصدای زنگ آنها و ب ،آمدداشت، شب که گله میایی صف

که  خوردند و هم کسانیکردند. هم خود میدرست میدوشیدند و از شیر ماست دختران همه را می

زدند و دوغ و کره درست های بزرگ پر از ماست میبهره نبودند. دیگاز این لبنیات بی ،نداشتند

ا ذبح گوسفندی ر پاییزدر  شد.کردند که در زمستان استفاده میکشک درست می ،از دوغ نمودند ومی

تان ریختند و در زمسیآن قلیه را در ظرفی گلی به نام تُقار م ۀشدیعنی قلیه یا همان سرخ  ،کردندمی

شیرها  ها، فروختند. مثقالی از آن گوشتها میابگوسفندان نر چه برّه و چه بزغاله را به قصّ خوردند.می

 شد.ها در جاسب یافت نمیو ماست

ه چرا باید در این بیابان آنها را بچرانند. ب :گفتندمی ایچریدند، ولی عدّهدر بیابان خدا گوسفندان می

گلّه  وقتی خسته از دنبال ،یاد دارم شخصی به نام رضا رمضانی به منوچهر که مثل پدر جوانی قوی بود

تو  :گوش او زد و گفتتوی  منوچهر کرد. اعتراض و توهینی، عبدالحسین یزدان ۀخان یآمد، جلومی

پسر  ،یکشتو خجالت نمی :خصی کتک خورده رفت و گفتفردا پیش ش اللهفتح چه خیال کردی؟

این دفعه  ،یک بار دیگر حرفی بزنی ت کنی؟خواهی اذیّمی را که صبح تا شب زیر آفتاب بوده،جوانی 

ود. الله خیلی نترس و شجاع بفرد کتک خورده تا آخر عمر احترام ناصری را داشت. فتح با من طرفی!

 ا من باج به هیچ شغالیمّا ،ما سوء استفاده کنند بودن بهایید از خواهنفت: افرادی میگمی همیشه

  دهم.نمی
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درس خواندند یا ای هم در جاسب هسواد بودند و عدّها بیهای از بچّ. عدّهدر احمدآباد مدرسه نبود

روس و ع ذکاوت. تمام اوالدم باهوش و بافرزندان ناصری هم باسوادند و ه ۀهم های شبانه رفتند.کالس

اوالد را بخواهی سر و  1های مرفّه و سالمی دارند. زندگی ،های او در هر کجا که هستندو داماد و نوه

ون کرد، چگیر نبود. در مورد ازدواج به مادیّات فکر نمیسامان بدهی، کاری بس مشکل است. سخت

وی که ق ۀولی به خاطر اراد ،ی سیگاری شده بودبه یاد دارم این مرد شریف در سربازقانع و شاکر بود. 

ه سی دورش نرود کاین زهرماری را ک :گفتجوانان می ۀبه هم .سیگار را بوسید و کنار گذاشت ،داشت

 سوز است.خانمان

، خواستند به زور به مسجد ببرندرا می د. وقتی احبّانصیب نماندر بالیای جاسب هم بیآقای ناصری 

همین جا ماند و امالک و  ،شنیدخبر را به طهران آمده بود. وقتی  او ر کاه او را آتش زدند. آن موقعانبا

امالک را نابود  ۀهایش همهعلی و بچّا صادقعلی مرادی واگذار نمود. امّخانه و همه چیز را به صادق

  کردند. مال بادآورده را باد برد.

 برق پیش دامادشدر چراغ از صبح تا شببرای کار ساکن بود و  (پسرش)تی در منزل منوچهر مدّاو 

از او  میوهیا بستنی یا آبایی با چ ،رسیدکس پیش او می کرد و هررفت. مثل یک جوان کار میمی

 تم.پهناور جاسب رانده شده هساز کشور  :گفتهستی؟ میایی کج :پرسیدکس می د. هرنمومیایی پذیر

لند باز جا خواست میمگر زمانی که  ،راندخنداند و شکایتی بر زبان نمیکرد و همه را میتعریف می

ا . به دختره، با جوانان جوانه بودها بچّهبرخوردی بود. با بچّابا. او مرد خوشای ب :گفتمی شود،

ای قوی داشت و مانند کوه اراده .خواندکسی را به یک اسمی می هر ؟چطوری ساران خاتون :گفتمی

ها و زن. در جاسب کارهای ثواب زیاد کرد و در کمک به بیوهدبواُبهّت باجالل و با استوار، باشوکت،

 قدم بود.ها پیشسازی جوی آبسازی و پاککندن قبور و جادهّ 

خانه را  ،سکته کرد و مریض شد . وقتی نقلینهم آبان منزلی خریدخیابان در  انداز داشت.مقداری پس

ر جاسبی خانوا 12ای خرید که نزدیک دختر و پسرها باشد. در آن موقع خانی خانهفروخت و در اسفندیار
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آقای ناصری را اوالدها  ،که صعود نمود آباد و اسفندیارخانی بودند. خوشا آن روزها. نقلیدر خانی

همیشه  . نقلیندصعود نمود 136۵و آقای ناصری سال  1362سال  داری کردند. نقلیروی دست نگه

 نبوده است. باز خدا را شکر، خدا إ همیشه کار و زحمت برای ما ،ما تا چشم باز کردیم :تگفمی

 ها را حفظ کند.هشاءالله این بچّ

که  در امور زنبورداری و گرفتن عسل بند هم بود.ص و شکستهالزم به ذکر است آقای ناصری متخصّ

وز کردند، در یک رها تولید مثل میرماه که زنبو، مهارت داشت. در اردیبهشتبسیار کار سختی بود

رفتند و روی شد که صدها هزار زنبور جدید میپنج کندوی جدید میچهار یا  ،شاید یک کندو

. گرفتهای بلند آنها را میای و چوبشدند. آقای ناصری با کیسههای گردوی بلند آویزان میدرخت

های منصف ما شهریگذاشت. مسلمانان مهربان و همپارچه و سپس داخل کندو می ۀل داخل کیساوّ

 ، هم بگذاریدحاال :یمگویمی رکت و هرچه بود را با خود بردید.خیر و ب ،ها که رفتیدبهاییشما  :گویندمی

  فانه جز حرف چیزی در چنته ندارند.متأسّ .آوریمما برکت را با خود به این ده می

. همیشه ذکر خیر او و آقای جمالی و آقای اطرات و اخالقیات خوبی گذاشتی در جاسب خآقای ناصر

ماها را بیچاره کردند.  ۀشماها را و هم ۀای همیک عدّه ،حیف شد :گویندرضوانی هست. همه می

 دردسرکه آقای ناصری پیر شده بود، بدون همسر، مردی بدون آزار، بدون سر و صدا و نورانی و بی زمانی

اش هثاثیّتقسیم کنید و ا ام را به طور مساوی بین اوالدهخان ز فرزندانش راضی بود. وصیّت کرد:و خیلی ا

 د.که ندارند، بدهی را هم به کسانی

ود. ی نیز منزل آنها بحتّی مدّتی عبدالحسین یزدان .کردندآباد همه در خانه با آرامش زندگی میدر خانی

 رسد. چه در جاسب و چه در طهراندستت به مقدار کم نمی ،الله: فتحگفتبه ناصری می همیشه نقلی

 او به روی همه باز بود و هر از مایحتاج بود و درب خانۀ کرد. منزل او همیشه مملوّخرید میزیاد او 

خواست و یا احتیاجی داشت چه در جاسب گشت. هرکس پول میرفت ناامید برنمیکس منزل آنها می

گفت: من و منصور، برادرم، پسر بچّه ناصر شیرازی می رفت.سراغ آقای ناصری میو چه در طهران 
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ا کردند و پول کرایه ماشین تایی دایی شش ماه ما را با محبّت پذیرو زنایی بودیم. به طهران آمدیم، د

خار تهای خوب افکنیم و به فامیلطهران و پول توجیبی ما را دادند، محبّت آنها را هرگز فراموش نمی

 کنیم. می

ل ، عضو محفولی خیلی در کارها خبره بود. از احمدآباد که به جاسب آمد ،سواد نداشتآقای ناصری 

ی اخالقحسابی و خوشهای قدیمی نراق، جاسب و دلیجان به خوشبود. در بین تمام کاسبروحانی 

وان داشت و به کود فرا ،و چون گوسفند زیاد داشت اش معروف بودمحصول کشاورزی شهره بود.

. بسیار باگذشت و دست بردندها هم فیض میبضاعتبی ،ریخت. از حاصل و محصول اوها میزمین

 طبقۀفرمودند. مردم میل می ۀهای روبروی منزل آنها انواع میوه را داشت که همباز بود. باغچهو دل

نبود.  بهرهمهاجر بزرگ هم او بیاز سخنان  ۀ باال مهاجر بزرگ.نشست و طبقالله میفتح ،خانهپایین 

خواهند آنها را به مسجد چند روزی به طهران آمد. وقتی فهمید می و اذیّت و آزار احبّا، اوایل سرگونی

له به لعزیمت نمودند. الحمداو مثل همه به طهران  ۀببرند، دستور داد گوسفندان را فروختند و زن و بچّ

خوبی در بین آنها سواد و پولدار هستند و وحدت رفّه، مؤمن، باهایش با خانواده، مهبچّ ۀهم فضل حقّ

همه داغ اوالد و داماد و صدمه و بالیا و آوارگی هرگز خللی در افکار آنها به وجود بود و هست. این

 نیاورد. ثابت قدم و چون کوه استوار، چشم از عالم و عالمیان بربستند.

کرد، رکت میحبا ویلچر  که نقلیبا این .فاق همسر رفتندناگفته نماند یک سفر به لوکزامبورگ به اتّ

ل سهی) د کردند و با داماد ارجمندشاالذکار فرانکفورت نیز بازدیۀ اقوام را دیدند و از مشرقهمولی 

ند. الحیات فاتحة االلطاف شدرفتند. آنها آخرایی رهای اروپبه فرانسه و خیلی از شه و عصمت (ناصری

 ها است. لبیادشان همیشه در ق

 ۀها همتهای بادام و گردو بود باید رعیّداخل هر زمین درخت ح نبود،ها مسطّون زمیندر جاسب چ

مثل  ،جدیدی اصالً نبود. آقای ناصری و دوستان دیگر ۀزدند و تراکتوری یا وسیلها را بیل میاین زمین

ینی، زمکندند که در آن سیبا میها رکردند و زمینهم فرو می یها را پهلوبیل ،جمالی و رضوانی انآقای
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خسته  و غروب از صبح تا شب یا جو بکارند. عجب کار سختی بود،گندم و  کدو، خیار، لوبیا، نخود،

ها داریکردند. بیلمییاری ها را آببار تا صبح زمینای یکهفته ،در تاریکی شب .آمدندمیبه خانه 

 در نمودند تامیآوری غاله( جمعدرو گندم و جو و محصوالت دیگر را با داس )دست د،شکه تمام می

مسلمان  و بهاییخرمن که خرمن بکوبند. زمین وسیعی به نام خرمنون باالی باباشیخ در جاسب بود 

ا نهها رفته و آباید باالی درختو شد بادام و گردوها رسیده بود دیگر بود. اوّل مهر که مینزدیک یک

ت آنها را از پوس کردند و شبوری میآدختران جمع هایشان به همراهریختند و خانممیپایین  را با چوب

 همه را شکسته و مغز پاییزو در  نمودندمیها خشک بامها را در پشتها و گردو. پوستندکردمیجدا 

ای ها لحظههها و بچّماه مردها و زنکردند. از اوایل اسفند تا آخر آبانآنها را فروخته و هزینه زندگی می

 کشیدند ولی باصفا و با محبّت بار آمدند.آرام نداشتند. همه زحمت می

ر راه ایمان و حقیقت از هرچه همه زحمت بکشد و داش اینبه کسی که یک عمر خود و خانواده ،آری

سال پیش برگرد  1۱44یا به توان گفت افکار و ایمان در قلب خود را فراموش کن و بنمی ، بگذرد،ددار

سی توان از کند که عشق و ایمان نقش بسته در قلب را نمیخور باش! آنها غافل از آنمردم و مثل ما مال

که در هر  راایی به آن زیب ۀگرفت. همه بال را به جان خریدند. دوری از وطن و زادگاه و دشت و خان

کشیدند نولی دست از ایمان راسخ و قلبی خود  نمودند،فکران واگذار به کوته اش خاطراتی است،گوشه

ه اذیّت کایی رسان است. شاید خود آنهند رزّاق و موالیمان شفیع و یاریخداو و به آنها ثابت کردند که

هی گاه الای تعمّق نکردند که در پیشو لحظه گاه از خود سؤال ننمودندو آزار را به اوج رساندند، هیچ

ها هاییب شان را از ایشان گرفتیم؟و زندگی خانه که آنها را آواره هر دیار کردیم و وقتی ،چه جوابی بدهیم

دل و هیان سادگناه این روستای پرستند،ها و دیگر ادیان میسلمانپرستند که مرا میایی که همان خد

 مظلوم چه بود؟ چه کسی را آزار دادند؟ جز محبّت خالصانه چه کردند؟

هیچ مسلمانی یک اطاق جهت سکونت به آنها  ،ی حدّادی با فاطمه ازدواج کردعلکه صادق زمانی

 نِ گو معروف به حسیزندگی کنید. حسین حق :و آسیاب به آنها داد و گفت الله خانهد. زن آسیفندا
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. دنت او بود، یک اطاق به او ندادکه نوکر فخر و رعیّابراهیم با معصومه صادقی ازدواج کرد. با این

رضا لیاصغر و ع علی،به صادقکه گفت هم لک را مِ داد. به اوۀ پانصد متری عتقدی بود که خانمآقای 

و  گذاشتتمام امالکش را در اختیار آنها  دعلی روحانیمحمّ . دو زندگی کن ه را کشاورزیو بقیّ دبده

گرفت و به شکرالله که جوانی  بهاییرا از حبیب یزدانی  ی امالک پسرش عبدالحسین و گوهرحتّ 

ه رضوان الله و عمّخود و نجات کمالاالله ناصری وقتی به طهران آمد، هیکل بود، داد. زن هدایتقوی

گاه و هیچ داشت کردندان بدون چشمبهاییینها همه محبّت هایی بوده که ادی داد. ارضا حدّرا به غالم

ای هسر داده و قلبه دِ  در «یا مرگ یا مسلمان»شعار  ها، ولی در عوض، همینکس زور نگفتندبه هیچ

ل ناصری و نقلی و رضوانی و دیگران را شکستند و درب خانه و انبارهای آنها را آتش زدند امثا مهربان

لم و آیا ظ ند از واران و زر هم کمک گرفتند.ی به این هم قانع نشدحتّ  ؟و نگفتند این چه کاری است

اسب ها از جبهاییداری نوشتند که دروغ شاخ ،شود؟ بعد که همه را آواره کردندمیستم از این بیشتر 

ه مبه یک هزارم قیمت خریدند و ه یا بازی امالک را مصادره وبا پارتی اند!فرار کرده و به خارج رفته

 .ای نبردهیچ کس از آن بهره ها خوردن ندارد.این پولاز دیناری  را فروختند و به جیب زدند.

 ،اوالد یتیم و زن بیوه به جای گذاشت 6حسین رضوانی که در جوانی به علّت سرطان از این عالم رفت و 

ه عذرا ه ماهرخ و عمّ عمّ ،بود، دخترانش (پدر حسین)الله دانگ و نیم آن خانه را که ارث حبیب یک

مصادره  هره کردند. البتّاکبر و محمود و احمد فروختند و پولش را گرفتند و مصادجواهر به علیه و عمّ

حال  .ای ساخته استخانه جارمضانی آن را غصب کرد و پسرش در آن حاجی رضا ،کدخدای ده نشد،

 که که آیا اوالد درست کردن در آن خانه و نماز و روزه گذاردن صحیح است و خداوند قبول خواهداین

ها از خانه و هاین زن و بچّ ی مردم کنند؟هاعیلی را اسیر خانهناز اسماسواد مثل خانمزنی بیوه و بی

یاهی برای حاجی کرد تا از این عالم رفت و روس «جاسب جاسب»آنقدر ناز خانمزندگی گذشتند و 

 دند،ارزش ضبط کربی در این دنیای فانیِ افراد فوق که به ظاهر مالی را هر کدام ازرضا و پسرش ماند. 

 پیش پروردگار یکتا شرمسار خواهند بود.  ،ولی اگر به خود آیند ؟برندمگر به عالم بعد می
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چون مال  ،کروگانی ها درست نیست ۀنماز در خان :گویندای از مردم در دهات دیگر جاسب میعدّه

لی است فلسطین اشغا ،کروگان جاسب :گویندای میآنها غصبی است و صاحب آنها راضی نیستند. عدّه

 ،کنندمله میها حیلیکمان به اسرایها با سنگ و چوب و تیره فلسطینیاوت کبا این تف که غصب شده،

 لمانانمس فقط خدا خدا کردند و در حقّ ه کردند، از همه چیز گذشتند،ها فقط مظلومانه گریبهاییولی 

ولی حیف که مال دنیا به ظاهر شیرین  ،انددعا نمودند که شاید بفهمند چه اشتباهی را مرتکب شده

  است.

ی سالم حتّ ،شدند اگر دو نفرنادم و پشیمان هستند.  ،بینندکه ما را میایی به تنههر کدام اهالی مسلمان 

نویسند ای بنامهتا وطنان به این هم اکتفا نکردند. عدّه زیادی را وادار کردند شود. این همو کالم قطع می

جا ای آنلوف خود برود و لحظهنتواند به وطن مأ بهاییو امضاء کنند و اختیار به شورا بدهند که هرگز 

اسب توانند به جغافل از دست خداوند که جاسب شهر توریستی شد و از هر نژاد و هر کجا می !بیندرا ب

 اند. مظلوم کیست و چه کسانی ظلم کردهکه بروند و همه ببینند و بشنوند 

 چه خطّ  :گویندای از مسلمانان جاسب مید. عدّهانای به رحمت الهی رفتهعدّه ان و مسلمانانبهاییاز 

الله رضوانی داشتند و دیگر آنها جایگزین ندارند. ارباب آقا احمد محبوبی و شمسایی و چه انشایی زیب

ت سۀ اهالی جاسب هنوشتند که در منزل همهای جاسب را این دو نفر میقولی قبالهه تمام سندها یا ب

سالگی سکته کرد و  ۱4احمد محبوبی در بخش صندوق مدارک آنها است. تها زینخطو این دست

با آن انشاء زیبایش ادامه داد. آقای  ،الله رضوانی که پیش فردوسی درس خوانده بودراهش را شمس

به  و فوت شدند، ای کرد. هر کدام از اهالی ده که مسلمان بودندرضوانی نه انتقامی گرفت و نه شکوه

 که ما شما را دوست داریم و ی برای آنها شعر گفتدردی کرد حتّ نها تسلیت نوشت و همبازماندگان آ

 کنیم.شما دعا می در حقّ
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ت جامع جمیع کماال»یعنی  بهایی :آموزدگی و کودکی میاز بچّ بهاییکه ند نباید بدا خلق جاسب

ه چ ا را شاکر است و هرخد کند،خلق خدا با مهربانی رفتار میکند و به به کسی ظلم نمی ،«انسانی

  خواهد و الغیر.، از خدا میخواهدمی

دنیا زندگی آرام و  ۀدر هر گوش های الهی برخوردارند وۀ کسانی که آواره شدند، اینک از نعمتهم

ه ک کنندهمه دعا می و در حقّ خواهندومی را از خدا مینامی معروفند. رزق یدارند و به خوش ییباصفا

گرگ و میش از یک چشمه آب بنوشند، وحدت عالم  دنیا پر از صلح و صفا باشد و روزی پیش آید که

سواد وجود نداشته باشد، فقیری در بین های الهی برخوردار باشند، بیاز نعمتهمه  انسانی برپا شود،

حبت ص وش گیرند،دیگر را در آغدیگر گرمی بدهند و یکهمه مثل خورشید نورانی به هم خلق نباشد،

ت ی و مودّ به جای کینه و حسد و بغض و دشمنی، دوست مذهب و رنگ و زبان به میان نیاید،از نژاد و 

چون  ،کندهای رحمت را به روی خلق خود باز میدرب ۀوقت خداوند همآن و مهربانی جایگزین شود،

 خداوند بخشنده و رحیم و رحمان و کریم است. 

عبدالبهاء این همه بالیا و محن را در سبیل الهی تحمّل نمودند و پیروان این حضرت بهاءالله و حضرت 

د را به جان خریدنیی به همان شکل هر بال ،ها هم جزء کوچکی از آنها هستندآئین نازنین که جاسبی

پر از مهر و محبّت داشته باشیم. به این امید که زمان جنگ و توپ و تانک و شمشیر تمام ایی که دنی

چه زیباست روزهای بدون ظلم و ستم، قلم آزاد، ن و دنیا باشند. و همه به فکر آبادانی کشورشا شود

 آزاد. ۀعقید بیان آزاد و
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 عبّاس شیرازی و شریفه محمّدیغالم

 

شیرازی و مادرش  چشم به جهان گشود. پدر او امیردر احمدآباد نراق  1326اس شیرازی در سال عبّغالم

نمود و شش ساله که  کش رشد و نموّشهربانو ناصری بود. در آحمدآباد در آغوش پدر و مادر زحمت

اش آمد و مشغول بزرگ مادریبه کروگان جاسب نزد جوجون قمی، یعنی مادر ،شد چون مدرسه نبود

 . درس خواندن گشت

مادربزرگش آب از آب انبار برای 

ه آورد و هیزم جهت گرم کردن تهیّمی

ضمن کمک به مادربزرگ کرد. می

ها پیش خواند و تابستاندرس هم می

 رفت. والدین در احمدآباد می

بود و  گی خیلی زرنگ و کاریاز بچّ

ه پدرش هم ب ششم ابتدایی را که خواند،

ۀ جاسب آمد با پدر و مادر در مزرع

بعد به طهران آمد و زود عاشق شد و اصرار نمود و با شریفه  شغول کار و کشاورزی شد.سردیون م

زم منزل لوا ،با هر مشکالتی بود ، ازدواج نمود.که دختری پخته و عاقل بود (دختر آسید میرزا)دی محمّ

گی نندی بعد که گواهی رابافت و خودش در چند مغازه کار کرد و مدّته نمودند. خانمش قالی میتهیّ

او  ر کرد که( کایالله اعالیعنایت )دامادفر فؤاد یزدان چند سالی هم نزد گرفت، شوفر تاکسی شد. بعد

 در آن با آرامش زندگی کند. ه نماید وکوچکی تهیّ ۀها توانست خانرا بیمه کردند. ایشان پس از سال

 است. اسالبهاء که نامش عبّ، ولی غالم حضرت عبداس هستممن واقعاً غالم عبّ :گفتاس میعبّغالم

 تو باید خادم در راه او باشی. :گفته بودبه او پدرش 

دی در کنار سیّد عباس شیرازی و شریفه محمّ غالم    
 خانمگوهر و اقدس میرزا،

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1219892033_orig.jpg
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ه آدم باید قانع باشد و به آنچ :گفتهمیشه می کش و با حسابی دقیق بود.اس جوانی زحمتعبّغالم

 ها مأنوس بود وشهریها و همخدا به او داده قناعت کند و شکر نعمت را به جا بیاورد. با تمام جاسبی

و  رفت و زبان شیرینمی اصبح عید به دیدن احبّ 

دهانی گرم داشت. خیلی دوست نداشت از 

دیگران  اییوفتی یا بیمحبّوقایع بد روزگار، بی

ی ر بود و اگر کسی قدمکند. خیلی وفاداتعریف 

داشت او باید ده برابر جبران میبرای او بر

کرد. عشق او جاسب بود و خاطرات تلخ و می

کرد. ناگهان بیماری شیرین جاسب را بازگو می

 2سختی سراغ او آمد و در بیمارستان شماره 

به  ینتیجه ماند و در جوانعمل بی فانهولی متأسّ ،او را عمل نمودند ین اجتماعی بستری گردید.متأ

فانه خدا نخواست و او ولی متأسّ ،ه عالقه داشتخیلی به بچّاس عبّملکوت اعلی صعود نمود. غالم

نید ها را خوب تربیت کهبچّ :گفتورزید و همیشه میها عشق میهبچّ ۀولی به هم ،صاحب فرزندی نبود

ه حرف و بخوبی باشد نه  بهوی)بهایی( باید بهوی )بهایی( :گفتخوبی باشند. همیشه می بهاییکه 

 کرد. خیلی بانمک صحبت می باشد. اسم بهوی )بهایی(

های یادش را گرامی داشتند و از خوبی ۀ یادبود او شرکت کردند،ها و فامیل در مراسم و جلستمام جاسبی

 وانست حقوق او را دریافتخوشبختانه خانمش ت ،اجتماعی بودتأمین  ۀکردند. چون بیم او صحبت

 :گویددهد و میگیرد و خیرات میهمیشه به نام او جلسه می و زندگی راحتی داشته باشد. شریفهنماید 

 همسرم را خدابیامرزد که این حقوق را برایم گذاشته است.

کرد. هدفش ایمان خالص و رضای الهی بود. همیشه اده زندگی اس خیلی ساده بود و سعبّغالم

 گفت: می

 ییاعال تدی و عزّشریفه محمّ

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1032454295_orig.jpg
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 شفاعت همه پیغمبران ندارد سود         ای خشنودنباشد ز بنده اگر خدای

ه دلیل . پس به چای نداردواقعاً این حقیقتی است. اگر پروردگار عالمیان از ما راضی نباشد عمر فایده

غل ش ها که درآمد کمی داشتند یاکه ناراحت بود، او هم مثل اکثر جاسبی اقعبعضی مو به دنیا آمدیم؟

 خواند که:می چنان در بین نبود،ت آنخوبی نداشتند یا اتحاد یا محبّ 

 شکندبیگانه جدا، دوست جدا می         دــشکنی دل ما میــس بـه طریقـهـرک

 شکندرا میـــپـرسید چـباز دوست          بیگانه اگر شکست بر او حرفی نیست

ور حشم سه مألوف وو با طلعات مقدّ  آرزوی قلبی خود رسیدهلله به ا شاء نروح او شاد و در عالم باال إ

ن، اس خیلی با همسرش مهرباعبّ. غالماستگشای نزدیکان او ش شفابخش و راهاو روح پاک و ملکوتی

خت اس خیلی سعبّفوت ناگهانی غالم . برای خانمش،بودند مانند لیلی و مجنون .وفادار و صادق بود

و با برخوردهای خوب و  آبروی همسر را همیشه حفظ کردهدار است. ولی خانمی مؤمن و وفا ،بود

د قدمی اس چون منزلش در چنعبّ. غالمو هست همورد احترام فامیل و خویشان بود ،آمیز خودمحبت

پسرخاله بودند. اهالی  ، زیرایار وفادار آنها بود ها، در مریضیامجدی بود مرحوم آقا عبدالله و اقدس

 .ها باقی استرضایت کامل داشتند. یادش در خاطره هم از دست و زبان و اخالق اور محلّ و محل کا
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 یزدانی علی رفیعی و بهجتسلطان

 

علی به علی یزدانی بود. همسر سلطانمشهدی حسن و نوۀ خانمفرزند باقر و صاحب ،علیسلطان

 زاده و پدرشبهاییعلی بود. مادر سلطان (و عزّتفرزند اسدالله یزدانی ) اشاییبهجت، دختر د نام

علی در دامان مادرش به عشق مسلمان بود که در جوانی پدر و بعد مادر مهرپرور را از دست داد. سلطان

موالی خود دل بست و نماز و مناجات یاد گرفت و مؤمن شد و 

 گشت. خود ازدواج نمود و همه چیز کامل ایی با دختر د

علی و مشهدی رضا ه برادر به نام حسین، رجبعلی سسلطان

 دوزی و تعمیر آندوز( داشت. گیوه)ملقّب به مشهدی رضا پینه

 لّ فامیل مسلمانِ را آموخت و بسیار مردی خوب و نجیب بود. ک

ها رادرها و برادرزادهبا ب او بودند. دلباختۀو عاشق  ،این نازنین

ی ترا( شریک رعیّ و حتّی با عمو حسین )شوهر عمّۀ عذمهربان 

 . بود

کاشتند و الله وجدانی بودند. هر دو برادر امالک را میرعیّت آقا فضل ،حسین به همراهدر جوانی 

 ها بود. موقع محصول جمع نمودن و تقسیم نمودن،تنصف درآمد جهت مالک و نصف برای رعیّ

قسمت  این :گفتع تقسیم میدیده بود، موقوجدانی که مردی داغمالک همیشه حاضر بود. خدابیامرز، 

ده آخر کار که مقداری مان باقر. علیِباقر و این قسمت هم برای سلطان مال من و این قسمت برای حسینِ

 ه زیاد داشت.عیالوار بود و بچّحسین چون  ،باقر باشد های حسینِ هاین هم مال بچّ :گفتمی ،بود

ناراحتی اعصاب گرفت و مجبوراً جهت تحصیل پسران امالک را یکی پس از دیگری  آقای وجدانی

 ها را رنگهای جاسبیعلی هم رنگرزی یاد گرفت و کلّ پشم و پارچه و کرباسیفروخت و سلطان

کاشت. و خودش را می شزن، امالک مادردر عین حال علی رنگرز معروف شد.کرد و به سلطانمی

 علی رفیعیسلطان
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ه تیزه! نبین چه ریزه، بشکن ببین چفلفل  :گفتولی شیطان بود و همیشه می ،هیکلی ریزنقش داشت

. شدمی (برادر خانمش)علی یزدانی های حسیناتوبوس ۀآمد و شاگرد رانندل پاییز به طهران میاوّ

ها را او اتوبوس ،که شرکت واحد در طهران دایر شد 133۱سال  ، تا درعلی ده اتوبوس داشتحسین

کرد آمد و در پاستیون کار میکشی بود و باز هم به طهران میعلی مرد زرنگ و زحمتانفروخت. سلط

 آمد. خانه و پول به جاسب می باری از وسیلۀ، با کولهشدو عید که می

آفرین در هنگام زایمان وقتی او را به طهران رساندند، جان به جان 13۱8علی در سال همسر اوّل سلطان

سپرد و آقای رفیعی بیچاره را تنها و غریب گذاشت. بهجت، همسر دوّمش، که در نوجوانی پدر را از 

ت و افبقالی میکرد، کار میدوشادوش همسرش او  بود. ای نجیب مثل پدر و مادرشدست داد، فرشته

دو پسر  ،ا آنهایی که ماندندامّ ،زیادی داد نمود. خداوند به آنها اوالدمیکمک  یدر کارهای کشاورز

در  اند وهای ملیحه، بهیّه و اشرف بودند که همگی مؤمنهای توفیق و منوچهر و سه دختر به نامبه نام

 نمایند. خارج زندگی میایران یا 

 ود کهپور ازدواج نمپیام یوسف ترانه با تند.ترانه داش ه زائری شد و اوالدی به نامهمسر بهیّ ،توفیق

 ند. در آمریکا ساکن های سینا و سیما شدند وبه نام صاحب دو فرزند

آنها های سیامک و رامک شدند که به نام یلی ازدواج نمود و صاحب دو فرزندمنوچهر با ماهرخ اسماع

 اکن هستند. در آمریکا سنیز 

مد های فریبا، افشین، احبه نام انی ازدواج نمود و صاحب فرزندانیزاده اردستملیحه با جمشید سلمان

ی گمظلوم بود، هم به مادربزرگ خود خوب رسیدملیحه ند. که در استرالیا و آمریکا ساکنو الهام شدند 

 گفت: ملیحهکه میشنیدم )مادربزرگش( را  دعای عزّتچند بار خودم . به خانواده و پدرشو هم  نمود

موقعی که ملیحه ازدواج کرد، همان دعاها کارساز کنی. تر کنی، طال و جواهر پیدا میدست در خاکس

که ازدواج  زمانیجو بود. زاده مردی مؤمن، زرنگ و صرفهسلمانشد. اینها هیچ نداشتند، ولی آقای 

گی بزر ۀدو طبق ۀدر خیابان مرداویج، خان ا شد وبنّ طولی نکشید چرخه داشت.کرد، فقط یک موتور سه
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در ابتدای خیابان با چندین مغازه ساخت و هر طبقه را به یکی از اوالدها فروخت و باز هم کار کرد. 

شما باید  ،زادهگفت: آقای سلمانو به او  خواستیک روز شهرداری اصفهان او را  1364حدود سال 

دو میلیون تومان بابت مالیات به شهرداری بدهید. همان موقع ایشان با گونی برنجی پول را همراه خود 

رای ها و ثروت را بها و خانهها داخل گونی بود و پولو پول نمودسکته  امّابرده بود که دزد از او نگیرد. 

شاد و یادش گرامی. مردی واقعاً  وحشها گذاشت و با کار و پول خداحافظی کرد. رهملیحه و بچّ

ه داشت به مردم چ حضرت عبدالبهاء هر :گفتمیکه یاد دارم  به و عاشق جمال مبارک بود. مخلص

یناری امرالله د حضرت ولیّ ،اشولی نوه خود را به عرب و عجم داد،ی لباس تن حتّ  داد،هدیه می

 ،باید به صندوق امر کمک کرد ،ا دوست دارمربانی ر من این اخالق شوقیّ  داد،بیخودی به کسی نمی

 ه این قسمت او بود که زود این عالم را ترک نماید.ولی پولی را بیخودی به کسی نباید داد. البتّ

رویز و پ های سعید، سهراب،فرزندانی به نامه با سیروس صافی اردستانی ازدواج نمود و صاحب بهیّ

 مریم شدند که در آمریکا ساکن هستند. 

 بی ازدواج نمود و صاحب اوالدی به نام وحید شد که در اصفهان ساکن است.مقرّآقای اشرف با 

 علی موفّق و مؤیّدند.های سلطانخالصۀ کالم، همۀ بچّه

 علی چندین سال بود که همسرش، سلطانت و آزار کرددنداذیّبدون استثناء را  اا اوایل انقالب که احبّامّ

قالی د. کربافت، در جاسب زندگی میط با دختر کوچکش اشرف که قالی میرا از دست داده بود و فق

اندازی ع و چشممتر مربّ 344حدود  ای باخانه ۀدو طبق ،آنهاو  شده بود که آزارها شروع شدایشان نصفه 

 مان وعلی به خاطر حفظ ایگذاشتند و مجبور به ترک جاسب شدند. سلطانرا و کلّ اثاث بسیار زیبا 

گذاشت و دست خالی محبوب را در جیبش  ۀ حضرتیو فقط کتاب ادع اشتدخترش را برد ،ناموس

در آن کیلو مس  344 شاید بیش از  ود ویک عمر زندگی او و همسرش ب ای که ثمرۀبه طهران آمد. خانه

این مظلومان دامان بانیانش را نخواهد گرفت؟  آهِ آیا بیاورد.  توانستۀ اشرف را نمیی جهیزیّو حتّبود 

 مال چنین شخصی حالل است؟آیا تصاحب و 
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و سی سال از خودش بزرگتر ه د با مردی دارای چند بچّ، مجبور شبعد از چند سال آوارگیاشرف 

خورد. ولی شکر خدا را که زندگی و نتیجه زحماتش را می ۀهمیشه غم از دست دادن هم ازدواج کند.

 ه هر انسانی اگر یکاز هیچ چیز به خاطر عشق محبوبشان ناراحت نشدند. البتّ ها در راه حقّجاسبی

 زور از او بگیرند، فراموش کردن آن بسی سخت است.  خود را گم کند یا به به عمرِ

ن ه طهراب کهداشت، تا اینولی آرام و قرار ن ،که پیرمردی شده بودبا اینطهران و اصفهان  علی درسلطان

از عالم رفت و تمام آرزوهایش ی را با نامی نیک که برجای گذاشت، ترک گفت، آمد و دنیای فان

و چرا از ا :کنند. باید گفتهای او در جاسب و در گوشه و کنار از او تعریف میبرآورده شد. فامیل

  :دفاع نکردید و چرا به او ظلم و ستم روا داشتید؟ گویند

 ه هر کس برسد از خویش استهر شکستی که بتر از سنگ ندارد خویشی         یشه نزدیکش

ای او الله )فرزند رجب( بود. ما برها، برادرزادۀ او به نام دخیلباعث آواراگی و بیچارگی بیشتر جاسبی

 از ماند و خوبی بهترکنیم، شاید در عالم بعد آگاه شود که ظلم و ستم پایدار نمیهم طلب آمرزش می

 بدی است.

خانه و  هران مبلغ اندکی بابتبا کمک فامیل در ت ،ظلم بود ۀی و هدایت کنندکه بهترین مربّ  اللهدخیل

ب جاس علی تا آخر عمر صحبتش در بارۀسلطان .و همه را تصاحب کردعلی دادند ها به سلطانملک

 خونم کاری کرده که پیشو هم امزادهگفت: برادرهمیشه میکرد و بیان میرا  د و وقایع و اتّفاقاتبو

 دیگر دوستانم شرمنده هستم. 

 ،خدا رحمتش کند ای امتحان ما را به سختی انداخت.این هم حکمتی بود از طرف خداوند که بر

، والیتی را که زادگاه اجدادی است، رها و مثل زن سخت بود زمان فراق و حکم طالق یخیل :گفتمی

 .نداشته باشی رسی به آنو دست پیش خود مجسم نماییو فقط نقش او را طالقه کنی سه

( داشت و او jani dalerای به نام جانی دالر )سال پیش رادیو برنامه ۵4 علی خیلی باهوش بود.سلطان

 :ندگفتمیاو پدرم به شوخی به  داد. در جاسب آقای جمالی خدابیامرز وآن برنامه را گوش میهمیشه 

داد! او دریایی از محبّت و مهربانی، کوهی از ؟ و او کامالً شرح میشدجانی دالر فالن موضوع چه 
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اء عبدالبه هرگز از روزگار ننالید. اآلن همدم مشرب و شاد بود.گو و خوشاستقامت و پایداری، بذله

د و به نبرت میها لذّها و مهاجریحسین رضوانی، روحانی د حسینی،سیّ است و با عبدالحسین یزدانی،

 ،خندد که نتوانستند قلب و ایمانش را بگیرند. در پیشگاه خداوندش را گرفتند، میازندگی ۀکه هم آنهایی

  :گویندمی ،ظالم همیشه شرمنده است. آنها سالم، مسرور و شاد

 یچ و کار دنیا همه هیچ         ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچدنیا همه ه

کند و چند نفر را پیاده ر هر ایستگاه چند نفر را سوار میرویم و قطاری است دهمه رفتند و ما هم می

 نماید. می

 فروش؟خر و کوزهگر و کوزهکو کوزه

ی را تحقیر کساگر از منزلش بیرون کنی،  اسب به هیچ کس وفا نکرد. اگر کسی را برنجانی یاامالک ج

ند کدان آدم را نابود میرا ظالم جلوه دهی، عذاب وجو معصومی  گناهنمایی و کوچک بشماری، یا بی

خدمت  و پرستیچیزی جز محبّت، صفا، وفا، یگانه دستورات حقّ ماند. باقی میهمیشه دلهره و ترس  و

است. همه را زیبا ببینید و دست خود را از  خدا همان رضای خداوند به خلق او نیست. رضای خلقِ

  ظلم کوتاه کنید و همیشه رحمت پروردگار باشید.

زم همه چی :گفتزد و میخواند و بشکن میمثنوی جمال مبارک را مییا چند تا مناجات و علی سلطان

ه سرا دادم و اونی که در قلبم بود را برای خودم نگه داشتم و آن ایمان و عشق به یزدان و طلعات مقدّ

  .قبول واقع گرددمورد امیدوارم  ،است

 :کردوطنان چنین زمزمه میوارده بر او و هممصائب و بالیای علی رفیعی از فراق جاسب و سلطان

 ؟حــمامــی کجــا رفـته است آقــای         ـادت گـــرامـیـیـ ؟کـجایی بـیل تـیز

 توانییـــتــو بــرگـــو زحمتــش گر م         وانیــــه بــود بـا مـا رفـیق از نـوجک

 ؟گــیرد ســراغش کسچهدانـم نـمی         شــاالغ همیشــه عشــق او دشـت و

 دـــا شــــفن کلّا ،هــهــر آنـچه داشـت         دــها شبـغدادی نـورش چــه چـراغ

 ا شدـمنی جـور و جفچــو بـر هـر مؤ         صفا شدجاسب هم بی دـه گوینــهم
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 اغیـی و بـتصاحب کـرده هــر دشـت         د پـولدار و یـاغیانیک عـده گشـتـه

 مـــال نـبـیـنــاصـ یککه داغ هـیـــچ         مشـهـری بـــس نــازنـیـنـــــهـــماال 

 دـــــنبستی اــرا بـــــر مــــد ـــــیدر امّ         شکستید اگر چــون شـیشـه قلب مــا

 ـرارمـــــــقـیــبـ از والیـــت ز دوری         ارمـهـنوز در اصـــفهان چـشـم انـتظ

 ارمـش هم من بر کنــوم و خـویــز قـ         دارمـــطــــاقت دوری نـــ ر چــهاگــ

 هــم گرفتــب مــن ماتــه قــلــهــمیش         هـــم گرفتــســرا پـــای وجـــودم غـــ

 دـــدا شـــخ حـوالـۀ کارتــان ســوی         دــــا شــههچنـدارم هـیچ بــاور کــه 

 مـــــراریــقبی ز عشق جاسب ماهــا         م انتظاریمـکــه مــا چـشخـدا دانــد 

 دــــــر غــمی آزاد بـاشـیــز درد و هـ         ـاد بـاشــیدــکنـم دلشـدعــایــی مـی

 اب استـــــدلِ مــا از فـراق مثلِ کب         دانید مسـتجـاب استدعــای مــا بـ

 واب استـــــای ججهان بـعد هم ج         مـثل حـبـاب اسـت خیــال ظالمــان

 .اسبها در کروگان جباقری ۀاز طایف ،علی رفیعیای از دلِ شکسته و قلب پاک سلطاناین بود گوشه
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 اعالیی الله هاشمی و بشریسیّد حبیب

 

سیّد عباس  شپدر چشم به جهان گشود. 1344کروگان در سال پایین  ۀالله هاشمی در محلّد حبیبسیّ

 و قمر ( بودند. نرگساس و علیحسین، برادر عبّیی فرزند کربال) ش نرگسمادر( و سیّد حبیب)فرزند 

آقای پدربزرگ )الله هر دو عروس سیّد حبیب

 د عبدالله و نرگسهمسر سیّ . قمرهاشمی( بودند

دارای دو  . نرگسبودم سیّد عباس همسر دوّ

سیّد  و شدهای آغابیگم و سیّد حبیب اوالد به نام

د حسن برادرهای ناتنی یحیی و سیّد علی و سیّ

 ند. آنها بود

ان و اهل نمازخو ، خیلی مؤمن،مسلمان نرگس

ت ه دین اهمیّ ب و هرفتریز در کاشان میشکرایی ها برای کار به حلواس زمستاند عبّسیّ زندگی بوده است.

 اگر دوست داری :گویدبه زن برادر خود می ،هد عبدالله که مردی باهوش و بااراده بودسیّامّا  ه،دادنمی

برادر به درس و کند و این دو خواهر مخالفتی نمیهم  ایت را به درس اخالق بفرست. نرگسههبچّ

 اند.رفتهخالق ا

 ز بشری، به پیشنهاد مادرش اکه به پایان رساندسربازی را  تیپ بود.سیّد حبیب جوانی قدبلند و خوش

ه خیلی نرگس را دوست و چون قدسیّ نمودخواستگاری  (روحانی هعلی و قدسیّکاظمفرزند )ی اعالی

 کرد. این دورا خواستگاری  سیّد رضای جمالی هم ملکی قعدر همان مو پذیرفت.با جان و دل  داشت،

روسی ع ب یزدانیمسیّ ( هم باسیّد حبیبخواهر )و آغابیگم  شدندروحانی  هتیپ داماد قدسیّجوان خوش

 . کرد

 و همسرش الله هاشمیسیّد حبیب

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/5427275-orig_orig.jpg
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حضرت ولیّ محبوب امرالله فرموده ولی عاقبت شیرینی دارد.  ،انگیز استاین قسمت از خاطرات غم

 خر یااس فد عبّسیّبودند که احبّا باید عقد بیانی )امری( انجام دهند و مراسم قدیمی منتفی است. 

ند که در جاسب این جوانان عقد جدیدی کرد، به قم شکایت آزارمردم خبرِبیای از خداگو و عدّهحق

 ۱اند و باید قانون به این کار رسیدگی نماید. بعد از مدّتی کوتاه این بدون محضر یا آخوند انجام داده

و  ایبود و نه درشکهماشین  آن زمان نه .بردندرا با االغ و پیاده به قم  نفر، یعنی سه زوج خوشبخت،

جمعی غ سواری دستهتا به قم برسند. اال نمودندکیلومتر راه را طی  ۱۵ ، االغ بود!مدل باال ۀرین وسیلآخ

  داشته است.ایی صفهم 

بال چقدر دردناک و امتحان الهی چقدر  ،سال پیش 84قدری تعمّق کنیم و به فکر فرو رویم که در 

ا به زندان ر دو دختر و پسر و داماد و عروسشان ندنببی تا نداز ده بیرون نرفت برخی والدینسخت بود. 

ند و ندخواو مناجات مینماز و دعا  و قدسیّه خبری. شب و روز نرگس و نه بود برند. نه تلفنیمی

، موی سر پسر و : نرگسدادندخبر میبه دروغ آزارها . هر روز مردمسپرده بودندهایشان را به خدا هبچّ

ه نمود ککرد و گریه میلوح باور میاین مادر ساده گردانند.ر قم میاند و درا تراشیدهدختر و عروست 

  حامله بودند.هم ها خانماند. سه عروسهای من گناهی نکردههبچّ

 ی آن مرد مؤمن و مهربانخدمت آقای مینوی (بیگم)عموی سیّد حبیب و آغاقم سیّد عبدالله ناشری در 

 ند و به جاسبها بعد از دو هفته آزاد شدزندانی، گرفتران انجام و با اقدامی که در قم و طه رفتقم 

غابیگم و آ ، بشریدر اثر استرس یا هر چیز دیگر اکبر شد، امّاملکی صاحب پسری به نام علی. آمدند

بعد از مدّتی سر نماز در حال سجده  دار شدند. نرگسهبعد که بچّ هاند تا سالدرساناوالدها را به ثمر ن

ا خواهید هشما فخر فامیل و محبوب جاسبی : آفرین بر شما،ش گفته بودرفت و به اوالداز این عالم 

از ن ایش تا مدّتی قرمز بود. هایکه چشم برای دو دختر و دو داماد گریه کرد به قدریهم  هبود. قدسیّ

عقدها در جاسب عقد امری شد و  ۀبعد از آن هم ان بود.انلین امتحانات الهی در سر راه این جواوّ

 های آن زمان ماند. صفتگو و شیطاناس حقعبّ به روسیاهی 
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 ککم شپدر در شخم زدن با گاو در مزرعه و دشت بهو پرداخت داری مزرعهبه سیّد حبیب در جاسب 

یعنی با اسب شد، واداری ررفت و مشغول چهاآباد به خانی ،چون درآمدها در جاسب کم بود کرد.می

 د ونصرالله امینی ش مینِا گرفت.برد و پولش را میدان میو گاری حاصل و محصول کشاورزی را به می

ه ک کش بودبه حدّی زرنگ و زحمت داد.به آقای امینی تحویل میداشت ها را بدون دیناری چشمپول

 .گرفتمیحقوق بیشتر مقداری از دیگران 

که نتا ای فانه همه صعود کردند،ولی متأسّ ،دچند دختر پشت سر هم به دنیا آور ،، بشریخدابیامرز

نمود. این هر سه اوالد ازدواج اس، حسین و محسن به آنها عطا های عبّسه پسر برومند به نامخداوند 

د نآباد که بودند یک اطاق داشتهستند. در خانیدر ظلّ امر مبارک  شدند و همه دو دارای اوال کردند

یک ند بیکه می هراست نور خوابیده بود ،در اطاقمنزل هم خیلی کم بود. روزی بشری  ه و لوازمو اثاثیّ

زند و دزد چادرشبی را خودش را به خواب می د.آیاز سمت راست اطاق می  از دیواردزد قوی هیکل 

رود که از دیوار آنها را گذارد و به داخل حیاط میها و وسایل قیمتی را در آن میدارد و قالیچهمیبر

ا از پای دزد داخل هشود که گیوهرود و از پشت سر به پاهای دزد آویزان میببرد. این زن زرنگ می

 ه،جفت گیوه او که خیلی نو بود کند وآیند و دزد فرار میها میهمسایه بشریبا صدای  افتد.حیاط می

 شید!پویّد حبیب مدّتی آنها را میماند که سبه جا می

ر و سیّد حبیب د شداسازی درست مقوّ ۀجا کارخاندر آن کردند. تآباد مهاجرآباد به قاسمبعد از خانی

عموی )مهندس سیحون بود که آقای ناصری  آباد متعلّق بهباغی در قاسم گشت.جا مشغول به کار آن

دم گوجه و بادمجان و گنداد و او در اوقات بیکاری، به خاطر کمک به زندگی به سیّد حبیب  بشری(

 ۱۵کوچکی در حدود  ۀکرد. بعد از چند سال خانکاشت و در زمستان هم جارو درست میمی در باغ

بهتری در خیابان طوس و بعد در فردیس کرج  خریدند و بعد خانۀدر خیابان هاشمی  ،دو طبقه ،متر

 .تهیّه نمودندبهتری  ۀخان
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 به بنگالدش رفتند و درس (اشپسر خاله)والفضل جمالی اب فاقبه اتّ ، پسر بزرگ خانواده،اسعبّ

جا ر آند و حسین اسهم به او پیوست. عبّ نادا رفت و پس از مدّتی حسیناس به کابعد عبّ خواندند.

همه در ظلّ امر و به مادر  عروسی کردند و صاحب اوالد خوبی شدند و بعد هم محسن به آنها پیوست.

و پدر تا آخر عمر محبّت داشتند. ناگفته نماند بیش از بیست سال دوری اوالد این زن و مرد را عذاب 

 .داد

زیر گرفت و سر و پاهای او شکست و کش را این مرد زحمت آبادقاسم ۀدر جادّماشین پیکانی روزی 

مفتخرم که هر سه دفعه من احی نمودند و او را جرّ مجروح شد که خداوند خیلی به او رحم کرد. سه بار

از ی کس .ام تاج سرم بودیدایو عزیزم بود و زن امیبه او خدمت کردم. او دای در بیمارستان شب و روز

مرز بهره نبود. خدابیارنج کشاورزی سیّد حبیب بیکس از دستبدی ندارد. هیچ ۀخاطرهیچ آنها هرگز 

دا را ای خحاال که زنده :گفتمی ،خدابیامرز : گناه دارد. بشری،گفتو داد رحم رضایت ۀ بیبه رانند

تو  ۀایهایمان باشد و خدا سهدار بچّخدا نگه را زندانی کنیم یا خسارت بگیریم، ما که نباید کسی ،شکر

این تصادف باعث شد کشاورزی را رها کند و با همان حقوق بازنشستگی  مرد را از باالی سرم نگیرد.

 سازند.ب

شق جلسات بافی، عاداری و قالیخانه ضمن ناگفته نماند سیّد حبیب یک عمر کار کرد و کار کرد. بشری

عزیز ایی دنز ، سیّد حبیب هم تشکیالتی شد.هاامری و احبّا نیز بود. با تشویق بشری و آغابیگم و فامیل

گرم آبه بفامیل مهربان بود. چندین سفر آنها را ۀ دل و نسبت به همخیلی ساده ، خیلی مؤمن و امری وما

ها هبچّ ها وسفر بود. عشقشان عکس عروس، مخصوصاً سیّد حبیب خیلی خوشاصفهان و شمال بردیم

ها شاد بودند. آخر عمر زندگی آرامی هکه پاسپورت گرفتند و اواخر عمر را چند سال نزد بچّتا این ،بود

 گرفتند.زدیم، سراغ یک به یک فامیل را میآنها زنگ میهر موقع از ایران به  داشتند.

راسم خیلی م ای کانادا به خاک سپرده شد.بی به عالم باال شتافت و در اوتاوقل ۀدر اثر سکت سیّد حبیب

اش منعقد گردید و ای برای او در منزل برادرزادهآبرومندانه ۀد. در ایران هم جلسنعالی برای او گرفت
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پرست مرد هرگز دلی را نشکستند و فامیلاین زن و  و مسلمان در آن شرکت کردند. بهاییتمام فامیل 

حال  د وو سیّد حبیب گریه کردند و گفتند آنها دختر نداشتن های زیادی برای بشریبودند. خانم

 اند.های خوبی به یادگار گذاشتهالیق و نوه خوشحالیم که اوالد

و شمسی خواهران  ، ایرانهر دو خیلی باایمان بودند. روحی، ملکیدوقلو و  ،روحی ،بشری با خواهرش

 .یستندکدام در قید حیات نجز عبدالله هیچامروزه  الله و عبدالله برادران او بودند.الله و حبیبو عنایت او

 رزشی بودند. اهای باتهمه در زمان خود شخصیّ 

و در  در جوانی نوع دیگری ی مصیبت،گی به نوع. در بچّاستن دنیا همه رنج و عذاب و زحمت ای

کستم، یری هم شگی که جستم، در جوانی هم که مستم و در پدر بچّ :. گویندهای دیگرپیری هم مصیبت

که خدا را خوب بشناسیم و به ایم؟ برای اینواقعاً به چه دلیل به دنیا آمده پس وای من چه هستم؟

 این زن و مرد همیشه در های الهی را به جا بیاوریم.عمتشکر ن نوع خدمت کنیم و مثمر ثمر باشیم،هم

هرگز جز رضای الهی شکوه و شکایتی نداشتند.  دوری اوالد و فامیل شاکر بودند. ها در بالیا ومصیبت

 ی بودند. هر دو را خدا رحمت کند.توانم بنویسم همه از دست زبان و اخالق و کارهای آنها راضمی

 .و برقرار استها باقی یادشان در قلب
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 الله اعالیی و عبدالله اعالییحبیب

 

 درچند سال هایش به طهران آمد و یی دایر خود را از دست داد و با راهنمایدر نوجوانی پد اللهحبیب

 گی به قول خودش شیطان،کار کرد . او از بچّ  کاری حکیمها و شرکت دارویی در کنار صاحبداروخانه

نبین  فلفل :گفتمیبانمک و فرز بود. 

 ، بشکن ببین چه تیزه!چه ریزه

چند سال کار کرد و پول جمع نمود. 

فرستاد و می مقداری برای مادر

 ن و کرایه خانۀمقداری خرج خورد

نعمت در منزل عمونمود. خودش می

یزدانی در چهارراه وثوق یک اطاق 

رفت. و دو سال به سربازی  گرفت

وقتی از سربازی بازگشت، شخصی که 

با د. ، او را به شهرداری برد و استخدام نموو آدم سالمی است بهاییدانست شناخت و میاو را می

ندین دادند و چها به او جهت پارکایی هتولیّ ، ولی مسؤکه ایشان شش کالس بیشتر سواد نداشتاین

م دهید و اگویم کارهایتان را درست انجبه کارگرها می :گفتبودند. همیشه میپرسنل پارک زیر نظر او 

 برانمه فرمتی داشت که هت و ابهّمدیریّ  نه عصبانی خواهم شد! گر با شما رفیقم و از زیر کار فرار نکنید،

 و از او راضی بودند.

بود.  اللهو پیش حبیب آمد خواند، به طهرانکالس ششم ابتدایی را در جاسب  هم که ،برادرش ،عبدالله

عد ب نمود.آورد و طلب وصول مید و میبرنامه میابتدا  ،کرداز بچگی شروع  وارد شد.ی در کار داروی

 د.داشتنکارها به آنها اعتماد بودند که صاحبهای پاک و درستی آنها انسانشد. قی ویزیتور موفّ

 ییالله اعالحبیب

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1656920727_orig.jpg
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له هم داد. عبدالو بعد از آن پخش ویزیتوری دارو را انجام میبود صبح تا عصر شهرداری  الله همحبیب

ه ارتری اجبزرگ ۀبرادرش خان ،که برگشت و زمانی رفتدو سال به خدمت سربازی  که شد،ساله  16

مؤمن و  نمی عاقل،ای جعفرآباد که خارفعت ابراهیمی از احبّ الله باهم زندگی کنند. حبیبتا با کرد

و مادرش هم  کردجدیدی اجاره  ۀعبدالله خانلذا د و نموازدواج  ،سان کامل بودهمه چیز تمام و یک ان

 . نمودآمد، با او زندگی میفاق برادر از جاسب به اتّکه 

ارای سه الله د. حبیبنمودندانتخاب را این برادرها از نظر همسر خیلی شانس داشتند و بهترین دخترها 

تا  ،د. هر سهیگردهای مجید، مسعود و مهناز نام اوالد به

 ل به چین رفتا مسعود اوّامّ  ،دیپلم در ایران درس خواندند

مجید هم به مسعود دو اوالد دارد.  تا تحصیل نماید.

 (زدانیبهرام ی دختر)یا جا بماند و با رؤترالیا رفت تا آناس

مهناز هم سه اوالد  واج نمود و صاحب دو اوالد گردید.ازد

  دارد. مجید و مسعود در استرالیا ساکن هستند.

د. ش ۀ درخشان بازنشستسال سابق 34ی با الله اعالیحبیب

د. ادرنج خود خری و هر دو طبقه را اجاره از دستدر ابتدای خیابان دامپزشکی ای دو طبقه ۀه خانالبتّ

کرد و مادر بسیار دلتنگ یی قبول نما آقای اعالیامّ ،دنموها در خارج صحبت میهاز دیدار بچّ همسر او

ت و هیکلی برازنده و باشخصی پختی خوبدست اکن بود. رفعتبود و فقط دخترش در ایران س اوالد

ه ها هر سال بها را عاشقانه دوست داشت و همه از او راضی بودند. تابستانها و جاسبیداشت. فامیل

د قدس آباا در خادمها اکثراً با اقوام و احبّدوست داشتند و جمعهآمدند چون جاسب را جاسب می

ود، روزی تدبیر بخانمی باسلیقه و با که اوبا این .کنیمرا هرگز فراموش نمی آمدند. لبخند ملیحشمی

نصف  و شدکن منفجر فانه آبگرمروشن نماید. متأسّ ه خاموش شده بود،کن خانه را کرفت تا آبگرم

 ا با تمام درد و رنج و سوزش جانامّ ،تی در بیمارستان بودو مدّ  سوختاین خانم نازنین بیشتر هیکل 

 ییالله اعالحبیب

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1888641660_orig.jpg
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عاشق  و وع و خضوع و مخلص درگاه کبریاخشل و باتوکّ ل، باتحمّ آفرین سپرد. او خانمی بابه جان

 واهمخچه می گذارم و هربا او در میان می ،هر غمی دارم :گفتنورانی حضرت عبدالبهاء بود. می ۀچهر

ها گذاشت و دهد. با رفتنش داغی بر دلجوابم را میاو مرا دریاب و  ،یاور منی ،پدر منی ،گویممی

به  ودر گلستان جاوید خاوران با احترامی خاص با جگرهای سوخته او را مشایعت  دار کرد.همه را داغ

ا و این هیکل رعناین تیپ طور توانست ه خداوند چ :گفتمی ،خواهر شوهرش خاک سپردند. بشری،

بسیار  الله و فامیل رفعتهای حبیبزادهبرادرزاده و خواهر ،فامیل ۀالله و دخترش و همحبیب را ببرد؟

برایش  شفت. امیدوارم اوالدای نبود. آرزو به دل از این دنیا رولی جز تسلیم و رضا چاره ،اشک ریختند

دریغ چنین مادری که الگوی یک عمر بیدعا و مناجات بخوانند و طلب بخشش و سپاس از زحمات 

 ت بود، بکنند.شاخص انسانیّ 

ی و باید برادر بسوز الله تنها ماند و به قول بشری،بپیش برادران رفت و حبی مهناز هم 13۱3در سال 

ری نظیوصاً همسر که چنین زن ماهرو و بیای نداری. این مصیبت وارده برای همه و مخصبسازی و چاره

رج ک یۀالله فروخت و به عظیمسوزاند. خانه و کاشانه را حبیب، استخوان انسان را میدادرا از دست 

ها و جاری و بشری و روحی ساختمانی بسیار زیبا خرید. ملکی رفت و منزلی در حدود ششصد متر مربع و

کردند. می گفتند و از محسّنات او تعریف و تمجیددر تمام مجامع ذکر خیر این زن برادر نازنین را می

 روحش شاد و یادش در قلبها باقی و برقرار است.

 نـشنوی دیــگر ز بـلبـل ســــرگذشت          کـه گــل رفت و گـلستان درگـذشت چون

ا ای بر آن شدند تالله ماند و خانه و پول و غم یار گهربار که دیگر نیست. عدّهحبیب ،کالم خالصۀ

واد سب بجنورد بود که بسیار مؤمن و باخو یاخانمی به نام پروین عرفانیان را برای او بگیرند. او از احبّ 

ه هم تنها اللو حبیبایی تنهتو  :کرد و صاحب خانه و حقوق خوبی بود. گفتندبود و تنها زندگی می

یت و تربنها نباشید. این خانم محترم و باید و هر دو تازدواج نمای ید به خاطر رضای حقّبیای است،

اش را اجاره داد و با او زندگی مشترکی را آغاز خانه ،باکالس به خاطر همدم بودن و خدمت کردن
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ۀ ی از درون آتش گداختول ،ود که ظاهراً خاموش و ساکتشانی بفالله چون کوه آتشمود. ولی حبیبن

این  کردند وحدّی الغر و ضعیف شد که حساب ندارد. تمام فامیل به او سرکشی می ور بود. بهشعله

ب و مرکز جلسات و خدمات امری او تمیز و مرتّ ۀنمود. خانمیایی خانم تمام فامیل را محترمانه پذیر

ای عجیب ناگهان از هادثمسری نمونه را در حالله یواش یواش آرام شد. واقعاً سخت بود هحبیببود. 

اً پر را نسبت رفعتجای خالی  پرویندست بدهی. هم برای او و هم برای دیگران سخت و ناگوار بود. 

ال، ، اعمکه ما دیدیمایی جتا آن .از مؤمنین معروف استان خراسان و بجنورد بودند کرد. پدر و مادرش

ه منوچهر ب (خیابان آزادی)طهران  ۀاش را در بهترین نقطود. خانهنظیر بو گذشت او بی رفتار شایسته

  گرفت.ای میرفیعی اجاره داده بود و اندک کرایه

دانست الله میالله آدم باهوش و باذکاوتی بود و خاطرات بسیاری را از مادرش و برادرش عنایتحبیب

، دوست رفتیمساکت بود. منزلش که میکه به همسرش گفته بود. او بعد از فوت خانم بسیار آرام و 

مریض و رنجور گردید و خانمش انواع و اقسام  داشت هرچه دارد بیاورد و تعارف نماید، امّا باالخره

ین ا بخوری تا قوی شوی و جان بگیری.باید  :گفتکرد و به زور به او میخشکبار و آجیل را چرخ می

ها را داشت و مریضی ود. چند سال انواع و اقسام مریضیخانم هم از نظر اخالقی مانند همسر قبل او ب

اصلی او غم یار از دست رفته بود که هیکل او را مانند موریانه خورد و چشم از این مقدار مال و خانه 

 زیبا بست و به دیار باقی شتافت و در زرنان به خاک سپرده شد. 

رد که همه به او احسنت گفتند. در مراسم او همسر او جلسات و مراسم بسیار آبرومندانه برایش منعقد ک

سبت احترامی که ن بود که انجام نداده باشد.کاری ن ها شرکت کردند و پروینشهریو دوستان و هم ااحبّ

د آمد. سیّمراسم هر جاسبی با سبد گل می البتّه او درناپذیر بود. گذاشت وصفبه همسر خود می

ه ببه مشهد برای مسافرت رفته بود و  پرویندر آن زمان  نمود، که در کانادا صعودالله هاشمی حبیب

ایی را آورد که گل مصنوعی زیب ۀ او بفرستد. نسرینبرود و بهترین گل را برای جلسکه گفته بود  نسرین

 . استهنوز هم هست و یادگار سیّد حبیب و این خانم عزیز 
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به مشهد وطن اصلی او دادند و  پروینا به و حقوق همه ر وقتی خانه را طبق دستور امر فروختند، حقّ

آنها بیایند در خدمت همه  ها بر روی چشمان من است،دم جاسبیق :خود رفت و بارها گفته است

 ی هستند. اها را خوب شناخته و پی برده بود که از چه شجرهجاسبی اوهستم. 

جیهه و ، دختری ماهرو به نامکرده بود که قبالً جمعایی هاز سربازی که آمد، با پولاعالیی عبدالله امّا 

( برادر بزرگتر)الله عنایت کرد، به وسیلۀزندگی میدر خیابان مرتضوی طهران که رهاوی یزدی را 

شت نوکرد و اقرارنامه میشناس کار میالله در محضر حقبا او ازدواج نمود. عنایتو  خواستگاری کرد

عبدالله  گیری بهبود. به این خاطر هیچ سخت ااحبّ ۀو تأیید همو مرد بسیار نازنینی بود و مورد احترام 

پدرزن عبدالله صاحب سه چهار خانه در خیابان مرتضوی بود که احبّا ساکن آنها بودند. . صورت نگرفت

 چون وضع مالی خوبی داشت، بهترین جهازیّه را به دخترش داده بود.

درس خواند. او دیگر هم شت و بعداً سه کالس کالس سواد دا 8 خودشولی  ،کرده بودتحصیل وجیهه

ت و داشچون بازوهای قوی  ،«پهلوان نایب» :گفتندقوی و ورزشکار بود و جوانان به شوخی به او می

و  اثر کرده الله و عبداللهحبیبپدری یا کمبود مالی بر روی نشین بود. کمبود بیتیپ و دلوجداناً خوش

 دوست بودند. نوادهولی قلبی پاک داشتند و خا ،هر دو کمی عصبی بودند

ر دو توانست تاکسی بخرد و د ،کردی که کار میرانندگی گرفت و در شرکت داروی ۀنامعبدالله گواهی

ن اشتند از عرق جبیکش و باغیرت بودند و هرچه دود. این دو برادر واقعاً زحمتبه کار مشغول ش محلّ

 امل حال آنها بود. خداوند تأییدش ش دست آوردند.ه ب

لین اوالد کتایون، دختری زیباروی، هدیه داد. اوّ عبدالله و همسرشخداوند دو پسر و یک دختر به 

 هم پسرهای آنها بودند. عبدالله در شهرآراهمایون و راما  وف بود.مانند مادرش مهربان و رؤ ،قدسرو

 یرا، زداری نمودبه خوبی نگه یاتاز مادرش تا آخر حهای نفیس داشت و بسیار عالی با فرش ۀخان

 برد. خواست و از محبّت به مادرشوهر لذّت میمیهم همین را خانمش 
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 .بهرام یزدانی و همسرش و مصطفی یزدانی و همسرش باهم دوست صمیمی بودند عبدالله و همسرش،

ها مانند خواهر و خانمهم بودند.  ها همه باها جمعهنیکها و در پیکدر مسافرت ها،همیشه در زیارت

ان حرفی زم: دنگی و دانگی! هیچگفتندها باهم مهربان بودند. عبدالله یا بهرام مادرخرج بودند. میهبچّ

مشکلی به میان نیامد. عبدالله عشقش جاسب بود و همیشه یک تفنگ دولول با جواز شکار داشت یا 

 ،اوایی دالله روحانی، قدرتاشت. خوبی د ۀنشانکرد. دستر جاسب خرگوش و کبک شکار میو د

 ها است.پهلوان روحانی :گفتخیلی عالقه به عبدالله داشت و می

کرده و باایمان داشته باشند. در جاسب عبدالله و همسرش بسیار سعی نمودند که اوالد مؤمن، تحصیل

ا موقعیّت و یها باهوش هستند، ولی تعداد زیادی شکوفا نشدند بیش از شش کالس درس نبود. جاسبی

رضا هر کدام اگر یک قطره از دریای هوش و ذکاوتی که او اند، خصوصاً طایفۀ آغالمزمانی نداشته

ام یزدانی اوایل انقالب که بهرتوانند استاد و فیلسوف در روزگار باشند. داشت را به ارث برده باشند، می

برویم و  هم به هند یا آمریکا بیا با ،مصطفی :هم آمد و گفت عبدالله ،را به استرالیا فرستاد اشخانواده

 گذارم ویم را بیرون نمیمن هرگز از وطنم ایران پا :گفت لقا،ها الاقل درس بخوانند. همسرم، مههبچّ

انه خ ساکن بود، (اللهعین)اش خواهرزاده ،منزلشپایین  ۀول خودش است. عبدالله که طبقهرکس مسؤ

ند. کتایون دکتر گردید و همایون و راما هم مهندس بخوانها درس هو زندگی را رها کرد و رفت تا بچّ

 شدند. 

ای ا به آمریکا برد و خانههایش رچند ماهی به طهران آمد و خانه و زندگی را فروخت و پول 1364سال 

ولی به ناراحتی اعصاب شدیدی که باعث افسردگی و  ،چند سال پیش بازنشسته گردید خرید.

نامعلومی فوت  تآن دریای مهر و صفا به علّ ،فانه دختر او کتایونردید، مبتال شد. متأسّنشینی او گگوشه

می از غم و اندوه روبرو شدند. چنان برگ پرپر گردید و عبدالله و همسرش با جهنّنمود و چون گل صد

اوالد ه ک خواهد تا بتوانی طاقت بیاوری و یقین بدانیمی ه به حقّایمان خالص و توجّ ،گدازیداغ جان

صالح دانسته او را پس بگیرد و در جای بهتری مأوی دهد. بعد از صعود  ۀ پروردگار بوده و خودشهدی
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فن دانم چه شد که جواب تلهمه به او زنگ زدند و تسلیت گفتند و بعد از آن زمان نمی ،این دختر عزیز

که ند گوین و ناراحت هستند. میفامیل نگرا ۀدهند و با هیچ فامیلی تماس ندارند و همکس را نمیهیچ

 و برای همین حوصله ندارد. بیماری پارکینسون شدیدی گرفتهعبدالله 

ندارد. فقط انسان از ایی کس را ندارد. این دنیا فانی است و دوام و بقروزگار سر سازگاری با هیچ

ی و سالمتی و مریضه ای از شادی و غم و غصّلحظات و نعمات او باید فیض ببرد و همیشه به هر درجه

 گویند:باشد. می پروردگار خود را شاکر و ساجد و صابرباید  ،و داری و نداری

 ورنه پنداری که هر ساعت اجل دنبال توستدنیا مال توست          تو پنداری کهآیا ای بشر 

 ههـــــرچــــــه هســتی مــــال گــــوری مــال مــوره         هــــرچـــه خـــورد

 هــــــرچــــــه کــــردی مـــال توستـد مـــال وراث         ــــرچــــه مـــانــه

روی تخت خوابیده بود و هر کاری که برایش انجام  ،نورانی خود ۀمادر عبدالله با آن چهر ،هقدسیّ

داند. در فقط خدا می ؟گونه بازی کردالهی خیر ببینند. چرا سرنوشت با آنها این :گفتدادند، میمی

خلق  ۀهم گونه چون و چرا نیست و باید همیشه دعا کرد بدتر نشود و در حقّکار خداوند جای هیچ

چه در اوست بهشت  د و قائم به خدمت عالم انسانی گردند تا دنیا و هرق و مؤیّجهان دعا کرد تا موفّ

دیگر ها مانند یکها و قیافهکه شکل گونهدیگر نیست، همانها مانند یکبرین گردد. سرنوشت انسان

درست باشند و خداوند سالم و تن ،ش در هر کجا که باشنددوارم عبدالله و خانمش و اوالدنیست. امی

 .شفای عاجل به عبدالله بدهد و روح تمام متصاعدین پیر و جوان هم شاد باشد
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 الله رضوانیشمس

 

الت ، شرح حال و مشکبه بیمارستان برود و صعود نماید که مریض شود،قبل از اینالله رضوانی شمس

لم ق و مصائب زندگی خود را با قلم شیوایش مرقوم نمود.

ازنده ای، چنین عاجز است که در وصف چنین خادم بر

ه نظیری کزیبا و بی علمی، با خطّکاتب باسواد و با

نوشت. شرح مریضی و فوت و تواند داشت، کالمی 

ت امر نازنین و اعث اثبات حقانیّکه برا مراسم ایشان 

، مختصری ها بودشهریوحدت بین فامیل و اقوام و هم

 م.می نویس

ر منزل د که آقای رضوانی سکته کند،دو هفته قبل از این

یادبودی به افتخار و  جلسه ،منوچهر ناصری ،دامادش

 .الله ناصری منعقد بود و او هم تشریف داشتفتح یادبود

وفا همه لذّت بردند. از دنیای بی ای به جمع حاضر نمود کهرین و نصایح مشفقانهشیبسیار های صحبت

گاهی میحاد بین فرزندان مطالبی بیان جمیع بشر و اتّبه ت و محبّ که افتاد نمودند که به قلب هر انسان آ

د که وقت داهایش تذکّر میها و صحبتدر شعرها و نوشته دهد.او ندای رفتن از این عالم را سر می

  رفتن است.

که همیشه یار و یاورش بود، صحبت کردیم که جمعه چهار نفری صبح به جاسب  ،پسرش ،ما با عطاءالله

 ت و بادام وتو هایاند و فقط درخترا که با لودر صاف کرده چنین منزلشهمو  هاشهریبرویم که هم

د ، عکسی به عنوان یادگار بگیرانده استمفقود شده که زمین آن م ۀببیند و در آن خان به مانده است،

ا ریادگاری برای نسل آینده باشد که پدربزرگشان به خاطر عقیده و ایمان قبلی خود خانه و کاشانه  تا

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1311449_7_orig.jpg
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لله فانه عطاءا. متأسّو رحمان را شاکر و ساجد بود و همیشه خداوند سبحان رها کرد، خم به ابرو نیاورد

وب خ بینم که بتوانم به جاسب بیایم.یبه خودم نم :گفتبه من و سرما خورد و جناب رضوانی زنگ زد 

ردگار های بالغۀ پروکردیم؟ این از حکمت، چه میکردشد که نرفتیم. اگر در جاسب یا در راه سکته می

 .بود

 د،ۀ بعجمع بودیم و خیلی خوش گذشت. صبح جمع ،اشنوه ،همه منزل آزیتا 1311ماه آذر 12روز جمعه 

 ،اش و اقدسهر عطاءالله و خانوادهپرسی کردیم و خیلی صحبت کرد. بعدازظزنگ زدیم و با او احوال

دانم چرا جان ندارم نمی :گویدها میهبه بچّ شود.ببیند و او خیلی خوشحال می روند او رامی ،دخترش

اش حالیدلیل کمندارد و ایشان مشکلی  :گویدبرند و دکتر میو قدرتم تمام شده است. او را دکتر می

زنند و او را به به اورژانس زنگ می شود.است. در همان شب جلو اوالد حالش بد می کهولت سنّ 

ام شد. زمه انجمغزی کرده بود و اکسیژن و اقدامات ال ا او سکتۀد. امّنماینمیبیمارستان بهارلو منتقل 

خیلی  ایشانون پدر برچ ،صی ببرندستان فوق تخصّصالح دانستند او را به بیمار عطاءالله و بقیّۀ اوالد

مدائن  عزیز است. در بیمارستان یم و پدر برای ماکنتا پای جان برایش هزینه می ند:ارزشمند بود. گفت

 .بهترین دارو و پزشکان موجود سعی خود را نمودند

. ندرفتب به مالقات مان مرتّو مسل بهاییهای ها، همسایهها و نتیجهو نوه ت، تمام اوالددر تمام این مدّ

رای آنها ب ؟نمودند که این شخص بزرگوار کیستال می، سؤپرسنل بیمارستان و همراهان دیگر مریضان

ه همه رسم وفا و محبّت آموخته و چون همه را این مرد بزرگوار مؤمنی است که ب :شدتوضیح داده می

که هرچه صالح کنند میبرایش دعا و طلب شفا از پروردگار  دوست داشته، همه او را دوست دارند،

 . ، اتّفاق بیفتدباشد

ل با لبخند جواب اوّ ،رفتشنید و هر کس به مالقات او میباز بود و صداها را می یشهاچند روز چشم

سی ک ه بود کهکرد و متوجّبا ابروها و اشاره قدردانی می ه حالش بدتر شد،داد و بعد از چند روز کمی

به خاطر خاطرات  کشید و هر روز همۀ مالقات کنندگان، فقط نفس میآمده است. ولی در ده روز آخر
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وی واندند. آرزخو برای او دعا می گشتندبازمیهایشان بار به خانهبا چشمی اشک ش،او و حسن اخالق

لم باال عالم خاکی به عات نکند و با احترام از این رضوانی همیشه این بود که کسی را اذیّ قلبی جناب

شب به عالم باال صعود در نیمه 13/14/1311آرزوی قلبی و دیرینه خود رسید و در تاریخ  پرواز نماید که به

 نمود و به معبود حقیقی خود پیوست.

ها به نی از شهرستاحتّ  با قلبی پر از عشق و محبّت از گوشه و کنار، الع دادیم و همهرا اطّ خبر صعود او

 ماشین ۱4 – ۵4آباد و در شادمان و در سعادت آباد و بیش از اتوبوس در خانی ۱ او جمع شدند. خاطر

 ز هر طرف جمعیّت از. اسبدهای گل آمدند و گلستان غرق گل شد اری در گلستان جاوید طهران باسو

و نورانی او ر کردند. وقتی هیکل مطهّوطن او و ایمان او صحبت می های او، اوالد او، اجداد او،خوبی

 مملوّ  جاکه در خواب فرو رفته است. سالن آنمانند این ،زیادی چهره نورانی او را دیدند ۀرا شستند، عدّ

سکون چه در سالن در نهایت آرامش و  بهاییمسلمان و  یی بود که به عشق او آمده بودند.هااز انسان

ی دی را عزیزان که حتّ های متعدّ و مناجاتایستاده بودند. حالت عجیبی بود. نماز میّت  و چه در بیرون

 نشینی زیارت نمودند. با صداها و صوت دل ،جاسبی نبودند

اش نظیر بود. شخصی را که از خانه و کاشانهتی بیچنین روحانیّ  دانم چطور بگویم و چطور بنویسم.نمی

اخته و صادق در مراسم او شرکت بدل و بسیار عاشقِ ، بسیار محبوب قلوب شدندرداز روستا آواره ک

کار اوالد و  های محلّ اسبدوستان و ک خودش، همسایگان اوالد،ند. همسایگان دبرکردند و حظّ وافر 

 ۀفها که وظیها را شناختند. جاسبیبا گل جسم عنصری او را بدرقه نمودند و جاسب و جاسبی ،هانوه

زبانی و هم دلی،هم رنگی،دت، یگانگی، هماز این انسجام، وحهمه شرکت کردند و  انسته،خود د

  ، لذّت بردند.الله رضوانی بودروح پر فتوح و ملکوتی شمسرفتن اوج به ی که باعث سویهم

ویند شدند که متصاعد را تمیز میاز نزدیک مشاهده نمو ،عدّه زیادی که چنین مراسمی را ندیده بودند

رای او دهند، ببا با احترام او را جای میصندوق بسیار زیدر  نمایند،ر، غسل و کفن میگالب معطّ و با

ادی زی ۀب عدّخوانند. این مراسم باعث تعجّند و مناجات به خاطر طلب عفو و مغفرت میگذارنماز می
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ه مه ،نبودای دود سیگار بلند ذرّه ها خاموش بود،ۀ موبایلکه همدلی و اینوحدت و همبابت از  بود،

دن بود و نه رخ خراشی ینه جزع و فزع دادند.برادر ایستاده بودند و به ذکر الهی گوش میمانند خواهر و 

یی اپذیر ،در سالن دیگر .بودند سپردههمه سراپا گوش به ذکر و ثنای الهی  و زاری.گریه و مویه  و

 ،روز کردند. در آن هوای لطیف و صاف آنمیایی ها پذیرو از مهمان لی بود، همه به هم تعارفمفصّ

چیز صورت گرفت و همهای از او که چنین بدرقه که خداوند چقدر او را دوست داشتکرد انسان فکر می

 آماده بود. 

صدای  از هر گوشه .بر سر قبور اقوام خود رفتند و به دعا و مناجات پرداختندایی بعد از پذیر ااحبّ ۀهم

 دپول بدهند تا برایشان فاتحه یا دعا بخوانن باید بسیار یک از مراسمرسید. در هر مناجات به گوش می

و  با افتخار نماز ، در هر محلّی برایشدیگر بهاییالله رضوانی و هر ، ولی شمسمکان بدهند ۀهزین یا

د بودن و ذکر پروردگار عالمیان است و شاکر و ساج ،هاخوانند. در تمام مناجاتدعا و مناجات می

 با صدق دل و با لحنی ملیح قرائت قدر لذّت بخش است کهچتسلیم بودن نسبت به خدا. این آیات 

 شود. می

به رستوران بزرگی به نام گل سرخ تشریف  های نقلیه شدند وظهر همه سوار وسیله دوازده و نیمساعت 

در  18/14/11 معهکه در تاریخ جرمودند. بعد اعالم گردید نفر ناهار نوش جان ف 3۵4در حدود  بردند.

 منزل عزیزی که منزلی بزرگ و دو طبقه داشت، تشریف بیاورند و به دعا و مناجات پردازند. از ساعت

 ۀنفر در این مراسم نورانی و روحانی شرکت کردند و چندین نفر از دوستان خانواد 1۵4بیش از  21تا  18

ها غرق خانه از جلو درب تا سالنتشریف آوردند.  با سبدهای گل ،آقای رضوانی به خاطر عرض تسلیت

های آنها شرکت کنیم. ها و شادیگل بود که ما بازماندگان را شرمنده کردند. امیدواریم در جشن

باال آثار  ۀشدند و در طبقی میبه نحو احسن پذیرایپایین  ۀدر طبق گردید.طور خانه پر و خالی میهمین

ط توسّ نیز ی بردند. پذیرایگشت و همه لذت میهای ملیح قرائت میوتو اقسام صو الواح با انواع 

. بسیار سخت گشتت و وحدت خوبی اداره که با مدیریّ انجام شدهای آقای رضوانی ها و نتیجهنوه



177 
 

ی و بدرقه نمایی و همه شاد و بگویآمد خوشنفر را پذیرایی نمایی،  1۵4چند ساعت که ظرف است 

نین جلساتی را مشاهده ننموده و این چاز کسانی که تشریف آوردند، سرحال خارج گردند. بسیاری 

ود و ب ببرایشان باعث تعجّ نوع دوستی را لمس نکرده بودند.همخداپرستی و  وحدت، یگانگی،

ش چنین ه است. کسی که بعد از مرگیقین بدانید چنین شخصی هرگز نمرد ،آفرین بر کار شما :گفتندمی

 ،ت کاشتبود که آقای رضوانی همیشه بذر محبّ اینپاسخ  ، در زندگانی چگونه بوده است؟است

و  وطنان خود داشت، هرگز آزارش به موری نرسیدنوعان و همو هم عشق به حقّ از ای ماالمال سینه

 خواند:ن شعر را که از خودش بود، میهمیشه ای

 کنم نه اهل زورمان مــیــنه طغی         ر ز مـورمـــمتام کیمـنم رضـوان

 شما شمسید و بنده چون سهایم         برای دوسـتان مـن خـاک پـایم

 ند و این جمع نورانی ورنجه نمودکه قدم با آغوش باز از کسانی یشعروس و دامادها ها،اوالد، نوه

یع این شف قیناً روح آقای رضوانیی آوردند و قدردانی نمودند.ر به عمل تشکّ ،ندروحانی را تشکیل داد

 دوستان باوفا خواهد بود. 

به سالن دعوت و شام میل نمودند و به  ،ساختمان هر چقدر دوستان که بودند ۀدو طبقدر  21:34ساعت 

است ناظمی  فرستاده شد. قابل ذکرغذا  برای آنها ،که مریض بودند یا نتوانستند تشریف بیاورند کسانی

واقعاً باعث سرور و تسلّی قلب بازماندگان و مدعوین  ،فرمودجمع نورانی و روحانی را اداره که این 

د، کننت مینظامخوانند و با افتخار دعا و مناجات میکه همه است ای جامعهاین چه  ،جمع بود. خدایا

این  :گفتندمی ۀ تذکر اوسپاری و جلسدر مراسم خاکهمه  ند، بدون دیناری چشم داشت؟کنخدمت می

حد و مظلوم و که چنین فرزندانی متّ ها در شأن جناب رضوانی بودتمراسم و جلسات و دعا و مناجا

 مؤمن تحویل جامعه داده است.

لقا، آذردخت، اقدس و مههای دختر به نام ۱یک پسر به نام عطاءالله و دارد. اوالد  ۵آقای رضوانی 

 ،دالله، آزیتا، شکوه، مازیار، سعید، حمید، مجیهای رامین، آرامین، شبنم، احساننوه به نام 13و  هریم



178 
 

، مسناء، هستی، پویا، سهی، سماء، الست، ترنّ های ساالر،نتیجه به نام 14 آزاده، بهراد و مهرنوش. او

جوانی  ارشد او در ۀفانه نوتأسّزندگی که م ثمرۀ 26د. جمعاً غیر از عروس و دامادها ثمین و الحان دار

در وصف  یهر سال شعرهای آقای رضوانی ، در غم او سوختند.همسرش ،سلطانو خانم صعود نمود و او

 بود.  اطرافیانت قلب ی روح او و قوّ رود که باعث ترقّ ساو می

سال سالم و صالح و  12الله که تمحبّ ۀها چنان با محبّت و صفا آبروی این مرد بیشو نوه این اوالد

ان حاد و وحدت را باید از بازماندگاین اتّ :گفتندای منصف میدرست زندگی کرد، حفظ کردند که عدّه

و  جمع شدند اوالد رضوانی در منزل مسکونی متوفّی 23/14/1311شنبه رضوانی آموخت. در تاریخ پنج

پاری و سجلسات خاکشرکت در ق به موفّ آباد و دیگر دوستان که آباد و نازیهمسایگان مسلمان خانی

د و خاطرۀ او و خانمش را زنده کردند. خوانی آمدند و یانشده بود، جهت عرض تسلیت و فاتحهر تذکّ

جاوید همگی سر مزار آقای رضوانی در گلستان  24/14/1311جمعه  چنین این اوالد بزرگوار صبح روزهم

هیّه تدر منزل آقای رضوانی که را  یناهارسپس شدند و  اییپذیر رفتند، به دعا و مناجات پرداختند،

او که همه از  ۀنامتذکر خیر او نمودند و به وصیّ  ه عنوان آخرین وداع میل فرمودند،بنموده بودند، 

 طور که او باعث وحدت اوالدداشتند و قرار گذاشتند همینت بعد از او بود، گوش فراوحدت و محبّ

 شته باشد.حاد ادامه دابود، این اتّ

بعد از صعود جناب رضوانی، از تمام کشورها فامیل و دوستان و احبّا جاسبی و غیر جاسبی، تعداد 

های دردی نموده، از خاطرات و محبّتزیادی تلفن به اوالدش جهت عرض تسلیت تماس گرفتند، هم

ی ه ایشان خداپرستاو قدردانی کردند و باعث تسلّی خاطر بازماندگان گردیدند. همه اذعان نمودند ک

ان مخصوصاً آقای رضوانی که یک بهاییها بود و اقرار نمودند که صادق، مردی مهربان و خادم انسان

عمر در جاسب زندگی نمودند، هرگز باعث رنجش و آزار کسی نشدند. همیشه مانند ابر بارنده و 

ه را گذاشتند و همینمو مسلمان  بهاییگشای همه بودند. در بین خلق جاسب هیچ فرقی بین مشکل

 دوست داشتند.
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 لی اوالد، ودر گذشته بود لبیق ۀدر اثر سکت، همسر آقای رضوانی، سلطانسال بود که خانم 12قریب به 

ای دو شب و دخترها هر کدام در حدّ توان هفته ،شپسرای او را تنها نگذاشتند. عطاءالله یگانه لحظه

به سخنان و پندها و نصایح او گوش  شدند،میها همگی در منزل او جمع . دوشنبهپیش او بودند

ج ارت بود. هرکس که از خوحدت و محبّ  ۀخان ۀ اوبرقرار بود. خانهم گوشتی مفصّل کردند و آبمی

کس فراموش نخواهد ت آن روزها را هیچشدند و لذّ جمع می رفت، اوالدآمد، حتماً به زیارت او میمی

 د. نمو

کرد، شان فوت میهای مسلمان ساکن جاسب که یکی از اعضاء خانوادهشهریآقای رضوانی به تمام هم

که باعث  نوشتمی متوفّیخور نوشت و شعری دروب پیام تسلیت میی قلب آنها با انشاء خبرای تسلّ

 ایشان :ندگفتو میگرفتند رفتیم، سراغ او را میمیبه جاسب هر زمان  گشت.قلب بازماندگان میشادی 

که مورد ا اینب .ر کنید. هرگز به کسی فحش نداد و ناسزا نگفتتشکّ تسلیت نوشته است و از طرف ما 

ای تتان دارم و در قلب من جدوس :نوشتباز به آنها می ،قرار گرفته بود هاشهریهمبرخی از تی محبّبی

 دارید!

رینی شی ۀرا جویا شدند و با جعب ستند، روزی منزلشنظیری ههای بیها که مسلمانشهریاز هم دو عزیز

زمانی که ما نوجوان و نادان  :پرسی اقرار کردنداحوال او تشریف بردند. بعد از روبوسی و خانۀبه 

گذارد که در هنگام گرما آب نو پر از آب را می بودیم، شخصی به ما گفت رضوانی در خرمنون کوزۀ

شکستیم وزه را کما هم نادانی کردیم و رفتیم  ید،ن فالن شده را بشکنفال بهاییکوزه این  یدبرو ،بنوشد

عذاب  م وییک عمر ناراحت بود با پدر ما دوست و مرد نجیب است،وقتی فهمیدیم که آقای رضوانی  و

یم که ما را حالل کنید و م از شما بخواهیخواهو اکنون میکه چرا کوزۀ او را شکستیم م یوجدان داشت

م و بخشید ، حالل کردم،در همان روز که کوزه را شکستید گفت:. آقای رضوانی در جواب ببخشید

هر ۀ شو آوار ام را شکستند، سلب آسایششیشهتر از ها قلب نازکشهریای از همعدّه نو خریدم، ۀکوز

و  ز گذشتماز همه چی گار نیاکانم بود، بیرون کردند،اجدادی و یاد ۀمن را از خانه که خان و دیار شدم،
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م و در شیدبخکه بسیار ظلم و ستم به من کردند و فکر کردند از گرسنگی خواهیم مرد، را  همان کسانی

یار خوشحال دو جوان بسکنم. این میایی ت پذیرآنها را با محبّ  ،کنم و اگر منزل بنده بیایندشان دعا میحقّ

 1د.اناصی ظلم و ستم روا داشتهاشخخوردند که چرا افرادی ناآگاه به چنین سوس و اف برگشتند

 ها انگشتی لشته از جاسبسلطان به قول جاسبیکه آقای رضوانی و خانم الزم به ذکر است از زمانی

تقریباً در یک کوچه و نزدیک هم زندگی  ۀ اوالددند. همدر منزل پسر خود عطاءالله ساکن ش ،آمدند

دان کردند. فرزنهر روز به آنها سرکشی می اوالددند و زسر می ردند و صفایی داشت. شب به اوالدکمی

 که از نسلی به وجود آمدند کهبه خاطر این ،دیمؤمن و وفادار هزاران بار دعای مادر و پدر نصیبشان گرد

مناجات او تا دشت  معروف و واقعی بود که صدای بهاییپدر مردی مؤمن و مطلّع و همیشه تا آخر عمر 

هر  ،ت بود و در خانهمحبّا مسلمانی مظلوم و نجیب و باامّ ،مسلمان بود که (سکینه) رفت و مادرمی

زندگی با هم گرفتند و با روح و ریحان خود را می ۀهر کدام روز خواندند،کدام نماز خود را می

ماع الله رضوانی تحویل اجتشمس ند شهید مجید نصرالله امینی وی ماناوالدپدر و مادر او نیز کردند. می

  2 ند.داد

                                                           
سال زندگانی نمودند. هر  12آقای رضوانی و آقای جمالی سه سال از نظر سّنی فرق داشتند، ولی تقریباً هر دو . 1

ها از مقام واالیی برخوردار بودند. از صعود آنها افسوس برای هایی الگو و نمونه و در بین جاسبیدو انسان
دهند که نظیر نام انجام میای به صورت گمالمنفعهها ماند. وارثین و اوالد این دو عزیز چنان خدمات عامخیلی

های مادّی و معنوی عنایت ندارد. خداوند به اوالد و احفاد این دو عزیز که یک عمر مثل برادر بودند، نعمت
 نوع و اجتماع دریغ ندارند.فرمود که از هیچ خدمتی به هم

رالله است و نص« رضوانی»الله شود؟ چرا شمسونه میای سؤال پیش آمد که دو برادر با دو فامیل چگبرای عدّه. 2
نامۀ همه را به نام رضوانی گرفتند و نصرالله را دادند، شناسنامه میکه در روستا شناس 1348؟ در سال «امینی»

فراموش کردند! به همین دلیل به بیجکان یکی از دهات دیگر جاسب رفتند و مأمور سجاّلت را پیدا نمودند که 
نامۀ نامه صادر کند. چون در وادقان احبّا فامیلشان روحانی و امینی بود، اشتباهی شناسصرالله هم شناسبرای ن

این فامیلی  کند. بعدها ثابت شد که امینی لیاقتایشان را امینی نوشتند و بعد که متوجّه شدند، گفتند که فرقی نمی
به ذکر است که خداوند به هر کس چیزی را هدیه یا ودیعه دار بود. الزم را داشت، چون مردی واقعاً امین و امانت

داری عنایت کرده بود. دهد و به این دو برادر هوش سرشار، حافظۀ خوب، انشاء، ایمان، قوّۀ بیان و مردممی
یدالله، برادر دیگر آقای رضوانی، در جوانی صعود کرد و خواهرشان به نام بدیعه که مانند مادر مسلمان بود، 

 کرد.آزار و همیشه مورد احترام برادرها بود و به برادرها افتخار میبی خانمی
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بعد از نوشت و افتخارش این بود که های جاسب را میآقای رضوانی تمام سندهای امالک و خانه

اکبر علیمحبوبی و مشهدی  . بعد از آقایسال منشی محفل روحانی بود 34بیش از احمد محبوبی، 

قبول داشتند. آبادی او را اهل  ۀواردی بود که هم ۀخبر جاسب بودند، او ۀاسماعیلی که هر دو خبر

ن چو ،کرد. وقتی از جاسب آمدچون با فکر باز عمل می ،دار بودها را عهدهاری زمین یا خانهگزقیمت

( مشغول کار شد. برادر دامادش)حسن سلمانی  ۀبرق در مغازغچرادر خیابان سواد خوبی داشت 

یلی معروف و مشهور برق خنوشت و در چراغو کتاب او را می کارهای بانکی و حساب کارهای چک،

و یست و با آبرو دیگر سرکار نرفت. در طول زندگانی خود ساده ز ایشان اواخر به آسم دچار شد .شد

های الهی و سادگی را دوست داشت و تمام مشکالت و مصائب وارده را حکمت زندگی نمود. همیشه

اجات و آثار و الواح که از چندین دعا و من ست. در سحرگاهان و شامگاهاندانمی امتحان در راه حقّ 

ود سرنمودند، شعری در وصف آنها میبرای تمام احبّایی که صعود می نمود.، تالوت میداشتحفظ 

 خوردند.خواندند. همه به استعداد او غبطه میو در جلسات تذکّر آنها می

اطر تمامی و خداوند را به خها دعای شکر بخوانید در مهمانی :گفتجناب رضوانی به اوالد می

از شوخی پرهیز کنید و در زندگی سنگین و رنگین باشید. به همه توضیح  هایش شاکر باشید،محبّت

سفیدیم  ۀارچچون ما مثل پ ،بندوبار و مسخره نپوشیدولی لباس بی ،لباسی فاخر و تمیز بپوشید :دادمی

چنین افرادی را نخواهد  گردیم و حقّ نمای جاهالن میویم، انگشتشکه اگر لک برداریم نمایان می

که رموده ف حقّ :فرمودجهّال نشوید. همیشه می ۀملعب چنان لباس بپوشید کهفرموده  حقّ بخشید، زیرا

 دامنی و درستی تشویقهمه را به پاک روت بهتر از هزار سال عبادت است، از اینیک جو عصمت و عفّ

 نمود. می

جناب جمالی درس اخالق یاد و  در کودکی در مکتب او ،اندپراکندههای جاسب که در دنیا هتمام بچّ

یمان و اند و به آنها درس ادب و ریزی نمودها را محکم پایههمصالح بچّ ،ند. این دو عزیز ملکوتیگرفت
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 ۀایشان باید بهتر از آنها باشند و نصایح آنها را حلق دانیم اوالدصداقت و راستی یاد دادند. یقین می

  .مایندگوش ن

 که گل رفت و گلستان درگذشت         نشنــوی دیگر ز بلبــل سرگذشتچون 

 ند:دهها و فامیل ندا میشهریبه هم گردد و از عالم باالحشور میسه مبا طلعات مقدّ یقیناً روح پرفتوح او

 و یادشان گرامی باد. اری نکنید. روحشان شاد و خاطرهمهربان باشید و مردم آز

ند و کخیلی نزدیک سبز و رشد و نمو می ۀند که در آیندۀ جاسبی بذری کاشتعزیزان آوار ،کالم خالصۀ

نها آبدون هیچ دلیلی که قابل قبول کسی باشد، افسوس خواهند خورد که چرا ای که ناآگاه بودند، عدّه

 ند. شان بیرون کردز خانه و کاشانهرا ا

انی برای که آقای رضو بوداین  توانست بکند،رش را نمیی فکو حتّ  کس نکردی که هیچیکی از کارهای

ای هو تمام الواح و مناجات ۀ بزرگی گرفتیک کتابچ ،هاچه دختر و چه پسر و نوه ،اوالدیک از هر 

امرالله، مثنوی جمال  حضرت ولیّ  برای هر جمعی از حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، مناسب

ه مه به عنوان یادگار هدیو به ه نوشتایی خطّ زیبنه را با دستای امری و نصایح مشفقاذکره مبارک،

و با  کنم هیچ ارثی باالتر و زیباترکه همیشه یادگار خواهد ماند و همه استفاده خواهند کرد. فکر می کرد

. به خاطر عشق به جمال مبارک و کلّ طلعات مقدّسه که این تعداد آثار را ارزشتر از این کار نباشد

 باشد. که یک نقطه کم و زیاد بسیار حوصله و وقت صرف کرد، بدون اینبنویسد، 

 ی برای، ولی کار او شاید راهنمایفشان هستندخادم و جان ی ایرانااحبّ ۀعالم خوبند و هم ایاحبّ ۀهم

هی شود ال که هم ذکر دادو بازماندگان  شد که چنین سرمشق امری به اوالدعزیز در سراسر عالم با ایاحبّ

 باشند. و همه به یاد خود او

، انسلطکه خانمحاد بود. ناگفته نماند ت و وحدت و اتّها از محبّصحبت ۀآقای رضوانی هم ۀدر خانواد

 تاز مظلومیّ  (علیمشهدی حسن رضا و نوۀنوه آغالمالله یزدانی و بدیعه روحانی )فرج دختر همسر او،

ه تمام ب ،که در جاسب ساکن بود در زمانی و ریا در کار او نبود. ود. تظاهری برخوردار بو سادگی خاصّ 
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گرم  سوخت جهت هایشهبچّ ۀداد و به وسیلشیر و ماست و دوغ می بهاییپیرزنان و پیرمردان مسلمان و 

ها ریختند، سر او شان را آتش زدند و سنگ به داخل منزل آنخانه فرستاد. وقتی که درِها میشدن آن

مجبور به ترک وطن شد. همیشه در طهران در منزلش بوی مهر و وفا  ،ت و آزاراذیّ اطرشکست و به خ

ا همه ر شد وخورد. بین اوالد اصالً فرق و تفاوت قائل نمیداشت تنها نمید. هرچه یرسبه مشام می

و  الهی خیر ببینی :گفتمی ،شدترین قدمی اگر برایش برداشته میمساوی دوست داشت. کوچک

اند. وحدت در خانواده را از مادر آموخته یآالیشاین سادگی و بی ،. دخترها همهه خیر شویعاقبت ب

 ست. ن اوالدای ۀاصلی هم ۀبرنام

درشوهر با ما ه و هست. تمام اوالدمنزلشان به روی یار و اغیار باز بود یگانه پسر و عروس او هم همیشه درِ

اینک عروس که  ۀ اوالد. همهرگز کسی صدای آنها را نشنیدنه زندگی کردند و و پدرشوهر در یک خا

و اگر چه نسل جدیدند و دنیا  دادندادامه را ت و وحدت و صفا همان راه محبّ و داماد و نوه دارند،

از اینان که  نوازی، وحدت، ایمان، گذشت و خدمت کردن ارثی بودهعوض شده، ولی نجابت، مهمان

 ربایند. اند و گوی سبقت را از هم میرث بردهوالدین به ا

 2 یا 1پذیرد. همه ولی فرهنگ حاال این مطلب را نمی ،اوالد داشتند 14تا  ۱زمان قدیم پدر و مادرها 

ه ولی این جمع ک ،نداشته باشندایی ه و دعمّ ها عمو، خاله،هبچّتا اوالد دارند که این باعث شده است 

 یکس احساس تنهایهم هستند. هیچ از کوچک تا بزرگ مانند خواهر و برادر با ،برده شد قبالً نام

 حاد، سالم بودن، باادباتّ گونه باشند و اهل عالم این وحدت،این بهایی ۀامیدوارم کلّ جامع .کندنمی

 ایمان بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهند.و با

کسانی که الزم داشتند، تقدیم نمودند و هر کدام  او را به ۀپس از صعود جناب رضوانی اسباب و اثاثی

وانی ۀ آقای رضداشتند. بهترین ارث و هدیه چیزی را به عنوان یادگار نزد خود نگهیک تکّاز فرزندان 

اتی که راجع به تاریخ ها و خدمخطّ دستچنین همها است و و نوه سلطان ایمان خالص اوالدو خانم

 جاسب نمود.
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ماند. پس باید نعمات الهی، تن سالم و عقل نام نیک است که در جهان میمال دنیا است و  ،مال دنیا

ارج نهیم و دل به دنیا و آنچه در اوست نبندیم. دنبال  را که خدا به ما ارزانی داشته،و هوش و درایت 

واهیم از خدا بخ خواهیمچه می پرهیز نماییم. هر ،صلح و آرامش باشیم و از هر کار زشتی تا زنده هستیم

 بندگانش فقط دعا کنیم. و در حقّ 
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 بهرام یزدانی

 

 در کروگان جاسب چشم به 1321در سال  الله یزدانی و شمسی اعالیی، فرزند سوّم رحمتبهرام یزدانی

 اللهالله و امینجهان گشود. در آغوش مادر پرورش یافت و با برادر خود نورالله و پسر عموهایش قدرت

الله )که در جوانی صعود نمود(، با تو عزّ

درست کردند که هر  باغ ی پدرانشان دوراهنمای

د نباغ بیش از هزار متر بود. دیواری دور آن کشید

دیگر ها مجاور یکباغگذاشتند. و دربی و قفلی 

به بار نشست و  قرار داشت و ظرف سه سال

مقدار زیادی انگور و میوه و بادام داشت. این 

ین جوانان برومند ها که از ثمر زحمت اباغ

انقالب معروف  ازهای قبل تا سال درست شدند،

و لم  خشک صاحبی فقط ته دیوارهایشان باقی ماند والی و بیسبعد در اثر خشک و مشهور بودند و

روی  های دیگر درناصری و باغالله نجاتباغ  ،باغ معتقدی ه روبروی آن دو باغ،. البتّگشتندیزرع 

د هدایت و فروغی هنوز غ سیّبا د هدایت بود، قرار داشت.فروغی و سیّ گدار گله که به نام روحانی،

  ی درخت دارند.قدر

در  یبود. تا ششم ابتدایزرنگ و باهوش  ، ولی خیلی قوی،داشت یبهرام مانند پدر هیکل کوچک

داد. تی و هر کاری که در توان داشت، انجام میدبستان کروگان درس خواند و کمک حال پدر بود. رعیّ 

ب و یبسته بسیار نجبود. این حیوان زبان مۀ ما االغهحمل و نقل و سواری وسیلۀ در کروگان جاسب 

داوند خولی  وفادار نسبت به صاحب خود است. رحمت الله یزدانی و اوالدش گرچه هیکلشان کوچک،

االغی بزرگ داشتند مانند اسب و این االغ  به آنها هدیه کرده بود. اینهادلی بزرگ و دریای معرفت 

 بهرام یزدانی و فرنگیس جانمیان

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1039686951_orig.jpg
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اق به نرها ند! گاهی با این االغها بزرگتر از مادرشان بوداالغهکرّ  ،کردیمان میماده هر تعدادی که زا

ه جادّ  در وسطروزی خریدند تا به جاسب بیاورند و بفروشند. ها میرفتند و هندوانه و خربزه از مزرعهمی

ه و دهان او پار طرف پرت و لبفانه از آن ا متأسّامّ ،پردبه روی االغ میبهرام  ،کردندکه استراحت می

: لبم گفتاثر این زخم همیشه بر لب او بود و میبه همین خاطر در آن زمان دکتر خوبی نبود،  شود.می

 خر سواری شده است!ایی فد

الله یزدانی مشغول کار فیض ۀمغازدر ساله بود که به طهران آمد و  1۵ ،شرف و زرنگاین جوان غیور، با

زدانی ی چنان جایگاهی نزد آقای کار بود،و چون شخصی امین و درستناپذیر بود گردید. فردی خستگی

های عظیم را رضا نوروزی این مغازهبا علی نوروزی و غالمبهرام  پیدا نمود که حساب نداشت.

 چون به درستی معروف وفرستاد و گرداندند. فروشگاه ابزار مرکزی به تمام نقاط ایران ابزار میمی

ثراً از اک ،گویند و منصف هستنددروغ نمی بی ندارند،دانستند که آنها جنس تقلّ و همه می مشهور بود

ار او ک الله یزدانی افتخارش این بود که اقوام و دوستان جاسبی در محلّنمودند. فیضجا خرید میآن

دست خدا هم روزی را از  ما همه با ای پهن است، همه استفاده کنند،: سفرهگفتمی جمع هستند و

بین  وحدتنشانۀ این  کار کیست و کارگر کیست؟صاحب آن مغازهفهمید در کس نمیهیچ خوریم.می

 بود. هااین انسان

ت و با یک رفجا میالله یزدانی بود که بعدازظهرها بعد از بانک به آنعبّاس محبوبی هم حسابدار فیض

از کار گموقع در ایرانضوانی آنکردند. عطاءالله رها رسیدگی مینفر مسیحی به نام آریس به حساب

، را اگر اتالله رفت و گفت: عطاءالله، خواهرزادهکرد و کارش خسته کننده بود. بهرام پیش فیضمی

جا بیاوریم. او فوری قبول کرد. چند کارگر دیگر که مسلمان بودند، زیر نظر بهرام دانی به اینصالح می

نها اآلن از بزرگترین تجّار معروف ایران هستند. مجموعۀ پرسنل دادند که آبندی اجناس را انجام میبسته

الله یزدانی معروف و مشهور آن منطقه بودند و هنوز هم اسم آنها باعث اعتبار خیلی این مغازه و فیض

 از افراد است. بسیار خوب است انسان در کارش انصاف، اخالق و صداقت داشته باشد.
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 ان و کامران را نزد خود آورد وبعد پدر و برادرها و مهر خیابان طوس خرید.ای دو طبقه در خانهبهرام 

و نوازی اخانۀ بهرام همیشه مرکز جلسات و درس اخالق و مهمانا در اختیار آنها قرار داد. رپایین  ۀطبق

ه، زمین در مجیدیّ ،نمودانداز میعالقه به ملک و زمین داشت و هر مقدار که پساو معروف بود. 

 خرید. های دیگر میه و مکاندرّگرم هک،کو

ا دند و بل و ماهر شو بهرام یزدانی همه استادی قابنوروزی چند سال قبل از انقالب، علی و غالمرضا 

پاساژ مغازه خرید و یک بهرام داخل  ای خریداری نمودند.ر کدام مغازهدریغ آقای یزدانی هکمک بی

ام بهر الله یزدانی گذاشت.فیضا به جای خودش در مغازه ر ،برادرش ،نفر شاگرد گرفت و مهران 3

بود  قدمهمیشه در کارهای خیر پیشق بود و هر مقدار پولدار شد، خودش را فراموش نکرد. بسیار موفّ

ویسم، ن. این مطالب را که میکردتقدیم میبیشترین کمک مالی را و به هر کس و هر جا که الزم بود، 

کس آشنا و غریب داد. هیچپدر و برادرها و اقوام انجام  بهترین خدمات را برایعینی است نه حرف. 

ای بود که روی خوش دیده هنگام ناهار، مغازه او پایگاه عدّه گشت.نمیاش ناامید براز درب مغازه

گفت: طوری نیست، خدا داده است باید نمایی. میخرجی میبودند. بارها به بهرام گفتیم: زیاد ول

 خود مهربان بود.  هایش مانند خانوادۀو برادر خانم ج کرد. نسبت به پدرزن و مادرزنخر

م تعطیل ها را هشنبه، با ذوق پنجها که تعطیل بودجمعهخیلی عالقه به مسافرت داشت. در تابستان 

سب اج ل، قمصر کاشان، اصفهان،به شما وستان که در آن زمان جوان بودند،و با چند نفر از دکرد می

ن همسر عبدالله بسیار رفیق بود و چوایی رفتیم. با داز دماوند گرفته تا طالقان میر بود، و هر کجا میسّ

ذشت گخوش میبسیار  مسافرت بود، مشرب و خوشزنی مؤمن و خوش ()فرنگیساو مانند همسر بهرام 

نفر بودیم که در  3۵ت داشت. به یاد دارم روزی در جاسب گوسفند بزرگی خریدیم و لذّ و مسافرت 

مسرش هو  (بشری) ا و مناجات خواندیم. خالۀ اوجمعی دعرآباد کباب مفصّلی خوردیم و دستهفخ مزرعۀ

ه گوسفند را البتّ ، حیف که پیر شدیم!د حبیبسیّ :گفتمی بشریهم بودند.  (الله هاشمید حبیبسیّ)

 هم و جوانان باهم، نوجوانان و  ها باهبخش بود. بچّ بود. یگانگی و وحدت آن زمان لذّتبهرام خریده 



188 
 

 و ای کبک و طیور در کوه، استخر پر از آب زاللو صدای وزش باد، نوهم بودند. نسیم  ها بابزرگتر

 بخش بود.تلذّ جا چقدری مناجات در آنصدا

 .نمود وتناهار در بهترین هتل دعما را برای به زیارت شیراز رفتیم. دو مرتبه  دیگربا هم 13۵2در سال 

 د، بهرام و ما بسیار اشک ریختیمخواننامه را ۀ اولی زیارتنقطحضرت در بیت  یو وقتی آقای جمال

درخت نارنج  ه در چه اطاقی زندگی و اظهار امر نمودند. یاد شهادت آن حضرت کردیم. چند برگ ازک

م سیخ موی بر تننویسم ک گرفتیم و در آن اطاق مناجات خواندیم. اآلن که میرا به عنوان تبرّ در حیاط 

رگرها شمشی ۀآثاری از آن ساختمان و کوچ باز به شیراز رفتم،چند سال پیش که  شود که چه شد؟می

 قرآندروازهنار کگاه است و اآلن هم وقتی شیراز زیارت ه کلّ. البتّبودو ایستگاه اتوبوس شده  دیگر نبود

دعا و  جا نیزاست و بیت مبارک هم نزدیک آن است. آنشاه چراغ پیدا  ،گیریروی آن کوه قرار ب

  گردد. مناجات مورد قبول واقع می

ایی د)اش را به استرالیا فرستاد و عبدالله هبهرام زن و بچّ ،انقالب فرا رسید و پس از مدّتی فشار و تهدید

 روستاها کمکانی که توانست در ایران ماند، به آوارگان شهرها و تا زمهم رفت و بهرام تنها ماند.  (او

عبدالحسین خود که دعای عبدالحسین و پدرش تا ابد توشۀ روحانی او است. کرد. مخصوصاً به عمو

نمود و  خانه و تمام اثاث و ماشین خود را به برادرش مهران و پدرش واگذار ،پس از شش ماهبهرام 

ر به ق بود. دو سفجا هم موفّمشغول کار شد و در آن رالیا که رفت،به است .پیش همسر و فرزندان رفت

دوباره به فامیل و دوستان از نظر مالی کمک نمود.  های قشنگی خرید و با خود برد.رشایران آمد و ف

های کوهک را اش و زمینام زندگی در ایران است. مغازهآرزوی قلبی :گفتمی مه را مالقات نمود وه

 :فتگولی به خاطر ایمان خالص شکایتی نکرد و می ،هم با تمام اجناس داخل مغازه تصاحب نمودند

 جاع و دلیر و باگذشت باشد. علی باید شرضا و مشهدی حسنغالم ۀنو
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بان او فانه مریضی سختی گریمتأسّ زد.ب تلفن میمرتّ ها را فراموش نکرد وجاسب و جاسبیبهرام هرگز 

دارد که نام و  ی شایستهکه او خانمی خوب و اوالددار نمود. خوشحالم از اینرا گرفت و همه را داغ

 ها جا داشته و داری.دارند. روحت شاد بهرام و یادت گرامی و در قلبیاد او را زنده نگه می
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 محمودی ایران الله وجدانی وفتح

 

شمسی به دنیا  1218اکبر( بود و در سال الله وجدانی و حاجیه )دختر استاد علیفرزند فضل ،اللهفتح

ن یالعابدنین بود و زیالعابدنیپدرش از فرزندان زآمد. 

ن خاندان بود كه به دیانت بهایی مؤمن شد. ین فرد از ایاوّل

 ن جاسب بود. یعبدالرّزاق از مؤمنه، خواهر یحاج ،مادرش

ت و نوجوانى را در جاسب گذراند و پس یّ دوران طفولاو 

 محمودی ازدواج کرد. م دوران نظام وظیفه با ایراناز اتما

دکتر محمودی وادقانی  و دختر 1343متولّد سال  همسرش

دکتر  .دشکه استاد تعلیم و تربیت جاسب شناخته میبود 

بهداری بود که چند سال با وزارت محمودی کارمند 

 گشتت در دهستان جاسب منتقل یخانواده به محلّ مأمور

خود انتخاب نمودند، به نحوى كه بعد از چند سال  ن خانواده جاسب را موطن دائمییو ساكن شد. ا

، مادر خانواده )فرهنگ( و فرزندان در جاسب باقی 1مه منتقل شدیكه دكتر محمودى به جوشقان م

در مدرسۀ جاسب درس خواند و از  ایران. ن فرزند از شش فرزند فرهنگ بودیران پنجمیا ماندند.

با قدّی بلند، چشمانی زاغ و موهای فری اُبهّت داشت  او آموزان ممتاز و برجستۀ آن مدرسه بود.دانش

 و تعلیم و تربیت را نزد پدر خوب آموخته بود که الگوی زمان بود.

                                                           
دكتر محمودى در مأموریت جوشقان عیال دیگرى اختیار نمود كه از ایشان سه فرزند دیگر به وجود آمد. بنابراین . 1

 خواهر و برادر بود.6ایران داراى 

 یالله وجدانفتح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1745510772_orig.jpg
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به تهران 1323در حوالی سال  و دیگر در جاسب ازدواج نمودندبا یک 1324در سال  الله و ایرانفتح

 دى( مشغول به كار شى ملّ یمایحدّاد و هواپ كارخانۀالله در مراكز صنعتى و ادارى )فتح دند.مهاجرت کر

ای به نام ایشان خانۀ دو طبقه کمک نمود و ایرانو پدر 

آمدند و باعث وحدت ها به جاسب میتابستانآنها  .ساخت

  و سرور احبّای آن سامان بودند.

ای نورانی داشت و مردی بسیار ساده بود. ذکر چهره اللهفتح

ت کردن به خاطر تعلیم و تربیو فکرش کار کردن و پول جمع

بود که این خانواده  1338حوالی سال ها بود. و رفاه بچّه

ان متمادى یاو سال 1ن شدند.اب مهرآباد ساكیدر سرآس

ت در محفل روحانى محلّ را داشت و یّافتخار عضو

 ،ر اعضایت در محفل با سایّ ادى از دوران عضویخاطرات ز

. ردکتعریف مید یتى شهیر هدایمخصوصاً مهندس جهانگ

ن نفحات الله و یمراجعۀ ناشر شه محلّیقرار داشت و همجنوبی در ابتدای خیابان مهرآباد  آنها منزل

                                                           
ارات از افتخ»وره از زندگی پدر و مادر چنین نوشته است: الله( در بارۀ این دالله وجدانی )فرزند فتح. احسان1

ر كنند كه دپدر و مادر این حقیر این بود كه بعد از چند سالى زندگى در طهران، به مهرآباد جنوبى مهاجرت می
خرند و آن زمان حومۀ شهر طهران بوده و با مساعدت كوچک مالى مرحوم دكتر محمودى )پدربزرگم( منزلى می

شوند. قریب به پنجاه سال در این محفل كوتاهى موفّق به تشكیل اوّلین محفل روحانى مهرآباد می در مدّت
كنند. یكى از اهداف شخصى ایشان این بود كه با مشورت همین محفل روحانى احبّا را روحانى خدمت می

بهایى داشت كه اكثراً  414آباد كردم، مهرپیش ایران را ترك می 42نشین نباشند. وقتى من دار كنند كه اجارهخانه
هاى شخصى خود بودند. این محفل روحانى تا قبل از منحل شدنش در اوایل انقالب، مركز قسم صاحب خانه

نمود. از ارجمندانى كه در این محفل محفل روحانى دیگر در این ناحیه مساعدت می 1ثانى بود كه در امور 
هندس جهانگیر هدایتى كرد كه بعدها به عضویّت محفل روحانى كردند جا دارد یادى از مروحانى خدمت می

 «.ها و شكنجۀ فراوان شهید شد. روحش شاد و یادش گرامى بادملّى ایران رسید و بعد از سختی

 خانمو ایران یالله وجدانفتح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/3-copy_orig.jpg
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گردید.دو جا منعقد میر احبّا بود. منزل ایشان در آن منطقه معروف بود و جلسات امری در آنیسا

 عنوان داروخانه اجاره داد. ای را که جزء آن ملک و در تصرّف او بود، بهمغازه

ر مورد آزار و ان بیا چنداحبّشهرها، ر یدر دوران اقامت در مهرآباد نیز همچون ساوقتی انقالب شد، 

به آقای سیّد رضی و  ها راداشت، اطاقهایی وجود اطاق شقسمت آخر منزلت قرار گرفتند و چون یّ ذا

 . داشتی اجاره دادمنوّر جاسبی، احبّای آوارۀ اصفهانی یا سیسانی بدون پول و چشم

 1316و در سال  ران بازنشست شدیى ملّى ایمایاز شركت هواپ 1318الله در سال بعد از انقالب، فتح

یا عکس  :به او گفتند د.یشان قطع گردیمانند اكثر احبّا از خدمات دولتى منفصل و حقوق و مستمرّى ا

های ملکش را محلّ فروش : خداحافظ. آمد و مغازهاو گفت شوی.در روزنامه بینداز یا اخراج می

یابان خواستند خکه میتا این ،کش خم به ابرو نیاورد و کار کردپیرمرد زحمتوسایل ساختمانی نمود. 

مهربان در خدمت  ای خرید و با همسررا پهن کنند. مجبور شد خانه را فروخت و در آریاشهر خانه

  اجتماع و اوالد بود.

دار سه فرزندشان یافت پاسپورت شدند و جهت دیها، موفّق به دربعد از سال 1383در سال این زوج 

در  انرفانه ایمتأسّ مت نمودند.یان نشده بودند به تورنتو كانادا عزدارشیموفّق به د 1318كه از سال 

صعود نمود و آقای وجدانی تنها ماند. یکی از دختران مهرپرورش که  1311در سال مریض شد و جا آن

 ها با صدایصبح ،انگیز و ملیحی داشتمادرم که خیلی صدای دل :گفتمی ،کمتر از مادر نیست

 الهی بود،چون او عامل به احکام  ،خواندیممیمناجات شدیم و ما هم مناجات او از خواب بیدار می

سالگی در 11درسنّ  2418جون  11خ یالله وجدانى نیز در تارفتح از او یاد بگیریم. کرد ما اوالدسعی می

 ى قرار گرفت.كانادا صعود نمود و در كنار همسر مهربانش در آرامگاه ابد

 دیگر زندگی کردند. نسبتمادر و پدر ما همیشه با روح و ریحان با یک :گویندمیهای این خانواده بچّه

های آنها همسلمان بودند و بچّوف بودند. دو تا از خواهرهای ایران اوالد و فامیل واقعاً مهربان و رؤبه 
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ولی  ،نیستند بهایی خوردند که چراه میآنها غصّه کردند کآمدند. به آنها آنقدر محبّت نزل ایشان میم

 همگی محبّ هستند. 

  به یادگار گذاشتند:پسر  2دختر و  ۱ الله و ایرانفتح

لع، بسیار فروتن، آقای وحدت مردی متواضع، مقاوم، مطّ. الله وحدت بودهمسرش آیتکه  شهین

دا ساکن انادر کهای ژیال و ژوبین اوالدشان به نامگزار و انسانی فرهیخته بود که صعود نمود. دو خدمت

 ند.در ایران قائم به خدمت هرسپ سمیرا وهای دو دیگر به نامهستند و 

هستند های آرش، آذین و آرام به ناماوالد  3که دارای شد همسر عطاءالله زارع  ، پوران،مین اوالددوّ

 گزار این آبدامن، فداکار و خدمتردی پاکآقای زارع افسر ارتش و فند. که همگی در آمریکا ساکن

در کارهای امری  ج شد و به کارهای خدماتی پرداخت.اخرابعد از انقالب از شغلش و خاک بود که 

ه بدر حال رفت و آمد ها هو به خاطر بچّ کندبود. در حال حاضر در ایران زندگی می قدمعاشق و پیش

 .امریکا است

در  آوا و در ایرانند صهبا و نیما  نام بهشد که فرزندانشان همسر مهندس برگی  ه،روحانیّ ،مین فرزندسوّ

ریا هایی هستند مثل دآقای برگی و همسرش اوالدی دارند که فخر عالم و نابغه استرالیا ساکن است.

خروشان و مثل چشمه زالل. هر یک بدون ریا و عاشقانه قائم به خدمتند. مهندس برگی از کودکی در 

آباد در محضر آقای امینی و امثال او علم آموخت و مدیر و مدبّری است که باعث فخر و افتخار خانی

 ها است.جاسبی

تاینا  ا وهای مونبه نام دو فرزندکه در کانادا ساکنند و است لله فتحیّه اهمسر فتح ، ژاله،چهارمین اوالد

 ند.دار

های د به ناماوال ۱ساز است و پزشک اعصاب و عینکساکن و در کانادا  ءاللهعطاپنجمین فرزند، 

 و کایل دارد.  آرزو، امید، اندرو

 های شمیم، نعیم و ندیم دارد. فرزند به نام 3کند و در کانادا زندگی میالله نیز ششمین اوالد، احسان
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ان د که در زمانای بودهطیّببه ۀای از شجرشاخه ،الزم به ذکر است که بدانیم آقای وجدانی و همسرش

د. ندادند که به همه نور نکردند و خادمان امر الهی بودند. والدین درخشانی بود چیز دریغود از هیچخ

 اند. تحان الهی بیرون آمدهام ۀچون همه صیقلی شده و از کور ،نقص ندارند زادورود وجدانی و ایران

دیده بود که در سربازی هم داغ اوالد  اواش و نورانی. ای بشّزنی بود با چهره ،اللهفتح حاجیه، مادر

بودن اذیّت کردند  بهاییالله وجدانی را در روستای زر جاسب به خاطر همسرش، فضل. مرگ شدجوان

و به قدری در سر او زدند که قابل وصف نیست. 

 مالکو ا اب و روان این مرد پریشان شدکامالً اعص

دو نفر رعیّت به  های بسیار عالی داشت وو خانه

علی و حسین رفیعی داشت. کم کم های سلطاننام

را فروخت و خرج تحصیل آقا ماشاءالله،  امالک

خانه و مریضی خود نمود.  چنین خرجهمپسرش و 

این زن بزرگوار چندین سال شوهر مریض را دست 

م این خان تنها مراقبت نمود که همۀ اهالی جاسب به

 گفتند. أحسنت و مرحبا می

باغی داشت  منزلش را وقف جلسات کرد. هحاجی

های قیسی، زردآلو، از درخت پشت خانه که مملوّ 

ه شد. بقیّبردند، او شاد میخوردند و میچقدر در تابستان مردم می هلو و .. بود. هر آلو، گردو، بادام،

د. فرمودنمیل می ااحبّ گذاشت.را زمستان در سینی میآن  ۀکرد و برگرا این خانم محترم خشک می

کس با دهان خشک از های سیب و زردآلو وجود داشت و هیچهمیشه منزل او نقل، شکالت و برگه

  .مرد تاریخ جاسب بود، بزرگاکبرستاد علیاین خانم دختر اآمد. منزل او بیرون نمی

 خانمآغا( با پورانخانم )ننهحاجیه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1458574193_orig.jpg
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نماز و وضو  ،ه گوهرعمّ ،کرد و با خواهر مهر پرورشویق ساله بودم بنده را تش 11که  به یاد دارم زمانی

 زمستان یاد گرفتم. ۀدر سه ماه را« المشفق الکریمهو »و مناجات 

و ثنای  رصدای گریه و ذک مبچّه که بود .چندین سوراخ به طرف کوچه داشت ای بامنزل آنها آشپزخانه

ش را خواند و اشکغریبانه می خانم شعر و دعا راهحاجیپیش او رفتیم و  .و به مادرم گفتم شنیدماو را 

کنم گریه می :فاقی افتاده است؟ گفتکرد. از او پرسیدم که چه اتّمیپاک  اشچارقد یا روسری ۀبا گوش

که  ی شوهربه مریض کنم، گریه میاز دوری اوالد کنم، گریه میتنهائیخاطر به  کنم، گریه میبه داغ پسر

کردم و با گریه از او را خدمت کنم، چه کنم؟ با حضرت عبدالبهاء صحبت میی نتوانم او اگر روز

 من :زده سکوت کرد و گفتسالمتی بدهد که نزد او خجل نباشم. مادرم بهت خواستم مرا توفیق ومی

 .کرداو بود و در کارها به او کمک می ۀبه من بگو. مادرم همسای ،هم دختر تو هستم و هر کاری داری

 رند.ها بخوهداد که بچّبه مادرم میکرد و میالت و برگه سرخی را پر از شکگل ۀهمیشه یک کاسهم و ا

 ۀاش مرکز خدمات امری و جلسات در محلّبعد از فوت آقای وجدانی چند سال تنها ماند و خانه حاجیه

عد از ه ساعت بیاد دارم شب صعود حضرت بهاءالله تا ساین خانم عاشق صادق و باوفا بود. باال بود. 

شب صعود حضرت : مهمان حضرت بهاءالله هستید. گفتی نمود و می، این خانم پذیرایشبنیمه

و یا هُ سُبحانکَ یا»جمعی در منزلش شب صعود دعای دسته. ا بودعبدالبهاء هم مشغول به خدمت احبّ

در صبح بار یکآمد. سر کوچه میخواندیم و صدای جمع تا را می« هُو یا مَن لَیسَ اَحَدٌ الّا هُو هُوَ مَن 

منزل ایشان بعد از ظهر  شدند،عید رضوان که انتخابات محفل انجام و اعضای محفل مشخّص می

گین بود. بعد از برنامۀخانه، گالب قمصرای بود که با جلسه نگیز ایز و دلانگعید که چقدر فرح اش عطرآ

اهوش یا ای بهپسر بچّدانم نمیدهند. به صندوق امر ب پولنمودند که تا آخر سال چقدر ا تقبّل احبّ بود،

ه س ها مبلغ تقبّلی حاجیامّ ،ها مبلغی را گفتند و آقای رضوانی نوشتخانواده ۀدیدم هم فضول بودم،

او  :خانم مگر چقدر پولدار است؟ مادرم گفتهحاجی :و مادرم گفتم چهار برابر دیگران بود. به پدر

ها مگر موالیش کجاست و این پول :دهد. گفتمعاشق موالی خودش است و بهترین پول را در راه او می
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وقتی  ؟زنیه چقدر حرف میبچّ :خواهد؟ مادرم دادی بر سر من کشید و گفترا برای چه چیز می

دم درب خانم هحاجییک روز آنها بود.  ۀما بغل خان ۀمن ناراحت شدم. خان فهمی.بزرگ شوی می

همه پول  پس چرا بیش از :نه. گفتم :داری؟ گفت خانم خیلی پولهحاجی :گفتم و منزل بود، سالم کردم

باید بدهم که حضرت عبدالبهاء از من راضی  دهند و من در راه حقّها به من میهبچّ :دهی؟ گفتمی

 و شود. مادرم فهمیدمیخرج حمّام ده یا ها خرج کارهای خیر مثل کسی که ندارد و باشد و این پول

ال ه باهوش است، خوشحاین بچّ ،این حرف را نزن ،زن :خانم گفتهه فضول است. حاجیاین بچّ :گفت

 در همان زمستان بود که نماز و روزه و مناجات به من یاد داد. باش.

د. داشتنگل نگه هایش او را مثل دستۀبه طهران آمد و اوالد و عروس به علّت کهولت سنّ حانم حاجیه

کرد. گل خوابیده بود و فقط نگاه می ۀو ماشاءالله به مالقات او رفتم و او مثل دست روزی منزل پری

بعد  او گی گریه کردم.های زمان بچّبنده هم به یاد محبّت .جاری شد شوقتی مرا دید، اشک از چشمان

 از سه روز صعود نمود.

بود که در طول عمر ساده زندگی دری تربیت شده الله وجدانی در آغوش چنین مافتح ،کالم ۀخالص

کش بود و دامن، امین و زحمتو به مردم خدمت کرد. از هرگونه کار زشت پرهیز داشت. پاک نمود

گزار و یاور آقای وجدانی بود. خاطرات بسیار از این خانواده خدمت دالور، شجاع، مخلص، همسرش

ر و ت، مخلصترکس مؤمن ها باید بدانیم هرلی ما زندهو ،از حوصله خارج استنوشتنش وجود دارد که 

ند و خداوند هم از او راضی خواه شاطرافیان چنین اوالد،ل خود او راحت است و هماوّ تر باشد،سالم

این دنیای فانی تا زمان حیات برایش بهشت است و در عالم بعد روح پاکش با  . در این صورت، بود

 ه حال اوالدشب حال این عزیزان و پدر و مادرهایشان و خوشاه وشا بور است. خحشسه مطلعات مقدّ

 های جدید به چنین افراد الیقی افتخار خواهند کرد. که در آینده نسل

 ،امالک هم مثل دیگرالله و ماشاءالله وجدانی فتح پدری متعلّق بهامالک از ناگفته نماند خانه و مقداری 

 های گردوی کهن دارند کهمصادره و فروخته شد. زمینی در دشت باال دارند و مقدار زیادی درخت
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دادن ملک و خانه چیزی نیست، عزیزانی جان شیرین  ،خیز است. در راه حقّبهترین ملک حاصل

 اند.داده

دگار و موالی و ثناگوی پرورعالم سالم  ۀها در هر گوشو روانشان شاد. زنده یاد همه گرامی و روح

دین  که دنخلق جهان بدان زی پیش آید که همۀبلکه رو ،ها باشندو رفتگان هم شفیع راه ما زندهخویش 

امش بر محبّت استوار و احک وابسته است. دینی است که محورشایی نه به ج ،نه سیاسی است بهایی

و نعمات خداوند اج برکات راحت و فقط صحبت از محبّت و خدمت به خلق جهان است. همه محت

این همه عقل و شعور و ادراک به همه خدایی که گذارد. نمیای را به خود وایم که هرگز بندههمتایبی

 .ارزانی کرده است
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 1عبدالحسین یزدانی

 

 نبات(ه)نوۀ محمّدخلیل یزدانی و عمّعبدالحسین یزدانی  ای از خاطراتگوشه

 عطا فرما. ع ع هوالله، پروردگارا قلب صافی چون درّ

ان باالی کروگ ۀم منزل ما در محلّدر و مادرم را شناختم، به یاد دارکه چشم به جهان گشودم و پ از زمانی

جاور های جلو و مخانه و باغچه نشین بود.اندازی بسیار زیبا و دل، منزلی بسیار بزرگ با چشمجاسب

جنب  داشت. خانهمساحت هزار متر  2444آن در حدود بیش از 

 میوه هایمنزل انواع درخت یجلوام احبّای جاسب بود و حمّ

خانم که اهل بچّگی، پدر و مادر مهربانم و گوهر قرار داشت. از

د که با بو فقط هدفشان تعلیم و تربیت اوالدنراق بود، فقط و 

الم به همه س م جاسب مهربان باشیم، به همه احترام بگذاریم،مرد

ایگان به همس :گفتبه همه محبّت داشته باشیم. پدرم میکنیم و 

مسلمان باید بیشتر محبّت کنیم تا بدانند آنها با ما فرقی ندارند و 

 ما آنها را دوست داریم.

ها در داشت. مرغ و خروسهم گاو و االغ و گوسفند و مرغ و خروس  درم کشاورزی بود.ل پشغل اوّ

کردند و تخم مرغ و گوشت مرغ و خروس، وقف رشد می زرگ بود، زودمحلّ خانه که محلّی ب

 فت.گرترین جلسات را منزل ما میپدرم همیشه بزرگکه دیدم میی بچگّ شد. درهای ناخوانده میمهمان

. خوردیمخوردند که خودمان میای غذا میپذیرفت و آنها در سر سفرههر تازه واردی را با آغوش باز می

ای کاشان، قمصر، ها و احبّ خودشان است. تمام مسلمان ۀکه خانمثل این ،مدآمنزل ما میبه هر کس 

                                                           
 ست.ااش ویراستاری شده و نوشتهپریچهر یزدانی )آخرین فرزند عبدالحسین یزدانی( نوشته . این شرح حال را 1

 عبدالحسین یزدانی
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احمدآباد و دلیجان و از همه جا  آباد، آران، بیدگل، علوی، خاوه، نراق،آباد، نوشمازگان، یزدل، یحیی

 بردند.آمدند و با شادی از منزل تشریف میبه منزل عبدالحسین یزدانی می

که مع ال یا آقای اکرمیآقای اسی، آقای منوچهری، دکتر عبّ دکتر روحانی، به یاد دارم دکتر برجیس،

ی بود. پذیرای ۀآمدند، پدرم همیشه با لبخند آمادکمک کردن به جاسب مییا و  ابرای سرکشی به احبّ

ر و د رفتندالله بود که هر دو در جوانی به طهران الله و حبیبهای هدایتپسر به نام پدرم دارای دو

ید توانچه می هر مان روشن شد،: چراغ خانهگفتآمدند، مادرم میمیبه جاسب ها هبا بچّکه ستان تاب

 ه کسانیرسید بمیکه هر مقدار میوه  توانید برای دوستانتان ببرید.هر مقدار می ها را مصرف نمایید،میوه

 دادند.که در جاسب میوه نداشتند، می

از دلیجان چندین سال نفت با تعدادی االغ  رست کرده بود.دی خانه دکوچکی در ورو ۀپدرم مغاز

در  و ا استفاده کنندگردسوز و المپداد تا جهت روشن کردن چراغ توری و ل آبادی میآورد و به اهمی

 سین ندارم؛: عبدالحگفتندای میگرفت. عدّهپول آن را میگرفتند، که مردم پول محصول خود را می پاییز

رفاه اهالی کروگان از کاشان نقل، نبات، زردچوبه، اشکال ندارد. در این مغازه به خاطر  :گفتاو می

ه ب ،ی وازلینآوردند و حتّ ی مییزی مثل کش شلوار، دستمال، شانه، قند و چایرحلوا، ارده و هر خرده

 کنند. پدرم ربیل به دست بگیرند و کاکردند که بتوانند ترکید، چرب میها میتدست رعیّ کهخاطر این

کس سیگاری نبود. مادرم روزی چند بار از اطاق مسکونی در آن زمان هیچ و با آوردن سیگار مخالف بود

مردم را راه ی کار کرد و با خوشرویمغازه را باز می آمد. در، میفاصله داشتمتر  144تا مغازه الاقل که 

 انداخت. می

پول  کس به عنوان قرض هر همیشه پول داشتیم. ،تبرکتی داشحساب بود و زندگی باپدرم چون خوش

لّت کرد. به همین عداد و هرگز مطالبه نمیالحسنه به او می، پدرم بدون بهره و به عنوان قرضخواستمی

کاشان و حومه و قم به تاجر معروف شده بود. کسی او را عبدالحسین یا یزدانی صدا  پدرم در جاسب،

مین که ه :گفتپدرم می ، تاجری کجا است؟بابا ما که چیزی به آن صورت نداریم :زد. ما گفتیمنمی
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 ،د تاجربگوین ، این از فضل خداست،شهری نمایمنوع و همتوانم خدمتی به هممحتاج خلق نیستم و می

د داننکه پدرم را در آن دهات و شهرها نشناسد. همه می بودکند. واقعاً کمتر کسی فرقی به حال ما نمی

 .نق، هم باایمااخالکنم. پدرم هم خوشگل بود، هم خوشه نباید تعریف البتّ ،که من دخترش هستم

ت کرد و اگر کسی غیبسخاوت بود. هرگز غیبت نمیدوست، باگذشت و بانوعهم قلب، مهربان،خوش

 خواهم بشنوم.نمی :گفتمی ،کردمی

برد و زهای اضافه را به دلیجان میل یا چیپدرم از کروگان ذغاکه های جاسب به یاد دارند قدیمی

 بهگردسوز و المپا و های توری آورد و جهت چراغخرید و به جاسب مینفت می جاو از آن فروختمی

ی به این که نه چیز کردندزیادی مردم را جمع  ۀعدّ 13281. در دلیجان در سال فروختمیهمه مردم 

ر مرگ ب جمعی او را باید کشت، خون او مباح است.امروز دستبابی باید فروخت و نه از او خرید، 

د و تا آخر عیوب گردیی پای او مکه حتّ  ام را له کردبیچاره بابی گفتند و مشت و لگد چندین نفر پدر

را  برد و اوئیس ژاندارمری دلیجان پدرم را بختانه رخوش ،لنگید. در آن لحظهداشت و میعمر مشکل 

جا تشریف در آنهم اکبر فروتن رفت و جناب علیدکتر برجیس شهید پدرم به منزل  کرد.روانه کاشانه 

و  ردکشجاع. دکتر او را معالجه  مردِ باید گفت به تو دید، گفت:وقتی وضع را آقای فروتن . داشت

  2.دادبرد و تحویل خانواده دی استاد احمد محمّهم های او را االغ نمود.به جاسب مراجعه پدرم 

لی نمود و پواز کتک خوردن پدرم بعد از دو سال، دکتر برجیس را که همیشه مردم را معالجه میبعد 

ها و اطراف هنوز هم ناراحت چنین عملی گرفت با چندین ضربات چاقو شهید نمودند. همۀ کاشانینمی

 هستند.

                                                           
نوشته شده بود، امّا چون در ادامه آمده که دو سال بعد از این واقعه دکتر برجیس کشته  1326. در متن اصلی 1

 باشد. 1328شد، این سال باید 
 شوهرخواهر آقای رضوانی بود. ،استاد احمد نجّار. 2
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 ، صورتکه الزم داریهر جنس  :گفتپناه به پدرم زده، آقای یزدانیدرم در قم در بازار قدم میروزی پ

در  هک پول اجناس را پرداخت کن. این کار تا زمانی ،یا هر وقت خواستی پاییزفرستم و برایت می بده،

رستاد فمی ،الزم داشت چه پدرم هر تاجر بزرگی در قم بود وپناه جاسب بودیم ادامه داشت. حاجی یزدان

درم همراه پنمود. چند بار ر تسویه حساب میبافروخت و هر چند وقت یکو پدرم به اهالی کروگان می

ای کاش همه حساب و  :گفتمیبه پدرم  ،روحش شاد ،پناهیزدانبه دکان او در قم رفتم و حاجی 

 های خوب همه جا بوده و هستند. کتابشان مانند تو تاجر باشد. همیشه آدم

درم پیشنهاد به پ ،یوسف ضرّابی که کلیمی بود و مسلمان و کلیمی دوست بود. بهاییپدرم در کاشان با 

داد. شب عید غیر از زد و مزد میلی جاسب قالی بزند. او را آورد و برای همه قالی میاکرد برای اه

مقدار زیادی برنج و شیرینی سال یکداد. ها نقل و برنج و شیرینی هم میبافبه قالی ،مزد عیدی

اتوبوس  ،در راه کروگان گذارند وشوفر که کرمجکانی بود، مید حمّمآقایوسف با پدرم داخل اتوبوس آقا

 ،پردشود. خود راننده به بیرون میخورد. اتوبوس له میشود و دو غلت میبه داخل قبرستان پرت می

ولی جان سالم به در بردند. در این حین  ،یوسف کمی زخمی شدند و سرشان شکسته بودا پدرم و آقاامّ

 ها از بین رفت.برنج و شیرینی

شد، پدر و مادرم لذّت میایی منزل ما همیشه فراوانی نعمت و برکت بود. در منزل ما هر کس پذیر

 خواند: گفتند: باز هم تشریف بیاورید، کلبۀ درویشی است. پدرم همیشه این شعر را میبردند و میمی

 آن نور خدا هستجا که صفا هست در در کلبۀ ما رونق اگر نیست صفا هست        آن

روزی اهالی ده آمدند و گفتند که پدرم باید کدخدا بشود. او به زور قبول نمود و چندین سال با مأمورین 

نمود. روزی یکی از اهالی به پدرم گفت: خوشا به حال ژاندارمری ارتباط داشت و مشکالت را حلّ می

ر ما رش گفت که پدتو که هم تاجر و هم کدخدا هستی! پدرم خندید و به او گفت: روزی پسری به پد

شویم؟ پدر گفت :پسرم هر وقت در ده یا آبادی کسی نباشد ما حتماً کدخدا چه موقع کدخدا می

شویم!، قرعه به نام من افتاد، امّا من کجا و کدخدایی و تاجری کجا؟ ولی خدا را شاکرم که چندین می
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حقّ آنهایی که به من حسودی بار مرا از مرگ زودرس از دست مردم شرور نجاتم داد و من همیشه در 

 یا بدی کردند، دعا کردم تا خداوند آنها را اهل کند.

الله رجبی و رضوانی در راه کاشان بودند که اتوبوس نگه داشت تا مسافرها کرد: سیفپدرم تعریف می

 هاییبرا پیاده نماید. برنامۀ کشتن مرا گذاشته بودند. مردم به مقابل اتوبوس هجوم آوردند و مرگ بر 

شوی. راننده مرد خوبی بود و درِ اتوبوس را از داخل بست گفتند که پیاده شو، چون امروز کشته میمی

. دالله رجبی از مرگ نجات دازد. خالصه پدرم را راننده به کمک سیفو گفت: کنار بروید و بوق می

ادی ت چه ایرلح و صفا و محبّدانم ص. من نمیدر هر زمانی بال و ستم برای پدرم و امثال ما فراوان بود

؟ وقتی جواب خداوند یگانه را چه خواهند داد کنند؟ها مشکل درست میر بعضی آدمدارد که آنقد

ت شود؟ گفتنی خیلی زیاد اسشناسد، چطور به خاطر عقیدۀ او حاضر به مرگش میکسی، کسی را نمی

ر شده تدیده صیقلی، امّا مانند آهن آبکه زیاد صدمه خوردگویم که با اینولی به اختصار از پدرم می

رود، امّا خوب است آدم به مرگ خدایی بمیرد، خالق خداوند است گفت: یک روز انسان میبود. می

 و باید به او راجع شویم.

به خاطر ازدواج و طالق و تعلیم  وجود داشت، بهاییدهات و شهرها که  ۀقبل از انقالب اسالمی در هم

 درمشد. پبیشتر بود، محفل تشکیل می بهایینفر  1جا که ، همهنوعخدمت به هم و تربیت روحانی و

ها انونشنحتّی در ک رفت.ای جاسب به تمام نقاط میبه نمایندگی از احبّو چندین سال رئیس محفل بود 

آخرین  بندۀ حقیر در جوار پدر،این مرد عاشق صادق بود.  .رفتبا پای پیاده یا با االغ یا با اتوبوس می

شا پذیرفتم. خوکردند، بنده میخانمی بودم که عضو محفل روحانی جاسب بودم. هر کاری که امر می

کردیم. در ضیافت و اعیاد اشعار و مناجات ها شرکت میآن روزها که همۀ احباب عاشقانه در جمع

هرگز دلی را نشکست و کسی را از در منزل خواندیم. از بزرگترها خیلی موارد را آموختیم. پدرم می

ها ام و به فامیلناامید برنگرداند. چهرۀ نورانی پدرم را در هنگام نماز و دعا و مناجات هرگز از یاد نبرده
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گویم: پدر و مادرها الگوی اوالد خود هستند. از آقای جمالی بزرگ و آقای رضوانی که یک عمر می

 ، متشکّرم.درس اخالق را از آنها آموختیم

ن امر بافتیم. همیکردیم و قالی میکمک می ۀ ما در کار خانه به مادر و پدرپدرم پنج دختر داشت که هم

 ،هقدسیّ ،لین خواهرمو نسبت به مردم مهربان باشند. اوّ نوازتا بیشتر مهمانکمک خوبی برای آنها بود 

همسر  ،تاجمی، عالمناصری و سوّ  اللههمسر فتح ،نقلی می،فکران بود. دوّالله خوشلطف همسر

که مواظب خودم پریچهر دی و آخرین همسر مرتضی محمّ ،مهرانگیز حسین نوروزی و چهارمی،غالم

قمصری ازدواج نمودم و  ۀبا آقای قادرزاد ،ا وقتی از جاسب آمدمپدر و مادر بودم و ازدواج نکردم. امّ

. دارممیشه یاد آن پدر و مادر فداکار و خوب را گرامی میهای مازیار و نادیا دارم. بنده هدو اوالد به نام

مؤمن و مهربان  زادورود پدرم در حدود یک صد نفرند که همه سالم، صالح، اآلن در ایران و خارج

 هستند. 

آن  لا مصیبت پدرم آخر عمر در جاسب و عاقل بودن و گذشت او و امتحان او در پیشگاه خدا و توکّ امّ

 ،که هر یک به جای خود ای بال و صدمات فراوان بودهدر ایران در هر گوش .و حقیقت پیرمرد به حقّ

ق را یم و حقایگودایا تو شاهدی که کالمی دروغ نمیکنم. خولی صدمه و بالیای جاسب را تعریف می

د داننو آشنا ب فامیل گویم تامی قدر صدمه دید و گذشت کرد،اش آنبه خاطر پدری که به خاطر عقیده

 عبدالحسین که بود؟

ها آمدند داخل کوچهمیو اینها ند هات واران و زر را تحریک کردای از دهعدّ در ده کروگان، اهالی

و  مال :گفتنددادند و میدیگر می هایفحشیا و  «یا مرگ یا مسلمان»  ،«بهاییمرگ بر »شعارهای 

دخترها را شبانه به طهران فرستادند.  ،وای به خاطر حفظ آبرناموس شما بر ما حالل است. عدّهو جان 

اه پدرم روز پیاپی انبار ک چند به خاطر مال کمی که داشتند، از ترس کتمان عقیده نمودند.ای قلیل عدّه

 که خانمشرا یدالله مهاجر جسد منزل آقای رضوانی را آتش زدند.  بو در (داماد ما)الله ناصری و فتح

 ها سنگ پرتاباز قبر در آوردند و آتش زدند. داخل تمام خانه ند،مسلمان بود ،فرهاد ،و پسر بزرگش
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را که خدمت پدرم آمد و  (اس نجّارفرزند استاد عبّ)دی کردند. خدا رحمت کند حاج حسین محمّمی

ودت و اگر نشوی خشو امشب بیا مسجد مسلمان که اند من مأمورم و معذور و گفته ،عبدالحسین :گفت

ند و تو را خواهند کشت. دانگی نمایی و خون تو را مباح میگذارند در این ده دیگر زندنمی دانی ومی

تر اند و خون من از خون آنها رنگینتعداد زیادی را کشته ، من را ترسی نیست،بکشند :پدرم گفت

الت پس بیا شبانه تا به دنب ،تو مرد خوبی هستی و همه تو را دوست دارند :نیست. حاج حسین گفت

به کاشان یا طهران برو. خدا رحمت کند او را که در جوانی سکته کرد و مرد. مادر و پدرم  ،اندنیامده

نراق این  ۀو از جادّ کردکردند. پدرم با لباس کار دست خالی خانه را ترک او دعا می همیشه در حقّ 

حسین غالم و بنده را چند روز قبلمادرم چون مادرم کمی مریض بود، ه . البتّ آمدساله به تهران  8۵پیرمرد 

ی دانتو می ،ای خدا :گفتو کنان آمد ، داغون و گریهمریض این پیرمردنوروزی به طهران آورده بود. 

الله عمتنل منزل عموو تو پشت و پناهم بودی. پدرم اوّ ا نداشتم و یاد تو امیدم بودههرگز جز تو کسی ر

 آورد تا از عالم رفت.مادرم همیشه جاسب را به یاد می. و بعد منزل مصطفی یزدانی اسکان گرفت

ق تعلّ بود کهدر منزل ما بیش از صد کیلو مس، ده دست رختخواب و پتو و فرش و سماور زغالی روسی 

 از گندم و جو و گردو و بادام میلیون قیمت دارد. تمام انبارهای خانه پر ۵داشت و شاید اآلن به جلسات 

ای بود. پدرم پر کاهی را نتوانست با خود بیاورد. برای مادر و پدرم زندگی سادهو مغازه مملو از جنس 

فراهم کردیم. پدر و مادرم خیلی بزرگوار بودند که هرگز نفرین بر کسی نکردند. مادرم از این عالم رفت 

ن تا آخری تابناک نورانی کردیم. آن چهرۀداری میو پدرم تنها ماند. اواخر عمر او، او را به نوبت نگه

 دارند؟ ، چه فرقیکه همه چیز را گذاشتم ، با منی که مال مرا غصب کردند و بردند: آنهایگفتنفس می

که مال و اموالم را در راه دین از ولی بنده به خاطر این ؟خوریممگر همه بیشتر از یک بشقاب غذا می

آورند که این مال عبدالحسین و د میچه استفاده کنند به یا ناراحت نیستم و آنها از هر ،امدست داده

 اگر وجدانی در کار باشد. ،کشندگونه عذاب میزنش هست و این
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ه گفت (شوهر مهری)ولی داماد آقا حسین نصراللهی  ،خواهیمخدایا تو شاهدی که ما بد کسی را نمی

 ۀآنها باعث شد که یک عمر از بچّ آهِ رضا صادقی دادند،به پدرم علی ناحقّبه عبدالحسین را  ۀخان :بود

ت بگیرد که عمر او کفاف نداد و دیناری رضا خواسته بود از پدرم حاللیّداری کنم. خود علیفلج نگه

فا کدام و، ولی به هیچای از مال ما یک شبه تاجر شدندهها به کسی وفا نکرد. شاید یک عدّاین مال

نه مال  خواهی باید از خدا بخواهی،چه میقدار مال یا هر کند. هر منکرد و به وارث آنها هم وفا نمی

این غاصبین دعا کنید که دیگر از این  در حقّ  ،های زنده در نقاط عالمفامیل ایمردم را بخواهی. پس 

ی اگر آسمان سقف ای حتّ کسی را آواره نکنند. هیچ بنده و مال کسی را نخورند نند،اشتباهات نک

به  باشی ن و دینی کهییدار همه است. به هر آانده است و خداوند یاور و نگهخانه نمبی ،منزلش باشد

 خواند:فکر حالل و حرام بود. همیشه می باید :قول پدرم

 یور به شیدایــم مشهـــعال ۀــو اندر هم         ه و سوداییـم از تو سرگشتــق منــای عش

 یر دانایــر دفتـودم ســش اگر بــزین پی         ونان از نـام مـن آغـازندــــمجن ــۀدر نـامـ

 یو تو نای نایم من، مناز تو خروش ای         وش منــایه جــسرم ،فـروش منای بـاده

 اییــاله تو جان مسیحـد ســص ردۀـمن م        در من نفسی دردم ،ام خواهیگر زندگی

 ،عبدالحسین خودش را به دست تقدیر الهی سپرده است. این عزیز دل و جان، پدر مهربان :گفتمی

بسیار نورانی به سوی پروردگار  ۀبا چهر در کرج در اثر کهولت سنّ  ،ای الهیگزار احبّخادم خدمت

سم جه گر چو  سه گردید. پدر ما هرگز نمردهعالمیان پرواز نمود و روح ملکوتی او همراز با طلعات مقدّ

ن دف ۀکس اجازدر کرج به هیچ گشای ما است. در زمان صعودش، ولی روحش مشکلعنصری او رفت

که اجازه دادند جسدش را تا این ،روز جسم عنصری این عزیز در سردخانه بود 1دادند و در حدود نمی

 نیززامبورگ لوک در طهران جهت یادبود گرفته شد و در ایجلسه رند.سلمان به خاک بسپادر گلستان بابا

ای که در خور شأن او بود، تشکیل دادند. شرح حال آبرومندانه ۀجلس (او )نوۀسهیل ناصری و عصمت 
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تواند چگونه میکه انسان گشتند او به زبان فارسی و فرانسوی خوانده شد و جمع حاضران متعجّب 

 قدم و در مقابل بالیا مقاوم باشد.این حدّ ثابت  در

ین منزل عبدالحس :دگویمی ،گذردمی ،هرکس که از جلو منزل ما که روزی بروبیایی داشتعزیزان اآلن 

درخت  ،کردند و به جای آن ساختمانما را خراب می ۀکه خان رضا صادقی زمانییزدانی است. علی

احب دانی صتو که می ،این خانه را خراب نکن :کاشت، حاجی رضا رمضانی به او گفته بودفندق می

یا در آ ،ظلم و ستم به ما روا داشتند ای از آن استفاده کرد؟ کسانی کهرّهرضا صادقی ذآیا علی .دارد

 شان بدانند کار بد، بد است. خداوند آنها را ببخشد و اوالد عالم بعد جوابی دارند بدهند؟ امیدوارم

 شاید صبح با ماشین بروند و شب برگردند و ،اگر هم هوس کند .تپدهر جاسبی قلبش برای جاسب می

ب ای به جاسی نخواستند ما دیگر لحظهحتّ  های عزیزشهریبه یاد جاسب قدیم افسوس بخورند. هم

ق خل ۀگری شد و همکه جاسب شهر گردشغافل از این ،ای از آب آن نقاط را بخوریمبرگردیم و قطره

جا محلّ زندگی ما گویند ایننظیر به آنها میصالح و بیکنند و افرادی جا رفت و آمد میجهان به آن

 بوده است و حاال محرومیم. 

رده حروم نککدام از ما را از فیضش میدالله فوق ایدیهم. دست خدا باالترین دستهاست. خداوند هیچ

عالم صلح و آرامش و برادری و برابری  ۀبلکه در هم ،یم که نه در جاسباست و همه دست بر دعای

 بالخصوص وطن ،دنیا را زیبا خلق کرده است ۀاشد و همه در آسایش کامل زندگی کنند. خداوند همب

 بیند.جا را میهرکس وطن خود و زادگاهش را دوست دارد و تا آخر عمر خواب آن .ما را

 هببرو و این آب را  :ای از آب فرات را به کالغی داد و امر کردروزی حضرت سلیمان قطره :گویندمی

 ۀبریز و پیش من برگرد. کالغ مدّتی گشت و هر بچّ ،ها استپرنده ۀای که زیباتر از همپرنده ۀدهان بچّ

ه های خودش کهخود رفت و آن آب فرات را در دهان بچّ ۀبه باالی آشیان ، نپسندید.دیدکه ای را پرنده

ه دهان کالغ عزیز ب :به قول خودش بدون گوش و پر بودند، ریخت و برگشت. حضرت سلیمان پرسید

 ؟قرقاول : خیر،گفت ؟کبک : خیر،گفت ؟کبوتر : خیر،گفت ؟بلبل : خیر،طوطی ریختی؟ گفت بچّۀ
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 :فتگکالغ  تر و زیباتر بود؟ۀ آنها خوشگلای بود که از همزود بگو چه پرنده :خیر. گفت :گفت

 ای هست؟هم پرندهتر های تو زشتهمگر از بچّ :های خودم. حضرت سلیمان خندید و گفتهبچّ

ست و اچون زادگاه ما  ،ترین از هر نظر استترین، پر برکتما زیباترین، قشنگعزیزان، جاسب از نظر 

یم و صدای و دمن و کوه و چمن جاسب را دیدچشم باز کردیم دشت  هزاران خاطره در آن داریم.

 ،چه داشتیم هر رم و نرم بود.شنیدیم. جمعمان همیشه جمع و منزلمان گها و آبشارهای جاسب را پرنده

 یم. کش بودحالل بود و همه زحمت

ها ها را شاد کن. یاد عبدالحسین یزدانی و دوستانش همیشه در دلو دل کس را آواره نفرماخدایا هیچ

 .ثبت شده است. روحشان را شاد بگردان
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 سیّد جمال غفّاری

 

متولّد  1284، در یکی از روستاهای کاشان در سال (ارسیّد غفّ)پسر  فرزند سیّد محمودسیّد جمال غفاری 

ه خود ک به طوریو گردید. سرگذشت عجیبی است 

سیّد محمود  اند،ای جاسب تعریف کردهو احبّ وا

دل و جرأت و مؤمن بوده هیکل، باقویمردی 

یک مغازۀ  ،کروگان جاسبپایین  ۀاست. در محلّ

اداره  جا راۀ حدّادی آنکه طایفآهنگری بود 

کردند. وقتی سیّد محمود از مقابل آهنگری می

هند دکنند به او فحش می، شروع میهکردعبور می

 ،دهیدبه کسی که فحش می زیرا ،سات کسی ندهیدحیا کنید و فحش به مقدّ  :گویدو او هم به آنها می

شناسید که به او نه کسی را می ،العی داریدنه اطّشما که اصالً  او دودمان شما را به باد خواهد داد،

ها چند نفر آن ولی او به حدّی قوی بود که از پس ،کنندید. آنها به او حمله مییگوناسزا می و فحش

گذاشتند. پس از این ها را در کند میبهاییکردند و پای ها کند و زنجیر درست میآید. حدّادیمیبر

اال د. سیّد محمود در دشت بد محمود را هر طور شده به قتل برساننکه سیّ گیرندشب تصمیم می ،ماجرا

کشتن  تی عظیم قصدفرار کن چون جمعیّ  :دهندکرد. به او خبر میا داس بزرگی که داشت درو گندم میب

دار من است و هیچ کاری حضرت اعلی نگه :گویدمیسیّد محمود  تو را دارند و زنده نخواهی ماند.

ه او را ک در حالی ،تر نیستی: تو که از خود حضرت اعلی قویگویندد انجام دهند. به او میتوانننمی

ب را رود و شخسته و تشنه و گرسنه از گُدار یونجه به طرف مشهد قالی می او هم مجبوراًشهید کردند. 

 کنند. گردند او را پیدا نمیها هر کجا را میماند و جاسبیجا میدر آن

 آقا جمال غفاری و عصمت یزدانی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/585433660-orig_orig.jpg
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و چون شب بوده و راه رود ها باال میاز کوه و درّه ،حق ولی عاشق جرّد قوی و برومنداین جوان م

ح که بیدار . صبه استاو فقط داس دروچینی بود ۀو اثاثی باالپوشماند. می یدر جای توانسته برود،نمی

ها از آنچینند. بیند پیرمردی و همسرش درو میدر بیابان ده می کند.ف دهی حرکت میشود، به طرمی

 ای ماهر بودهکند. به اندازهشروع به دروچینی میاو دهند و ی میایبه او نان و آب و چ ،خدا خواسته

 برند وآید و شب او را به خانه میکند. این خانواده از او خوششان میسه کارگر درو می ۀکه به انداز

هم اهالی را  ، درو بقیّۀشودگذارند. دروهای این مرد که تمام میشام اطاقی در اختیار او می بعد از

 نهایت عاشق حسن رفتار وبی ،دهند. این زن و شوهر که پسری نداشتندچیند و مزد خوبی به او میمی

 ،اشبه خاطر عقیده است و بهایی فهمند کهپرسند، میماجرا را که از او میشوند. اخالق و زندگی او می

ر ما خواهی باش، تو پسچه می هر :گویندجانش را برداشته و فرار را بر قرار ترجیح داده است. به او می

ا خواندن د محمود بشوند. سیّکنند و با او فامیل میهستی. بعد از چند ماه دختر خود را به او پیشنهاد می

گردد و تنی اش محبوب قلوب میش و اخالق پسندیدهمناجات و راز و نیاز با خدای خوی نماز، دعا،

اکبر نامی بود ز آنها علیآورند که یکی ابه امر جمال مبارک ایمان می ،یعنی ون ،چند از افراد آن ده

ای در طایفه اینک د که( بوب یزدانیفرزند مسیّ )شوهر اقدس یزدانی اری و پدراحمد غفّخانم که پدر

 د.هستن یهای خوبمؤمن صد نفر وحدود یک

ند شدند که او کجاست، به کسی نگفته سیّد محمود چند سال از او خبری نداشتند و وقتی متوجّ ۀخانواد

های سیّده نساء، سلطان، دختر و یک پسر به نام ۱ت کنند. سیّد محمود صاحب که دوباره او را اذیّ

 س روحانید، محفل مقدّشاسب بهتر که وقتی وضع و اوضاع ج گردید و جمالجونی خورشید، خانم

 شتگجاسب با قدوم این عزیزان جشن و سروری برپا در . نمودای را مأمور به بازگشت آنها جاسب عدّه

 ردۀ بکری را فتح کاوالً نقط ،. چند سال که متواری بودجرأت جسارت به آنها را نداشتو دیگر کسی 

خداپرست است، عبادت دارد، باید سالم،  بهاییکرد که و با اعمال خود ثابت  نمودای را تبلیغ و عدّه

بذر بسیار خوبی در آن سیّد محمود . قدم گرددجو باشد و در هر کار خیر پیشصلح مهربان و صالح،
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کرد و زحمت تی اوالد و همسر شروع به رعیّ  4دستی و کاشت و وقتی به جاسب آمد، با تهیسامان 

جونی سلطان و خانمه نساء و خانمکس سیّد صالح و خوبی تحویل اجتماع داد. هر بسیار کشید و اوالد

 1.کندانی آنها را هرگز فراموش نمینور ۀچهر ،یاد دارده را ب

وان . این جلع بودمؤمن و مطّ  و مانند پدر قوی، باشخصیّت، جمال بود. او دلیر و برومندصحبت از آقا

الله الله و سیفهیکل ذبیحهم ، ازدواج نمود. آقاجمالتقیددختر محمّ ،ماهرختیپ با تنومند و خوش

به دنیا  جمال در غریبیکه آقانشینی داشتند و با اینزندگی بسیار دلاین دو بود.  (برادر خانمش)مهاجر 

 ۀشمای بود که به سرچبلوغ و عالم عرفان رسیده بود، در جاسب مانند تشنه آمد و دور از فامیل به سنّ

 هردر حدّ توانش خلق جاسب مهربان بود و  ۀو به هم دست پیدا کرده باشد. خادم احباب آب زالل

گاه  و مانند پدر از جوانی چوپانی کردهداد. در انجام می بهاییکاری برای مسلمان و  علوم کشاورزی آ

 ۀا آوارد که پدر مری که زنده بودند، گالیه نکرهایادیهرگز به حدّ کرد،بود. وقتی در جاسب زندگی می

 مهربانی بهتر از دشمنی است. :گفتو می ، بلکه با همه رفیق و شفیق بودکوه و صحرا کردید

د و احمد محمّ پسر گردید. اوالد او معصومه، طاهره، 2دختر و  2اری دارای چهار فرزند، غفّجمال 

دست تقدیر و سرنوشت چنین رقم خورد  ،بعد از چند سال زندگانی ند.بودند که هر یک شرح حالی دار

گرفت. او با چهار و رنج و غم وجود این مرد را فرا که همسر مهرپرور او به ملکوت ابهی صعود نمود

 روحانی به او سداری کند یا کشاورزی نماید. محفل مقدّهدانست چگونه بچّاوالد کوچک ماند و نمی

ین اکه واقعاً دختری شایسته و الیق  (ه یزدانی و عزّت)فرزند اسداللعصمت یزدانی  پیشنهاد کردند با

و طعم یتیمی را کشیده بود، ده که در جوانی پدر خود را از دست دا اسم بود، ازدواج نماید. عصمت

بساط شادی و سرور  ه های مانند شیر شد وولی این مرد شجاع یاور همسر و بچّ ،مادر چهار اوالد گردید

 نظیرعقل و درایت داشت که با وحدتی بی ت، علم،ابهّ ه کرد. چنان جذبه،رفاه را برای همه آماد و

                                                           
راللهی نص. سلطان همسر عزیزالله شد. سیّده نساء همسر سیّد مصطفی بود و بعد از فوت او، همسر سیّد عبّاس 1

 جونی هم همسر سیّد حسن مسعودی بود.گشت. خانم
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هر  دختر گردید که ۱پسر و  3صاحب  مسر دوّماز هآقاجمال . زندگی کرد و مشهور عام و خاص شد

محمود، مهدی، یوسف، ماهرخ، آغابیگم، اشرف و از این ازدواج او  یک شمع انجمن هستند. اوالد

ۀ دنیا قار ۵نفر در  1۵4ن خاندان او بیش از اوالد خدا به او عنایت فرمود و اآل 11که جمعاً هستند شریفه 

 ال و باعث افتخار جاسب و اقوام هستند.فعّ کنند و همه مؤمن، موقن،می زندگی

ان کروگان داشت که بسیار بزرگ و در زم ۀروبروی حسینیّ ،اری منزلی دو طبقه پشت آب انبارجناب غفّ

ه ب ،زیادند اامرالله امر فرمودند که در مکانی که احبّ که حضرت ولیّ یار عالی بود. زمانیخود بس

 مایند، سیّد عبدالله ناشری وو بیان خود ابالغ امر ناف و اکناف بروند و با اعمال مهاجرت در اطر

رون عشق در د یک گفتند.اری عاشقانه خانه و زندگی را رها نمودند و دستور موالی خود را لبّجمال غفّ

ازدواج  جناب غفّاری ، معصومه و طاهره هر انسان مؤمنی است نه به لفظ و کالم. قبل از مهاجرتِ

و احمد نوجوان هم نزد آنها رفته و در طهران مشغول کار  و در طهران ساکن بودند و محمود نموده

  گردیدند.

نمود ه میبیل دست کرد.بندی میتجربی بود و شکسته در جاسب کشاورزی نمونه و دکتر اریجناب غفّ

مام کرد و با تی میایمالید و بنّخشت می دانست.می ،یکرد و هرکاری که بگویاالغ نعل میو قاطر و 

 م هم وفادار، نجیب، سازگار،ل او نمونه و همسر دوّی شانس هم داشت. همسر اوّدهای خدادااین حسن

ترم را دخ :گفت (مادر خانمش) تعزّ قتی تصمیم گرفت به مهاجرت برود،ومطیع و فرمانبردار بود. 

رهای دین وسعادت نصیب ما و دخترت شد که یکی از دست :بری؟ آقا جمال گفتکجا و به غریبی می

 حضرت بهاءالله پشت و پناهت.  :ما دعا کن. او گفت پس شاد باش و در حقّ ،کنیم را اجرا
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پدر شکوه شکوهی )خان شکوهی ۀ ساوه که مالک آن دکتر مهدینک جادّلین بار از جاسب به همدااوّ

ت معیّ . جخان گردیددکتر مهدی ۀو مباشر و همه کار شدندو مشغول کار  رفتندبود، به مهاجرت  (1وارانی

سال  8به مدّت و  رفتندنزدیک آبیک طهران مهاجرت  ،خواجهشد، طبق دستور به سفرجا که کامل آن

. خاص و عام گشتخدمت به مردم و ابالغ کلمه نمود و محبوب  ،در توان داشتچه این مرد  هر

 زیادی را جاانداخت ۀدست و پاهای شکست روستا بود. کارهای خیر او معروف و مشهور در چند آبادی و

ر تر بودند و فکۀ مردم آن روزها سادهزدند. همبند صدا مید بابی شکستهسیّو دیناری نگرفت. او را 

 ها صاف بود. ودند. تجماّلت در کار نبود و قلبت بنانی و محبّلقمه

گفت: زمانی که اری میجناب غفّ

ل خودش اوّ ،کندانسان خدمتی می

اد شی را دلخدایبرد که بندهت میلذّ

المثل و کرده است. او ضرب

های امری و غیر امری بسیار داستان

دانست و هر زمان که تعدادی از می

اهالی در منزل او بودند، برایشان 

های کرد. این تعریفتعریف می

قول  همثمر ثمر بود و ببسیار ها قدیمی

 ،الله علیهرحمت ،سیّد رضای جمالی

 ۀها بهتر از صدها برنامآن داستان

                                                           
ت نوشت. مشارالیها تربی دکتر آزمایشگاه سازمان آب طهران و بسیار باشخصیّت بود و کتابی در بارۀ تعلیم و . شکوه1

اج نمودند، جمع رسازی و اخمحمود مجذوب )عضو محفل ملّی که شهید گشت( بود. وقتی او را پاک همسر
 رای او گریه کردند که چرا خانمی به این درستی باید اخراج شود. کثیری ب

 آبادمحفل روحانی قاسماوّلین 
 جمال الله مهاجر،الله ناصری، حبیباز راست نشسته: ذبیح

ناصر مسعودی، از راست ایستاده:  .الله فروغیقدرت و اریغفّ
سّید  و رضا عبدیدی، غالمالله ناشری، سّید احمد محمّ فضل

 حسن مسعودی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/mahfel-jasb-4-orig_orig.jpg
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انواده خفاق جناب غفاری به اتّ ،تکراری تلویزیون و رادیو بود. بعد از هفت سال خدمت شبانه روزی

 الله ناصری،بود، رفت و همسایه و رفیقِ شفیق ذبیح مهاجر ق به عبداللهآباد خشکه که متعلّبه قاسم

  و عضو محفل روحانی آن سامان گردید. الله فروغیله مهاجر و قدرتالحبیب

ب مراجعه کننده داشت. مرتّ گویند ،میدکتر صلواتی هر دکتری که در طهران  منزل او مانند مطبّ

ند، همه ان کتوانست زایمنمیکه زنی حتّی و یا  ندی که بدنشان کورک داشت، چشم درد داشتهایمریض

یخ همیشه ی که تارحال چنین مردانه ب پذیرفت. خوشاداشتی به مال دنیا مییا چشم را بدون دیناری پول

 شان را زنده نگه خواهد داشت. یاد و خاطره

ش اوالد بزرگ 13۱4فانه در سال ولی متأسّ ،هر شهر و روستا تأیید شامل حالش گردیداری در جناب غفّ

ار به ولی این بزرگو ند،یدردعزادار گ ایر تصادف به ملکوت ابهی صعود که طایفهدر اث ،دمحمّ به نام

اید راضی به رضای پروردگار خدا بود و خودش هم او را برد و ب ۀداد که این هدیی قلب میهمه تسلّ 

. بزرگ است هایشهخدای همسر جوان او و بچّ :گفتمی ؟چه کند او کند ما چه توانیم کرد هر باشیم،

 :فتگمی خواند،هر زمان دعا و مناجات با صوت بلند میینی داشت. نشدلبسیار اری صدای جناب غفّ

 د، زهرامحمّ همسر دار آنهاست.ها موالی مهربان و شفوقی دارند و خدای بزرگ حافظ و نگههاین بچّ

 فاق گردیدند. پسر او مهرداد،آ ۀا چنان سر و سامان داد که شهرر که با کفایت و شجاعت این اوالد بود

بی که میلیاردها امالک او در طهران و اطراف مصادره دختر تیمسار مقرّ مهندس و خلبان است و همسرش

و عضو محفل ملّی ایران بود. یکی از دخترهای او به  های او ساخته شدویال در ملکگردید و هزاران 

همسر دکتر استقامت است و همگی در استرالیا و  ،معروفی است و مینا دیگر دختر او پزشک ،نام مهناز

ما  :گفتمی ،یوسف گردند. عموی آخر این عزیزان،آمریکا قائم به خدمت و از بزرگواران محسوب می

 ولی افتخار ما و پدرم هستند. ،ریمکه فیض زیارت آنها را ندا

ال و سی سال در فرودگاه فعّ ب،مؤدّ سخن، جمال غفّاری به نام احمد، مانند پدر خوش مین پسرِدوّ

و زندگی خود را وقف تربیت اوالد و مانند همه شاکر بود شد سازی در اوایل انقالب پاک کارمند بود.
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محمود  دسیّ ۀوسیله که در ون ب بود دیاکبر محمّ دی، دختر علیآفاق محمّ و جامعه نمود. همسرش به نام

کامران، بهروز، بهزاد، های به نامخوان و مؤمن درس پسر باهوش، ۵هم صاحب  ایمان آورده بود. احمد

 نامش ناهید یزدانی آبادی و همسر بهروزبیز و بهنام شد. همسرِ کامران نامش رضوان حسینی نجفمکا

بعد از انقالب آقا احمد  اوالداهل خوی است. کامبیز و همسر  اندییآمریکاو بهنام بهزاد همسر  است.

ران و عراق، او و خانم و بعد از اتمام جنگ ایو یکی پس از دیگری به خارج جهت تحصیل رفتند 

داری حد و خوب از مادرشان نگهش متّاحمد در آمریکا صعود نمود و اوالد بقیّه رفتند.نزد نیز آخر  اوالد

 نمایند. می

ؤمن و او بسیار م بود. ترین زنترین، زیباترین و وجیهتشخصیّ ، بااری، معصومهغفّ دختران جمال از

 ایه. وقتی در جلسشدسرشار از عشق می دیدرا می ایا احبّ که فامیل دوست بود. زمانیمهربان و فامیل

ن زمان بینم. در آبرم فامیل و احباب را میلذّت می :گفتلین نفر بود که می، اوّ ندها جمع بودجاسبی

های متناسب داشتند و ما از ی بلند و هیکلقدها ، همههااریها، غفّها، یزدانیا، مهاجریهروحانی

 ،ی بود که کسی در خواب هم نخواهد دید و حیفسرور می آمدیم. چه روزهای  دیدن هر یک به وجد و

بیشتر  وحدت تر وه روزهای روشنالبتّ ،طور خواهد بودم همیشه همینیکردندانستیم. فکر میرا ام قدر ایّ

دواج ۀ ازد کریمی که بسیار عزیز و نازنین بود، ازدواج نمود و ثمرمحمّ با معصومه هم پیش خواهد آمد.

. اج نمودندری گردید و دانش و شکوفه هم در خارج ازدوهمسر آقای نیّکه وحیده  د، یکیشاو سه اوالد 

آباد طهران آنها بهترین خانه را در یوسف ادرکه پدر و میکی پس از دیگری به خارج رفتند و با این اوالد

مودند. دیگری صعود ن ن یکی پس ازتا زمانی که والدی ،داشتند، جهت تحصیل رفتند و دیگر نیامدند

ها را با لبخند و آغوش باز د. تمام فامیلنوازی بوهمیشه مرکز درس اخالق و مهمان منزل معصومه

همه دعوتش  ،آمدلبی پاک داشت. هر زمان به جاسب میتابناک و نورانی و ق ایهپذیرفت و چهرمی

گفت می را که از پدر شنیده بود،ی هایکردند. داستانهای شیرین او گوش میدند و به نصیحتنمومی

، تعداد زیادی ارامنه زندگی او ارامنه بسیار بود و وقتی او صعود نمود بردند. در محلّ و مردم لذّت می
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های او تها و محبّدردی کردند و از نیکیو احساس هم و همسرش شرکتو مسلمان در مراسم او 

های جاسبی را شوهر دهد و اند و عشق او این بود که جوانصحبت نمودند. چنین افرادی همیشه زنده

 ق هم بود.یا زن بگیرند و موفّ

های دختر به نام 2پسر و  2الله مهاجر ازدواج نمود و صاحب لطف ، بااری، طاهرهدختر دیگر جناب غفّ

شینی نو صدای دل اری بردهارث از پدربزرگش آقای غفّ پرویز، مهرویز، شهین و پروین گردید. پرویز

روف و مع ران و خارج بسیار اجراء نمودههای موسیقی در ایخواند و برنامهدارد و بسیار زیبا مناجات می

سیار که ب چند اوالد هستند و پروین د و هر یک دارایناست. شهین و مهرویز صعود نمود و مشهور

 . استدر قید حیات  سواد و مؤمن است،دانشمند، با

میلیارد  1ن خرید که اآل ۱3 – ۱2در سال دو هزار تومان  دیاری را حاج غضنفر محمّجناب غفّ ۀخان

 .ارزش دارد

 یم. اری نیز بگوجمال غفّ و اما در مورد اوالد عصمت

در جوانی تا بعد از سربازی در خدمت پدر و مادر بود و شغل  بود، 1312د که متولّ لین اوالد، محمود،اوّ

ه ایران ب ۀ تلویزیون ایران که حبیب ثابتلین رانندیک گرفت و اوّ  ۀپای ۀگواهینام داد.کشاورزی انجام می

ر داشت. کا و ها، مهندسین و مشاورین سرول برنامه. چند سال با گویندگان اخبار، مسؤآورده بود، گردید

با  به حدّی آرام و پوشید. همیشه آراسته بود.های شیک میهم باید لباس تیپ و زیبا بود وهم خوش

رالحیات به والدین تا آخ تبرد با او مؤانس و دوست باشد. نسبت میکرد که انسان لذّلبخند صحبت می

را مساوی دوست داشت و یار  تنی ان و خواهران تنی و غیربرادر تمام گذاشت. ها سنگِ به قول جاسبی

ر هر کدام از د :به ایشان پیشنهاد کرد از ثابت گرفت، ثابتتلویزیون را  ،و یاور آنها بود. وقتی دولت

ا او نپذیرفت. تعدادی از مهندسین امّ .خواه خود را انتخاب کنبیا و شغل دل ،خواهیها که میشرکت

جا آندر کرده و خوبی تحصیل ستاندومحمود  بودند و چون بهاییو مدیر عامل سازمان آب طهران 

به حدّی همیشه آرایش سر و درخشانی بود و  ۀکار ستار در سازمان آب کارمند گردید. در محلّ داشت،
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یت را کجا هاروی و لباسگفتند: کجا آرایشگاه میکه به او می بود هایش شیکو لباسمرتّب  صورتش

 منش وبه قدری بزرگکرد. نشین صحبت میآرام و دل و ی برخوردار بوددوزی؟ از اخالق نیکویمی

بردار کوچک خداوند و خادمی مطیع و فرمان ۀکوچک شما هستم و بند ،بنده :گفتخاکی بود که می

به  ،اری بوداست و چون نام او سیّد محمود غفّ بهاییدانستند که او های کار همیشه میهستم. در محل

ت که به هم ارثی اساین ،ولی بنده کوچک همه هستم گفت:. او مید یعنی آقا و بزرگوارسیّ :گفتنداو می

 ید از زمان پیغمبر و حضرت علی و امام حسین و امام حسن صلّبدانید سیّ ،ولی عزیزان بنده رسیده،

ر و دنیا را به نور خود منوّ ن طلعات پاک و معصومای شده ورود آنها اطالق می و به زاد م،الله علیه

سیّد هاشمی و  دی هم انواع و اقسام دارد: سیّد علوی، سیّد حسنی، سیّد حسینی،سیّ ،روشن نمودند

شهامت و شجاعت و  ای هم به بندۀ ناقابل رسیده و امیدوارم قابل آن باشم وهذرّ ،یسیّد طباطبای

همه  هالبتّ  ابت را از امام حسن یاد بگیرم،و نجت استقامت را از حضرت علی و امام حسین و مظلومیّ 

ز آنها حال کسی که اه ب مظلوم بودند و تا دنیا دنیاست نام این عزیزان در دنیا بلند خواهد بود و خوشا

 راه ایمان و استقامت را یاد بگیرد.

ندگی زکرد و کمک در اوقات فراغت کار می به عنوان تاکسی، بیلی داشت که از آناری اتومغفّ محمود

مهربان و دریای فضل و کماالت و اخالق بودند. او  یزان دل و جان الگوی زمان، مؤمن،بود. این عز

تاریان از مهاجرین و مؤمنین ه مخروحیّ با شمرد. محمودولی خود را بسیار کوچک می ،مرد بزرگی بود

 هالله بر روی این دختر نهادامر ه را به خاطر نام حرم حضرت ولیّنام روحیّآباد قدس ازدواج نمود. خادم

ن و اایم . هدف این زن و مرد تربیت اوالد به دین،های عالی داشته باشد و داردبودند که او هم صفت

ین کاری و کمک را در مورد والدبود، نهایت هم ل عصمتمحمود اوالد اوّ خدمت به اجتماع بود. چون

از  ایبه اندازهآنها گذاشت و نیز میخانمش  ۀدنهایت احترام را به خانوا و خواهر و برادرها داشت.

ش از دختر برادر (پسر آقا سیّد رضی)احمد مسعودی  که تاجاسب و جاسبی و این داماد راضی بودند 
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ت کش و درسچون آنها همه دیندار و زحمت ،پس معطّل نکنید ،جاسبی است گفت:، کردخواستگاری 

 ظیر بوده و هستند. نخانوادۀ مختاریان بی ه کلّند. البتّهست

ا های سعید، سهیال، سیمین و ندتر و یک پسر به نامسه دخبه محمود و روحیّه خداوند تبارک و تعالی 

آباد بزرگوارش در قاسم تحصیالت خود را به پایان رسانید و پدر عنایت فرمود. پسرشان سعید که

نماید. این جوان برومند و غیور با دختر ی خود اداره جا را با راهنمایکارگاهی درست کرد که پسرش آن

اسباب افتخار فامیل هستند. و  ، ازدواج نمود و بسیار زوجی خوشبختاریمژده غفّ ،عموی خود

دختران، سهیال همسر فرامرز معصومیان، سیمین همسر فرید یزدانی و ندا هم همسر بیژن مصطفوی 

بند م به نوع بشرند و به ریشه و اصل خود پایق و خادهمگی چه در ایران و چه در کانادا موفّ گردید.

 انداز بوده و هست. ۀ پدر و مادر در گوش آنها طنینهستند و نصایح مشفقان

و  یبهایمسلمان و  گذاشت.به طریقی سر کار می کجا بیکار بود، هررا که در کس  هر محمود غفّاری

را  ، اورسیدفراکه تگی این بزرگوار زمان بازنشس .ها را طبق دستور موالیش دوست داشتانسان ۀهم

ی همان ؟ او گفت:اری دین شما چیستجناب غفّ :ال نمودندۀ همکاران خواستند و از او سؤمانند بقیّ

یف ح :ام اخراج کنید. گفتندخواهید بنده را به خاطر عقیدهکه به خاطرش من را احضار کردید و می

ز پدرم حیف ا ،عزیزان :است، تو و دوستانت را همه دوست دارند، کتمان کنید و سر کار بمانید. گفت

د سازی او اردیبهشت ماه بومنزل او فرستادند. پاک بهازی را سپاک ۀکه رفت. خداحافظی نموده و ورق

 م،: ما باید شاکر باشیگفتها میسازی شدههمکاران و پاک ۀو شروع کرد با پسرش کار نمود و به هم

 یم. باید دستور موالیمان را اجرافروختشدیم و روزی خود را به چندرغازی میما نباید کارمند می

 .رفت، برنده شد کس دنبال دستور حقّ کردیم و هرکردیم و صناعت، زراعت و قناعت پیشه میمی

سوخت بود. دلش برای همه می و قلبش پاک اسبسیار حسّ زیرا ،کمی ناراحتی قلبی گرفت آقامحمود

که  این بود کالمشدانست و همیشه تکیهرا از خود میو مهر همه در قلب نازنین او جا گرفته بود. همه 

همه چیز را برای خود نخواهید و همه  همه کس و همه چیز را زیبا ببینید،کس زشت و بد نیست و هیچ
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 ؟درست است :پرسیدیم. بعد از طرف مییک از ما مأمور خدمت به خلق خدای خدای واحدیم و هر ۀبند

تو،  ه حالب خوشا و کلمات و بیانات شما گهربار است،جمالت  ،اریجناب غفّ  : بلیگفتو طرف می

دس مانند مهن ،های جاسبهکاران و مخصوصاً بچّتوانیم مانند تو باشیم. در محیط اداره وقتی همما نمی

ا جمع ر)برادرش( اری یوسف غفّ اصغر قربانی وهی ، علیعباس نصراللّ ، مصطفی یزدانی،شناسحقّ

ن، آفری آیید،شحالم که با وحدت دور هم میخو :گفتبوسید. میشد و همه را میدید، خوشحال میمی

 ست.ا بهشت از آن آنها اند کهوالدی را تحویل اجتماع دادهاحسنت و مرحبا به مادر و پدری که چنین ا

درد گرفت و او را به بیمارستان بردند. هنگام  سازی، قلبشپس از پاک ،1382در اسفند محمود غفّاری 

ند به لبخ چون برف نورانی و با ،او دیدنی بود ۀهوش نیامد. چهره آنژیوگرافی از هوش رفت و دیگر ب

ا رها خاکی ر یموالی ما فرموده این دنیا :گفتکه همیشه می خواب ابدی فرو رفت. به آرزویش رسید

ع کثیری در سوز و با جمپیکر این چنین مردی با مراسم جان ندید.کنید و با دست پر به معبود خود بپیو

مکاران ه ۀ همسایگان،آبرومندی در منزل او گرفته شد و هم ۀطهران تشییع گردید. جلسجاوید گلستان 

یاد او را گرامی داشتند و طلب عفو و غفران الهی نمودند.  هسازمان آب و ورزشکاران دسته به دست

خوردند که جوان از این عالم رفت. مادرش و خانمش و ریختند و افسوس میاختیار همه اشک میبی

 راه او بودند و هستند.  ل نموده و رهروخانواده این مصیبت را تحمّ  کلّ

بعد  از عالم رفت. 13۱2اسفند سال فاصله در  6با صعود نمود و پسرش  13۵۱در سال  آقاجمال غفّاری

ها پر از اشک چشم ،آیداسم او که می ت باقی و برقرار است،وحدت و محبّ چنان هماز فوت این عزیز 

 ها باقیبود و یادش همیشه در قلب نظیر و مردی شایستهمحمود بیخدا رحمتش کند. آقا  شود.می

 است.

د گردید و با قدوم در جاسب متولّ 131۱مهدی است که در سال  آقاجمال،و  ن پسر عصمتمیا دوّامّ

خترم زیبا را د مین پسرکرد که دوّشادمانی می مخانتعزّ  ،مادربزرگش ه را روشن نمود.حسینیّ ۀخود محلّ

 د. اینمؤمن و خادم امر حضرت یزدان باش نیهایش جواه که مانند پدربزرگاللّ شاء و ان به دنیا آورد
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رس د اط مهاجرتی یاور پدر و مادر بود.پرداخت و در نقگی درس خواند و همراه پدر به کار در بچّ پسر

در کوچه و خیابان با  کجا باعث افتخار پدر بود. هر و ادب و عرفان را خوب آموخت و دراخالق 

بعد از  ت وی رف. این عزیز دنبال کار فنّ ادبی نکردو هرگز شیطانی و بی کردهای دیگر فرق میهبچّ

کار  با صداقتشرکت فیروز مشغول کار گردید. چندین سال قسمت فنّی و فروش خدمت سربازی در 

هم  اخالق او .اری بلندآوازه گشتغفّ رضایت را از او داشتند. نام مهدی نهایت هاکرد که تمام مشتری

مانند آقا محمود بسیار عالی و اجتماعی بود. پس از چندین سال زحمت و کوشش او را هم از کار به 

، چون هنرمندی قابل و ل به خداوند بزرگبا توکّ سازی نمودند. او همخاطر عقیده و ایمانش پاک

داخت شویی و غیره پررفی و یخچال و ظشویهای لباسبود، به تعمیر ماشین باهوش و ماهر گریصنعت

از راه  ،یمه دست آوردنانی که ب ۀافتخارش همیشه بر این بود که هر لقم ود.و آبرومندانه امرار معاش نم

یم چه خواست هر با قناعتی که به ما عطا کرد، هرگز محتاج خلق نشدیم، و خداوند حالل و زحمت بود

چه ثروتی باالتر از سالمتی و ایمان به خدا و همسر  نچه الیق آن بودیم به ما داد،آ از او خواستیم و هر

ق خواهیم توفیاز خدا می ؟،و چه چیز بهتر از استقامت و پایداری در راه خدا ؟و فرزندان خوب و صالح

نبود.  التو اصالً اهل تجمّ ر خیر و عمل خوب به ما بدهد. مهدی مردی منصف در کارهایش بودکا

 آران کاشان گردید. مؤمن و مخلص ۀب این مرد نیکومرام از طایفنصیبه نام توران یزدانی همسری 

و پسر ند. خداوند به آنها دها در حسرت یک روز آن بودخیلینشینی داشتند و زندگی بسیار شیرین و دل

یتی گهمسر پیام، به نام و و پیام و یک دختر به نام مژده داد. پیمان همسرش آمریکایی های پیمان به نام

نزد  و ی و مجنونلیل اری( گردید کهسعید غفّ) است و مژده نیز همسر پسر عموی خود ل اراکاهتی همّ

 . از هر نظر در محیطی آرام و باایمان زندگی نمودند وفامیل و دوستان صاحب اعتبار و امتیاز بودند

از اوالد تر والدین که و هم زندگانی مورد پسند دارند. از همه مهم تحصیالت خوب و هم ایمان خوب

 ها واریخداوند هم راضی است و همیشه تأیید شامل حال آنها خواهد بود. صبوری غفّ ،راضی باشند
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پناهشان باشد که تا آخرین روز قائم به خدمت و نظیر است. الهی همیشه حق پشت هایشان بیخانواده

 و الگوی ما باشند.

چشم به  گانکرو در 1316ود که در سال ب ، پهلوان نایب جاسب، یوسفمین پسر آقاجمال و عصمتسوّ

مانند آقا جمال خدابیامرز بود. هفت ساله بود که از و تر تر و هیکلیاز دو برادر قوی جهان گشود. او

نوس ها مأهجاسب به همراه والدین به نقاطی که ذکر شد، رفت و یاور والدین بود و با نوجوانان آن محلّ

و در  رفتگمکانیکی یاد  ی داشت. بعد از دو سال خدمت سربازی،عجیبی به ماشین و کار فنّ و عالقۀ

ا ی و تعمیر کامل موتور گیربکس رکارهای فنّ ۀ. عاشقانه همگردیدشرکت الندرو ایران به کار مشغول 

ها که تعمیرگاهی جهت اتومبیلسازمان آب در  ،بعد از ده سال گرفت و چون عاشق کارش بود،یاد 

کار همیشه دست به آچار بود.  در محلّ پرست مکانیک استخدام کردند. اوسراو را به عنوان  داشت،

کرد به همین جهت تمام همکاران عاشق اخالق او و با او رفیق و شفیق بودند. ادّعای ریاست نمی

ی هرگز با کس ، امّا اوی داشتکس اخالق خاصّ  هر رفت و آمد اکثر رانندگان بود، تعمیرگاه که محلّ 

کاری که با جان مردم )مکانیکی  داد. برایانجام میکرد به نحو احسن مشکل نداشت و هر کاری می

رؤسا و تن از  ۵4نمود. شاید صد راننده و پنجاه مکانیک و میوقت الزم را صرف  (،سرکار دارد

 عاشق حسن رفتار او بودند.  ،کارمندان

ولی او پهلوانی را  ،کردنداو را به ورزش و مسابقه تشویق  زمان آب چند ورزشکار معروف داشت.سا

شد که ال میاز آقامحمود سؤ مواقعدانست. بعضی نوع و صداقت در کار میدر خدمت به وطن و هم

تان خوبید و ما را به چشم خوب شما خود :گفتخندید و میمی ؟  آقامحمودشما برادرها چرا خوبید

 بودنوست دو با مردم  ت یعنی مهربان و خالصبزرگواری یعنی این انسانیّ  :توان گفتبینید. حال میمی

ی از گونه مزایایبدون هیچ 13۱2ل سال یوسف هم مانند برادر در اوّدوست داشته باشند. آقاتو را همه تا 

ازی در سکه مأمور پاک بودن به او دادند. کسانی بهاییت به کار خود برکنار گردید و حکم محکومیّ

کاری سازمان آب بودند، از آشنایان و همکاران در اداره بودند. به خاطر حسن اخالق و درست ۀادار
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ا به ما ۀ سخت رولی معذوریم که وظیف ،ایمشرمنده :گفتندف از این کار بودند و میها همه متأسّبهایی

کار  ی داریم که ناظر بهۀ خود عمل کنید، ما هم خدایشما به وظیف :یوسف و دیگران گفتنداند. آقاداده

این عزیزان بعد از ایم و امیدواریم خدا از ما راضی باشد. ما به امتحان الهی دچار شده ،ما است

سازی به همان کار فنّی خود ادامه دادند و حتّی درآمد آنها بهتر گردید و با سربلندی نزد خداوند پاک

 د.همتا و خانواده خود، از امتحان الهی بیرون آمدنبی

وتاهی ت کظاهراً کتمان عقیده کردند که بعد از مدّ  ،از ترس و ضعف ایمانی ،یکی یا دو نفر از همکاران

و باید ت :گویندو با مشکالت فراوان روبرو شدند. مثلی معروف است که به شخصی می آنها هم اخراج

 ،کیلو پیاز خام و تند را باید بخوری 2یا  :ید. گفتند: بفرمایتوانیم بکنیم. گفتسه کار با تو می ،تنبیه شوی

ه کهر کدام را مایلی بفرما تا انجام شود. مجرم دید  بخوری، اقشلّ ۀیا صد ضربو بدهی  یا صد تومان

نوز ا هامّ ،خورم. شروع به خوردن پیاز کردپیاز را می :پس گفت ،درد داردهم اق پول حیف است و شلّ

اق را که ا چهار شلّامّ ،خورمشالق را می :ش سوخت. گفتدهان و گلویکه دو پیاز را نخورده بود 

و هم پول ند، هم پیاز را اق خوردهم شلّ هادهم. این بیچارهوای بدنم سوخت، پول را می :گفت ،خورد

لوح ساده ،دندوابسته ش به مال دنیا که در راه دین خود سست بودند، شک داشتند، کسانی ۀهم ند.را داد

مودند، نخود را متزلزل  ۀخانواد ای خوردند و افسرده شدند کهعقیده کردند، چنان ضربهبودند و کتمان 

ع لنابود کردند و راه برگشتی برای خود نگذاشتند. هر انسانی به هر دین و آئین باید مطّ از هم پاشیدند،

مان و مکان با زداند، بپرسد. دین لباس نیست که هر آن کند و هرچه را نمیتحقیق  ،و یقین داشته باشد

 عوض کنیم و از مسیر خارج شویم. 

داشتنی و مورد احترام همگان است، با آقایوسف که ذوق هنری و صدا دارد و هنوز هم تیپ او دوست

و دو دختر شد. پسر به نام سیامک، آبادی ازدواج نمود و صاحب یک پسر مهناز سبحانیان نجف

 دب، مؤمن،اد و مانند والدین بسیار باو مریم در آلمان ساکننها به نام رزا دخترهمسرش فیلیپینی است و 
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ث ال و باعاین دخترها هم کاری و فعّ ،نداکه زن و مرد مساوی بهایییانت ال و هنرمند هستند. در دفعّ

  1ت داشته و دارند.ند و بسیار به پدر و مادر محبّافتخار

 :پردازیممیو جمال غفّاری  عصمت دختر ارشد ،اریدر این قسمت به شرح حال ماهرخ غفّ

ر طوهمین .ست، مادر را پشت و پناه ااین ماهرخ ماهرو :گفتدخترش میه ب ،تعزّ مادربزرگ خانواده،

آباد ن و باکالس بود. وقتی که به قاسممؤم اب، مهربان، باادب،جذّ هم بود. ماهرخ دختری شایسته،

 کرد.بود، در خدمت آقای مهاجر کار میشدند، مرتضی عبدی که دوست آقاجمال و ساکن  آمدند

ود. مهاجر ب ۀ عبداللهکارسواد و موتورچی و مباشر و همهبا رضا فرزند این خانواده، جوانی باادب،غالم

های او الها و سؤسب بود و هم وجود مهاجریآشنایی کمی با امر داشت و از بچگی در جا رضاغالم

الله مهاجر و ذبیحالله حبیب الله فروغی وآباد، مانند قدرتقاسم های مؤمن درهمسایهچنین هماز آنها و 

تاب به مطالعه بپردازد و کهوش و ذکاوتی که داشت ، به خاطر رضای جوانباعث گردید که غالمناصری 

ن و اقوام بر والدیلذا  است. د که امر جمال مبارک برحقّ نمایو یقین پیدا  ها را بپرسدبخواند، نادانسته

ت و عاشق تشکیال گرفتنماز و دعا و مناجات یاد  شده وقلبم به نوری روشن و منیر  داشت کهم اعال

کامالً با دین بدیع  اخالق و رفتار او کردند.و ازدواج  خواستگاری نمود شد و از ماهرخو جلسات 

 کرد:یم د. تعریفبهتر از قبل به والدین و فامیل خدمت نمای دانستۀ خود مید و وظیفکرمطابقت می

ویق کرد و شکس نه مرا تهیچ هستم، بهایییقین پیدا کردم و حال خودم به میل خویش تحقیق کردم و 

گاه شود و مطالعه کند. به فامیل میوظیفه هر کس اس نه اجباری در کار بود، هرگز  :گفتت که خود آ

ا اگر جواب آن ر ،بکنید لی، ولی هر سؤابیایید مانند من باشیدکه کدام از شما نخواهم گفت به هیچ

                                                           
داری نمودند و باعث آسایش و های خانوادۀ غفّاری همگی از مادرشوهر و پدرشوهر نگهچندین سال عروس. 1

مۀ ذلیلی کلفرما بود. جالب است همگان بدانید که زنرفاه آنها بودند. وحدت خوبی در کلّ این خانواده حکم
زنند و همسر، مورد احترام آنها دوست و روراست هستند. هرگز داد نمیدی است، ولی پسران جاسبی بسیار زنب

انند های جاسبی شود، مگفت: هر کس همسر بچّهاست. عبدالکریم صادقی )پدر پرویز صادقی شهید( همیشه می
تور امر، اید همه نسبت به خانواده طبق دساش معتبر است. البتّه جامعۀ بهایی باینست که پولش در بانک و زندگی

 مهربان، صمیمی و صادق باشند و مساوات برقرار باشد. زیرا هدف استحکام خانواده است.
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خانم د در خدمت پدر و مادر خویش و پدرخانم و مادرآباناب عبدی همواره در قاسمبدانم خواهم داد. ج

هر وغن اسو در شر ۀو از اوقات خویش لذّت می بردند تا اینکه کارخانبودند دیگر مأنوس بود و با یک

آباد را به و کارهای قاسم 1جا استخدام گردیدآن ی و هم مطلع بود و درایشان هم فنّ ری افتتاح گردید.

 امین آقای مهاجر بودند.  ،برادرش عبدالعظیم واگذار نمود. این برادران

جناب عبدی با اخالق نیکو و نظم و ادب در کار محبوب رؤسا و کارگران و کارمندان بود و همه عاشق 

ه او باست و خودش تصدیق کرده،  بهاییاو دانستند که میبا اینب ها از روی تعصّ او بودند. بعضی

ا مسلمان : نگویمت کافر یدادجواب می ؟دینت چیست ،تو به این خوبی هستی ،آقای عبدی :گفتندمی

. وقتی از ، اگر خدا قبول کندهستم بهاییبنده  :گفتقیده و کیشی بیا و انسان باش. میهر عه و ب باش

تحقیق کامل انجام دادم و به قلبم نگاه کردم.  :گفتمی ؟چطوری ایمان آوردی :کردندال میاو سؤ

م د. تماندارایی که یکتاست و همتایی همان خد ،خداپرستی :گفتاین دین چیست؟ می :گفتندمی

د. ای هم قبول نکردنو عدّه من و شما ایمان به آنها آوردندو افرادی مانند  پیغمبران را در هر زمان فرستاد

اطهار را با جان و دل پذیرا است و با ظهور حضرت  ۀبول دارد و رسول اکرم و ائمّهمه را ق بهاییدین 

عد ت است و بدین صلح و صفا و محبّ بهاییشد. دین  ظاهرموعود عالم و امم اعلی و حضرت بهاءالله، 

ست همطالبی در این دین خلق او را دوست داشت و  ، بایداز پرستش بدون چون و چرای خداوند متعال

نماید.  نوش جانباید ظرفی بردارد و از سرچشمه  ،هر کس تشنه است برای نسل حاضر مفید است وکه 

                                                           
کارخانۀ روغن اسو بسیار موّفق و پر درآمد بود و در آن زمان یکی از دستورات دین بهایی را حبیب ثابت به . 1

ران در سود کارخانه سهیم و شریک باشند. همین باعث شد کارگران مرحلۀ اجرا گذاشت و آن این بود که کارگ
گرمی بیشتر کار کنند و قرار شد سود سهام هر کارگر را در آخر سال حساب و به تعداد سهام او تر و با دلعاشقانه

اق خود ناضافه کنند. این کار نه در این کارخانه بلکه در بسیاری از کارخانجات متداول گردید.آقای عبدی باج
دند. دار ش)آقا منصور( و چند نفر مسلمان و بهایی را به سرکار برد و همه با حقوق مکفی و سود سهام، سرمایه

ها به نام کارگران بود و حقّ خرید و فروش را هم داشتند مانند سند منزل یا هر سندی و این بهترین خدمتی سهام
را  ها فکرشها که حتّی بعضیاعی در این شرکتی و اجتمبود که به کارگران داده شد و حّل مسائل اقتصاد

کارهای موالیی بود که یک قرن پیش، دستور آن را به عالم صادر کنند از کجا آمد و چه شد. این یکی از راهنمی
 کرد.
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ید در راه این دین جان هزار شه 24ی شهادت هم هست. در این دور عدوان و حتّ  در این راه کتک، ظلم،

خواهد که این دین را قبول ند. عاشق صادق میفدا کردند و بسیاری آواره کوه و دشت و صحرا شد

ترسد و و یقین حاصل نمود، نه برای از دست دادن مال می مقصود رسید ۀبه سرچشمکسی کند. وقتی 

 نه از ایثار جان در راه یزدان.

الب که یل انقم که جناب عبدی هم مانند سایرین در اواکناست و به همین نکته اکتفا می مطالب زیاد

 ان کارگر و کارمندان را اخراج کردند. امتحان سختیبهاییه گردید، تمامی مصادر کل ثروت حبیب ثابت

د. دهکشان را میرزق یومی ما زحمت ،رزّاق خداوندِ که دیگر گفتند همراه یک همگی ولی ،به میان آمد

ی بود در خیابان آزادی آقای عبدی چون مرد فنّ  شدند وبه کاری مشغول شدگان از اخراجهر یک 

ا پس از چند سال این ملک را هم مصادره امّ ،مشغول کار گردید ( نزد آقای حشمتیقدیمآیزنهاور )

ارخانه های کاگر شانس خانواده آنها بود، سهامولی خوشبختانه  ،کردند و دوباره آقای عبدی بیکار شد

د و بردنت میدادند. کلّ پرسنل اخراجی و شاغل هم لذّم چند برابر شد و سود خوبی به همه میبا تورّ

مجبور شد بعد از چند  ،ر بود. جناب عبدی به خاطر درس و نبود دانشگاه برای پسرانق آنها میسّرز

 :فتگبپیوندد و کلّ سهام و خانه و زندگی را فروخت و رفت تا دیداری تازه کند و می سال به اوالد

یم. جناب عبدی آموخته بود خدا چند بار مرا به امتحان انداخت و امیدوارم از امتحان روسفید بیرون آ

ریا بود و یب گزار وگشای همه و خدمتکرد. مشکلد است و هرگز غیبت نمیکه غیبت و افترا بسیار ب

وحانی دس ر. اهل تشکیالت و جلسات و یک عمر عضو محفل مقّنموداز فقرا و پیرترها دستگیری می

رگز دلی را نیازرد. کرد و هست دریغ نمیتوانآباد و معلّم درس اخالق بود و هر خدماتی که میاسمق

ها حرف است نشخوار آدم : عیبی ندارد، بگذار بگویند،گفت، میشنیدگوشه و کنایه که از نزدیکان می

 . خدای یگانه از آدم راضی باشد کافی است محتوی باشد،ی اگر بیحتّ 

داریوش که همسرش هورا  چهار پسر مانند دستۀ گل عنایت فرمود. خداوند به جناب عبدی و ماهرخ

بزرگی است و حمید و هوشیار که همسران نعمتی و اهل ساری است، هوشمند که همسرش الهام ده
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و  ولی قلب ،کندها و دوستان عشق میو نوه اکنون در آمریکا با اوالددارند. آقای عبدی همایی آمریک

چون ایران مهد امرالله است و  ،ان ماندباید ایر :گفتطپد. همیشه میروح او برای دوستان و ایران می

  عالمیان خواهد شد. ۀقبل

و با ماهرخ و مادرش  د گردید، آغابیگم بود که در جاسب متولّو آقاجمال از دیگر فرزندان عصمت

عات دینی خود را در جاسب ال. درس اخالق و اطّبافی را شروع کرد و کمک کار پدر و مادر گردیدقالی

، با جوانان که سکونت داشتند و در هر محلّ  بزرگوار به نقاط مهاجرتی رفت پدرو همراه  آموخت

، الفعّ ست آورد. این دختر زرنگ،ده ب بهاییو جایگاه خود را به عنوان یک دختر  مأنوس گردید

با  13۱8. در سال شجاع و محبوب فامیل و احباب بوداط و مانند پسران قوی و خیّ هنرمند، آشپز قابل،

 . این زن و شوهر بسیار سرکاری و قلدر جعفرآباد باقِراُف ازدواج نمود انلو از جوانان زرنگ،منصور این

زند. ای به آنها بوانست به آنها زور بگوید یا طعنهموقع نتکس هیچدار و نترس بودند که هیچو زبان

 سوشرکت روغن ای او را به رضا عبدغالمق بود. کرد و بسیار موفّشوهرش در جعفرآباد کشاورزی می

ام العاده انجی و کارهای فوقکاربسیار قدرتمند و قوی بود، اضافه برد و مشغول کار گردید و چون

ها سود که پول الزم داشت را خرید، سهام های هر کسسهام دادند و سهام به او هم مانند همهداد. می

کردند و حکم اخراج به خاطر دیانت  سازیوقتی او را پاک ه کرد و زیاد شد.بچّ ،قول معروفه کرد و ب

 یدفعه بدون هیچ مزایا اخراج شدی و حتّهی کرد که یکچه خوا او دادند، یک نفر به او گفت: به

ط اگر در شرای کار بمان. او جواب داد: بیا دین را رها کن و سر ۀ تأمین اجتماعی هم نداری؟دیگر بیم

گویم با صدای بلند میقطع نشود، ولی من ام هو بچّ زن کردم که روزیِصد در صد کتمان می ،تو بودم

ه منزل کرد و بخداحافظی بعد  ای خدا به فریادم برس، زیرا فقط تو را دارم و بس. ،یا الله المستغاث

داوند خ :گفتو به همه می پرداختبرد و عاشقانه به کار شرکت دیگر او را فوراً سرکار  یک که آمد،

اش را ادامه ابر شد و او پولدار گردید و بیمههای او چند براه را دارد. سهامگنهای بیبهاییهوای ما 

 کند و وضع خوبی دارد. بازنشست شد و هنوز هم کار می داد،
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رسد. این زن و شوهر هر دو قانع و شاکر و می ای مناجات و آثار الهی به گوشمنزل او صداز همیشه 

ها را عشق است و جمال جاسبی :گویدمی ،رسدها میساجد بوده و خواهند بود. هر زمان به جاسبی

که فعالً در آمریکا عنایت کرد به او به نام مهرداد ها است. خداوند یک پسر منصور مخلص جاسبی

  :ردداز نیاست و سه دختر محبوب و مظلوم و مؤمن 

( است و دو اوالد بسیار عالی )فرزند آقا مرتضی و مهریدی جاسبی همسر مجتبی محمّکه  افسانهاوّل 

هیکل بود و ماشاءالله که دختری شایسته، دلیر و قوی اآزیت . دوّماندم همگانمورد احترا دارد که

 و چندین سال در یک خانی آمددختر مظلوم و محبوب به اسفندیار اسماعیلی با او ازدواج نمود و این

ستند نشسر یک سفره می ( زندگی نمود.عبدالله اسماعیلی و )جواهرخود  و پدرشوهر شوهراطاق با مادر

کردند و با مادرشوهر خود سازگار بود و همکار صدیق و هم با شادی زندگی می و در محیطی سالم با

امین بود. همیشه لبخند بر لب او بود و با فامیل و دوستان بسیار مأنوس و مهربان و با گذشت و مهمان 

 و ، یعنی شاه زمانترین و بهترین زنهیکل هایده و خوشگل: عروس من همگفتمی جواهرنواز بود. 

طور رقم حکمت الهی دفتر زندگانی این عزیزان را این ش از این نوشتم کهپیشانس پسر من بوده است. 

روحانی عالی برای او منعقد  مراسم ماشاءالله بیمار شد و بسیار زود به رحمت ایزدی پیوست. زد که

ل والدین آزیتا به منز داشت بین خانواده تقسیم گردید. گردید و طبق دستور امری خانه و زندگی و هرچه

هر  و ، به آمریکا رفتمونابه نام م خود ولی صالح دید که با خواهر سوّ ،و چند سالی کار کرد برگشت

. امید العات امری بسیار آموخته و عامل به آن بودجا ازدواج نمودند. آزیتا و خواهرش اطّدو در آن

کند و نمی ندگان خود را به حال خود رهاد باشند. خداوند بق و مؤیّموفّ ،است هر کجا که باشند

 د.چیز شاکر و ذاکر باشکه ایمان داشته باشد و همیشه و از همهمخصوصاً آن

گی به شایستگی زندو مانند خواهران خود  د شددر کروگان متولّ نیز اری، اشرفغفّ چهارمین دختر جمال

با  که فرقی کش بود ومهربان و زحمت حرف،گفتند. بسیار کمها به او مظلوم طایفه مینمود و فامیل

. اشتچون دریا و مانند آئینه پاک د ولی قلبیبود، تر این بود که الغرتر و ضعیف داشت،خواهران دیگر 
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 ،گیرندب اکبر عبدی در جاسب تله زده بودند که گراز وحشیعلی الی به دنیا آمد که پدر او ودرست س

شده ه کنده ن، تلچه کمک کرده بود هر و در تله گرفتار شده بود و همتای او یا همسر اوا پلنگ آمده امّ

 پلنگِ لیو ،کنندفرار می ،آزاد بوده ی همپلنگکه شوند ه میبود. وقتی آقای عبدی و آقای جمال متوجّ

که شکارچی قابل و ماهری  اریجمال غفّ گیرد.آقای عبدی را در دهان می ۀپرد و کلّمی ،به دام افتاده

د. آقای عبدی که دهنجات می ه،و آقای عبدی را که زخمی بوددهد سر پلنگ را هدف قرار می بوده،

 تندنوشها . در همان سال در طهران روزنامهکردتی فوت بعد از مدّ ،و زخمی گردیده بود بسیار ترسیده

  ۀ عبدی در دهان پلنگ!کلّ

، ودبرادران بهای قدیم هفت ای خوب مالیر و از خانوادهاز احبّ اشهبا جهانگیر چترریزه که ریش اشرف

ه بیک دختر و دو پسر خداوند به او  نمود.و در نقاط مختلف با آداب رحمانی زندگانی  کردازدواج 

دختر )منصوره رضوانی  باکاوه  نماید.گی میدر خارج زند ، کاوه و کامران داد. کامیلیاکامیلیا هاینام

یز چنان با همسر خود و عز ۀاوک شد.و دارای دو اوالد بسیار خوب  محمود رضوانی( ازدواج نمود

اوه کنم خداوند پسری دیگر به نام کفکر می :گویدخانم او میکند که پدربه مهربانی رفتار می خانواده

ادب است. کامران به تازگی ازدواج نموده و او و با کشزحمت ال،فعّ نده داده است. بسیار مؤمن،به ب

 جوانی الیق است.  نیز

محمود  13۵4کرد. در سال یک بود که با اتوبوس و کامیون کار میۀ پایهرانند لجناب چترریزه از اوّ

ننده در اداره هم به او را به سازمان آب برد و استخدام نمود. به عنوان را (برادر خانمش)اری غفّ

تانکرهای  ۀسازی گردید و دوباره شروع کرد و رانندپاک 13۱2که در سال امی معروف بود تا ایننخوش

ر رانندگی کامیون در زمستان سُ کرد و در هنگامزرگ گردید. چند سال قبل با تانکر قیر حرکت میب

 راگرفتند.فو تا گردن او را  کردندمتأسفانه قیرها حرکت  که پر از قیر داغ بود،و تانکر  کردخورد و و چپ 

ر اثر ا او دامّ ،یک طرف . سوختگی بهمداوا کردند تا کمی بهتر شد ند و در بیمارستانداداو را نجات 

به وان و هیکل و پهلقوی دست به گریبان است. جناب چترریزه این حادثه با استرس و مریضی اعصاب
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رین تخوشبخت (پرویز حصیم)ام ییمن و دا :گفتاری راضی بود که میغفّ ۀقدری از همسر و خانواد

ها ازدواج ام با جاسبیت کردهم وصیّاوالداسب گرفتیم و به خانمم و فامیل هستیم که دختر از ج انمرد

ب انتخا عنوان عروسمحمود رضوانی را به  کاوه، دختر ،لین پسر خوداوّبرای  ،کنند. به همین جهت

با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم نمود. خانمش اکثراً  رسیار از او رضایت دارند. جهانگینمود که ب

ولی با این وصف از ایمان برخوردار است و  ،از همه بود فاق آخر بدترضعیف و مریض بود و این اتّ

 ۀ مرداین روحی ام.ام و بدتر از این نشدهزنده خدا را سپاس و شکر که هنوز :گویدشاکر است و می

 الله به آنها شفا و صبر عنایت فرماید. شاء ایمان است. خداوند انبا

مهاجر  اری به شریفهچون جناب غفّ به دنیا آمد.آباد خشکه ، در قاسم، شریفهاریغفّ آخرین دختر جمال

نام این دختر را شریفه  بسیار خانمی مهربان و مؤمن بود، عالقه داشت،که مهاجر(  )خواهر عبدالله

 است. شریفهخانواده  العات امری عمیق دارد و آخرین دختر و عزیز کلّ . او درس خواند و اطّگذاشت

ی ازدواج نمود و دارااست، جوشقان کاشان  اش ازباقراُف که ریشه، اهل جعفرآباد هوشنگ ابراهیمی با

 د و در چند سال قبل به کانادا تشریف بردند.هستن و امیر النا علی، هایاوالد به نام سه

ثابت قدم بوده و خواهند بود. جناب  ،اری کالً در ظلّ امر جمال مبارک و همهغفّ ۀ کالم، خانوادۀخالص

دهند یی. انسان وقتی ماهی به او میدریاب ضعیفان را در وقت توانا :هاجر گفته بودعبدالله م اری بهغفّ

 برد و تشویقت میاز گرفتن هر ماهی لذّ  ،دهندگیری به او یاد میولی وقتی ماهی ،داندقدر آن را نمی

روز را ه ب و ها وقتی دین به این متمدّنی، به این راحتیانسان ،گردد که بیشتر ماهی صید نماید. حالمی

ده که به ریشه و اصل آن پی برمگر این ،ی باشدعادّ ، شاید برای بعضیانداز آباء و اجداد به ارث برده

ور، طآباد هم همینۀ غفّاری بود و در قاسمدر جاسب همسایکه رضا عبدی غالم مانند کسانی .باشند

از همه  رد و بیشباین آیین پی  ید، جویا شد و به درستی و کامل بودنپرس، عاشق صادق بود خودش

چنین کسی خدای یکتا و موالی نه جان. وقتی  بود دانست. نه از دادن مال در هراسقدر آن را می

 د. نورزد و عشق مینشنورا می زند، صدای اومهربان خود را صدا می
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به طلعات  د آریم وپس ما وارثان این امر مبارک باید سر تسلیم و تعظیم به سوی پروردگار عالمیان فرو

راه رستگاری را به سه و پدران و مادران خود درود بفرستیم که ما را از جهل و تقلید نجات داده و مقدّ

ولی بعضی از احکام آنها در این  ،ند که همه اولیای الهی محترم هستندما نشان دادند. به ما یاد داد

قدر ولی در قرن بیستم و بیست و یکم که دنیا این ارد. در زمان خودشان بهترین بود،ندایی زمان کار

دستورات جدید الزم دارد که هر شهروندی در هر کجا در نهایت آسایش و رخا زندگی ، پیشرفت کرده

 تعالیم الهی است. ۀنماید. دنیا تشن

ای »از بیگانگی دعوت نمود، فرمودند:  را به روح وحدت و یگانگی و پرهیز حضرت بهاءالله خلق

د و برگ مه بار یک داریدیگر را مبینید. هیگانگی بلند شد. به چشم بیگانگی یک عالم سراپردۀ اهل

 .«یک شاخسار

عوت ه دبات جاهلیّاهل عالم را به اتّحاد و اتّفاق و ترک تعصّ»فرمایند: میچنین همحضرت بهاءالله 

  .«یدیوحاد است، تشبّث جید. باید به اسبابی که سبب الفت و محبّت و اتّینما

را  بیانات امر جمال مبارک ،لعرفتیم و ناطقین مطّ وقتی در جلسات می :کرداری تعریف میجناب غفّ

 ،هالهی گردید اهمه لطف و عنایت و مهربانی و مرحمت که نصیب احبّاز شنیدن این ،کردندبیان می

لند خداوند یگانه بگشتیم و دست شکرانه به درگاه مسرور و شادمان و چون گل شکفته و خندان می

یم و دیگر چه کم دار ایم،بت عظمی سرافراز و مفتخر شدهکردیم که به چنین منقبت کبری و موهمی

 ع و عامل به احکام الهی.لحال مؤمنان مطّه ب خوشا
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 هیلالله نصرالفضل

 

حیات حزب تا آخرال ( بود. سیّد عبّاسفرزند صدری)اس نصراللهی نساء و سیّد عبّ هالله، فرزند سیّدفضل

 هکه سیّد باد بود و هرگز دین و ایمان او معلوم نبود. در زمانی

و  کالمآن زن دلیر، زیبا، خوش ،آن چهرۀ نورانی تابناک ،نساء

رفت و زنی ثروتمند از  اسمهربان در قید حیات بود، سیّد عبّ

 دارای یکاز او و گرفت  را به خاطر امالکش در جاسبکاشان 

 کند و باپسر به نام مصطفی شد که در کاشان زندگی می

 .کس ارتباطی نداردهیچ

و یدالله  1اللههای فتحتر به نامالله دو برادر از خود بزرگفضل

، ها را در آغوش خود پرورش دادهنساء بچّ هسیّدداشت و 

 ایمهچشه ایشان الله که اوالد آخری بود. البتّفضلمخصوصاً 

ق شالله از کودکی و نوجوانی عافضل ها است.ۀ ما جاسبیبود که از خود هم آب داشت. این الفاظ ساد

و زبانی شیوا داشت که در هر جمعی سخنان او همه را فراوان محفوظات  کتاب و جلسات امری بود.

 آورد.به وجد و طرب می

 علیفرزند سلطان)یل جوانی با بهیّه نوروزی کرد و مواظب مادر بود. در اوادر جوانی در جاسب کار 

آنها  ین بههای محبوبه، منیژه و نورالدّگل به ناماج نمود که خداوند سه اوالد دستهازدو (اهل وسقونقان

ود و همسر نماین مرد نازنین را بی ،ی و سرنوشتین خیلی کوچک بود که تقدیر الهنورالدّ عطا نمود.

 دار شد. طفل بدون مادر را عهدهسه سرپرستی 

                                                           
الله همسری به نام حشمت داشت که دختر میرافضلی کاشانی بود. در جاسب پشت خانۀ سیّدآقا )عمویش( فتح. 1

 کردند و زهره و رزیتا و مرضیّه اوالد او هستند.زندگی می

 الله نصراللهیفضل        

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/509428511_orig.jpg
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مهاجرتی ساکن و  ۀطرشت نقط ۀی شاغل بود و با این همسر مهربان در منطقالله در هواپیمایفضل

ی دگذشت بود و سعی کرد اوالریا و باد و الگوی زمان بود. بیداای انجام میخدمات شایان و ارزنده

دند که خداوند همسرت را ا مردم به او فشار آورکار تحویل اجتماع بدهد. امّتربیت و امری و درستبا

بزرگ نمایی، بنابراین او با پری نراقی ازدواج نمود. در مورد  ی بدون مادر آنها راتوانو تو نمی گرفته

سه درس خواندند و مثل الله پس از مرگ مادر هر فضل ( بعداً خواهم نوشت. اوالدفرزند مرصّع) پری

 ی برومند در جامعه معروف و مشهور شدند.مخلص و جوانان مادر مؤمن،

های احسان و ازدواج آنها دو اوالد به نام ۀی همدانی ازدواج نمود و ثمردر کرج با حسن وفای محبوبه

خدمات  درق چه که این زوج خوشبخت از زندگی سرشار با شادمانی برخوردارند و بسیار موفّ استهدیه 

 در زندگی. امری و چه 

 استر نظیدرخشان الهی و مادری بی ۀ، ستار، کوه استقامت، بردباری، طالی خالصمنیژه ،مین دختردوّ

و و ثمر ازدواج آنها د سعید فزوی ازدواج نمود این دختر باید نوشت. او با که شاید یک مثنوی در حقّ

 . استهای شهاب و سپهر اوالد به نام

ال س هفت حدود ای الهیگزاری به احبّو خدمتباکالس و مهربان به خاطر ایمان خالص  سواد،با منیژه

نیژه مراز و نیاز کرد که به او استقامت و صبوری عنایت کرد.  یبا خداوند ه سر برد ودر سجن بو نیم 

دو مرتبه به سجن رفت. اوّل برای مدّت چهار سال و دوّمین بار در حدود سه سال و نیم در زندان بود. 

لی خی در زندان وایی در تنه ،ولی دوری از اوالد و همسر و فامیل ،گفتن و نوشتن خیلی راحت است

و راضی به رضای پروردگار اگر هم سخت بود، خداوند به او برای آدمی عاشق مثل او . سخت است

ر دل بالیا و شدائد تحمّ  دهد کهن میخداوند چنان آرامشی به انسادر این مواقع، . توان و استقامت داد

 به جان و دل پذیرفت. ان تومیرا راه حقّ 

 .ای از کسی کمک نخواستها را بزرگ کرد و لحظههبا اشک چشم بچّ ،همسرش مردی فداکار و صبور

خواهند کرد که چنین مادری  همیشه افتخار های مهربانی داشتند،ها که موال و فامیلهه این بچّالبتّ
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خرید و گناهش خداپرستی و ایمان داشتن را به جان و دل به خاطر عشق موالیش  وار همه رنجیطاهره

های و لقمه پاک بود ن دختر مهرپرور گردید. شیر بهیّهبه موالیش بود. این هم موهبتی بود که نصیب ای

رون آمد و بیالله حالل که چنین دختری پرورش دادند که مانند آهن در کوره گداخته شد و صیقلی فضل

ن یچن همۀ شهرها و روستاهایشدر کشور ایران،  ی دارد؟چنین شیرزنان د. کجای دنیاشکایتی نکر

 این عزیزان مفتخر است. نیز به داشتنجاسب  عزیزانی بسیار به خود دیده و

شخاصی اها را بنویسی و آنها گوید به تو مربوط نیست که این حرفاشک از چشمانم جاریست. قلم می

 آید. تواند از امتحان الهی بیروناند. هرکسی نمیبرگزیده

 فرق دارد خاک کوفه با تراب کربال         سازد طالاستقامت در بال از خاک می

قرار است. بال را سهل و آسان همیشه بی از عشق حقّکسی مانند منیژه را داده که دنیا این به  وندخدا

نمود. ه شپیصبوری  رگز قصوری نکرد و تحمّل و. به عهد خود هد و با موال عهد و پیمان بستل کرتحمّ 

امتحانات خود روسفید  درخدایا ما را و چراغ ظلم و ظلمت ناپدید است.  روسفید حاال او پیش حقّ

 گردان. 

 نست که با سیمیا آورد، نورالدّینمادر را هم به یاد نمی، پسری که الله و بهیّهمین اوالد فضلامّا سوّ 

گل به  ۀازدواج آنها دو شاخ ۀو ثمر نمود( ازدواج معتمدی الله یزدانی و آفاق)دختر حبیبیزدانی 

و با  دادین در خردسالی مادر مهرپرور و محبوب خود را از دست نورالدّاست. های سارا و سامان نام

 وکرد پری نراقی ازدواج  با اللهکه فضلتا این نمودهای عزیزش رشد و نموّ ی و خالهت پدر و دایهمّ

 داد. الهی  به آنها به عنوان هدیۀمان های نوربخش و پیدو پسر به نامخدا 

 ها با مهربانی رفتار نمود وهبلند و باهوش شروع به درس و مطالعه نمود و با این بچّمثل مادر قد پری

 داری نمود.هایش نگههاز بچّ منیژه در سجن بود، پریکه  یهایکردند. زمانمادری ناس بیها احسهبچّ

دش به دو اوال بود، پس از چندی با مادر خوبی برای اوالد بهیّه مؤمن وکه زنی باشخصیّت،  البتّه پری

 خارج رفت. 
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ید غیبی به همه کمک نمود و  شد و همه بیکار و آواره شدند، سازیپاک اللهل انقالب که فضلاوّ

هر  هبرق در سرما و گرما بین که جوان بود، در چراغالله و نورالدّفضلگشت. هرکس به کاری مشغول 

ها کلّا همه ولی چون جاسبی ،کردند و بدون مغازه بودندمی، لوازم ماشین خرید و فروش زحمت بود

که آقای این تا ،کاسبی را خوب یاد گرفتند و زندگانی با شادمانی مسیر خود را طی نمود ،باهوش هستند

 به ملکوت اعلی صعود نمود.  ،نصراللهی که عمر کوتاهی داشت

ولی  ،آباد و سبالن بود. زندگی بسیار سادهۀ نظامجلسات و معلّم درس اخالق در منطقاو همیشه ناظم 

ی از گذشت و مردانگی و خادم احبّای الهی از محبّت و نور الهی داشت. دریای ای گرمنشین و خانهدل

 خادم احباب سرور اصحاب است. :فرموده است بود. حقّ

ا ب او با همسرش، سیمین،. کردندکار مین کارگر نزد او چندی کم تاجری معروف شد کهین کمنورالدّ

من  34نمود. سیمین را باید های فامیلی و دوستان جاسبی و در مراسم شرکت میمحبّت در تمام جمع

 ،مادری را احساس نکردولی هرگز بی ،ین گرفتفت. خداوند اگر مادر را در کودکی از نورالدّ رطال گ

چه  خداوند به او داد. هررا ثل مادر و چنین همسری الیق و با تدبیر م چون چنین خواهرانی و پری

سر ین قدر همبه خصوص نورالدّ ،نعمت است خدا بر سیمین تمام کرده است. امیدوارم تمام مردان دنیا

 ند. اۀ ترازوی زندگیچون همسرها کفّ ،را بدانند

ت قیّهرگز موف ، پروازی در کار نیست وکه اگر این بال ناقص باشد پروازندبال هم مانند مردان ها خانم

اند که پس از امر جمال مبارک چنین تربیت شده ۀموقن ۀهای مؤمندر هیچ موردی نخواهد بود. خانم

ه چگونه نسبت به هم رفتار عقد و ازدواج و فرمایشات گهربار حضرت عبدالبهاء راجع به همسران ک

 کنند. را خوب اجرا می دستورات حقّ نمایند،

شان انهخ کنند و درِ مهربان هستند. هر مشکلی را بین خودشان حلّ می صادق با فامیل روراست و همسرانِ 

ف ارشود. اسدر منزلشان با لحنی خوش تالوت میبه روی همه باز است. دعا و مناجات در صبح و شام 

دهند. تمامی این با شور و مشورت انجام میکارها را  ۀند. همنمایکنند و به همنوع خدمت مینمی
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ای هستند. خدا همه را حفظ کند و برکت و استقامت و ایمان های نمونههمه خانم ،های ذکر شدهخانم

 کدام نگیرد.از هیچ ار
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 یدالله نصراللهی

  

خواهش  اواز . پدرش تیپ و سرحال بودسیّد عبّاس نصراللهی، جوانی خوش فرزند سیّده نساء و ،یدالله

اری بود. ها اکثراً اجبدیم ازدواج. در قرا بگیرد که ارباب بود(اس فخر دختر سیّد عبّ )خانم کرد که سیّده

 ها در سینۀ قبرستان جاسب مأوای گزیدند وکه متأسّفانه اکثر بچّه دارای فرزندان زیادی شدند این دو

  ه، مؤمن و مخلص بود.برازند باقی ماند که برومند،فقط یک پسر از آنها به نام شمس 

 اءطبّاالاظمۀ نکوچ نوجوانی به طهران آمد و در ابتدایقشنگی داشت. در  شمس خیلی باتربیت بود و خطّ 

، (صاحب مغازه که اهل وادقان کاشان بود)آقای روحانی  ین بود،چون خیلی امو ای گشت شاگرد مغازه

( ازدواج الله و نقلی)فرزند فتحشمس با بهجت ناصری  داد.و حقوق خوبی به او می یافتبه او اطمینان 

ای و بعد که پول جمع کرد، مغازهبعد از مدّتی  کرد و شمسدر طهران قالی بافی می نمود. بهجت

 آباد خرید. ای در خانیخانه

د. هوس کردند تا ماشینی بخرنزن و شوهر این که شماری کسب نمود تا اینت بیموفقیّشمس  ،خالصه

ای خرید که همسر را شاد کند. در همان تازه رانندگی یاد گرفته بود و فولکس واگنی قورباغه سشم

ای به نفر عضو محفل انتخاب شد و بعد برای جلسهموقع عید رضوان فرا رسید و او به عنوان نهمین 

ضرت ح قبل از صعود ۀمصادف با جلس خوشحال بود که ماشین خریده است. این جمعآباد آمد و صالح

  بهاءالله بود.

رفتیم. در جاسب محبّت ها را به دیدن پدر و مادرها میصیمرخّ یا ها و جشن ها تعطیالت،ۀ جاسبیهم

ون خادمی چنیز شمس پیرمردها مورد احترام بودند. ها و ها صاف بود و پیرزنقلب ۀو آئین نه بسیارخالصا

الله حذبی که رفتآباد ( به سمت قاسمدر خانمشبرا) فاق کاظم ناصریبه اتّ ،برازنده و مهربان بود

ر پدر و ماد بروند تا همها به جاسب هآباد بیاورد و با همسر و بچّ( را به خانیعموی همسرش)ناصری 

 ۀعلی یزدانی در محلّاسو در منزل عبّ  ( را که مریضجوجون قمی)و هم آقای ناصری مادرش را ببیند 
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آباد، ، نرسیده به قاسمساوه ۀها باریک و خراب بود. در جادّهها جادّآن وقتد. باال بود، مالقات کن

 فقط از ماشین زاپاس آن مانده کند کهیرد و این دو جوان را له میگکامیونی فولکس واگن را زیر می

 بود. 

عبدالحسین در جلسه حاضر بودیم و تا ظهر عموخانۀ خانه و پشت بام چندین نفر در جاسب در باال

اشتباه  :حسین نوروزی گفتد. غالمرسیدند، ولی خبری از آقا شمس نشمیبه جاسب اینها باید روز آن

انه خبر فه خراب شده است. همه نگران بودیم که متأسّیا ماشین در جادّ فاقی برای آنها افتادهیا اتّ ،نکنم

 ردانید چه محشری بمیایمان و پاک فامیل از دست رفتند. نآمد که شمس و کاظم، دو جوان مظلوم، با

سرای فعلی به خاک سپردیم. همه به طهران آمدیم و آنها را در گلستان جاوید قدیم یا فرهنگ پا شد.

د مانده بود و برای همین یک اوال ،دل همه کباب شد برای آقا یدالله و زنش که بعد از چند اوالد

ولی  ،. جلسات مفصّلی برای آنها گرفته شدی بودندبهایکه این پسر و داماد چه درّ گران ناصری و نقلی

 شدز حرمان و سوختن و ساختن نمیتربیت و مظلوم که پرپر شدند و برای والدین جحیف از آن جوانان با

که ماند ناگفته ن ،ب. ولی خای بابا سوختم :گفتتا آخر عمر می ،خدابیامرز ،کاری کرد. آقای ناصری

 راضی به رضای الهی باشند. باید ولی والدین  ،داغ سخت استگرچه 

ار وده: بسیفرم ولی باید همیشه در کارها عجله نکرد. حقّ ،درست است که بال و حوادث در راه است

کردن چند خانواده شد. همسر بیچارۀ خانمان خراب باعث عدوّ جان است. آرزوی ماشین،  آرزو که

داشت که آنها را بزرگ کرد.  نام آرشبه روزه  ۱4 ۀو بچّ کوچکی به نام ایرج شمس در آن موقع بچّۀ

اند قموفّو مظلوم  های خوبی برای آقا شمس هستند، مثل پدر برومند، مؤمن،این دو جوان که یادگاری

های مصیبت مسش . همسردار نشدههایرج دو پسر دارد و آرش هنوز بچّ اند.و هر دو ازدواج نموده

ر و پدر چون ماد ،ها حفظ نمایدهمغازه و خانه را برای بچّفراوانی کشید تا بتواند انحصار وراثت کند و 

باشد و هرچه  ، مال اوالدچه هست هرکه یدالله خدابیامرز و خانمش رضایت دادند  .هم وارث او بودند

 ها داد. به نوه هم داشت،که خود او را 
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ون ها را بدنمود، االغیای بود. تمام بیل و کلنگ مردم را دسته و آماده میدالله در جاسب مرد بخشنده

اری و نجّ ی وایکرد و فرقی برایش نداشت که چه کسی است. در بنّپول برای همه خلق کروگان نعل می

 (امی جاسبحمّ)د عظیمی محمّاش را در جاسب به اشت. خانهی دمالی مهارت خاصّسلمانی و خشت

ه پسرش ب ،داشتسرمایه چه  ه او هرنمود. البتّمیزندگی پایین  ۀها در محلّبهایی ۀفروخته بود و در مدرس

ت نمود که برای آن را هم وصیّ ای در خیابان طوس خریده بود کهانهاندازهایش خی از پسداد و حتّ 

 قسیم نمودند. فروختند و به طور مساوی ترا بعد از فوت او خانه  اشد.هایش ایرج و آرش بنوه

 و یا از همیشه چند مناجات را که حفظ بود انی جاسب بود.روزها عضو محفل روحتا آخرین  یدالله

ین ا «.آقا یدالله هایمناجات»به بود معروف شده  ،ما از بچگی شنیده بودیمخواند و روی کتاب می

المشفق  هو»، «الها معبودا ملکا مقصودا»، «ۀ قدرت توجانها از تو و اقتدارها در قبض»ها مناجات

 امرالله و مناجات حضرت ولیّ  «جان محبوب امکان را ندا کن و بگولسان به »، «الکریم الهی الهی

ها یکی از این مناجات ۀهمیشه خوانند ،بودند. خالصه ...«ۀ لیال توانا تو شاهدی که در این لیل ای ربّ»

 ها بود که ما هم از حفظ شدیم. روحش شاد. در جمع

 :داد و گفت را آورد،پولش  تومان فروخته بود. ۵44ل انقالب جاسب را اوّ ۀهای مدرسای از اطاقپنجره

ید. این ها را بگویمدایح نفوس کنید، خوبی :فرمایندمحبوب امرلله میولیّ این برای امر است. حضرت 

 ها آرام خفته است. آباد در جمع دیگر جاسبیمرد نازنین در خاتون

مالی کرد و در و مک من آمد و خشتبه یاد دارم زمانی که مرحوم پدرم صعود نمود، سه روز به ک

ها را درست نمود و در بنّایی خانۀ ما کمک بود و دیناری پول از من قبول نکرد. گفت: پدرت پنجره

ا هیزم ها و پیرمردهایم. خیلی محبّت خالصانه نمود. برای پیرزندوست ما بود و حاال که نیست، ما نمرده

ساب و کتابش درست بود و مورد اعتماد همه در ده بود. برد که زمستان سرما نخورند. حو چوب می

 خدا همگی را رحمت نماید و توفیقی بدهد که یادآور خاطرات این عزیزان شویم.



238 
 

 ،د میرزا، سیّ(شوهر لطیفه ناشری)های میرزا احمد داشت به نامهم دیگر  اوالد (نساء هسیّد) ومادر ا

 (الله ناصریآغا )همسر هدایت( و خانمرضاپدر غالم ،ادیاس حدّزن استاد عبّ)سلطان محمود و جواهر

 ای دارند. که هر کدام داستان جداگانه
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 حسین قربانی

 

آباد ها در خانیچه مسلمان، خیلی بهاییآمدند، چه ها در زمستان برای کار به طهران میزمانی که جاسبی

های امروزی نبود. همۀ کارها با بیل شدند. در آن زمان تراکتور و وسیلهبه کار کشاورزی مشغول می

ها شد و وسیلۀ حمل و نقل، گاری و اسب و قاطر بود. حسین قربانی که از طایفۀ شیخ ابراهیمیانجام می

. شتبرنگآباد ماند و دیگر به جاسب در خانیبه طهران آمد، ( مرضیّه)به همراه خواهر کوچکترش و  بود

ی و دکتر ورقا، بعد از مدّتایی آباد(، عبّاس دارحسین در اثر معاشرت با آقای امینی )سرپرست خانی

 ه را بهعاشقانه به امر جمال مبارک ایمان آورد و با یک خانم یزدی ازدواج نمود و خواهر خود مرضیّ

  مرغی طهران شوهر داد.ر قلعهالله مرغچی درحمت

تا حسین بودند. دکتر ورقا به حسین قربانی لقب حسین کوچک داد تا با حسین دیگر که حسین بزرگ  2

نع و اق ماند و بسیار مردی ساده، مهربان،حسین قربانی تا آخر عمر در ظلّ امر  نشود. اشتباه گفتند،می

زی آباد کشاورتا زمانی که در خانیی بودند. بانش راضو ز آباد از دستشاکر بود و چقدر اهالی خانی

القدس طهران باغبانی کرد. بعد از انقالب وقتی کردند و بعد، چند سال در حظیرةبود، کشاورزی می

جا مصادره شد، او را اخراج کردند و مدّتی بعد نیز بر اثر بیماری صعود نمود و در گلستان قدیم به آن

چنین منزل قدیمی در جاسب در محلّۀ حسین قربانی یک درخت گردوی بزرگ و هم .خاک سپرده شد

هرگز ین حسپائین، روبروی خانۀ رضوانی داشت که احمد قربانی و مصطفی قربانی در آن ساکن شدند. 

ها عیّتر ۀآباد به همای در خانیارم. آقای امینی خانهکه بنده چیزی دو نگفت آنها مطالبه نکرد  از

 ،ندادند اثبه ورّ ، که آن را هم بعد از فوت حسینبهاییچه مسلمان و چه  حمت آنها داده بود،عوض ز

 مصادره کردند و فروختند.

 1۱ در سنّ گذاشتند. ملیحهملیحه  ش رانام مسلمان بود و خداوند یک دختر به او داد که خانم حسین

 مودنحسین کارگریان مروستی ازدواج به نام غالم ،سالگی با جوانی که او هم خودش ایمان آورده بود
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در  اللهالله و فضلروح صعود کرد و امرالله ،از پسراناین زن و شوهر دارای اوالد زیادی شدند. و 

 و یراندر ا پری و ا، المعثریّ وجیهه، در استرالیا است و رضوان ،دختران از اند.قاسترالیا ساکن و موفّ

 ق هستند. همه در ظل امر و موفّ

 یب، ساکت و مهربان بود. همسرشه، نجولی خانمی آراست ، خواهر حسین تا آخرالحیات مسلمان،همرضیّ

، همسر عبدالله فروغی جاسبی شد دختر او به نام ملوک مرغچی بود. یک بهایی مرغچی، اللهرحمت

ؤمن م ال وبسیار فعّست و چند اوالد نواز و باکالس ات، مؤمن، مهمانباشخصیّ که زنی بسیار الیق،

که او هم چهار اوالد بسیار خوب شد الله رجب دارد. دختر دیگرش به نام طاهره مرغچی، همسر روح

در  مادر مهرپرور خوب تربیت شده و نیّره و نادره که همه در آغوش الله، فرزاد،های فضلدارد به نام

ین ند و بسیار نازنرا با مسلمان ازدواج کردهای راضیه و زهبه نام دیگر مرضیهدو دختر  هستند.ظلّ امر 

 ند. قارو باو

همه برای من عزیزند،  ،ها غنچه: من چهار تا گل دارم و دهگفترا، همیشه می خدا رحمت کند مرضیه

ند ااویهایم همه برایم مسهمن بچّ ند،دامن باشامین و پاک ، سالم، درست،تربیتو مسلمان باید با بهایی

ها رفت و آمد سالم ههمه باهم مهربان باشند. این چهار خواهر همیشه با همسران و بچّکنم ت میو وصیّ

چون همه راه انسانیّت را  ،نددیگر احترام گذاشتیک ۀند و به عقیدداشتند، هرگز از هم مکدّر نشد

 ،وادسبی ۀبند ،ها اگر خدا قبول کندۀ شیخ ابراهیمیاز طایف :گفتند. حسین قربانی همیشه میآموخت

ء ام اولیاء و انبیاتم د که تا آخر عمر خاموش نخواهد شد،خودم خواستم و در قلبم چراغ ایمان روشن ش

کنم و به خاطر شهادت تشان گریه میبرای حضرت علی و امام حسین به خاطر مظلومیّ را دوست دارم،

که باید خدا و همه  من این را فهمیدم کنم،گریه و زاری مینیز حضرت اعلی و سجن حضرت بهاءالله 

  را دوست داشت.
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 معروف به آقای دارایی ،عبّاس اردانی

 

از  ولی چه کنم که باید یادی ،شرح حال عزیزی است که قلم قاصر است که در وصف او چیزی بنویسد

های اند. در سالداشتههای بزرگی وجود های آینده بدانند که چه انساناین افراد نمود که تا ابد نسل

درضا شاه که طهران خیلی کوچک حکومت رضا شاه و محمّ

ف ق به آقای باقراُدر جنوب شهر طهران چندین روستا متعلّ بود،

... و باد آ، رشیدآباد، کویرآباد، باقرنو، قلعهآبادبود، مثل حسن

داران و کشاورزان ی باقراف صاحب آنها بود و دامکه آقا

ن و اطرافش مثل جوشقان و هر کجا که بیکار اردستان، کاشا

 دند. داشت، آمدند و مشغول کار ش

شرت در اثر معا بودند و برخی نیز اخیلی از این کشاورزان از احبّ

آورند که به امر مبارک ایمان  احبّا،کاری و اعمال خوب و هم

ه نیای به این بزرگی قائم بو در د یشان در سطح عالی تحصیل کردندهاخانوادهاعضای  ،خیلی از آنها

  .ندخدمت شد

د و به مرغی بوآباد و قلعهآباد، نازیآباد، یاخچیآباد، اسفندیاری، عبداللههم جوار این روستاها خانی

های نیابود و همسرش از ربّ عبدالله شفق بود که حکیمی بهق آباد متعلّطهران بسیار نزدیک. عبدالله

 داشت وخان ورقا ۀ محترم میرزا عزیزاللهق به خانوادتعلّآباد انی. خبهاییمعروف و مؤمن مخلص 

ورقا و خواهران در این خانواده  ورقا و مهدی دمحمّثل ایادی عزیز امرالله میرزا علیفرزندان برومندی م

ق به لّاسفندیاری متع ۀمنطق آباد و خدمات آن یک مثنوی بسیار بزرگی است.یکه داستان خان بودند

زیر  تجارقم سبزیجات، گندم و سیفیۀ وسیع از همهمنطق در اینو  گشتاسب زرتشتی بودارباب 

 اس اردانیعبّ

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/926925707_orig.jpg
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محلّ  آنن هم که از اهل تفت یزد و اطراف آن بودند و اآلداشت. کشاورزان اسفندیاری بیشتر  کشت

 هستند. از احبّا ساکن ی زیادی شهر شده، عدّه

ود. راهی بهسربو مخلص  ه خیلی مسلمان مؤمن،ی یزدی است کاس اردانعبّدر این نوشته، هدف بنده 

الله نصر .آمد بین کشاورزان فراوان بودجوار و همسایه بودند، رفت و آباد و اسفندیاری همچون خانی

ی آگاه به مسائل دین موقن و یلی مؤمن،و چون خ جناب ورقا بود و اختیار تام از او داشتامینی مباشر 

 است.  بهاییکه او  شدی متوجّه آقای دارای ی عالی داشت،و خلق و خوی و امری بود و لحنی بسیار ملیح

، استراحت کوتاهی نانییا لقمهایی کردند، وسط روز با خوردن چکه کار می کارگران در زمانی

. روزی در کردقرآن و دعا و کتاب سپری می ی همین لحظه را به خواندناس دارایعبّ ، ولیدندنمومی

ارایی زمین به صحبت مشغول بودند، د ارباب گشتاسب و کارگران در سرِ استراحت که آقای امینی، ۀلحظ

شود اف و صادقی هستید، میص قدر مرد خوب وکه جناب امینی شما که این نمودال از آقای امینی سؤ

 دخواهش کرۀ شما بکنم؟ آقای امینی با کمال میل جواب او را داد و دارایی ال راجع به عقیدچند سؤ

ی در ث طول کشید و چراغال و بحنیز قبول نمود. مدّتی سؤاو  که وقت بیشتری در اختیار او بگذارد و

های خود را جواب ال، تمام سؤاستعداد بوداو خیلی باهوش و باچون  .دروشن شایی دل و قلب دار

  گرفت.

غل بدر و آن عزیز را  کردد. او سالم ی با محاسن زیبا و نورانی آمبزرگشخص د که دییک شب خواب 

 و گفتدر خواب شرح حال را  دارایی ؟در چه حالی و زد و گفت: خسته نباشی،و به پشت ا گرفت

اه ر ما با پای خود نزد تو عزیز آمدیم، ،تو به طرف ما عاشقانه و با قلب پاک آمدی فرمود:موالیش 

آقای  خدمت کرد و نماز صبح را خواند وو زاری  گریهشد بیدار دارایی وقتی درستی را انتخاب کردی. 

د د، زانو زدید. شمایل حضرت عبدالبهاء را که نموخوابش را تعریف  رفت وامینی و یکی دو نفر دیگر 

عی من س گفت:آورد و به همه همان موقع با قلبی پاک ایمان  از گفت: موالی من و آقای من.گریه با و 
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شتم، حاال ت کردن هدفی نداجز نماز و عبادت و محبّ  ،باشم کردم همیشه مسلمانی پاک و صادق

 باید اهل عالم را دوست داشته باشم.  تر شده وام سنگینوظیفه

. داشتحفظ در قرآن را از بسیار عالی  خواند و مطالبب آثار و الواح میمرتّ  کرد،دارایی مطالعه می

با مردم  ،چه داشت کرد. هرخداپرستی تشویق میکاری و وفاداری و ت و درستهمیشه مردم را به انسانیّ 

 کمک کنم و از جمال مبارک یاد اناز حضرت علی آموختم که به مستمند :گفتکرد. میتقسیم می

 تر شده است. ام سنگیندر نزد بندگان مؤمن وظیفه گرفتم که فقرا امانت پروردگارند،

ها از نظر اوالد پسر و دختر داشت و چون یزدی 14اش بود. اولّاً ی در زندگیزیاد برکت از هر جهت او

آباد ه داشت. چند خانه و زمین در نازیانداز و اندوخت، همیشه پسجو هستندزندگی خیلی عاقل و صرفه

نشست و کرایه خانه برای او منزل او می ،آباد و اسفندیاری خریده بود که هر کس خانه نداشتو خانی

توانید چقدر می هر :گفتاو می ،بود هزار تومان 24 اشدر آن روز کرایه خانهنبود. مثالً اگر  اصالً مهمّ

عاشق  گرفت. مستأجران همهکرد. خیلی ناچیز کرایه میاو شکایت نمی ،دادبدهید. اگر کسی کرایه نمی

 اخالق و رفتار او بودند. 

ورجین را از وب خرجین بزرگی بود. غروداشت که روی زین آن خ ای، دوچرخهچیزی که جالب بود

و همه  بردبضاعت خود میۀ مستأجران کمکرد و به خانگوجه، بادمجان و کدو پر می اسفناج، سبزی،

 ایتانبیایید حاال یک مناجات بر ،دخترکُم یا پسرکُم :گفتبه همه میبا لهجۀ یزدی کردند. ر میتشکّ

اد همه از فضل و آبان خانیبهایی، همسایگان و گشت. مستأجرانمیکرد و بربخوانم. همه را شاد می

شید و شیرها را به دوآنها را می دادند،مند بودند. چند گاو داشت که شیر میبهرهبخشش این مرد 

مد آها میخانه بو مستأجرانش بود. در اوقف احبّ ها شیرلی جمعهو ،فروختبندی میهای ماستمغازه

 . دادندیک مناجات او گوش می ید بهداد و حتماً باهمه میی شیر به یلویک 1یا  4و یک سطل 

 اش بشّاش وت چهرهفو ۀکامالً تابناک و نورانی داشت که تا لحظ ایاین عاشق صادق و پاک، چهره

 گیرولی سخت ،خانمش بسیار خوب .کردآمد و شرکت میی مینورانی بود. در تمام جلسات به تنهای
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او کنم! نه غوغا به پا می گر ها کاری نداشته باش وهکنم به بچّخواهش می :گفته بودبه دارایی . بود

کرد. ه و خدمت کردن را هرگز فراموش نها نماز و روزهبچّ یدر جلو ، امّاحرف خانمش را گوش کرد

ه کردند کحسودی می به خانمش های محلّزن ۀخواند. هممی بهاییخانمش نماز مسلمانی و او نماز 

کند ت نمیهمه طال خریده، اصالً اذیتّ ۀ منزل خریده، اینهمه برایت وسیلاین تو خوب است، چقدر شوهر

 قدر مهربان است. و آن

وار اگر خبر داشت هر کجای طهران آقای فروتن یا جناب فیضی یا ی آنقدر عاشق بود که دیوانهدارای

 کرد ویادداشت می آموخت،میه ک ی راو تمام مطالب رفتبا همان دوچرخه می ،کندکسی نطق می هر

اخل و دداخل آن نوشته بود  دفترچه داشت که از قرآن، دعا، مناجات و اندرز گفت. یکبه دیگران می

گفت چه می چون هر ،کردندمردم عشق می ۀهم و خواندمیها از روی آن اتوبوس عمومی یا داخل پارک

شد که وفاداری و خداپرستی. وقتی از او سؤال میاز محبّت، یا دعا به سوی پروردگار بود یا صحبت 

ا ه، نور خدا در قلب ماخدا همه جا هست : شما بگویید کجا نیست،فرمودفوری می ؟ستخداوند کجا

ت این خداوند اس کینه و حسد و بخل را دور بریزیم، خداوند ذات غیب منیع الیدرک است، اگر ،هست

یست به خاطر خدا همیشه خوب باشیم؟ همیشه پس بهتر ن ،کارهای خوب و بد ما واقف است ۀکه بر هم

 جیبش کردند.هایش را تأیید میوف، صادق، سالم و صالح باشیم؟ همه حرفؤربخشنده، مهربان، 

کرد و لباس های لباس شرکت میداد. در حراجیاز شکالت و نبات بود که به همه می همیشه مملوّ

من  ۀتو هم مثل نو :گفتداد و میمحترمانه می ،ی که نداشتندهایهبه بچّو خرید گانه و کفش میبچّ

 هستی. 

جات یوهو ماو شیر  گرفت، بلکه برایمستأجرش بود و نه تنها کرایۀ کمی از او مییک روز خانمی که 

کنی و  دره توانی ما را از راه بمی ،هایت به ما، اگر فکر کردی با کمکپیرمرد گفت:، به او برده بود

الً من؟ اص ؟کی ،دخترکُم با لحنی پدرانه جواب داد:ایی ای! دارهکنی، کورخواند بهاییدت مثل خو

مناجات خواندم و طلب  م؟ کی حرف زدم؟ فقط گاهیکرداز دین صحبت من با شما چند سال است 
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ند چ اشکالی در این کار است؟ روح آن خانم محترم شاد، ۀ خلق عالم،تأیید برای شما کردم و برای هم

د به های این پیرمرتعوض محبّ . به شوهرش گفت:خانمی بود به نام خانم متّقی ست فوت شده.سال ا

ترکُم دخ دفعۀ بعد که آن خانم را دید، گفت:ایی دار برای عذرخواهی آمد.شوهرش  طوری گفتم.این او

گول اینها را نخورید، که اند به ما گفته کنان جواب داد:داری. آن خانم گریه ناراحت نباش، تو حقّ

تا  ،این بیچاره محبّت به همه دارد گفت:کنند. شوهرش و محبّت کردن مردم را تبلیغ می اینها با کمک

 دنیا دنیاست مدیون او هستیم. 

ت پول کمی که داشخواست با میبود. ریزه نقش و باهوش که  انواده دختری داشتند به نام مهریآن خ

را  یهزار تومان 34 بود. مثالً خانۀای بخرد. قبل از انقالب خانه خیلی ارزان خانه به پدر کمک کند تا

: گفت ،که بنده خیلی زیاد او را دیدم توانستی بخری. مهریوام بانک می با ،تومان داشتیهزار  14اگر 

لکه تا ب الحسنه به ما بدهیشود مقداری پول بدون بهره یا قرضمی ،ی شما که محبّت داریآقای دارای

به شما  مبلغیبنده  ،به چشم :گفتدارایی  ، برویم؟جا که جایمان کوچک استای بخریم و از اینخانه

 ،فقط بنده شاهد این کار بودم .شما عین اوالد ما هستید ،یدولی خواهشاً هرگز به کسی نگوی ،دهممی

 بهدارایی اند. دار شدههبه بنده گفت و پول را بالعوض داد و خوشحال بود که خان چون خود مهری

کس را  دهد. دست هرمی برکت حقّ :گفتند. همیشه میدار شوهخانتا أجرانش کمک کرد تمس ۀهم

نی. کمک ک ،که خالصانه در راه خدا به کسی که نداردبه شرط این ،گیردخدا دستت را می ،بگیری

ید و به شما، پس امانت مرا درست حفظ نمای ند در میانفقرا امانت من»: خداوند فرموده فرمودمی

 «. راحت نفس خود تمام نپردازید

 دادمی انیبود که حفظ کرده بود. مثالً شیر گاو خود را به مردم مجّ کالم حقّ ،زدی هر حرفی که میدارای

شیرش و درآمدش را برای خودم  ۀخداوند گاو به من داده که مرا امتحان کند که هم :گفتمی و

گویم میدهم و بعد سهم خدا را به بندگانش می واهم یا خیر؟ خدا از این شیر سهمی دارد و منخمی



246 
 

ندارم هرگز گاوی از من  یاد :گفتیتو خیلی خوب و مهربانی. همیشه م خدایا راضی به رضای توام،

 . ه باشددمرده یا مریض ش

بنویسم.  ربطیخواندم تا مبادا مطلب بیل وضو گرفتم و بعد دعا و مناجات برای نوشتن این مطالب اوّ

س به خاطر روح ملکوتی و نف کهرا ولی حیف است ذکر خیر چنین عزیزی  ،شاید خسته کننده باشد

 دمت به عالم انسانی و مردمان کرد،خ ، نصرالله امینی، ایمان آورد و بسیاری جناب شهید مجیدمسیحای

 ننویسم. 

نسبت به همکار و همسایه و رُفقا در  آرام جان، سبت به اوالدنهایت مهربان، نبینسبت به همسر  وا

خدمت به خلق و در و فکرش ذکر  . هموارهدر زندگی دمی نیاسود بود. نهایت صلح و صفا و گذشت

 شد. روح ملکوتیکس از او خسته نمینشست و هیچها میگذشت. کالمش نافذ و بر قلبمیهمنوع 

 همه خدمت کنی.این ،صبح بعد از دعا و مناجات ۱ خواهد که ازداشت. همّت بلند می

ن که مسلمان و جوا معروف عام و خاص. ایشان زمانی یِاس اردانی تبدیل شد به عبّاس دارایامّا چرا عبّ

الله اموالش را که جدیداً هر سال حقوق ،دکه بهایی ش . زمانیدادش خمس و زکات میبه قدر توان بود،

کرد تقبّل میآن را  ۀهزینخواستند، او میزبان می کرد. برای هر جلسه اگرمیآورد، پرداخت میدست ه ب

شد با خرج خودش میزبان جلسات می ادر منزل احبّ  ر نبود،خودش میسّ ۀخانبه خاطر خانمش در و چون 

 از گذشت واکبر فروتن، ایادی عزیز امرالله روحش شاد، علی خواند.سه مناجات در هر جلسه می و دو

شان خود ااحبّ  ۀهمکه آباد باقراف و در جمعی در حسند با خبر شاس اردانی عبّ انگی و خرّاج بودنِمرد

رایی اس داشما عبّ :دردانی معرفی نمود. جناب فروتن فرمواس اخود را عبّنیز  فی می کردند، اورا معرّ 

 اند،که همه شنیدههای شما ها و دست و دل بازیفداکاری هستید، با شرح حال، خواب و ایمان شما،

ند فی کنید. خدا رحمت کی صدا بزنند و خودتان را به این نام معرّاس دارایبهتر است شما را همیشه عبّ 

علی و به گویند عین: مردم به کور میگفتمی ،قدر بامزه بودی را که آناس دارایعبّ و اکبر فروتنعلی

 ، امانتچه داریم هرو چیز مال خداست گویند دارایی، همهمن فقیر راه خدا میه حاال ب ،علیکچل زلف
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پوشید و ساده میاده لباس این مرد ساده زیست، س زی همه را باید گذاشت و رفت.رو نزد ماست و

 خندید.می

به آرزوی دیرینه خود برسد. اوایل  عد از چهل سال که ایمان آورد،است که کسی ب مطلب خیلی مهمّ 

آقایان جمالی  را شروع کرده بودند.سازی آباد تازه خانهبود که در اسفندیاری مثل خانی ۵4سال 

خانم که همه جوانان سرحال و بانشاط بودند، ( و سعادتینعالءالدّدرضا، ابوالفضل، مهدی و محمّ)

ی ایسمت اسفندیاری که فقط آقای دار جوانان رفتیم بهمنزل ما و آقای امینی تشریف آوردند. با این به 

درصد  64ن اآلکرد. کاشت و امرار معاش میرا می یچند هکتار کرد. او باغ بزرگروستا زندگی میدر 

ل با جناب امینی رفتیم داخگاه عموم است. بهمن شده که پارکی زیبا و تفریح 22آن باغ پارکی به نام 

 شب پیش چند ،آقای امینی ، گفت:هاجمالیشدن فی و معرّ پرسی احوال آقای دارایی بعد ازباغ. 

 ،«در باغت اینها را بکار»چهار گلدان گل رُز به بنده دادند و فرمودند  خواب دیدم حضرت عبدالبها

ر قسمت ین جوانانند که اگا ،چهار گل رُز : به چشم، تعبیر چیست؟ آقای امینی روحش شاد، گفت:گفتم

تا شما از جا این های جدید را که ساخته شده، بخرند و برای مهاجرت بیایندخواهند خانهمیشود 

میدوارم بسیار خوشحال شد. ا تشکیل شود. داراییمحفلی در این محلّ ی رهایی یابی و به امید خدا تنهای

 یاد داشته باشند. ه های عزیز این مطالب را کامالً بجمالی

اختیار های اسفندیاری و صاحبۀ اربابکارفندیاری که مباشر و همهاس در همان موقع، احمد

د ا خریداری شها را دیدیم و یکی از آنهپرسی رفتیم منزلهای جدید بود، آمد و پس از احوالساختمان

یاء لطفی ض ۀخانوادو خدا کمک کرد  اسفندیاری تحویل گرفتند. دۀ احموسیله منزل را ب و پس از مدّتی

هم منزل خریدند. در عید رضوان محفل تشکیل گردید. آقای دارایی چقدر دیگر  ۀادخانویک و 

جا ساکن خانوار آن 6الی  8 ،سال یا دو سالدو برابر شد. در ظرف یک تشالیّفعّو  خوشحال گشت

با کمک  قطعه زمین که از دو کوچه راه داشت، خریداری و ۱ی همه را جمع کرد و دارایآقای  شدند.

هرگونه لوازم الزم را نیز ایشان اهدا ساخته شد. نیز آباد حظیرةالقدس همین جوانان غیور و احبّای خانی
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عالءالدّین جوانکی بود که . ها عاشقانه همکاری الزم را کردندذوق به خصوص جمالیجوانان باکرد. 

ن در امیرآباد در زیرزمین ما هست، کیسه سیما ۱4 گفت:مهاجر  امرالله .تازه ریش و سبیل در آورده بود

توانید ببرید. عالءالدّین با ماشین خود چند بار آورد و آقای مهاجر خوشحال شد. اگر کسی هست، می

ن روح سیّد رضای جمالی. فرمود: دالرام )مادر او( هم شیر زنی بود، اآل پسر گفت: او کیست؟ گفتم:

ساختمان را  ۀهزین درصد 14ی زمینی را خرید ولی نیست. دارایایی حمل بر خودست او هم شاد است.

 و شمس عظیمی چک سفیدی به بنده و آقای امینی داد یاد دارم هران دادند. بهای جاسبی مقیم طاحبّ

او  چه عاشقان دیگری دور ،عاشق یِ ه حال آقای دارایب برداشت کنید. خوشا ،چقدر کسر بود هر :گفت

ری او مانند بذ او خواهد ماند. کارهای خیر و نیکاآلباد نام تا ابد. او چراغ پر فروز بود که جمع شدند

اوّل انقالب هم که احبّا را از جاسب اخراج نمودند، سه چهار های بعد بارور گردد. است که شاید سال

 خانواده به این جمعیّت اضافه شد.

حظیرةالقدس را به نام شرکت  ی، چون دارایکردندها را مصادره ها و خانهاوایل انقالب که اکثر زمین در

که این ساختمان،  شد و گریه کردخیلی ناراحت  نمودند و فروختند. اوآن را مصادره  ،کرده بود امنا

م مرد در راه حقّ :گفتپناه یتیمان بود. بعد خود او می ت بود، جای دعا و مناجات وساختمان محبّ 

 ها حظیرةالقدس است. خانه ۀدهند این که چیزی نیست، همان میج

پیش ما،  تو نجسی ، و گر نه تو را خواهیم کشت،ی آوردند که باید از دین برگردیفشار شدیدی به دارای

روید شما راه خودتان را ب ،مخدایییک  ۀما همه بند :گفتباشی؟  بهایینیست تو به این خوبی  حیف

ه ن موقع است کولی بدانید آ ، حاضرم،بکشید بنده راکه هر وقت هم خواستید  و و بنده راه خودم را

که آنقدر  حالته خوشا ب ،شوخی کردیم :ندمن چنین لیاقتی ندارم. بعد گفت ولی ،امشهید راه دینم شده

بداخالقی کن و فشار  خواب او نرو،اطاق خود را از او جدا کن و در رخت :به همسر او گفتند. خوبی

دها ها و داماهایش، عروسهچون از همسر خود محبّت دیده بود، بچّ ،شاید برگردد. او قبول نکرد ،بیاور

 ،خواستچون بخشنده و مهربان بود. هیچ چیز را برای خودش نمی ،هایش او را دوست داشتندو نوه
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ای که دعا و مناجات در آن : کتابچهدگفتن. روزی به همسر او یا در راه حقّخواست مییا برای خانواده 

مفقود کن، شاید تصمیم  ،گذارد و در خیابان و بیابان همراه اوستش میهمیشه روی قلبنوشته و 

 جدیدی بگیرد. 

گاهی  ،ای خدا  خانمش دفتر را بودی خواب شب که داراییا دروغ نیست.  کالمی غلوّکه تو شاهد و آ

دفترش ه کد ی دیکرد. صبح آقای دارایزیر کاه پنهان  برد وسط انبار،گذاشت و و داخل پلوپز  برداشت

 گفت:را ندیده است. به خانمش  نمود که آنو خانمش هم حاشا گشت جا را نیست. تمام خانه و همه

روز از ناراحتی دعا و مناجات خواند، ولی از دفتر  جایزه داری. چهار شبانه ،اگر دفترم را پیدا کردی

. او درب را دیا اطاق را زدن که درب منزلد دیدر خواب  . شب پنجم که بسیار دعا خواندخبری نشد

حضرت  نمود.و تضرّع و زاری گفت خوش آمد  دید.حضرت عبدالبهاء را روبروی خود  باز کرد و

اه تو در داخل پلوپز وسط انبار ک ۀکتابچ ،ناراحت نباش ،عزیز من ،یارایاس دعبّفرمودند: عبدالبهاء 

کند. از صدای آقای ایی عبدالبهاء پذیراز حضرت  د که بیاید و ، صدای خانمش زدر خواب .است

 ؟چی شدهگفت: د او غرق در عرق است. و دید شد، از اطاق بغل آمخانمش بیدار  ،در خوابایی دار

سراغ  رفتمستقیم او آورد و چراغ را چراغ فانوس را بیاور. خانمش  نوشید و گفت:آبی دارایی بگو. 

 چنین خوابی دیدم. گفت:آورد و به خانمش  آن است.هم داخل جا و کتابچه پلوپز آندید انبار کاه. 

 ،کردم کار را این ،از بس این مردم به من گفتند گفت:و  شدشرمنده  ،کار را کرده بود خانمش که این

اکی این چه قلب پ نمود که این چه حکایت وناراحت نباش. خانمش تعجّب  دارایی گفت:مرا ببخش. 

هایش اسماعیل، هحضور بچّ رسید. این مطالب را خانم دارایی در است که موالیش در غم او به داد او

 عطاءالله تعریف کرد.  بهنام و

از آنها  ،ده شی متوجّفروختند. دارایها میند و به شهریگرفتها را میها و ملخبضاعت پروانههای بیهبچّ

 هر وقت پول الزم ها گناه دارند،بستهگفت: این زبان ها هبه بچّ کرد وها را آزاد و پروانه و ملخ خرید
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فت: گداد. خانمش میآمدند و پول به آنها میی میها چندتایهدهم. بچّبنده به شما می ،ید، بیایدارید

 که زحمت راه دور را نکشند.  ریختها را گندم میمسیر مورچه

ز دیدیم ماری ا که یمشو خواستیم وارد خانهمی روزی از راه رسیدیم، :گفتندایش میدخترها و پسره

او که د رفت بیل بیاور باالی دستۀ شیر آب است. یکی از پسرها قه زده و سرشآب حل ۀگرما به دور لول

 گفت:ها هه بچّو ب ایستادشیر  یجلو پدر گذاشت وبیل را کنار  : صبر کنید. پسرگفت را بکشد، پدر

برو  فت:گبه مار و  ستاددر نیم متری شیر ای پدرکه  یمو دید یمبا ترس داخل خانه شد داخل شوید و ما

ی باالرفت د و مار باز شدرخت توت بزرگی داشت،  ما خانۀترسند. آزار میها از تو بیهبچّ ،حیوان

 پشت خانه.  درخت توتِ

 جا بخوابند، دختر کوچک آقایند آخر شب آنخواستو میجمع بودند که ده پانزده نفر یک شب دیگر 

همان مار حلقه زده و زیر  خواب و متکاها که رسید، دیدبه آخرین رخت .آوردها را بخوای رختدارای

، این دوست هر شب من نترس دخترم و پدرش آمد و گفت:د خواب آخری خوابیده است. جیغ زرخت

سم ق کدام دیگر از این مار نترسند. فرزنداند که هیچکار باعث شدخترش آمد بیرون و این است.

ولی  ،مطالب بسیار استندیدیم.  دیگر ما آن مار را ،وقتی پدرمان فوت کرد :گفتندو می نددخورمی

 شنیدن کی بود مانند دیدن. 

 کسو کلّ حقوق الله را داد. به هیچهایش را بین اوالد تقسیم کرد خانهدر زمان حیات خود ی دارای

ا آخر ولی مطالبه نکنید. خود او ت ،دبگیری ،اگر دادند :گفته بود ،بدهکار نبود. از هر کس طلب داشت

، ساکن بود و این خانه را به همسرش داد ها داده بودترعیّ ۀالحیات در منزلی که آقای گشتاسب به هم

  تقسیم شد. اش بین فرزنداناز او فوت کرد و خانه و همسرش چند سال بعد

 ببینید، اصالً زشت وجود ندارد،ترها سالم کنید، همه چیز را زیبا گفت: به کوچکدارایی همیشه می

توانید عالمی را به صلح و صفا دور از جنگ، ضرب و شتم و فحش، وقت با قلب پاک خود میآن
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ا دوست شیم و جمیع خلق ردعوت کنید، این همان وعدۀ حقّ است که باید نسبت به جمیع بشر مهربان با

 بداریم. 

روزه و احکام الهی در حدّ  ت امر، نماز،راجع به حقانیّ هارزندان، همسر، داماد و عروسف دارایی با

عیلی امامرالله اس در منزل پسرش که او هم صعود کرد، بنده، بهنام امینی، وفور صحبت کرده بود. روزی

وان دارایی به عنپر از آدم بود.  گوش تا گوش اطاق بودند و و علی فروغی دعوت بودیم. آمدیم همگی 

کس بدهکار به هیچ ،مرا خوب شناخت م و امر حقّ، بنده خودم ایمان آوردنعزیزان م :گفتوصیّت 

 م،ا دادۀ اوالد رهم حقِّ کس ظلم و بدی نکردم، هرکس به بنده بدی کرد، او را بخشیدم،به هیچ ،نیستم

 م روزی کهگویدر حضور جمع می است و کسی به او تعرّضی نکند،ق به همسرم ه متعلّاثاثیّ ام و کلّ خانه

قط ف سپارند،ا این چهار نفر به خاک میبنده ر ند،م خرجم نکن، دیناری اوالدبنده از این عالم رفتم

ۀ شماها راضی هستم. جای بنده در گلستان جاوید است و از هم ،خبر کنید ید،خواهم مزاحم نشومی

 منقلب شد. ادر خود خطاب کرد و ناگهان حالشها را به عنوان بربعد ما

ردانی در او دکتر هوشنگ ا ۀفاق دوستان او را به بیمارستان شریعتی که نوبه اتّ .داشتمبنده ماشینی 

 : حالش خوب نیست. داراییگفته بود ردیم. فوری مداوا شروع شد. دکتر اردانیجا بود، باورژانس آن

سال مریضی ادامه داشت. سمت راست بدن و  3کنم نزدیک به مغزی کرد و چند سال فکر می ۀسکت

گفت. ای کاش عکس آن زمان او بود که چقدر نورانی انش کامالً شل شد. فقط یا بهاء یا بهاء میزب

 بود. 

ارد و خیلی انسان است، همسری وضع خوبی د، که ماشاءالله از دعای پدر اآلن آخرین پسر او ،حسین

که مالقات او  داری کرد. ماهانگهگل تا آخر عمرش  ۀای از دارایی مثل دستفرشته دارد که همچون

از دو  ،شدبرایم مناجات بخوانید. مناجات که خوانده می که کردشد. اشاره میچقدر شاد می ،رفتیممی

شد. این صدایند و آقای امینی چقدر مسرور میز اشک جاری بود. مهری و اقدس خوشچشم این عزی

های عروس خدا حفظ کند. ،آسمانی است و قلبی روشن و مهربان دارد ۀکه فرشترا مرد و عروسش 
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ه کردند. اگر بنویسم صد صفحهای او را تعریف میکردند و داستانب به او سرکشی میدیگر هم مرتّ 

 شود.می

دامادها  ولی یکی دو نفر از .او، او را دفن کنیم ۀباید طبق خواست :گفتندهایش میو عروس چند تا اوالد

کی از یکردند. روزی یکی از آنها پیش دند، مخالفت میهای دولتی بوبه خاطر شغل خود که در ارگان

 هاشده و هرگز به ما بهاییدر جوانی است و خودش هم  بهاییپدر زن بنده  :گویدرود و میمی مراجع

اگر فوت  پارید،به خاک بس بهاییین یتورات آت کرده مرا طبق دسحال وصیّ  شوید، بهاییو ید ینگفته بیا

اش عمل کنید، هیچ اشکالی ندارد. یکی از طبق خواسته :یدفرماقدر میالیآن مرجع ع ، چه کنیم؟کرد

 :فتگ و چنین کرده  اندامادش که گفتو آمد بود، هایش که خدا رحمتش کند و نزدیک منزل ما عروس

ا خبر هن و به او بگو که ما فوری به شمارا ببین، صحبت ک (داماد بزرگش)تو را به خدا، شما شعبان 

 اس اردانی به آرزوی قلبی خود برسد. بگذارد عبّبدهیم تا 

هم  ومعروف به علی جاسبی که ا) یبا علی اسماعیل و فهمیدم که دادمادشان حقیر جویا شدم ۀبند

عصر یک روز با علی اسماعیلی . ( دوست استبود بهایی ،وردیهمسرش، خدابیامرز نصرت امام

ول. طاعات و عبادات قب م:گفت و گیرد. سالم کردمیدیدم ایشان وضو مو وارد شدیم. م یدر زد، مرفتی

ین نمازم را ، بنشحاال با تو کار دارم :گفت .بلی :گفتم ؟داماد امینی هستی ، شماخیلی ممنون :گفت

اجع به ر ،مشهدی علی :خواهد به من بگوید. گفتممشهدی علی اسماعیلی ترسید که چه میبخوانم. 

 خواهم با او صحبت کنم، نگران نباش. ی میاس دارایعبّ

ع به تو و امینی با من پدر زنم راج : خوب شد تو را گیر آوردم،گفت ،که نمازش را خواندبعد از این

زنم درکه از پتو هم مثل این :در آخر به من گفت ها طول کشید وصحبت کرده است. دو ساعت صحبت

دانم م از وجدوّ ترسم که مخالف رضای او کار کنم،یخدا م ل ازمن اوّ :یاد گرفتی شجاع باشی. گفتم

، ولی بهتر است راجع به خیلی از تو خوشم آمده :که او را ناراحت کنم و شب راحت بخوابم. گفت
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خدا شاهد و واقف  نیا مثل و مانندی ندارد،ده و در دییکه مادر نظیرش را نزااست زنم بدانی مردی پدر

  است که راه او درست بود.

دیدم  ،هم شریک بودند، رفتم این مشهدی علی شاهد است در شب مهتابی در سر خرمن که با :گفت

تمام  ،صبر کردم مناجات او که یک عمر دیده بودیم خواند،به سینه نشسته و مناجات میزنم دست پدر

زن درپ ها بهیزدیعمو ) :کنی؟ گفتمجا چه میسالم پسرم این وقت شب این :گفت ،شد، سالم کردم

با  شوی، یا امشبگردی و مثل ما میمی، یا تو برسره کنمام تا کارت را یکعمو( امشب آمدهگویند می

یک عمر دختر بزرگ کردم، دادم به  ،داری حقّ :همین اسلحه تو را خواهم کشت. آقای دارایی گفت

یاقت من که ل م،ه دست تو کشته شوچقدر عالیست که ب برای خود آدمی شدی،تو و کمکت کردم تا 

بگذار  مناین تاج افتخار را تو بر سر  را ندارم، بالله بزن مرا خالص کن،شهادت مثل امینی و امثالهم 

ن پایی و بعد ادامه داد: دستم را خجالت کشیدمکه قسم خورد دامادش و یک عمر راحت زندگی کن. 

ی. فهمم تو افتخارحاال می یی،کردیم تو ننگ ماما فکر می ،مرا ببخش :گفتم آوردم، گریه کردم و

ت ه دسگفت مگر دینم را مفت ب هایی کرد که بنده یک عمر شرمسارم،دارایی صحبت :گفتمی

و اشته باشد مگر سنگ به ادرخت اگر میوه ند و تحقیق کن،، برو بفهم ؟کنیچی فکر می ،ام؟آورده

به  او هم هرگزآورم را نگویند و شرم قسم دادم به او و مشهدی علی که هرگز به کسی این کار زنند؟می

بود که حاال  ایی فرشتهاس دارایعبّ گوید،آقا شعبان راست می :گفتعلی اسماعیلی کس نگفت. هیچ

 . م، همیشه با او شریک در کارها بودبه خاطر صداقت و سالمی او و من مریض و در بستر خوابیده است

 سازی و بیکاری ما،پاک ا،شهادت عزیزان م ۀ ماها،همت ال راجع به موقعیّداماد ایشان هزاران سؤ

ا کامالً ها دادم و به او تفهیم کردم که ماپرسید. خیلی محترمانه جواب او ر ۀ کارهاگلستان جاوید و هم

مام حضرت ا ۀبالخصوص دربار ۀ اطهار احترام قائلیم،اسالم را قبول داریم و برای حضرت رسول و ائمّ

ای حال کسی که در روز عاشورا لباس تیره به تن کند و قطرهه فرموده خوشا ب حسین )ع( که موالی ما

در جای دیگر حضرت عبدالبهاء مناجاتی دارد  ت و شهامت این بزرگوار بریزد یااشک به خاطر مظلومیّ 



254 
 

 ت ابدی را برای یزیدیانو نحسیّبیان نموده هداء و تاج افتخار او را که مقام و ارزش حضرت سیدالشّ

ه حال شما که متوجّه شدید خوشا ب ،ما همه را دوست داریم :عرض کردم ان کرده است. به آقاشعبانعنو

خدمت  نیزکالم را  ۀ. خالصقدر محکم و استوار به پای عقیدۀ خود ماند و حزب باد نبودخانمتان آنپدر

ه بعد از ک این امر کردف به خانم شما با عدم لیاقت بنده و دیگر دوستانم، ما را موظّگفتم: پدرچنین  وا

ا محترمانه او ر د، مراسم آبرومندی برایش بگیریم،صد سال که از این عالم خاکی به عالم باال صعود نمو

کار ه چ طوری وه چ :ر برای او منعقد کنیم. گفتبه خاک بسپاریم و جلسات تذکّجاوید در گلستان 

برد و به راننده او را می ،آیدبوالنس میاز بهشت زهرا ماشین آم ،به ما خبر دهید :کنید؟ گفتممی

حویل ما او را ت ۀفردا صبح نمایند او اقلیّت است،گویند که می

جا او را در آن دهند،میبه گلستان جاوید انتقال  گیرد ومی

رای ب گذارند،کنند، در صندوق میدهند، کفن میشستشو می

خوانند، به خاک سپرده مناجات و نماز میّت میاو دعا و 

 ۀگذارند و ما هم جلسبرای او سنگ قبری می شود،می

 ،اشدب : خیلی عالی است،گیریم. گفتیادبودی برای او می

، من به کس شما ۀهمان کارها به عهد ،هر وقت چنین شد

د، آینش می: اوالدگفتو شرط کرد  دیگری کار ندارم. بعد

ولی ما معذوریم و شما هم لطف کنید مراسم اسالمی را که 

شما  رتذکّ ۀدر آن شرکت نکند و در جلس بهایی ،گیریمما می

  کنیم. من قبول کردم.هم ما شرکت نمی

ۀ دوستان را خبر به آرزویش رسید. همنمود و  صعودی ساعت خبر آمد برای بنده که دارای ۱6بعد از 

آباد انیاز خرا ا و دوستان مسلمان احبّ همۀ، بوس داشتندیکی از دوستان که مینیوی بنده و اخ کردیم.

بخش مراسم این متصاعد های زیبا زینتما بود. چقدر گل همراههم آوردند و سواری زیاد به گلستان 

  در گلستان داراییآرامگاه 
 آبادخاتون

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/photo-2016-09-14-20-49-33-orig_orig.jpg
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و را اصورت و . چهره لذّت بردند هایش از این مراسم بسیار زیبا و روحانی و نورانیهالی الله بود. بچّ

 1ا لبخند و راضی از این عالم رفت.طور بهمین ،دیدیم

هم  برای او ختم مفصّلی گرفتند. مادر مسجد و در خانه نیز  اوالد ای برای او آبرومندانه گرفتیم وجلسه

. در آن شب رفتیم اشش و خانمش در منزل مسکونی، خدمت اوالدها و آقایانبعد از چند روز، خانم

نمش خا .هایش صحبت به میان آمد که قلم عاجز است بنویسدب این مرد و محبّتچقدر از صفات خو

خواست که دعا بخوانیم قدر اذیّت کرده و به جایش محبّت دیده. از ما میچقدر ناراحت بود که او را آن

 جسم او و روح او شما را حالل کرده است. :که همسرش او را حالل کند. عرض کردیم

دارد و در میدان بزرگ میوه و ت هزار نفر جمعیّ  ۱4بیش از  .اسفندیاری اآلن شهر بزرگی است ۀمنطق

را  کمتر کسی است که او ،خانی استباد و اسفندیارآهای عبداللهاش از زمینبار طهران که مجموعهتره

                                                           
هر  و اش، یعنی آقای امینی، اهل جاسبیپدر روحان. ابوالفضل جمالی در بارۀ آقای داریی چنین نوشته است: 1

و ا دانستند، به این خاطر نامها با دل و جان او را از خودشان میچند او اصالً اهل یزد بود، ولی خیلی از جاسبی
ها دارند. این بیان جمال ای جاسب آوردیم و در مورد او نوشتیم. دوستان نزدیکش، از او خاطرهرا در بین احبّ

داد و در عین صحبت اغلب خواند، توضیح میمبارک از کلمات عالیات همیشه ورد زبانش بود، در جلسات می
او همیشه شادی و  «.نم سروری حاصل استدوستان را از ذلتم عزّتی و از حز»شد: اشک در چشمانش جمع می

 دانست. عزّت احبّا را نتیجۀ بالیا و مصائب جمال مبارک می
ام را که قدیمی شده، عوض کنم. من هم قبول کردم که با او به شهر رفته و خواهم شناسنامهیک روز آمد که می

خواندم و تعجّب کردم که اسم فامیل او در میشناسنامۀ جدیدی برایش بگیریم. در بین راه، شناسنامۀ او را 
ای؟ این اسم که در شناسنامۀ شما نیست؟ شناسنامه دارایی نیست! گفتم: آقای دارایی، این اسم را از کجا آورده

گفت: من وقتی بهایی شدم، دارای همه چیز شدم، از آن به بعد به همۀ مردم گفتم که از این به بعد مرا دارایی 
البتّه جناب فروتن بنده را به این نام مفتخر نمود. روزی دیگر آمد وگفت که کلّی الواح و آثار امری صدا کنید و 

دارد که از ترس زن و بچّه و دیگران، در زیِر زمین مخفی کرده است. گفت: بیا آنها را از زیِر زمین در بیاوریم که 
ن زدیم، یاد ایها را کنار میی من نگه دار. وقتی خاکممکن است نم اثر کند و آنها را خراب کند و تو آنها را برا

 شعر موالنا افتادم که:
 از هراس و ترس کّفار لعین         دین حقّ پنهان شده زیِر زمین

در خیلی از شهرها و دهات، کار احبّا این بود که الواح و آثار را مخفی کنند، چیزی که موالنا از پیش دیده بود. 
ای که از زیر خاک بیرون آمد، پر بود از الواح خطی و شمایل حضرت عبدالبهاء و مجلّات بهایی که هم جعبه

 اکنون بسیاری از آنها را در اختیار دارم. 
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زمانی که  ،نشناسد و یادش را گرامی ندارد. شرح حال این مرد شریف مؤمن و مخلص را در ده صفحه

حقیر  ۀو از بند فرستادم. چقدر ایشان خوشحال شدورقا  دمحمّخدمت دکتر علینوشتم و  ،سرحال بودم

 . ر کردمقدار تشکّبی

رود د در کنار خود داشتیم و از آنها فیض بردیم.چنین عزیزانی را در جوانی بالم که همیشه بر خود می

خود دارایی  هاثر بگذارد. البتّ چنین توانست در قلب اواینفراوان به روح پاک و ملکوتی آقای امینی که 

 .نیز عاشق صادق بود
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 الله توکلّیذبیح

 

ود و های مؤمن باز مسلمان، غالم()دختر ابراهیم شاه  و جواهر قربانعمو فرزند حسینِ الله توکّلی،ذبیح

ابتدایی در  ۱تا کالس  گشود،چشم به جهان  134۱در سال الله ذبیح .ایمان فائز شد.خود به شرف 

 1318مهندس ذبیح در تهران مشغول کار شد و در سال  در خدمت 131۵و در سال  جاسب درس خواند

ر د رفت.به مهاجرت  ۀ مجذوب مدّتی به قم یا تفرشبا خانواد به امر جمال مبارک ایمان آورد. بعد

 این ازدواج دو پسر ۀد و ثمرکرازدواج  (علی یزدانیاسخواهر عبّ)شیرین یزدانی  سالگی با 34حدود 

به نام فرهاد و فرشید و یک دختر به نام پروانه شد که همگی مؤمن و قائم به خدمت و جوانان پاکی 

   1هستند.

یشه هم ،د و چون فردی امین بودان آب به کار انبارداری مشغول شدر سازم 13۱4آقای توکّلی در سال 

غذاخوری کارمندان و فروش بلیط هم انبار  عد مسؤول ناهارخوری،مورد لطف مهندسین قرار داشت. ب

هران ت به این پاکی ندیده است. مدّت چند سالی بینمردی روزگار د. هرگز دیناری حیف و میل نکرد. ش

 . مد بوددر رفت و آ ش قرار داشت،منزلفردیس کرج که و  ش بودکار محلّ که 

ت و راح دو انکار کن دها فشار زیادی به او آوردند که برگردبرادرها و فامیل ، مادر،شروع انقالب با

ازی از سانم بگویم شب است. در زمان پاکتوام و نمی: روز روشن را دیدهقبول نکرد و گفتاو . دباش

من هم مثل همه، من هرگز  :سال سابقه داری. گفت 23زیرا به تو احتیاج داریم، که اداره به او گفتند 

از تمام حقوق و مزایا  شوم. اداره را بوسید،هایم نمیهگردم و باعث شکست زن و بچّاز راهم بر نمی

ای و وهو هرگز شک ای در شرکتی مشغول به کار گردیدبا شغل خیلی پیش پا افتادهگذشت و رفت 

 شکایتی نداشت. 

                                                           
  ها و فروغی قرار داشت.الله رجبی بود و منزل والدینش در پشت منزل روحانیتوکّلی همسر سیف خواهر آقای. 1
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داقت، ردم، من راه صفهمید من اشتباه نک: روزی میفرمودبه مادر و فامیل که با او قطع رابطه کردند، می

 وفاداری و عشق به خدای یگانه را آموختم.  محبّت،

. خیلی مصائب و بالیا تحمّل نمودا دوست و رفیق و پدری نمونه بود. ههبا همسر خیلی مهربان و با بچّ

که در فردیس کرج به علّت بیماری چشم از عالم ها شنید و مانند کوه استوار ماند تا اینخیلی حرف

 هبه ملکوت ابهی صعود نمود. چون در آن زمان تضییقات شدید بود و گلستانی در کار نبود، تاز بست و

نماز بخوانند و با صندوق و کفن کنند،  در منزل بشویند، اجازه داده بودند که اجساد متصاعدین را

ن دیم، کفرند و در زرنان خاک نمایند. او را در حمّام منزلش شستیم، غسل داماشین شخصی او را بب

ال منزلش خواندیم و او را با احترام به خاک سپردیم. روحش کردیم، نماز میّت و مناجات در داخل ه

 شاد، یادش گرامی.

 رضا عبدی، لیالمثل اسدالله صادقی، غالم قت را پیدا نمود،ها بود که خود حقیاو افتخار جاسبی

 .دنرج فروغی که هر یک جای خود دارل ایدی، آغابیگم هاشمی، اکرم خیرآبادی و همسر اوّمحمّ
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 1الله فردوسیفتح

 

ه ند تا ببه آران آمدطلعت فردوسی از جاسب  ،ابوالقاسم فردوسی و همسرش سال پیش 84در حدود 

ها هبچّ کالس گذاشتند.ها برای خانم خانمطلعتفردوسی برای آقایان و  موم مردم آران درس بیاموزند.ع

پسرها و دخترها کسب فیض  ۀهم ،ندنداشتبرای آنها هیچ فرق 

که بود به نام علی شریف ایی ملّدر آران ها کردند. در آن زمانمی

فردوسی در کوچه و  کرد و هر وقت کهفردوسی مخالفت می با

 یا گفت، به او ناسزا میرفتخیابان جهت خرید گوشت و نان می

پایین  باید اوگفت ام میانداخت و در حمّآب دهان به روی او می

یرا ز ،ای نکردفردوسی هرگز ناراحت نشد و شکوه پای همه باشد.

ا هها کشید و آن سختیسختی در راه حقّکه باید آموخته بود 

 2بخش و ثمربخش است.تلذّ

غول در گاراژ عبادی مشدر تهران الله، به نام فتح پسر آقای فردوسی

که پدرش مورد  دید، در آران کردو به آنها کمک می زدو گاهی که به پدر و مادر سر می به کار بود

نده به پدر و مادر ب ، بد است،آزاری نکنیدگفت: مردم، به آنها گرفتهت آقای شریف و پسرش قرار اذیّ 

 آموزند. شماها علم می

ۀ مزدا شد و خداوند کارخان دار بزرگسهامو فردوسی خود صاحب شرکت الله فتح گذشت وها سال

حسن مطلق  لی او هرگز عوض نشد و خادم عالم انسانی بود. روزیو به او مال و ثروت داد، نهایتبی

                                                           
 ن مطلق آرانی تهیّه شده است.های حسلب این شرح حال از گفته. مطا1
 این دو خط شعر از جناب ابوالقاسم فردوسی است:. 2

 خبـرستیپرستی، ز خـــدا بیاوهـــامبپرسـتی تـو اگـر وهــــم و خـدا را نپرستی         تـا تـو 
 پیرو ظّن و گمان کی ببرد پی به حقیقت؟         عدم صرف کجا باشد و آن مطلق هستی؟

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/757539062_orig.png?146


261 
 

که پدر )شریف  ای. پسرچه ماشین خوبی خریده گفتند:. همه رفت آرانبه و گرفت وانت مزدا از ایشان 

ول به کشاورزی مشغ و اوایل انقالب خلع لباس شد(ند ردوسی بزرگ بودف تو پسر باعث آزار و اذیّ

 از آقای فردوسی برای بنده بگیری؟ او شود یک وانت مزدا قسطیمی بود، به حسن مطلق گفت:

ق رفتند مطلفاق به اتّو طهران  طهران پیش آقای فردوسی. شریف آمدهم برویم  بیا با ،بلی :گویدمی

وانت  زی هستم وکشاورمشغول گفت: شریف  ،پرسیفردوسی. پس از احترام و احوال اللهخدمت فتح

ی دم ماشین فرمود:ند و دخورهم  و ناهار باکرد ی گفت: به چشم. آنها را پذیرایفردوسی  احتیاج دارم.

در من و پدرم به پ ،آقا گفت:شریف ، این هدیه را از من بپذیر. درب حاضر است و صحبت پول نکن

واب جالله فردوسی به او فتحاب؟ چه حسبه  ؟دهیدشما خوب نکردیم، حاال ماشین مجّانی به من می

عا همه د همه را دوست داریم و در حقّ ، ما هرگز کینه به دل نداریم،شما به پدر بنده محبّت کردید داد:

الله چرخ ماشین برایت بچرخد و زندگی به کام تو باشد  شاء ان ،فکرش را نکن آقای شریف کنیم؛می

 :کن، اجرت با خداستسوار  ،را دیدی و با همین ماشین هر وقت پیرمردی یا پیرزنی

 خواهدکینه میگر بودن دل بیدبه فکر یک         خواهددل دادن صفای سینه می محبّت ره به

او را  ،شما شهد دهید و هر که به شما بدی کرد ،ی که فرموده اگر به شما زهر دهندموالی بلی دوستان،

لقت ای خدا جمیع خ :صدا بگویندزبان و همعالم همه یکس اگر خلق پ او دعا کنید؛ ببخشید و در حقّ

شود. در عالم مثل آقای فردوسی را دوست داریم و به ما توفیق خدمت و محبّت بده، دنیا گلستان می

را خوب شناخته بود که  بسیارند. خداوند همه را حفظ کند که چراغ راه ما باشند. چنین شخصی حقّ 

ا و نامش ت یادش همیشه گرامی معبود خود شتافت.سوی م گذشت و به همه مال و ثروت و مقااز این

 اند و روحشان شفیع ما.شهیدان همیشه زنده ابد باقی خواهد ماند.
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 و زیور نصراللهی سیّد جواد ارشدی

 

برادر  ها بود.د حبیبیسیّ ۀکوچ الله و منزلش انتهای ده و دراز فرزندان سیّد حبیب سیّد جواد ارشدی

سیّد عبدالله ناشری است که خود ایشان نیز  ،دیگرش

م و در مورد ایشان نیز خواهشرح حال مفصّلی دارد 

ان جآقا ،اس و برادر چهارمسیّد عبّ  ،منوشت. برادر سوّ

، فرزند ارشد که در جوانی فوت کرد. آسیّد جوادبود 

ه الله سسیّد حبیبکه چرا سه اوالد اینخانواده بود. 

 .استاز قرار زیر  ،فامیل مختلف دارند

 ،ردندکی که افراد برای خود فامیلی انتخاب میدر زمان

که پسر بزرگ یا ارشد بود، خود را ارشدی سیّد جواد 

 د. برادرش سیّد عبدالله که در تبلیغ به نام ناشرینام

ا ال بود، خود رو بسیار مؤمن و فعّ نفحات الله معروف

 انکه در دکّ د عبّاسناشری نامید. برادر دیگر سیّ

ه این یم و بکه ما سیّد هاشمی هست گفت ترسید،ها میو قدری از کاشی کردحلوایی در کاشان کار می

 د.ینامخاطر خود را هاشمی 

مخلص بود. بیش از شصت سال مشغول به کار کشاورزی  ال و مؤمنفعّ ،هیکلد جواد قدبلند، قویسیّ

 .ه دنیا آمدای مسلمان بنام داشت که در خانواده (فرزند سیّد عبدالله) ها بود. همسر او زیورعهدر مزر

ه او را شان شد کها که خیلی پُر اوالد بودند، فقط یک اوالد دختر نصیبجاسبی ۀهم خالف براین زوج 

قیافه، نش، خوشزکرد. ناصری هم مثل پدرالله ناصری ازدواج با ذبیح هابعداو و  نامیدند عزّت

ی به کشاورز و تنومندهیکل جمال مبارک بود. این دو مرد قوی بیان و عاشق صادقتیپ، خوشخوش

 نصراللهی سیّد جواد ارشدی و زیور

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/111246090_orig.jpg
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عطا و و سه انمخ و های الفتناصری دارای دو اوالد دختر به نام مزارع و دشت اشتغال داشتند. در

و مخلص بوده و حتّی  مؤمن یل بود که همگیالله و سهالله، حشمتهای نصرتاوالد پسر به نام

دست طبیعت و روزگار و حکمت الهی این  های درخشانی هستند.هایشان در داخل و خارج ستارهنوه

بر اثر  ،ترین و هنرمندترین زن در جاسب بودالترین، زیباترین، فعّتشخصیّ خانم که باتعزّ کهچنین بود 

مادر ماندند. د مظلوم همگی تنها و بیکرد و این اوالابتال به مریضی که قابل درمان نبود، فوت 

 در آن سامانو  رو راه پدر و پدربزرگساکن شد و دنبالهدر لوکزامبورگ  ترین اوالد، سهیل،کوچک

داشت. ن دو سه سالی بیشتر ،سهیل در زمانی که مادرش چشم از این عالم بر بست قائم به خدمت است.

ساختند و راضی به رضای  فرزند را دیدند، سوختند، اغد خانم،جواد و زیور با این حال بود که سیّد

 بودند. حقّ

ا فامیل مسلمان هم او ر پرست بود. کلّزاده بود و خود ایمان آورد و بسیار مهربان و فامیلزیور مسلمان

د جواد ثروت زیادی نداشت. زمینی سیّ ه جا مانده است.ها بنیکی از او در قلب ۀدوست داشتند. چهر

استفاده  ها درخت زردآلو، سیب و گردو که همه از محصول آن زمیندارای دهداشت، در سنگاب 

قدر برد و هر چخورد و میخواست میکس می که او دیناری پول از کسی بگیرد. هربدون این ،کردندمی

ی ایتی در دکّان حلوداد. او مدّمی بهاییها چه مسلمان و چه کرد و به همسایهماند او به ظرف میمی

 کرد.وهانی را بسیار خوب درست میس یآب نبات قیچی و حلوا به همین خاطر حلوا،کار کرده بود و 

 داد. به فامیل که اغلب مجّانی می فروخت وخیلی ارزان میاین محصوالت را 

وقف  لین کندوگرفت. اوّمیعسل م چندین کندوی زنبور عسل داشت که سالی دو بار از آنها به یاد دار

د به همه کرآنها را پر از عسل میکه سرخی قشنگی داشت های گلهمسایگان و فامیل بود. پیاله ا،احبّ

هم این س ه،خدا به من داد :گفتمی کنی؟این چه کاری است می :گفتندر میداد. همه ضمن تشکّمی

 دیگران وهایکندوهایش دو برابر کند نها داده است. باور بفرماییدشماست، جمال مبارک برکت به ای

آورد به زنبورها زدند، آرام دستش را میداد. در موقع عسل گرفتن زنبورها به او نیش میعسل می
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ه صورت هرگز ن ،نیش زنبور که آنقدر درد دارداز جالب بود  : برو حیوان یا حیوون زبون بسته.گفتمی

 وخت. سنه میو کرد او باد می

س قربانی اکرد، نصف منزل را به عبّاخر که کم پول بود و کار نمیمنزل بزرگی داشت که در او سیّد جواد

 ۀخواهرزاد)گل ا خرج خانه و مخارج کرد. نصف دیگر خانه را هم به حاجی آقاپول ر فروخت و همۀ

از  درقمحتاج خلق نباشم. این مطلب قابل ذکر است که چ که فروختم :گفتفروخت. می (خانمش

 جمال مبارک شریک زندگی من است. :گفتداد و میه میصندوق خیریّ بهرا ها و پول عسل همین پول

ام دارد و سیاه نچون کوه جاسب بَقله تر هم شد.رنگ پوست سیّد جواد خیلی سبزه بود و در پیری سیاه

کی از یعطاءالله ثابتی )یاد دارم ه ید بَقله سیاه. ب: به من بگویگفتمیکوهی است آهنین و محکم، 

واد د جسیّ زده،االغ خود را کتک می یکبار که ثابتی. داشت االغی چموش و تنبل (اوفامیل دور 

د یّس خواهم آدمش کنم!: میگویدگناه دارد. طرف می ؟،زنیقدر مینبسته را آ: چرا این زبانگویدمی

دم ا آربسته خواهی این زبانشود که میاالغ که آدم نمی ،شعوربی :گویدمیو شود جواد عصبانی می

 کنی!

و سوار اتوبوس دو  به طهران آمدسیّد جواد این است که روزی یاد من هست ه دیگری که از او ب خاطرۀ

دو قروش. روزی همین مسیر را سوار تاکسی  :گفتندمی ریال را 2ها قدیمی داد.ریال بلیط  2د و طبقه ش

سیّد جواد  ای در ایستگاه بود وزمان دو طبقه ریال کرایه بدهید. در همان ۵ به او گفت:که راننده  شد

 ۵خواهی تو به این کوچکی می ،قروش دادم 2به این بزرگی را  ۀبار قبل من دو طبق به راننده گفت:

 شما مهمان من ،پدر گفت: ،نمک استدید این مرد خیلی ساده و باتاکسی  ۀرانند قروش بگیری؟

با اعمال خالص  . ساده آمدند و ساده، با ایمان،حالشانه بخوشا  راننده داد!پول را به  . ولی اوباش

بستگی در این عالم زیستند و نهایتا از این عالم فانی رفتند. واقعاً حسد و دل دور از هرگونه کینه، بخل،

ها و اوالد مخلص و مؤمن و فعّال او در زنده است. نوهها عاشق صادق بودند و یادشان همیشه در دل

 ی قلب احباب و خلق هستند.روشنای جای جای دنیا
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 احمد محبوبی دعلی روحانی،محمّ در جوار سیّد جواد ارشدی در اوایل جوانی تا نزدیک به کهولت سنّ

ز ولی ا، که سوادی در قدیم نبودبا این میشه عضو محفل روحانی جاسب بود.اقی هزاق رزّو عبدالرّ

ال و پیشرو در هر کار خیر بود. قوی هیکل و خیّر بود و خودش و همیشه فعّهوش سرشاری برخوردار 

از خودی و غریبه را شسته یا قبر آنها را کنده است.  جاسبی اعمّ ۀمرد 24کرد که شاید بیش از تعریف می

 داد. اهالی جاسب همهمی اجات را به فامیل و احبّسیفیخالصانه شت، همیشه کاری داکه مزرعه زمانی

ار ربط به کسی نزد و با مردم با مهربانی رفتاین مرد هرگز دل کسی را نشکست یا حرف بی :گفتندمی

 کرد. می

ل و وکی که او کردوصیّت  سیّدجوادبه خاطر اخالق حسنه و نیکوی  که خود ایمان آورد، همسرش زیور

درجات  ترفیعای برای ر آبرومندانهجلسات تذکّ سپاری زیور،بعد از خاکاش باشد. خاکسپاری وصیّ

خواهر مرا چرا  :و گفت 1آمد ()برادر زیورحسین نصراللهی بعد از چند سال  روحانی آن عزیز گرفته شد.

کاری دلت  برو هر :الله ناصری به او گفتکنم. فتحین و چنان می، من چن؟خاک کردید بهاییبه دستور 

( کشکوچ ۀنو)ه هدف او درخت گردوی بزرگی بود که همین زن به سهیل ناصری بکن. البتّ ،خواهدمی

نکرد.  ی، ولی به او هم وفایخواست راحت آن را بگیرد که بعد از انقالب همین کار را کردمی داده بود.

 درخت گردو سر جای خود باقی است.

: گفتندبود. در جاسب به آبشار می ق به اومتعلّ د جواد، جوی آبیسیّ ۀ سنگابدر باالی زمین پر از میو

ا ولی به د جواد و آقسیّو زیر آن آبشار، دُلّه یا آبشاری بود به ارتفاع یک و نیم متر  دُلّه. انتهای زمین او

ز آب این سنگاب پر ا ،کردجا عبور میسانتیمتر سنگ را تراشیده بودند که شب که آب از آن 34ق عم

ودند، ل برادر بو مسلمان مث بهاییزمان قدیم نوشید. ، از آن آب میتشنه بود و هر کس کهشد تمیز می

                                                           
عبدالله( و دند. همسر آقای امجدی )وجیهه(، پسرش )رضا امجدی بو برادران زیور، سیّد حسین نصراللهی و. 1

زن مرتضی ابوالقاسم دوم بودند. یک خواهر دیگرش اش )مهندس دانش امجدی( همگی بسیار مؤمن و خنوه
 ترین تاجر فرش قم( بود.شوهرش همسر آمحّمد میرمهدی )پدر حاجی آقا، بزرگبود که خواهر
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 د جواد اینسیّثالً کرد، مداشتند. در قدیم هر کس کار خود را میمینوشیدند یا برهمه از این آب می

گفتند که فالنی سنگاب خیر درست کرده است. این سنگاب مجاور و همه می سنگاب را درست کرد

  1است.نوز باقی و هقبرستان جاسب 

 

  

                                                           
یزدانی و مهدی  اللهالزم به ذکر است که بنویسم کلّ زمین گلستان و قبرستان مسلمین جاسب، باالی زمین رحمت. 1

 ها بوده است.ها متعلّق به بهاییملک آنها بود، این زمین ناصری بود و چون همه در حریم
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 )یا رجبی( قلی رجبوهب

 

آباد آمد و در گاوداری و کشاورزی دکتر ورقا و آقای امینی مشغول در جوانی به خانی قلی رجبیوهب

به کار شد. در معاشرت با آقای امینی و احبّا بعد از مدّتی به شرف ایمان فائز گشت. در همان زمان با 

 مسلمانخواهم گفت: میخانمی یزدی به نام ربابه حسینی ازدواج نمود که این خانم تا آخر عمر می

ث خوب است، ولی بنده این ار بهاییباشند، چون دستورات دین  بهاییهایم آزادند که باشم، ولی بچّه

ها مهربان بود و اوالدش او را طبق دستورات کنم. او تا آخر عمر با همسر و بچّهپدری را حفظ می

 ای برایش گرفتند. آبرومندانه اسالمی به خاک سپردند و مراسم

مّا به ا ،های زیادی شنیدسرزنش ،های مذهبی ایمان آورده بودمسلمان ۀکه از طایفاینبابت ز قلی اوهب

سالگی از دست داد  ۱4هر دو چشم خود را در  ۀ فامیل او را دوست داشتند. اوکرد و همت میهمه محبّ 

ی آوردند. همیشه یکمیقدم بود و با عصا او را محروم گردید. در جلسات امری همیشه پیشایی و از بین

 «ای خدای پر عطای ذوالمنن»یا ، «الها معبودا ملکا مقصودا»، «هوالمشفق الکریم»های از مناجات

 ولی چراغ قلب ر نور چشم را خدا از او گرفت،خواند. موهای سفید مثل برف داشت. اگرا از حفظ می

بینی بخیر  الهی ،عروسگفت: یا می .ید: الهی خیر ببینگفتش میلی نورانی بود. همیشه به اوالداو خی

 و عمر با عزّت داشته باشی. 

 کردند. او راجعپرسی میهمه با او احوال ،نشستدرب منزل می یجلو ۀ نورانی،با عصا و آن چهروقتی 

 ،نشین بودکرد. صوت او خیلی دلبه امر مبارک و شهدای امر و مصائب و احکام الهی صحبت می

ام من رایگان این دین را به دست نیاورده :گفتهایش میهرا شناخته بود. او به بچّ چون از صدق دل حقّ

رش را بدانید. از این رو این ارث من به شماست، قد ام،ی بسیار برای داشتنش پرداخت کردهو بها

 صالح و عروس و داماد مؤمن و مخلص او نیز همین کار را کردند.  اوالد
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که نام روح الله را طبق خواستۀ  الله و دیگری به نام منیرهی به نام روحقلی دو اوالد داشت یکوهب

له انتخاب کردند و الآباد بود، روحالله ورقای شهید در خانیقلی چون همیشه ذکر و فکر او روحوهب

 انتخاب کرد.  را نیز آقای ورقا نام منیره

آباد مشغول کار کشاورزی شد و بعد خانیکش بود. در جوانی ابتدا در الله مثل پدر بسیار زحمتروح

گاز کار کرد. او انسانی بسیار صادق، مؤمن، مهربان، کوال و ایرانرانندگی یاد گرفت و در شرکت پپسی

الله با خانم عزیز و اش همیشه به روی همه باز بود. روحدوست و درب خانهکش و خانوادهزحمت

و مادرش جاسبی مسلمان )از طایفه  بهاییپدرش  طاهره واج نمود.محترمی به نام طاهره مرغچی ازد

. قبالً نوشته شده است ها به نام مرضیه( بود که شرح حال خودش و برادرش )حسین قربانی(قربانی

آباد به تمام معنا مهربان بود و در جوانی به ایادی امرالله جناب ورقا بسیار خدمت کرد. او از خانی طاهره

ا و محمّد ورقدکتر علیکرد و به وسیلۀ شوهرش خدمت و هر چه بود، تهیّه می جاتشیر، ماست، سبزی

 آباد، اوها و اعیاد در حظیرةالقدس خانیفرستاد. در تمام جشنآباد( می)صاحب امالک خانی ملیحه

 ای به آنها اهداء شد.دوست صمیمی بود. از طرف دکتر ورقا خانه بهاییکرد. با مسلمان و میآشپزی 

داری کرد و به خدمت عالم انسانی رشوهر و مادرشوهر را تا آخر عمرشان مثل دستۀ گل نگهپد

 پرداخت. محبّت واقعی در خانۀ آنها همیشه حاکم بود. می

دارد که  های نیّره و نادرهد و دو دختر به نامالله و فرزاهای فضلچهار اوالد، دو پسر به نامالله روح

ی و چه ن خادم امر در ایران و خارج هستند و از وضع خوبی چه از نظر مادّهمگی به همراه فرزندانشا

قلبی صعود نمود و در زرنان به خاک سپرده شد و  ۀالله در اثر سکتسرانجام روح معنوی برخوردارند.

راستی که این زن و شوهر همچون دو مرغ ه الله، در غم و اندوه است. بهمسر عزیزش از فراق روح

 های یک کبوتر بودند.همچون بالعاشق و 

ملیحه، طاهره، باهره،  هایدختر به نام ۱اوالد یک پسر به نام ایرج و  8دارای  ،قلی، منیرهدختر وهب

د نهستگزار خلق اند و در ظلّ امر مبارک خدمتق کرده. همگی ازدواج موفّاستالهه، غزاله و محبوبه 
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این نوادگان شرح حال اند. روزی که بزرگ به ارث بردهت و صفا و گذشت را از پدرو همه درس محبّ

 شوند. داماداین مرد بزرگ مییادآور خاطرات بسیاری از  ،بزرگ را در خارج و داخل ایران بخوانندپدر

ت. وسته اسنیز به رحمت ایزدی پی یلی مظلوم و مؤمن بود که اوخ آبادی،قلی، امرالله نوری نوشوهب

 اللهقلی و روحوهبندگان باشد. له شاد و شفابخش مشکالت در امر زندگی بازماالروح ارواح امرالله و

الله را در اوایل انقالب از کار اخراج کردند د. روحآباد بودنروحانی خانی های سال عضو محفلسال

ای در خود را حفظ نمود. او خانه ۀفروشی زندگی آبرومندانبا کار در آژانس مسافربری و میوهو او 

دارد )به نام آزیتا( نام هم عروسِ 2و  طبقه ساخت که هر طبقه را به یک پسر داد 3پارس ۀ طهرانکیمیح

 کرد.وسط زندگی می ۀخودش نیز در طبقو 

آزیتا بزرگه، آزیتا  :زدکرد. صدا میکه خیلی آشپز ماهری است، غذا درست می ،همسرش ،طاهره

غذا سرد شد. چنین وحدتی خیلی کم است. که ید بیایو ه را بردارید بچّ ، غذا حاضر است،کوچکه

توانند بشوهر در یک خانه به این خوبی شود که عروس و مادرشوهر و پدرپرسیدند: مگر میمیها خیلی

دون ب داشته باشی و گذشت مالی و قلب صافِ بهاییاگر اخالق  :گفتمی با هم زندگی کنند؟ طاهره

  شود؟کینه، چرا نمی

یادی در اد دکتر ااو را به پیشنه ،خیلی مریض شده بوددر اواخر عمر که قلی وهببندۀ حقیر به یاد دارم 

آباد بستری کردیم. لباس بیمارستان را که پوشید، پسر و عروس یک در دوراهی یوسف ۀبیمارستان شمار

از همان روز که من فردای  سال داشت. 14شاید بیش از  و قلی کهولت سنّ هر دو گریه کردند. وهب

درب منزل آقای امینی منتظر بنده هستند. التماس که بیا برویم  یجلو الله و طاهرهآمدم، دیدم روحاداره 

روس این ع طاهره همه مواظب او هستند. ،با این مصیبت بستری کردیم :عمو وهب را بیاوریم. گفتم

ردم. رفتیم بنده قبول کخوابیدم، برویم. دیشب تا صبح ن ۀ من است،عمو وهب برکت خان :مهرپرور گفت

کرد و  کنان لباس او را عوضگریه ، باید دکتر بنویسد. طاهرهشودطوری نمیهمین :گفتند بیمارستان و

م افوری او را حمّ به منزل آوردیم. دادیم خودمان او را بابا را کول کن برویم. ما تعهّد ،اللهروح :گفت
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تان ر بیمارسشوهرم روزی د: من باید بمیرم که پدرگفت او ادکلن زد و، به ریش او اصالح کرد کرد،

 کند. خدا ما را با این مرد امتحان می ،که چشم و چار درستی نداردعذاب بکشد و فوت کند، این

تا آخر عمرشان )که و مادرشوهر مسلمان  بهاییلهی سخت است. این عروس گل از پدرشوهر امتحان ا

نمود ی پذیرایز این عالم رفتند و هر کدام طبق آئین خود به خاک سپرده شدند(، هر دو مثل دستۀ گل ا

 یبهای الگوی یک خانوادۀ الله و طاهرهو به آنها بسیار خدمت کرد و خم به ابرو نیاورد. زندگی روح

 ند.ۀ انسانی خود خوب عمل کرداست که به وظیف

ند، بعد با اجتماع دور مهربان و روراست باش خودۀ ل با خانوادخواهد که اوّچنین افرادی را می ،حقّ

شود با مهر و محبّت ساخت. اجتماع با خلق جهان. دنیا را می وطنان و نهایتاًهم با کلّ  ، بعدانو برش

پدرم  :گفتمی هم خیلی صمیمی بودند. یک خواهر داشت که با اللهروح. طلبدسالم زندگی سالم می

چون هر دو نجیب و اهل زندگی و  ،لقایکی منیره و دیگری مه ،جاسبی است و من دو خواهر دارم

آشنایان و همسایگان ا ی خوب بودند که در تمام مراسمساکت هستند. این پدر و پسر به قدر ز آنها کلّ 

ا مزید تأییدات برای عزیزان که باقی هستند رنمودند. هر دین و آئین شرکت داشتند و تعریف آنها را می

 ی شفوق و حنون عاجزانه ملتمسم.از آستان موال

، مثل ابر بارنده باشیم و به همه جا بباریم. باران که ایمهمه رفتنی هستیم و چقدر خوب است تا زنده

جا جنگل است یا این جا کاخ است یا کوخ؟اینکه گوید نمی بارد وجا میرحمت الهی است بر همه

 .المم با شادی داشته باشند و السّاهل عالم بدهد که زندگی توأ ۀخداوند توفیق به هم زار؟شوره
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 و قدسیّه یزدانی  فکرانالله خوشلطف

 

ر جاسب د (عبدالحسین یزدانی)دختر ارشد  با قدسیّه ،دنصیر و زهرافرزند محمّ ،فکرانالله خوشلطف

 زوج اینو خداوند حکمتش چنین بود که  کردازدواج 

هرگز خم به ابرو نیاوردند و  دارای اوالد نشوند. آنها

تقدیر و سرنوشت ما این چنین بوده است، هر  :گفتندمی

فکران کس اوالد دارد، اوالد آنها اوالد ما هستند. خوش

ی د یحیبود که همسر سیّ دارای یک خواهر به نام بهیّه

  د.هاشمی ش

 چندین سالاسی در چهارراه عبّو همسرش فکران خوش

 نامیبه خوش و در آن محلّ  الله ساکنمنزل میرزا نعمت

برخوردار بودند. همیشه به  یاز اُبُهت خاصّ  معروف و

 یعنی جامع جمیع بهاییکردند که جوانان نصیحت می

ترها و به بزرگ ادب باشیمه حرف نیست باید عمل داشته باشیم، تمیز باشیم، باکماالت انسانی و فقط ب

 بگذاریم.احترام 

رام دند، مورد احتآمها که به جاسب میتابستان ها بود.هاسی معلّم درس اخالق بچّدر چهارراه عبّ قدسیّه

انه فهایی که یک عمر جمع کرده بود، تعداد زیادی زمین خرید که متأسّفکران پولخوش همه بودند.

او  به یخواستند اندکاو ندادند و می که در زمان شاه هم پول زمین را به ها در پادگانی واقع شدزمین

جا شت رفتند و چندین سال در آناسی به خیابان قصرالدّاز چهارراه عبّبعد بدهند که او هم قبول نکرد. 

آباد ی مواظب پدر و مادر خود بود که به خانیخیلچنین همو  هامشوّق خانم قدسیّهسکونت داشتند. 

رقرار بتافتونی برای رفاه اهالی ایی نانو ،آباد شهر نشده بودنیکه خا فکران زمانیخوشآمده بودند. 

 فکرانالله خوشفلط

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/342303-orig_orig.jpg
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د خریو از ایمان خالصی برخوردار بود. اواخر عمر ابزار می مشرب، جدّی، شادنمود. مردی بسیار خوش

منزل آقای روحانی  کرج(نزدیک )و در ورداورد  شت رفتتی از قصرالدّفروخت. بعد از مدّو می

 متأسّفانه قدسیّهها بودند که ق جوانان و خانوادهجا هم خیلی مشوّ در آناین زوج . شدوادقانی ساکن 

 ،تیمرفمیکه فکران تنها و غریب ماند. به مالقات او خوش نمود و به عالم ملکوت شتافت وسکته 

و  ترسم که شب حالم بد شوداز این می :گفتای نیست. میچاره :گفتیممن تنها ماندم. می :گفتمی

 کسی نباشد به فریادم برسد. 

او  .فاق هم افتادهمین اتّ از قضا

و بست ها را از ترس دزد میدرب

در خواب  ،دیخوابیک شب که 

د به آشپزخانه حالش بد و بلند ش

بنوشد. چون در حال  آب رفت که

 کسخورد و هیچبه زمین  سکته بوده،

ها هم به داد او نرسید و همسایه

 ند.نفهمید

و ما فوری ماشین را  به ما زنگ زدند که خبری از او نیست،ند ۀ روحانی دیدفردای آن روز خانواد

ت قفل درب را که از پش اسماعیلی و منوچهر ناصری رفتیم، امرالله الله ناصری،روشن نموده، با فتح

ت. روی دو دست افتاده اس حالت سجده، در کف آشپزخانه به یم این عزیز م و دیدیبسته بود، کشید

وض هایش را عفوراً لباسبیهوش است.  لیو ،م هنوز زندهو دید نده وارد بودم، نبض او را گرفتمچون ب

 ، امّا فایدهانجام شد چند روزی کارهای درمانیآوردیم.  یخواباو را به بیمارستان هزار تخت کردیم و

یادبود خیلی  ۀ. با احترام او را به خاک سپردیم و جلسکرد آفرین تسلیمننداشت و جان به جا

 . الله وجدانی برقرار کردیمل فتحای برای او و همچنین برای خانم او در منزآبرومندانه

 از جمله قدسیّه ،همسر و فرزندان ،عبدالحسین یزدانی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1375687872_orig.jpg
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های نورانی و دوست داشتنی آنها، ماند. چهرهها میهمیشه در قلب رات خوب آن زوجیاد و خاط

ا سیّد رضایی فکران پسر دخوش کس پوشیده نیست.کارهای خوب و نیکوی آنها از هیچ خدمات و

ار ک ،د علیسیّ این فرزندِ :گفتهمیشه می جمالی بود و

که  طوریه ایمان و خوب است و بقدر باخدا است که آن

ان فکرخوشهای خوبی تربیت کرده است. هبچّ ،شنیدم

: گفتنمود. میخیلی شمرده و لفظ قلم صحبت می

 اسمها را آرام کرده است و رام است و دلآرام، دلدال

 ایشان مصداق خوبی دارد. 

 ،ساله بودند 64 ه را رحمت کند. وقتی این زوجخدا هم

وقت فکر نکنید پیر ما زوج جوانیم و هیچ :گفتندمی

 باز شیر است. ،که پیر شود اید. شیر همانشده

مل ان کاچقدر زیبا وصیّت کرده بودند که ما یک عمر ایم

چیزی  م ویبه دعا و ثنای آنها مشغول بودیم، هرگز دل به مال دنیا نبستهمیشه  به طلعات مقدّسه داشتیم،

د که جمال مبارک از ما خرج شو در راه حقّ ،اگر بعد از ما چیزی ماند نداریم که قابل نوشتن باشد،

ی محلّ اکه بین احبّبود های امری و دعا و مناجات ای داشتند که تمامش کتابراضی باشد. صندوقچه

ود منزل و کمی پول بود که برای جلسات یادب ۀاثاثی ، به او دادند.نداشتکتاب کس  هرتقسیم گشت و 

 ت آنها خرج شد.طبق وصیّ

فکران باغی در جاسب خوش. اندآنها را اهل محلّ فراموش نکردهخاطرات آخر عمر آنها و نصیحت 

بود  یۀ بسیار زیبایباغچ وبر، آلو، زردآلو و بادام داشت.داشت که چند درخت گردو و مقدار زیادی سن

هم  ین باغ چون ا ،بودند به ابوالفضل نصراللهی فروخته که در مسیر چشمه قرار داشت. این باغ را مثالً

 جمالیهمسر سیّد علی  ،دالرام

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1436783399_orig.jpg
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جنب اداره داشت پایین  ۀفکران منزلی در محلّخوش چنینبود. همالک جاسب مصادره شده ام ۀمثل هم

 دی آن را به مبلغ ناچیزی خریده بودند.های غضنفر محمّهکه بچّ

قدری به سخنانم گوش دهید. از گذشته و تاریخ امر صحبت  ،جان: عموبه همه این بود تکیه کالم او

که  هیاد دارم بچّبه  نمود.زندگی کردن را بیان میی گرفتن و نمای، راهدوستیک نظر منمود و از می

عیدی  به ما ،روز که پنج هزار تومان امروز استآن شاهیِ رفتیم و یک دهزنش پدر با پدرم به خانۀ ،مبود

او در مقابل نظرم است.  نویسم انگار همان روز است و قیافۀدادند و کلّی خوشحال شدیم. اآلن که می 

 خداوند همه را بیامرزد. 

خواهند به آنها مرام در عالم باال هرچه میاین زن و مرد نیکوصفت و خوش ،ای خدای پر عطا و مهربان

 عطا کن.
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 1الله یزدانیمولود رزّاقی و عین

 

ای خانوادهدر  1344حدود سال در اقی و ملوک مهاجر بود و امرالله رزّ ، فرزندخانم مهرپروراین مولود، 

ۀ استاد نودیگر، طرف دتقی و از محمّ ۀاز یک طرف نو چشم به جهان گشود. مولود مؤمن و مخلص

بود که هر دو زاق اکبر و عبدالرّعلی

 های معروف و مشهور درهخانواد ،طرف

مؤمنین اولیّه بودند و و از مخلصین و امر 

 از نظر ایمان، گذشت، خدمت،

شجاعت و شهامت  وفاداری، تبلیغ،

 زدند. ل را میحرف اوّ

ها مولود، به خانم در خانوادۀ پدریِ

گذاشتند و به دخترها و خیلی احترام می

ولود به در منمودند، از این رو دخترها باقابلیّت و آزاد تربیت شدند. زمانی که پپسرها مساوی نگاه می

سربازی رفت، این دختر شجاع را مباشر کارهای زراعتی خود قرار داد و گرچه مردی به نام حسین 

بک که با پدربزرگ خانواده نسبت خویشی داشت، مسؤول امور کشاورزی شد، امّا این شخص ابراهیم

، تا پدر از سربازی خوردداد و بدون اجازۀ او آب هم نمیدید مولود انجام میهر کاری را با صالح

 بازگشت.

بود، ا رضآغالم ۀنو علی یزدانی و از طرف دیگر،مشهدی حسن ۀالله یزدانی که از طرفی نوعینبا مولود 

)که کوچه به نام نصرت  ۀکوچ ،در چهارراه وثوق آنها آمد.بعد از ازدواج به طهران  نمود وازدواج 

 .دند، ساکن شبود(نیز مولود  که خالۀ ،الله یزدانینعمت ، زننصرت

                                                           
 ( است.و ماهرخ رزّاقی )خواهر مولود های مصطفی یزدانی. این شرح حال، ترکیبی از نوشته1

 رزاقی، منیره، داریوش و بیژن یزدانی مولود الله یزدانی،عین

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/copy_orig.jpg
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مولود تربیت امری را خوب آموخت و به حدّی باهوش بود که آثار و الواح و اشعار امری زیادی را در 

ر بسیار زیبا بود که در ه یصدای باسواد، دانا، خوشحال، شاکر و دارای ،بسیار شجاعحفظ داشت. او 

ر بود. قلبی آورد. در ضرب زدن ماهمیها را به وجد دل ۀجمعی با تالوت مناجات و اشعار امری هم

ماهرخ کرد. وار به گرد خود جمع میهمه را پروانه ،نهادکجا که قدم می هر سرشار از محبّت داشت و

 رزّاقی در اوصاف خواهر خود چنین گفته است:  

مولود و همسرش را خدا بیامرزد که هر دو برای ما پس از پدر و مادرمان، پدر و مادر خوبی »

بودند. تمام کارهای ما را با حوصله و راهنمایی زیر نظر داشتند. ما در منزل آنها یک اطاق 

داشتیم و پدر و مادرمان در جاسب بودند و هنوز به سنّ بلوغ نرسیده بودیم. حتّی ازدواج ما 

ای ما را فراموش نکردند. هرگز دید آنها انجام شد و پس از ازدواج هم لحظهنظر و صالح با

خواستم او را حمّام ببرم، رود که بچّۀ اوّلمان را که خدا داده بود، هر هنگام که مییادم نمی

هایشان با اتوبوس به خانۀ ما ساله و یک چمدان لباس 8و  ۱فرزند  2مولود از راه دور با 

کشی نبود و کمتر کسی در خانه ها در طهران آب لولهآمدند که به حمّام برویم. آن وقتمی

رفتیم و در یک نمره که مثل یک اطاق های عمومی میکرد. ما باید به حمّامحمّام درست می

س ما را نجمردم بودیم،  بهاییمتر مربع یا بیشتر بود، حمّام کنیم. چون ما  ۱کوچک، یعنی 

 ان بودند. چه بسابهاییجا مزاحم ها را بیامرزد که همیشه در همهد. خدا پدر مسلماندانستنمی

ها نوشته امسر این حمّ یکردند. باالبیرون می د و از حمّامزدنا را میکه با لنگ خیس احبّ

حاال اگر کسی یواشکی رفته  .)دخول اشخاص غیر مسلمان به این گرمابه ممنوع است( :بود

 «.شددید، واویال میشنا او را میبود و یک آ

 هایداشت. در طهران با همسایهت و همه را به یک اندازه دوست برای او بیگانه و خویش معنی نداش

هایی که درب کرد. مثالً همانت رفتار میاش بودند، به کمال محبّ خود که همیشه مزاحم او و خانواده

گرفت و با یک دیگ کردند، ندیده میت مییش را اذیّ هاهزدند و بچّاش را با سنگ و چوب میخانه
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ن امروز م ، بتول یا فالنی،هراز :گفتمیمثالً داد و ای میکرد، به هر خانه کاسهآش رشته که درست می

ا که آنه بخورید.، دوست دارم از آن ی پیاز داغ به مشام شما رسیدههوس آش رشته کرده بودم، چون بو

 : دشمنتان خجالتگفتجواب می ؟دهیدخانم یزدانی چرا ما را خجالت می :دگفتنشرمنده بودند، می

 بکشد، این فرمایش چیست؟، قابلی ندارد بفرمایید نوش جان کنید. با این کارها خوشحال بود.

 ۀ. لقمدادچهار دسته گل تحویل این اجتماع  ،با زندگی خیلی ساده ،سلیقهاین خانم مؤمن، موقن و با

 ایشان، ۀبه وسیل ،ی که چشم و چراغ جامعه هستندباعث شد اوالد و شیر پاک مولود یزدانیالل آقای ح

یک و  ریوش، بیژن و سهرابدا هایپسر به نام 3 ، بوده تربیت شوند. فرزندانشطور که رضای حقآن

 ند.احبّا و فامیلکه همه عزیز هستند  همنیردختر به نام 

 با و یک قیافه ،یک شکل ،ند. خداوند آنها را دوقلوب و کرامتی علم و فضل و اددریا داریوش و بیژن

بلند قد پدرمثل  ،سهراب آخرین اوالد نصف کرده باشی. ی که از وسط مثل سیب ،یک تیپ خلق نمود

با  ،ازدواج کرد)که اردستانی االصل است( یدا منصور با ل کهبعد از این ،از همان اوایل جوانیبود و 

 هی هستند کهای درخشانستارهساکن شدند. آنها به مهاجرت تشریف بردند و در آرژانتین همسرش 

وش داری 1اند.فامیل کسب کرده ۀو افتخار برای هم دمت به خلق و تبلیغ صرف نمودهعمرشان را در راه خ

مهاجرت  نجدانی به فیلیپیبا عزیزانی مثل پرویز فروغی و پرویز صادقی و آقای و ،استعداد و باهوشبا

ل به فوز شهادت نائ نور ایمان روشن گردید و دوستانشعدّه زیادی قلبشان به  او ۀه وسیلکه ب نمود

 با آب طال منقوش است.  نامشان تا ابد در تاریخها و شدند. یادشان در قلب

                                                           
داد کرد و راه زندگی بهتر و وفاداری زن و شوهرها را شرح میهای جوان مناطق را جمع میمرتب زوج پدر لیدا. 1

ها را آموخت. مادر لیدا نیز چندین سال در سجن، چقدر بالها و مصیبتو تعلیم و تربیت اوالد را به جوانان می
ان خوش طهران در همان خانۀ قدیمی، ولی تحمل نمود. بعد از تحّمل بالیا، این خانواده تمام عمر را در خیاب

باصفا زندگی کردند. این خانم به قدری با همسایگان و اهالی محل مهربان و رئوف بود که بیگانه و خویش عاشق 
 های بهایی در محلّ بود. او بودند و او الگوی خانم
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م عمر او تم را لبیک گفت، ازدواج نمود که امر حقّ باوجاهت به نام ماریفهوقار و داریوش با خانمی با

م شود که چقدر زیباست. کال تواند منکررا هرگز کسی نمی ود را وقف خدمت و تبلیغ کرد. انشاء اوخ

ا ی ست که بتواند در مقابل داریوشمقداران است. مصطفی کیقدرتش تسلّی قلب ما بیقلم با نافذ و

ری داین چند کالم به خاطر آن است که بگویم خوشا به حال ما یژن قلم دست بگیرد و چیزی بنویسد؟ب

نطق و کارهای  که چنین اوالد و احفاد سالم، صالح و مؤمنی پرورش داده تا دنیایی را با علم، عمل،

از آثار و  فرستند واین عزیزان به فامیل کارت تبریک ب حرکت آوردند. غیر ممکن استزیبای خود به 

شود. خوشا به یروحیّه دادن به فامیل ختم مبا هایشان شروع و با مناجات، نامهالواح در آن نباشد. 

 حال والدین آنها.

له بغ کوه ،روبروی قنات آبو رفتیم سرچشمه جاسب  به جاسب آمد. 13۱4در سال  به یاد دارم داریوش

 رد.نصب کو آن را رفت نوک کوه  ،روی کاغذی یا بهاءاالبهی نوشت سیاه است. چوبی را برداشت،

به آرزویش خواهد رسید. او عاشق  الله شاء ندوباره آن کار را بکنیم. إهم  هنوز آرزو دارد روزی با

ه این جوانان گزار و خادم است. البتّشناخته و در آستان او خدمتخوب است که موالیش را  یصادق

لقا )همسرم( گفت: من به مه عزیزی در فرانسه به من وۀ ما را اینها کشیدند. جور همو ند سَرور اصحاب

خار و هایی دارد، افتآمدم. وقتی انسان چنین فامیلشدم و میرفتم، متبرّک میمنزل داریوش یزدانی می

م خداوند بینکنم، مینماید که چرا ما آنقدر عقب ماندیم؟ بعد که فکر میکند و از خود شرم میپرواز می

 خواهد.از هر کس به قدر ظرفیّتش کار می

شر همیشه شاد و مستب هاکه روح آن الله مهاجر و حوری، حبیبدختر آن بزرگ مرد تاریخ) بیژن با مهوش

داریوش  ها هستند. بیژن مثلو چراغ جاسبیچشم  شمثل خوددارد که ی (، ازدواج نمود و اوالداست

نقاط عالم با هزاران مشکالت  ا در بدترینامّبود، همیشه در مهاجرت و به خدمت عالم انسانی مشغول 

ان از کوه و مانند شیری غرّ . بیژن و همسرشرس عشق و محبّت را آموختاز موالیش د روزافزون. او
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آنها  کالم الهی را به قلب مأنوس شدند،خوش پوستانِدشت و دمن نهراسیدند و در قلب آفریقا با سیاه

  هم برادر و برابریم. همه با نیست و ما ند که فرقی بین سیاه و سفید القاء نمودند و آموخت

از  خود در خارج ۀکه هر کدام به نوب ، مثل مادر اوالد خوبی تحویل اجتماع دادعزیز ، دختر مولودهمنیر

احمدی  به نام هاند. همسر منیرها به خدمت مشغولیۀ خود را حفظ کرده و مثل دایطیّب ۀایران شجر

خواهم این می ست. از حقّبزرگواری و استقامت ا ت،دریای نجاب منیره( ۀعمّ ،)پسر ملیحهنوروزی 

تعالیم  ت باشند وگشای بشریّای درخشان راهمانند ستاره ارد تاعزیزان را در پناه خود محفوظ و مصون بد

 خود عامل هستند به ما بیاموزند. الهی را که

ب تشریف با همسرش به جاس ها، تابستانده یزدانی با آن هیکل و تیپ زیبا بازنشسته شاللوقتی عین

رفتند و فامیل می اخدمت احبّ ،ی و مقداری غذای ساده در دشت و صحراب با فالکس چایبردند. مرتّ می

ت امّا صیّ شخند. بر کسی پوشیده نیست که مولود بسیار باوقار و باشدو باعث شادی و سرور آنها می

م و ازدواج ساله بود 16که این حقیر  نمود. زمانیه زندگی میگرم بطبع و لبخند بر لب همه را دلشوخ

 (لقا  رضوانیمه) مبه خانم انگشتر اسم اعظم ۀگشای ما این عزیز دل بود. هدینمودم، راهنما و مشکل

عدل الی بیتحتّ و یاران و دوستان  که اواخر عمر مریض شد، داد که هنوز یادگار اوست. یاد دارم زمانی

د. کررفتم، همیشه لبخند بر لب همه را شاد میایشان دعا کردند. هر وقت مالقات او میاعظم برای 

 خوبی دارد. اضی به رضای الهی بود که اوالدهمیشه ر

، راضی به رضای او بودیم، رزق یومی را به ما رایگان ما مال و ثروت از خدا نخواستیم :فرمودمی مولود

همیشه  :گفتمیکه از هزاران ثروت و جاه و مقام باالتر است.  به ما دادی داد، ولی در عوض اوالد

های هبچّ  :یمگفتسفید بیرون آیند. به او میکنم که از امتحان الهی روم و میهایم دعا کردهبچّ فقط در حقّ 

خوشا به حال شما که  اند،اند، منادیان باوفای جمال مبارکامر الهی ند، خادمانشما دیگر بچّه نیست

 به عنوان مادر نمونه تا ابداآلباد باقی و برقرار خواهد ماند.نامت 
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 فانی بربستچشم از جهان ( 1388مهرماه مطابق ) 1168سالگی در پنجم اکتبر متأسّفانه مولود در میان

و شوهر عزیز و نورچشمان و همۀ ما را در سوگواری خود رها کرد. روحش شاد و همدم و انیس الهوتیان 

 شدردی به افتخار فرزندانتسلیت و هم ۀشریف العدل اعظم، مرقومۀصعودش از طرف بیت. پس از باد

جا به آرژانتین مسافرت و در آن دیدن فرزند عزیز و خانواده برای چنین شوهر عزیزش،واصل گردید. هم

 خطّ العدل اعظم دستکرد و به عالم بقا شتافت. روحش شاد باشد. از طرف بیت صعود 111۵در سال 

 صادر شد. دردی به افتخار فرزندانشآمیز و همتسلیت

کنم که قبل از بیرون رفتن شاه از مولود همیشه دوست داشت که به مهاجرت برود. هرگز فراموش نمی

انتین( به آیرس )پایتخت آرژسنتر بوینسبهاییداری ایران، شبی در ضیافت اعالن کردند که برای نگه

جان چطور است ما تقبّل کنیم و برویم؟ ه شوهرش رو کرد و گفت: یزدانییک زوج احتیاج دارند. او ب

که تقدیرش این شد که برای دیدار پسرش سهراب یزدانی جواب داد: ما که زبان نداریم! غافل از این

 د.ود و مدفون شجا صعود کنو در همان برودبه آرژانتین 

 ای الهیهای عزیز، احبّشهریهم

ز س کنید و از خبرهای بد پرهیمدایح نفو :پای شما هستم. موالی ما فرموده است بندۀ حقیر خاک کف

ای جاسب چه احبّ ۀمؤمن و مخلص یادی نشود. هم ،سوزدل های مهربان،یف است از خانمید. حنمای

کسی به قدر  گزارند. هرصالح و خدمت پول، همه سالم، ساده،دار چه بیچه پول سواد،باسواد چه بی

 ود خدمت به امر نموده و خواهد نمود.توان خ

د. روزی به کالمش نافذ بو ،بود بهاییوفادار و عامل به اخالق  های مؤمن،مولود چون الگوی خانم

خواهد مادرش کُرد و مسلمان است و نمی ،پسر برادر شوهرم ،هوشنگ یزدانی بنده و مادرم فرمود:

 ت دارم و او را درس اخالق فرستادم،ولی من هوشنگ را مثل داریوش و بیژن دوس ،باشد بهاییهوشنگ 



281 
 

ده یک در آینزیرا  اج کنند،ازدو کهبه هوشنگ بدهید  ، اشرف را که عین دخترم است،اگر قبول کنید

  1 ما هم با او قرار گذاشته و همین کار را کردیم. خواهند بود. بهاییۀ خوب خانواد

 ( ازشوهرش)مادرگشای همه بود. چقدر زن عمو بدیعه مشکل او همیشه کار خیر وهدف مولود و نیّت 

ثل مجاسبی بودن افتخار است و مردان و زنان جاسب همه امّا ی نباشد، او راضی بود. حمل بر خودستای

خاطرات  ،اگر عمری باقی باشد الله شاء نمولود اهل زندگی، ایمان، قانع، شاکر و ساجد بوده و هستند. إ

 سواد خواهم نوشت.سواد و چه بیۀ آنها چه باخود را راجع به تمام متصاعدین جاسب و اعمال پسندید

پدر )عبدالکریم صادقی  اند.شان بودهانخوبی برای شوهرخود مادران نمونه و همسرهای  ۀهر یک به نوب

گذاشته  ولی را در بانک ملّیپ ،هر کس دختر از جاسبی گرفته :فرمودندمی (پرویز صادقی شهید بزرگوار

ای جاسب را سالم، احبّ ۀالله هم شاء نطور. خداوند إاو هم همین ،کس همسر پسر جاسبی شده و هر

 آنها را هم حفظ کند.  ،جاسبی هست مؤمن و موفق بگرداند و هر کجا

ت ب بهشنیا را به دور او، جاسبعد د ،ل جاسب را خلق کردهخداوند اوّ :گفتعزیزی می .شوخی هست

از  ،. اگر کدورتی و مشکالت هم فراهم شدندسالم و صالح ، چه مسلمانبهاییردمان آن چه م است،

بیدار کند که بدانم نیز خارج از جاسب شد. خداوند همه را حفظ کند و هوشیار و بیدار و من خواب را 

 بد وجود ندارد و همه خوبند.

 

  

                                                           
های شهروز، شاهین و شهرام است که هم هوشنگ و هم اوالد، همه در ظلّ پسر به نام 3اآلن ثمرۀ این ازدواج . 1

 امر هستند.
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 ملیحه نوروزی

  

چشم به جهان گشود. مؤمن و مخلص  ایدر خانواده ،باال ۀدر کروگان، محلّ 1341در سال  نوروزی ملیحه

زند الله )فرفرج ،، )فرزند آغالمرضا( و پدرشبدیعه ،مادر او

علی یزدانی( بود. او در آغوش مادری نمونه مشهدی حسین

 افیبقالی تربیت شد و در نوجوانی پدر خود را از دست داد.

در بافی کرد و کمک کار ماد گرفت و شروع به کار قالیرا یا

 در کارهای منزل بود. 

 هایی داده بود که همۀخداوند به این خانم محترمه حُسن

نجابت و  خوردند. زیبایی،غبطه میاهل آبادی به او 

او  ۀساد. صورت زیبا و شهرۀ عام و خاص بودداری او خانه

نورانی و تابناکی  چهرۀتا آخر عمرش همتایی نداشت. 

 داشت. 

گرفت که با نظر مادر و دایی ارجمندش ا حکمت الهی قرار امّ وانی خواستگارهای بسیار داشت،در ج

 (بزرگ خاندان وسقونقان ،د نوروزیارباب محمّ  )فرزندب نوروزی یّ سم با ،(علی روحانیدمحمّ)

دوش همسر در تمامی مسائل زندگی تنها و غریب، دوش به  ،ازدواج نماید. او بعد از ازدواج در دهی

 نمود. تشریک مساعی 

های اغچهب .بود که در انتهای ده قرار داشتترین و زیباترین منزل در وسقونقان منزل آقای نوروزی بزرگ

همیشه جوزقند،  هزار متر بود. ملیحه ۱444زیبا در جلو و اطراف خانه وجود داشت که شاید در حدود 

تند. گشمند میبرگۀ زردآلو، گردو و بادام فراوان داشت و تا زمانی که زنده بود، همۀ فامیل از آن بهره

آمد و خواهر و مادرش هم ها به کروگان میبرای مالقات مادرش و خواهرش با بچّه یک روز ملیحه

 ملیحه نوروزی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/img-20161117-wa0005_orig.jpg
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اسب و یابو را داشتند. آب از باالی  آنها بهترین گاو، حشم، رفتند.برای دیدار او به وسقونقان می

، گشت. درختان گردو و میوه از هر نوعیخارج می شد و از طرف دیگرساختمان آنها وارد خانه می

احترام اهل هفت آبادی هم هست. این خانواده مورد هنوز بخش این خانه بود و در حال حاضر زینت

د دنشهایشان بزرگ هکه بچّتا این ،کردندی داشت، آنها آن را حل میهر مشکل کس ند. هرجاسب بود

شتند. گآمدند و غروب برمیچند کیلومتر را در برف و سرما به کروگان می ،و همه به خاطر درس خواندن

پیمودند و دوستان دیگر هم از آن راه به کروگان می نده بود،که در آن گرگ و جانوران درّرا راهی 

 .آمدندمی

آزار  ت وای قلیل اذیّ رانی نمود، عدّهان سخنبهاییلسفی علیه االسالم فحجّت 1334در سال که  هنگامی

را نسبت به این خانواده شروع نمودند. درختان جوان آنها را بریدند و حیف و میل کردند. حتّی به 

 این سبب، شبانهرحم نکردند. به حشم و خاک مُلک آنها 

فت ردیگری نبود، با چند االغ  ۀب یزدانی چون وسیلیّسم

ه بعد از مدّتی ک آورد.هایش را به کروگان هو بچّ و ملیحه

و فرزندان به وسقونقان  آرامش برقرار شد، ملیحه

این خانم محترم خم به ابرو نیاورد و سکوت ند. برگشت

 د. اختیار نمو

کم از  ایتی که به اشتباه توسط عدّهبعد از این آزار و اذیّ 

ب نوروزی یّ سوسقونقان انجام شد، اهالی جاسب ماهالی 

 ند. اینوان کدخدا و بزرگ جاسب انتخاب نمودرا به عن

ی گذشت و مهربان، قسمتزن و شوهرِ باتربیت، باسواد، با

زنی وروزی خودش نیز آمپوله نماید. آقای نند تا اهالی جاسب را معالجدادلقایی از منزل خود را به دکتر 

فت نماید. چند سال دکتر که دیناری پول دریابدون این کرد،ۀ اهالی خدمت میو به هم گرفترا یاد 

 (خانممادر ملیحهخانم )بدیعه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/342007-orig_orig.jpg
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ی سنگسری در جاسب منزل ایشان بود که پزشکی حاذق بود و بهترین خدمات را مجّانی به اهالی لقای

 جاسب نمود. 

ز ابه روی هر فقیر و رهگذر و هر نوع مهمان باز بود. سفرۀ آقای نوروزی همیشه رنگین و درب منزلش 

 قه،از نظر سلی رفت. ملیحهمیمنزل آنها  م، هر کس کاری داشت، بهگرفته تا پزشک و معلّ رمریژاندا

ر ه نظیر و عاشق فامیل بود، چه فامیل خودش و چه فامیل همسرش.نویی بیآشپزی و تمیزی، کدبا

چه که  هرو عسل  های آنها مأمن او بود. شیر، ماست،از اطاقی نداشت، یکی که شب جای غریبی

از همه و با آغوش ب ون دریا داشتند. لبخند بر لبا بود. دلی چدر این خانه به وفور مهیّ شد،احتیاج می

 را پذیرا بودند. 

 ای نکرد. دعای خیر آنها همیشهنمود و گالیهعمر خدمت پدرشوهر و مادرشوهر  این خانم محترم یک

 ۱6 در سنّاو د که خودشان دارند. تقدیر الهی چنان شی حتّی بهتر از شامل حال او بود که چنین اوالد

قلبی چشم از عالم و عالمیان فروبست و به ملکوت اعلی صعود نمود. چقدر  سالگی در اثر سکتۀ

 و انسانیّت اوای او اشک ریختند و از مظلومیّت، ادب، وقار هایش در وسقونقان و کروگان برشهریهم

ر وقت هر چه هرگز این زن دل کسی را نشکست و ه گفتند:های وسقونقان میکردند. زنتعریف 

ف مشرّ  ،قربون قدمتان، لطف کردید :گفتداد و میلبخند و احترام به ما می رویی،خواستیم با خوشمی

جایش در بهشت است. د و روحش همیشه شاد باش شیر مادر بر او حالل باشد، :گفتندفرمودید. می

  واقع شد. 13۱6در سال  صعود او

خواند که قلبم و جگرم سوخت. کرد و شعر میهمسر مهربان، مرتّب گریه می آقای نوروزی بعد از صعود

ه پرسید چرا گری: نمیگفتدانست، غرورش را کنار گذاشته و میبرای دو سه نفر از ما که محرم می

ضی بع وصله بودم،حدق، روراست، وفادار و مهربان بود، بنده کم: یک عمر با من صاگفت کنم؟می

 یغذا حاضر است، چای ،بیا مرد» :گفتمی داد وا او هرگز جواب نمیامّ ،کردماوقات داد و بیداد می
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د قدر زنتان را بدانید که بعداً مثل بنده باید گریه کنید و بسوزی :گفت. آقای نوروزی می«دم کشیده است

 .تا بمیرید

سال این زن در خانه نماز و مناجاتش ترک نشد. روزی گرسنه به خانه آمدم و دیدم  ۵4 :تعریف کرد

خواند و گریه دیدم مناجات و دعا می ا خبری نشد. به اطاق کناری رفتم،امّ ،نیست. او را صدا زدم

من که جز تو و خدا  :زن چه شده است؟ گفت :کند. گفتممی

 اوالدم کردم و در حقّبا خدا راز و نیاز می کسی را ندارم،جا این

ی اگر روز کس مریض نشود و غم نداشته باشد،که هیچو خلق 

ها هم که همه در هدر این ده غریب و تنها و بچّ ،ما مریض شویم

بعد  رسد؟،، چه کسی به داد ما میطهران و اطراف هستند

من است که من  داری که نگه: آن خدایخودش خندید و گفت

  دارد.شیشه را در بغل سنگ نگه می ،دانممی

: آمدیم، ناهار را خوردیم و بعد از چند روز گفتآقای نوروزی 

ها او را به طهران بردند و در بیمارستان هبچّ حالش بد شد،

 اشت،ذاد و درد نکشید و مرا تنها گدر نهایت آرامش جان به جان آفرین داو ه بستری نمودند و میثاقیّ

ه نصیب بنده کرد چه دُرّ و جواهری خداوند بهایی بود،چه نعمت گران گیرم کهسوزم و آتش میحال می

 آقای نوروزی یکالله خدا تو را بیامرزد که چنین دختری داشتی. بدیعه روحت شاد، فرجهعمّ بود،

برای  بارها غذا :گفت. برای ما تعریف نمود دامنیِ ملیحهعصمت و پاک ساعت راجع به وقار، نجابت،

گاه مهمان سرزده می نفر 14  :گفتکرد. نوازی میرسید و خیلی شاد مهماندرست کرده بود، ناخودآ

  قدر قانع بود که خدا شاهد است.آن گز حتّی یک روسری از بنده نخواست،هر

این  گفت: هر گوشۀپدرشان ود، امّا ر، اوالد از آقای نوروزی خواستند که به طهران ببعد از صعود ملیحه

آیم. لذا پسرهایش یک بیوۀ نراقی برای او خانه بوی مهر و محبّت ملیحه را دارد و من به طهران نمی

   ب نوروزییّمس
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کرد. این زن هم مهربان بود و از ها با او رفتار میگرفتند و آقای نوروزی تا آخر عمر مثل مادر این بچّه

سال بعد از همسر صعود کرد و هر دو  18یا  1۱وزی تقریباً داری کرد تا صعود واقع شد. آقای نوراو نگه

 دیگر است. در وسقونقان قبرشان در کنار یک

هایشان همیشه حکمت را رعایت کرده و کارهای بچّه

خیری در آن ده به خاطر شادی روح آنها و یادگاری از 

اند. آقای نوروزی دادهنام انجام پدر و مادرشان به طور گم

 ری و تمام اشعار حضرت طاهره راخازن بختیا اشعار

خواند و شرح حفظ کرده بود و برای اوالد و فامیل می

کرد. خالصۀ کالم، مُدام حال مبلّغین قدیم را تعریف می

مشکالت فراوان و غریبی داشتند، امّا مانند کوه استقامت 

 دشان گرامی. کردند. نامشان تا ابد باقی است و یا

ه شود خوب بود و بنسل آینده باید بخواند و بداند که می

وحدت عالم انسانی کمک کرد. همۀ دنیا باید زیبا باشد 

ها اگر خوب تربیت شوند، و زشتی اصالً وجود نداشته باشد. خداوند همه را پاک آفریده است. انسان

خواهر و برادر خواهند بود. آیا در دنیا چنین شوند، همه دیگر میفقیری نخواهد بود، همه پزشک هم

 مردان و زنانی چند هزار یا چند میلیون هستند؟

همگی  های پوران، کتایون و غزالبه نامند. دختران پسر شد 8و دختر  3 دارای هآقای نوروزی و ملیح

ای ، آنها پا جای پبرداشت قدمی که ملیحههر  ار هستند.وقت و باو مثل پدر و مادر باشخصیّ در ظلّ امر 

وچهر و سیاوش، شش شیرمرد، الله، عبدالله، من، لطفهای احمد، علیبه نام انند. پسرمادر گذاشت

که الگوی مرد سالم و پاک ایرانی هستند.  ندخیر و وفاداره پا بو تیپ، دست مرد، مهربان، خوشجوان

دار باشیم. این شش برادر را انتصدیق و ام که صالح، سالم،به شرط آن ،ایرانی بودن افتخار است

 ب نوروزییّسو م آرامگاه ملیحه
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در عیاری که خالص است و  2۱بهتر است. همه مثل طالی  توان گفت که کدام یک از کدامنمی

آنها افتخار جاسب و جاسبی و  ۀ. همکنندزندگی میطهران و در خارج از ایران  وسقونقان، کروگان،

هوش سرشاری برخوردارند.  از ونظیری هستند بی خواهران و برادران واقعاً همۀ این اوالدجامعه هستند. 

 نندکها شرکت میشهریام و همر و تدفین اقوکّها، جلسات تذو اعیاد و عزاداری در تمام مراسم عروسی

کارشان بامرام و الگوی انسانیّت  ان، اوالد و والدین آنها که همسر وشا به حال همۀهستند. خو در محلّ 

و دامادهای الیقی نصیب این خانواده شده است که هر کدام مانند  هاخوبی بوده و هستند. عروس

 های درخشان، افتخار فامیلند:رهستا

 (.اقیرزّ الله یزدانی و مولود. احمد، همسرش منیره یزدانی است )فرزند عین1

 .(که شاعر و خود ایمان آورده بود لو بتو علیفرزند غالمنوروزی است )، همسرش عشرت . علی2

 که در استرالیا ساکن است.هستندآرش  ش شهناز است و دارای یک پسر به نام، همسر. عبدالله3

ند: اوالد 3که دارای  (روحانی )فرزند احمد محبوبی و شایستهمحبوبی  ش طاهره، همسرالله. لطف۱

ختر به دنویس فامیل جاسب است و دو باخته و تاریخدریای علم و عاشق دل یک پسر به نام پدرام که

 پگاه و نسیم که در استرالیا ساکن هستند. هاینام

نک وشام ریک پسر به نام کورورش و یک دختر به ن ند:دارای دو اوالد که ش فرانک، همسر. منوچهر۵

 ند.هست یجوانان برومند که

 ی دو دختر به نام های دالرام و دیدارکه دارا (خانعلیعرب ۀنو)فلور فارس  ش، همسر. سیاوش۱

 هستند.

ان گذشت و مردانگی بود، در جوانی به سرط ۀورعبدالله نوروزی که اسط ود کهتقدیر و سرنوشت چنین ب

مالی ع بارید. وضمغز استخوان مبتال شد و به جهان باقی شتافت. او همچون ابری بود که بر همه جا می

اشت، ا فرش ندیخچال ی تلویزیون،رفت و کسی مردم بود. هر کجا می نسبتاً خوبی داشت و امین همۀ

گوید، کس بکه به هیچمحترمانه و بدون این فرستاد. کسی پول نداشت،خرید و درب منزل او میمی او
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نفری بود که هر کاری از دستش  لینشد، اوّاگر صعودی واقع میرساند. مبلغی به دست آن شخص می

کبر و غرور نداشت. انجام می ،آمدمیبر و با آباد ل به خانیآمد، اوّکه از جاسب می زمانیداد. اصالً 

 . افتخارشدهی؟، بوی مادرمان را میخاله چطور هستی :گفترفت. میاش میخالهدست پُر به منزل 

دنیا را  ب باشد، اینخو تکیه کالمش این بود که آدم باید فامیل بود. دنیا را سفر نمود و بازگشت و

  ی نیست. روحش شاد.دوام و بقای

الله نوروزی لطف بعد از چند سال برادر دیگرش،

هم مریضی سختی گرفت و به عالم باال صعود نمود. 

گزاری حیف و صد حیف که چنین افراد خدمت

ند عمرشان در این عالم کوتاه بود. انگار خداو

داغ اوالد  خواست که مادر داغ این اوالد را نبیند.

 خیلی سخت است.

هزاران خاطرات از این بزرگواران است که از 

که حوصله خارج است. آقای عزیزی از اهل واران 

در جمعی ، نوروزی دوست بود بیّ سم پدرش با

هایشان هرفتیم، به حدّی این زن و مرد و بچّمنزل این بزرگواران میبه هر وقت با پدرم  نمود:تعریف می

: اینها و گفتمی .فرشتۀ آسمانی بود و همتا نداشت ، ملیحهشدیمکردند که شرمنده مییم به ما محبّت

ز هرگ چون ،تواند مال و ناموسشان را به آنها بسپاردکه انسان می ان به حدّی درست و امینندشاوالد

ند. روح باشکار و مورد اعتماد مادر و تربیت پدر باعث شد اوالد درست. آن شیر پاک ندکنخیانت نمی

 هر دو شاد.

 عبارتند از: ی این خانوادهدامادها

 دارای یک دختر به نام نغمه هستند.این خانواده و آقای اسبقی است ، همسر پوران

 الله نوروزی و طاهره محبوبیلطف
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 است. آقای نویدیهمسر فرح، 

 ودختر به نام های سحر و پریسا هستند. سحر در آمریکا  دارای دو همسر کتایون، پرویز حسین است که

 ایران ساکن است.پریسا در 

سالم، جاسب در قلب من و مؤمن و  وجود این مردمان پاک، : به خاطرکه بگویماین ،کالم ۀخالص

کارها  ۀید قدرت الهی هم ،روح و روان من است. ناگفته نماند من است. جاسب زادگاه من وبهشت 

محترم در  ۀ. این خانوادایدنممخلصش را به حال خود رها نمی کند و بندگانراه میهرا در هر زمان روب

 ۀام خصوصی درست کرده بودند. منزلشان نمون، یک حمّ کشی داشت و نه چیز دیگریکه نه لوله هیک دِ

تمیزی و بهداشت و زیبایی بود. هنوز هم درب این خانه به روی فامیل و آشنا باز است. تابستان شاید 

ق بر چیز مهیّا است. اآلن که گاز، آب،پتو و همهخواب و خوابند. رختجا شب مینفر در آن 34الی  24

. خداوند به بازماندگان طول عمر و سالمتی و قدرت خدمت و رفاه بیشتری وجود دارد ستهم هو تلفن 

 .عطا نماید
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 ناصری وجیهه

 

( ترین مرد جاسبقویشخصی مؤمن و ناصری، شیرزن تاریخ جاسب، فرزند محمّدعلی ناصری ) وجیهه

 ههبود. وجیفکر بسیار روشنخودش زمان های آدم به نسبت معصومه بود. 1 (حسن باد خواهر) و معصومه

برادر به نام  2خانواده و دارای  ۀدختر دُرداننیز 

ای هداستان ،هر دواز که بود علی و دیانت کاظم

ها دارند. بسیار عالی در بین عموم جاسبی

ای بود که با به حدّی انسان فهمیده معصومه

، هر سه اوالد را خیلی سوادی آن زمانبی

 آورد. کش بار تربیت و مؤمن و زحمتبا

و  هیکل، زیباییداری، خانهاز نظر  وجیهه

های زمان خود بود. از ممتازترین خانم معرفت

در امتحانات الهی خیلی این خانم محترم 

شکالت، تحمّل آمد. در مقابل کوه مروسفید در

 وخود کرد. در جوانی مادر  ۀپیشو بردباری را 

راضی  ، ولیدر دل او ماندهمیشه داغ این دو عزیز داد. گر چه کاظم را از دست دمحمّبرادر نازنینش، 

 . ک بودبه رضای جمال مبار

د سیّفرزند ) تیپ به نام سیّد رضا امجدیهیکل و خوشسالگی با مردی قدبلند و قوی 1۱یا  1۵در 

ب هم تناس آیند و بااین زن و شوهر به هم می :گفتندهای آنها همیشه میسالد. همکرازدواج  (عبدالله

                                                           
اعت سرفت. راهی که بقیّه یک گفتند، علّت این بود که او سریع راه میمی حسنِ باد وجیهه،که به دایی این. 1

 کرد و اهالی به او این لقب را دادند.پیمودند، او در نیم ساعت مثل باد طی میباید می

ب یزدانی، یّ سرضا جمالی، م ناصری، وجیهه
عبدالحسین یزدانی، گوهر یزدانی، ملکی اعالیی، 

کوچک( در  ۀیزدانی و نصرت یزدانی )بچّآغابگم 
 سفر به شیراز برای زیارت بیت مبارک

https://www.30yaroon.com/jasb-blog/5694446
https://www.30yaroon.com/jasb-blog/5694446
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ند که بسیار مردی ساده و الله شدعبد به نامــ ثل مادر نجیب و مهربان مــ دارند. آنها دارای فرزندی 

 مؤمن بود. 

است، بدون خومیبیشتری پسر کم است و اوالد کرد یک که فکر میفانه به خاطر اینامجدی متأسّ یآقا

ت آبرو به منزل پدری برگشمتین و با ه داد. وجیههخدا به او چند بچّ ر دیگری انتخاب کرد وهمس اجازه،

و  شروع کرد و هرگز باعث مزاحمت امجدی، زنخود را  ۀو در یک اطاق زندگی آبرومندانه و ساد

تعرّض نکرد و به بدالله نیز هرگز به پدرش ع هایش نشد.هبچّ

 اممن شیر وجیهه را خورده :گفتگذاشت. میاو احترام می

 هستم.  بهاییو 

، ای داشتیک عمر با آبرو زندگی کرد، زندگی ساده وجیهه

 یر کارها به ملکگاکر و صابر بود. در نانوایی و دیقانع، ش

برد و کرد. خمیر را وامیاش بود، کمک میکه برادرزاده

 کرد.پخت. در تمام جلسات امری شرکت میرضوان میعمّه

های جاسب اهل زندگی، وفادار، مؤمن و همۀ خانم

کش بودند، ولی او چنان اُبُهتی داشت که همه به او زحمت

 گذاشتند. احترام خاصّ می

سلطان یزدانی، شیرین کرمجگانی )مادر آقاتقی الله رضوانی، خانمیر کرسی شمسها زدر زمستان

ند و نشستباالی اطاق می رضوان، معصومه )زن استاد عبّاس نجّار( و بالخصوص وجیههمحبوبی(، عمّه

 کردند. های قدیمی را تعریف میقصّه

ها خانمی از قم به نام طر بچّهمحمّدعلی ناصری وقتی همسر اوّلش فوت کرد، بعد از مدّتی به خا

له ناصری، الالله ناصری، فتحگفتند )یعنی مادر ذبیحسلطان گرفت که همه به او جوجون قمی میخانم

همه خواهر و برادر پیدا نمود ولی پدرش پس از این (. وجیههو نازنین شهربانو، جواهرسلطان، مرصّع

 دعلی ناصری پدر وجیههمحمّ
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 بهاییقمی آخر عمر اقرار کرد که بنده ایمان دارم و چندی به احمدآباد نراق مهاجرت کرد. جوجون 

 هستم و مرا به دستور امری خاک کنید. 

هربان و الحیات مکس دیگری نکرد. با همه تا آخرحتّی هیچ تعرّضی به پدر و هیچ جالب بود که وجیهه

ای الص، برصمیمی بود و هرگز کلمۀ جدایی بر زبان نراند. به خاطر عشق به جمال مبارک و ایمان خ

ها اوالد و عروس و نوههمه الگویی در جاسب بود. عشق به 

  داشت.او را همیشه شاد و سرمست نگه می

دس با اق نی چند سال پاسبان بود ودر جوا ،عبدالله پسرش

( ازدواج نمود و این دو باعث یزدانی )فرزند اسدالله و عزّت

که بعد از این عبداللهبودند.  شادی و شعف و سرور وجیهه

قه شد طبۀ اتوبوس دوتی پلیس بود، در شرکت واحد رانندمدّ

نامی و ش به خوشازندگی کار و در محلّ سال تمام  34و 

 به عبدالله و اقدسخوبی  بود. خداوند اوالد نجابت معروف

اشرف، اکبر، های آقاهدیه کرد. آنها صاحب سه پسر به نام

شدند که همگی مؤمن و مخلص در خدمت  ه، پری و رامشهای میترا، منیررامین و چهار دختر به نام

 امر و عالم انسانی بوده و هستند. 

رگ، رشد کرد و تا آغوش مادربزگذاشتند، از بچگی در جاسب در  نامش را دانش آقااشرف که بعداً

توان شرح زندگی این ی داشت که میهوش و ذکاوت خاصّ  کالس بود.کالس ششم ابتدایی با من هم

پدر و مادر مالی به در نوجوانی به خاطر کمک دانش امجدی  نازنین را به صورت یک کتاب نوشت.

کار  افتخاری مسؤول کتابخانه و فروش کتاب بود. هدر باغ تژ ظهرها، از بعدچند سال کرد و کار می

های ول کتاب: آقااشرف )دانش( مسؤگفتیممی به وجیههد. نموکرد و دیناری حقوق دریافت نمیمی

ر های وجیهه هداو باید مهندس، مبلّغ و مشوّق هم باشد تا تالش ،چیزی نیست :گفتامری است. می

 عبدالله امجدی   
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خانم را  های اینواقعاً خداوند خواسته ارزد.ا به دنیا میامّ ،داشتمیک اوالد  فقط کهبا این نرفته باشد،

 برآورده کرده بود. 

آبغوره را  ۀم و من سرم درد گرفته بود. فوری بلند شد و یک شیشیرفت روزی برای دیدار به منزل وجیهه

 بخور تا سردردت فوری خوب شود. دستش شفابخش :درون یک لیوان ریخت و گفتکمی آورد و 

از  بزرگ آبغوره ۀالله یک شیش شاء ن: إ. به او گفتمطور هم شد و سردردم ساکت گشتبود و همین

شوم. ناراحت می ،ها را بزنیاشرف هستی و این حرف: تو هم مانند آقاآورم. گفتطهران برایت می

 کران داشت. دلی چون دریای بی واقعاً

تان منزل تابس ند. یک روز یکی از دوستان دردوست بودهم  ف کرد که دو نفر باداستان برایمان تعری

 م بخوریم. خانمبرو و یک هندوانه بیاور تا با دوست :گویدرود. مرد خانه به همسرش میدوستش می

این هندوانه نرسیده است. زن  ،زن :گویدزند و میآورد. مرد تلنگری به هندوانه میایشان هندوانه می

برد و آورد. خالصه چند بار این زن بیچاره هندوانه را به انباری خانه مییدیگری م ۀرود و هندوانمی

این آقا به  ،خورند. بعد از چند وقت دیگرآورد. باالخره آن هندوانه را میدیگری می ۀبه ظاهر هندوان

ای می آورد. مرد به او هندوانه بیاورید. هندوانه :گویدرود. دوستش به همسرش میدیدن دوستش می

ت را انبلند شو و دک :گویدای دیگر بیاور. زن میاین هندوانه نرسیده است، برو و هندوانه :گویدمی

کشد. مرد جلوی دوستش خجالت می ۀ دیگری هم داریم؟مگر ما به جز این هندوانه، هندوان جمع کن،

نزل ما وزی که تو مر :گویدبه او می خورند. دوستشن ترتیب آن هندوانه را چه رسیده یا نرسیده میبدی

ولی خانم من بیش از ده بار رفت و همان هندوانه را  ،آمدی، ما یک هندوانه در خانه بیشتر نداشتیم

 ۀولی خانم تو جنب ،او آبروی مرا حفظ کرد نداشتم چند هندوانه در خانه است، العچون من اطّ ،آورد

 زندگی را ندارد. 
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دارش مُلک ،دارش کردمرضا امجدی را حفظ کردم و خانه قاطوری آبروی آمن هم این :گفتمی وجیهه

ای حظهل د هندوستان کرد و این زن را گرفت،ا فیلش یاامّ رفت،زنی فرستادم تا یاد گکردم، او را آمپول

 ی در جامعه بعد از خودم خواهم داشت.ام و چنین یادگارهایکس نبودهمحتاج هیچ

چند درخت گردوی بزرگ و قیمت زیادی  ،این ملک دو نبش. تزاده حمزه داشزمینی زیر امام وجیهه

یعنی دخترانش که از همسر )های امجدی ه. بچّساخت جادر آنتوان بهترین ساختمان را می دارد که

: زمین گویدگذرد، میاین زمین می یکس از جلو ند. هر، این زمین را صاحب شد(دیگرش هستند

 روحش شاد و یادش گرامی.  است، وجیهه

 های این عصرخانمای 

ی اند که اگر مشکالت در زندگالگویی برای شما بوده ،های بردبارولی بدانید آن خانم ،همه خوبید شما

. فقط فکر سالمت خانواده باشید کردندمیل به خدا و توکّ  ندپاشیدمیآمد، خانواده را از هم نمیپیش 

 بدهید. امعه های خوبی تحویل جهو بچّ

وف و سازگار بود که کلّ اهالی ده او را دوست داشتند. ؤر ه حدّی مهربان،موقنه ب این خانم محترمۀ

وف ؤها رهساالر زن، شیرزن وجیهه بود. با مردان همچو مرد و با زنان مثل خواهر و با بچّ :گفتندهمه می

گفت: قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری و می ،قدر او را ندانست شو مهربان بود. چون همسر

 خواند: میاین شعر را همیشه 

 کنندمُهره را با دُرّ برابر می هر زمان خرآه از دست صرّافان گوهر ناشناس          آه

همان زندگی ساده  مثل همه از ،در اوایل انقالبنمود. کرد و دعا و ثناء میهمیشه ذکر حق می وجیهه

مهندس دانش امجدی آمد تا  ،ارجمندش ، آقا عبدالله و نوۀبه طهران منزل پسر برومندشگذشت و 

ای خاوران سرن معروف به فرهنگود و در گلستان قدیم طهران که اآلکه جان به جان آفرین تسلیم نماین

ور است و همیشه ه شد. روح او، درجات عالی دارد و با طلعات مقدّسه محشاست، به خاک سپرد

 ها باقی و برقرار خواهد ماند. راتش در قلبخاط
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افتخار کنید و به یاد او خیرات و مبرّات نمایید و کارهای خیر  ، به این خانم محترمهاها و نتیجهنوهای 

 این رفت، امّا باغ و زمین او در راه حقّ و انجام دهید. اگر از مال دنیا باغ و باغات به ارث نگذاشت

بود که به همه هدیه داد  بهایی رای همه باقی گذاشت و آن دینبها بمادر مهرپرور و مهربان ارثی گران

ن به ورزیدعشق  دوستی، مودّت، مهربانی، شاکر بودن،قلب همه مثل خودش آثار انسانیّت، انسانو در 

 ا و ثنا به سوی پروردگار را آموزش داد.دع همه و

  



295 
 

 رضوان ناصری 

 

و پدرش  گوهرمادرش عمّهبود.  بهاییهای جاسب، چه مسلمان و چه کروگانی ۀهم ۀرضوان، عمّهعمّ

مهدی  سالگی با 1۵او در حسین رضوانی بودند و غالمعمو

 . کردساله ازدواج  3۵ یمرد ،ناصری

ی و کشاورزی شد. حتّی دارخانه از ابتدای زندگی مشغول کار

 1ار کرد.هم ککردند تولید می بافی که پارچهدر کارگاه کرباس

نیز همچون مادرش خیلی هنرمند بود و نانوایی را رضوان هعمّ

گری چنین قابلهاو هم پخت.فراگرفت و برای اهالی ده نان می

. شاید بیش از داشتها را در ده به عهده یعنی زایمان خانم

نیا د را صحیح و سالم به بهاییمسلمان و صد دختر و پسر 

 .آورد

که چگونه دستور بهداشتی را  دادبه همه یاد می رضوانهعمّ

کرد. نانوایی او نمونه یه و دوخت و دوزها به همه کمک مجهازیّ ۀها و تهیّرعایت کنند. در عروسی

کرد و تنور داغ بود، صورت او مثل لبو سُرخ وقتی نانوایی می بود. صورت نورانی و سفیدی داشت و

که کالم این ۀخیر بود. خالصبه پا  عزا و عروسی، آشپزی ماهر و دست وشد. در تمام جلسات سرخ می

 کس نشد.از بچگی که پدر را از دست داده بود، همیشه زحمت کشید و محتاج هیچ

 ،اللهد. هدایتالله و شریفه شالله، نجاتهای هدایتاو دارای سه اوالد، دو پسر و یک دختر، به نام

ه ازدواج نمود و ثمر زندگیشان س ء(ده نسااس و سیّد عبّفرزند سیّ) آغا نصراللهی، با خانمشد اوفرزند ار

                                                           
دوختند. از چادرشب هم به در قدیم از کرباس شلوار، سفره، رومیزی و خیلی چیزهای دیگر مثل چادرشب می. 1

 گذاشتند.ینمودند و هم رختخواب و پتو در آن مای برای خوابیدن استفاده میعنوان مالفه

 رضوان ناصری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/copy_1_orig.jpg
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الله مردی . هدایته و یک دختر به نام شیوا شداللالله و فیضعلی، لطفهای حسینپسر به نام

کا ریعلی و شیوا مقیم آمحسینکش و تاجر با حساب و کتاب و معروفی در چراغ برق بود. زحمت

برداری بودند. عکس آنها در ناصری قهرمان در وزنهالله الله و لطففیضهای به نامدو پسر او هستند. 

الله در لطف و خدمتگزار عموم است. نکار و امیالله مثل پدرش کاسبی درستجراید دنیا هست. فیض

هایم مثل ای کاش نوهگفت: رضوان همیشه میخارج به علّت بیماری و در جوانی صعود نمود. عمّه

گفتند: حاال که قد کوتاه هستند، قهرمان ها به حالت شوخی به او میها قدبلند بودند. بعضیمهاجری

آوردند! های صنوبر و گردو را از ریشه در میماً درختاگر قدبلند بودند، حت کشور مقدّس ایران هستند،

  هایم همه خوبند.شحالم که بچّهگفت: همیشه خوخندید و میرضوان خدا بیامرز میعمّه

ازدواج نمود و  (خان نراقیرضاو غالم )فرزند مرصّع ، با حشمت نراقیرضوانهم عمّپسر دوّ ،اللهنجات

پزشک و دیگری  مهناز و شهناز، یکی هایبه نامو یک پسر شد. دخترها زندگی آنها دو دختر  ۀثمر

 به شغل مکانیکی مشغول است.از ایران خارج د در پسر به نام محمّ است وسوپروایزر 

ه ای ستقی محبوبی ازدواج نمود. آنها دار دریای شرافت و وقار بود و با ،، شریفهرضوانهدختر عمّ

توان شان صدها صفحه میدند. راجع به این خانواده و زندگیفرح ش احمد و های فرشید،فرزند به نام

 های برازنده،سالم و خادم و نوه رضوان، اوالد صالح،هرنج کارهای خیر عمّزحمات و دست نوشت. ثمرۀ

به ارث  خودشان را از مادربزرگ خوبیچراغ پُر نوری هستند که  ،مؤمن و انسان بود. آنها در عالم

 اند. برده

ه ای کایین هر غریبهپ ۀمحلّدر . خانه باز بود و درِ مردی مهربان، بخشنده ،مهدیعمو رضوان،همسر عمّه

ها کرسی او در زمستانمهدی برو. موع ۀبه خان :گفتندی برای ماندن نداشت، به او میو جایآمد می

دهات دیگر  کاشان، کرمجگان و خاوه، علوی،که از دلیجان، نراق، بود ی هایهمیشه مأمن غریبه

گندم و  و یاآش ج ای از کدو، چغندر،کرد و در آن قابلمهیرضوان همیشه گرم مهتنور را عمّ آمدند.می

نواز بود که همه با نمود. آنقدر مهمانوجود داشت که از مهمانان پذیرایی میهرچه که آماده کرده بود، 
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یم، ۀ ما بروگوید به خاطر خدا بیا به خانبیند، میرضوان هر کس را میهعمّ :گفتندشوخی به او می

هربان، مشرب، ماو خیلی خوش.ماست کیسه، ماست نزده و ماست بسّو داریم آبگوشت، نیمرو، خاگینه،

شید. در داخل او زحمت نک ۀخوراک و شاکر بود. در طول عمر هیچ زنی به اندازقوی، سالم، خوش

د. کردنولی در نهایت عطوفت و مهربانی زندگی می بدون شوهر(هر سه ) خانه با جوجون قمی، وجیهه

  کرد.میزبان خوبی برای ضیافت بود و در تمام جلسات شرکت می

الله هم در طهران نجات ( کشاورزی را رها کرد و به طهران آمد،فرزند ارشد او)الله که هدایت زمانی

 های خودشان را تحویلرضا حدّادی بود و اینها مِلکغالم ۀالله، خالمشغول کار بود. همسر هدایت

ر ، اموال او هم دجاسبادی دادند که محصول بکارد. وقتی انقالب شد، مثل بقیّۀ احبّای رضا حدّغالم

 .ردندکوچکی برایش تهیّه ک ۀفدا شد و دیناری به او ندادند. پسرانش در خیابان دامپزشکی خان راه حقّ 

ا ند. او بدکراو را مالقات می ااحبّ ۀهم جا بود.، ساکن آناز جاسب متواری گشت که چندین سال که

الله الله و هدایتکرد. چون نجاتیم تعریف میهایی از قدشد و داستانمهربانی مثل همیشه خوشحال می

جا بردند که ناگهان صعود نمود و در شهسوار را به آن رضوانشهسوار ساختمان و باغ داشتند، عمّه در

بز بین درختان سرس رضواندر داخل جنگل است  و عمّه گلستان جاوید این شهر دفن شد.یا تنکابن 

  ش درج شده است.تافوو  دبر سنگ قبر او سال تولمدفون است. 

 گرفت. در دهه بود، دیناری از کسی پول نمیکه مامای دِ زمانی ،باقدرت و صدیق بانوی دلیر،این 

ط نزد فق ،ب مذهبی که داشتندا یا تعصّ ها به خاطر حی، مرد بود که خانمدکتری نبود و اگر هم بود

پزشک زنان و زایمان تجربی ده بودند. یکی بانو، این دو  رفتند.سلطان یزدانی میرضوان و خانمهعمّ

خواست زایمان کند، اسفند آتیش نام او معذورم، زنش چندین شکم که میبردن ها که از از جاسبی

ای خدا، ای علی به فریادم برس.  :زدخانم زائو داد میها در یکی از زایمانگفتند. کردند و اذان میمی

 ه اگر زنم بمیرد من چه باید بکنم؟ست به دامان خدا شده بود کد وهرش هم توی حیات ناراحت،ش

آید و با بیا کمک کن و او هم می :گویدزند و میرضوان خسته و ناراحت بر سر مرد فریاد میهعمّ
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دهد شو میشست گیرد،ه را میرضوان خوشحال بچّهآید. عمّمیبه دنیا ه ند و بچّنکرا بلند می دیگر زنیک

تا  گوید: برو یک چایی بیاوربه حالت عصبانی و خسته میکند. به شوهر این خانم او میو لباس تن 

دار هپس چرا بچّ ،ی نداردگوید کسی که چایرضوان میهعمّ نداریم!ایی : چگویدمی بخوریم. شوهر

ا این امّ ،داریمایی قند و چ :گویدی از او بگیر. خانم زائو می، قند و چایعبدالحسین ۀبرو خان شود؟،می

ش و هم برای هم برای خود رضوان خودش چایی را هم برای زائو،هت ندارد تا درست کند. عمّمرد همّ 

 یزدانی رود و از عبدالحسینرضوان میهآیند و عمّها به دیدن خانم زائو میخانمکند. آن مرد درست می

دهانتان را شیرین کنید. زن زائو به  :گویددهد و میها میبه خانم گردد،گیرد، برمینیم کیلو نقل می

رضوان هبعداً خواهم داد. عمّ :گویدپول این نقل را به عبدالحسین بدهد. او می :گویدمردش می

داری بلد هستند، نه درست نمایند، نه زن هبعضی از مردهای ده فقط بلد هستند تا بچّ :گویدمی

 کند،ی، هم غذا درست مالله رضوانی پسر عمویم یاد بگیرید که زمستانباید بروید از شمس نوازی،مهمان

و دَه من قند  اش هم حصیر خرماخانه بافند و درکند و دخترها و همسرش قالی میب میهم خانه را مرتّ 

 و شکر و نقل وجود دارد!

زدند و ساده اده بودند، ساده حرف میهای جاسب سزن ۀبلکه هم ،رضوانهالزم به ذکر است که نه عمّ

متولّدین کروگان جاسب  ۀت داشتند. اهالی جاسب و همولی قلبی سرشار از محبّ  ،کردندزندگی می

 یزدانی سلطانرضوان و خانمهو بعد عمّ (مادر عبدالحسین یزدانینبات )هعمّ هاقابله ،در قدیمکه بدانید 

مدیون زحمات این عزیزان هستیم. روحشان درجات عالی دارد. بودند و همه  (علی یزدانیاسمادر عبّ)

         برای شادی روح آنها دعا و مناجات بخوانیم. خادمان آن روزها را نباید هرگز به فراموشی سپرد.

فاق آراء عضو محفل روحانی جاسب و زمان به اتّ ،داریرضوان نظر به خدمات و زحمات و مردمعمّه

ه راهنما همیشنیز  پرفسور حکیم بود و شهید مزبور ،یاران نزدیک شهید مجیداز دست ،در تهران حضور

با یک ساک پر از کتاب به منزل  یک روز به خاطر دارم که در خدمت به اهالی جاسب بود. وق او مشوّ 

که م وقتی به پرفسور حکیم گفت از کجا آمده است؟ او پاسخ داد: هادرم آمد. پدرم پرسید: این کتابپ
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اخته ای جاسب سایشان پرسید که چه خدمتی از دست من برای احبّ ،خواهم امسال به جاسب بر گردممی

ی اسب براج ۀبنده نیز از او خواستم تا در صورت امکان مقداری کتاب به کتابخان است تا انجام بدهم؟

 .نیز فوری قبول کرد ومطالعه جوانان بفرستند که ا
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 اقدس یزدانی و عبدالله امجدی 

 

بسیار مؤمن نشو و نما  ایدر جاسب چشم به جهان گشود و در خانواده 134۱در سال  اقدس یزدانی

فرزند )اسدالله یزدانی  ،ها بود. پدرشها و مهاجریها، جمالیۀ روحانیخال ،تعزّ ،نمود. مادرش

مثل پدر و برادرانش عاشق جمال مبارک  (علیمشهدی حسن

از  آثار امریو حضرت عبدالبهاء بود و بسیار اشعار و الواح و 

را علی به نام غالم علی پسر بزرگترمشهدی حسن. حفظ داشت

 فرستادحضور حضرت عبدالبهاء به  1جناب ابن ابهر ۀبه وسیل

دمی برازنده در حضور موالیش بود. بعد خا و او چند سال

، برددر هر نقطه که برای تبلیغ امر تشریف می ب ابن ابهرجنا

ضرت عبدالبهاء به خاطر ح علی در حضور ایشان بود.غالم

فرمودند. دعا  ۀ اودر حق کلّ خانواد وح نازل علی چند لوغالم

 ها است. و فامیل یزدانی این افتخاری برای اقدس

 )بهجت تر از خودو خواهران بزرگ آغوش مادر عزیزداد و در در کودکی پدر عزیزش را از دست  اقدس

و همه  مؤمن گل، نمونه، باادب،دختری چون دسته شد.تربیت  علی یزدانیو برادرش حسین (و عصمت

مادر ) گشت. وجیههی روبرو هایا با مخالفتامّ نمود،چیز تمام بود که آقای امجدی از او خواستگاری 

آبروداری خواهد  بهاییناخلف نیست و مانند من  مادر را خورده، ری که شیر حاللپس ( گفت:امجدی

به هر هم عروس من و هم دختر من خواهد بود.  ،بود و چون بنده فقط همین یک پسر را دارم، اقدس

                                                           
گاه و ارشاد علی و پسرانش در جاسب بعد از اینجناب ابن ابهر در منزل مشهدی حسن. 1 که بابی بودند، همه را آ

و راهنمایی نمود و به ظهور کلّی حضرت بهاءالله بشارت داد. جمع کثیری با ایمان کامل و یقین ثابت و راسخ و 
 پایدار تا کنون بوده و هستند.

 یزدانی اقدس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/4_5_orig.jpg


311 
 

تند رفبه طهران با هم  کردند و آقا عبدالله که پاسبان شده بود،ازدواج  1323در سال صورت این دو نفر 

  را آغاز کردند. آرام و شادی ندگی ساده، و در یک اطاق ز

ودند ب اچند سال مستأجر یکی از احبّ ،خیابان شیر و خورشید قدیم ،اسیراه عبّاین زوج جوان در چهار

د و صداقت به خرج کربه حدّی به همسر مهربانی  ان بود. اقدسبهاییسات و دعا جهت که مرکز جل

 ،دیدرا می هرکس آقای امجدی دادد که

 : تو یک فرشته نصیبت شده است،گفتمی

ری را داکارهای خانه بدان. اقدسقدر آن را 

و  بافیداد، به قالیکه به نحو احسن انجام می

کمک همسر باشد.  هم مشغول بود تابافتنی 

کوچک  یک خانۀ 132۵در سال آقای امجدی 

در همان خیابان  ،علیدحاج محمّ ۀدر کوچ

بود. خداوند  متر ۱۵شاید که دو طبقه و خرید 

د من یک اوال :گفتمی یگری زیباتر و بهتر. وجیهههر یک از د ت سر هم به آنها اوالد عطا نمود،پش

خدا را شکر که چقدر و چه  آن،در عوض  ،ه زن دیگری گرفتشوهرم به خاطر بچّو کم بود  ،داشتم

  ت.ی به من داده اسهاینوه

چون در ایران اسم اشرف هم برای مرد و هم برای زن است، بعداً که بود اشرف ، آقااوّلین اوالد اقدس

االولی به جمادی ۵و سومین اوالد اکبر است که در شب  مین اوالد منیره. دوّبه نام دانش معروف شد

که خیلی رشید بود به او اکبر ولی به خاطر این ،د استمحمّنامه سیّد علیو نام او در شناس آمددنیا 

ل هستند، . همه مانند دستۀ گندبوددیگر رامین، پریچهر، میترا و رامش اوالد گفتند و به اکبر معروف شد. 

اهل  یمان،اوالد خلف، اهل ا 8حال این عزیزان که ه کنند. خوشا بر میها را معطّمشامیک بو دارند و 

 ایقان و انسان دارند.

 یزدانی و اقدس عبدالله امجدی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/206362612_orig.jpg
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. مهندس امجدی در کودکی راجع به مهندس دانش امجدی مختصری نوشته شد در شرح حال وجیهه

رفت. در مدرسه از هوش و کروگان میدر شمس  ۀدر جاسب نزد مادربزرگ خود مانده بود و به مدرس

، بودمرخصی یا مریض در هر وقت معلّمی  ۱تا  ۱ذکاوتی برخوردار بود که رودست نداشت. از کالس 

ا بر لب داشت و تلبخند همیشه گی ها بود. از بچّداد و همیشه مبصر کالسبه جای معلّم درس می او

 هم قوّت که این ها را بر او تمام کردخداوند تمام نعمت آخر عمر صبور، رؤوف، باادب و ساکت بود.

گرد اوّل بود و روزها خواند و همیشه شاقلبی برای مادربزرگ ارجمندش بود. کالس هفتم را در طهران 

 اشتوجیبی پول کرد و خوشحال بود کهآمد، کار میمیکه از مدرسه 

 د.آورَرا خودش در می

مری ا پانزده سالگی تسجیل شد. او مسؤول کتابخانۀ در دانش امجدی

م مهندسی به نا کرد. درس خواند وتخاری کار میدر باغ تژه بود و اف

لین هدف این جوان . اوّو با دوستان شروع به کار کرد و مشهور شد

ای الهی احبّ ت به امر مبارک، پدر و مادر، مادربزرگ، کلّ اقوام،خدم

 و دوستان بود.

نورا گردید. نورا با لیدا فارابی ازدواج نمود و صاحب دو اوالد دختر به نام صهبا و مهندس امجدی 

پدر را ادامه داد و مدرک مهندسی گرفت و با یک  ۀفاق مادر و خواهر به آمریکا رفت، رشتوقتی به اتّ

 ال و خوب هستند.فعّ واقعاً مؤمن،هر دو خواهر این است که  ازدواج کرد. دختر دیگر صهبا مهندس

ت چند سالی است مدّ تعریف کرد:له اسماعیلی برایمان عبدال رتذکّ روزی مهندس امجدی در جلسۀ

جا این ویم، زیرابربه خارج برای تحصیالت عالیه پاسپورت بگیریم و  ،برویمکه گویند ها و خانم میهبچّ

ای نداشت و به خاطر رضایت همسر و فایده ،هرچه مخالفت کردم دهند و منما را در دانشگاه راه نمی

رویم به عناوین مختلف جواب منفی است. هر زمان می ایم،هها چند سال است تقاضای گذرنامه کردهبچّ

وابم محبوب امرالله به خ حضرت ولیّ رفته بودم، در سحرگاهچند شب پیش در فکر فرو ادامه داد:  بعد

 مجدیمهندس دانش ا

https://www.30yaroon.com/jasb-bahais/7774161
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/danesh-amjadi2-orig_orig.jpg
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 ورت را از دست خود من خواهی گرفت،خیلی زود پاسپ ،ناراحت نباش ،مهندس امجد آمد و فرمود که

  که چه خواهد شد؟ مکردمیاین چند روز فکر من 

مهندس  ش،عزیز خودو شریک دوست همسرش و مهندس امجدی با از این ماجرا، بیست روز بعد 

 مشغول بودند،خدمات امری و محبّت به خلق به کردند و ایران کار میجای همهدر طهران و که ایمانی 

 تشود و چند بار غلپرت میه ناگهان ماشین از جادّدر بین راه  .آمدنداصفهان میسمت از کرمان به 

د. نماینداشتنی به عالم ملکوت پرواز می عزیز و دوست فانه این دو مهندس خدوم،زند که متأسّمی

ای به نام آنها در طهران منعقد گردید که شاید در و جلسه اجسادشان در اصفهان به خاک سپرده شد

تاد تعلیم این اس ان ایران اکثراًبهاییکردند. آشنا و بیگانه در آن شرکت  هزار نفر دوست، رفیق، 2حدود 

ه مأمن منزلی داشت کشناختند. در آریاشهر این عاشق حقیقی را میو این خادم برازنده امرالله  ،و تربیت

ه ب رنج خودکه خیلی عالی و شیک بود و همه را از دست داشتدیگر در امیرآباد  ۀخان کسان بود.بی

  دست آورده بود.

ها دانند. آنمیآن را ر ایشان خوابش را که تعریف کردیم، دیدیم خواهران و دوستان هم تذکّ در جلسۀ

 ای وطن را ترک کند،که لحظه خواستکه عاشق وطن مألوف خود بود و نمیچنین شخصی  :گفتند

زء جی جاگیر کم دارند. آنها در ایران باشد. این افراد استثنایجسم او و روح او  صالح دانست که حقّ

ای قطره مقداران است کهروح آنها شفیع راه ما بی حقیقت نوشیدند.قنات  ۀاز سرچشم ن بودند ومنتخبی

  از عرفان آنها را نیاموختیم.

های وسوبات ۀیک گرفت و رانند ۀپای ۀرفت گواهینام که از پاسبانی بیرون آمد، زمانی عبدالله امجدی

ساعت کار  12روزی  ود که آقای امجدیسی قرمز رنگی بهای انگلیطبقهشرکت واحد شد. آن زمان دو

زشکی و پاسی به خیابان داماز چهارراه عبّآن موقع ه که بازنشست شد، مریض شد و البتّ کرد. زمانیمی

با آغوش باز او را پذیرفتند  و همسرش پسرند، از جاسب آواره کردهم که را  طوس آمده بودند. وجیهه

مسر ه د سالو چن هم سکته کردعبدالله  خود آقا لم باال صعود نمود.و بسیار به او رسیدند تا به عا
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ا ب رفتند، همسرش و اوالدقات او میبه مال داری کردند. وقتی احبّاهمگی از او نگه شمهرپرور و اوالد

واقعاً پاک و منزه بود و لیاقت چنین اسمی را  اقدسکردند. ی میخنده و بشاشت از مهمانان پذیرای

 داشت.

هایش ران و بدون دیناری پول آموختهبه دوستان و یا نسبتدان بود و مثل پدر و مادر خادم رامین موسیقی

ت و از باشخصیّ یروحانی، خانم هبا مهیار ،بعد از صعود پدر او داد.را به دیگران آموزش می

که در آمریکا مثل ایران به  اوالد شد 2های معروف و مؤمن وادقان ازدواج نمود و صاحب خانواده

 خدمات مشغولند. 

د و شالله اسماعیلی فضل همسر میترا

 داردهای سامان و سینا دو اوالد به نام

 اند. آمریکا ساکنکشور در  که

در آمریکا  ه و اکبر نیزمنیر رامش،

 ساکن و فعّالند. 

ها هبچّ بعد از صعود مهندس امجدی،

ی که به او تهمه محبّفانه با اینو به آمریکا بردند که بلکه از سوختن داغ پسر بکاهند که متأسّ در راما

 :گفت ای نداشت. اقدسا نمود ولی فایدهبه مرض سرطان مبتال شد. دو سه سالی معالجه و مداو ،کردند

مزارم  قه و اشتیاق سراقل چهار نفر جاسبی و دوستان با عالحدّ ید تا در وطنم بمیرم،به ایران ببرمرا 

 یو پریچهر که همسرش سعید لقایآمد به ایران  ،رامش ،با دختر عزیز و نازنینش خواهند آمد! اقدس

  ی را کردند.هایت مراقبت و پذیراینیکا از او نومبه نام دخترش  است به همراه

مه به قدری نجیب و مظلوم بود مکرّ  ۀولی این خانم محترم ،را ضعیف و نحیف نمود اقدساین مرض 

هد شد، همان خوا ،چه خدا بخواهد هر :گفتخواند و میکرد و برای همه دعا میدعا میهمیشه که 

ین او را زیارت کردند. ابه مالقاتش رفتند و و دوستان  ااحبّ اکثر فامیل،همه چیز در ید قدرت اوست. 

 اقدس یزدانی و فرزندان

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1884044952_orig.jpg
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ن و وکسی را محز ، داخل قلبش بود وچه بود شکایتی نکرد و از درد ننالید. هر هخانم موقنه و محترم

مادرمان و به خاطر ت ما اگر اشکی بریزیم به خاطر مظلومیّ  :گفتندش میناراحت نکرد. دختران

اشید بحسود ن گفت دروغ نگویید، صادق و مهربان باشید،یک عمر مادر به ما می ؛هایش استخوبی

ا به یهرگز ندیدیم مادرمان به پدرمان  بر کار و اعمال ما آگاه است؛ ذکر کنید که همیشه حقّحقّ را و 

هرگز دلی را  زد،اخالقی با همه حرف میو خوشهمیشه با مهربانی  مادربزرگمان بد رفتاری کند،

را که داشت مصادره ی شوهر و خانه و هر چیزۀ پدری و زمین شوهر و مادرزمین و خانوقتی نشکست و 

دهند، ملک و خانه چه شوند و جان میشهید می گفت فدای سرتان، مردم در راه حقّ مادرم می کردند،

 مال دنیا مال دنیاست. ارزشی دارد؟

مانند منزل حضرت عبدالبهاء بر روی یار و اغیار منزل او درب همیشه قانع و صبور و شاکر بود.  اقدس

وا تقاشناس و بکه آقا عبدالله یک عمر مردی مؤمن، خداشناس، وظیفهباعث شد و های اباز بود. محبّت

 ، باز این زن و اوالدش به او،که پدر شوهرش زن گرفت و چند برادر ناتنی داشتبا این باشد. اقدس

 من شما را دوست :گفتبه آنها می اقدس گرفتند.زدند، تماس میهایش در جاسب سر میههمسر و بچّ

 ها خواهد ماند. دارم. یاد این خانم در دل

ات جنان ت به اعلی مقامدر کمال مظلومیّ ۵/14/131۵ در عاقبت و بالها هال این دردپس از تحمّ  او

اک خاش در گلستان جاوید طهران با مراسم بسیار باشکوه و روحانی به پرواز نمود و هیکل عنصری

آمد  تا شب باران مفصّلیسپاری خاکروز  ان نیامده و هوا بسیار آلوده بود. درتی بود بارمدّ  سپرده شد.

ای ر خیلی آبرومندانهتذکّ ۀجمعه هم جلس اش مشایعت کردند.ران عاشقانه او را تا مقرّ ابدیو همه در با

ش یآمریکا امکان نداشت این تعداد خواهران و عاشقان براکه در برایش گرفته شد. خوب فهمیده بود 

 دعا و مناجات بخوانند. 
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مندان اگر به مریضان و مست ، گفته بوداندازی هم که داشتاو فرزندان الیق و با ارزشی تربیت کرد. پس

 تچشم به مال دنیا نداش ر را محترمانه انجام دادند. اقدسهمین کا باشد، انفاق کنید که اوالدایی نآش

 ی ندارد.دانست این دنیا دوام و بقایو می

 داند یاور و پشتیبان او فقط خدا است ومؤمن و خداشناس که می بهاییر و تعمّق کنیم که کمی تفکّ

 و همیشه راضی به رضایداند ل دارد و خداوند را پشتیبان خود میبسیار تحمّ زند،همیشه او را صدا می

 اوست. 

کالس ادار و بهیکل ت،خیلی باشخصیّعلی حسین علی داشت.برادری به نام حسین اقدسنوشتم که 

د نفر ق به او بود که چنهای میدان شوش به شهر متعلّاتوبوس کلّ  ،کس هیچ نداشتکه هیچ بود. زمانی

ج با خانمی مسلمان ازدوا علیکردند. حسینکار میبرایش وبوس بودند و ها هم شاگرد اتجاسبی ۀبچّ

شوهر رفت و آمد نکرد و وقتی به خارج از ایران  هایفامیل یک ازخانمش با هیچ ،که تا آخر عمر کرد

بش قل، در ایران و چه در خارج ، چهعلی یزدانی همیشهکس ارتباط نداشت. ولی حسینبا هیچ ،رفت

دار حیا بود. یک عمر انسان پولاین مرد مثل خواهرانش مظلوم و باکه داند تپید. خدا میبرای فامیل می

تی رفت. ابهّ ی به دیدن فامیل میاو به تنهای !ها سرکشی کندوالد به فامیلا ولی نتواند با همسر و ،باشد

یتیم و  بضاعت ونام به افراد بیکران داشت. خیلی گمدریای بی ۀنظیر بود. دلی به اندازداشت و بی

سیار ، بخواهرش بودتی شاگرد شوفر و هم شوهرعلی رفیعی که مدّکرد. با سلطانزن کمک میبیوه

 .محرم اسرارش بود. این مرد نازنین در آمریکا صعود نمود و صمیمی
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 اعالیی الله یزدانی و شمسیرحمت

 

شمسی در قریۀ کروگان جاسب  126۱نبات، در تاریخ الله، سوّمین فرزند محمّدخلیل یزدانی و عمّهرحمت

در محلّۀ باال به دنیا آمد. در کودکی، مدّت کوتاهی نزد آقای فردوسی سواد یاد گرفت و با برادران و 

ات نبپدر بزرگوارش به کشاورزی مشغول شد. مادرش، عمّه

که قابلۀ ماهری بود، خدمت را به خلق جاسب تمام کرده 

 ب بود. روحش شاد.بود. زنی بسیار نورانی، مهربان و نجی

 نبات، محمّدخلیل تنها بود و در ورودیِبعد از فوت عمّه

جا بود و آندر  شآخر عمر ، اطاقی بود که اودرب خانه

کرد و گفت: بنده را طلب روحانی شبی اعضای محفل 

 عمرم به پایان رسیده و نفت چراغ تمام شده است.

نمود و با آداب روحانی و  محمّدخلیل همان شب صعود

 او را به خاک سپردند. بهایی

اوالد  6د و صاحب نموازدواج  (هعلی و قدسیّ)فرزند کاظمی با شمسی اعالی 1314الله در سال رحمت

با پسر  اوست که لین اوالد، اوّاست 131۱د که متولّ کردند. افسرد که دو نفر از آنها در کودکی فوت ش

ست محبّتی نبود، شکتوافق و  سال بودند وه. چون بچّنمودازدواج  (لله یزدانیامرحوم حبیب)عمویش 

 واجاین ازد ۀو ثمرکرد و بعد از چهار سال با اسماعیل اسماعیلی ازدواج  پدر برگشت خورد و به خانۀ

  اوالد است: ۱

 پرویز که با ویدا زمانی ازدواج نمود و در استرالیا ساکن است. یک( 

ل دور شعلۀ جماکه  ایبا آقای دبستانی ازدواج کرد و دو اوالد دارد. پروانه، همان پروانهپروانه که دو( 

قامت نظیر، کوه استبی هیکل، قدر قدرت، مهربان، مؤمن،نظیر، قویای بیچرخد، فرشتهاقدس ابهی می

 الله یزدانیرحمت
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 فسراد ه تمامی اوالها و فامیل است. البتّو عاشق جاسبی ه حالش که خوبو بردباری است. خوشاب

 حبّت و صفا را آموخت. ای است که باید از او راه عشق و ما او دردانهامّ ،خوبند

 است. شاد و فامیل پرست  سه( افسانه که دختری

 تند.ال هسو فعّ در ظلّ امر مبارکاین فرزندان ریاست. همگی کش و بیکه فردی زحمت چهار( کیانوش

داد و حتّی پسر عموهایش هم سر سفرۀ او ها میبه بچّه پخت وافسر موقعی که خانۀ پدر بود، غذا می

 دادند. شعریگفت انجام میها میهپخت خوبی داشت و اگر کاری به بچّشدند، چون او دستجمع می

 خواند:گفته بود و می

 مــا نــوادۀ حـــــاجــی خلیلیم         وقـت کــار کــردن هـمـــــه ذلـیلیم

 وکیلیم         پـای سـماور هـمگی همچو شیریمسر سفره که شد احمد 

 عـاشق کـوکـو و نـون و پنیریم         موقع خواب که رسید چه سربزیریم

این نکته را نیز اضافه کنم که آقای ستایشی پیرمردی در محلّات بود که خود به امر جمال مبارک ایمان 

مودند و از نمالقات او رفتند و او را مالقات  آورده بود. افسر به اتّفاق پدر چند روزی در محلّات به

ت بردند و افسر به دختر او بافتنی یاد داد و برگشتند. خانوادۀ ستایشی ایمان نیاورده مصاحبتش لذّ

  بودند.

و یک دختر به  رحمانی وادقانی ازدواج کرد نورالله است که با فریدهنامش ، اللهمین اوالد رحمتدوّ

و خدمت به کند. نورالله برای مهاجرت و در آلمان زندگی می او هم ازدواج نمودها دارد که نام ناتاش

همان شب پدرش صعود نموده  ،آمد ل به ایران نیامد و وقتیسا 34و بعد به آلمان رفت.  لوکزامبورگ

و  هزرنان زیارت نمود و افسوس خورد که چرا زودتر نیامدگلستان جاوید نورانی پدر را در  ۀچهر .بود

 و را ندیده است. ا

یتا رهای رویا، روفیا، رزیتا و به نامفرزند فرنگیس جانمیان است و چهار  شهمسر رام،به مین اوالد،سوّ

 شرح احوال او نوشته خواهد شد. دارد که در استرالیا هستند. بهرام صعود نموده و
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 نویسم. اش مینگار است که پس از این در بارهچهارمین اوالد مه

این  هر دو والد به نام فرید و فرشید دارد ودو ا است کهفر ش باهره ایقانیهمسر ، مهران،اوالدپنجمین 

 نشینی برخوردار است و دراز صوت دل ی است. باهرهمشهور اوالد تحصیالت عالیه دارند. فرید استاد

ای مهربان و خوب دهبرد. خانواعوالم روحانی می نماید و بهتمام جلسات با صدایش همه را مسرور می

مانند پدر خود تا لحظۀ آخر حیات به نحو  اللهرحمتاز  وقتی بهرام به استرالیا رفت، باهره هستند.

 هد و همیشه برای پدرشوهر احترام و ارزش قائل بود. البتّداری کرد، هرگز شکوه ننمونگه احسن

ود. آزار بمرتب و بی ریا، ساده، تمیز،الله هم مردی مظلوم، سازگار، قانع، شاکر پروردگار، بیرحمت

 روحش شاد.

تا مانی های مانیتا و مازیار دارند.نامدو اوالد به  است کهملیحه بهروزی  شهمسر ،کامران ،آخرین اوالد

کند و یک اوالد دارد. کامران و در آمریکا ساکن است و مازیار ازدواج نموده و در ایران زندگی می

ها هستند. کامران انسانی صادق، یها و جاسبو افتخار یزدانی کشزحمت ،انمهرب همسرش خیلی ساده،

 نمایند. که در کرج زندگی می استکار با قلبی پاک درست رک، ساده و

دا است، ازدواج صذوق و خوشبا نورالله ذکایی آرانی که مردی مؤمن، خوش 13۱3در سال نگار امّا مه

های مهتاب، مهشید، مهنوش، فرنوش، سهراب، جمشید نمود و دارای هفت اوالد ذکور و اناث به نام

معروف و مشهورند و در  بهاییازدواج نموده، در زندگانی به حسن اخالق  که همگی استو سعید 

اند و تربیت شدهمگی خوب . هق به خدمات امری هستندموفّ اصفهان و طهران و اطراف و اکناف،

ارد ه نوه دیازد نگارمههستند.  هاها و آرانیباعث افتخار جاسبی دار وباسواد، پاک، اهل زندگی، مردم

ز اهایش هر کدام : باغت آباد. اوالد و نوهگفت حفظ نماید. باید به او خداوند همه را و یک نتیجه.

 اند.از دیگری گوی سبقت را ربودهلحاظ خوبی 
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بود و  1381 شو تاریخ فوت 126۱د او . تاریخ تولّبنویسمرا الله رحمتهم اکنون شرح حال و زندگی 

 ،ن را سپری نمود. همسر او شمسیی این دورات، ولی با صدمه و تنهایسال عمر با عزّ  13دقیقاً 

د. نموو به شوهر کمک میتی همکاری در رعیّ و بود  هیکلقوی

هم یاد  (دختر ارشدش) بافت و به افسرمیب قالی مرتّ او

 که در توان هاییداد. از صبح تا شب برای خودش و فامیلمی

پخت. زندگی خوبی توأم با شادی و مهربانی آنها نبود، نان می

 منزلشان به روی تمام احباب و فامیل باز بود.  داشتند. درِ

خت درمملو از باغی در باالی دشت باال درست کرده بودند که 

را اش هدادند و بقیّرا به فامیل می انگور و بادام بود. انگور باغ

)ارده  ندکردپختند که با ارده مخلوط میشیره می ،که اضافه بود

وضی بود که آب از یک سمت وارد شیره(. در حیات منزلشان ح

اکثراً از آن نوش جان  پاییزدرخت انگوری را داربست کرده بودند که  .شدخارج می و از سمت دیگر

 کردند. می

مادر مهرپرورش مریض شد و او را  ،ماهه بود ۵ یا ۱زمانی که کامران  چه بود؟ دانم حکمت الهینمی

تان جان به جان آفرین تسلیم نمود و در گلس ، ولی معالجه اثر نکرد،طهران آوردندبیمارستان میثاقیۀ به 

ها پزشکی مثل حاال ن است، به خاک سپرده شد. در آن زمانسرای خاوراجاوید طهران که فعالً فرهنگ

به آن دچار  را که یداد مریض برسند. فکر نمایید این مصائب دردناکبه ای نبود که فوری وسیله بود،ن

 داری نمود تابا کمک پدر نگهرا  نگارکامران و مه افسر چهار سال مهران،. سخت بود چقدر ،شدندمی

اعیلی ازدواج نمود و به طهران آمد. نورالله و بهرام هم به طهران آمدند تا کار کنند. اسم که با آقایاین

در پ کرد و ازداری هم میبافی، خانهنگار عالوه بر قالیچاره تنها ماند و سه اوالد که مهالله بیرحمت

که کمبود مادر ولی مهران و کامران  ،ها همه مادر داشتندهنمود. در دهات بچّمیخوب مواظبت  نیز

 عالییشمسی ا
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. وقتی بزرگ رفتنداز دیوار راست باال می ت کنند که حساب نداشت.نداشتند، باعث شد که بسیار شیط

 دند.برعکس بسیار مظلوم و ساکت ششدند 

مانی زی داشت و ل زندگی بود، خواستگارهای زیادساده و اه ن، زیبا،مؤم نگار که دختری شایسته،مه

نگار گوی سبقت را از همه ربود و با مهی آقای ذکای طهران آمد،مرتضوی در خیابان  که به منزل افسر

شوهر داشت که در یک خانه با اخالق حسنه با برادرشوهر و چند خواهر ازدواج نمود. او پدرشوهر،

ۀ آقای ذکایی چند مادر در خانامّا  ،آنها مأنوس گشت و همه از او راضی بودند. اگر مادر نداشت

ن بابت از ایشد و  ، خدا به او لطف کرد و اوالد خوبی نصیبشها و استقامتشوبیبه برکت خ داشت.

 واقعاً ثروتمند است.

مهران  اقلبه طهران آمد تا حدّالله ناصری سپرد و امالکش را به فتح چون تنها ماند، ،ا رحمت بیچارهامّ

ای دو طبقه ۀدر خیابان طوس خان وقتی به طهران آمد، بهرام کار بروند. و کامران درس بخوانند و سر

تر یشبشصت سال  اللهشوهر رسیدگی نمود. رحمتبه پدر هر و وفا بود،که دریای م ود و خانمشخریده ب

او و  مو در خیابان آشیخ هادی بود، برد ااهر که از احبّو را به بیمارستان دکتر عبدالله ما داشت که من

را  ها و پرستارها اوسرناین مرد بسیار نازنین، مظلوم، سفیدرو و مهربان بود. همۀ مشغول کار گردید. 

 ،دده سال که کار نموجا او را بیمه کردند و آنانی پدر ما است. آقای یزد :گفتندبوسیدند و میمی

 گرفت.بازنشست شد و حقوق بازنشستگی را تا آخر عمر می

اش را مصادره مغازه ،بودن بهاییشور خارج گردد، به خاطر اوایل انقالب که بهرام مجبور شد از ک

اش را در اختیار پدر گذاشت. مهران و اش را به مهران داد و حتّی اثاثیّهبهرام وقتی رفت، خانه .کردند

داری نمودند. پدر برای همۀ اوالد محترم بود. چندین سفر به اصفهان همسرش تا آخر الحیات از او نگه

پر از اثاث او در جاسب  ۀخان گشت.ماند و سپس بازمینگار رفت. مدّتی در اصفهان میمهو به منزل 

ها بیخانۀ همه جاسهم در اوایل انقالب مانند  بردند که آنت میرفتند و لذّها میهبود که در تابستان بچّ

وش کسی گ د، ولیات و اراک دادخواهی و تظلّم نمومحلّدادگستری ین مرتبه به چند مصادره گردید. او
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جاسب  ۀمربع و در بهترین نقط متر 644اقل حدّ او و برادرها که مشترک و ۀخان به حرف او ندادند.

، مردم جان طوری نیست :گفتایشان می ، مصادره گردید.امالک و هرچه داشت است، همراه با بقیّۀ

ۀ اوالدش خوب و بود که همهمیشه خوشحال ۀ من قابلی ندارد. امالک کم و خان دادند، شهید شدند،

 مهربانند و از آنها رضایت کامل داشت. 

شق گفت: یاور و عاین مرد هرگز دعا و مناجاتش ترک نشد. همیشه راضی به رضای خدا بود. همیشه می

 ،رودیکس م اش در جاسب باقی است و هرمخروبه ۀخان کرد.ست. هرگز غیبت نمیا و مونسم عبدالبهاء

الله از جوانی تا زمانی که در جاسب رحمت آقا است.ۀ رحمتخان :گویندمیردم مگیرد و عکسی می

بود، همیشه عضو محفل روحانی و اعمال و رفتارش در جاسب نمونه بود. با همۀ فامیل و دوستان با 

خوراک و اش محلّ درس اخالق و لجنات بود. خیلی خوشکرد. خانهرأفت و مهربانی رفت و آمد می

 یستن بود. اهل ساده ز

رای هم می بها لقب دوّجاسبی .بوجی :گفتندمی اللهکه ایشان کوچک بود به شوخی به رحمت زمانی

 :گفتبه جاسب آمده بود و می الله )آقای ذکایی(شوخ طبع رحمتاخالق و خوشداماد  گذاردند.می

  کمبوجیه! یمعلی رفیعی بگویباید به سلطان گویند بوجی،اگر به پدرزن بنده می

گی کرد و مظلوم از این عالم مظلوم زند صعود نمود. او مظلوم بود، 1381الله یزدانی در سال رحمت

همه به  او را به خاک سپردند.و در زرنان با احترام کامل  از آلمان با دخترش هم آمدند رفت. نورالله

و  مهرانخواند. سه پسر او بهرام، این مرد گریه کردند و دامادش مناجاتی را  بت و مظلومیّتخاطر نجا

 ار الله و امثال او که این تعداد بازماندگان خوباند. رحمتو به خوشنامی معروف کامران همه کاسب

 اند.هرگز نمرده ،دارند
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 اعالیی  ایران

 

 ان جاسب چشم به عالم گشود و منطقۀدر کروگ 131۱در سال ( و قدسیّه محمّدکاظم)دختر  اعالیی ایران

نمود. در آغوش مادر رشد ، زیارت های بلند محصور گردیدهپهناور جاسب را که از چهار سمت با کوه

. در کودکی پدر خود را از دست به او عطا کردهیکلی برازنده و زیبا  ی رعنا وقدّخداوند د. و نمو کر

 . در و برادر خود خوب تربیت شدولی در جوار خواهران و ما ،داد

 ه،، عنایت اللازدواج نمود. عروسی او و برادرش (اللهفرزند فرج)اسماعیل اسماعیلی  با 1332 سالدر 

به  یاسماعیل خواهر آقای ،اللهجام گردید. عنایتدر همان منزلی که به دنیا آمده بود، در یک شب ان

 دادند و گلی دیگر را گرفتند. همۀ یک گلها اسبیبه قول ج را به همسری انتخاب کرده بود. تعزّنام 

و  نقل بر سر عروس کردند،شربت و نقل پخش می و ملکی ند که در آن شب بشریها به یاد دارقدیمی

به شادمانی پرداخته و  همه جمع بهاییت و مسلمان و نواخی میریختند، مطربی ساز و نوایماد میدا

مادرشوهر که او هم زنی مؤمن بود،  مشترک را در خانۀ زندگیدریاچنار آمد و  ۀبه محلّ بودند. ایران

 الله عنایت فرمود.الله و لطفهای توران، عینسه اوالد به نامآغاز نمود. خداوند به او و اسماعیل 

. کردالله مهاجر بود، کار میت ذبیحپا به پای همسر خود که رعیّنیز بافت و به طور مداوم قالی می ایران

داری نمود و خانهداری میاز گوسفندان و گاو نگه چید،نمود، محصوالت را میو میمانند مرد در

های بلند پیراهنها در خانه خانمچون در جاسب  ،چادر سفید گلدار او همیشه بر سرش بود کرد.می

های شاد روی سر ی با رنگو بیرون از خانه هم چادرهایکردند به سر میو روسری پوشیدند می

 اختند. اندمی

خواهر و برادرش  س ادب و وفا و ایمان را از مادر،همسرش در ، چوناسماعیل خیلی شانس داشت

همه عاشق عقل و خرد  ،جمالش در پرواز بودند. فامیل شوهر ته بود. شمعی بود که همه دور شعلۀآموخ

شدند او را به طهران دانم حکمت الهی چه بود که بعد از زایمان آخر مجبور داری او بودند. نمیو خانه
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یده، معالجه سودی رددفع گ بسیار از بدنشخون بستری کنند. متأسّفانه بیاورند و در بیمارستان میثاقیه 

در گلستان جاوید موالی خود پرواز کرد.  مود و به سویدار نها را داغکلّ فامیل و جاسبی نداشت،

 ماند. تنها به خاک سپرده شد و همسر او با سه اوالد  طهران با احترامی خاصّ

از برکت امر جمال مبارک روز  ای نبود.ای در کار نبود. کارخانهها مانند اآلن پول و وسیلهن زماندر آ

مسر آقای ه)سلطان کار و علم و صنعت پیشرفت نمود. خانمروز ه ب ی کرد و روزبه روز ایران بسیار ترقّ

ه او بشیر گاو  ،خانماد و مادربزرگش، سلطاندشیر میالله لطف، به (را زائیده بود رضوانی که مهری

ود دخترکی ب ،خواهرش دادند. توران،پرورش به این طریق بزرگ کردند و نازنین را  ۀداد و این بچّمی

اهد ا چه خوههاین بچّ ۀآیند :گفتندگرداند. همه مینمود و در کوچه و دشت و صحرا میکه او را بغل می

نهایت کسان و بیمعین بی تیمان،خوار یخدای مهربان را دارند که غم ،غافل بودند که این سه اوالد شد؟

سلطان انمو خ کردها بازی میبا بچهدر کوچه بزرگتر که شد، الله لطفروزهای سختی بود. مهربان است.

 و مانند اوالد من است.  الله برادر مهری: لطفگفتمی

ی دارام را هم نگههای خالههآقا اسماعیل عروسی نمود و گفت که بچّبا یزدانی  تی افسراز مدّ بعد 

به طهران آمدند. هر کدام به دنبال درس و  ها رشد کردند، بزرگ شدند و همراه پدر و افسرهبچّ کنم.می

افی آنها بود. ان داشت و روح پاکش حامی و شهای آنها جریدر رگ خون ایران .کار و کوشش بودند

 واستند:خمیچنین  از حقّمادر با مناجات کردن، این سه اوالد بی

 

 هوالله

 ر ده و در آغوش محبّتت پرورش بخشی کودکم خردسال از پستان عنایت شیی ربّ ربّ

و در دبستان هدایت تعلیم فرما و در ظلّ عنایتت تربیت کن. از تاریکی برهان. شمع 

آستان کن و خلق و خوی  داده گل گلشن فرما. بندۀدگی نجات روشن کن. از پژمر
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قتدر مه بر سر نه. توئی راستان بخش. موهبت عالم انسانی کن و تاجی از حیات ابدیّ

 ع عو توانا، توئی شنونده و بینا. 

 هوالله

ویبار ۀ جولی سبز ،کودکانیم بینوا و طفالنیم در نهایت فقر و فنا ،خداوند مهربانا

بهار تو. از رشحات سحاب رحمت طراوتی بخش و از  ۀپرشکوفهای یم و نهالتوی

ایت لطافتی عن ،ق حقایقو و نما احسان فرما. از نسیم حدایحرارت آفتاب موهبت نش

درختان پر برگ و بار فرما. در افق سعادت ابدی نجوم  ،کن و در بوستان معارف

. پروردگارا اگر های نورانی فرماساطع االنوار کن و در انجمن عالم انسانی چراغ

 نبگدازیم و به ضرر و زیا ،بنوازی هر یک شهباز اوج عرفان گردیم و اگر بگذاری

شنده و ی دهنده و بخییم و به درگاهت پناه آریم. توگرفتار شویم. هرچه هستیم از توی

 ع ع.توانا

 

این عزیزان  ر شامل حالکسان است، تأییدش چقدحال ببینیم که حضرت عبدالبهاء که پدر یتیمان و بی

پرداخته و هرچه خواستند از او به ذکر معبود خود همیشه  از قعر چاه به اوج ماه رسیدند، که گردید

ه ها نابود خواهند شد و هرگز بکردند آنکه فکر می کسانیبرخالف  ه آرزوی خود رسیدند.ند و بخواست

 افتخار درخشان و باعثهای کمک کرد و شکوفا شدند که ستاره چنان حقّ ،ی نخواهند رسیدجای

 هستند.  ها و فامیل و احبّاجاسبی

واع ترانس ی بنا نمودند، انکارگاه ،شب و روز زحمت کشیدند .فاق برادرش کار یاد گرفتندالله به اتّعین

ردن بچندین نفر که از  و خدمت به این مرز و بوم نمودند.فروختند  و آداپتور و چیزهای دیگر ساختند،

 ی رسیدند و همیشه دعاگویوار این برادران غیور کار کردند، کار آموختند، به جایدر ج رم،نام آنها معذو

و  گی زیر پوشش گرفتند و کار یاد دادندرا از بچّ  (برادر ناتنی خودکیانوش )ی آنها بوده و هستند. حتّ
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 ود،آنها دوست ب لله یزدانی که باااحسان وحدتی بین آنها حاکم بود که چنان او مرد و اهل زندگی شد.

 ، از وضع مالی خوبی برخوردارند وصداحد و هممهربانند و متّ خوب و محترمند،واقعاً آنها  :گفتمی

 . ریاده باگذشت و باصفا و بیهمیشه مانند ابر بارن

کار آنها در خیابان آزادی بود که چایی، بیسکوئیت و شیرینی آنها معروف  چندین سال شرکت و محلّ 

فت، رنمود. حتّی هر کس موقع ناراحتی پیش آنها میرفت، مذاقی تازه میپیش آنها می بود. هر کس

ای ردشت خانهبمانید. در کال ،درویش است ۀکلب :گفتمیبا لبخند ملیحی الله گذاشتند برود. لطفنمی

دانیم ن مییکنند. یقنوازی میبا آغوش باز مهمان ها اگر کسی برود،ند که تابستانابسیار زیبا ساخته

 همنوع دوستی و این فرزندان خداپرستی، که است و ایران هروح قدسیّتأییدات جمال اقدس ابهی و 

است.  ار برایشان یکساناند. یار و اغیاند و خالصانه به جمیع بشر مهربانخدمت به خلق را خوب آموخته

نین راضی و خشنود است و هرگز اند. خداوند هم از بندگان این چآموخته را از حقّ انفاق و خدمت

ران تا دیگ آنها رونق بیشتری داده آنها را از نعمات و فیوضات خود محروم نکرده و همیشه به زندگی

نامهربانی و حسد هر انسانی را خوار و پست  چقدر عالی است و بدی، پستی،« خوبی»یاد بگیرند که 

 کند.می

شوند معرفت هستند. در هر جمعی ظاهر می، باکالس و بابرازنده ،تیپجوانانی خوشالله الله و لطفعین

تبریز ازدواج نمود و عروسی  انِساهل سی ،الله با ناهید میرزازادهبرد. عینت میانسان از دیدنشان لذّ

الله نایتتابناک و نورانی ع ۀمجلّلی در خیابان امیرآباد در سالنی بسیار شیک و زیبا گرفت. دقیقاً چهر

تاالر عروسی کنار خیابان از چشمانش اشک سرازیر شد و  یرا به یاد دارم که جلو (ی اوی )دایاعالی

 :د. گفتت ببرو عروس زیبا و رعنا را ببیند و لذّ که این جوان با این قد و باال کجاست خواهرم :گفت

پر از مهر و وفا ای آنها کاشانه ند.مانند لیلی و مجنون ،الله و همسر مؤمن خوبشعینکه خدا را شکر 

ه ب های پگاه و ژینوس به آنها هدیه داد. پگاهبه نامدو اوالد خدا از لطف و صفاست.  مملوّ دارند که

به وطن بازگشت و مشغول کار و خدمت به  الت عالی نمود، دکتر داروساز شد،تحصی رفت،هند 
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ال، عّف خانواده عزیزانی مؤمن،یکا به تحصیالت عالیه مشغول است. این . ژینوس در آمرگشتنوعان هم

 ای هستند. برازنده انو خادم مردمی

در  ات فرد مؤمنو تمامی خصوصیّنظیر، نجیب، صادق، همه چیز تمام نند برادرش بیمانیز الله لطف

به  زندگی او و عامل ۀسرلوح «یعنی جامع جمیع کماالت انسانی بهایی»وجود این عزیز نهفته است. 

د نه به خلق پی برن را به عمل شناسند نه به اسم و به بهایی از کودکی یاد گرفت است. بهاییاخالق 

ۀ ( ازدواج نمود و ثمراللهی حبیبدایفامیل زن) یبه نام ویدا ابراهیم انمی مؤمن و مخلصبا خ جسم. او

 ساله به نام آریان است که به تحصیل علم و معارف مشغول است. 18جوانی  زندگی آنها

ی ، اهل جعفرآباد باقراف که جوانهاشمدجواد سیّ و مادر دوّم این دو برادر، با خواهر عزیزتوران، 

کالس و با دارد. نغمۀهای نغمه، نعیم و نیما به نامو سه اوالد  کش و کارگر است ازدواج نمودزحمت

مراه نیما ه گزار عالم انسانی است. نعیم وازدواج نمود و در دوران زندگانی خدمت ،تبسیار باشخصیّ 

ور و ، بسیار صبپدر به آمریکا رفتند و زندگانی نسبتاً خوبی دارند. در ایران هم که ساکن بودند

 پرست بودند. فامیل

ین یاورشان بود. اهمیشه محرم و خواهر نیز پرستیدند و الله این خواهر را بعد از خدا میالله و لطفعین

اند، یدهبه اوج رسبا لطف پروردگار حال که  ،ندمه و بال دیدمبود داشته و صداگر در کودکی کدو برادر 

 همکاران چنان مشیو همسایگان  داوند مهربان را فراموش نکرده و با تمام دوستان، اقوام،ای خلحظه

 اند که الگوی مردان غیور، بامعرفت و بامرام هستند. نموده

واده و ت و سعادت خود و خانعزّ ی،ترقّ یت،هست که انسان بتواند سبب ترب آیا موهبتی باالتر از این

ای. اگر دل پریشان و هنر کرده ،ای را گرفتیبندگان الهی شود. هر وقت اگر دست بیچاره و آواره

داند میار را نچنانچه کسی که هرگز عظمت پروردگ پناهی را پناه دادی،ردی، اگر بیای را شاد کافسرده

 است، ت هر فرد خیلی سنگینولیّ ۀ ناچیز خدا هستم. مسؤبند :یتوانی بگویواقعاً می ،او را روشن نمودی

 کند و باید به حسن اخالق معروف و مشهور باشد. هرکه در قرن بدیع زندگی می بهاییباالخص فرد 
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 :ی که فرمودهای ندارد. موالیو صحبت که فایده نه فقط حرف ،خود او عامل باشد ،گویدچه می

گر ا ست بدارید و با همه مهربان باشید،خلق عالم را دووده که همۀ میا فر، «نه خودبینبین باشید عالم»

ه ات باشد، از همولی اگر ذکر و فکرمان مادیّ ،عاشقانه ایمان داشته باشیم، کاری سهل و آسان است

 تسر آید و دسه گذرد و ناگهان عمر ببهره و نصیب خواهیم ماند. زمان چون برق میبی چیز غافل،

 لرا مو به مو اجرا کنیم که اوّ توانیم دستورات حقّپس تا می ،خالی از این جهان خاکی خواهیم رفت

خداوند و موالیمان از ما راضی باشد و بعد قلب خود ما و وجدان ما. غبار قلب را با ادعیه و مناجات 

هر  .ز خود دور کنیمایم. کینه و بخل و حسد را ، پاک و صیقلی نماینوعهمبه پروردگار و به و عشق 

ما اگر سواد آنچنان نداشتیم، بضاعت  ایم؟د را بکنیم که امروز چه کردهشب قبل از خواب حساب خو

ز ا خوانند،ه سوی خدا دعا و مناجات میولی چشم باز نمودیم و دیدیم والدین ما ب ،آنچنانی نداشتیم

که به دهد بآنها به و توفیق باشد گشای زندگی آنها طلبند که راهو مظلوم خود کمک میموالی محبوب 

 .ند و عاشق صادقو گهر بود ها درّهای پر ارزشی داریم تمام قدیمیما ارث .خلق عالم خدمت کنند

که د نبودن ما بوده است. به ما یاد داد ت ما و الگوسعادت و موفقیّ ،تمام آرزوهایشان تعلیم و تربیت ما

 هر ،ارمگر از پروردگ یمولی کمک نگیر یم،نه ظالم. کمک کن یم، مهربان باشیمکار باشستامین و در

 . ر فرموده، بپذیریمچه را مقدّ

ش به مطالب عالم نبود، ولی اوالد سال بیشتر در این 22که  ( بوددختر عزیزش)و ایران  هصحبت قدسیّ

دهند برای روح او خیرات و مبرّات داده و می هرود قدسیّ و فوق عامل هستند و خواهند بود و کلّ زاد

 اند.و بزرگی داشته م اخالقو شادند که چنین معلّ

یاری بآقربانی  اسب یزدانی و عبّنمود. شبی با مسیّکشاورزی می (همسر ایران)اسماعیل اسماعیلی 

یل که باید آقا اسماع جاسب بود. زمانی ۀخانشورمردهپایین  اقیکردند. آب به طرف زمین امرالله رزّمی

آمد. ولی باز آب می ،برد، او رفت تا آب را ببنددمیپایین  بست و به طرف سنکاب و دشتآب را می

د و هراسان رفتنا جوابی اصالً نیامد. امّ ؟چرا آب را نبستی :صدایش کردند ،ای طول کشیدده دقیقه
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د میرزا سیّ ۀو شبانه به خان است. آب را بستندل در بغل افتاده خانه بیشوردیدند این بیچاره پشت مرده

نیامد.  هوشه او ب شد، امّا به داد برسد. هر کاری انجامکه  . آقا مرتضی را آوردندای بکنندتا چاره رفتند

رزا د میسیّ ۀب یزدانی پاهای او را گرفت و او را تا خانآقا مرتضی او را روی پشتش گذاشت و مسیّ

ره گل و غی، بمیرم چه شده است؟ عطر و گالب و کاهداداشم :گفتگران مین ،گوهر ،بردند. خواهرش

فاقی تّچه ا :شد. گفتندهوش آمد و شروع به گریه کرد و ساکت نمیه تی ببعد از مدّ . اسماعیلآوردند

ذارم آب گگفت نمی ،همسرمتا آب را ببندم، ایران،  خواستم سنگ وال را بردارم :افتاده است؟ گفت

ورد که خبرو. قسم می ،شودداشت و گفت نمیچادر سفید گلدار سر او بود و بیلم را نگه ؛را ببندی

ه همان تّی. الباهو تو در فکر او بود : روح او بودهکه واقعاً زنده بود. همه گفتندخودش بود و او مثل این

وانست تدر پاییز دیگر نهم بریزد و ه . این جریان باعث شد اعصاب او بدواج کرده بوداز زمان او با افسر

درگذشتگان غریق رحمت  ۀالله که روح هم شاء . انراحت شود و به طهران آمد و به زندگی ادامه داد

 قائم به خدمت باشیم. ،باشد و ما را یاری کنند تا عمر باقی است
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 الله اعالییعنایت

 

د شمسی در کروگان جاسب متولّ  134۱فروردین  ، درهو قدسیّ کاظمدفرزند محمّ  ،یالله اعالیعنایت

گفتند که از بچگی علم، ادب، ایمان خالص و پاکی عنایت پروردگار و موهبت الهی بود. می . اوگردید

در عنفوان جوانی پدر  رضا به ارث برده است.را از آغالم

 وۀ ات سنگینی به عهدولیّ داد و مسؤعزیز خود را از دست 

کس  رمتانت بود. هتیپ و بااو بسیار قوی، خوش. گرفتقرار 

ها یداند که او شکل اروپایۀ نورانی او را به یاد دارد، میقیاف

 .سفیدپوست بود. موهای بور، چشمان آبی روشن و 

. شش کالس درس در س بودکالراتی و بامقرّ کش،زحمت

سواد و انشاء را  هاهدیپلم ۀولی به انداز جاسب خواند،

 دانست. می

 متعلّق بهکشاورزی امالک  نمود.کشاورزی می اللهعنایت

کاشت، نصف پدربزرگش بود و آن مقداری را که می

را اداره  (عبدالله الله وحبیب)ایران، و برادرانش  ، خواهرخودش آورد و زندگی مادر،عایدات را می

ی رالله و عبدالله که بزرگ شدند، او را تنها گذاشتند و به طهران آمدند و هر یک به کانمود. حبیبمی

  مشغول شدند و او دست تنها ماند.

با  1332عزم را خواستگاری نمود و در مرداد و باایمان کش، باقسمت چنین شد که خانمی زحمت

معروف بوده و هست،  که به عزّت (خانمفرزند عزیزالله و سلطان، 1313ل متولّد ساحوریّه اسماعیلی )

وسی این دو زوج آورد که عر، ایران، را هم به عقد اسماعیل اسماعیلی درو خواهر خودازدواج نمود 

عروسی آنها شرکت در جشن  بهایید. مسلمان و پایین در منزل پدری ایشان بو در یک شب در محلّۀ

 ملکی ،خانمتعزّ ،الله اعالییعنایت
 اعالیی شهال و ویدا، اعالیی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/967995534_orig.jpg
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ر هر س (یعالیهر دو خواهر آقای ) و بشری برپا بود. به یاد دارم ملکیی ساز و نوای کردند. مطربی و

های خیلی قشنگ به مردم در ظرفرا شربت آب قند و گالب ریختند و عروس و داماد نقل میدو 

وان مین لییک لیوان شربت خوردم و دوّ ای بودم.ۀ هشت سالهدقیقاً بچّوقت من آنکردند. تعارف می

  بخش بود.تاین جشن و سرورها بسیار لذّ توانستم بگیرم و بخورم!از خجالت ن را

شروع به کار کرد. این خانم محترم چندین سال  الله،، عنایتپای همسرش خانم پا بهم، عروساز روز دوّ

ی روضع بهت ،زندگی کرد. خداوند به آنها دو دختر داد و از برکت روزی آنها با مادرشوهر در یک منزل

وشا د و کدات میی در ده به تعلیم و تربیت اطفال و درس اخالق خیلی اهمیّ پیدا نمودند. آقای عالی

ت اتمام خصوصیّ ووف ؤای جاسب و همسایگان خیلی رخواهرها و تمام احبّبود. با خواهران و شوهر

 را دارا بود.  بهایییک فرد مؤمن و مخلص 

وقتی به طهران رفت و مادرش را برد، خود، به طهران آمد. شناس الله با راهنمایی دایی حقّعنایت

شناس در محضر ثبت کردند و ناراحت بودند. او به طهران آمد و خدمت دایی حقّ ه میگری یبسیار

و  پشت و پناه ونویسنده شروع به کار نمود. ا به عنوان ،چهارراه اناری ،اب قدیمدر خیابان نوّ ،امالک

ا رضبزرگ آغالم ۀلین نوشناس اوّ اس حقّ میرزا عبّ  شناس گردید.آقای حقّ  دار و امینحامی و صندوق

. ان را به او داده بودندکالس بود و البد لیاقت داشت که دهمین محضر طهربود. شخصی باسواد و با

له الد. عنایتشمینوشته نوشت و تمام سندها باید با خودنویس شناس با دست چپ میآقای حقّ 

 تی پیدا نمود که حساب ندارد. ی جلو زد. چنان محبوبیّو از دای های درس را رفتکالس

 ،نمودند، اجازه دادند به این محضر و یک محضر دیگرفقط عقد امری میکه ها بهاییه ها بدر آن سال

ر فالنی و خانم فالنی دآقای که  به این صورت ،بنویسند بروند و اقرارنامهبه نام محضر آقای جاوید 

 بعد اوالد(.با ذکر نام است ) شدهازدواج آنها چند اوالد  ۀفالن تاریخ ازدواج شرعی نموده اند و ثمر

ی )دایکردند. این بزرگواران ها میوارد شناسنامهو اسامی را بردند در ثبت احوال میارنامه را اقرا احبّ
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 تیپ،الله خوشاقرارنامه دادند و کمتر کسی عنایت، ن که مایل بودندایراای به تمام احبّ (زادهو خواهر

 شناخت. خط را نمیمظلوم، مؤمن و خوش

ا را به هبهاییولت آوردند که دولت با این کارش ت فشار به دکه هویدا نخست وزیر بود، ملّ  در زمانی

یاسی هویدا فردی س چنین چیزی نبود، که در صورتی دهند.ها اقرار نامه میبهاییت شناخته و به رسمیّ 

ت لّی، کلیمی، مسیحی و مسلمان که به هر عکه به چهار دین رسمی زرتشت دادبود و بهایی نبود و دستور 

 شناسطور هم شد و آقای حقّ همین ها ندهند.بهاییدهند و دیگر به اقرارنامه ب به آنها  ،نامه ندارندعقد

قای آ ی که با، با آشنایروحش شاد ،آبادیجناب آقای نجم گردید.زنشست شد و دفتر او تعطیل با

ا ی تا آخرالحیات صادقانه بداشت، او را به عنوان منشی و مسؤول محضر پذیرفت. آقای اعالی یاعالی

ا دختره ۀبافت و به همب قالی میمرتّ با دخترها نوشت و همسرش هم را می زیبای خود اسناد آن خطّ 

 بود. نیز کمک زندگی  ،رنج قالی خودز دستهدیه داد و اقالی 

 ه.ه دختر نباید گفت و باید گفت فرشت. البتّندصاحب دو دختر دیگر شد در طهران الله و عزّتعنایت

که مرکز تشکیالت و جلسات امری بود. چه ند پزشکی خریده بوددر خیابان دامدو طبقه ایشان منزلی 

آقای اعالیی عاشق امر جمال . اً آزار ایشان به موری نرسیدواقعای این زن و شوهر داشتند. روی گشاده

 کرد، پرمحتوا و پرمعنی بود. هدفحرف بود. اگر صحبتی میقائم به خدمت مردی صدیق و کم ،مبارک

اصلی این زن و مرد خوب تربیت کردن اوالد بود که خیلی هم موفق بودند و به آرزوی دیرینۀ خود 

داری ی کرده بودند و از نظر نگهالله هم از نظر وضع مالی ترقّعبدالله و حبیببرادران ایشان رسیدند. 

  مادرشان در طهران با ایشان همکاری نزدیک داشتند. 

داغ پدر عزیزش و بعد چنین همکه خیلی جوان بود و  ،آقای اعالیی از مرگ ناگهانی خواهرش، شمسی

ها غاین داشکسته شد. که اوالد شیرخوار داشت و به عالم باال صعود نمود،  ،ایران ،از آن داغ خواهرش

که  مرد آن است :گفتکرد و میرا سوزاند. بعضی اوقات تعریف می شرفاین مرد غیور و بااستخوان 

وقت خداوند درب ی با خدای خود در میان بگذارد و آن، به تنهایه و غمی داردشاکر باشد و اگر غصّ
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ست گونه مشکلی د کند. این کوه استقامت و پایداری با هرستقامت را به روی انسان باز میرحمت و ا

ی ففرزند مصط)نصیب او کرد. یکی جمال منزوی  ،بهتر از اوالد ،و پنجه نرم کرد و خداوند دو داماد گل

جوان باتربیت مهر بودند. این دو ۀ ساوه و دیگری فؤاد یزدانآباد در جادّ ( از مهاجرین موسیو نصرت

وحدت  چنینی و خانمش نمایند که تاریخ تی خالصانه به آقای اعالیکه چنان محبّ را خداوند مأمور کرد

ورزید و ی به اوالد و دامادها عشق میآقای اعالیتی در یک خانواده به خود ندیده است. و محبّ

ا ب هکاظم و قدسیّروحتان شاد محمّدها. وصاً به نوهمخص

یر ید. دست تقدبهایی که به یادگار گذاشتاین درّ گران

چنان ورق خورد که یک اوالد در خارج و سه اوالد در 

 و در خانه بود. ازدواج نکرده  شهالبودند و فقط ایران 

من  :گفت به شهال 1388مرداد  13شب  آقای اعالیی

. صبح که صبحانه رفت آید و به رختخوابخوابم می

د. یا جوابی نشنامّ زد،او را صدا  رفتدخترش ، شدحاضر 

که در  فهمیدند ند.دآورو فوری دکتر  زد ییادفر

بناک تا ۀقلبی شده است. این چهر ۀسحرگاهان دچار سکت

ۀ امعج جلسات عالی برایش منعقد نمودند. به خاک سپردند و ی را به آرامگاه ابدی خود بردند،نوران

ت به همسر و فامیل سال عمر او در راه خدمت به خلق و محبّ  ۱4صفت شد. دار این مرد نیکوان داغایر

 ست. چنین مردی هرگز نمرده ا .باری پر به رفیق اعلی شتافته گذشت و با کولهو دوست و اغیار و بچّ

 شیرزن بود:چهار  الله و عزّتعنایتثمره ازدواج 

در ونکوور کانادا سکونت دارند.  است ودیوید  بود. نام همسرش 133۵د متولّ لین فرزند آنها پریوش،اوّ

ازدواج  ،آباد کاشانبا جمال منزوی، اهل فتح 13۵6بود و در سال  133۱متولد  ،مهوش ،مین فرزنددوّ

د متولّ مین فرزند، شهال،. سوّاستهای رامونا، رامتین و رامین ازدواج آنها سه اوالد به نام نمود و ثمرۀ

 اعالیی اللهصعود عنایت ۀشعر در بار   
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پسر به  2ازدواج آنها  ۀاهل سیسان و مهاجر زرنان ازدواج نمود و ثمر ،پوربود و با شهروز شمسی 1331

 13۱۵ر در سال مهبا فؤاد یزدان بود و 13۱3د متولّ ،فرزند، ویدا. چهارمین استهای شایان و شاهین نام

 .استهای فرانک و روشنک ازدواج آنها دو اوالد به نام ۀد و ثمرکرازدواج 

 ند که عموم، یک ساختمان سه طبقه ساخت)فؤاد و جمال( دو دامادکمک همسر وفادار او بعد از او با 

و راضی به رضای  با تمام فامیل در تماس تعزّ ۀ وحدت و محبّت نام نهادند. آنها را خان ۀخان ااحبّ

الق و حسن اخد و در کاسبی به عدل و انصاف ندهکارهای تولیدی انجام میلهی است. دامادها ا

  .انددریای علم و فضیلت و خادمینی برازنده ها نیزمشهورند. دختران و نوه

و  اخالقگی خوشگل، رعنا، خوشکه از بچّ و وفا، شهال،دریای مهر و صفا  امّا شیرزن تاریخ جاسب،

پذیر و ناخستگیمی در حیات پدر خدمات بسیاری به والدین و به اجتماع نمود. معلّ  ،معرفت بودبا

غزی با مو نمونه  ایکتابخانهداشتن با واند، علم آموخت، یک عمر درس خ فرهیخته و باکالس بود.

 فش خدمت به نسل جوان و جامعه بود، استادی قابل شد.سرشار از موهبت الهی که فقط هد

ی مریکا زندگن سال در آچندی ازدواج کرد. شهروز کهپور ی و سه سالگی با شهروز شمسیدر سشهال 

خود را یافت و عاشقانه با او ازدواج نمود. این  ۀشد، یک نظر شهال را دید، گمبه ایران آمد کرده بود،

سه طبقه داشتند که طبقات باالی آن  ایصاحب دو شیرمرد به نام شایان و شاهین گردیدند. خانه زوج

ند: گفتمی ،بدهیداجاره چه مقدار که تند گفکردند. به کسی نمیو در آن زندگی می ا اجارهرا همیشه احبّ

این زوج مرکز مهر و وفا بود و خودشان جوهر  ۀجا سرایداریم. خانما این ،بدهید ،توانیدچقدر می هر

جا نهم در آجاوید بسیار در زرنان داشت که اآلن گلستان  لم و عرفان بودند. شهروز زمینتقدیس و ع

ثل خود مبی سامان خیلی کوشش کردند. شهال با خصوصیّاتآن  ایدر خدمت به احبّ است. این دو نفر

که خسته شود، گام بدون این ،کشاورزی و هر کار عام المنفعه کارهای آن ده بود. در ادارات و ۀنمایند

این  به دانشجویان و رسیدن به اوالد و همسر از وظایف او بود. داری، درس دادنداشت. خانهمیبر

و هر  سواری بود ،کار او ماشینِ ای در آن روستا بود. ی نمونهو کشاورز ی نازنینودوجدختر بسیار شاد، 
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م. کنهمسر من مرد است و به او افتخار می :گفتنمود. میه میبود، همسرش تهیّ که الزم ایوسیله

 بودند. و رفتار شهالمنطقه عاشق اخالق  ایپور و کلّ احبّ یفامیل آقای شمس

: دختر گفتهه او الله ب. عنایتمکانیکی تحصیل کرد ۀشتولی ر ،که دختر بودمادرش با این ۀبه گفت شهال

ر زمان حیات دشهال مکانیکی را دوست دارم.  ۀرشت ،پدر جان :گفته در جواباین چه کاری است؟ 

 .زبان زد تمام اقوام و دوستان بود اشمرد صفتی پدر سنگ تمام گذاشت. برای والدین خلق خوش او و

که او ا اینبپهلوان شهال.  :گفتندکرد. به شوخی به او میها همیشه فوتبال و بسکتبال بازی میجمعه

ر امری، ظدو پسر تربیت نمود که از نپذیرفت. تحصیالت عالیه داشت، امّا هر کاری را به جان و دل می

 ۀر در همیّخکش و زحمتپور نیز خادمی باصفا، ینظیرند. آقای شمسو اجتماعی بی تربیتی اخالقی،

گزاری ها و جلسات خدمتنیکبود. در پیک مین امری سرویس رایگاننسبت به بزرگان و متقدّ  .امور بود

ها و همّپذیرفت. به عهای شوهر را با آغوش باز میفامیل نیز محبوب فامیل خود بود و ریا بود. شهالبی

 ی داشت. خاصّ  ۀعموها عالق

و جواهر برای عروسان  خواست طالبه طهران آمده بود و میمّۀ شهال( ع)شوهرالله هاشمی سیّد حبیب

هال شسلیقه است. : شهالی برادرم خیلی وارد و بااش گفته بودهبخرد. عمّ (همسرش) خود و بشری

دعوت م ار و شاناهرا همراهانش  والله سیّد حبیب ی گرفت،تخفیف کلّ بسیار عاشقانه خریدها را نمود،

کنم یهایم افتخار مهعمّهمگی به  :گفتکرد. همیشه میایی نمود و با لبخندی ملیح و شاد از آنها پذیر

 اند. های خوبی تحویل اجتماع دادههکه مؤمن هستند و بچّ

 1368 خرداد 16لبی گریبان او را گرفت و در ق ۀفانه دست تقدیر چنان ورق خورد که شبی حملمتأسّ

م ه پرواز نمود. مراسجان به جان آفرین تسلیم نمود و روح ملکوتی او به عالم باال نزد طلعات مقدسّ

یرین د و از خاطرات شنظیر بود. پیر و جوان همه برای او اشک ریختنبی رشو جلسات تذکّ سپاریخاک

 ۱8ش در سالگی در شب و دختر ارجمند ۱4که پدرش در این او تعریف کردند. چه حکمتی داشت

خواهرها و از همه  مانند او برای همسر، اوالد،داغ عزیزی  خواب ابدی فرو رفتند.ه سالگی در شب ب
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نج خانه سوخت و این چندین سال به داغ شوهر در ک بسیار سخت بود. مادرش تتر برای عزّ مهمّ 

ولی جمال  ،وزدستا کنون به داغ شهال می 1368 سال و از. ادمش بودندراز و همدخترهای گل هم

به یاد ند. تعالی هست که همیشه راضی به رضا و ثناگوی حقّ استقامتی به مؤمنین خود داده مبارک چنان

 : حیفگفتآمد، میبه میان می های او که تعریف، از خوبیبعد از صعود پدرش دارم شهال

 نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت         چون که گل رفت و گلستان درگذشت

قتی ودادند. کار را انجام میولی به صورت گمنام این ،دوست داشتند خدمت کنند الله و شهالعنایت

الله شناس، عنایتآقای حقّ  :گفت ،محضر او را خریدآبادی آقای نجمشناس بازنشست شد و آقای حقّ 

 تا آخرالحیاتالله عنایتبختانه خوش و او باید محضر مرا بچرخاند. مرمن اوالدی ندا ،پسر من است

ت خوشبختانه او را بیمه هم کردند که بعد از فوبود،  شخصیتّکار و بادرست ال، وفادار، امین،فردی فعّ

ها را هخوب است و بچّ  خودش تچرا عزّسؤال این است که  کند.را دریافت می ، همسرش حقوقشاو

 ادب بود. ثانیاً این خانمان زنی مؤمن و باسلطالً مادرش خانماوّ تربیت کرده است؟نیز بسیار خوب 

ن ا. دیگر دختررضا دریای علم و ادب بودواالگهر آغالم ۀنشین او نوهم محترم ذات پاکی دارد و ثالثاً

د. هستن بهاییرد خالص ف ۀال و نمونهمگی فعّ ،و همسرش های آقای اعالیی مانند شهالو دامادها و نوه

 الت شرکت دارند و افراد مثمر ثمری هستند.ها و مشکجشن در تمام مراسم،

ان در زرنان زنکشاورزی داشت و پدر یتیمان و بیوه را نیز بیان نمایم که بعد از صعود شهال، همسرش این

دو پسر جوان قوی و برومند داند. ۀ روحی گردید که خدا میبود. در اثر فوت همسر چنان دچار ضرب

مادر مهرپرور را از آنها گرفت. چند سال جهت آن اد اجل که ناگهان صیّ ی بودندعاشق مادرداشت که 

و تمام این منزل خاطرات دهند ها را در دانشگاه راه نمیهولی وقتی دید بچّکرد، تهیّه میغذا  اوالد

ت آنها که هدف مادرشان بود، به ها را به خاطر تحصیل و موفقیّهرا دارد، مشورت نمود و بچّ شهال

عاشق باغ و درخت بود و  . خانه و کاشانه و امالکشان در زرنان همچنان پابرجاست. شهالا بردآمریک

هال خانمی نبود ش ،. وقتی درختان به بار نشستندها درست کردام میوهی از انواع و اقسۀ بسیار زیبایباغچ
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الهی  اینک در کاخها ما است. آن اند، روح ملکوتی آنها شفیعدهکه استفاده کند. این عزیزان هرگز نمر

 عالم خاکی برای آنها تیره و تنگ بود. .دارند مقرّ و مأوا

 اجاتای مناس شیرازی، شهال به گونهرضا عبّ ماشاءالله اسماعیلی و غالم الله یزدانی،در مراسم احسان

است. اگر ما کمی گریه و زاری جهت  اندازطنین با صوت ملیح خواند که هنوز صدایش در گوش و قلب

کنیم، موالی ما حضرت عبدالبهاء فرموده است از رقّت قلب و مودّت و مهربانی است و اگر عزیزان می

 دانیم جای آنهاکنید. ما هم میهر آن طلب رفتن به آن عالم می ،بدانید عالم باال بسیار خوب است

احباب  و خادمبودند ص پروردگار عالمیان و خادم احباب مخل ۀبهشت برین است. واقعاً این عزیزان بند

 ر اصحاب است.سروَ

 خیمۀ وحدت و یگانگی برپا نمودند که قابل تقدیر است.چنان  ، همسر و اوالدرفتکه ی آقای اعالی

که جز خدمت و شکر خدا و عامل بودن به احکام  پشتکار و تأیید نصیب همه کردخداوند برکت و 

کلّ اهل عالم بتوانند با کاش روزی پیش آید که ند. ای دیگری نکرد به همنوع کار خدمتالهی و 

لهی همه از نعمات ا ، دنیایی پر از مهر و وفا بسازند تال به خدای یگانهصداقت و توکّ  اتّحاد، محبّت،

زرگان و ب با گوش شنوا نصایح های بیکران را باید دید،ا و نعمتهیزیبای مند گردند. با چشم پاکبهره

ه ها را بدست های مثبت برداشت، خدمت به خلق نمود،ه پروردگار قدمدر را شنید، طلعات مقدّسه را

هر شب  هر روز وباید د. کرهمه موهبت و نعماتش ر از اینسوی پروردگار باید بلند نمود و سپاس و تشکّ

زار یهم از خوبی ب دیگران فکر آسایش اهل عالم بود و پاکی و صداقت را پیشه کرد. یقین بدانیم

و  همین هیکل زیبابداند و شاکر باشد که روزی قدر آن را باید  او داده،چه خدا به  هرانسان نیستند. 

 ندارد. اه و گدا ندارد. دنیا وفابه این عالم خاکی بسپاریم و به سوی او برویم. ش ،ایمکسب کردهرا هرچه 
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 1محمّدعلی روحانی

  

 اد دچارحدّ ۀدر طهران در کارخان( کاظمدمحمّ)کرد که وقتی پدرش تعریف می اعالیی( )ملکی مادرم

بدون پدر و سرپرست  ،ساله 16ماهه تا  ۱قد از ۀ قد و نیمبچحادثه شد و در جوانی از دنیا رفت، هشت 

ت نهایبی (هقدسیّ)برای مادرم  یمماند

مشکل بود که به همه برسد. این بود 

دعلی که پدربزرگ مادری، محمّ 

ما را  ،(فرزند آغالمرضا)روحانی 

های خودش زیر پر و بال ههمانند بچّ

 گرفت. 

کنون سرزمین جاسب مردی  تادیگر 

ندیده است. به خود رضا همانند آغالم

دعلی محمّ  ،بعد از او تنها پسرش

اظ از هر لحکه خصوصیّات روحانی و انسانی او را به نحو احسن به ارث برده بود،  ،معروف به روحانی

 جای پای پدر گذاشت. پا

 الً وقتی برایما بود. مثهایش مواظب همانند بچّهمیشه  که او خود بیشتر از چهل نوه داشت،با این

 ،رسیدیمیتا به اطاق او م .از برف بود ما تا منزل او مملوّ ۀاز خان ،رفتیمبافی در زمستان به منزلش میقالی

های های کوچک ما را در دستی دستکرد و حتّیک به یک ما را قبل از شروع کار زیر کرسی گرم می

 اثر سرما برود.شت تا گرم شود و داقدر نگاه میگرفت و آنخودش می

                                                           
 ست.ابه قلم مصطفی یزدانی « اخالف محّمدعلی روحانی»و بخش  به قلم ابوالفضل جمالیاین بخش مطالب . 1

روحانی،  دعلی روحانی، جواهرارشدی، محمّسیّد جواد 
اقی، ه(، سّید رضا جمالی، امرالله رزّرضا جمالی )بچّدمحمّ

 دیالله رضوانی و سیّد میرزا محمّشمس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2_28_orig.jpg
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رسم  هم بودند و تمام همیشه با الله، داشت.خصوصی به برادرمان، عنایتم ۀعالق در این میان پدربزرگ

هم  ها سر آب بای شبهم بودند و حتّ  روزها با داد.ارت و غیره را به او یاد میتج کار، زراعت،

چه  هراو خواست که میپدربزرگ ولی  سال نداشت، 12یا  14بیشتر از الله عنایتکه رفتند. با اینمی

چون خودش تقریباً پیر شده بود و زیاد اهل کار نبود و گه گاه  ،ول و سرپرست خانواده شودزودتر مسؤ

 افتاد که خالی از شنیدن نیست. فاق میماجراهای جالبی اتّ

  الله بشنوید:یکی از آن اتّفاقات را از زبان عنایت

 زد. برای، من را صدا میکاری داشت هر ،«آقا بزرگ»گفتند ها به او مینوهاین اواخر روحانی که همۀ 

 نه زدن با مردم هم دنبال مبرای سر و کلّ ،چون ارباب ده بودیا کشت و کار و  بستن آب، درو کردن،

همه رسیده  ،آباین گردوهای درخت گردوی زمینِ سنگ ،آقاجون فرستاد. یک روز آمد و گفت:می

شود ن میی: آن درخت که بزرگ نیست و از پایگفتم جا برویم؟توانی فردا آنمی ،است و باید جمع کنیم

ی هم کوچک نیست و الزم است که کسی به باالی آن گویقدر که تو میآن :همه را جمع کرد. گفت

 ۀاشناین روزها پ ت،: دیگر کاری از من ساخته نیسگفت : پارسال که خودت جمع کردی!برود. گفتم

ام خواهی کاری را انجکاری مشکلی داشتی و یا می در هر :توانم باال بکشم. گفتمکفشم را هم نمی

شوم. ، فوراً حاضر میی اگر نوک درخت باشمصبر نکن و فوراً مرا صدا کن و من مانند برق حتّ ،بدهی

 ،خواهمیا دو کار بیشتر از تو نمیروزی حداکثر یک  کنم،ۀ تو را میمن هم مالحظ ،شوخی نکن :گفت

ن خوشحال م آمدم!، بسیار بیشتر سراغ تو میا اگر فوری قبول نماییامّ ،زنیچون بعضی اوقات چانه می

 آیم. فردا می :گفتم کند،ی کارها را به من مراجعه نمیو بعض که ایشان تخفیف دادهاز این

قبل از من رسیده بود. به باالی درخت گردو رفتم و شروع به  فردای آن روز سر زمین حاضر شدم. او

کسی را صدا کردی تا بیاید و گردوها را جمع  :ریختن گردوها کردم. بعد رو به آقا بزرگ کردم و گفتم

ودت خ رخت کوچک به دو نفر احتیاج ندارد،دیشب که گفتی درختش کوچک است، د :کند؟ گفت

من هم به  بگذار ،حاال که شما مشغول هستی :شما چی؟ گفت :گفتم گردوها را پایین بریز و جمع کن.
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عدش را ریختم و ب تمام گردوها ،گردم. خالصهباغ بروم و به میوه ها و باغ سری بزنم و خیلی زود برمی

کردم که دیدم چند گردو باالی ر منتظر بودم و اطراف را نگاه میطوبزرگ نیامد. همینجمع کردم و آقا

از دور  ودیدم ا ،زدمنده است. باز به باالی درخت رفتم و از آن باال که اطراف را دید میدرخت جا ما

بسیار تعریف کرد که بسیار زرنگ و کاری هستی و  ،در حال مراجعت است. به پایین درخت که رسید

. نکند ولی دستت درد ،حیف شد که از دستم در رفت بودم،باید به فکر یک جایزه برایت می ،آفرین

های ملوک و ن معروف، به نامدیدم سه نفر ز ،وقتی وارد باغ شدم :چرا دیر آمدی؟ گفت :گفتم

های انگورها مشغول کندن و چیدن انگورها هستند. دو وسط باغ در میان درخت نالبنیسلطان و امخانم

 روع به گریه و زاریش ن را گرفتم. اوالبنیمی، اممچ سوّ من ولی  ،نفر از آنها از روی دیوار فرار کردند

، ولی خواهی بکنکاری می هر یم، عصبانی نشو، داد و بیداد نکن،کرد که آقای روحانی ما اشتباه کرد

 عصبانی نشو و سر و صدا نکن!

کاری  هر» ، زنیکه برو خجالت بکش،گفتم نالبنی: به امتو چه کردی؟ گفت ،چه جالب :پرسیدم از او

کاری از دست من ساخته نیست  ؟توانم انجام بدهمپیرمرد چه کاری می منِ یعنی چه؟« خواهی بکنمی

ۀ ت که همگفبزرگ راست می: آقاو نهایتاً او را رها کردم و گفتم برو خجالت بکش. پیش خودم گفتم

دهد و خدا پدرش را بیامرزد که امروز بیشتر از دو تا کار ی که از دستش ساخته نیست به من نمیکارهای

تاده ل من فرسنه خودش انجام داده است و نه کسی را دنبا ،می که پیش آمدهاست و کار سوّ  ندادهدستم 

  که برایش انجام دهم!

ه ب دست از باغ و جاسب و این دنیا کشید و به سرای جاودان شتافت و 1336علی روحانی سال دمحمّ

ول و د رضا جمالی را مسؤسیّ ،هاها و نوههبچّ ۀقبل از آن از میان هم اعلی مقامات جنان پرواز کرد.

 دسته بر دوش او نهاد و ب ،که از پدر به ارث برده بودرا خود قرار داد و شنل و منشور روحانی  وصیّ 

ها و تمام اسناد و باغ ۀبا او سپری کرد. خانه و امالک و اداررا شب و روز  سال آخر عمر، 14او سپرد. 

 :نویسدد رضا میو روش پدری و خویش را به او آموخت. سیّدست او سپرد و راه ه و مدارک را تماماً ب
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خود  ن نکرد و بارها با چشمترین تندی با مهرگز کوچکامّا که قدری تندخو و عصبانی مزاج بود، با آن

ه می آوردند، او دخالت دیگر از شهر مأمور و امنیّم که وقتی بین اهالی اختالفی بود و برای یکدید

کرد و مأمور مربوطه را به منزل خود دعوت می داد،دهکار را از جیب خود میقرض طرف ب کرد،می

ها اجاره تی که به رعیّهایزمین رسی و انصاف به خاطرنمود. در حسابنهایتاً راضی او را روانه می

 آن را ،ی اگر مثالً یک بادام روی زمین افتاده بودحتّ  .کردافی به کسی نمیترین اجحداده بود، کوچک

 ت است و من حقّ نصف این مال رعیّ :گفتگذاشت و میآن درخت می ۀداشت و روی شاخمیبر

 آن را ندارم.  ۀدخالت و برداشت هم

ی داشت تا ع بیشتربسیار توقّ املی که باید داشته باشد، نداشت.رضایت ک ،های پسریهها و بچّاز نوه

 «زوالت بیعزّ »چه که برای آنها  ،دیدن آنها را بعضی اوقات نداشت ۀی حوصلجا که حتّآن

رضا سال سیّد رضا در همان اطاقی که او و آغالم 34خودشان را داشتند. تا  ۀولی آنها برنام ،خواستمی

 ۀفتن کهآنها را طبق روال گذاشته روشن نگاه داشت تا این ۀ، زندگی کرد. چراغ خانندکردزندگی می

  کارها معکوس گردید. ۀرخ داد و دور، دور دیگران شد و هم 13۵8

ا ل گویباغ شد. اوّ تمام فرار می کرد، صاحب اختیار  باغ اوسلطانی که روزی از روی دیوارهای خانم

یگران آغا امجدی و د، از خانمرا عصبانی کند اکه احبّبعداً به خاطر این ر اصلی آن را شکسته،با لگد د

ی که ببندند و بچرانند. به یاد روزهایی گاو و گوسفندهای خود را بیاورند و میان باغ خواسته بود که حتّ 

کرد و بعد از شکستن در و خراب  ، اقدام به خراب کردن دیوارهاکردباغ فرار میاز روی دیوارهای آن 

کوب و زمان نمککه در آن های حاجی اسماعیل هها، بچّردن دیوار و کندن و سوزاندن درختک

دند آن را به غنیمت بر !(یا فوقش مقداری نمکی)به زور به قیمت کَمَکی  ،فروش و نمکی بودندنمک

زمین و سرزمین نیاکانش خرید و فروشی نیست و  باغ شدند. عالقۀ یکی به وطن، زادگاه،و صاحب 

احب را ص همیشه خود ،را به زور از او بگیرند یا بخرند اگر روزی آن گذاشت.شود قیمتی نمیروی آن 

 داند.اصلی آن دانسته و می
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وه به جای گذاشت. یک چراغ او بیشتر از چهل ن ،های دیگردعلی روحانی غیر از این باغ و باغمحمّ

معاندین و مخالفین نهایت سعی و  .چراغی دیگرلهغ، چچرالهچراغ شد و هر چراغی از این چچهل

کنند، رعب و وحشت خلق نمایند، درختان را وار خراب ند، دینجا رسید که در بشککوششان به آن

در بسیاری  . امروز بیشتر آنهاهای او نتوانستند کاری بکنندچراغ، ولی با چهلبسوزانند کن کنند یاریشه

 ،افسران ارتش ،نوابغ روزگار ان آنها از اساتید دانشگاه،فخر عالمند و نمک زمین. در می از کشورها،

بانیان انواع امور چنین همهای همگانی و و مجریان رادیو و روزنامه و رسانه ارانگزاء مشهور، بنیاناطبّ

 المنفعه هستند. ه و کارهای عامخیریّ

ها علی روحانی سالدمحمّ باشد! بهاییسانی مانند روحانی که گفتند که حیف از انهمه میدر جاسب 

ها کرد، داستانیک خانه زندگی  ه سال با او درپدرم که د بود. رئیس محفل و ارباب محلّ  کدخدا،

سحر  عی یک دفعه ندیدم که موقسال حتّ   برای ده :گفتمیکرد. تعریف میداشت و خاطرات گوناگون 

ود که ب او طوری ۀت و جذبجمال مبارک را با صدای بلند نخواند. ابهّ  ۀنامرو به قبله نایستد و زیارت

 بودند. در تمام مناطق اطراف قم، احترام زیاد قائل تحقیر و توهین نداشتند و برایش تدشمنانش جرأ

ه حیف ک :گفتنداغیار می ۀات انسانی همانند او کمیاب بود و به این خاطر هماراک و محلّ کاشان،

 مذهببه قول معاندان اگر که جاست ال ایناست! سؤ ق به مذهب ناحقّاست و متعلّ بهاییروحانی 

، و مذهب ناحقّاست احمد خاور و دخیل رجب  ن،البنیسلطان، اممۀ افرادی مانند خانتربیت کنند حقّ

 ه این ناحقّ البتّ ،ها و غیره استها، رضوانیها، یزدانیها، مهاجریۀ افرادی چون روحانیتربیت کنند

 است. است. قضاوت با تاریخ بهتر صد مرتبه از آن حقّ

 انــــمجـمع روحـانیگـویـــم انـدر          وصـف او حیف است با زندانیان

 اد مــن کـاغذ شودـــوی هـفتــمـثن         حد شودگـر بگـویم وصف آن بی

 گوبیش از این از شمس تبریزی م         وــریزی مجفتنـه و آشـوب و خون
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:محمّدعلی روحانیاخالف   

ننویسم. بر خود واجب مطالبی های آنها راجع به خوبید نگذارنمی ها و احبّاشهریعشق وطن و هم

آن  د رفرفمحمّعلی 1مرد جاسب بنویسم.دعلی روحانی بزرگمحمّ اوالددانم راجع به خانواده و می

ت مادرخشانی بود و چه معلو ۀد که چه ستارنشناسبلکه عالم می ،حقیر دریای علم و معرفت را نه بندۀ

 و چه محفوظاتی داشت. 

 سیّد یحیی هاشمیهایش را از صحبت که داستانک و خوشسبزه، بانمالله روحانی آن مرد قدرت

ود. ت آقای روحانی بپدرم رعیّ ،گیو از بچّ، دایی بنده سال بودند. سیّد یحیی هاشمیزیرا هم ،شنیدم

نورانی و کالمی نافذ داشت. به یاد  ایهچهرو آمد جاسب می روحانی همسری داشت که گاهی بهآقای 

کار  ،اللهقدرت ،همسرم :گفتکرد. میصحبت می هاو خانم هامادره با دارم راجع به تربیت درست بچّ

 کوشم. ها میهداری و تعلیم و تربیت بچّهبچّ اری،دآورد و بنده در خانهکند و پول میمی

د و ار پاک و مهربان دارنولی قلبی بسی ،اج هستندها قدری عصبانی مزروحانی :گفتمی خانم روحانی

از  که اگرکرد و اینها دعوت میههای جاسب را به خوب تربیت کردن بچّدوست هستند. خانمخانواده

ت گیرند و باید آنها را به حفظ ایمان دعوها یاد میهدعا و مناجات بخوانید، بچّ ،شویدصبح که بیدار می

 کرد.

بود، به  تیپکه مانند پدر جوانی برومند و خوش 2منوچهر روحانیساله بودم،  12 که زمانیبه یاد دارم 

 هر(عبدالحسین )عموی منوچ متعلّق بهزاریه که شناس به جاسب آمد تا در زمین تلخجهانگیر حقّ  ههمرا

که ا اینب بودند و ظرفی نبود که ببرند. من داخل پوست دوها خوب نرسیده،گر .بود، قدری گردو بچیند

 ای شده بود،پهن کردم و مقداری گردو داخل کت که مانند کیسه ،کت خود را درآوردم ،ه بودمبچّ

                                                           
از  محمّد و شایسته.الله، علیالله، قوّتفرزند داشت: عبدالحسین، قدسیّه، عبّاس، قدرت 8. محمّدعلی روحانی 1

 رفتند. گ« شناسحقّ»فامیلی  «عبّاس»و « رفرف»فامیلی  «محمّدعلی»میان پسران، 
 الله. . فرزند قدرت2
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 :ست؟ گفتماسمت چی :سرم کشید، گفته کوچک با مهربانی دستی بریختم و به منزلشان رفتیم. خانم

روس این ع :فتبه مادرم گفتم. مادرم گو قدری شکالت به بنده داد. با خوشحالی رفتم  .مصطفی

 روحانی فرشته است، روح این خانم شاد. 

بسیار م. رفتی (که اآلن خیابان جمهوری شده استدر خیابان شاه )منزل ایشان  وقتی به طهران آمدیم، به

 خوبی چه در ایران و ان و فامیل پرست بود و اوالدآقای روحانی هم مهرب مهربان و بسیار خوب بودند.

اگر زمینی مرغوب باشد و بذر آن  :گوینددارند و میمَثلی ها . جاسبیتحویل جامعه داد چه در خارج

حفادی ن اوالد و اچنی زن و مرد نازنینی،چنین  آید. ازدست میه سالم باشد، بهترین حاصل یا محصول ب

خدمات  و جاسبامّا ، . آنها شاید آشنایی با جاسب نداشته باشندکه افتخار جاسب هستند به عمل آمده

 دانند. میاین را خلق جاسب . اجداد در آنها ارثی است

 18یعنی )هفده جریب  38یا  133۱ ، در سالحددو برادر متّ ،الله روحانیقدرت محمّد رفرف وعلی

ند. خرید های نراقیاز فروغیرا های گردو و بادام بهترین زمین مرغوب مشجّر به انواع درخت (هزار متر

روحانی به  ه سرافراز باشند. هرگز آقایکانجام دادند ای جاسب خاطر تقویت احبّ بهاین کار را 

هم در جاسب ذکر خیر این برادران بدهید. اآلن اجاره چقدر و چه مقدار به ما که های خود نگفت ترعیّ

 ست. ه

ای ادّهو ج وردود را به جاسب آفولکس واگن خای دیگر، در زمانی که نه لودر بود و نه وسیلهیاد دارم ه ب

و  هجوانی خود که چقدر قوی بوداز  یهایالی بود و داستان. مرد بسیار فعّاش درست کردتا پشت خانه

ها ها و فروغیروحانی ها،اتّحادی که بین مهاجری کرد، ازها تعریف میبرای ما جوان هایشموفّقیتاز 

جا زمین در اند و اینین طهران را فروختهها زمگفتند روحانیای در آن زمان میبوده است. یک عدّه

لله خدا هد داد که کار بدی نکردیم و الحمد آینده نشان خوا :همین آقایان فرمودند اند!دهات خریده

 خدا همه مگر از جاسب چه چیز به طهران بردیم، ر طهران خانه و زندگی خوبی داریم،را شاکریم که د

 داده است.به ما  چیز
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ه شد. این برادران همای جاسب در باغ تِژه برقرار میجلساتی راجع به احبّبار سالی یکم به یاد دار

تکبّر و غرور نداشتند. خانم آقای نشستند. اصالً شلوارهای راه راه در یک ردیف می کراوات زده کت و

 نجامدر آن منزل جلسات و کارهای خیر ا ا، منزل دیگری خریدند. همیشه احبّروحانی که صعود کرد

 دادند. می

ت آن زن و مرد در ایرانند. اقدس و مهرانگیز گوهرهایی بارز شخصیّ  ۀنمون دختران این خانواده نیز

مت ای جاسب خدیک عمر به احبّ بها و یادگار آن عزیزان هستند. باهره دکتر زنان و زایمان بود وگران

کردم، همسرم مینها در طهران زندگی که بنده بی پول و ت 13۱۵شاد. در سال  (پسرم)کرد. روح احسان 

نگه داشت و او را که سزارین شد، دو هفته و با ایننمود بستری  3را در بیمارستان شماره   (لقامه)

 . احسان پسرم :گفتهمیشه می

ر تها در دفظهر از بعدبود که مظلوم و فداکار  یمرد الله،تقوّفرزند دیگر محمّدعلی روحانی به نام 

یک عمر خدمت کرد و او نیز اوالدی نمونه مانند پرویز و ایرج  ،دیناری پولدریافت تسجیل بدون 

رها و دخت .در گلستان جاوید جدید مدفون است خدابیامرز، ،ایرج بود وباصفا  داشت. دکتر پرویز

یز عضو ر پروهستند و مادر مانند آنها را نزاییده است. دکت هاپسرهای دیگرش افتخار جاسب و جاسبی

 . هیأت جاسب بود

ندس بود. مه داشت کهجهانگیر  شناس فقط یک پسر به ناماس حقّ عبّ فرزند دیگر آقای روحانی به نام

اسب که جنند بنده داغ اوالدی را دید. با اینکه او هم ماعنایت کند خداوند به او صبر و تحمّل و طاقت 

با  شناساس حقّعبّ اسب بود و از این عالم رفت.ولی عاشق ج ،شابه جز دوران بچگی ،را ندیده بود

اب محضر داشت و بسیار منصف در خیابان نوّ که پیش از این هم نوشتم،دست چپ می نوشت و چنان

 پرستعالقه خاصی داشت و خیلی فامیل هاشهریبه هماوالد ارشد خانواده بود و بود.  کارو درست

 . روحش شاد و یادش گرامی بود.
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ر که پسرم مهندس دفرستاد فردی را دنبال بنده  ام،هبنده از سربازی معاف شدکه روزی شنیده بود 

بنده رفتم و فوری نه  که فردا پیش مهندس برو. ای به این مضمون به من دادسازمان آب است. نامه

 داریم، ا دوستهمه رها بهاییما نیز به کار مشغول کرد. بلکه سه نفر جاسبی مسلمان را  ،بنده رافقط 

 رفتند.گما را بسیار تحویل می ،رفتیمفرقی ندارد. اعیاد که به دیدن آن عزیزان می بهاییمسلمان و 

م همه ۀ محترسواد بودند، این خانوادپول و فقیر و بیکه همه بی چیزهای زیادی از آنها آموختیم. زمانی

تکبّر داشتند و نه غرور. قبل از انقالب که به دوست بودند. نه نوعگذشت و همباسواد، باشعور، با

 آمدند. همه را با آغوش بازبه دیدن آنها می بهاییهای مسلمان و تتمام رعیّ  ،آمدندجاسب می

ها خیر و خاکی بودند. چیزهای بسیاری را به جاسبیه مهربان و دست و پا ب شان نیزهایخانم پذیرفتند.می

 آموختند. 

دورترها نور چراغ را مشاهده  ،کندچراغ هرگز دور خودش را روشن نمی :فرمودیالله روحانی مقدرت

 تم و با رعیّ یبخشاست، ما هم باید به همه ب بخشیدهخدا اگر به ما که کنند. این برادران معتقد بودند می

 خوبی از ما داشته باشند. ۀهایشان را اداره کنند و خاطرهمهربان باشیم تا بتوانند زن و بچّ 

که در جاسب تعریف هر کس و هر به یاد دارم آقای رفرف و آقای روحانی را شناسی و آدمشناسی روان

شد. ابوالفضل جمالی نوجوان بود همان می این آینده درخشانی دارد؛ :گفتندکردند و میای را میهبچّ

د برود و ببین شد که ابوالفضلالفضایل خواهد شد. همین باعث این ابو :فرمودو آقای رفرف می

  بود؟ ل کهبوالفضایا

کش جاسب بودند. هرچه داریم از های ساده و زحمتها الگوی ما بندههای بزرگ و روحانیمهاجری

نده ببرای  ،سیّد یحیی ام،ین عزیزان چیزهای زیادی یاد گرفتند. دایآنها داریم و پدرانمان در جوار ای

شبی  ،ا نابود نکندکه گراز گندم ها ر خوابیدندگندم میها سر خرمن شب که گفتکرد و میتعریف می

 روند با دایی شوخی کنند وخوابیدند، میها میدر کنار حوضکه الله فروغی الله روحانی و غیبقدرت

ذارند. گتر بر زمین میگیرند و او را پانصد متر عقبدو طرف تشک او را می ه،خواب بوددایی وقتی 
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بح همه ص ن دور است!بیند پانصد متر از خرمکند و میشود، وحشت میار میصبح که سیّد یحیی بید

 ،یدارباب هست ۀشما بچّ :گویدی می: تو با تشک شب پرواز کردی! دایگویندخندند و میهم می با

بوسند یبرد. او را ممیکنم و خسته خوابم کار می ت صبح تا شبرعیّ ۀولی من بچّ ،گردیدخورید و میمی

ود. این شتو از ما هم بهتر می آیندۀ هم برادر ما هستی و دوستت داریم، تو :گویندسیّد یحیی می و به

 ها بود. ای از دریای معرفت روحانیمطالب قطره

اوالد  2د و ی کریک عمر معلّم ،بود 1که همسرش دختر ارباب حسینروحانی آخرین پسر  ،عبدالحسین

رهرو و  های آنها داریم کهو نوه و آرزوی توفیق برای اوالد ی شاد. روح همگخوب تحویل جامعه داد

  باشند. رو و حتّی بهتر از والدیندنباله

 ،ق پیدا کرده است. در زمان قدیم تلفن، موبایل و اینترنت نبودتحقّ های حقّو وعده شدهعصر جدید 

اآلن ظرف دو دقیقه  شدند؟لع میگونه اخبار مطّ یا از هر ؟رسیدمی اپس چگونه الواح به دست احبّ

گاه میمردم  یاد  هجا جاسب است. بشوند. عالم یک وطن شده و همهدنیا از هر پیشرفتی یا اتّفاقی آ

عالم جاسبی داریم و این افتخار نیست؟ بنده  ۀدر پنج قارّ :پرویز روحانی در نطقی فرمود دارم روزی

عالم  ت به خدمتو با حسن نیّ  ی پا نگذاشتهلم نیست که جاسبای از عادیدم در نقطه ،تحقیق کردم

 انسانی نپرداخته باشد. 

هزار تومان به ما عیدی آنها پنج  ،رفتیمالله روحانی میقدرت شناس یاحقّ  ما هر وقت منزل عبّاس

 ۀتو نو  ،لقامه :گفتندای بود. به خانم بنده میمالحظه مبلغ قابل ، پنج هزار توماندر آن زمان دادند.می

 درخشانی خواهی داشت.  ۀرضا بود و مصطفی تو هم آیندما هستی که افتخار آقا غالم ۀبدیعهمّع

از  اس نصراللهی و یک نفرعبّ (،ت آنهاپسر رعیّ )اصغر قربانی ۀ حقیر، علیشناس که بندمهندس حقّ 

روزی در . بازی نوشتها و بدون پارتییبهحقوق ما را عین غر کار گذاشته بود، جاسب را سر اهل

 .کرج مشغول کار بودم و چون در جاسب شش کالس بیشتر مدرسه نبود، سواد بیشتری نداشتم ۀعظیمیّ

                                                           
 . ارباب حسین خودش ایمان آورده بود. 1
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کارگران و خرج و مخارج گذاشته بود. مهندس  ۀجهت حقوق روزان ،گذاریبنده را مسؤول دفتر لوله

ای به مهندس مهکار بنده آمد. نا محلّبه بازدید  شناس داشت و برایفروتن مقام باالتری از حقّ 

شود و روز است کار کرده است و حقوق ایشان فالن مبلغ می 1۵شناس نوشته بودم که فالن کارگر حقّ

 داری با ایشان تصفیه حساب نماید. ید حسابلطفاً دستور فرمای

تسویه را با  :حال یادم نیست تسویه را با صاد نوشته بودم یا با سین. وقتی مهندس فروتن آمد، گفت

بلی  :ی؟ گفتمهست بهاییین گرفتم و هیچ نگفتم. گفت تو هم نویسند یا با صاد؟ سرم را پاین میسی

یشتر : ده ما بچرا درس نخواندی؟ گفتم :شش کالس. گفت :چقدر سواد داری؟ گفتم :قربان. گفت

یس و امشب برو اسم بنو الع باید کاری بکند،اطّسواد و بیبی بهایی :نداشت. گفت شش کالس از 

ترین اهوشترین و ببنده زردشتی هستم و سالم ،جوان :سرم کشید و گفته شبانه درس بخوان. دستی ب

بازی نیست و هدفش کار صحیح است. اهل رشوه و پارتی شناس است،مهندس اداره، مهندس حقّ 

نده به ، بآن را نداری ۀهزینآوری و اگر اندن کالس هفتم را میدیگر کارت شبانه درس خو ۀهفت :گفت

قدر مورد شهری بنده آننفر افتخار کردم که هم 24 هم. بنده قبول کردم و در مقابلدکار میتو اضافه

 اعتماد ایشان است. 

شناس باعث پیشرفت بنده شد و آقای فروتن بنده را به اوج رساند. بنده را همین صداقت مهندس حقّ 

در  وتأمین اجتماعی  ۀدر بیم هادار ۀ، شرکت تعاونی درآورد و نمایندسندیکا ۀت مدیرت هیأبه عضویّ 

گر اهر کار خیری که بود بنده امین او بودم. اسم بنده را یزدانی مصلح گذاشته بود و در هر کاری 

کنم. روح او هم شاد باشد که مدیر کلّ اداره شد و  فرستاد تا مشکل را حلّبنده را می ،اختالفی بود

ها هستند. عسل از کندوهای ای یزد هم مانند شما جاسبیاحبّ :گفتبنده در خدمت او بودم. همیشه می

تا پولش را نگیری عسل را مادرم دست  ،مصطفی جان :گفت ودمان از جاسب برای ایشان آوردم.خ

 ۀهمامّا  ها در ایران خالی است،و مهاجری هاروحانی . جایرفتگانحیف از  ،کالم ۀزند. خالصنمی

  اند.در خارج قائم به خدمت هاانوادهخاعضای این 
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 الله ناصری و طوبیدیانت

 

از کودکی در خدمت پدر و مادر بود. وقتی مادر خود را از دست  ناصری، فرزند محمّدعلی،الله دیانت

 د و به قولآمآباد مییو پاییز هم تا شب عید به خان کردافسرده و ناالن در دشت و صحرا کار  داد،

ساالن این مرد از صداقت دوستان و هم 1.کاشتزد و درخت میبیل میرا ، زمین کردمی معروف فعلگی

 ند. کردو سادگی و شرف ایشان همیشه تعریف می

 هاییبند، مسلمان و کردفعلگی یا کارگری میبعضی آباد انیزمستان در خدر فصل ها که در آن زمان

خورد و ها ترک میدر سرما دست ،ندکردند. چون با بیل کار مینمودت کار میهم با صمیمیّ  جاسبی با

آب درد را تحمّلند که کردباید با پی گوسفند چرب می به یگر گوشت یا غذای دکنند. این عزیزان مثالً 

ان نوش جبا هم غذا ت صبح با نهایت صفا و صمیمیّ نمودند. شب، ظهر یامی صورت مشترک درست

الله ها که دستشان ترک خورده بود، دیانتشست. بعضیها را به نوبت یک نفر میکردند و باید ظرفمی

 تی داشت. واقعاً عجب حسن نیّ شست.شد و ظروف را میفوری بلند می ،خدا بیامرز

، دزن جوانی بودید که پدرش با جوجون قمی که بیوه، رفتکه به جاسب  عید ،بعد از فوت مادرش

به پیشنهاد و  2ساله بود 1۵که  ، آن موقع دختری به نام طوبی داشتاین خانم جوان نموده است.ازدواج 

ین مالکو  آمدندآباد این زوج به خانیپاییز همان سال  .کردازدواج  الله با طوبی، دیانتپدر و خواهر

 د. کردنو زندگی ساده و شیرینی را آغاز  دادندها ای در یکی از قلعهبه آنها اطاق و آشپزخانهمحلّ 

                                                           
، همسر رضا امجدی علی که در جوانی صعود نمود و خواهرش، وجیههالله برادری داشت به نام کاظم. دیانت1

 بود.
، و احمدآبادمادر و دختر هر دو مسلمان و بسیار عزیز و نازنین بودند. جوجون قمی شیرزن تاریخ جاسب . این 2

های مرصّع، شهربانو، جواهر و نازنین به خانوادۀ الله و چهار دختر به نامالله و فتحهای ذبیحصاحب دو پسر به نام
 الله عاشق آنها بود.الله اضافه کرد که دیانتدیانت
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شد. این مرد مهربان از صبح تا اسب و یابو انجام می ۀ کارها با بیل، گاو،آن زمان تراکتور نبود و هم

 خداوند سالمتی به او داده اند کهخوکرد و در هنگام کار همیشه دعا و مناجات میشب عاشقانه کار می

  پزد.نمود که همسری دارد که برایش غذا میتا کار کند. دعا می

، ورانتالله، فاطمه های دیانتدختر .چند اوالد عنایت کرد الله و طوبیبه دیانت آبادخداوند در خانی

اطمه، فمرحمت فرمود.  نیز به اوالله الله و احسانسیف هایدو پسر به نامخداوند  بودند و پری و سرور

 دارای چند اوالد و اینها هر کدامند به مسلمان داد توران و پری را

فاطمه، همسر عبّاس . هستندکار و همگی سالم و صالح و درست

آباد اوالد دختر و پسر در همان خانی 1فلّاح هرازجانی گردید که 

مود ج نازدوا ،الفت ،الله با دختر عمویشسیفخداوند به او داد. 

 نویسم.و دارای چهار اوالد شد که پس از این شرح حالش را می

 اشاشرف شیرازی که دختر عمهبا که در ظلّ امر است، الله احسان

دختر شد و یک پسر هم داشت که  3بود، ازدواج نمود و صاحب 

 فانه در جوانی صعود نمود. متأسّ

نمود  ( ازدواجپسر عمویش)الله ناصری نصرت ، بااست بهاییکه او نیز  اللهدختر آخری دیانت ،سرور

لین پسر آنها سیروس بود که در اروپا ازدواج نمود و دو صاحب سه پسر و یک دختر گردیدند. اوّ  که

روحش شاد.  ین عالم به عالم باال صعود نمود.از ات. سیروس در جوانی به دلیل سرطان اوالد داش

شهروز و شهرزاد هم هر دو  و در خارج از ایران ساکن است.دارای دو اوالد پسر بهروز است که  میندوّ

 ازدواج نموده و هر کدام دو اوالد دارند. 

وارسته و خادم عالم انسانی های پاک و الله از صوت خوبی برخوردارند و همگی انساندیانت اوالد

و با تقوی بودن مشاهده  نوازی، ساده زیستن، آرامه جز مهربانی، وفا، مهمانهستند. از کلّ این خانواد

 حالشان.ه خوشا ب نشده است.

 خانمطوبی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1536910372_orig.jpg
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 ۀ ورقاادق به خانوآباد متعلّخانیامالک  نیز مطالبی بنویسم. آباد و زندگی این خانوادها در مورد خانیامّ

 ۀاندباقیم ،کردندرا که حساب می وقف امر بود که هزینه و حقوق و خرجش از این امالکقسمتی بود. 

ضان را و مریفق تعلیم و تربیت افراد در محل، رسیدگی بهکه خرج  شدق به جامعه میدرآمد حاصله متعلّ

 گشت. و خالصه در امور خیر خرج می

آمد، طالبی و خربزه به عمل می ان تُن چغندر، گندم، جو، کاهو، سبزی، هندوانه،ی که هزاردر روستای

خواهند از حاصل و محصول برای مصرف خود و خانواده و داشتند هر مقدار که می ها حقّترعیّ

پدر ما  :ردکتعریف می اللهن به آنها داده بودند. دختر بزرگِ دیانتنزدیکان ببرند و این اجازه را مالکی

که تیم گفمی به پدرمان گفت بخورید،گرفت و میآورد و لک آن را میدار میۀ لکچند طالبی یا خربز

در جواب این مرد  ،یاورها را ب؟، سالمآوریدارها را می، چرا لکهمه خربزه و هندوانه و طالبیاین

نجام توانم اه که خدمتی نمیبند بخورید و شکر کنید، ،اینها مال امر استکه گفت دل میمؤمن ساده

ر ؟ چقدشودب پاک یافت میاین هم کمک است. آیا کجای دنیا چنین افراد خداپرست با قل دهم،

. هر کس که رهگذر از نزدیک داری او الگو بوداش درست بود. چشم پاکی، صداقت و امانتخمیره

 خدا برکتش را بدهد.که بار بخورد و دعا کند کرد که ترهکرد، به او تعارف میها عبور میزمین

کردند. دامادهای و دخترها باید شوهر می رفتباال  هاند و هزینهتر شدها بزرگسال به سال بچّه

 ۀباغ بزرگ میودکتر ورقا که مالک بود، کار بودند. کش و درستو همه زحمت کشاورز اللهدیانت

ه ک کار، امین و صدیق بودد. به حدّی درستاو همه کاره شو  الله گذاشتدر اختیار دیانتآباد را خانی

 و باغ که مال امر بود و در جادّۀ کرج قرار داشت( را به او ی زیادها، کوهک )زمینبعد از چند سال

دادند و اوالد همه ازدواج ای به او ر کوهک خانهد چند نفر دیگر آنجا را اداره کند.د تا بکارد و با دا

 بود.  از اوالد و نوه شان مملوّدر تعطیالت خانهولی  ،نددمانو شوهر تنها ند و زن کرد

ه آنچه ب رد که حقوق بنده کم و ناچیز است.هرگز به مالکین اعتراض نکالله نتکه دیاکنند تعریف می

نین مده بود. این نازکش به دنیا آتوان گفت زحمتقانع بود. ساده زندگی کرد و فقط می ،گرفتمی
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گر به م ،شنیدیمگویند ما صدای او را نمیاو می جوهر تقدیس، محبّت، بزرگواری و نجابت بود. اوالد

مبادا به کسی فحش بدهید و  ،زندگی است ۀادب سرمای :گفتوقت دعا و مناجات و همیشه به ما می

عود نمود. روحش شاد بیازارید. ایشان در همان کوهک به ملکوت ابهی صیا و کنید خاطری را محزون 

 و یادش گرامی.
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 الله ناصریسیف

 

آباد طهران چشم به جهان گشود و در آن در خانی 131۱در سال  الله(الله ناصری )فرزند دیانتسیف

در جوار پدر مهرپرورش به دعا و مناجات  خالق آقای احسان معروف بود.سامان از شاگردان درس ا

ول به مشغدر جوانی در شرکت البراتوار اخوان  نوجوانی با پدر کار کرد. در پیدا نمود وی خاصّ  ۀعالق

 سالم و صالح بود.  ،کشزحمت فردی الیق،، هم مانند پدر کار گشت. او

ا هم دیگر نگفتند و همیشه ببود و هرگز تو به یک بهاییگفت: مادر ما مسلمان و پدرمان الله میسیف

 هاییبالله به پدرش گفت: خواهرانم با مسلمان ازدواج کردند، ولی من با رفیق و مونس بودند. سیف

( که در الله خودذبیحعمو دخترِ) با اُلفت 1338در سال او  1گونه شد.ازدواج خواهم کرد که همین

و صاحب چهار اوالد، دو دختر و دو پسر به  کردساوه ساکن بودند، ازدواج  ۀدر جادّ  ،آباد خشکهقاسم

 . ریده، بیژن، ژیال و نوید شدهای فنام

د آقای بیگی ازدواج نموجا با و در همان پرداختو به تحصیالت عالیه  رفتدر جوانی به خارج  فریده

و و د استهمسر مسعود صانعی در ایران  های انیسا و نعیم هستند. ژیالدارای دو اوالد به ناماینها و 

 ند. هستبیژن و نوید هم مجرّد  الد به نام های نگین و عرفان دارد.او

رکت ش د و بعد بهالعاده زحمت کشیشرکت فوقآن دوست و کاری بود. در ، خانوادهالله مانند پدرسیف

رو و از نظر اخالقی معروف و مشهور و همیشه گشاده د.ش و مسؤول پخش اجناس راننده فیروز آمد،

ها بود و بسیار دوست داشت خبرهای فامیل و آباد و عمو و فامیللبخند بر لب او بود. عشق او قاسم

 کرد و مورد احترام همه بود. مرتب به خواهران و برادران و اقوام خود سرکشی می را بداند. ااحبّ

                                                           
گفته شکه قبالله که بسیار قوی و به احسان پهن معروف بود، چناناحسانالله به نام . برادر سیف1 د، با راهنمایی الً 

کی ها یبرادرش با اشرف شیرازی و همچنین خواهرش به نام سرور، با پسر عمویش ازدواج نمود. به قول جاسبی
 ها ساده بود و همه قانع بودند.دادند و یکی گرفتند. چه رسم زیبایی بود. ازدواج
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خانم خود خریدند و تا ای در خیابان طوس با پدرنشینی و مستأجری، خانهبعد از چند سال کرایه

ق او عشما را همین بس است. مردی بسیار قانع بود. دمی نیاسود و  :گفتجا بود و میآخرالحیات آن

ت نوع دوسکرد. مهربان و همباید بکسل میشد او بود. اتومبیل هرکس خراب می همیشه کار و زحمت

 بود. 

سازی پاک ااحبّ بقیّۀ اوایل انقالب او را هم مانندامّا صادقانه در شرکت فیروز کار کرد،  چندین سال

بول دارم من که خدا را ق ،ی کنم؟از چه چیزی تبرّ :ی کن و سر کار بمان. گفتتبرّ :به او گفتند کردند.

تا و د ن نیسان خرید و شروع به کار نموماشی کند.و روزی ما را هم قطع نمی دهدکه روزی همه را می

ه آورد و خدا را شاکر بود تا برای زن و بچّ که جان داشت کار کرد، زحمت کشید و نان حالل زمانی

ت دو سال با مریضی دست و پنجه نرم کرد و باز خدا مریضی او شروع شد و مدّ  1364که در سال این

 ی کرد. را شکر م

مه کردند و هب رسیدگی او را مرتّ  ،بیژن ،لحظه ای همسر نازنینش از او غافل نشد و با کمک پسرش

گردید. در حال مریضی با همسرش گرفت و شاد میرفتند، سراغ همه را میدوستان به مالقات او که می

هر  این پدر عزیز نمود. رفتند که او هم نهایت محبّت را به به اروپا خدمت دخترشان، فریده،یک سال 

مقدار در توان آنها بود، به او خدمت کردند و واقعاً این مرد نازنین لیاقت این مقدار محبّت را داشت. 

وف بود که همه به حدّی با همسایگان و آشنایان رؤسادگی و صداقت در این خانواده موروثی است. 

 عاشق او بودند. 

در طهران  2/۱/1362ا در تاریخ امّ ،ت طوالنی دست و پنجه نرم کردمدّکه با مریضی برای فانه با اینمتأسّ

جان به جان آفرین تسلیم نمود و در گلستان جاوید طهران به خاک سپرده شد. مراسمی بسیار شکوهمند 

ه ر هم بجلسات تذکّتالوت شد و آثار و الواح با صدای خواهر ارجمندش و دیگر دوستان او  داشت و

ها و خواهران او بسیار اشتند و خواهرزادهشرکت د بهاییردید. در مراسم او مسلمان و یاد او منعقد گ

ما  ۀدلی را نشکست، غیبت نکرد، با هم گفتند: مظلوم ما رفت، هرگزو مینمودند گریه و نوحه می
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. نظیر بودندستیم. این زن و شوهر در نجابت بیما از دست و زبان او و خانمش راضی ه مهربان بود و

 دهد. روح پر فتوح او خیرات و مبرّات میارتقای برای مرتّباً خانمش  الله،بعد از صعود سیف

 الله هم دامادم،: سیفگفتمی هم پدر خانمش بود. بعد از صعودشالله ناصری هم عموی او و ذبیح

و در بهشت برین  دیم، الهی خدا هم از او راضیما که از او راضی بو ام و هم اوالدم بود،برادرزادههم 

و  گینوعان زندجایش باشد. چقدر شیرین است که انسان در زمان زندگانی طوری با اطرافیان و هم

پدرش بود  الله و، نام او را به نیکی یاد کنند. تاج افتخاری بر سر سیفسلوک نماید که بعد از مرگش

 با دست پُر از دنیا رفتند.  که مظلوم بودند و

مردم را دوست  ۀعمر با عزّت نمود و خداپرستی و محبّت در ذات پاک او بود و همسال  ۱6الله سیف

کس غریبه نیست و آدم باید آدم خوبی باشد و آزارش به موری نرسد. یادش در هیچ :گفتداشت. می

رد. کنمک و ساده صحبت می. بااقوام و نزدیکان خاطرات شیرینی از او دارند ها ماندگار است. همۀدل

ه ب عاشق خدمت بود. خوشا قدم وبر زبان او نبود و در کارهای خیر پیش «نه»خیّر بود. نبود و  حسود

 .. روحش شادش و امتحانش بودحال او که با حسن خاتمه از این عالم رفت. ثروتش ایمانش و ایقان
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 محمّدعلی ابوالقاسمی و سکینه یزدانی

 

الله و حسین رضوانی( در کروگان جاسب متولّد شد. محمّدعلی، فرزند ابوالقاسم کاشی، )عموی شمس

تا نوجوانی در خدمت پدر و مادر به کار کشاورزی مشغول بود. به طهران آمد و در حدیقه و منشادیّه که 

 بود، به باغبانی و کشاورزی بهایی ۀق به جامعمتعلّ

مخلص و مطّلع بود. مشغول گشت. او فردی مؤمن و 

آثار و الواح بسیاری از حفظ اوالد ابوالقاسم کاشی 

، در راه جمال و همیشه ثابت قدم و عاشق داشتند

 ند. مبارک کوشا بود

های بسیاری ه و حدیقه درختدر منشادیّمحمّدعلی 

کمک دوستانش آب و کود  د و به آنها باغرس کر

ها شمع نش از صوت ملیحی برخوردار بودند و در جمعراو براد ثارش هنوز باشد. اود که شاید آدا

د و او کردنهر یک از برادران فامیلی برای خود انتخاب  در زمان قدیم که فامیلی نبود،. انجمن بودند

 . ل ابوالقاسمی را انتخاب نمودفامی نیز

های و خانمند دمانزنده د که دو نفر آنها د اوالد شد و صاحب چننموازدواج  جوانی با فاطمه در

خانم معروف بعداً به ماشاءالله باشیکه بودند  ای بودند. این دو اوالد یکی زیور و دیگری باشیشایسته

نمودند. این صداقت و سادگی زندگی می هربانی،در نهایت م ،دختر او 2و همسر و  دعلیمحمّ .گشت

ایمان و تند و در آغوش پدر و مادر باآموخمان آن زمان دختر درس اخالق و ادب را از استادان و معلّ  2

که  فتگرمهربان بزرگ شدند و در جمع دختران نمونه بودند. دست طبیعت و حکمت الهی بر این قرار 

تنها گذاشت و به عالم زود همسر و اوالد را  ،دادند. فاطمهدر نوجوانی مادر مهرپرور خود را از دست 

 ملکوت پرواز نمود. 

 اشبه همراه نوه سکینه و حسین یزدانی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1167179378_orig.jpg
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ه ت تهیّماس یر بز و گاو،پختند. از شای در روستا نبود و خودشان باید با تنور نان میها مغازهدر آن زمان

شت مرغ و غیره داشتند. مرغ و هم گون چند مرغ و خروس و برّه، هم تخم کردند. با داشتمی

اغ دهم مأنوس بودند، روزی با تنور  خواهرش که خیلی با دختر دوازده ساله که همراه با ،خانمماشاءالله

 و بود. گیر اش سوخت که تا آخر عمر گریبانپنج انگشت افتاد وبه داخل تنور  پختند،که نان می

فرزند ) سکینه ام خود با، به پیشنهاد پدر و اقودختر داشت 2و  دعلی که همسر را از دست دادمحمّ

اکبر لطان و علیسخانم هایاوالد به نام دوو  1همسر خود را از دست داده بود که ابراهیم یزدانیدمحمّ

مشغول  رفت وبه خدمت دکتر امامی  اکبرندگی خیلی سختی برای همه بود. علید. زداشت( ازدواج نمو

دعلی و محمّ  آبادی ازدواج کرد. در آن زمان سکینهاس نوشسلطان هم با مشهدی عبّخانمد و کار ش

سالگی مبتال  ۵2و تا  ع مبتال گشتگشتند که وقتی بزرگ شد به مرض صرصاحب فرزندی به نام حسین 

تان در گلس . وقتی صعود کرد،شدت مریضی دعا و مناجات او قطع نمیولی با حال ،به این مرض بود

 جاوید طهران به خاک سپرده شد. 

مود. نابرقوی شیراز ازدواج  ایه از احبّیّسالگی با مرتضی میثاق 1۱در  ،علیدمحمّامّا زیور، دختر بزرگ 

د. شی معروف ا به عمو مرتضی ابرقویدر جمع احبّ ست داشت وکشاورزی را بسیار دوشغل  مرتضی

دو نفر  اگر : یک نفر ابرقویی برای یک شهر بس است،گفتطبع بود و میمشرب و شوخمردی خوش

ن خود او ، چوکرده شوخی میالبتّ شود!نه شهر به آشوب کشیده می گر باید یکی از آنها برود و ،شدند

ور و عمو یطوالنی و با عزّت عمر نمود. از زسال،  11ایمان بود و نواز، باادب و باباصفا، مهمانمردی 

مؤمن و الیق و خادم عالم انسانی در ایران و در  ،، چه نتیجه و چه نبیرهمرتضی چه اوالد، چه نوه

 ای درخشانند. بسیارند که هر یک شمعی فروزان و ستارهکشورهای خارج 

سازی ازدواج نموده بود و پس از پاک ت بود و با مهریخیلی باشخصیّ ه،اوالد آنها پرویز میثاقیّلین اوّ

، هروحانیّ ،مین اوالدجا صعود نمود. دوّقائم به خدمت بود و در آن ه آرژانتین رفت و تا آخرالحیاتب

                                                           
  به نام نورالله، از خانوادۀ جمالی بود. . همسر اوّل سکینه1
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 ،دمین اوالکه دارای چهار اوالد شایسته و چندین نوه است. سوّ  نصرالله امینی شد شهید مجیدهمسر 

اوالد  ۱پاک و مخلص وادقان ازدواج نمود که  الله محمودی وادقانی از یک خانوادۀهدایت ه، باقدسیّ

در خارج صعود نمود و  هکنند. قدسیّو چند نوه و نتیجه دارند و در خارج و داخل ایران زندگی می

، شمسی ،. چهارمین اوالداقعاً ماه تابانی بود، چه خودش و چه اوالد و احفادشدر ایران وهمسرش 

و در طهران و  نددارنوه  1۵اوالد دختر و یک پسر و بیش از  ۱که شد قدرت آمسیب جوشقانی  همسر

حمانی ، پروین، با شکرالله رپاک، امین و مؤمن هستند. پنجمین اوالد یهایند و انسانکرمان و کرج ساکن

که به عشق  دند دریای خروشان به آنها داولی دلی مان اوالد نداد،خداوند به آنها گر چه . دواج نموداز

شان به روی همه باز بود و خانهدرب  ،تا قدرت داشتندآن دو  .تپداحباب و دوستان و یار و اغیار می

رد را آباد ک ندین محلّهتل رحمانی معروف بود. آقای رحمانی عاشق باغ و باغات بود. چشان به خانه

کردند. هدفشان خدمت به خلق بود. که مردم از حاصل آنها استفاده می های بسیاری کاشتو درخت

اوالد آنها بودند و در راه تعلیم و تربیت آنها دریغ نداشتند.  ،مردم الداو ۀیار و اغیار در کار نبود و هم

ز ا ند و محبّت خود رانورانی و دوست داشتنی دارند و شاکر پروردگار ۀولی چهر ،اندحیف که پیر شده

ول های مختلف مشغارج و شرکت ۀاست که در کارخانالله ، احساناند. ششمین اوالدکسی قطع نکرده

ت، اشی که داشبشّ ۀمدّتی با آن تیپ و قیاف اوایل انقالب از کار اخراج گشت، کار گردید و وقتی

رد به کی او را تشویق فریده فرخّ  نمود. همسر اوکرد و به کارش افتخار میکار می بوسی خرید ومینی

خارج بروند. بهترین خانه و زندگی را ترک نمودند و به خارج رفتند. ایشان هم سه اوالد داشت و همه 

دو  اوالد و 2طاهره رحمانی ازدواج نمود و  ، سیروس، لیسانس گرفت و باق هستند. هفتمین اوالدموفّ

اج ی ازدو، با طاهره فدایداریوش وم و مؤمن است. هشتمین اوالد،مظل نظیر، مهربان،نوه دارد و مردی بی

است که تحصیالت عالی دارد و با آقای پئو در خارج ازدواج  اشراق ،اوالد دارد. نهمین اوالد 2نمود و 

 نموده است. 



349 
 

باعث  دعلی هستند،محمّشان از اخالفِ همه که های عمو مرتضی و زیورها و نتیجهنوه ۀ اوالدها،هم

ه اش هر جمعخانه ی تربیت کرده بود. زیورمؤمن و مخلص شوند که چنین دخترشادی روح جدّ خود می

ماالمال از انسان بود. با آغوش باز و لبخند همه را پذیرایی  اشو خانه ندبوداو  نفر سر سفرۀ 34الاقل 

ند و این زن و مرد از خواندمیصداها چند مناجات ند نفر از خوشدر آن جمع باید چ کرد و حتماًمی

 گزار وخدمت د شده ارزنده است. دنیا را افراد پاک، سالم،افراد یا ۀکردند. خدمات همر میهمه تشکّ

دانی وج ۀدین. هرکس معبود خود را شناخت به خاطر وظیفهای الابالی و بیسازند نه انسانعاشق می

 کند. و رضای الهی خدمت به خلق خدا می

ل یزد به نام حسین حکیمی با مردی نکونام از اه )ماشاءالله خانم( یعنی باشی، دعلیم محمّدختر دوّ

های زاغ و لحنی نورانی، چشم ۀی بلند، سفیدرو، چهرخانم قدّنمود. ماشاءاللهآباد ازدواج در خانی

ی او دارکرد و خانهدو نفر کار می ۀبه اندازامّا انی دست او سوخته بود، که در نوجوملیح داشت. با آن

از وضع مالی خوبی برخوردار بودند. در  کرد و گاوداری هم داشت.اورزی میکش نمونه بود. شوهرش

پنیر و شیر همیشه آماده بود که یا بفروشند یا رایگان به  خانواده چندین ظرف بزرگ ماست، منزل این

ی که اتابناک و نورانی خود با اعمال حسنه ۀخانم با آن چهرا و فامیل بدهند. ماشاءاللهو احبّدوستان 

انندی بود که این ها به صورت قلعه مآباد قدیم خانهآباد بود. خانیداشت، محبوب قلوب در خانی

 چندین اطاق در اختیار داشت و یک قسمت هم گاوداری بود.  خانواده

اوالد شایسته پشت سر هم انی مادر خود را از دست داده بود، ن خانم که در نوجوخداوند بزرگ به ای

و بااخالق خدا به باسواد  فرزندهمسر آقای مطلق اهل یزد گردید و چند  ، ملیحه،لین اوالدد. اوّ هدیه دا

 در ایران و خارج نمونه هستند. عالم باال صعود نمودند و فرزندانشانو همسرش به  آنها هدیه کرد. ملیحه

صاحب چندین اوالد و نوه است و  اش بود وهپسر عمّ فر شد که، پری، همسر پرویز جلیلیمین اوالددوّ

از شاگردان ممتاز دانشگاه  ، حسین،مین اوالدخداوند برکت را از هر نظر به آنها هدیه کرده است. سوّ

هم مانند برادر باسواد،  الله،هوجی ،است. چهارمین اوالد نامه ایران بود و در خارج استادی معروف و ب
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یر همسر ام ، فیروزه،د. پنجمین اوالداست و زندگی نسبتاً خوبی دارباکالس، خوش آواز و با ایمان 

همسر آقای خادم است  ، محبوبه،که دارای چند اوالد و چندین نوه است. ششمین اوالد استفریدون 

 است.  اوالد و چند نوه که دارای

اند و ، ارث از پدر و مادر و پدربزرگ بردهمحترم از کوچک و بزرگ الزم به ذکر است این خانوادۀ

شاخصی های انسان ،ایدر هر نقطه ،ایران و چه در وطناز حساب است. چه در خارج خدمات آنها بی

 – 1۵4بیش از  ادعلی هرگز نمرده، زیرکاری هستند. پس محمّاخالقی و درست از نظر علمی، عملی،

کاری از ر بیکسی که در نوجوانی به خاط باایقان و فداکار به جای گذارده است.ایمان و ۀ بابازماند 1۱4

کرد. الزم است نسل جوان رد و به خاطر امر عاشقانه کار تا جان داشت کار ک کروگان جاسب آمد،

دهد. ها را میۀ خوبیپاداش همشود. خداوند بزرگ داند که هرگز عمل پاک فراموش نمیبخواند و ب

ایش هشمدر اثر کار زیاد چ ی تلخ و شیرین است. این مرد عزیززندگی بسیار پستی و بلندی دارد. زندگ

ا از ر اشیکم او بینایی مانند اآلن نبود. کمیتر و داروسال پیش دک 64آورد و در زمان قدیم آب سیاه 

 . ی برخوردار بودش و ذکاوت خاصّهوو از  داد، ولی چراغ دلش بسیار نورانیدست 

 یرضای ۀ، کوچگویند، آخر خیابانداماد ارجمند او در خیابان آریانای قدیم که حاال مالک اشتر می

 جا ساکن شوید،این گفت: ید و به محمّدعلی و سکینهخراطاق  ۵ – ۱متری با  2۵4ای ، خانه24پالک 

 بنده هستم. روح چنین دامادی شاد.  ،چه کم داشتید خرج کنید و هر های دیگر را بگیرید،ۀ اطاقکرای

و حقوق  یکه برای امر باغبانی کرده بود، مستمرّمحمّدعلی  ۀمحفل آن زمان به پاس خدمات چندین سال

کس  هر ،. فامیل و غریبنه مرکزی برای اهالی جاسب شدای در کار نبود. این خابیمهبرقرار کرد، زیرا 

ی پزهم که واقعاً آش داد. سکینهناچیزی به آنها می ۀگرفت و کرایها را میآمد، یکی از اطاقیبه طهران م

های درصد جاسبی ۵4داد. غذا می ۀ اهالی خانههمبه کرد و بود. غذا درست میگزار ماهر و خدمت

 کینهگزیدند. سسکنی میکنونی( در خیابان شاه سابق و جمهوری )الله ۀ آسیفقدیم در این خانه و خان

که پخت. هر تعداد اهل خانه نفر غذا می 14 ۀولی همیشه به انداز ،سه نفر بودندکه خودشان با این
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ها آب دادند. در آن زمانها که نداشتند، میکردند و گرنه به همسایه، نوش جان میحضور داشتند

ریختند. ای در ظرف میکردند و با تلمبهانبار را پر میکشی نبود. هر ده روز یکبار، در آخر شب آبلوله

ها داخل خانه همیشه جشن و سرور بود. هر داخل این خانه درخت انار و به بود و بسیار زیبا بود. شب

شهری هم ، برو. بعد جای آن شخصخانه بخر :گفتمی ، سکینهشدنددار میها که پولجاسبیاز کدام 

 ل نفر پول جمع کردند و صاحب خانه شدند. آمد. از این منزل شاید سی چهدیگری می

ذاشتند و گی داشتند که مقابل پنجره میرادیوی دعلی و سکینهت و صفا بود. محمّاین خانه مرکز محبّ

به  آورد و سکینه، میکس لباس اضافه داشت ی بود که هرکردند. منزل آنها جایها گوش میهمسایه

 انوازی و خدمت احبّبه مهمان دعلی صعود نمود، سکینهحمّم داد. وقتیها و مستمندان میشهریهم

گردید و چون پیر شده بود، دخترش او را نزدیک او تنها  ،و حسین پسرش هم که صعود نمود ادامه داد

زهرا خاک نمودند. همسر ، او را در بهشتچون دامادش مسلمان بودوقتی صعود کرد،  سکینه خود برد.

هرگز ضیافت، جلسات، نماز، دعا و مناجاتش  وید طهران مدفون اند. سکینهاو و حسین در گلستان جا

 ر ملکوت اعلی شاد و مستبشر است.شد. روح او دترک ن
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 الله فروغی و شرافت زمانیغیب

 

ای مؤمن و شمسی در خانواده 1344، در سال اکبر و سکینهالله فروغی، سوّمین اوالد ذکور علیغیب

مخلص و از نظر وضع مالی در رفاه و آسایش به دنیا آمد. 

پدرش هم در طهران و هم در جاسب خانه و زندگی داشت. 

اش جنب خانۀ محمّدعلی روحانی )مرکز علم و منزل پدری

سان کالچنین مجاور حسینیّۀ کروگان بود. از همفضیلت( و هم

محمّد رفرف و الله روحانی، علیتوّالله و قو دوستان قدرت

مؤمن و مخلص پرورش  ۀنورالله مهاجر بود. در دامان سکین

یافت که مادری مقتدر، باشعور و بااراده بود و به اوالدش درس 

 آموخت. ادب و ایمان و ایقان می

الله از شاگردان دکتر محمودی و جناب روحانی بود و عرفان و خداپرستی را خوب شناخته بود. غیب

در طهران درس خواند و پس از خدمت سربازی در ادارۀ دارایی طهران مشغول به کار گردید. چون 

 سب و دوستانآدمی منظّم و سر به راه بود، روز به روز در آن اداره ترقّی و تعالی پیدا نمود. عاشق جا

 ورزید. ها صمیمی بود و به همه عشق میبهاییجاسبی بود. با مسلمانان و 

به  1346تصمیم به ازدواج گرفت و با شرافت زمانی که او هم در محلّۀ پایین در سال  1323در سال  او

، ارهرخس الله زمانی وفرزند نعمت ،دنیا آمده بود و پانزده سال بیشتر نداشت، ازدواج نمود. شرافت

اش وادقانی و در کودکی پدر نازنین خود را از دست داده بود. در آغوش مادر مهرپرورش مانند ریشه

 ادب شد و زندگیزیبا، با حسن و کمال، مؤمن و با سروی تنومند، رشد و نمو کرد و دختری خوشگل،

در حافظه داشت و بر خود را با آقای فروغی آغاز کرد. آثار و الواح و احکام الهی و محفوظات بسیار 

 الله فروغیغیب
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دانست که دختری مهربان برای مادرش، همسری صادق و وفادار برای شوهرش، مادری نمونه واجب می

 برای فرزندانش و عروسی نازنین برای مادرشوهرش باشد. 

این عزیزان از شجرۀ طیّبه و پاک الهی بودند. در هر منطقه که سکونت داشتند، از نظر اخالق و رفتار و 

واقعاً لیاقت چنین اسمی را داشت. خداوند به آنها شش  نظیر بودند. شرافتحبّت به همسایگان بیم

 اوالد نابغه، باهوش و باتدبیر عنایت فرمود که از نظر ایمانی و انسانیّت گوی سبقت را از هم ربودند. 

ت. یتا و سه نوه اسدارای یک فرزند به نام آز وفرزند نخست، فروغیّه، جوهر تقدیس و پاکی و صفا 

 و های فهیمه، فرزین و بهروز است که همگی ازدواج نمودهفرزند دوّم، منوچهر، دارای سه اوالد به نام

ید ، شهید مجرشید و دلیر جناب فروغی کنند. سوّمین فرزندِدارای اوالد هستند و در خارج زندگی می

 د گردیدند،باری شهیفیلیپین به وضع اسف پرویز صادقی و فرامرز وجدانی در بود که باپرویز فروغی 

 خون ریخته شده در راه حقّ دند که لمیان نمودند و به دنیا اعالم کرخون پاک خود را فدای محبوب عا

ن پسر چنیوقتی  ،گردد. این والدین محبوبشود و باعث ارتقاء امرالله میاش درختی بارور میهر قطره

ای  ،دای خداون :گفتندبار میبا چشمانی اشک ی شهید شد،و در سبیل اله نازنینی به مهاجرت رفت

د خودت این اوال ،کنیمخدایا ناشکری نمی او مأوای بخش، ما را بپذیر و در پناه خود به ۀهدی ،مهربان

 یم. ه رضایما راضی ب ما ارزانی دادی و خودت هم گرفتی، الیق را به

لم نه جنگی بود و نه ناراحت شدند. در زمانی که هیچ کجای عا دردناک تمام جهانیان از این واقعۀ

د قخبر این جوانان برومند و سروهمه جا امنیّت بود، چند نفر کوردل و از خدا بی و عملیات تروریستی

نی که جز خورد که چرا جوانامی ، افسوسنگردکس می س را هررا شهید نمودند. اآلن آن مکان مقدّ

هدا چراغ که شدانند عالم می ۀه همالبتّ د شهید گردند؟وستی هدفی نداشتند، بایدخداپرستی و انسان

 میرند.هرگز نمی هستند وراه 
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 اردستانی سیّد انور ناشری و مرحمت

 

در کروگان جاسب چشم به جهان گشود و در کودکی  131۵سیّد انور ناشری، فرزند سیّد عبدالله، در سال 

آباد همراه پدر و مادر و خانواده به خادم

س آباد کروقدس رفتند و بعد به حسین

 نقل مکان کردند. 

داری و چند ساله بود که در گلّه

داری یاور پدر گردید. انور بسیار حشم

زرنگ و باهوش بود و هیکلی ریز نقش، 

زن، باقدرت فولی جگر شیر داشت. حر

و باتدبیر بود. در آن منطقه با همه مأنوس 

ای در هادّ و ج او فاقد وسیله بودآباد و کروس باال تا ایوانکی خیلی دور بود و و رفیق شد. چون حسین

ولی از نظر هوش و ذکاوت عالی بود. مطالب  ،درس محروم گردید ۀآن زمان نبود، از خواندن و ادام

 امری را خوب آموخته بود. 

چندین اطاق ساختند و زیرزمینی  ،تر بودنددر کروس باال با کمک پدر و برادرها که از او کوچکانور 

د و به آبادانی آن منطقه پرداختند. در جوانی او درست کردنهای زیاد گوسفندان کندند و طویله جهت

دوباره مشغول کشاورزی و سربازی خواستند و او رفت. عاشقانه خدمت کرد و برگشت و را برای 

ه هیچ اطاقی نبود و همه را مهاجرتی بود که آنها ساکن شدند. البتّ ۀنقطداری گردید. کروس باال دام

 طساخته بود که فق)مالک محلّ( وثیقی آقای یک طویله را و شاید دو اطاق  پیش از آن خود ساختند.

 پدر آنها سیّد عبدالله در آن ساکن شود.

 بادآانور ناشری در حسین سیّد اکبر رضوانی وعلی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1750112402_orig.jpg
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تی ۀ دوردسآباد کروس نقطشری جوانی پر شور و حال بود و قصد ازدواج نمود. چون حسینسیّد انور نا

شدند در دهی غریب و تنها بدون آب و برق زندگی کنند. خوشبختانه شانس بود، دختران حاضر نمی

انسان و مؤمن از اهل اردستان به نام مرحمت شیرازی اردستانی  ۀ او را زد و دختر خانمی ماهر،خان درِ

در  هدوش به دوش هم شروع به زندگی نمودند. البتّ این دو مانند لیلی و مجنون،ازدواج را پذیرفت و 

به ملکوت ابهی صعود  سال قبلپدر آقای ناشری چندین  که این ازدواج صورت گرفت، 13۱3سال 

 . ه بودنمود

ل ( مشغومیثاق و معتمد) و برادرها هابا مادر، خواهر هم استاد. ی،هم مربّ  هم پدر بود، یّهانور برای بق

خواهران یکی پس از  بردار برادر بزرگتر خود بودند.مطیع و فرمان آنها و داری بودکشاورزی و دام

ان منزل ا به طهرر تر، یعنی عبدالحسین و ثناءی ازدواج نمودند. بعد از مدّتی انور، برادران کوجکدیگر

فرستاد که تا دیپلم درس خواندند و هر کدام شرح حال  (اکبر رضوانی)همسر علیخواهرش ملیحه 

 ای دارند. جداگانه

ین ا هم بسیار بود.مرغ و خروس  د نمود، این خانواده پانصد گاو داشتند.د انور صعوکه پدر سیّ زمانی

دند های آسمان برق آنها بوستاره کردند.برق زندگی میچند خانواده در کروس باال، با آبی شور و بدون 

عشق مهاجرت و عاشق بودن به جمال مبارک  .نمودندو از چراغ و المپ توری و گردسوز استفاده نمی

با لودر  13۱۱ال باعث شد هر سختی را به جان خریده بودند و هرگز شکوه و شکایت نکردند. در س

برای آنها آب خوردن  اکبر رضوانیه خاکی بود که علیرا صاف کردند. جادّ رومال ۀکف رودخانه و جادّ

برای کشاورزی ها آب نکردند. در آن زماها به آنها سرکشی میها و فامیلشهریهم آورد واز طهران می

ایوانکی معروف است و شب که هوا  ۀ. خربزدشفراوان بود و  مقدار زیادی هندوانه و خربزه کاشته می

و د . انار و انجیر که به وفور بوندترکیدند و مانند قند شیرین بودها از شیرینی میخربزه ،شدسرد می

 ،اشرینها را سیّد عبدالله . البته نود درصد این درختبردندبارهای میوه را به میدان میچندین کامیون 
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ه بودند ها کاشتبیمیرزا احمد و جاس ،اللهشمس ،اللهآقا فضل ،الله ناشری()برادرزادۀ عبدسیّد حبیب 

 دند. جا را آباد نمواو همّت کردند و آن دو بعد اوال

تقسیم  دها بین اوالباغجا )جناب وثیقی( طبق وصیت او و با نظر مالک آن ،ناشریبعد از فوت عبدالله 

چیز دیگر نداشت. مردی  برد و کاری به هیچپاییز میها را شد. جناب وثیقی نصف عایدات درخت

ار زمین صدها هکت های دیگر،ه و مکانافسریّ  ه،مسعودیّدر  ،و بسیار ثروتمند بود. در شرق طهران نازنین

 ست. کسیا هاسر زبان نند و نام نیک او برکزندگی می هاجاکه اآلن دو میلیون انسان در آن داشت

، البانق در اوایلخود نباشی.  ۀزحمت کشید ت لغو شود و صاحبِ ی مالکیّکرد که روزفکرش را نمی

اد مستضعفان ک را باید به بنیعایدات ملکه ها گفتند تین را مصادره کردند و به رعیّال و پایآباد باحسین

شد و سهم کشاورزی محفوظ بود و آنها سهم خود را یا اری میزگبدهند. هر ساله محصوالت قیمت

 وختند. فردادند و یا میمیاجاره 

جا را درست ی گاوداری با چرخ خود آنحتّ  ،خانم انوراکبر رضوانی و برادراین مادر و برادرها و علی

 های جدید کاشتند،ها را درختها را بسیار عالی ساخته بودند، برق آوردند، باغنهخا کرده بودند،

جا به حدّ وفور بود. سیل آمد ولی نعمت در آن سالی شد،که خشکهزاران درخت اضافه شد و با این

ت نداشت و ها را که درخی آمدند و قدری زمینای محلّبه تحریک عدّه ها را برد. گروهیو نصف باغ

، فقط ول وکیل دادندچه تالش کردند و پ هراینها خربزه و هندوانه بود، گرفتند.  محل کاشت گندم، جو،

بود، تصادف کرد و صعود  ، که بسیار نازنینمعتمد مین برادر،. دوّعملی نشدها وعده دادند و وعده

  ز این عالم رفت.نمود. مادر به داغ همین پسر سوخت تا ا

بسیار صدمه و بال کند، اهل محلّ آزاری آنها را شاد میخبرند و مردمای که از خدا بیهبه تحریک عدّ

ابان از در بی ، مرض قند گرفت که گاهیناراحتی و تهدیداتبه آنها وارد کردند. سیّد انور از استرس و 

د و به این کره به دنبال او بودند تا او را پیدا کنند. بسیار انسولین تزریق میرفت و زن و بچّهوش می

 باعث ،جا آواره و سرگردان کنندکه آنها را از آنای به خاطر ایناش ناراحت بودند. عدّههخاطر زن و بچّ
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تند گفای میعدّه اید،جا ماندهاین کهاید ما دیوانهترساندند که شعدّه ای آنها را می ،شدندمی اختالف

این ولی آنها بیدی نبودند که با  ،زدندهای نوظهوری میواهند کشت. هر سال حرفشما را اینجا خ

صادره جا مچون این ،ویدجا را تخلیه کنید و برباید اینکه به آنها اخطار کردند  بادها بلرزند. دو سال

مالک  یم،اجا را ما آباد کردهاین جا هستیم،این سال است ۱۵است. هرچه اینها تظلّم کردند که ما شده 

ها و استخرها را پدر و درخت ها را خودمان ساختیم،اصلی نصف امالک را به ما داده است، ساختمان

های آنها را بیرون اثاث آمدند و .گوش ندادند و دبخشین....، امّا نتیجه اند و مادر ما زحمت کشیده

توان نمود که رحم و فکرش را نمی نمودند.آواره و آنها را به ظاهر ها زدند فقل به درب خانه ریختند،

  رفته است؟ مروّت و انصاف کجا

 خودشان را یک «.ای است که احتیاج به قاضی نداردوجدان یگانه محکمه»فرماید: حضرت علی می

ان بودند چه کاری اگر خودش بودن است، بگذارند، بهاییجرمشان لحظه جای این عزیزان که فقط 

داری ن تو حقّ  :بسیار سخت است که یک عمر زحمات انسان را از او بگیرند و بگویند دادند؟انجام می

شک چشم همسران نگاه ه به اجا پیدا شوی. خداوند هرگز از ظلم ظالمی نخواهد گذشت. ندیگر این

م یتی ۀزن بیوه و بچّنه به به برادرانش و  ای بود، نهساله 8۵که پیرمرد  کشنه به غم این زحمت کردند،

ین به و یق نید که به خاطر ایمان راسخولی بدا ؟داشتند. کجای دنیا این کار صحیح استهی او توجّ 

  دهد.روزی او را می خداماند و نمیای درسه هرگز بندهخداوند و طلعات مقدّ 

سازگار و یاور والدین  کش، قانع، سالم،زحمت کار،یفنّ اوالد دارد که همه هنرمند، 8سیّد انور ناشری 

ین له نخورند. اوّند که آنها غصّپدر و مادر اجاره کردند و تمام وسایل را فراهم نمود ای برایبودند. خانه

د به نام های ایمان و است و دو اوال ۀ عبدالحسین یزدانی(نو)دی منیژه محمّ شهمسر اوالد او عبدالله،

د و نخواهند نبسیار عالی هستبسیار نسبت به پدربزرگ مهربان و از نظر مالی و روحانی  پریا دارند که

د به و دو اوال ، امرالله که همسرش رکسانا استمین اوالددوّ  ه و ناراحتی داشته باشد.گذاشت انور غصّ

آرشا نام  انو پسرشاست پریا شیرازی  ، ایرج که همسرشمین اوالدن و هلن دارند. سوّهای کامرانام
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دارند.  الد به نام های کیارش و کیمیاو دو او استندا اردانی  ، کوروش، همسرش. چهارمین اوالددارد

که فرزندی به نام کیان دارند. ششمین است بهناز جابری شیرازی  شهمسر ،داریوش ،پنجمین اوالد

ج که ازدوااست دختری به نام مریم  ،. هفتمین اوالداستساناز بندی کرمانی  شهمسر ،تورج ،اوالد

نکرد و به شغل آرایشگری مشغول است. امیدواریم به خاطر زحماتش و خدمت به پدر و مادر خوشبخت 

 و دعا و ثناگوی پروردگار باشد.

تی است و دوسبکند. بعضی فکرشان انسانتواند انصافی را نمیرحمی و بیر چنین بیکس تصوّهیچ

که همه خدای مهربان دارند که حامی و خبر از آن، بیاستها انسانبعضی فکرشان نابودی و بدبختی 

کس هیچ اامّ ،کننده تولید میگذارند و بچّسازند، تخم میر سر درخت آشیانه میها باور آنهاست. پرندهی

ها و رحم در شهرها و روستاها به گربهای دلعدّه را خراب کند.ای د آشیانهدهبه خودش اجازه نمی

ه کآید دلشان میبرخی دهند. این کار حمایت از حیوانات است و چگونه ها غذا و آب و دانه میپرنده

را که مانند شیشه نازک است، چگونه قلب و دلی  راب کنند و آنها را آواره نمایند؟کسی را خ ۀخان

آنها چه  ؟ودشمگر قیامتی برپا نمی ؟عتقد به آه و ناله و عالم بعد و تقاص نیستندمگر م شکنند؟می

های مظلوم و ای انسانآباد که پشت کوه عدّهمانند جاسب و حسین یاتدر ده جوابی دارند بدهند؟

 ای رسیده است؟آیا آزارشان به مورچه ، چه گناهی دارند؟کنندکش زندگی میزحمت

 .ۀ خوبی از نظر تیراندازی داشتخدمت سربازی رفته بود، در سربازی دست نشانانور در جوانی که 

شکار  ا با ما بهبی :گفتندبه او می آمدند،که میآباد به حسین خدا رحمتشان کند، ،افسران آن دوران

 وازبرای انور ج کردند.ای درست میزدند و شب کباب بسیار خوشمزهبردند و شکار میبرویم. او را می

 های با جواز را از او گرفتند.حهلا همان اسامّ ،گرفتنداسلحه 

یا خوردند و می کردند،پنیر درست می ماست و دوشیدند،ها را با پسرها میها و گاوخانم او میش

ترش و شیرین را چندین  دار ودادند. تمام انارهای لکی به مردم هدیه و سوغاتی میفروختند و حتّمی

 است که در سر اندازها طنینمعتمد هنوز در گوش کردند که نمونه بود. صدای نیِمیب درست دیگ رُ
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دوران  ت زیاد از یاد نرفته است.جلسات و جمعیّ  شعار،ا خواند. صدای مناجات،زد و میکوه نی می

تا  ریدار دیگر مرا زیر درخت توت ببیک ب که ها گفتمهیک روز به بچّ :گفتزیبایی بود. خانم انور می

 خود ،خدایا که گفتمها مرا آوردند، هاشک امانم نداد و بچّ  جا را ببینم، امّاآن بخوریم وایی یک چ

گاهی که ما گناهی نداریم، کنیم، کس نفرین و آه و فغان نمیهیچ یم و در حقّکس بدی نکردبه هیچ آ

 کنیم. ا دعا میآنه یک عمر زحمت ما را بدهند و باز هم در حقّ حقّ آنها را بیدار کن تا

ه عزیز ک حال تو و انوره ب خوشا به او عرض شد: زد.بار این حرف را میبا دلی سوخته و چشم اشک

قعاً این ید. واهست نظر الطاف حقّمنظور در عرش اعلی مأوی دارید و  عاشق صادق و خالص هستید،

ینی یکس به هر دین و آ ند. هردادز دست را ا ، زندگیند که در راه خدا و ایمان خودعزیزان بسیار شاکر

 دست به چنین اعمالی نخواهد زد.  ،اگر خدا و وجدان خود را در نظر بگیرد ،که هست

وحدت  ،طلبند و از نفاق و حسد دوری جویند. هدفرا ب ای الهی هم باید در هر زمان رضای حقّاحبّ

به  آباد را سند محضریام حسینماگر ت .این دنیا فانی است انسانی و خدمت به خلق عالم باشد.عالم 

اند، پس چه حاال که همه را از او گرفته دادند که یک روزی از این عالم خواهد رفت،همین انور می

اگر  ،. یک کالمی خدا را به رضای خود ترجیح دادو رضا ز امتحان الهی روسفید بیرون آمدبهتر که ا

 ،ر کنیمولی اگر کمی تعمّق و تفکّ ،شدز آنها گرفته نمیهیچ چیز ا کردند،جا کتمان عقیده میان آنبهایی

اک پاین محبّت مگر  حبّ الهی در قلب او ریشه کرده،کسی که یک عمر  شود دروغ گفت؟مگر می

چ گ شود ایمان را از قلب پاک کرد و ایماننمی ،اگر کسی ایمان داشته باشدکه واضح است  شود؟می

واده . خداوند صبر و قرار و استقامت به خانکن بتوان آن را از بین بردروی تخت سیاه نیست که با پاک

اند و ع کردهعاملند و خود را قان و به رضای حقّ ه همه مؤمن، وفادار، شاکرو برادرانش بدهد. البتّ

 اند: پذیرفته

 دهندمیجام بال بیشترش         تر است درگاه مقرّب هر که به
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هر سال مقداری از انار و انجیر  گر ماهر و با انصافی هستند. قبالً صنعتو  کارانور همه کاسبپسران 

ن دوستاکه  زمانیجا، شان از آنبعد از بیرون کردن خانوادها امّ دند،آوربرای همسایگان و دوستان می

 :گویندمی اینها باید چه بگویند؟؟، امسال برای ما انار نیاوردیدپرسند: و میگیرند سراغ می

اگر بگویند آنها را از خانه و  اند!جا آمدهاند و از آنپیر شده پدر و مادریا سالی شده است و خشک

کور نیستند.  کر و !، ولی مردمایدد که تبلیغ دین کردهزننمیبرچسب  ، فوراً به آنهااندکاشانه بیرون کرده

حبت زاد صفِ همه از فرح شنوند. تا بگوییمی آباد مردم، در حسنکند ارقارآباد قاآلن کالغی در حسین

  کنند!می

های او نابغۀ این ای از شرح حال یکی از اوالد سیّد عبدالله ناشری بود. همۀ اوالد و نوهاین خالصه

گاهی ده،خداوندا عدل و انصاف عنای روزگار هستند. چشم بینا و گوش شنوا  ت بفرما و ناآگاهان را آ

را  شهروندی خلق را مساوی دوست داشته باشند و حقّ ها نیفزایند،به آنها مرحمت کن تا به درد و غم

ارگان و دیدگان و آوپسندند به دیگران نپسندند. خدایا به ستمبه خود نمیکه چیزی را  رعایت کنند،

 و ها صبر و قرار عنایت فرما، نسیم عنایتکن و به آنبیچارگان و مریضان خودت از روی فضل معامله 

ود را از خلق مگیر، ما همه محتاج توییم و جز تو کسی را نداریم، عشق تو در قلب ما باران رحمت خ

ست. ای خدای مهربان ما از خود چیزی نداریم. به عشقت ا چه داریم از تو جان ما، مال ما و هر است،

 . ما را محروم مکن.های محکمت امیدوارایم و به وعدهزنده
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 سیّد احمد محمّدی و لطیفه ناشری

 

ر قریه کروگان جاسب به دنیا شمسی د 121۱و در سال بود نامه سیّد احمد در شناس میرزا احمد نامش

او ه ازدواج نمود ک عبدالله ناشری به نام لطفیهسیّد  لین فرزندبا اوّ آمد.

پدر و مادر را غرق لطف و صفا و چراغانی  شمسی خانۀ 121۱در سال نیز 

طور که در شرح حال ، همانمکرّمه مادر این خانم محترمۀ .ه بودنمود

ز طایفۀ ا (ی حسین)دختر کربالی )انور ناشری( مرقوم گردید، قمربرادرش 

وقتی ازدواج با آقای ناشری را پذیرفت، در قمر بود.  معروف اسماعیلی

انداز ت در آن طنینح ایمان و ایقان و انسانیّ ای سکونت گزید که روخانه

بود. بسیار شاد و مسرور گردید و زود به دعا و مناجات عالقه پیدا نمود 

ه ک لین اوالد او، لطفیه، از پستان او شیر خورداوّ ار خود به شرف ایمان فائز گردید.و خودش به اختی

باهم یاده )جاری( ها به قول جاسبیکه  ت بود. این خانم محترم و خواهرشدریای معرفت و انسانیّ

 ،گرددمی ذکاوت بود. مسائلی که مرقومبابسیار باهوش و  ند، بسیار خوب اوالد تربیت کردند. لطفیهبود

 اند.استماع نموده شو فامیل ایم و یا اوالدود او شنیدهاز لسان خ

های باسواد جاسب مو خانم مدیر که معلّ یها دختران را خدمت آقای فردوسبهاییدر شش سالگی که 

، همه گوی سبقت را از هم ربودند. و مسلمان بهاییچند دختر نند، خوافرستادند که درس بمیبودند، 

ور بود. گرفت و بسیار شاد و مسرکه مسلمان بود با این عزیزان سواد یاد  ،دختر میرزا حسین قربانی زهرا،

 و آیات دیدآموزش قرآن  ،غیر از درس خواهد! لطفیهدختر سواد نمی کردند کهمیمنع یک عدّه آنها را 

و  کردخواند و حفظ میآثار امری را می بود. اوخواند و بعضی آیات را حفظ قرآن را بسیار راحت می

 آموخت. ه جوانان و اطفال میب

 دیاحمد محمّ 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1005039429_orig.jpg
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هیکل، بنیه، خوشقوینمود و شوهر او هم مردی دی ازدواج سیّد احمد محمّ شمسی با 1318در سال  او

ۀ ساوه خدمت برازنده و عاشق دین و زن و زندگی بود. چون در جاسب کار کم بود، به سالور در جادّ 

نصرالله امینی و  د خدمتآباسال به خانی 2بعد از  کرد.د و کشاورزی آمجوشقانی  وایی آقایان عط

 و قابل بود. تجربه او کشاورزی با رفت و کشاورزی کرد.د ورقا محمّدکتر علی

ز ا (مصطفی ه وقدسیّ)او  می باکفایت بود که اوالدو معلّ آقای احسان مبلّغی معروف در آن زمان 

 ۵آباد شدند. درخشان خانیۀ ستار ،هم مانند مادر قای احسان و خانمش بودند. اوالدشاگردان ممتاز آ

، ندرفتوس آباد کره ناشری و شکرالله شریفی به حسینکه سیّد عبدالل آباد ماندند و زمانیسال در خانی

جا این زوج جوان هم به عنوان مهاجر به آن

 در آن لطفیه. شدندعضو محفل  رفتند و

سامان به جوانان درس اخالق و عرفان 

  داد.می

الله سیّد حبیب زنش،میرزا احمد، پدر 

آقا  و ناشری( برادرزاده سیّد عبدالله)هاشمی 

دو زمستان چندین باغ را در  ،اللهفضل

کردند و صدها درخت انار، کروس باال احیاء 

دیگر  بودند که جاسبی و خوشحال کردندند. شب و روز عاشقانه کار کاشتتوت و انگور و غیره  انجیر،

 آباد کروس گرم و آبشحسینولی هوای  ،نشینهوایش مطبوع و دل و اند. آب جاسب شیرینرا ساخته

بود.  بخشتو بسیار لذّ  جا بسیار عالی و شیرینانار و انجیر آن حال هندوانه، خربزه،با این ،شور بود

ند دآوربره و بزغاله می گوسفندان ،نشستیدند، حاصل زمین به بار میکشها قد میهر هفته که درخت

نوع وطن و هم امثال او که هدفشان خدمت به خانواده، دی وسیّد احمد محمّ ،دندگذارخم میو مرغان ت

 بردند. ت میلذّاز زندگی ، بود

، الله، باهره، گلپورخانم، امینهحاکبر رضوانی، ملیعلی
 میرزا احمد، لطفیه و نادره

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/454302334_orig.jpg
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ین لپاک و عالی هستند. اوّ هایی خوب،همگی انسان شدند کهصاحب پنج اوالد  دی و لطفیهآقای محمّ

زاده خواهرش به نام صاحب را به حسین مهریزاده اردستانی گردید. اوالد، قدسیّه، همسر حسین مهری

ش کایی قابل و مردی مؤمن و زحمت، بنّۀ او را گرفت. حسینخواهرزاد ه،د و قدسیّالله ناشری دافضل

 د و زیبانمثل و نظیری بیکه عزیزانو زیبا شد مژگان  های سعید،آنها سه اوالد به نام ازدواج ۀثمر بود.

هم مانند مادرش بسیار  هقدسیّ .و قلب پدر و مادر را جریحه دار نمود ددر جوانی صعود کرفانه متأسّ

د. اینمن خود را آرام میات قلب محزومؤمن و صبور است و با تالوت دعا و مناجات و خیرات و مبرّ 

ت و در نهایت محبّ  نموده و مریض در خانه افتاده و این خانم و اوالد چند سال است همسر او سکته

  نوه است. ۱دارای  هقدسیّ کنند.داری مینگهاحترام از او 

ر ه یس، وفا، صفا، کرامت و ایثار است.جوهر تقد مین اوالد، مصطفی، مردی نکونام، بامعرفت ودوّ

. او که حسن خدادادی بر او تمام است، در بچّگی، شودمیاو ، شامل حال ی که باشدۀ نیکویجمل

آباد کش و باغیرت و کاری شد. در همان قاسمنوجوانی و جوانی علم و عرفان و ادب آموخت و زحمت

سال به خدمت سربازی رفت و به وطن و  2درس خواند، آهنگری یاد گرفت و استادکاری قابل گردید. 

مرد تاریخ جاسب، سربازی، پدر و مادر را به منزل بزرگ آب و خاک خود خدمت نمود. پس از پایان

دیدید که منزل این دو خانواده چگونه غرق عبدالکریم صادقی، در خیابان قصرالدّشت آورد. باید می

دوست بودند. مصطفی از وضع کاری خود بسیار راضی بود و نور شده بود. همه مؤمن، فعّال و انسان

های چراغ برق معروف و مشهور گردید، زیرا درستی، امانت و بین کاسبکار و کاسبی پیشه کرد و در 

صداقت در ذات پاک او بود. از وضع بسیار خوبی برخوردار گردید و با دختر عموی خود ملیحه ازدواج 

نمود و زندگی شیرینی آغاز گشت. مصطفی، پسری باوفا نسبت به والدین، از پدر خواست زیاد زحمت 

ای برای پدر و مادر ترتیب داد. خواهران و برادران بزرگ شدند و یکی پس از انهنکشد و زندگی شاه

دیگری ازدواج نمودند و مصطفی یاور همه بود. همه رسم وفا و محبّت نسبت به والدین و خانواده را 

ای با جان و دل انجام داد و حاضر نیست ذکر از مصطفی آموختند. در جامعه هم بسیار خدمات ارزنده
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البی بشود. چون او خادمی در راه خدا است و هر کار در راه خدا انجام شود، ذکر آن به میان نیاید مط

بهتر است. از هیچ کمکی به فامیل و دوستان و خلق خدا دریغ نکرد و خدا هم روز به روز برکت فراوان 

 و شایانی به زندگی و کسب و کار او نمود. 

نادیا، ناهید به مصطفی و ملیحه عنایت فرمود که بسیار جوانان های امید، خداوند سه فرزند به نام

های بالغۀ الهی را کس حکمتبرومندی هستند. در این خانواده در حال حاضر یک نوه هست. هیچ

دانیم که هر چه کند او کند، ما چه توانیم کرد؟، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است، داند و فقط مینمی

توکّل بر ربّ رحیم به. ملیحۀ عزیز که بسیار ساکت، مظلوم و باایمان بود، یک روز پس سر تسلیم نه و 

صبح که با وضو دست و صورت خود را شسته بود، در یک لحظه سکتۀ قلبی به او دست داد و این 

عزیزان را تنها گذاشت و به معبود حقیقی خود پیوست. مصطفی پس از صعود خانم خود، با قناعت و 

برای اوالد خانه و زندگی و رفاه کاملی او ی خود را ادامه داده و راضی به رضای اوست. آرامش زندگ

 ث کرداو را مبعو توان گفت الگوی یک فرد مؤمن، خالص و باگذشت است که حقّتهیّه نمود. فقط می

 تا دیگران یاد بگیرند. خدا سالمتی و طول عمر به او عنایت بفرماید. 

زال و سوگل و دارای های غد به نامفرزنو دارای دو  ایرج عظیمی ازدواج نمود، پری، با مین اوالدسوّ

 ند. دو نوه هست

و  آ، پانیا، پرمیسای پانتههکه صاحب سه فرزند به نام استعلی مرزبان  ، مهری، همسرچهارمین اوالد

 صاحب یک نوه هستند. 

و  هستندهای سپهر و سهیل به نام ندفرزو دارای دو است وجیهه سارونه  اس، همسرعبّ ،پنجمین اوالد

مؤمنین یک قرن پیش  ایاز بهترین یادگاره ۀ این افرادآنها است. هم ۀبخش خانواددو نوه هم زینت

 هستند.



365 
 

گذرد. عزیزان خواننده، می ناشری دی و لطفیهمیرزا احمد محمّ دیک قرن از تولّ ،سالی که تمام شد

زحمت است و روزی رحمت، روزی غم است و روزی شادی. زندگی همیشه نشیب و فراز دارد. روزی 

 .او را یاور خود بداند.حال کسی که با قلبی پاک همیشه خدا را صدا بزند و ه ب خوشا

ۀ صادقی مقداری خان تعریف کرد که تران میرزا احمد راجع به زندگی پدر و مادر چنینیکی از دخ

ها یم. جمعهخانم مسلمان اجاره کردیک پیرزن حاجیه تری از، به همین خاطر  منزل بزرگکوچک بود

 :گفتبه او مادرم  ها به روضه خوانی او نیامدند.معهیکی از جخوانی داشت. این خانم مؤمنه روضه

تو  :های بعد هم به مادرم گفتجمعه آنها خواند و شرح و تفسیر نمود. فکرش را نکن. رفت قرآن برای

 هایکرد. قرائت قرآن و معنی آن و صحبتقلب همه را شاد می بریم و مادرمت میما لذّ  ،هر جمعه بیا

، رخانابه خیابان ستّ ،شدند. بعد از منزل این خانمکدام خسته نمینمود که هیچنشین میشیرین و دل

سر )همی ، شهال اعالیمنزل دریای علم و عرفان و گذشت از چندی بهبعد  منزل آقای کاظمی رفتند.

ا مادر و پدر را تنهای لحظه ،خوب این اوالدجا زندگی کردند. ند و تا آخر عمر آن( رفتپورسیآقای شم

س دیدن ک کرد و هرب مطالعه میمرتّ یشه کتاب فراوان بود و لطفیهمنزل این عزیزان همدر نگذاشتند. 

قعاً کرد و وابازگو می را در آن روز خوانده بود،چه  . هرشدکرد و شاد میرفت، بسیار پذیرایی میمی او

 برد. انسان لذّت می

ندکی ا ۀکرایشهال ه این زن و مرد برکت خانه و زندگانی ما هستند. البتّ :گفتمی ،روحش شاد شهال،

گرفت. هر بسیار کم کرایه می ،بودند ااحبّاز دیگر هم که  ۀبلکه از طبق ،از آنهافقط نه  ،گرفتهم می

دانید میشما ن ،رضا استیادگار آغالمشهال این  :گفترفتیم، میمی لطفیهبه دیدار میرزا احمد و وقت 

و  گذشتشهال مَرد است و واقعاً با این :گفتنددانیم. میما می لیو ،رضا چه کسی بوده استآغالم

 انسان است. 

مبارکه و شمایل حضرت  ۀخوانم، روضخواندم و میدعا و مناجات که از حفظ می :گفتمی لطفیه

بارها خواب موالی او  .هرچه از او خواستم به من داده است کنم،م میعبدالبهاء را در نظر خود مجسّ
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 . این زن و شوهر با تمام فامیل مهربان و رؤوف بودند و سادگی،کردخود را دیده بود و تعریف می

جمال مبارک هر دو وفای آورد. این عزیزان غیور باوجد میانسان را به  ۀ نورانی آنهادرستی و چهر

 دو طرف وهر  و مورد احترام کلّ فامیلِ دیگردر زندگی رفیق و شفیق و انیس و مونس یک سال،هم

 آنها جاگیر امکان داشت، برداشتند و اوالد جامعه بودند. هر خدمتی، هر قدمی که برایشانچنین هم

 خوبی شدند.

در گلستان جاوید که سر راه  هی صعود نمود وسالگی به ملکوت اب 11 در سنّ  3/11/6۱در تاریخ  لطفیه

ت و اآباد کروس قرار دارد، به خاک سپرده شد. مراسمی برای او برگزار گردید و خیرات و مبرّحسین

سالگی  13هم در  سال او 2ی برای او را پسر ارجمندش انجام داد. میرزا احمد تنها ماند و بعد از پذیرای

کش بزرگ هم بسیار باشکوه بود. در گردید. مراسم این مرد زحمت صعود نمود و به همسر خود نزدیک

کردند و هنوز هم ها و سادگی آنها تعریف میتها و انسانیّهمه از خوبی ،ر اوسر خاک او و مراسم تذکّ

د. ردگات به نام آنها انفاق میدهند و خیرات و مبرّبه یاد این عزیزان کارهای شایسته انجام می اوالد

یاد خدا  هو ب خدمتهرگز دلی نشکستند و همیشه قائم به  ریا بودند.یزان عاشقانی خالص و بیاین عز

 بودند.
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 زاده اردستانیجان مهدیالله ناشری و صاحبسیّد فضل

 

جاسب را روشن  شمسی با قدوم خود کروگان 1341در سال  ،سیّد عبدالله ناشری لین پسراوّ ،اللهفضل

یی برادر کربال ،حسینیی دختر کربال) نمود. مادر او قمر

حاجی اسماعیل  یدختر عمو چنین( بود. قمر همحسن

اکبر علی و مشهدی علیاسماعیلی، مشهدی غالم

ه ام را ورق زد کاسماعیلی بود. حکمت الهی چنین دفتر ایّ

ا ند و هر کدام بزن دو برادر گرد (نرگس) و خواهرش قمر

صالح و پاک تحویل جامعه  قلب پاک اوالدی مؤمن،

  1بدهند.

بسیار  او پسری آمد.الله به دنیا فضل بعد از سه اوالد دختر،

این فضل الهی است که شامل  گفت:می شمادر و زیبا بود

گذاشتند و سه خواهر الله حال ما شده است. نام او را فضل

ی از چند سال به مریضکردند. مادر او بعد داری و مراقبت و از او نگه داشتندبسیار به او مهر  تربزرگ

ست دغش و ضعف  به او حالت حملۀ ند.تشخیص درستی ندادآن زمان پزشکان د که سختی دچار ش

کردند. داری گل نگه از او مانند دستۀ یشو دخترها کار خانه نبود. همسر داد که دیگر قادر بهمی

او به  ،د. پدرش که مرد عاقلی بودکه حال مادرش وخیم و رو به موت شساله بود  14الله شاید فضل

ت هم تا شب ما و خود ۀسلطان بگو بابایم گفت زود بیا خانه خانمباال به عمّ ۀبرو محلّ ،پسر گلم گفت:

                                                           
الله از قمر، لطفیه )همسر میزا احمد(، طاهره )همسر ناصر شریفی(، اقدس )همسر سیّد هاشم فردوسی( و فضل. 1

. ب یزدانی( به یادگار ماندندیّسبشری اعالیی( و آغابیگم )همسر م الله هاشمی )همسر، سیّد حبیبو از نرگس
س، باشخصّیت و در ظلّ امر مبارک مانند آب زالل روان ها، اوالد خوب بود. آنها همه زیبا، باکالثمرۀ این زندگی

 و پاک و مانند کوه قائم و استوار هستند.

 الله ناشری و همسرفضل

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/936070302_orig.jpg
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د رک باال رفت و مادر جوان او همان شب فوت ۀبه محلّالله فضلآیم. به دنبالت می ، خودمبمانجا آن

 ند و خانه هم غرق در عزا است. فهمیدمادر نیست و خواهران همه گریان ددی، آمدالله که فضل و زمانی

 او را به خدا سپرده و به ملکوت اعلی پرواز نموده است. ،که مادر مهربان

ها و در مقابل اهالی ادب در جمعباخرد و با شش کالس درس خواند و بسیار دانا،الله در جاسب فضل

شر و مبارفت میها ی برخوردار بود. پدر او چون سرکار قالیشد. از همّت بلند و شجاعت خاصّ ظاهر می

مله و داد و های قدیم که معادر زمان جاسب سرکشی داشت. ن وبه تمام اطراف و اکناف کاشا ،بود

 یا 1۱ه ک به اوخواه رفته است. روزی پدرش یا خانهخواه است و گفتند خانهود، میستد و رفت و آمد ب

پولش را  ت.رفخواه الله به نیاسر از توابع کاشان و به خانهضلفداد که ببرد. تخم شبدر  ،سال داشت 1۵

رسید و شب جا ساعت به آن ۵ – ۱و بعد از  نشستوسط بار  نمود وتخم شبدر را بار االغ  گرفت.

 .رسیدن زردآلوهای نیاسر کاشان بودموقع آن زمان، و  دادبه او  ماند. فردا خواهر پول تخم شبدرها را

 ارد. خالصه،دایی شار بسیار زیبجاست و آباست که ملوک ضرّابی اهل آنایی نیاسر روستای بسیار زیب

ول مشغ اصفهان بودند، ۀدیّها که اهل محمّنراق کتیراکن ۀل جادّزردآلو را آورد و اوّ ۀالله دو جعبفضل

ته . آنها که همه در بیابان خسته و کوفکردو سالم گقت ت قوّ ۀ باتربیت به آنها خدااین بچّ کار بودند.

و برای  زردآلو است گفت:کمال صداقت الله با ها چیست؟ فضلپرسیدند: داخل این جعبهبودند، از او 

د رگرفتند و او هم جرأت نکرا از او  بیشتر زردآلوهای این نوجوان برم. آنها سوء استفاده نموده،میپدرم 

به پدرش  سید،رکه به جاسب  اللهه عادالنه نبود. فضلنفر کتیراکن در مقابل یک پسر بچّ 34حرفی بزند. 

 ها را خوردند. ها زردآلودنراق کتیراکن ۀبابا اوّل جادّ گفت:

کشیدید شما خجالت ن گفت:برد و جا به آن مژاندارنفر و دو  رفت، صبح به دلیجان سیّد عبدالله ناراحت

سیّد  د؟ه را ترساندیید و این بچّمانند دزد سر گردنه گرفته را گرفتید و زردآلوهای او را بچّی پسرجلو

یم و جریمه باید شما را به پاسگاه ببر گفتند:ها تی داشت که قابل وصف نیست. ژاندارمعبدالله چنان ابهّ

گردن دیگری ه بد و هر کدام تقصیر را کردند. همه التماس کارها نکنیاز این  رشوید و تنبیه گردید تا دیگ
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ولی  ،دارید و کار دوستان ما زشت است شما حقّ ،آقای ناشری گفتند:ها . دو نفر از کتیراکنانداختند

دهیم هرگز چنین کاری نکنیم. آقای ناشری آنها را ایم و قول میما شرمنده هوس زردآلو کرده بودند،

واستم یاد خ واستم کسی را تنبیه یا زندان کنم،خهستم و هرگز نمی بهاییمن گفت: به آنها و  بخشید

 بهایید عبدالله سیّ ها فهمیدند کهکتیراکنافتخار هر شخصی است. وقتی  ۀادب و درستی مایکه بگیرید 

یّد نده هستیم. ساصفهانیم و شرم ۀدیّای محمّما هم از احبّ گفتند: الله ابهی،دو سه نفر از آنها  ،است

 صمرخّرا خالصه مأمور ژاندارمری  گفت: مگر درس اخالق نرفتید؟د و یخندشد، عبدالله خوشحال 

ی ا. همین باعث شد که چندین سال احبّگشتد و به جاسب برکردند و سیّد عبدالله با آنها دوست ش

 گرفتند. فراوان کردند و کتیرای ها اجاره آمدند و گونه به جاسب و نراق دیّمحمّ

ساله بود و بعد از چند سال  1۱، رفتکن ها بنهآباد و به قول ما جاسبیکه پدر به خادم الله زمانیفضل

که از  می داشت به نام ملکههمسر دوّ رفتند، دوش به دوش پدر کار کرد. پدرش آباد کروس که به حسین

سالگی در سال  2۵دادن خواهرها، در الله پس از سربازی و شوهر فضل د.الله بهتر بوفضل مادر برای

طراز او بود، ازدواج هم هیکل و از نظر تیپزاده اردستانی که بسیار خوشجان مهریبا صاحب 133۵

 کرد.بافی میداری و قالیکرد. خانمش هم خانهو باغبانی  آمد آبادقاسمو به  نمود

 ق به ثابت پاسال(، مدیر و رئیس بود. بهمتعلّگاز )ۀ ایراندر کارخان به نام آقای مدیری ایکی از احبّ

واهم هم حقوق خوب به تو خ شوی وهم بیمه می ، بیا و در شرکت ما کار کن،تو حیفی گفت:الله فضل

ر فکّ عجب مغز مت دیدد. آقای مدیری رفت و مشغول کار شکرج  ۀواقع در جادّ ۀبه کارخان اللهداد. فضل

  داد.و به او اختیار تام  کرداو را سرپرست کارگاه  ن خاطرکار و اخالقی دارد، به همیو پشت

های هغریب و دوستان ا،احبّ های جاسبی،شهریچندین هم ی داشت.خاصّ ۀالله ابتکارات و سلیقفضل

محمود رضوانی، ر شریفی، منوچهر ناصری، اکبر رضوانی، میرزا مظفّورد اعتماد را از قبیل علیم

 برد. چنان)برادرش( و غیره را سر کار عبدالحسین ناشری  عطاءالله رضوانی،ماشاءالله مسعودی، 

بدالعظیم شاه ع ۀبسیار بزرگ وسیعی در جادّ بعد از چند سال کارخانۀ که حساب ندارد. برپا نمود یوحدت
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ای امین، گاز و غیره گردید. به اندازههای خم و تولید کپسول و اجاقساختند. او مسؤول دستگاه

کر، گرفت. کارساز، مبتتباً یا شفاهی مورد تشویق قرار میک بار بود که مرتّ کدرستاخالق و خوش

هرگز  گرفت. صادق واقعی بود،کار و پاداش میۀ پرسنل خود اضافهگذشت بود و برای کلیّدل و بارحیم

ه افرادی ب اهر چنینپاک و ط ۀاز شجر .ل بود. حرف او حرف اوّدروغ نگفت و کار زشتی از او سر نزد

 مانند خورشید نورانی و ابر بارنده بود. .آیندعمل می

 هایشفقط گوشش کمی سنگین شده و چشم ساله است و همان اخالق خوش را دارد، 6۱ن الله اآلفضل

کند های امری و قدیمی را تعریف میسخن است و داستانگو و خوشبیند. هنوز بذلهبا عینک خوب می

ه سر آید و افسوس حیف است عمرها ب ف است تعالیم الهی را اجرا نکنید،حی :گویدو به همه می

عریف طلبید. ترا ب توانید و تا زنده هستید مالقات دوستان و اقوام بروید و رضای حقّ تا می بخورید،

نالید. با قاطر او را به کاشان خدمت جناب ساله بودم پدرم دیسک کمر گرفت و از درد می 13 :کردمی

کیلومتر راه بود تا به مقصد برسیم. دکتر  1۵خاکی پیچ و خم  ۀر برجیس شهید بردم. از جاسب جادّدکت

. دکتر او را در منزل خودش و دارو مصرف کند روز کامل استراحت 1۵باید  گفت:و کرد را معاینه  پدر

زندگی  ۀیلوسمقداری  گفتم: نه. ؟برویبه جاسب ی تنهای ترسی کهنمی گفت: آیا داشت و به مننگه 

 .اندمبه جاسب برگردرا  پدرو  برگشتمو بعد از پانزده روز  بردمقاطر و االغ را به جاسب  کردم وه تهیّ

کار ای نبود. ای خلق خدا بدانید آیا مانند دکتر برجیس و مانند سیّد عبدالله و پشتوسیله آن زمان

یقیناً هست پس با جان و دل راه عزیزانمان  این عصر مدرن و ماشینی وجود دارد؟ساله در  13 ۀپسربچّ

 ق خواهیم شد. دهیم و موفّه میرا ادام

بعد حه ملیاطی یاد بگیرد. درس بخواند و خیّتا را از کروس آورد و فرستاد ملیحه،  ،الله خواهرشفضل

نجام ا که کار خیریبود الله شاد و سرحال فضل اکبر رضوانی ازدواج نمود واطی با علیاز درس و خیّ

 است. داده
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 مرۀاند و ثرا بگویم جوهر تقدیس الله و همسرش صاحب یک پسر و چهار دختر شدند که جمعاًفضل

الله ، احسانلین اوالدهستند. اوّخود  ۀوالدین نمونچنین نتیجۀ زحمات همدریغ پدربزرگ و زحمات بی

در این خانواده د. ماهان و شایان دارهای د به نامدو اوال است وویدا شیرازی اردستانی  که همسرش

ردید له اساسی کاشانی گالمین اوالد، شهال، همسر هیبتاواسط انقالب مجبور شدند به آمریکا بروند. دوّ

ن میو کامران و اشکان در ایران هستند و نوه هم دارد. سوّ ستکامبیز در آمریکابه نام ش اوالدیک و 

های مسعود و مهشید دارد که به ناماردستانی گردید و دو اوالد  که همسر منصور میثاقی ، وحیده،اوالد

ت آشید ایزدی که همسر عزّ ، فریده،د. چهارمین اوالدنیک فرزند دارهر کدام  هر دو ازدواج نموده و

به جز مادرشان سه اوالد در ترکیه هستند و  های پریسا، صمیم و نعیم دارد کهنام گردید و سه اوالد به

است و  (اهل ککین قزوین)ی آقایاد بیوکهمسر فرهشیال،  ،به استرالیا بروند. پنجمین اوالدخواهند می

ا و هکه باغبا این چنین گفت: سیّد عبدالله ناشریتوان در بارۀ مییک دختر به نام پروا دارد. 

شهر و روستا با یک باغ و یک کدام از  که هر اوالد و نوه و نتیجه دارد 144ا امّ ،را گرفتند هایشدرخت

 تر هستند. ارزش

گرفت  شفاهی و کتبی ۀنامکار الگو بود و چند تشویق در محلّ  ،گونه که در اوایل نوشتمالله همانفضل

فانه تأسّید. مدیدمی ازحمات و صداقت او ر نویسم تایکی را به عنوان نمونه میالاقل  ،دور شکه اگر میسّ 

کار  13۱1در سال  بعد از  و رفتبه دفتر بیا با تو کار دارند. او  :ندشد، به او گفتصبح که وارد محلّ 

ان. در این را بخو گفتند:و دادند به او  ،ه شده بودکه از قبل تهیّرا حکم اخراج او  ،پرسیسالم و احوال

با  د، بلکهشاو نه تنها ناراحت ن الله به راه راست هدایت شود! شاء ان :ه بودزیر آن حکم نوشته شد

، راهم راست و حرفم کردیدهمه مرا تشویق نمیاین ،اگر راهم راست نبود گفت:همان لبخند سابق 

نان دهد. عاشقانه بیرون آمد و به کارهای  ،دندان دهدکه کس  هر آن ،کارخانه از آن شما راست است،

ن مروت من ایمان ث :هایش گفتهبه بچّ وحدت خود را حفظ کرد.شیرین و باساده ادامه داد و زندگی 
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 ید،، چون شما در عصر نوین هستاگر مرا قبول دارید از من بهتر باشید است و افتخار من ایقان من است،

 ت شما سنگین است. ولیّ مسؤ

 للهافضلخورند. ی برپاست که همه غبطه میها چنان وحدت و صفا و وفایمیان دامادها و عروس و نوه

 :گویندبه او میدر تعطیالت و اوقات بیکاری، شق او هستند و در پارک دوستانی دارد که همه عا

 های زیبای خود را بگو و برایمان دعا بخوان و تو عزیز ما هستی.داستان

مورد لطف و  ، همه از دست و زبانش آسایش و آرامش داشتند.سکونت داشتاو ی که هایدر منطقه

 تر از خود کرد. پدرش زمانین و خواهران کوچکتی که بود به برادراگونه محبّ  ت همگان بود. هرمحبّ

ن شما برادرا :هیچ نخواست و گفت ،داشتنیا این عزیز دوستامّ ،ه داشتمیش و برّ  ۵44که فوت کرد، 

ز آباد کروس را هم اان را فراموش نکنید. حال که حسینت ببرید و یاد پدر و مادر مهربمن جوانید و لذّ

 قّ در راه ح :گویددهد و میای قلب میلّاند، به برادرها تسگشتهرا صاحباند و همه گرفتهبرادران او 

 و مال دادند. شق مردند و خون و جانچه تعداد عا

ای را اطعام نمایید. ذلیلی را عزیز کنید. دلی را مسرور کنید. گرسنه» فرمایند:حضرت عبدالبهاء می

ان بخشید. این است رضای الهی. این است سعادت ساز گردید و پریشانی را سر و سامای را چارهبیچاره

انی در فشدیگر باشند و جانت عالم انسانی. باید یاران مجذوب و مفتون یکابدی. این است نورانیّ

آب حیات  ۀای به چشم، مانند آن باشد که تشنهبه دیگری برسد ادیگر کنند. اگر نفسی از احبّیک حقّ

الله به ضلف رشاین بیان مبارک را سیّد عبدالله و پس «.عاشق با معشوق حقیقی مالقات کند رسد و یا

  طور کامل عامل بودند.
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 معتمد ناشری و شهناز حیاتی

 

نامه سیّد اسمش در شناس .کروگان جاسب چشم بر جهان گشود ۀدر قری 1321در سال  معتمد ناشری

مورد اعتماد بود که او را معتمد  اشرف و به حدّی

 و خانواده به پدر بزرگوار به همراهدر کودکی  خواندند.می

نقطه به آباد کروس سینآباد قدس و بعد به حخادم

همراه پدر و مادر و برادران بزرگ خود به  هاجرتی رفت.م

اری مشغول گردید. جوانی بسیار باذوق و دکشاورزی و دام

آباد رفته بود و گی به حسینبچّنشاط بود. چون از با

داشتند، در اثر مجالست با آنها  ای خاصّ ها لهجههداوندی

ۀ آنها را داشت. به موسیقی، شعر، آواز، قدری لهج

ی داشت. دنبال خاصّ  ۀو مناجات عالق عهای متنوّ آهنگ

نشست، نی رفت سر کوه میگوسفندان که می ۀگل

و هر کسی بود، خواند که اطراف انواخت و آواز میمی

ستی را از والدین خود آموخته بود و با دیدن اقوام و دوستان دوفامیلگردید. برد و مسرور میلذّت می

کس  ه هربود که ب عاشقی در راه حقّ باز و باگذشت بود.گشت. بسیار دست و دلبسیار شاد می او احبّ 

 کرد و همه او را دوست داشتند.میامر توانست ابالغ می

و از نظر ایمانی و اخالقی معروف و مشهور بود.  اهرهابرادر و خو از فوت پدر بهترین یاور مادر، عدب

مام ۀ تبا عالق ولی ساکن طهران، ازدواج نمود. خانمش ،ای یزداز احبّشهناز حیاتی،  گی باسال 26در 

و  حدّی مظلوم خانم بهد، شروع به زندگی نمود. این دخترمهاجرتی بو ۀآباد کروس که نقطدر حسین

رین تکس کوچکو خدمت به فامیل هیچ بهاییپرسی با اخالق سازگار بود که به جز خنده و احوال

 همسر و معتمد ناشری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1733602062_orig.jpg
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کاری که  اری و هردگوسفند داری،داری، مرغحرفی و بحثی از او ندید. دوش به دوش همسر به باغ

چه  هاییبتربیت و اخالق  گرفت. ببینید عشق و ایمان وپرداخت و یاد میی می، مانند نانوایالزم بود

 ، زندگی نمود. خانوار بودند ۱ی که ا در روستایامّ ،آباد طهران بزرگ شدکرده که دختری در یوسف

که در  به نام مژده ادبطنّاز و با . دختری بسیار عاقل،این زوج خوشبخت دارای دو اوالد گردیدند

ا های پوریازدواج نمود و صاحب دو پسر به نام (فریدون یزدانی)خود  ۀطهران درس خواند و با پسر عمّ

در اوایل انقالب چند سالی به استرالیا رفتند و این خانم محترم به همسرش این زوج و پارسا گردید. 

 ت والدین از اعظم امور زندگی است،آباد کروس بهشت من است و خدم: خاک ایران و حسینگفت

اگذاریم. ها وو خدمت کنیم و خارج را به خارجی در ایران باشیم ااحبّ ۀپس بهتر است برگردیم و مانند هم

است  به نام امیدیک پسر  ل کار و زندگی شدند. فرزند دیگرِ معتمد،به ایران آمدند و زن و شوهر مشغو

 ازدواج نمود. 131۱در اوایل مرداد ماه  که

ز ا دند. آقای حیاتی بعد از انقالبآقا و خانم حیاتی )پدر و مادرِ همسرِ معتمد( بسیار مؤمن و فعّال بو

آنها به خارج رفتند . ۀ بسیار بزرگ و عالی او مصادره شدسازی گردید و خانکارش پاک اداره و محلّ

دادن خانه و کاشانه و حقوق و از دوری اوالد و از دست  ای اختیار نمودند. مادر شهنازو زندگی ساده

 کوهی از استقامت و به او کمک نماید. شهناز الله حقّ شاء حال و مریض گردید که ان، افسردهچیزهمه

شروع ه کآباد کروس سالی حسینشاکر و شاداب بود. خشکنیز بردباری و وفا است و در همان کروس 

 معتمد عزیز در اثر تصادف در همان د و سیل نیمی از باغ آنها را برد، بسیار صدمه و بال دیدند. بعدش

 ر او بسیار عالی بود.ت ابهی صعود نمود. خاکسپاری او و جلسات تذکّایوانکی به ملکو ۀجادّ

 آباد بسیار خالی. جای او در حسینکردمعتمد داشت و تعریف می ش ازخو ۀکس یک یا چند خاطر هر

 دیگر دیده نشینش و برخوردهای شیرینشصدای دلد و یرسگوش نمیه لبک او ببود. صدای نی

، است که شیر زنی ه دخترش نیزت زندگی کرد. البتّهر و برادرشوهرها با محبّخانم او با مادرشو .شدنمی

  خوار مادر بود.همراه، همدم، یار و غم
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که این از ترسآنها د. ر کردند از خانه و زندگی خود برونی شروع شد و به آنها هم اخطاوفایفانه بیمتأسّ

 .خانه و زندگی را رها نمایند و بروندخراب کنند، ترجیح دادند  ه و زندگی را با لودر روی سرشانخان

ا خود ب توانستندکه میرا هایی ای هم نداشتند. اثاثیهشت. چارهخداوند آنها را بدون روزی نخواهد گذا

هم در نهایت صلح و صفا زندگی نمودند و یاد و  ببرند، جمع نمودند و به منزل دخترشان بردند و با

 ه حقّ شاید ب ،ی بدهدشنوای م کردند که خداوند اگر گوشدارند. شکایت و تظلّرا گرامی میهمسر  خاطر

 توان گفت:نه می گر خود برسند و

 کین کرامت نیست جز مجنون خرمن سوز را          چین از سرّ لیلی غافلندالن خوشهقعا

از دست دادن مال و  ،رسدشهادت میکند و در راه او به ل مبارک که در راه او جان فدا میعاشق جما

 :دگویننمایند، میاموال برایش راحت است. افراد منصف و خداپرستی که این اوضاع را مشاهده می

 کههای او را از او گرفت به خاطر اینکسی را که یک عمر زحمت کشیده، تمام زحمت شودمگر می

زنان و ؟ تمام اولیا و انبیا به بیوهکجاست ، پس رحم و مروّت و انصاف؟تو با ما متفاوت است ۀعقید

را  ساله و پسرش ۱4رحمی است که پیرزنی دلی و بیپس این چه سنگ ،کردندیتیمان رحم و کمک می

  ؟آواره کنند و در پیشگاه الهی چه جوابی دارند

زکات  ات و خمس وکه نماز و روزه و عبادرا خود  کشد، خداوند حقّ خداوندی که مو را از ماست می

افرادی که بر مظلومی ظلم روا  بخشد. وای به روز قیامتِاس را هرگز نمیالنّ ا حقّ امّ ،بخشداست، می

ر کنند کاری که امروز کردیم، درست بود یا کمی تعمّق و تفکّ ،اندشب که در بستر آرمیده دارند.می

 کنیم.است که میان بگویند این چه کاری و اگر اشتباه بود جبران کنند و به دیگر ؟خیر

دار خواهد رسید. فقط نام نیک و استقامت برای به حقّ  تاریخ در آینده قضاوت خواهد کرد و حقّ

ت ای که الفت و محبّو جامعه کس از گرسنگی تلف نشدهمعتمد و خانواده و امثالهم کافی است. هیچ

ای زنده و متحد جامعهت، ی و اعطای به گدا حرام اسای که در آن گدایامعهو وحدت شعار اوست، ج

شده،  سازیکار و پاکگردد و این تعداد بییافت نمی بضاعتهرگز در آن بینوا و بیزمان  که در این
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م و کنند و از خداوند کریل بیشتر عمر خود را سپری میتوکّ  تر و باتر، محکمه روز همه صیقلیب روز

در  را خواهی ببر اما نَبُر نان کسی! هرچه :اندهگفتاز قدیم خواهند. رحیم و رحمان روزی خود را می

ها در تاریکی در ظرف خود نان و مایحتاج شب ،المعلیه السّروایات خوانده ایم که حضرت علی، 

 .کردبا حرمت به آنها تقدیم میزنان و یتیمان گذاشت و به بیوهمی

قلبی دارد چون  احتیاج دارد، زیراکمی پوشاک انسان مؤمن به یک اطاق، مقداری غذا و که خدا داند 

ت پر به سکند که با دپد و لحظه شماری میته عشق معبود حقیقی خود همیشه میدریای خروشان که ب

دگان گشای بازماناند و روح پرفتوح آنها راهرسیدهبرادر و پدرش بدون شک  معبود خود برسد. معتمد،

 مویّد فرماید. ای خود راجمیع احبّکه خواهند و از خدا می است

 الحکم لله ،گردن نهادیمگر تیغ بارد در کوی آن ماه         

اگر خودش عذاب نکشد زاد  ،کس ظلم کند ظلم و جور و ستم رواج داشته است. هر تا دنیا دنیا بوده،

شاد و یادش باقی و راهش  علیم و عظیم دچار خواهند شد. روح معتمدو ولد او بدون شک به عذاب 

 استوار.

 نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت         گل رفت و گلستان درگذشتکه ون چ

ل اکند و دختر و دامادش هم فعّ کند و پسر او کار میمعتمد بیمه بود، حقوقش را خانمش دریافت می

 خدا و جمال :گویندآورند. میو خم به ابرو نمی دارندنشینی حد و زندگی آرام و دلهستند. همگی متّ

شاید این امتحان هم برای ما به این صورت الزم بوده است. این  ، کافی است،مبارک از ما راضی باشد

ه و خربزه زیادی از هندوان ۀو تابستان عدّ پاییزو در  ۀ پاک سیّد عبدالله ناشری هستندعزیزان که از سالل

که بسیار خوشمزه و بهداشتی و انار کروس  کردند و ربّ و انار و انجیر و شیر و ماست آنها استفاده می

کیلو انار  2ا حال باید خود آنها به مغازه بروند و ، امّخریدندمعروف بود و همه به قیمت بسیار ارزان می

  ؟آباد کروس کجا: این انار کجا و انار حسینگویندببخرند و 

 ؟ا این کجا و آن کجامّسوزند اهر دو جان        رویان سیاه فلفل سیاه و خال مه ۀدان
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جا را شیرین کامل نموده بود. ولی خداوند حاصل و محصول آن ،و آب شور داشتکروس خاک 

ه داشته ته باشی، تجربو هر مقدار سواد داشته باشی، ایمان داش س کامل به حکمت الهی پی نبردهکهیچ

ضای فرود آورد و راضی به ر توانی پی بری. پس باید سر تسلیمهای بالغۀ الهی را نمیباشی، حکمت

د و کناو بود. او حکیم است. نبض بندگان در دست اوست. هرکس را به قدر ظرفیت او امتحان می

 امیدواریم روسفید و با دست پر از عالم برویم.

چون  م،به خلق پی برند نه به جس ه اسم ورا به صفت شناسند نه ب بهایی :حضرت عبدالبها فرموده است

که در گفتار حقیقت تقدیس و در کردار خود تجرید و در رفتار آیات توحید است، فریاد  شخصی یابند

 ،شته باشیماباشیم ولی عمل ند بهاییکه اسماً ب بر ایننه تعصّ گر است و بهاییبرآورند که این شخص 

وی و خها همگی با قلبی پاک و اعمال و رفتاری حسنه با خلق چه فایده و اثری دارد؟ واقعاً ناشری

ل اوّ حرف دامنی در این روستاهارقّت قلب و پاک با عموم معاشرت داشتند. راستی، صداقت، بهایی

، نییکروس پادر چه و آباد کروس باال ، این چندین خانوار چه در حسینزارزد. در آن مناطق شورهرا می

ادگی توان در نهایت ستاریک روشنی داشتند. آنها به همه آموختند که می مانند چراغی بودند که در شب

ی زندگ خود را حفظ نمود و این چند صباح انسانی خداپرست و خوب بود و به خاطر رضای خدا ایمان

 ید به نزد پروردگار عالمیان رفت. گذرد و باپر دردسر هم می

او و  ولی حسن اخالق و خانواده دوستیِ ،را زود از خانواده گرفت بلی، دست روزگار معتمد

 شود.هایش هرگز فراموش نمیمهربانی
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 عقیلی الله ناشری و قمرشمس

 

ود و قادر االحوال ب که بسیار مریض الله( قبالً همسری به نام قمر داشتپدر شمس) د عبدالله ناشریسیّ

ستای رواز برای او انتخاب نماید، لذا همسری  دیدس روحانی جاسب صالح محفل مقدّ. به زندگی نبود

 ساله به نام ملکه 1۵جوشقان دختر خانمی 

 ورد. اوآود را عقد و به جاسب که مسلمان ب

ها این بافی بود و بسیاری از خانماستاد قالی

نیز سیّد عبدالله  هنر را از او آموختند.

یاد گرفت و تاجری به نام دوانی قالی را چلّه

نی چلّه و رنگ و نقشه آقاجان نظرزاده کاشا

آورد و دیگر هیچ خانمی در به جاسب 

 کار نبود. جاسب بی

ای زیبا بود که اسمش را ه به اندازه. این بچّبودالله هدیه داد، شمس لین پسری که خدا به این دواوّ

که همه مؤمن و مهربان و اهل خداپرستی و  رد شدای در جاسب وادر خانه گذاشتند. ملکهالله شمس

تم. هس بهاییمن هم  ،اگر خدا قبول کند گفت:ت کوتاهی به همسرش دعا و مناجات بودند. پس از مدّ 

پشت سر هم دارای  یاد داد. آنهاو به او نماز و دعا و مناجات و احکام شد سیّد عبدالله شاد و مسرور 

و  روز کاره ب انم که از اسمش پیداست ملکه یا مالئکه است، روز. این خشدنداوالد پسر و دختر  1

یر نظعی او و همسرش در تربیت اوالد بید. سدابافی را عاشقانه انجام میداری و قالیهزحمت و بچّ

های ههم از بچّ ،مادر ایشان یک مثنوی است که مرقوم خواهد شد. د عبدالله و ملکهشرح حال سیّبود. 

 ود و مادری مهربان بود. نماوالد آقای ناشری مواظبت میخود و هم از 

 آباد کروسها در حسینجمعی از ناشری     

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1576479321_orig.jpg
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د ای که در حدوها به دنیا آمد. خانهسیّد حبیبی ۀکوچ ،ین کروگانۀ پایدر محلّ 1311الله در سال شمس

صحرا  دشت و ،کردیهای بسیار زیبا رو به قبله داشت و از هر طرف نگاه میپانصد متر وسعت و اطاق

آباد قدس واده جاسب را ترک نمود و به خادمپدرش با خان ساله بود، 1۱ – 1۵ وقتیبز و خرّم بود. و س

جا چند سالی در آنسیّد عبدالله ق به آقای قدس جورابچی بود، مهاجرت نمود. شهریار که متعلّدر 

د و بافتنکرد و دخترها و خانمش قالی میمیتبلیغ وسیعی  در حدّ د نمود،کشاورزی با پسران خو

 لله هم یاور پدر بود. اشمس

 ایو از آق نمودآباد کروس را خریداری ، حسینای سنگسرجناب وثیقی از احبّ 1321 – 1326تقریباً سال 

جا . آنو هم تماشا بودچون هم فال  ،آباد بیایدناشری بزرگ که پر جمعیت بود، خواهش کرد به حسین

کیلومتری ایوانکی  8 – 1آباد کروس بودند. حسین که هرگز نام بهایی را هم نشنیده بودبکری  ۀنقط

 دمودننو شروع به کشاورزی  رفتندآباد کروس فاق پدر و مادر همگی به حسینالله به اتّاست و شمس

. کردندل پر و پا قرص تبدی بهاییرا به یک مرکز  هفتح شد ۀ بکرِند. نقطیدخرای و برّه و گاو و گوساله

ول نمود و مشغو باز به حسین آباد عزیمت کرد و خدمت به میهن  رفتی الله دو سال به سربازشمس

و زندگی بسیار  کردازدواج  ن است به نام قمرزنا با خانمی که الگوی 133۱د. در سال یگردت فعالیّ

  هنوز در قید حیات است و مانند قمر روشن و منیر است. نمود. قمرشیرینی را شروع 

 1 – 6نفر بیشتر شود.  1از  اکردند تا تعداد احبّای که بود، زندگی میقلعهآباد پایین در چند در حسین

جا را و آن تندرفالله با پدر ق به آقای وثیقی بود. شمسمتعلّسارانی آباد، چشمهکیلومتری شمال حسین

مراوده  ها با این عزیزانها و ایوانکیجا هداوندیدر آن گشت.امری برقرار  ۀمین نطقو دوّ  کردندآباد 

گاه  کردن ا یز آنها ری پر از انار و انجیر داشت که پایهاآباد باغ. حسینشدندو از امر جمال مبارک آ

های کاشتند و هندوانه و خربزهبردند. تمام دشت گندم و جو و شبدر و یونجه میبه میدان میجهت فروش 

فوت نمودند،  آباد پایینحسین ایحبّا تن ازنظیری داشت. بعد از چند سال که یکی دو بسیار شیرین و بی

 آباد آب بسیار شوری داشت که قابلکه محفل روحانی تکمیل باشد. حسینالله و همسرش آمدند شمس
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ولی این عزیزان عشق  ،آوردندجا میف آب خوردن را با ظرف به آنخوردن نبود. از طهران و اطرا

تر داری عشق آنها بود و از همه مهمّ خت و دامکاشت در نمودند.کردند و شب و روز کشاورزی میمی

 آباد افزوده بود.حسین زیاد همچون پدر، بر زینت داشتن اوالد

ارث ایمانی سیّد عبدالله ند و که هر یک از دیگری بهتر هستند اوالد شد 8دارای  الله و قمرشمس

وش ن عزیزان دوش به د. ایو بدیع الله، آذر، بهرام، میناه آنها است: ضیاءالله، ناهید، لطفبهترین هدی

ای انه. خاللهۀ محبتشیرزن بیش ،ای بودند و دختران هم مانند مادرآباد کشاورزان نمونهپدر در حسین

اه آنها بود. جوالنگکه انبارهای بزرگ و دشتی وسیع  گ در اختیار همه بود، با باربند طویله،بسیار بزر

 شناختند.ت و مردانگی میانسانیّ  بودن، بهاییآنها را به  اهل محلّ ۀهم

 هایدارای سه فرزند به نام ای سیسان ازدواج نمود کهژنا رحمانی از احبّ با ،لین اوالد، ضیاءاللهاوّ

 یدر اواسط انقالب به کانادا رفتند و مقیم شدند. چند سالانواده خاین سحر و مونا گردیدند.  طلوع،

ایران را بیشتر دوست دارند و در هر دو کشور قائم به  هابچّهاند و ای در طهران خریدهاست که خانه

 خدمت هستند.

های رامین، ازدواج آنها سه اوالد به نام ، همسر عطاءالله رضوانی گردید که ثمرۀمین اوالد، ناهیددوّ

 معروف عام و خاص هستند. ال و به پاکیفعّ نظیر،است که جوانانی بیآرمین و شبنم 

ینا ا، تهای نیکاست و اوالدی به نامترین زن دنیا مظلوم ،بهادر ، همسرش مهنازاللهلطفمین اوالد، سوّ

د. ن هدایت جوشقانی ازدواج نموده و یک اوالد به نام ملودی دارانوشیروا و متین دارند. نیکا با

تر به که دارای دو دخ است (الله یزدانیفرزند شمس) د یزدانیمحمّ، همسر علیچهارمین اوالد، آذر

دختر به نام سارینا و آدرینا  2 پور ازدواج نموده کهل اسماعیلشیم است. ساغر باساغر و دالرام  هاینام

در استرالیا مقیم  دارند و در ایران ساکن هستند. دالرام با معین نوروزی میاندوابی ازدواج کرده که

 .استازدواج آنها اوالدی به نام آدریان  ۀثمرهستند و 

 ند.نا دارهای روژین و ملیو دو دختر به نام استطالعی جوشقانی  ، همسرش فرحاوالد، بهرامپنجمین 
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 . هستندمقیم بلژیک  ششمین اوالد، مینا، همسر سیاوش رضوانی گردید و

لیکا و ا های الینابه نام است و صاحب اوالدیهدی قادری جوشقانی  الله، همسرشهفتمین اوالد، بدیع

 ند. هست

ست؟ اچیزی که عیان است چه حاجت به بیان  :گویندولی می ،یح نفوس بسیار عالی استمداگفتن 

نامشان هر یک بهتر از  که اوالدایی های زیبالله یعنی خورشید خدا و قمر یعنی ماه. چه اسمشمس

اند. هآموخت است که والدین به اوالدکاری ایمان و درست ، تربیت،است چیزی که مهمّ  دیگری است.

سبب شده است که افراد فوق در هر نقطه که  و پاداشی الهی که خدا داده، دعای سیّد عبدالله و ملکه

 مال مبارک درند و حبّ جکه در کوه و کوهسار زندگی کرد هاییهند. بچّباشکنند، نمونه زندگی می

 آنها عنایتاجر عظیمی به ند و خداوند هم قلبشان نقش بست و هرچه خواستند از خدای خود خواست

زنند و در ل را میالله ناشری حرف اوّهای شمسد و نوهکاسبی و تجارت اوال ات،. از نظر صفکرد

اد است. دور از هر آلودگی پاک و راهشان راه پدر و مادر و اجد ند. هدفشانقدمخدمت کردن پیش

 اند.هستند که از بزرگان به ارث برده یسرشار از محبّت دنیوی، قائم و به خدمت و

 و کود داد تا پرورش یافتند. هرهزاران درخت غرس نمود، آب  والله ناشری بود. اصحبت از شمس

قب ماشین ، صندوق عرفتآباد مینی و هر غریبه و آشنا که به حسینکس جاسبی یا جوشقانی یا اردستا

به خاطر خدا  :دادقسم می کردند. قمرمیماست و پنیر پر  او را از خربزه، هندوانه، انار، انجیر، شیر،

الله و همسرش در آخرالحیات عضو محفل روحانی و مصدر خدمات امریّه بودند. بخورید و ببرید. شمس

ا ت رویی پذیرا بودند. اوالدگونه جلساتی را با آغوش باز و خوش آنها به روی همه باز بود و هر ۀخان

آباد دور هم جمع در حسینجمعه شنبه و پنجه هر دند و هم، آنجا را ترک ننموکه ازدواج نکردند زمانی

الله ، به شمسپخت. دامادها که جاسبی بودندیک نفر غذا می کرد،بودند. یک نفر کباب درست می

همیشه  بهاییت و اخالق آنها مهر و محبّ  ۀچیدند. در خاننمودند و یونجه میدرو می نمودند،کمک می

بسیار لذّت  ،آمدخوردند و وقتی مهمان بیشتر مینفر غذا می 34آنها بیش از  ۀحاکم بود. سر سفر
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. اعیاد عید رضوان از مناطق دیگر هم به خانه ذّتی داشت و کوه و دشت صفاییل هاهدرّبردند. می

آمدند و پایگاه عظیمی برای مهمانان بود و مرغ و خروس و گوسفند، بره و بزغاله برای الله میشمس

ت و ید و تاریخ مانند او را ندید. همّانند قمر، مادری مانند او را نزایشیرزنی ممهمانان آماده بود. 

 نورانی او را انسان ۀای داشت که هنوز هم در زمان پیری همراه او است. قیافکار و اخالق حسنهپشت

 نه به درب باز. ،رودی میه روی باز جایانسان ب :اندبسیار دوست دارد و از قدیم گفته

زن و شوهر با همسایگان ای از حسن اخالق و ایمان و وفاداری آنها بود. برخورد این این مطالب قطره

و  نانوای ماهری بود آنها جز احترام کاری نداشت. قمر کس بهآمیز بود که هرگز هیچای محبّتبه اندازه

ر ثواب دارد. تصوّ :فتگپخت و میپخت و برای همسایگان هم بدون مزد نان میها را میانواع نان

دیگر بار هم از یکتی جز مهربانی به هم یکجمعیّ پر ۀکنید چه وحدتی و استقامتی که چنین خانواد

آباد مدرسه نبود و پسرهای آقای ناشری که عاشق موتور بودند، با موتور به ایوانکی دلگیر نشدند. حسین

ان مانند مادر طهران درس خواندند. دختر خواندند و دخترها هم منزل فامیل دررفتند و درس میمی

ار ست و بسیعشق آنها در تربیت اوالد نمونه ا ایمان بودند واخالق و بانواز، خوشساکت، آرام، مهمان

یزی که باعث ری بودند و چق در هر اماند. پسرها مانند پدر پرکار، مقاوم و موفّق شدهخوب هم موفّ

ا را از منه تنها  ،ایم و ثروت و مقامه هرگز خود را فراموش نکردهست، این است کها اافتخار ما جاسبی

ساجد نموده است. هرچه داریم از تر و شاکر و تر، خداپرستتر، محکمدور نکرده، بلکه مقاوم راه حقّ

در حدّ توان به خلق  وظیفه دارد مخلصی است که ف هر مؤمن وخداست و خدمت به خلق از وظای

 خدمت نماید. بدون استثنا

در  های بسیاریکاشتن گندم و جو خبری نبود. زمینسالی چند سالی از آباد در اثر خشکدر حسین

طر به خا قط یک باغ به او دادند که اوالدالله بود که در زمان انقالب از او گرفتند و فدست شمس

های تند. کلّ درختهای پسته در آن کاشنمودند و درختای میسالی باغ را آبیاری قطرهخشک
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سالی را هدیه داد و ه نکردند و قهر روزگار هم خشکها توجّتآباد وقتی مصادره گردید، رعیّحسین

 ها سبز و خرّم است.ت اوالد و نوهالله به همّ فقط باغ شمس

به علت بیماری که  6/۱/1314در تاریخ  ،هشتاد سال کار و استقامت و خدمت الله ناشری بعد ازشمس

ماند.  همسرش تنها و غریببان او را گرفت، به دیار باقی شتافت و همه را غمگین و افسرده نمود و گری

انه چند سگ در خ ماندند.ب به نوبت پیش او میها مرتّ هآباد بود. چند سال ماند و بچّعشق قمر حسین

انه برند و از باغ و خها میب غذا برای سگدارند که نگهبان خوبی هستند. آرمین و رامین و پسرها مرتّ

هرگز نمرده  ،گذاردصالح و سالم و مؤمن به جای می ، اوالدکنند. کسی که بعد از خودداری مینگه

 است.

 ساویها به طور مداشت که تا آخرالحیات این زیبایی باقی بود و اوالد و نوه یالله صورت زیبایشمس

 زهرگز باعث ناراحتی کسی نشدند و کسی ا الله و قمراند. شمساین ارث را بین خود تقسیم نموده

ش ا با این تفاوت که جاسب آبامّ ،م بودجاسب دوّ کروگانِ ،آبادمنزلشان دست خالی برنگشت. حسین

رتی بود مهاج ۀجا نقطآباد گرم و آبش شور بود. این، ولی حسینشیرین و هوایش بسیار مطبوع و خنک

ارشان . اعمال و رفت، ندای امر را شنیدندبودند ی که واقعاً عاشق حقّ هایبه وسیلۀ جاسبیکه هزاران نفر 

 ،رفتالله وقتی با موتور به ایوانکی میبا دیگران فرق داشت و به حسن اخالق معروف بودند. شمس

کرد. الله با جان و دل قبول میو شمس : فالن چیز را برایمان بخرگفتندهای مسلمان به او میتمام زن

در تمام آن مناطق معروف و مشهور بودند و صدای دعا و مناجات آنها به گوش همه این خانواده 

خاکی و بسیار ساده بودند. بعد از صعود در گلستان به خاک سپرده شد و  های وارسته،انسان رسید.می

نظیر بود. بی ر اومسلمان تشریف آورده بودند و جلسات تذکّ و بهایینشین و زیبا بود. مراسم او بسیار دل

 ها باقی است.یادش و خاطراتش در قلب

م بتوانیم الله ما ه شاء گذشت. انرفتیم و بسیار خوش میآباد میتعطیالت به عشق دیدار او به حسین

کرد یات فکر نمیبه مادّالله زنند. شمسل را میرهرو این عزیزان باشیم. وارثان خوبی دارد و حرف اوّ



384 
 

 تآبروداری مظلوم بود و مظلوم از عالم رفت و همیشه همه را به وحدت و محبّ و هدفش معنویات بود.

 بود.  اوص یدورت است. این جزیی از خصاتر از دعوا و کصلح به :گفتکرد. میدعوت می

 الله ناشری است:شمس ن مناجات در وصفای

 هوالله

منتهی آرمیدی.  ۀحال تو که بر خدمت امرالله قیام نمودی و در ظلّ سدره ب شاخو ای قائم بر خدمت، 

قائمان بر خدمت درآمدی. خدمات تو مشکور است و زحمات تو  ۀاز جام عنایت نوشیدی و در حلق

نماید اعلی تحسین می است و در لوح محفوظ نقش و ضبط. مالء ثبتدر دفاتر ملکوت ابهی  .معروف

پاک یزدانا  :جبروت علیا تلقین. پس دست به ساحت حضرت بی مثل و مانند بلند کن و بگو و مالئکۀ

ق به چنین امر خطیری موفّ  حقیر را ۀسزاوار که این بند ،راو را و پرستش تو را، نیایش تو ستایش ت

 فرمودی.

 اسعبدالبهاء عبّ
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 ادیبیطلعت عبدالحسین ناشری و 

 

وجود  آباد کروس پا به عرصۀدر روستای حسین 1333در سال  د عبدالله،فرزند سیّ ،ناشری عبدالحسین

 8 یا ۱داری آموخت. گذاشت. در محضر پدر و مادر مهربان خود از کودکی درس علم و ادب و دین

داد و این غم فراغ همیشه ساله بود که پدر خود را از دست 

ثناء بود که چون  اوتر ش هویدا بود. برادر کوچکااز چهره

ا موتور بمجبوراً  ،آباد کروس تا ایوانکی زیاد بودۀ حسینفاصل

درس طریق بدینچند سال رفتند و جا میبه آنو االغ 

 خواندند. 

ازدواج  (خواهر آنها) اکبر رضوانی و ملیحهکه علی زمانی

دار شدند، به خدمت خواهر و شوهرخواهر و خانه ندنمود

تا دیپلم  ،تحصیل نمودند و هر دو ۀادامآمدند و شروع به 

اخالق و تربیت امری  د، هم از نظر درس و هم از نظردرس خواندند و چون مانند پدر باهوش بودن

ترین جوانان فامیل شدند. هر دو خدمت سربازی رفتند و به ترین و باادبمظلوم .زدندل را میحرف اوّ

گاز اندر شرکت ایرکه  ،اللهفضل ،برادر بزرگ او ،عبدالحسین میهن ادای دین نمودند. بعد از سربازیِ

جا کار کرد و بعد چون قدری از نظر او را نزد خود برد و چند سال در آن ،سرپرست سیلندرسازی بود

ار ک جسمانی ضعیف بود به شرکت حسو، قسمت دوربین آمد و شروع به کار نمود. در هر دو محلّ ۀبنی

 معروف و مشهور بود. به حسن اخالق و رفتار

 تگی حساسیّ از بچّ ، ولی متر داشت و بسیار باکالس بود 6۵/1 ۀی بلند به اندازارزش، قدّاین جوان با

لی جا بود. هیکداری در آنچون دام ،آباد برای او خیلی بد بودی به بو و گیاه داشت. هوای حسینخاصّ 

 عبدالحسین ناشری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1627072144_orig.jpg
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روف جا معاو در همه ادب و تربیت خاصّار بار تقدیس، دریای معرفت و بسیولی جوه ،اندام داشتالغر

 بود. 

یف رش ۀاز خانواد ،دارباف، خانهبنیه و باکالس، مظلوم، قالیبا دختری شایسته و قوی 13۱2در سال 

یلی شیرین و فرهاد، لمانند ازدواج نمود. واقعاً  (شهید مازگانی ۀنو)ادیبی  مازگان کاشان به نام طلعت

های بای را آغاز کردند. خداوند به آنها سه درّ گرانعاشق صادق بودند و زندگی سادهرغ و مجنون یا دو م

مین فرزند دوّ  استعداد به نام پیام،، پسری قدبلند، هیکلی و واقعاً بالین فرزندنایاب عنایت نمود. اوّ 

ۀ ازدواج این ثمر شاه دختران بود. این فرزندان ،پونه ،مین فرزندو سوّ ، به نام پیمانلیطراز اوّهم

 گردد.در آخر مرقوم می اوالد د. شرح حالها و منجذبان جمال اقدس ابهی هستنباطنپاک

ای قسطی خرید و مجبور بود از کار اخراج گردید و خانه ااحبّ عبدالحسین در اوایل انقالب مانند همۀ

انصاف بار حمل الق خوب و ساعت کار کند. از صبح تا شب با اخ 12 تا 14با وانت پیکان روزی 

د کرد. اگر مشاهده مینموشاکر پروردگار بود و همه را به صبر و استقامت و امتحان دعوت می .کردمی

رفت و همه را به آرامش و تر بود، میی از خود بزرگترین کدورتی در بین اقوام و فامیل حتّ کوچک

 نمود. صلح و دوستی دعوت می

آرام  بنابراین آرام ،کرد. قلب او دارای باطری بودولی قلبش کار می نالیدسالگی می 34از نظر قلبی از 

نمود. پسرهای بانمک و باهوش و نابغه او و دختر گل او همیشه ود و ساده زندگی میکرد. ساده بکار می

و  کردیم. خانمش بسیار وفادارپدر و مادر را می ۀکه دستمان خالی بود، مالحظبا این :کنندتعریف می

 داد. خوار او بود و با خنده و شادی به او روحیّه میها غمتمام مریضیدر 

 آمدم،که به خانه میشب یک ان لنگ بودیم. توم 14شاید برای زمانی  :تعریف کرد ،پیام، پسر بزرگ او

 بود. خوشحال آمدم و به پدرمدر آن نایلون پر از پول  و چیزهای دیگر،شلواری  نایلونی پیدا کردم که

 ،بگذاریم باید برویم و سرجایش ،آن را جا گذاشته است کسی حتماً :این را پیدا کردم. پدرم گفت :گفتم

ناراحت شدم.  ها خورد ول به پولچشمم اوّ ،ه بودمگردد. چون بچّاش میچون صاحبش دنبال گمشده
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پیدا  حبش همجایش گذاشتیم و صا مال خود اوست. رفتیم و آن را سر ،کس پسرم مال هر :پدرم گفت

 ادب و ایمان را از والدینکار و درس و ، پشتملین درس درستی بود که پدر به بنده داد و دوّشد. این اوّ

گشت. آمدیم، پلیس راه ماشین را میچون پدرم بسیار الغر بود هر زمان از کاشان یا شهرستان میآموختم. 

 :زمینی عقب ماشین بود و پلیس راه به پدرم گفتاز مازگان منزل پدربزرگ آلو و گردو و بادام و سیب 

مازگان کاشان از منزل پدرزن ما از  ،آقای پلیس :عقب ماشین چه چیزی دارید؟ پدرم با صداقت گفت

طفاً ل :یم و عقب ماشین مقداری گردو و بادام و مقداری آلو و سیب زمینی است. پلیس گفتمی آی

پدرم مریض االحوال که بود، ماشین پیکان وانت  رم خندید.راهتان را بگیرید و بروید و به صداقت پد

دار شوم و یک وانت مزدا برای شود من پولروزی می ،ای خدا :گفتاو هم همیشه خراب بود. می

  هایم بخرم؟هخودم و بچّ

انه زسوخانمش دل دست و پنجه نرم کرد و شکایتی ننمود. سال با مریضی 1۵ ،این پدر مهربان و مؤمن

سواد اگل ب ۀسه دست ،بافی و قناعتنمود و با قالیداری میو مراقبت و مواظبت، آبروداری و خانهاز ا

ست ق است، بیش از پنجاه مهندس زیردمهندس برق صنعتی و بسیار موفّ داد. پیام، بهاییتحویل جامعه 

دمت خو بسیار به وطن و فامیل  ی زیادی را ایشان راه انداختههای صنعتاند. ماشیناین جوان دوره دیده

خرد. پرسنلش وانت مزدا مییک از برای هر  ، اوداشت 1۱44آرزوی وانت مزدا  کند. اگر روزی پدرشمی

ای خودش را فراموش نکرده است. هم ذرّهاو پنجاه کارمند و کارگر دارد که همه از او راضی هستند و 

شادهایی هایش چه شاخ شمیّد عبدالله که ببیند نوهکجاست سثروتمند مالی و هم ثروتمند معنوی است. 

 شدند و چه ارج و قربی دارند.

و فرزند آنها آدرین عزیز است. این جوان برومند  ، آرزو موهبتی ازدواج نمودخود ۀپیام با دخترخال

 قهای موفّاست که او و فامیل ایاش کاشتهپاک پدرش و زحمات و خدمات اجدادیمعتقد است روح 

مه ه با حسن سلوک و اخالق وستان بیکار را به کار گماشته،کنند. این جوان تمام فامیل و درو میاو د
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 خادمی جان بر بین کارکنان معروف و مشهور است. حسن اخالق و ایمان دررا راضی نگه داشته و به 

 خانواده و مادرش او را حفظ کند. گذشت است و خدا برایکف و با

و  و به امانت قو در پخش لوازم و خرید و فروش بسیار موفّ سارا ازدواج نموده مین پسر، پیمان، بادوّ

درستی و صداقت مشهور عام و خاص است. بین این دو برادر و خواهر و مادر وحدتی محکم 

 پابرجاست. 

از را  و هیکل که کامالً قدّاست دختری تنومند و قوی، باصفا و خانمی شایسته  ،پونه ،مین اوالدسوّ

. ند داشتبل و آقا عبدالحسین قدّبود هیکلی درشت و زیبا و نورانی  والدین به ارث برده است. طلعت

مان، ایکس بعد از خود اوالد باادب، با از هر نظر یادگار آنها هستند. هر که این عزیزانحال باید دید 

لتی های دوکه از دانشگاهبا این گز نمرده است. پونهباگذشت و مهربان به جای بگذارد، او هر ال،فعّ

تند ی برای دیگران هسان هر کدام الگویهای این دورمحروم بوده، فوق لیسانس گرفته است. این نابغه

از هوشش استفاده کرد و منتظر عنایت و فضل الهی  ل به خدا داشت،توکّ ،توان قانع و شاکر بودکه می

 بود.

نهایت  در ، اورفتمی اشخانه شری به بیمارستان یاکس برای مالقات عبدالحسین نا بارها و بارها هر

با همه خوب باشید و دستورات  :گفتداد. میت میادب و وقار درس شکر و استقامت و وحدت و محبّ

او معتقدند این استقامت و  ای ما بسیار مهربان است. اوالدموالی ما و خد را مو به مو اجرا کنید، حقّ

ق هستیم و خوشحال و امیدواریم که که ما بسیار موفّ والدین و اجداد ما بودهسخ از ایمان ثابت و را

 متحان الهی روسفید بیرون بیاییم.شامل حالمان باشد و تا آخر الحیات از ا بتوانیم رضای حقّ

ها ۀ ناشریگیری آموخت. خوشحالیم در خانوادولی علم ماهی ،پدرمان به ما ماهی نداد :معتقدند اوالد

ها اند و همگی مؤمن، سالم و باعث افتخار جاسبیصد نفر در ایران و خارجکه بیش از یکهستیم 

 در بین آنها نیست. این درسی یخطا و انحراف اند ومتعالی ،هستند و چه از نظر مالی و چه از نظر ایمانی

هد. ددین میین و اجرای کامل احکام یای باهوش و معتقد به اصل دین و آهاست که روزگار به انسان
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ر بردار بود، تاج افتخار بسه را به یقین کامل مطیع و فرمانهرکس خوب خدا را شناخت و طلعات مقدّ

آسمانی رزق و روزی برایشان  ، مالئکۀسر اوست. هرکس در بیت او صدای دعا و مناجات بلند باشد

 د.نکننسل بعد درو می چه بکاری خود و آخرت است، هر ۀآورد. این دنیای فانی مزرعبه ارمغان می

مهربان و خانواده دوست بود و از این والدین نمونه یاد  اید مانند عبدالحسین مؤمن، خالص،پس ب

روز  هب روز ت، صداقت، درستی، وحدت و ایمان حاکم باشد، اوالدای که صمیمیّ گرفت که در خانواده

های درخشان هر یک ستاره شوند.ق میحد و موفّ متّ کنند و مانند پیمان، پیام و پونهتعالی پیدا می ی وترقّ 

 امر جمال مبارکند.

سنگین  ۀغیور روحت شاد. عبدالحسین عزیز روحت شاد. نسل ناشری زنده باشید که وظیف سیّد عبداللهِ

به دوش شما است و شما باید به عالم و اهل عالم ثابت کرده و بکنید که باید ایمان کامل داشت و 

رت د. حضرد و خوب در تعلیم و تربیت آنها کوشیپرور بار نیاولوس و تن ابتدا دردانه،ها را از هبچّ

علیم و تت بار بیاورید که بدانند هر کاری زحمت دارد و در را با مشقّ  اند گاهی اوالدبهاء فرمودهعبدال

 شویم.همان می ،گی هرچه یاد بگیریمید. از بچّتربیت آنها سعی بلیغ نمای

 نشود خشک جز به آتش راست        آنچه خواهی پیچ چوب تر را هر

وقتی  ولی ،شود آنها را بار آوردها از کودکی مانند ترکه یا درخت نازکی هستند که به هر شکل میهبچّ

پدر  ،دیگر ۀمادر و کفّ ۀیک کفّ ،ه داردشود کرد. ترازو دو کفّ، دیگر کاری نمیندکلفت و قوی شد

. فرما استاست. هر دو اگر در خانواده آرامش برقرار کنند، حرفشان یکی باشد، همیشه شادی حکم

یدزاده شیر خورده بود که شه از پستان مادری وی مساوی هستند. طلعتالگوی تراز عبدالحسین و طلعت

قرار داشت و هنوز  سدریای نجابت و ایمان بودند و منزلشان در مازگان در کنار حظیرةالقد بود. آنها

 ۀهایش و برادران او خادمینی جان برکف در خدمت مهمانان بودند که از همش، خالههم هست. مادر

خوب  نمودند. طلعتآمدند و آنها عاشقانه خدمت میروستاهای اطراف و شهرها به جلسات امری می
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 سب کجا و مازگان کجا؟شده بود. جا نشین بزرگهای دلو با دعا و مناجات و صوت آموزش دیده

 برسند. جکه این زوج زندگی را از صفر شروع کنند و به او بودالهی  ۀاین حکمت بالغ

به ملکوت ابهی صعود  1366ناشری در اثر مریضی قلبی در سال  که عبدالحسین تقدیر الهی چنین بود

د است امی ث افتخار بود.گرفتند که باعای برای او خانمش جلسات و مراسم آبرومندانه و نماید. اوالد

وج بلندی و افتخار برسند. اوالد پدر را و همسرش باشد که به ا روح ملکوتی او چنان شفیع راه اوالد

مادر  :گویندمی و بسیار جای خوشحالی است. آنهانامند ۀ زمان میزمان و مادرشان را طاهر اسطورۀ

ات اگر هر چقدر به نام پدر خیرات و مبرّ ، کم است وتاج سر ما است و هم وزن او اگر طال بریزیم

 کم است.باز  ،بدهیم
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 عبدالله فروغی و ملوک مرغچی

 

بر اکای بسیار مؤمن چشم به جهان گشود. نام پدرش علیشمسی در خانواده 1211عبدالله فروغی در سال 

را خوب  رحمانیآداب و  . بسیار خوب تربیت شدترین پسر خانواده بودکوچک و مادرش سکینه بود. او

 داری مشغول شد.و به کمک پدر به کشاورزی و مزرعه را خواندشش کالس در جاسب . گرفتفرا

 رفت، فرمانده، او را در شهربانیکه دو سال به خدمت سربازی  زمانیجوانی بسیار ساده و درست بود و 

ی او همیشه در ادارات یا شهربان گشت.شناس یفهب و وظمرتّ  م،پاسبانی منظّعبدالله  نمود واستخدام 

 1334ل و در ساشانس و وارسته بود گرفت. انسانی خوشمورد تشویق قرار می نمود،که انجام وظیفه می

 (یهمرض)و مادرش  بهایی شعور به نام ملوک مرغچی که پدرشبا خانمی نمونه، مهربان، باکالس و با

 ازدواج کرد.قربانی های جاسب بود،  ۀاز طایف

که به خاطر بل ،دکنبه خاطر پول خیاطی نمی هست کهاط بسیار قابلی بوده و و خیّبسیار هنرمند  کملو

وقار ت و باشخصیّ ، با خانمی بافروغی پلیسی بانظم و ترتیب دهد.مت این کار شایسته را انجام میخد

 ای به آنها عنایت فرموده است.خداوند اوالدی شایسته شود؟باید دید چه می

سه  وردی(امفرزند علی اسماعیلی و خانم ام)مهین اسماعیلی  ، سعید است که با همسرشلین اوالداوّ

 شرهمس مین اوالد، مسعود،ها هستند. دوّ های فرهاد، پیام و شادی دارند که همگی از بهتریناوالد به نام

ی نیلوفر، فلورا و مرجان هاکه دارای سه اوالد به نام ( استخواهر شوهر پریوش امینی)ای فروزنده ارده

مین اوالد، ند. سوّ اان در جوار مادر قائم به خدمت و از مقرّبان درگاه الهیهستند. این عزیزان در ایر

فعالً در آمریکا سکونت دارند و دارای دو  ( است کهاقیرزّ )دختر پروینفریبا خداداد  منصور، همسرش

ه د بدارای سه اوال ه،روحیّ ،ند. چهارمین اوالدنازنین های کوروش و کیارش هستند که بسیارپسر به نام

 ، شهره،. پنجمین اوالداندهمدم و یاور مادر و عزیز همه در ایران است کههومن و حامد  های هدیه،نام
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های تینا، فراز و سامی دارند و سه اوالد به نام و است (زمانی ۀخواهرزاد)اری ین غفّعالءالدّ  شهمسر

 هستند. در کانادا مقیم 

کنند و خمیر آنها مانند خورشید نورافشانی می ،هرکجا باشند ،این عزیزان چه در ایران و چه در خارج

ت تمام اوقا ، زیرازنندل را میحرف اوّ ،ات اخالقیشده است. از نظر ایمانی و خصوصیّ  درست تربیت

ن و اجتماع ای والدیبهترین سرمایه براین فرزندان وقف تعلیم و تربیت اوالد شده است و  شانپدر و مادر

بشر مخصوصاً نسب به والدین و فامیل و اجتماع  یرسم وفا و خدمت به ابنا هستند. پاکی، صداقت،

 زندگی آنها است.  ۀسرلوح

رفت و وقت استراحت و کش، غیور و باادب بود. روزهایی که سرکار نمیآقای فروغی مردی زحمت

یا  رد.کبا عشق کار می آمد وسازی داشت، مینتنالله مهاجر که کار آتتفریح او بود، به خدمت هدای

نمود. هم کمک نصب میهای خریداران ر بام خانهساخت و یا آنتن فروخته شده را بآنتن می

اش و هم کمک زندگی خودش بود. از شمیرانات آمد و در خیابان هاشمی منزل خرید و خواهرزاده

مدالله خوب شد ماشاءالله وجدانی بودند. وضع مالی او الح هایش شاگرد درس اخالقهتعدادی از بچّ

و  تمحبّ  ۀاو خان ۀاوالد داد. خان ای چهار طبقه درست نمود و هر طبقه را به یکی ازو در اکباتان خانه

د رشوهر ماننهای بسیار خوب دارد که با مادحاد پابرجاست. عروسصفا بود و هنوز هم این وحدت و اتّ

نظیر است. خاک جاسب آباد باشد با این دختران اهل زندگی ای بیفرشته مادر و فرزند هستند. ملوک

 است.کم  ،در شأن و منزلت این خانمو سازگار که دارد و هر خوبی که نام ببریم 

 وا باعث ناراحتی اامّ ،سازی نمودندپاک بهاییهای ا اوایل انقالب مانند تمام ارتشیآقای فروغی ر

و  اوختانه بعد از چند سال حقوق ب. خوشرا انجام داد و زندگی خوبی داشتنگردید و کار دیگری 

 در وو شادی این خانواده گردید. ا باعث خوشحالی هایش به او دادند کهماندهرا با عقب شهمکاران

به خاک جاوید سالگی جهان را بدرود گفت. در آرامگاه ابدی خود در گلستان  14در  1366ماه دی

ایش ای برجلسات آبرومندانههایش خانم و بچّهسپرده شد و روح ملکوتی او به عالم باال پرواز نمود. 
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آشنایان و همسایگان و نزدیک به صد نفر مسلمان در مراسم او شرکت  برگزار نمودند. فامیل و دوستان و

ن عزیز و کارهای خیر او صحبت نمودند. آقای فروغی یار و اغیار کردند و همه از خوبی و حسنات ای

شود. بعد از صعود او خانمش ت خارها گل میاز محبّ :گفتبا همه مهربان بود و می ،شناختنمی

ای بنده پیش حقّ من  :گفتدارد. خدابیامرز میاش را زنده نگه میو یاد و خاطرهگیرد حقوق او را می

  ویدم.دبه عشق حقّ کشیدم، به جز مهر و صفا چیزی ندیدم و یک عمر  راه حقّ  روسفیدم و اگر زجری در

میشه هت کردم. ده دقیقه نه رشوه گرفتم و نه کسی را اذیّ ،م: در طول خدمتکردآقای فروغی تعریف می

ی نمایاش راه: پلیس وظیفهگفتممی ،کردر میکس تشکّ هر کردم،ی مینمایودتر سرکار بودم و همه را راهز

نامه یق: چندین مرتبه تشوگفتپرستی و حفظ مال و ناموس مردم است. میۀ ما وطنوظیف ت است،و محبّ 

 گرفتم. 

 هایش را حفظ فرماید.و نوه الداو ،بسیار خوبی بود و خداوند خانمش حالش که مرده ب خوشا
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 طاهره ناشری و ناصر شریفی

 

در کروگان جاسب به دنیا آمد.  134۵طاهره، دوّمین اوالد دختر سیّد عبدالله و قمر است که در سال 

مان حسین بود که خودش اییی الله نوشته شد، از طایفۀ کربالفضلکه در شرح حال رش، قمر، چنانماد

آورد و چهار اوالد مؤمن، سلیم و فعّال تحویل اجتماع داد. 

پدرش نام طاهره را بر روی او گذاشت و این خانم مظلوم، 

داری قابل و باف و خانهواقعاً طاهرۀ جاسب بود. قالی

ی با ناصر شریف بردار پدر و مادر بود.همیشه مطیع و فرمان

آباد کروس بودند، ازدواج حسینکه هر دو از مهاجرین 

نمود. پس از ازدواج با همسر به طهران آمدند و در خیابان 

شاه سابق ساکن گشتند. پدر بزرگوارش وقتی مریض شد، به منزل طاهره آمد و آنها کامالً از او باغ

د و این دختر کر تبردند که متأسّفانه ایشان فومراقبت کردند و بعد او را به بیمارستان میثاقیّه در طهران 

خورد که پدرم جلوی چشمانم از این عالم رفت. طاهره با شوهرش بسیار مهربان، باوفا همیشه غصّه می

گفت: ها میخانم ۀکش است و به همهرم بسیار زحمتگفت: بیچاره شووفادار و صادق بود و همیشه می

 .قدر شوهرهایتان را بدانید

  

 فی به قلم نسرین شریفی:شرح حال طاهره ناشری و ناصر شری

ازدواج  133۵در تاریخ سی آذرماه دو، ن یو ا 1311ناصرشریفی متولد  بود و134۵د متولّ ،طاهره ناشری

دو عزیز مومن به  هر. ندامر مبارک که همگی در ظلّ استحاصل این ازدواج دو دختر و دو پسر . کردند

 .الهی بودند ک به تعالیمو در تمام مراحل زندگی متمسّ دیانت بهایی

 ناصر شریفی و طاهره ناشری          

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/309939492_orig.jpg
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ت ها خدم، با وجود سالبهاییک به دیانت سال پیش، به دلیل تمسّ  41که  بود افرادی جزو ناصر شریفی

 شماریت سواد، تعداد بیاز نوجوانی با وجود قلّ  طاهره .نشین شدو خانه سازی گردیدهصادقانه، پاک

های بسیاری از خواب واتمام آنها را به خاطر داشت.  که تا آخرین مراحل حیات، مناجات از حفظ بود

 :گرددکه دوفقره از آنها، ذکر می بود سه دیدهطلعات مقدّ

که حضرت عبدالبهاء به منزل پدری ایشان نزول اجالل فرمودند و بر  مشاهده کرد یادر عالم رؤ شبی

 ،طاهره امر کردند: ه طاهرهخود ب جالس شدند و با لحن شیرین ،ای که کنار اطاق بودصندوقچه روی

 نمود. المشفق الکریم را زیارت مناجات  هو ان و طاهرهمناجات بخو

 ۀغصّ و شب با هایی شنیدهحرف اطرافیان رشدن، ازخیر در بارداتأ زمانی دیگر، پس از ازدواج به دلیل

. وقتی دفائز ش ت ایشانخدم و ددیعزیز امرالله را  در عالم رؤیا، حضرت ولیّ  رفته بود.فراوان به خواب 

با دست مبارک چراغ بعد و  روشن است فرمودند: چراغ طاهرهند، دیدامرالله ایشان را  حضرت ولیّ

که  دکراطمینان پیدا  صادقه، طاهره یایرؤ بعداز این. ند، روشن نموداطاق بود ۀگردسوزی را که گوش

  .صاحب فرزند خواهند شد

 که همگی در ظلّ  ود فرزندان اعزیز امرالله روشن نمودند، با تولّ لله چراغی را که حضرت ولیّ  الحمد

با این امید که در عوالم بعد نیز این چراغ روشن بماند و . ر ماندد، برای همیشه منوّهستنمبارک  امر

 .ت و خادم هر آشنا و بیگانه شودبامحبّ  کش،سبب روشنایی رخ این مادر و پدر زحمت

صعود  به ملکوت ابهی 1311شریفی در تاریخ دوازدهم مهرماه  و آقای 1361 اسفند 11 در تاریخ طاهره

 نمود.

 هُواللّه

از گناه و خطا پاک و مُقدّس  ای غُفران غوطه ده وین بندۀ درگاه را در دریای پروردگار، پدر و مادرِ ا

خشندۀ ی بتوی ،ی غفورآمرزنده و توی ین نما و غُفران و آمرزش ارزان کن. تویایعفو و بخشش شا نما.

طا تِ خد در ظلمم و هر چنیدِ تو دارید به وَعد و نَویم ولی امیکارضِ موفور. ای آمرزگار، هر چند گُنَهیف
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به آنچه سزاوارِ درگاه است معامله کن و هر چه  م.یتوجّه به صبحِ عطا داشته و دارولکن  ،میمبتالی

 .ی بخشندۀ هر قُصورو توی عَفوّ  ی، تویی غفوران فرما. توییگانِ بارگاه است شایشا

 ع ع
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 سیّد عبدالله ناشری

 

. از مؤمنین به نام جاسب بود ،سیّد حبیب شمسی در قریۀ کروگان به دنیا آمد. پدرش، 12۱6او در سال 

سیّد حبیب است و دو طرف  ۀای به نام کوچۀ پایین کوچهمحلّ

 . ق به او بودکوچه شمال و جنوب متعلّ

یّد س می، دوّلی سیّد جواداوّ د حبیب سه اوالد پسر داشت:سیّ

ان قدیم فامیلی در دهات . در زمد عباسسیّ میعبدالله و سوّ

 خواندند. مثالً سیّد عبداللهمی پدرش را به نام یو هر کس نبود

 بردند. زدند یا نام مید حبیب صدا میسیّ را به نام سیّد عبداللهِ

ها فامیلیالت کردند و مأمور سجّانتخاب میکه فامیل  زمانی

 ه اولذا ب گفت: بنده اوالد ارشدم،، سیّد جواد کردثبت میرا 

 که ناشر نفحات الله ورا . سیّد عبدالله دادندارشدی  فامیلی

فتند، گکرد و همه به او سیّد مید عباس که کاشان در دکان حلوایی کار میناشری و سیّ باسواد بود،

 1348ه در جاسب تا سال . البتّگرفتهاشمی به همین خاطر فامیلی  د هاشمی هستم وسیّ گفت:

 دها، کم و زیاد است.سال تولّاز  ای نبود و ثبت بعضیشناسنامه

ی برخوردار بود. ایمان راسخ و فکر باز داشت و مردی و ذکاوت خاصّ سیّد عبدالله ناشری از هوش 

. ه دست او بودنمود و زمام امور زندگانی خانواده بداری و دام در جوانی کشاورزی .نظیر و دلیر بودبی

و  ردکازدواج  (های معروف و مشهور جاسبی حسین از طایفه اسماعیلیکربالی دختر)قمر  ابتدا با

ال فعّ وسلیم  الله شد که هر کدام شایسته، مؤمن،های لطفیه، طاهره، اقدس و فضلاوالد به نام ۱صاحب 

 ند. ت و صداقت معروف بودمکان به انسانیّ  در هر زمان و و

 سیّد عبدالله ناشری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1601908554_orig.jpg
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را که دین  بهاییدین  و آگاهی بر همه ادیان الهی داشت.آقای ناشری خوب خداوند را شناخته بود 

و الواح و احکام و آثار  و جناب فردوسی و مرحوم پدرش شناخت نزد آغالمرضا نوینی در جاسب بود،

ف ی طررویبا خوش ،نمودالی میکس از او سؤ هر کرد.میجات او با قلبی پاک دعا و من را حفظ نمود

کس عاشق جمال مبارک باشد  هر :فرمودداد. مینمود و هرگز غم به خود راه نمیمقابل را مجاب می

ت ی گاه نور الهی اسو به تعالیم او عمل نماید، غم در دل نخواهد داشت و قلب او مانند آئینه فقط تجلّ 

ی نشیب و فرازهای بسیاری پیش کند. در زندگی جناب ناشررمست و شاد میانسان را س ،حق و حبِّ

 .با بادی نلرزیدولی او کوه مقاومی بود که هرگز  آمد،

مردی  دید که برای او،و همسرش را صادق و مهربان  کرد، وقتی با او ازدواج مهربانشهمسر  قمر،

 ددیاست و هر روز با چشم خود میان وف و مهربؤبا اوالد و فامیل خود و همسرش ر و استفداکار 

بنابراین به میل خودش خواند، کند و دعا و مناجات و نماز میب خدا را یاد میمرتّ  که سیّد عبدالله

  1نمود.فامیل و خواهر و برادرهایش اعالم  ۀآورد و به همایمان 

 هم ازدواج و مسلمان با بهاییکردند و در زمان قدیم تمامی اهالی جاسب با صلح و صفا زندگی می

ه که اوالد ب ی زمانیدند. هر کس در ایمان خود مختار بود و هیچ زور و فشاری در کار نبود. حتّ نمومی

ران ۀ این خواهاختیار کنند. اخالق حسن ،خواهندند، مختار بودند که هر دینی را مییدرسبلوغ می سنّ 

)برادر آن  ی حسینکربالی اسِ که عبّالله باعث شد د عبدسیّ ۀمحبّت خالصانمظلوم، همراه با کفایت و 

 ،شودمی بهاییکسی که  گفتند:هستم. به او  بهاییخواهران، من هم  :گویددو خواهر( ایمان آورد و ب

بنده ثابت و راسخ خواهم بود و فامیل خود  گفت: ید در امر ثابت باشد و دستورات حقّ را اجرا کند.با

حسین در یی کربال اسِعطاءالله ثابتی است. عبّ اآلن پسر او. گذاشتثابتی نیز به جای اسماعیلی، را 

                                                           
و زنی بسیار زیبا و جوان و کدبانرا که بیوه به حدّی قمر از همسر و زندگی خود راضی بود که خواهر خود، نرگس. 1

هم  و سّید عباس کردند و ثمره ازدواج نرگسبود، برای برادرشوهرش )سیّد عبّاس( خواستگاری نمود که ازدواج 
 الله و آغابگم بود و آغابگم همسر مسیّب یزدانی شد.های سّید حبیبدو اوالد به نام
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یار آدم . بسدیکشی بعد از چند سال خود را کنار ول ،کردریخت و خدمت میی میجلسات ضیافت چای

نظیر و مثیل بودند و تا آخرالحیات اوالد خوبی تربیت و قمر کدبانوهای بی خوب و امینی بود. نرگس

 ا همسران خود مهربان و وفادار بودند.کردند و ب

سکته کرد و پاهایش لَمس  قمر که این طایفه کمی عمرشان کوتاه باشد.د حکمت الهی چنین ش

زمانی که قمر مریض بود، جناب ناشری مجبوراً جهت مداوا امالک بسیاری را فروخت  .حسّ( شد)بی

ب به ملکوت ابهی صعود نمود و طبق آیین و خرج او کرد، امّا معالجات اثر نبحشید و همسرش در جاس

را به  ملکهساله به نام  1۵سید عبدالله از جوشقان کاشان دختری  ،بعد از او به خاک سپرده شد. بهایی

ی با هیکل ،داردار، مردمکش، مهربان، خانهریا، زحمتای بیکرد. این خانم واقعاً ملکههمسری انتخاب 

سرشت بود و چراغ منزل سیّد عبدالله را روشن نمود. خداوند اصیل و پاک ایبرازنده و زیبا از خانواده

هر یکی از دیگری بهتر  اوالد و 13 فرزندان قمردختر، عنایت فرمود که با  3پسر و  ۱، اوالد 1به او 

 ن،دالحسید میثاق، عبالله، سیّد انور، سیّد اشرف )معتمد(، سیّد شمسسیّ :عبارتند از ملکه بودند. اوالد

 وجیهه. ء، باهره، ملیحه وناث

که خدا رزّاق است و روزی همه را واقف بود  های کروگان وله از نظر اوالد جزء ثروتمندترینسیّد عبدال

دهد. این خانواده هدفشان خوب اوالد تربیت کردن بود. یک عمر عامل به اجرای احکام الهی و می

یمان آورد و با ا بهاییدیانت  دو سال بعد از ازدواج به لکهبا زبان بسیار ساده بودند. م تبلیغ امر مبارک

 همسر خود و فرزندان در نهایت مهربانی روزگار سپری نمود. 

ای به خلق س روحانی جاسب بود و خدمات و زحمات ارزندهآقای ناشری از جوانی عضو محفل مقدّ

 ق جاسب شد که نسلکلّ خل ترین خدمت بهو کاری که بزرگ قدمنمود. در کارهای خیر پیشجاسب 

 یّد عبدالله به کاشان رفت ودانست و سبافی میقالی بافی بود. ملکه، قالیدانندجدید اصالً نمی

بافی را قالیاناً و مسلمان جاسب مجّ بهاییبه دخترهای خودش و خانمش دوانی یاد گرفت و چلّه

 تردخ ،ماهرخ ،آن ه دیگران یاد داد. نمونۀبافی یاد گرفت و بتند. از هر خانواده یک دختر قالیآموخ
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ه در وسقونقان ب . ملیحهها یاد دادبه وارانیچون همسرش وارانی بود، بافی یاد گرفت و آقاولی قالی

. واقعاً گزار بودالله مهاجر بنیانه را سیفلیّاوّ ۀبافی و سرمایه اصل قالیها یاد داد و البتّیوسقونقان

  اهالی بود. خدا همه را رحمت کند. ۀان محبّت به همان آن زمان هدفشبهایی

ران و دخت :گفتمی بهاییفکری بود که به مسلمان و روشن انجناب ناشری یکی از ممتازترین مرد

ها را هکنند زمانی معلّمی که بچّ د و خودشان یاد بگیرند. تعریف میدرس بخواننتا پسران را بگذارید 

ختر به . پدر دکردکردند، دختر مسلمانی را فلک شاگردان را فلک میکرد و به قول معروف تنبیه می

زی نیست؟ این آبروری ؟ندبفرست تا مدرسه او را فلک کن دخترم را گفتی به مدرسه گفت:آقای ناشری 

 محفل به مدرسه رفت و معلّم را سرزنش شد و فردا صبح با چند نفر از اعضایآقای ناشری ناراحت 

رگز ه دشت و کالم نافذ او باعث هرگز چنین کار زشتی نکند. ابهّدیگر  گرفتند تانمود و از او قول 

حیح شما تعلیم و تعلم و ادب و پرورش دادن افکار ص ۀوظیف گفته بود:به معلّمین  دختری تنبیه نشود.

کر در مورد معلّم چه ف یک عمرآن دختر  در فلک بگذارید و او را بزنید، پای دختری راکه نه این ،است

 خواهد کرد؟

درخت انجیر اصالً نبود و او از کاشان آورد . در جاسب ات او در جاسب فراوان بودکارهای خیر و خدم

آخرین منزل  ۀ مهر و وفا و صفا واو، خان ۀ. خانو در باغچۀ منزل خود کاشت و به دیگران هم یاد داد

دشت و دمن و سبز و درخت  ،تمام ،او جات. بعد از خانۀاز میوهسیار زیبا و مملوّ ای ب، با باغچهده بود

 بود. 

 ،ای الهی باید هنگام ازدواجاحبّ فرمودند:امرالله  حضرت ولیّ ،موالی عزیز 132۱که در سال  در زمانی

جرا گردد و ا بهاییباید هر دو عقد طبق دستور دین  ،نمایند و اگر یک طرف مسلمان باشدبعقد بیانی 

ال تجاوز ننماید. واحد ط ۵واحد نقره و در شهرها از یک واحد تا  ۵دهات از یک واحد تا مهر در 

مسیّب ی، اعالی جمالی با ملکی د رضاهای سیّ زوج جوان به نام ۱ ، در جاسباالمر دستور ایشانحسب

 زدانییالله هاشمی با بشری اعالیی و عبدالله امجدی با اقدس یب، سیّد حبیزدانی با آغابگم هاشمی
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که  دکردنای دیگر شکایت به دولت وقت گو و عدّهحقّ  ،اس فخرسیّد عبّ کردند.در همان سال ازدواج 

ا را با مأمور ب دیگر شش نفربه جز عبدالله امجدی و همسرش،  .محفل آنها را عقد بیانی کرده است

 . به دادگاه بروندو ند که از دلیجان به قم دبراالغ و پای پیاده به دلیجان 

سوار االغ و مردها  هاو خانم کرده الله، آقای ناشری، چند االغ تهیّتمحبّ  ۀشیرمرد بیش در همان زمان

های سیّد که سیّد حبیب و آغابگم برادرزاده. ناگفته نماند نددیگرده سوی دلیجان رهسپار پای پیاده ب

 ،د. آقای ناشری پسر نوجوانشودناو به امر جمال مبارک ایمان آورده ب ۀوسیله عبدالله بودند که ب

به  (یب یزدانمادر مسیّ)برد که االغ ها را به جاسب برگرداند. حلیمه الله را همراه خود به دلیجان فضل

از سر  د که اگر یک موکراشی مید و به سیّد عبدالله فحّاافتب تا خود دلیجان و قم به راه دنبال مسیّ

ایم، داد که ما جنایت که نکردهه میبه همه روحیّ آقای ناشریها خواهم کرد! ، چههای ما کم شودۀبچّ

بین درگاه درخشانی خواهند داشت و جزء مقرّ ۀبخت آیندهای خوشعقد امری انجام شده و این زوج

ه هم جادّ نمود،گونه هم شد. از دلیجان کامیونی آنها را عقب ماشین خود سوار ینمه الهی هستند.

نها آ اش نکند وکه پلیس جریمه کرداز بود. چند کیلومتری قم آنها را پیاده اندخاکی و مملو از دست

راه  ها. آنند. بسیار شیرین است بال و صدمات در راه حقّنه پای پیاده به سمت قم رهسپار شدعاشقا

 صداقت و پایداری را طی نمودند و در جوانی به جای ماه عسل به زندان رفتند.

اند مپشت درب زندان  به زندان رفتند و حلیمهه دادگاه و سپس چند روزی این عزیزان ب ،کالم ۀخالص

از قم  ،الله علیهرحمت ناشری، . سیّد عبداللهرفتبرادرش که در قم سکنی داشت، میو گاهی به منزل 

 اعث آزادی و تشویق آنهاب ی(هفت برادران قم)ی کاری جناب مینوینمایی و همبه راهرفت و به طهران 

ا تاید و زاد و رود شما یدهه داد و گفت: این شیران دلیر را شما زایو به مادران این عزیزان روحیّد یگرد

 ،د بود. آقا عبدالله امجدی چون پدرش کدخدای ده و مسلمان بودنها خواهافتخار جامعه و جاسبیابد 

خانمش و  ۀه به وسیلهای دور آقا عبداللبا همسرش از زندان معاف شدند و در ده ماندند. در زمان

 ایمان آورد و بسیار مرد نازنینی بود. ()وجیههمادرش 
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ب امرالله محبو . حضرت ولیّگرفتسرنوشت سیّد عبدالله ناشری شکل دیگری به خود  ،از این قسمت

ند که به اطراف و اکناف و شهرهای مختلف به مهاجرت بروند و با بیان خود و نمودرا دعوت  ااحبّ

، سالور و ساوه ۀد و با خانواده به طهران جادّ کرالغ امر نمایند. آقای ناشری ترک دیار اعمال خود اب

  نمود.و با بیان شیوا و رسای خود ابالغ امر رفت آباد خادم

ه ک د. زمانییگردکاری و کار کشاورزی او نمونه بود که باعث تشویق دیگران میجا درختدر همه

ی ، منطقه ای بکر که کسی نامۀ ایوانکی را خریداری کرددر منطقآباد کروس دعلی وثیقی حسینمحمّ

ند و در دو ن سامان رفتفاق شکرالله شریفی به آبه اتّاین مرد دوست داشتنی نشنیده بودند،  بهاییاز 

ن و در آ کاشتند. هزاران درخت انجیر و انار و سنجد و غیره کردند آباد کروس را احیازمستان حسین

 . گردیدس تشکیل شان محفل مقدّ سامان با اوالد

ت بسیار به آنها ها محبّ این خانواده ددار بیابان در آن منطقه بودند وها گوسفندر آن زمان هداوندی

یق و رفهم  ند و آنها راه بهتر زندگی کردن و اجتماعی بودن و خداپرستی را آموختند و همیشه بانمود

ساوه  ۀرد احترام آنها بودند. جناب ناشری وقتی در جادّ مو های ناشری و شریفیشفیق بودند و خانواده

جا ک تا آخر عمر هر ام کهه با موالی خود عهد و پیمان بستهبند گفت:، رفتدر آن زمان به مهاجرت 

 بروم و خدمت و تبلیغ کنم.  ،مهاجر الزم باشد

ایمان  ببینید عشق و گذاشت.ند پسری زیبا به او عنایت فرمود که نام او را میثاق ها خداودر همان سال

ی به او عدّه ا ،برود ۀ بکری بود،آباد کروس که نقطکند. وقتی ایشان خواست به حسینخالص چه می

ال عشق جم گفت:و گرمای سوزان و آب شور دارد. جناب ناشری است جا بیابان و صحرا آن گفتند:

ز او خیلی رفت، بعد ادر سالور به مهاجرت  ه وقتی اوشناسد. البتّارک بیابان و آب شور و شیرین نمیمب

کافی است. خالصه  بهایینفر  1در هر منطقه  آمدند و محبّت زیاد شد. او گفت:ها از جوشقانی

  د.مانمحفل یک  ۀو به انداز کردآباد کروس را آباد حسین
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ی و ساختمان بود که اصالً  درختبکری  ۀو منطق کیلومتر فاصله داشت 1آباد کروس باال که تا حسین

الله الله و شمسمیرزا احمد محمّدی )دامادش( و فضل، به کمک مالک و جا وجود نداشتآن

وار اغ انار و انجیر بدون دیدر دو زمستان تا شب عید چندین ب (اش)برادرزادهد حبیب و سیّ (شانپسر)

ت دو سال میوه ها در مدّد و درختفرمود و آب فراوان و خاک بهتر ش. خداوند کمک کردند احیا

 کردند. جا دیدن میاز آنآمدند و میاطراف  ه اززیبا و دیدنی شده بودند که هم ها. باغدادند

 آبادسیندر ح و با اوالد ساختها خانه به سبک جاسب با خشت و تیر چوبی میان باغ ،کوهی ۀروی تپّ

ایشان و وفور نعمت بر دادندو پرورش  خریدند. گوسفند و گاو را به وجود آوردمی و باال جاسب دوّپایین 

ها را درخت هاکه گوسفند گذاشتندها را با سنگ و گِل دیوار های بعد تمام باغدر سال شد.آماده 

ا جکس به آن آمد. هرانند قند به عمل میی مهایلی هندوانه و خربزهو ،د. آب آن سامان شور بودننخور

، باغات ه و شکم کوهگفت که در درّغیرتمند آفرین و احسنت میگرفت و به این مرد رفت، عکس میمی

 و همه چیز فراوان است.  پرورش دادهمرغ و خروس و گوسفند  زیبا و باصفا ساخته و

که  یسه اصالً نبود و تا ایوانکفانه مدرمانند پدر هر کدام به کاری مشغول بودند. متأسّ و اوالدش عاشق 

وجود نداشت. پسرها از نعمت درس محروم بودند و با موتور به  ایجاست مدرسهکیلومتری آن 1۵

تران و دخ که ولی نزد پدر سواد امری خوبی داشتند. زمانی ،رفتند تا کمی درس بخوانندایوانکی می

ولی  ،عبدالحسین و ثناءالله تحصیل کردند ، ملیحه، وجیهه،آباد و طهران رفتندپسران بزرگ او به قاسم

جا انجیر و توت آن ا خربزه، هندوانه، انار،آباد کروس باال بود. تمام فامیل و احبّسینۀ آنها، حعشق هم

 گردید. آباد رهسپار می، به سوی حسینکس ماشینی داشت ها هرکردند. جمعهرا میل می

مرد تاریخ جاسب مریض گردید این بزرگ 1338اوالد او یکی بعد از دیگری ازدواج نمودند و در سال 

آفرین نآمد و جان به جا ز بیمارستان به منزل دخترش طاهرهه به معالجه پرداخت و امیثاقیّ ۀمریضخانو در 

یل های نمونه تحومود که از خود چندین اوالد و نوهتسلیم نمود. با قلبی آرام این جهان خاکی را ترک ن

ا راه امّبود، لی سخت خیاوالد  بود. روح او قرین رحمت الهی است. مصیبت وارده براجتماع داده 
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استقامت و بردباری را از پدر عزیز خوب آموخته بودند. راه او را به نحو احسن ادامه دادند و هر یک 

ها پرداختند دیاد باغکاری و ازبوده و هستند. اوالد مانند پدر به درخت چون چراغ فروزان در راه حقّ

 دیدنی بود. ی که ساختند،های انار و انجیرو باغ

روایی کردند و چندی در پی دارانی آمدند که بر نیمی از جهان فرماندر تاریخ جهان، چه بسیار زمام

آمال و آرزو زیستند و آخر االمر در مشتی از 

خاک بخفتند و به فراموشی گراییدند و در 

حقیقت از قصور معمور به قبور مطمور راجع 

هایی نیز ظاهر شدند که در زمان گشتند. انسان

نامی به سر ات زندگی را به آرامی و گمحی

بردند، در حوادث مسیر حیات را پیمودند، 

پیوسته راست گفتار و درست کردار بودند، از 

بدگویی و بدکاری و بداندیشی برکنار ماندند، 

همه کس را همواره به سوی حقّ فرا خواندند، از مرگ ترس و خوف و پروا نداشتند، ولیکن تقدیر خدا 

گران با شمشیر کین و بغض و عناد بر آنان بتازند و خونشان بر زمین بریزند، بلکه رد که ستماقتضا نک

همه آنان به عنوان شهادت سرافرازند زیرا که در تمام مدّت مانند دیگران بر بستر خود مردند، با این

اثبات حیات، با جمیع حرکات و سکنات، شاهد صحّت عقاید خود بوده و حقانیّت صاحب امر را 

 نمودند. 

 فرمایند:حضرت بهاءالله می

لقَلَمِ اانَّ الّذینَ هاجَرُوا فی سبیلِ اللهِ ثُمَّ صَعِدُوا الیهِ یُصَلِّیُنَّ عَلَیهمُ المَلَاءُ االَعلی و رُقِمَتْ اسْمائُهُم مِنَ »

 که: به درستی، کسانی کهمضمون آن «.االَبهی مِنَ الّذینَ اسْتَشهَدُوا فی سبیلِ اللهِ المُهیمِنِ القَیُّوم

مهاجرت نمودند در سبیل خداوند، سپس به سویش صعود کردند، مالءاعلی )گروه خالصان عالم باال 

الله ناشری، فضل الله،، گلپور، میثاق، احسانوجیهه
 آباد کروساکبر در حسینملیحه، علی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/406563403_orig.jpg
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هایشان از جمله کسانی نوشته شد که فرستند و از قلم ابهی اسمو مقرّبان درگاه الهی( بر آنان درود می

 در راه خداوند مهیمن قیّوم شهید شدند.

 ، به تصریح حضرت بهاءالله فدا شدن تنها، ایثار خون و نثار جان نیست.بهاییبینیم که در دیانت پس می

اری از اند که شاید بسیکه جان بدهند، به مقاماتی از فدا واصل شدهکه هستند نفوسی که بی آنچنان

دوّم، چند معنی از  شهداء هم به آن مقام نرسیده باشند. چنانکه حضرت عبدالبهاء در مکاتیب جلد

 معانی فدا را:

 فراغت از نفس و هوی .1

 جانفشانی در سبیل هدی .2

 و انقطاع از ما سوی الله .3

 فرمایند. بیان می

البته شرح احوال و خاطرات زندگانی و ذکر مراتب عرفانی و شرح زحمات و مشقات و سفرهای 

اخالص و انجذاب و اشتعال و  ها و سوز و گدازها، در سیر و سلوک معنوی و درجاتمهاجرتی و رنج

الله و الله، جناب سیّد عبدالله ناشری، ناشر محبّتایمان و ایقان و سجایای مرضیه اخالقی متصاعد الی

الله خود فصلی از حیات پر فراز و نشیب این شخص ارجمند و صاحب مقام را معمّرین و ناظر معرفت

 .افکار پاک و منزّه بیشتر واقف و آگاهند  صاحبان

ای آنها بر وسفند و بز و برّه و میش داشتند.پانصد گاین خانواده ، که آقای ناشری صعود نمود زمانی

عالی  گرم و هازمستاندر ن است که اسکان گوسفندا چند کنده زیر زمین حفر کرده بودند. کنده محلّ

ه داده بودند ک ا آموزشها رند حصار بزرگ ساخته و سگو گاوها چ گوسفندها برای تابستانِ است.

و  ها راحت بودندمهمان .خوابیدندها میسگ ،«آشناست» :گفتند، میرفتجا میی به آنوقتی آشنای

کردند و صندوق عقب پذیرایی کامل می الله از هر مهمانمعتمد و شمس بردند. انور، میثاق،ت میلذّ

 ها زیاد و مهمانانها ناشریشب جمعهماند. بهره نمیز انار و انجیر و ماست و پنیر بیماشین مهمان ا
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شکار  هاخوردند. در آن بیابانر کباب میخوابیدند و شام و ناهاها میبامنیز زیاد بودند. شب در پشت

گرفتند و شکار می شدند،ی میرایپذی آمدند،جا میها هنگام شکار به آنفروان بود و شکارچی

 نصیب نبودند. جا هم بیهای آنمهمان

مهمان نواز و مهربان بود و مورد  بیان،ت، خوشانگلستان با ابهّ ۀمانند ملک ،همسر آقای ناشری ،هملک

نمود که ت میهمیشه وصیّ د عبداللهسیّ :گفتها بود. او میها ، دامادها و نوه، عروساحترام اوالد

روت یّد عبدالله به ثی اگر رهگذر باشد. سحتّ ،جا برودکس نباید با دهان خشک و گرسنه از اینهیچ

ای نداشت. ثروتش اوالد خوب، همسر خوب و ایمان و ایقان خوب بود که ظاهری و مال دنیا عالقه

بذری  للهبها را در مهاجرت و خدمات و تبلیغ گذراند. این ناشر نفحات ابیش از هفتاد سال عمر گران

 که صد سال زاد و رودش که هر یکی از دیگری بهتر است، درو خواهند کرد. کاشت

ضع زندگانی و احوال و شعرهای زیادی در مورد امر جمال مبارک و و جناب ناشری طبع شعر نیز داشت

روس باال آباد به کفانه تعداد کمی در دسترس است. پس از سه سال که از حسینکه متأسّ خویش گفته

نواز، ولی عاشق دلباخته، مهمان ،که سواد زیادی نداشتبا این و باغات بسیار درست کرد،ار رفت و اشج

در هر  ،شوندنفر می 244هایش که نزدیک به و نوه اوالد رو و مهربان بود.قلب، گشادهرؤوف، خوش

ه او وشته کاین مطالب را ن (الله گلپورهوجی)دامادش  م رهرو ناشری عزیز هستند. در بارۀ او،کجای عال

 اجر شهید را دارد:

کس درختی بکارد و مردم از میوه و حاصل  جناب ناشری برای اوالد و دوستان تشریح کرده بود که هر

نوبر و کاج باشد چون مردم از درخت بید، صی اگر حتّ ،آن استفاده کنند، خداوند خوشنود از اوست

خش بتشود، لذّکارید و سبز میخت را که میهر قلمه در :اش استفاده می کنند. او فرموده بودسایه

بخش است. مانند والدینی که اوالددار تدهد و همه لذّمیوه می کند،شود، گل میاست، بزرگ می

خندند و به مدرسه می شوند،بزرگ می روند،برند. وقتی راه میت میشوند و از کودکی اوالد لذّمی

م بسیار ارزش دارد. از کاری هبخش است. درختلذّت همه کنند،ی روزی که ازدواج مید و حتّ نمیرو
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له ناشری ال سیّد عبدالهای تنومند و زیبا را امثاند کاشتند خوردیم، کاریم خورند. این درختقدیم گفته

و  ق به مالکنصف حاصل متعلّ ،نمودند یا باغات بسیار زیبا را که احیا اند. این مزرعهغرس نموده

یده آمدند. کسی مالک را ندهم کنار می ی باکشاورز بود که با لطف و صفایبه  قنصف عایدات متعلّ

خیّری بود. اوایل انقالب که کارهای بسیاری داشت و آدم بسیار دار بود و در طهران چون سرمایه ،بود

ا ق به منصف درآمد متعلّ ند:و گفت ندعلی وثیقی را در تمام ایران مصادره کردند، آمددامالک محمّ

 ها هم گفتند ما مطیع حکومتیم و عاشقانه به کار خود ادامه دادند.ست. ناشریا

هر  و کردقیمت میمحصول را  آمد،، هر ساله خبره میدرست نمودند های جدیدوقتی میثاق و انور باغ

محلّی  یای سودجو، عدّههای گذشتهگونه حرفی در کار نبود. سالکس سهم خود را می برد و هیچ

ای کاشتند و بنهای کشاورزی که در آن گندم، جو، خربزه و هندوانه میزمین شروع کردند به تصاحب

یا باید ایمان خود را  ها به امتحان الهی دچار شدند کهت را گذاردند. در نتیجه ناشریخصومت و اذیّ 

ایمان خود را کتمان کنند یا از  آباد بمانند وحسین دادند تابه آنها هدیه داده بود، از دست میکه پدر 

بگذرند. از خداوند  ،پدر و خودشان و خانه و کاشانه و هرچه در اوست ۀسال ۱۵همه چیز و زحمات 

دبختی ب : این خرابه را ما آباد کردیم،شکایت کردند و تظلّم نمودند که طلب صبر و استقامت نمودند،

همه ما  ؟خانه و کاشانه و باغ را داریم، به کجا برویمکه این  و بیچارگی در این بیابان کشیدیم و زمانی

جا د آنص بایت زمانی مشخّبه آنها وقت دادند که در مدّ  شهروند ایرانی هستیم و باید ترک دیار کنیم؟

بار شکدادند و با چشمی ا یخ جاسب، کلّ روستا را تحویلرا تخلیه کنند. این عزیزان وارثان شیرمرد تار

ای خدای بزرگ ما بندگان تو  ،م از تو داریمهستی؟ ما هرچه داریآیا از ما راضی  که ای جمال مبارک

 کنیم و از تو خدای بزرگما این دیار را ترک می ،انی هستیهر پرنده و هر انس ۀدهندهستیم و خود روزی

 خواهیم.و رحیم و رحمن سالمتی و روزی خود و صبر و قرار می

ریفی هرمز ش آباد تصادف کرد و صعود نمود.ۀ ایوانکی حسینهمین جادّمعتمد ناشری چند سال قبل در 

واده د میثاق و خانچند سال قبل صعود نموده بود. سیّد انور و سیّ هم تصادف نمود و صعود نمود. ملکه
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ل از اوّ کنار و هر درخت آن خاطره داشتند، جا بودند و از هر گوشهعبدالحسین که ساکن دائمی آن

ستند که توفیق و تأیید نماید و امتحان آنها را قبول کند و بعد از حضرت بهاءالله و حضرت خوا خداوند

که  امیدوارندآنها  ند، خواستند از آنها راضی باشند.عبدالبهاء که از کودکی عامل به احکام آنها بود

ب و و مذاه دنیا روزی گلستان شود و وحدت عالم انسانی برقرار گردد و صلح عمومی بین تمام ادیان

 نژادها برقرار گردد. امید است این عزیزان همیشه با آرامش خاطر زندگی کنند.

ند. این عزیزان در پیری و کهولت هستمن و قانع کش، باادب، مؤحد، کاری، زحمتوارثان ناشری همه متّ

از و د و به رتیار نمودنولی همه منزل گرفتند و زندگی راحتی را اخ و مریضی به ظاهر آواره شدند، سنّ

قدیر و ت به قول پدرمان :گویندرانند که بر ما چه گذشته است. میای بر زبان نمیپردازند و کلمهنیاز می

 و سهم ما هم این مقدار بوده است.  سرنوشت چنین ورق خورده

مت که جز کار و زح ای بودای از زندگانی یک خانوادهای یا گوشهاین قطره حال باید کمی تفکّر نمود.

به  تی و صدقند. جز پاکی و درستی و راسنوع و خداپرستی هیچ هدفی نداشتو رحمت و خدمت به هم

س ک شد. هررنج آنها در روستا نصیب شهرها میند. تمام زحمات و دستهیچ چیز دیگر متمسّک نبود

هزاران خروار هندوانه، خربزه، از  برد. هزاران نفرخورد، لذت میشیر و کشک آنها را می پنیر، ماست،

ند. اشتد با کاشتن این مقدار درخت، محیط زیست را سالم نگه طالبی، انار و انجیر آنها فیض بردند.

جا خشک سال زحمت، آواره شوند و درختان آن ۱۵ برای رنجآیا سزاوار بود که بدون دیناری دست

  گردد؟

ارحم »ن را نادیده نگیرند. خداوند فرموده است: کشااین زحمت امیدواریم دادگاه های محترم حقّ

دیگر رحم و شفقت کنیم تا خداوند تبارک و تعالی به همه ملّت ایران و خلق جهان باید به یک .«ترحم

 ی کنند. رسول خداهم زندگ رحم کند. ایران باید بهشت برین گردد و همه در نهایت لطف و صفا با

 تعرّض کرد.  ۀ قلبی نباید به کسی. به خاطر عقید«ینال اکراه فی الدّ »فرموده است: 
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ۀ خاکش کیمیا گرم و مهربان است. بهشت عالم است و هر ذرّ ایران کشوری متمدّن با مردمانی خون

فرهنگ که همه های مختلف و متنوع و بافصل با طایفه ۱د. کشوری ۀ عالم خواهد شایران قبل است.

داوند و از خ و خارج ایران دستِ دعا بلند نمودهان داخل بهایی دانی و سربلندی کشور است.هدفشان آبا

صداقت و پاکی ایرانیان را پذیرا  ، فرهنگ، مهربانی، همدلی،دنیامردم و شود خواهند ایران ما امن می

 باشند. 

 حمة فرموده است:سعدی علیه الرّ 

 ـرندـــــگـوهکـه در آفـرینش ز یــک         دیـگـــرنـد یـک اعضــایی آدم ــبـنـ

 انـد قــــرارــــــدگــر عضـوهــا را نـم        ـوی بـه درد آورد روزگـــار ــچو عض

 د آدمــیــــــاید کــه نـامـت نـهنـــنش         ران بـی غمـــیـــتـو کـز محنت دیگ

 که خلق از وجودش در آسایش است         خدا را بـر آن بـنده بخشـایش است

ردند کشب دعا و مناجات تالوت می ،هر وقت غمی داشتند (و طاهره )لطفیهجناب ناشری و دخترهایش 

این عزیزان همیشه نورانی و  ۀگشایشان بود. چهرآمد و رهخواب آنها می و شب حضرت عبدالبهاء به

 لب آنها خندان بود. 

، را که با آقای فردوسی شریک بودنددر جاسب مسکونی بسیار زیبای خود  ۀسیّد عبدالله ناشری خان

ا که کلّ اوالد تصمیم گرفتند خانه رطور بود تا این. خانه همینسپرداش امانت نزد سیّد حسن برادرزاده

که هرطور صالح باشد خرج گردد و چنین  لش را کلّاً به امر واگذار نمایندبه سیّد حسن بفروشند و پو

 گردد. زنان و مستمندان باآبرو بیوهت، خرج سرپرسهایی خرج تربیت کودکان بیپول

ندی کنند تا مستمرام است و چنین عزیزانی انفاق میی و اعطای به گدا حوقتی دینی که در آن گدای

لّ ظحال بازماندگانش که همگی در ه ب هایش و خوشاه حال سیّد عبدالله و خانمب نباشد، واقعاً خوشا

 ستند. گذشت و شجاع هامر قائم به خدمت، با
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ای لغزش نداشتند و به هخواهر و برادر در کمال آسایش و آرامش اهداف پدر را دنبال کردند. ذرّ 13

توان خداپرست و مهربان بود و همه را دوست داشت و ایه و آشنا و خویش آموختند که میخلق، همس

خلق خدا را  ۀو همکش بود همّت و زحمتشود امین، صادق، بامیهم زندگی نمود.  در نهایت صفا با

دوست داشت و همیشه شاکر و ساجد و صابر و ذاکر پروردگار بود و رضایت خداوند را بر هر چیز 

د، خداوند هم راضی است. رضای خداوند نترجیح داد. اگر خلق از دست زبان و اخالق راضی باش

 .توانید خوبی کنیدتا میبنابراین رضای خلق اوست و 

 

  



411 
 

 میثاق ناشری 

 

در نقطۀ مهاجرتی به دنیا آمد و در آغوش پدر و  1326بود و در سال  او فرزند سیّد عبدالله و ملکه

کودکی همراه پدر و مادر به  مادری مؤمن نشو و نما نمود. در

آباد کروس مهاجرت نمود و پدرش به این جوان خوشگل حسین

 ببینم چه خواهی کرد. از ،مهاجر کوچولو :گفتو نقلی ریزه می

از نظر  ر او نمایان وکودکی آثار ایمان و رشادت و بردباری د

 اخالق و رفتار نمونه بود. 

 گفت: میثاق می

ها به کروس باال که تازه ساختمان ساختند و باغ وقتی والدینم

 ۀلین شغلم این بود که برّه و بزغالاوّ رفتند،را درست کردند، 

جا گرگ فراوان رانم و چون اطراف آنکوچک را در باغ بچ

رگتر که شدم بز ه همیشه سگ هم داشتیم.م. البتّها بوددستی دنبال برّه و بزغالهیک چوببود، همیشه با 

م. در حدّ چراندیها را میصحرا آنو تا شب در بیابان  ترم چوپان گله شدیم و صبحر بزرگبه کمک براد

یار سبز و ار بسها در به. بیابانرساندیمهم به فروش میرا ه شد، بقیّاستفاده می نیاز از شیر و لبنیات

ش بختبسیار لذّ  ابستان هوا بسیار گرم و سوزان، ولی در هر زماندر فصل ت نشین وقشنگ و دل

کردیم. شدند، عشق میو مادر میهایشان بزرگ هوقتی بچّ ،شدندوقتی گوسفندان چاق و پرواری می بود.

خواست خرید و میاز کم شروع شد و به پانصد رأس رسید. وقتی گوسفند ما را کسی میگوسفندان ما 

سر  یچون پدرم همیشه به ما گفته بود در بیابان حتّ ،شدیمد، افسرده و ناراحت میابی ببررا به قصّ آن

 چون مخلوق خدایند.  ،ت نکنیدای را اذیّرا مکوبید و پرندهماری 

 میثاق ناشری

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1316683574_orig.jpg
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گونه  ره زدند ولبک میل بودند، با نیها که گوسفندان به چرا مشغوکوهمیثاق و برادرش معتمد سر 

 بردند. های غریبه فیض میواندند و چوپانخمیبه آواز  ،دانستندمثنوی و اشعار که می

او را به طهران جهت مداوا بردند و پس از  ن بودم که پدر عزیزم مریض گردید،نوجواگفت: میثاق می

ما شده  ۀفوت پدرم باعث خاموشی و نابودی خانوادکه کردم صعود نمود. فکر مینتیجه بی معالجاتِ 

ردم و کسوخت. گریه میتر از خود داشتم و بیشتر دلم به حال آنها میاست. سه خواهر و برادر کوچک

 به جای مانده یمانگفتم ای خدا در این بیابان غریب و تنها با این یترفتم و میگوسفند می ۀدنبال گل

شم نشین او در گوو سخنان دل هاو حرف ی چشمانم ظاهرپدر همیشه جلو ۀچهر چه خواهیم کرد؟

باشید و وحدتی را که پدر بنا نهاده، حفظ و محزون م یدقوی باش :گفتانداز بود که به بنده میطنین

ی بود. صدا ی شدهمعنخوراک بنده و خواهر و برادران بیکردم و خواب و . از فراق پدر گریه میکنید

های شیرین امری او و عشقی که به جمال مبارک و حضرت های او، داستانصوت ملیح مناجات

 هاییبوقت غریب و تنها نیست. هیچ بهایی» گفت:رسید. یادم آمد که میبه گوش می ،عبدالبهاء داشت

ها و راه ۀکه همی شفوق و مهربان دارد دار اوست. موالیخدای یگانه دارد که همه جا حامی و نگه

 .«ترسیم نموده است ه و بزرگها را برای زندگی هر بچّنقشه

مانند مرغی یا  ت داده بود وحاال شوهر را از دس داشت که ی جوان، قوی، شجاع و مؤمنمادر یثاقم

گیرد، از آنها حمایت و حفاظت نمود. چنان وحدتی برپا هایش را زیر بال میای که همۀ جوجهپرنده

ازی سیّد انور که تازه از سرب کس به کاری مشغول بود. هر حد باشند.اوالدش همگی وفادار و متّ نمود که

 رد،و تکمیل کب ها را مرتّ زمام امور را به دست گرفت و پا جای پای پدر گذاشت. ساختمان ،آمده بود

ثناءالله( در منزل خواهران عبدالحسین و )دو کودک  ( را به طهران فرستاد.وجیهه و ملیحه)خواهران 

 ند و انور و معتمد و میثاق کروس را گلستان نمودند. دخواندرس 

کش مؤمن و زحمت را که مثل خودش ساده،دختری از روستای مازگان کاشان  13۵۵میثاق در سال 

وهر با او شین عروس نازنین تا آخر حیات مادربه همسری برگزید. ا ،به نام فروزنده بیانی مازگانی بود،
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ت او و همسرش باعث ت خوب او و ابهّانور و مدیریّ  ه همسردم و وفادار او بود. البتّهم راز،هم کاسه،هم

 بود.  گرمی همهدل

 ،ازدواج نمود گردید. الهه م الهه و الهاممیثاق دارای سه اوالد، یک پسر به نام فرید و دو دختر به نا

ه با ک کش هستند. تمام کسانیاند. اوالد او همه هنرمند و زحمتالهیی آن دو منتظر قسمت و تقدیر ول

د ی سیّزندگ ۀاند. پایاز خوبی گوی سبقت را از هم ربوده ،اندد عبدالله ناشری وصلت کردهسیّ ۀخانواد

ه ب الیم الهی بود و بهترین ارث را اوعمل راسخ و اجرای تع عبدالله استوار بر منطق، صبوری، ایمان،

کاشته بود و  آباد و کروس را ناشریهای حسینها داد. تمام درختها و نبیرهنتیجه ها،، نوهداوال

طاهره  و (اوالد ارشد)الله فضل آمدند واوالدش همۀ  بعد از صعود سیّد عبدالله، گوسفندداری داشتند.

ها ختمانباغات و ساذا لخواهیم. ما هیچ نمی :و لطیفه و اقدس که مادرشان قبالً صعود کرده بود، گفتند

ا دار شدند ت، سهم دیگران را هم عهدهتقسیم نمودند و این سه برادر ملکه بین اوالدرا و گوسفندان 

 اداره کنند. 

گفته شدهمین س سطل ک ی بود که هرای بکر بود که آباد نمودند. مانند دریایجا نقطهآن ،طور که قبالً 

ها هم از مادرشوهر آموخته بودند که برد. عروس، فیض میرفتمیجا کس به آن هر آبی از او بردارد.

همیشه  یزپایسیّد عبدالله به روی همگان باز است. کروس دنیایی داشت و از اسفندماه تا آخر  ۀدرب خان

 دیدنی و زیبا بود. 

وب خ تفریح، نتوانستنه نه گردش و  یک عمر از کودکی نه مسافرت رفت، هم که ۀ کالم، میثاقخالص

که دست طبیعت چنان او را به امتحان آباد بود تا اینا در خدمت والدین و حسینامّ ،درس بخواند

 ۀانداخت که شاید کمتر کسی تاب و تحمّل آن را داشته باشد. امتحان الهی خیلی سخت است. هر ذرّ

به خاطر  را همه رنج و عذابایناین خانواده درختی شاهد و گواه است که  ۀخاک کروس، هر شاخ

و آن سرزمین را ترک  نمایندکشیدند. از آنها خواسته شد یک عمر زحمت را رها  ایمان به جمال مبارک

دیگر پذیرفت که در سبیل الهی هرچه بر انسان وارد آید خیر  ایکنند. این مرد نازنین مانند برادر و احبّ
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ها هدهند. به همسر و بچّبیشترش میتر است، جام بال بکه در درگاه مقرّ دانست هرو صالح اوست. می

د و امیدوارم خداون کنیم، سهم ما از زندگی و امتحان این بوده، ولی ایمانمان را حفظ میرویممی :گفت

 ایم. در این منطقه جز محبّت و خدمت به کسی کار دیگر نکرده راضی باشد، مااز ما 

آنها در مناطق به درستی و امانت و صدق معروف و مشهور بودند. بسیاری از  ۀمیثاق و کلّ خانواد

آنها نادیده گرفته  ۀشود و حقوق حقّخورند که چرا زحمات مردم بررسی نمیمردمان افسوس می

که ظلم و ستم به  در پیشگاه الهی کسانی شود؟می

 ؟ مأموری کهندستدارند، آیا بخشودنی هلومی روا میمظ

های با چشم بینایی که خدا به او داده، خانه رود ومی

ان و کشاین زحمت ۀبستهای پینهخشت و گلی و دست

یا آبیند، مردان و زنان را می این ۀصورت و هیکل سوخت

شان به زور : چرا اینها را از خانهکندال نمیاز خود سؤ

ین اکه دهد به مافوق خود گزارش نمیآیا بیرون کنم؟ 

ظلومان در کوه و بیابان چه کردند که دیدگان و مستم

 گیرند؟ مورد ستم قرار می

که خداوند بزرگ شاهد تمام هیچ مأموری و هیچ دستگاهی به فریاد نرسید. غافل از این ی،هیچ کس

گذارد. میثاق و امثال میثاق و مظلومی را گرسنه نمی ۀکشد و هیچ بندکارهاست و مو را از ماست می

ولی روسیاهی بر کسی  ،ی یا خوب یا بد اسکان گزیدند، همه آمدند و در جاهایبرادران و زن برادران او

ها به حدّی . این خانوادهبا لبخند او را آواره کرد و ای ظلم و ستم روا داشتبنده خواهد ماند که بر

کسی که به آنها ظلم کرده ند که درخداپرست و مؤمن هست ی خواهند روزکنند و از خدا می، دعا میحقّ 

گاه، عاقل، باانصاف و عادل   ،اریک: گندم بخود پشیمان و نادم گردند. به قول ناشری ۀند و از کردوشآ

 کنی. خدا صبر و طاقت به همه داده است.کنی و جو بکاری جو درو میگندم درو می

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/9bd213d1-2bc8-4189-b3be-390cadc40a78_orig.jpg
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ی دارنگه . در دوشیدن شیر گاو و گوسفندان، درکردنددوش به دوش مردان کار می در کروس همسران

از هیچ کاری دریغ نداشتند.  و ...محصوالت، در درو کردن  ها، در جمع آوریمرغ و خروس و جوجه

ند و بافتقالی می ،کاریفصل کم در زمستان و

د. دادناطرافیان مایل بود، یاد میهر کس از به 

دند و جز مقداری لباس و کفا بوهمگی خود

جا آماده بود. همه چیز آن ،ی و برنجقند و چای

 هایرسید، دیگیز که انارها میدر فصل پای

 ربّ همۀ مردم از آنها ربّ انار آماده بود و 

ین . اکردند. کشک و ماست و پنیر و کره و روغن آنها نظیر نداشتخریدند و تعریف میمی خوشمزه

دانستند که میفروختند. مردم با اینگذاشتند و میبرادران شیر، ماست و کره را در ایوانکی در مغازه می

  کردند که اجناس آنها سالم و طبیعی است.خریدند و تعریف میاست، می بهاییمال 

های گردسوز و با چراغ ،در چندین سال که برق نبود

دند و چون برق نبود، کرچراغ توری و فانوس زندگی می

ند و زندگی را بسیار ساده ولی بانشاط یخچال نفتی داشت

ی دور از هیاهو و دود و بوق ماشین و گذراندند. دنیایمی

کبر و غرور زندگی ب داشتند و همه با قلب پاک و بیتقلّ

بود و چشم و هم چشمی وجود حسد در کار ن کردند.می

دیدند. را زیبا میهمه یکسان بودند و همه چیز  نداشت.

آیند. وقتی ه شمار میب این عزیزان از مقرّبین و مؤمنین حقّ

رفت، جا میمهمانی با اتومبیل و لباس شیک به آن

 ی هرذیرای، موقع رفتن بعد از پعکس ع نداشتند کسی چیزی برایشان بیاورد. برشدند و توقّخوشحال می

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/6a1e3907-6d9a-4ac8-b5bc-7ec34be303aa_orig.jpg
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ردند کاگر کسی چیزی آورده بود، دو چندان جبران می دادند وهدیه و تعارفی می ،چه در توان داشتند

 و این صفت تمام اوالدان ناشری بود.

 ،دندرشوهر بسیار چیزها آموخته بودکه در آن سامان در مکتب ما های این خانواده و فرزندانشانعروس

اوالد  مه را باتاریخ مثل و نظیر آنها را ندیده است که چه مقدار توانسته بودند خوب باشند. خداوند ه

د ن که رانده شدنو احفاد و همسران حفظ نماید و توفیق خدمت تا آخر عمر را از آنها نگیرد. این عزیزا

، ولی به دولت نامه نوشته و کنندند، هرگز به کسی شکوه و شکایت و ناشکری نمیو آواره گردید

دند، زیرا گناهشان ایمان و ۀ خود برخوردار گرد و از حقوق حقّشوند به وضع آنها رسیدگی خواست

 . صداقتشان بوده است
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 ثناءالله ناشری

 

در کروس باال چشم به جهان گشود.  133۱در سال است. او  آخرین فرزند سیّد عبدالله و ملکه ،ثناءالله

شکم مادر صدای مناجات و اشعار امری را که  در داخل

 خواندند، شنید. زیباترین کودک آن منطقهوالدین او می

مادر به ارث برده بود.  نورانی و زیبا را از پدر و ۀو چهر

و زیبا و دیدنی موی سرش مانند مادرش فر و پرُپشت 

ل های زیبا، جلو منزدید اطرافش باغ ،بود. چشم باز کرد

، مرغ، خروس، بوقلمون، در اطراف خانه و ۀ آبرودخان

خرگوش، کبک، برّه، میش، بز، بزغاله، گاو و گوساله 

 ورزید. و از کودکی به آنها عشق میا بود.

واب خ ساله بود که سیّد عبدالله شبییک ناگفته نماند او

: فرمود و کردولی امرالله شالی به او هدیه  د حضرتدی

ر، مدّتی است در طهران و اطراف به دیدن فامیل نرفتی، پس برو و همه را نظیناشر نفحات الله، مرد بی

 به چشم. :گویدمیهم و ا .جا بمانمالقات کن و در آن

مش . خانکردخواند و خوابش را برای همسر تعریف که بلند شد، دعا و مناجات صبح سیّد عبدالله 

و دیدن فامیل هم  ایگرفتههدیه حالت که از دست موالیت ه ست و خوش با هدیه که خوب گفت:

 ت؟ت اسدانم به چه علّ و حوصله ندارم و نمیگویی حال شما چند روزی است که می بسیار عالی است،

له شوند. لذا سیّد عبدالآنها خوشحال می برو همه را مالقات کن و برگرد، ،برندها تو را به طهران میهبچّ

در  برد.الله و لطفیه و طاهره تشریف آقا فضل ،و اوالدش های آقای فردوسیبه طهران خدمت خانواده

و دارو  تهم رفدکتر  او کردند.انی معالجه میی مسلمانان را مجّحتّ  ا واحبّ هبیمارستان میثاقیّدر آن زمان 

 ثناءالله ناشری
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ی به منزل ناصر شریف ،گشتص . زمانی که مرخّ شدو چند روزی هم در بیمارستان بستری  کردمصرف 

 ،ت او به همهها وصیّ این چند روزه در طهران و در مالقات . در تمامرفت (شوّم خوددختر د) و طاهره

ا گفت: دل به مال دنیا نبندید، دنی . به اوالدحاد و تبلیغ امر جمال مبارک بوداتّ فقط و فقط وحدت،

کوران  ند وبشنوباید کران  ۀ امر کوشا باشید،توانید به خلق محبّت و در اجرای نقشوفاست، تا میبی

مبارک و ال اگر عاشق جم ای پذیرفته نیست،بهانه نیاورید که هیچ بهانه سعی کنید در راه حقّ  ببینند،

شاید وقت کم  ، صادق باشید،یدخدای

ناچیز مانند  ۀباشد و امیدوارم خداوند بند

  من را به امتحان سخت نیاندازد.

 ۀهم آمد،که به طهران  سیّد عبدالله زمانی

و  دیوسآباد بودند برا که در حسیناوالد 

در نبود من از مادر خود به نحو  گفت:

 :گفتداری کنید و به همسرش احسن نگه

 م با خدا، تونا آمدامّ ،رفتنم با خودم هست

های نهکه به زمین نخورد. خا ، مخصوصاً ثناء نازنینم باشهاهو مواظب بچّ حال هم پدری و هم مادر

خورد. رخ میچتا پایین چند متر  ،خوردکه اگر کسی لیز می ۀ بلندی ساخته شده بودآباد روی تپّحسین

و راه به اش ود و این آخرین دیدار با خانوادهدر طهران صعود نم 1338ناشری در سال  ،در هر صورت

( که ه و میثاقملیح ،وجیهه ،)ثناء، عبدالحسینظاهر بدون برگشت بود. چه بسیار بر این کودکان معصوم 

ر ها را بزرگ کرد و سهای این بچّمانند یک سلطان الیق به گونه کوچک بودند، سخت گذشت. ملکه

  ب ماندند. او شیرمردان و شیرزنانی تحویل اجتماع داد.و سامان داد که همه متعجّ

م رتا چها ،در سرما و گرما ،ایوانکینشستند و در میثناء و عبدالحسین هر دو عقب موتور برادران 

در منزل ملیحه و  ،به کمک مالی برادرها و مادر ،ازدواج نمود ابتدایی درس خواندند. بعد که ملیحه

 جناب فروتن و ثناءالله ناشری
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وق نمودند و تا دیپلم و ف دانست، تحصیل( که آنها را برادر خود میاکبر رضوانی)علیهمسر مهرپرورش 

ماشاءالله وجدانی و جناب کثیری  و از نظر امری ممتازترین شاگردان درس اخالقِ پیش رفتنددیپلم 

رضوانی در تعطیالت آنها را به  اکبر، ولی علیبود آباد کروس خاکی و خرابحسین ۀبودند. جادّ 

ثناء و عبدالحسین به اخالق حسنه و امری  .گرداندبرد و بازمیآباد خدمت مادر و خانواده میحسین

دوشادوش همه کار آمد و میآباد ها به حسیناءالله تابستانبود. ثن 24 ۀ انضباطشانهمیشه نمرخود 

 ،مادر به فدای آن زلف قشنگ تو، عبدالحسین :گفتمیخطاب به او و عبدالحسین کرد. مادرش می

  قربان قد و باالی بلند و مهربان تو بشوم.

 (هاشمی سیّد یحیی)ازدواج نمود و در منزل پسرعمویش  فریبا رمضانی بابعد از خدمت سربازی ثناءالله 

رعنای  ی جوان وپسر عموگرفت و او می  که پیر شده بود، اندک کرایه ای از سیّد یحییاسکان گزید. 

اب ها به او کمک کرد که حسها و گرفتاریبه حدّی در مریضیثناءالله نیز  خود را بسیار دوست داشت.

  ندارد.

ه کرد و بایمان و فداکاری عموی خود برای این جوان و همسرش تعریف می مردانگی،سیّد یحیی از 

ندید و ختان پاک و وجدانتان هم مانند پدر پاک است. ثناءالله می: خون شما پاک، نطفهگفتآنها می

یا  ؟نجس :گویندها به ما به شوخی یا جدّی می، چرا بعضیقدر پاک هستیماگر ما این :گفتمی

عالمی  سیّد یحیی که خود دانشمند و باشی؟ بهاییکه حیف نیست  : تو به این خوبی هستی،ویندگمی

گاه مانند عمویش بود  ا پاک و طیّب و طاهر خلقخداوند تبارک و تعالی همه ر ،بگو :گفتبه او می ،آ

و  اه هم مانند تو خداوند یکتبند کس نجس نیست،و نسبت به همه یکسان مهربان است، هیچ کرده

خوانم و با او راز و نیاز پرستم و به سویش دعا و مناجات میجا ناظر است، میمانند را که در همهبی

اگر  ، ما هم قبول داریم،همان پیامبری که شما قبول دارید خواهم از او می خواهم،و هرچه می می کنم

با  ما همه را دوست داریم و ،ین و ظهور کلّی استدین ما دین نو نیستیم، بهایی، قبول نداشته باشیم

رفت و وحدت عالم انسانی و پیشهدفمان تعلیم و تربیت و  مهربان هستیم و مردم آزار نیستیم،تمام خلق 
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ابرند و هم بر ذکور و اناث با ی و تعالی عموم خلق جهان است، صلح دوستیم و اهل جنگ نیستیم،قّ تر

 دانی، بنده با قلبیای انسانی که بنده را نجس و خود را پاک و منزّه می ند،دار تحصیل علوم همه حقّ 

 سهقلبم به نور خدا و طلعات مقدّ خوابم،روم و با وجدانی آرام شب میپاک به سوی پروردگار می

تو هم که مرا نجس  ام پاک و طاهر است و در حقّروشن است، هیکل عنصری بنده همیشه تا زنده

 کنم که مطالعه نمایی و آگاه شوی که دیگران را مخلوق پاک خدا بدانی. دعا می ،دانیمی

گی چّب : درگفتها را چه کسی به تو یاد داده است؟ میاین حرف ،د یحییعمو سیّ :گفتثناءالله می

 .از ابوالقاسم فردوسی و از پدرت آموختم
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 الله یزدانی و باهره ناشریامین

 

سلطان یزدانی ی کروگان جاسب به دنیا آمد. خانمباال ۀشمسی در محلّ 131۵در سال  الله یزدانیامین

ه ب :کردتعریف می (و مادربزرگش )مامای مادر

 ۀمو بود که همه زیبا و باهوش و پرحدّی این بچّ

باید  :گفتندآمدند و میاهالی به دیدن او می

برایش اسفند دود کرد تا کسی چشم زخم به او 

و کسی صدایش را  د! مظلوم و ساکت بودنزن

( مادرش )مرضیّه ولی از شانس بد او ،فهمیدنمی

که خانمی بافرهنگ، تمیز و باکماالت بود، 

 کردنداد هبزرگان فامیل پیشن کرد.و به عالم باال صعود  گذاشتدو ساله را تنها  ۀشد و این بچّمرگ جوان

الله را نظیر بود، ازدواج کند. امینی بیسلطان که خانماش، یعنی خاوربا خاله )پدر او(الله که شمس

د، الله بولین اوالد شمسکه اوّ (هطاهر)الله ( و خواهر امینسلطان)خانممهرپرور و مادربزرگش  ۀاین خال

لطان سمادری و تنهایی را احساس نکند. خاوربیکردند تا او هرگز و جای خالی مادر را برای او پر  بزرگ

 برایش خواهران و برادرانی بسیار آورد. 

واهر آمد هرمز شریفی ازدواج نمود و به طهران آمد. او هم همراه خ الله نوجوان بود که خواهرش باامین

 خواربارفروشی و لبنیات مشغول کار گردید. ۀدر مغاز (علی یزدانیسلطان) و در نزد پسر عموی پدرش

گی از ایمان راسخ پنداشتند. از بچّن اوالد خود می( او را همچوفرهنگ)علی و خانمش سلطان

های مغازه دو برار شد. مشتری ،نظم و تمیزی او ی داشت و به خاطر ادب،برخوردار بود و ادب خاصّ

و مقداری را برای پدرش  (خانم سلطان)برای مادربزرگش نمود، مقداری را الله وقتی پول جمع میامین

 باهره ناشری و الله یزدانیامین       
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، مایحتاج آنها را خریداری هرچه در توان داشت ،رفتگرفت و موقعی که به جاسب میدر نظر می

 داد. نمود و با عشق و شوقی به آنها میمی

ه و ب ردآن را نوار پیچ کزنگ و آئینه داشت و  بود که یک دوچرخه هرکولس خرید که ساله16یا  18

تر مانند مهندس اشرف های کوچکهو به بچّا .تازگی داشت هاها و جوانهجاسب آورد. برای بچّ

داد و این محبّت نان دیگر، دوچرخه سواری یاد الله یزدانی و سیاوش و جوامصطفی و قدرت ،امجدی

 خواهدکس می هر سلطان گذاشت کههمان دوچرخه را در جاسب نزد خانمنمود. او را ثابت می ۀخالصان

دوچرخه بخرند و مانور  بهاییکار باعث تشویق شد که نوجوانان آن زمان مسلمان و  سوار شود. این

 بدهند. 

الله رحمت ،معتقد نراقی آمد،وقتی سال خدمت به دولت نمود و  2 ساله شد، به سربازی رفت، 16 وقتی

ه الله را نزد خود به عنوان فروشندامین های دیگر بود،میدان طهران تاجر عینک و چیز، که در سبزهعلیه

خدام نمود و حسن دار استو حساب

مشهور عام و خاص  اخالق و صداقت او

 گردید. 

الله، ادب، ایمان و امین محبّت خالصانۀ

کس  رباعث شد ه تیپ بودنشخوش

 الله داماد: امینگفتمی ،دختری داشت

 ،عاشق دلباخته زیاد داشت من است!

ولی او دختران را پاک و معصوم و مانند 

آباد کروس بودند، مز شریفی که از جوانی مهاجر حسینو هر ، طاهرهدانست. خواهرشخواهران خود می

یّد دختر س) هخواهی، باهراهل زندگی میساده و  گفتند: اگر دختر سازگار، مؤمن، سالم،الله به امین

و  ردکالله اطاعت دختری است که مانند خودت مظلوم است و با او ازدواج کن. امین (عبدالله ناشری

الله، باهره، گلپور، میرزا ه، امینحاکبر رضوانی، ملیعلی
 احمد، لطیفه و نادره
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ر د ذکولین اوالاوّ ،اللهد و امینپا ش . مراسم بسیار باشکوهی در کروس برنمودازدواج  13۱1در سال 

 ینشستند. صدای آواز ساز و دهل چه صفایلین دختر ناشری بر تخت اوّ ،الله یزدانی و باهرهمسش

 ند. کردداشت و دو مظلوم و دو مؤمن زندگی شیرین را آغاز 

آقای د. داتدبیر و امین خود ب و بابه این کارمند مؤدّ  یجناب معتقد در شمیران سکونت داشت و منزل

و  داریۀ این جوان رعناست، در امانتاین اسم برازند :ندعلی یزدانی در هر جمعی گفتمعتقد و سلطان

 در عهد و پیمان و صداقت همتا ندارد. 

ه بدر شرکت کداک مشغول  اللهعتقد کالً از ایران رفت و امینچند سال قبل از انقالب ایران، آقای م

ای  :تندگفمیهای همکار او بسیار بودند. خانم بهاییسلمان و کار گردید. در شرکت کداک مسیحی، م

 لهای اوّیاد بگیرند. در سال ووستی و وفاداری و نظم را از اکاش تمام مردان، چشم پاکی و همسر د

از پای ننشست و به هر کار که  شرکت کداک هم مصادره گردید، او هم بیکار گردید، ولیانقالب که 

صدا و و هم هر قانع و شاکرداری مشغول گردید و چون زن و شو، از قبیل سلمانی یا مغازهدانستمی

ای و راضی به رضکردند فکر بودند، نه نالیدند و نه شکوه نمودند. فقط راز و نیاز به سوی خداوند هم

 پروردگار بودند. 

اصفهان  یابا رعنا افشار از احبّ رزینف فرزین و فریدون شدند. هایاین عزیزان دارای دو اوالد پسر به نام

است که در خارج از کشور زندگی های بیان، دیان، معین دگی آنها سه پسر به نامزن ۀازدواج نمود و ثمر

ود و ازدواج نم ناشری( دختر معتمد) به نام مژده ی خود، فریدون، با دختر دایدیگر اوالدشان کنند.می

 . استدو پسر به نام پارسا و پوریا  حاصل این ازدواج

دارند و مساوی هم ن پسر و دختر هیچ فرقی با بهاییه در دیانت . البتّش عشقشان پسر بودالله و اوالدامین

و عزیز همه  ندقند. این عزیزان هم در خارج و هم در ایران موفّا، چون هر دو هدیه و موهبت الهیهستند

آنها  دارنگه جا حقّوقت و همههمهولی  ،الله و همسرش فراز و نشیب بسیار بودهستند. در زندگی امین
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خلق با درستی و صداقت،  ۀالله با دعای این عزیزان و عمل پاک و صالح، هم شاء واهد بود. انبود و خ

 وفاداری و ایمان به خدا زندگی کنند. این گوشه ای بود از خاطرات این مؤمنان.
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 الله رضوانی روح

 

مرد ، بزرگاکبرحسین )فرزند ابوالقاسم کاشی( و گوهر )فرزند استاد علیفرزند غالم الله رضوانی،روح

شمسی در کروگان جاسب در محلّۀ پایین چشم به جهان گشود و  1218الله در سال جاسب( بود. روح

ای مؤمن و موقن نشو و نما نمود. در مکتب جناب فردوسی و دیگر دوستان سواد آموخت در خانواده

 م ادب و انسانیّت را از والدین به نحو احسن یاد گرفت. و رس

در نوجوانی به همراه برادر خود در طهران مشغول به کار گردید و چون پدر بزرگوار را از دست داده 

بود  یایبهبود، کمر به خدمت مادر بست و در تمام امور زندگانی یاور مادر مهربان بود. مادرش درّ گران

ز خدمت به امر و خدمت به خلق خدا هدف دیگری نداشت و به اوالد خود آموخته که در تمام عمر ج

آنها محبّت کنید. در خواهید خدا از شما راضی باشد، همه را دوست داشته باشید و به اگر می :بود

تان و با دوس گذاشتند.در سبد اخالص می ،داشتند چه ولی هر ،وفور نعمت در روستاها نبود زمان قدیم

 گشتند.رنگ و مهربان بودند و از شادی دیگران شاد میل یکفامی

کرد. او هیکلی خدمت  رفت و دو سال به وطن خودسالگی در طهران به خدمت سربازی  16الله در روح

کنونی و  ۀدر جمشیدیّ بیان بود. مکان خدمت اواخالق و خوشتیپ داشت و خوشبرازنده و خوش

 دمیرزا آشنا شد کهدر زمان خدمت سربازی با دختر خانمی به نام فخرالسّادات سیّ او 1قدیم بود. ۀورقائیّ

 اللهند. روحشددیگر هزار دل عاشق یک ،چیز تمام بود و یک دل نهی زیبا، باوقار، قدبلند و همهدختر

                                                           
خان ورقا بود و گلستان جاوید قدیم طهران هم در آن مکان قرار داشت. وقتی به ورقائیّه متعلّق به میرزا عزیزالله. 1

ا که ججا پادگان بسازند، مجبور شدند گلستان جاوید را هم خراب کنند. از آنآندستور رضاشاه خواستند در 
شوند، همه را بیرون آورده و به گلستان جاوید خیابان خاوران انتقال دادند. متصاعدین بهایی با صندوق دفن می

ه یاد دارند زیزان قدیم بگفتند که صحیح و سالم بود و بار دیگر دفن کردند. عالله مهاجر را میحتّی صندوق سیف
شدیم، دست چپ، جلوی سالنِ گلستان، قبرهایی بود که از ورقائیّه به آن مکان انتقال وقتی به گلستان وارد می

 سرای خاوران است.یافته بود که در حال حاضر فرهنگ
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است  خدا بزرگ گفت:زود است. او  گفت:مادر  باید به خواستگاری این دختر بروی. گفت:به مادر 

 و فرهنگ طهران را خوب یاد گرفته است.  د طهراناین خانم متولّ من او را دوست دارم، و

و مهربان  مسلمان بسیار مؤمن این دختر اهل وسقونقان جاسب، پدر فهمیدند، رفتندوقتی به خواستگاری 

ا بخواهیم ما می ۀ شما برای بنده محترم است،عقید گفت:و  کردخود را اعالم  ۀعقید اللهروحاست. 

، دیاش برای خودش محترم است، از امروز اگر قبول بفرمایهر کس عقیدهازدواج کنیم و روح و ریحان 

و  رفتندپذیبا شادی همه دختری برای مادر بنده خواهد بود.  نیزو دختر شما باشم  بنده مانند پسر شما

الله نماز، روزه، روح. شدخیلی ساده و شیرین آغاز  ،و زندگی گرفتانجام  131۱عقد و ازدواج در سال 

ی خود را به نحو احسن انجام مسلمان ۀآورد و خانمش نماز و روزدعا و مناجات خود را به جای می

 ند. کردت خاصی پیدا د. در کمال صداقت و مهربانی در بین فامیل محبوبیّدامی

فامیل و اجتماع و جلسات را شوهر و شوهر و مادر ، اعمال و رفتاردکرفکر  نمود،السّادات مطالعه فخر

خواهم در بنده هم امر جمال مبارک را قبول دارم و می داشت کهد و بعد از دو الی سه سال اعالم دی

خالص او هستم و باید سعی کنم احکامش را اجرا نمایم و اوالدم را  ۀمقابل خداوند اقرار کنم که بند

. مکه شما را سر راه بنده قرار داد که این گنج عظیم را پیدا نمایباشم خوب تربیت کنم و خدا را شاکر 

 اگر قلبت پذیرفته است و ،به قلبت مراجعه کن گفت: اختیار خودت را داری،آقای رضوانی به او 

او و همسرش مانند لیلی و مجنون در کار  ،حالت. در هر صورته ب خوشا ه،چراغی در قلبت روشن شد

دختر و یک پسر،  ۵فکر و یاور هم بودند و خداوند هم به آنها شش اوالد، زندگی همدر و و کوشش 

 مؤمن و مهربان هستند. مرحمت نمود که همه باادب، باسواد،

و دارای سه اوالد و چند  شد (فرزند آقا سیّد رضی)که همسر حسین مسعودی است مهین  ،لین اوالداوّ

ش الداو دارد کهی است که او هم سه اوالد و چند نوه اقری ابرقوی، همسر بپروین ،مین اوالدنوه است. دوّ

ای است و دار (لیالهفرزند عمّ)الله جوادی همسر حبیب ،خفرّ  ،مین اوالدنمایند. سوّدر خارج زندگی می

. فرزند استاقراری است و دارای یک  یهمسر آقا ،همعنویّ ،سه اوالد و چند نوه است. چهارمین اوالد
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 ذکرالله هستند وو دارای دو فرزند است که در استرالیا مقیم  ، همسر آقای شریفیشبنم ،الدپنجمین او

و در آرژانتین ساکن است و سه پسر برومند  آنها( با بهجت جانمیان ازدواج کرده فرزند ذکور)رضوانی 

 دارد.

ای در خداوند به آنها خانه آباد استخدام و مشغول کار گردید.پس از ازدواج در فرودگاه مهر اللهروح

آنها،  ۀخان شد.این خانه قفل می بها درخیابان آریانا عنایت فرمود که آن خانه را خریدند و فقط شب

کرد. جناب رضوانی و خانمش واردی احساس غریبی نمیۀ محبّت و مأمن فامیل بود و هیچ تازهخان

 . آمدیدفقرا خوش  ۀبه کلب :گفتندمی

و  تم و انسانیّ اوالد را به درس اخالق فرستادند و خودشان هدفشان تعلیم و تعلّ ،ترممح ۀاین خانواد

 مادربزرگ نهایت احترام شان برایای درخشان گردیدند. اوالدهر یک ستارهفرزندان خداپرستی بود. 

 رگوه .ورزیدعشق می (مادر شوهرش) مادری دیگر پیدا نمود و به گوهر را قائل بودند. فخرالسّادات

اعث ب ۀ بر لبان او،نشین و خندهای دلو تقوی بود. ذکر و فکر او خدا و صحبت پیرزنی دارای علوّ

رو، بانشاط و باگذشت بود و در ضمن ، خندهعمر فخرالسّادات هم در تمامشادی و شعف بود. 

 پخت خوبی هم داشت. دست

مرکز دعا و مناجات بود.  نفحات و، نشر ، منزلش مرکز جلسات، درس اخالقدر طول عمر خود اللهروح

کرد و دامنی خدمت سال در فرودگاه در کمال صداقت و پاک 26سال خدمت سربازی نمود و  2

که  ی خرید. کسیۀ بسیار بزرگ و زیبایخود را فروخت و در اطراف کرج خان ۀخان بازنشست گردید.

ی ای دارد. این عزیزان گلهۀ باالیپس هزین ،و رفت و آمد زیاد دارد فامیل وه وو چندین ن شش اوالد

التر از تی بالذّ :ندگفتبردند و میت میلذّ یرا بودند و از حضور مهمان نکردند و همه را با آغوش باز پذ

آمیز نیست. این نعمتی است که انسان اطرافیان خود را دوست زیستی مسالمتدلی و هموحدت و هم

 بلکه کلّ عالم به وحدت برسند. ند تا اجتماع،انواده شروع کداشته باشد و وحدت را از خ
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 ود.کبر و غرور بول همه او روح بود. مردی متواضع، فروتن و بیالله بود و به قآقای رضوانی نامش روح

 نی همه از آنها راضی بودند. گوهراین زن و شوهر از امتحان الهی روسفید بیرون آمدند. در زمان زندگا

ها بود، صعود نمود. به یاد او جلسات و نوه هاکه همیشه مورد احترام اوالد و عروس الله(روحمادر )

ش مآبرومندانه گرفتند و یادش را همیشه گرامی داشتند. جناب رضوانی به پدر و مادر و اقوام فامیل خان

اقوام و  وی در بین فامیل قی در بین نبود. این عزیزان الگویو هیچ فر هم نهایت محبّت را مجری داشت

با  ونمودند: صادق کردند و به جوانان نصیحت میدوستان بودند. هر کجا مشکلی بود آنها برطرف می

 ع دارد به پاسهمسر انسان از انسان توقّ :فرمودهمسر خود روراست و مهربان باشید. آقای رضوانی می

 قدر او را مرد باید بداند.کشد و بسیار در خانه زحمت می ر از او بشود،زحمات و خدماتش یک تشکّ

آید، با یک سالم و خسته نباشی زنی است که مردش که از سر کار می ،زن خوب :گفتخانمش هم می

احساس آرامش و آسایش  لبخند و یک لیوان شربت یا چای، بار خستگی را از دوش او بردارد و با

 فرما باشد.کند. زندگی زیباست وقتی محبّت و صفا در آن حکمبرای او فراهم 

او قطع  ۀچند سال از بازنشستگی جناب رضوانی نگذشته بود که حقوق بازنشستگی او را به خاطر عقید

 گردد وجاست که انسان دچار امتحان الهی مینمودند و حکمی به او دادند که دیگر حقوق ندارد. این

 جستند. باو از خدا مدد می خواندنددعا و مناجات می باال چه باید کرد؟ با خرج بسیار گران و سنّ 

 اشبهره وگذاشتند پول آن را در بانک  ۀند و بقیّیدخرتری ۀ کوچکخان فروختند،خود را  ۀخان ،مشورت

  کنند.گیرند و خرج میرا می

 ۀ خود را ادامه داد،زندگی آبرومندان کار، تا جان در بدن داشت، کار کرد،با آن غیرت و پشت اللهروح

در  1386بود. ایشان در اواخر عمر کمی کسالت داشت و در سال  ای نکرد و راضی به رضای حقّگله

در زرنان کرج به خاک سپرده  شادابی به نزد معبود خود شتافت و نام او همیشه جاودانه ماند. کمال

ت او صحب هایۀ زیادی شرکت داشتند و از نیکیعدّ ،رسپاری و جلسات تذکّشد. به یاد او در خاک

همسرش را اوالد تنها نگذاشتند و وحدت بین خانواده همیشه باقی  ،کردند. بعد از صعود این بزرگوار
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به ملکوت اعلی صعود نمود و در زرنان نزدیک همسر  1314و برقرار بود تا اینکه همسرش هم در سال 

 خود به خاک سپرده شد. 

شان فاز آنها راضی بودند. دلی را نشکستند و فقط هدچون خلق خدا و خدا  ،انداین عزیزان هرگز نمرده

پرستی، درستی، صداقت، اعمال خوب، خدمت خواهد جز خداخداوند از بندگانش چه می خدمت بود.

لباس را  ای را سیر کردن، عریانیمثمر ثمر بودن، به فکر رفاه و آسایش دیگران بودن، گرسنه به عالمیان،

 ؟ه سر کشیدن، حرمت دیگران را گرفتن، اسم دیگران را به خوبی بردنب پوشیدن، یتیمی را دست نوازش

 روحشان متعالی باد. تمام این خصایص در وجود این عزیزان بود.

ولی  احتشدن ر بهایی :کردمخصوصاً به جوانان توصیه می ا، به احبّاالله علیه خانم رضوانی، رحمت

به احکام و اوامر او که  امر جمال مبارک را شناختی، ماندن سخت است، وقتی تحقیق نمودی، بهایی

دشمن خود هم باید دعا کنی، خلق عالم  وقتی آموختی که در حقّ پی بردی، ،همه محبّت و صفاست

 نوع باشی، همهفکر آبادانی و رفاه و آسایش هم ب بدانی،همه را پاک و طیّ  را دوست داشته باشی،

 ا کنی که بهایی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی، حال باید بهیقین پید چیز را برای خود نخواهی،

آنها دعا  در حقّ باشی، از فحش و ناسزا و افترائات مردم هراس در دل راه ندهی،اوامر و احکام عامل 

گاه و خیرخواه خلق خدا باشند، چون  ،یکنرا خوب شناختی بسیار راحت زندگی می اگر حقّ کنی که آ

سان ، اننمایدیقلی میمناجات که قلب را ص چه بسیار دعا و اور و پناه انسان است،ۀ کارها یدر همخدا 

کند، ۀ پر لیوان نگاه مییمبیند، همیشه به نجا را زیبا میکس و همهچیز و همهاللش همهزبا قلب پاک و 

شدگان مگگشای در شب ظلمانی راه مانند چراغی شود،ارالعیوب میستّ کند،عیب دیگران را بزرگ نمی

پس مؤمن بودن خیلی هم  ک شود،اگر به تقوی و ادب متمسّ ،انسان اشرف مخلوقات است شود،می

 به سوی پروردگار عالمیان بشتابی، خود را فراموش کنی،اگر با قلبی صاف  ،ساده و سهل و آسان است

 محبوب خدا محسوب گردی. ۀو بند شوی تسلیم حقّ
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 الله رضوانینعمت

 

ر معروف( اکبحسین )فرزند ابوالقاسم کاشی( و گوهر )دختر استاد علیالله رضوانی، فرزند غالمنعمت

. در جوانی داشترضوان( ه)عمّ الله و یک خواهر به نام رضوانیک برادر به نام روح اللهبود. نعمت

 پدر بزرگوار او صعود نمود و مادرش این

 . آوردار باادب و مؤمن بارسه اوالد را بسی

نصرالله )یش الله مانند پسر عمونعمت

نزد پدران مطلع و مؤمن خود  (امینی

ثار و و آ تمطالب امری را خوب آموخ

و از همان  الواح بسیاری از حفظ نمود

 .ن کودکی به احکام الهی عامل بوددورا

بودند، هیکل و هم قدّیش همپسرعموها

 نداشت. دیگر فرقینشین آنها با یکطرز صحبت کردن و صدای دل یبی که نصف کرده باشی.مانند س

نمود و دارای یک فرزند به نام علی ناصری ازدواج دمحمّ ع ناصری، دختررضوانی با مرصّالله نعمت

و عید به سر کار و زندگی خود  کردندآمدند و کار مید. در آن زمان مردها به طهران مییگردعلی 

  گشتند.میبر

د و از او جدا ش این قرار گرفت که همسرشکشی بود. تقدیر الهی و سرنوشت بر مرد زحمت اللهنعمت

هر و زن و شو کردسیمین نصرالله ازدواج  تی باو بعد از مدّ آمدالله افسرده و ناراحت به طهران نعمت

لع طّ بسیار مؤمن و م. گوهر  ساکن شدنددر حظیرةالقدس آمدند و به قم  الله(فاق گوهر )مادر نعمتبه اتّ

 کرد.الله هم کار مینعمت خواند وها می، برای خانمداشتبود و دعا و مناجات بسیاری از حفظ 

 الله رضوانی و پسرش علی رضوانینعمت

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2112642796_orig.jpg
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ند و رفتند که مجبوراَ به طهران پرداختت و آزار آنها به اذیّ  ،بعد از چند سال سکونت و مهاجرت در قم

ل منتقاصفهان فرودگاه او را به  ،ت زمانید و پس از مدّ یگردفرودگاه مهرآباد مشغول به کار  در او

 مهاجر هم با او همسایه بود. و نصرالله گذاشتند مسکونی در اختیار او  ۀجا خانو در همان نمودند

 سکونت دوستانی بسیار داشت اخالقی حسنه و بیانی شیوا داشت. در محیط کار و در محلّ اللهنعمت

شت. انشین بود و نفس رحمانی دبردند. سخنان او بسیار دلکه همه از وجود این مرد نازنین فیض می

زد. عامل به احکام الهی بود. از نظر درستی و صداقت حرف اول را می آثار امری را خوب آموخت و

 پاکی و صداقت و قداست در وجود او نقش بسته بود. 

ت عالیه نمود و در ارتش افسری باکالس، باوقار، شجاع و ضوانی فرزند ارشد او تحصیالعلی ر

 با مهین محمودی ازدواج نمود و دارای سه اوالد گردید.  کار بود. علیدرست

 های محبوبه،پرویز و بهروز و سه دختر به نام هایصاحب دو پسر به نام ،از همسر دوّم خود اللهنعمت

های گزار در ایران و خارج و مانند والدین ستارهخدمت گردید که همگی مؤمن وهشید مهناز و م

 ند. ااوالد و چند نوه 3الی  2اند و هر کدام دارای درخشانی هستند. همگی ازدواج نموده

عاشق مهاجرت و تبلیغ و صحبت امری بود و همیشه در اطراف اصفهان در شهرها و روستاها به  گوهر،

ها که در جاسب نزد خواهرش در بعضی سال داد ویاد میزد و به اطفال آنها دعا و مناجات سر می ااحبّ

 های مسلمان وش بود، به تمام خانوادهیا نزد دختر ،مریض بود ( کهالله وجدانیهمسر فضل، حاجیه)

ناس ادب و درست و خداشتان باتربیت، باسعی کنید اوالد :گفتها میکشید. به خانمسر می بهایی

 باشند. 

ه از او نداشتخوبی  ۀکسی نبود که خاطر داد.دعا و مناجات و نماز یاد میها هکرد به بچّهمّت می گوهر

ر به مادر بسیاپدر مؤمن نازنینی بود و  اللهور و مهر و صفا و وفا بودند. نعمتسه اوالدش دریای ن باشد.

خود تا آخرین لحظه ارزش و احترام قائل بود. جمیع فامیل مادری و پدری را دوست داشت و همیشه 

چیز قابل مقایسه نیست، قیمت اند با هیچبالید که ارثی که مادر و پدر به ما ارزانی دادهبر خود می
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جات تالوت کنیم و خیرات و مبرّات کرانی دارد، باید قدر بدانیم و برای شادی روح آنها دعا و منابی

 بدهیم. 

تمام عمر دوران خدمت در هواپیمایی مشهور عام و خاص بود. بازنشست که شد، در گرگان ساکن  دراو 

ل انقالب به خاطر اوّ ۀنوازی از دوستان و آشنایان بود. در دهکز خدمات و مهماناو مر گردید. خانۀ

 :مرد را قطع کردند و او اصالً ناامید و افسرده نگردید. گفتبود، حقوق این پیر بهاییاو که  ۀعقید

نورانی با مردم  ۀنان و آبی به ما ارزانی خواهد نمود. تا آخرالحیات در گرگان با آن چهر ۀخداوند لقم

خدای مهربان داشت. تظلّم  ،چون ؟مراوده و مکالمه داشت و هرگز شکوه و شکایتی ننمود که چه کنم

صی مرخّ ۀات جز برگکه مرد نازنینی هستی و در پروندهتو  :، گفتند؟را قطع کردید کرد که چرا حقوقم

خواهم کرد : هرگز چنین نن و حقوقت را بگیر. او گفتبیا و کتمان عقیده ک نامه چیزی نیست،و تشویق

 ۀنانشین و ختا آخرالحیات زندگی بسیار آرام و دلاو  ۀ خویش ثابت و استوار خواهم ماند.و بر عقید

 از محبّت و صفا داشت.  گرم و مملوّ 

دوست و خداپرست به خود دیده است. چنین هایی سالم ،ساده، مؤمن، انسانتاریخ کمتر چنین انسان

زّه توان پاک و منآموزند که میها از اینها میدهند. انسانجا نُور میکه به همه افرادی مانند ستاره هستند

دّر برای انسان مقکه و راضی به رضای الهی بود و به آنچه  نمود و شاکرلم انسانی بود و خدمت به عا

از  ا مملوّ ی ردوستی، دنیاینوعد که بتوانند با مهربانی و همخلق دعا کر ۀهم گردیده، قانع بود و در حقّ

آموزش داد که خداوند  شاقی در نهایت سادگی به اوالدرزّ دی و شعف بسازند. مادری مثل گوهرشا

خلص ان مخدا بندگ ۀ کارها با شماست،خداوند در هم غافل نباشید،از ذکر او شب و روز  رستید،را بپ

 هرگز دهد وگذارد، رزق یومی را رایگان مینصیب نمیای را بیو پاک خود را دوست دارد، هرگز بنده

 مؤمن از گرسنگی و فقر نمرده است.

ها باقی است. روحشان شاد است و ها در قلبۀ آنیاد و خاطر قای رضوانی و خانمش صعود نمودند.آ

و مادر مهربان خود  شامل حال آنهاست. همه مانند پدر نازنین و تأیید حقّ شان باقی و برقراراوالد
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ای از جهان که جاسبی هست خلق یا ملّت ند. در هر گوشههستوقار باباادب و  مظلوم، مؤمن، ساده،

ز کودکی ادب، قناعت، وقار، راستی، امانت از والدین خود اچرا که  ،ها را دوست دارندجا جاسبیآن

 اند. و خداپرستی را آموخته

اعث کدام باند. هیچجا برخاستههای بزرگ از آنولی انساناست، کروگان جاسب یک روستای کوچک 

کش هستند و هر زحمت بهاییدهات جاسب مسلمان و  ۀشرمساری نیستند و همه باعث افتخارند. هم

خلق  ۀد و امیدواریم همانتی پاک به دور از هر آلودگیق و سرافرازند. ملّ های خود موفّدر حرفهیک 

ی زیبا بدون جنگ و نزاع درست کنند. صلح عمومی ی و صلح و محبّت در کنار هم دنیایعالم با مهربان

ر رفیق و دیگدیگر باشند. تعصّبات رخت بربندد و همه با یکبرقرار شود و همگی فکر سعادت یک

 د. هرفیض ببرن است،در عالم فراوان  شفیق و مونس باشند. فقیری نباشد و همه از نعمات الهی که

م از اریچه د خود امنیّت و آسایش داشته باشد و شکر یزدان به جای آورد که هر ۀکس در خانه و کاشان

: تگفشاد، همیشه می لق کرده است. آقای رضوانی، روحشچیز را زیبا خخداوند سبحان است که همه

خواهد که همه چیز را خوب ببینیم و شکر بسیار چشم بصیرت می هایی که خداوند خلق کرده،ییزیبا

 نعمت به جای آوریم.

 ،ه باشندی کرا به صلح و دوستی دعوت کرد که همگان باید در هر شهر و روستای عالم کلّ بهاییین یآ

ری کس برتکس بر هیچدر رفاه و آسایش و صلح و دوستی زندگی کنند. هیچ ،به هر عقیده و ایمان

هشت ندارد. هر کس ادب داشت و خدا را خوب شناخت و خلق خدا را دوست داشت، در هر دو عالم ب

خاطر موری را میازارید تا چه رسد به انسان، سر ماری را  :فرموده را برای خود خریده است. موالی ما

یحان، ای اهل وح و الرّعاشروا مع االدیان کلّها بالرّ چنین فرموده:رسد به مردمان و هممکوبید تا چه 

ه وظیفه ما سنگین است و باید ب گفت:گ یک شاخسار. آقای رضوانی میعالم همه بار یک دارید و بر

هی به خاطر ال چون تمام پیغمبران ،دیگر باشیمفکر یکبه  هم مهربان باشیم، ید بابگوییم بیایاهل عالم 

لم و ع سوادی و تفرقه جای خود را بهاند تا جهل و بینج و عذاب کشیدهوحدت نوع بشر این مقدار ر
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کران الهی کسی بدون فیض جهان نورانی گردد و از نعمات بی ۀهم عرفان و محبّت و وحدت دهد،

 نباشد.

گاهی دیگران  انستدسه و انبیاء قبل را خوب میرضوانی شرح حال شهدا و طلعات مقدّ آقای و جهت آ

س از او کبرد. هیچای از سخنان او لذّت مینمود که هر شنوندهتشریح میآنها را ی با زبان بسیار شیوای

. این شعر جناب نعیم را روزی در جمعی ر بسیاری از حفظ داشتاشعا اوگردید. خسته و ناراحت نمی

 اند:زار خلق زمانه خود شدهت و آالهی مورد اذیّ خواند که تمام اولیای بر حقّ

 ــار نشدــال دچـبــه هــزاران بــ         وار نشدـكه خ یست آن مظهریك

 ؟ـراز دار نشدـفـ ـیسیـا كـه ع؟         یه نـگشتـمیمگـر دو نـ ذكــریـّا

 ؟ــار نشدـــــــید ؟         یــا كــه آوارۀنشكست یدان مصطفیـا كه دن

 طـلب صاحب اعتبار نشدـنیدی         دـــراه ه ـا نـجســتیاهــل دنـ

 وار نشدــــــتی اسـنـیبـال دیبــ         ان واَل شــــــود بــه بـالـــــامـتح

 ـار نشدـــتگـیّـــــات رسـاز بـل         ز رُسُل یـکچیكه ه یبـا وجــود

 ـدار نشدـــیـچ كـــذّاب پــایهـ         ال نگشتــمیچ پایهـ ـن حــقّ ید

 ـار نشدــــــن كــردگـیمـانــع د         ار بـا هــمه قدرتــكــفّ یســــع

 ی اَمـرِهو غـــالِــبً عَـلــــو هـــــونَ عَن ذِكــرِه         اِنَّـــكُـم غــافــلـ

 دهد.ور خود را از دست نمیمانند خورشیدی است که هرگز ن بلی امر حقّ 
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 الله گلپوروجیهوجیهه ناشری و 

 

والدین  ۀمهاجرتی چشم به جهان گشود و خان در کروس، منطقۀ 1332در سال  ، فرزند عبدالله،وجیهه

 ی او انتخاب کرده است. وجیههرا نورانی نمود. این خانم محترم لیاقت چنین اسمی را دارد که پدر برا

عزیز و دوست داشتنی بود که پدر مهرپرور را  ۀدختر بچّ

از دست داد و در آغوش مادر و خواهران و برادران رشد 

ن چوفرهنگ گردید. مو نمود و خانمی شایسته و باو ن

 ندتتوانسنمی هانبود و دختر هسآباد کروس مدردر حسین

 د،ند، از تحصیل محروم بودنبا موتور به ایوانکی برو

هی و درس معارف امری و احکام ال ،خانوادهولی در 

خداوند بزرگ و  .دادنداخالق را خوب آموزش می

که همیشه یاور یتیمان است، به این دختر  موالی شفوق

ه را ب هاو محبوب و شایسته، تمام حُسنمظلوم محجوب 

 نحو کامل داد. 

جوهر  ایقان و هیکل، باسواد، دریای علم، عرفان ومازندران که جوانی برازنده، قوی الله گلپور اهلوجیه

به مهاجرت  ان اوایل زندگیاز هم دیگر ازدواج نمودند.تقدیس بود، به خواستگاری او آمد و با یک

 کاعالن امرالله پرداختند. هرگز راحتی برای خود نخواستند و هدف آنها رضای جمال مباربه و رفتند 

 بوده و هست.

های باسواد جامعه ب درس خواند و جزء خانمشروع به تحصیل نمود و مرتّ بعد از ازدواج، وجیهه

نوازی را از والدین همسرش همه را به وجد آورد. مهمانمحسوب گردید. لطافت و اخالق نیکوی او و 

 پس از الله گلپوروجیه و ه ناشریهوجی 
 آزادی از زندان

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1322624553_orig.jpg
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کس وارد آن  نمودند که هرای بنا و دانشمند مانند جناب گلپور خانهآموخته بود و با مردی فاضل 

 حضرت عبدالبهاء وارد گردیده است.  ۀکه در خانمانند این ،گردیدمی

یک عمر در آموزش و پرورش به تعلیم و تعلّم پرداخت.  داشت، هجناب گلپور که تحصیالت عالی

ست. ا یارۀ این مرد نازنین بسشاگردان او همه استادانی به نام در ایران و جهان هستند. اخالق پسندید

ای که راجع به تمام اولیای الهی بالخصوص امر جمال مبارک دارد و لسان شیوای معلومات عالیه

 و،اخالق نیک یده باشیم. خداوند هیکل برازنده،کمتر کسی مانند ایشان را دکه  هباعث شد ،نشین اودل

به او داد که  ای قویرین و حافظهلسان شکّ 

حضور داشته باشند، از در جمعی صد نفر اگر 

ر ند و کمتر کسی دبرلسان گهربارش لذّت می

 را اوزی ،تواند بیان مطلبی نمایدمقابل او می

آنها عامل  مام آثار الهی را از حفظ و به همۀت

یه صبه جوانان توبالخصوص  ااست و به احبّ

نماید: آثار الهی را بخوانید، حفظ کنید، می

برای خود نگه ندارید و  به آن عمل نمایید،

 ۀنند چهراو ما ۀخانرا بیان نمایید.  کالم حقّ کجا گوش شنوا بود و سؤالی از شما شد با بیانی شیوا هر

 خصوص نماز ود و در اطاقی مپوشاین مرد نازنین لباس سفید می. وقتی استخود و خانمش نورانی 

شهری و وارث حضرت بهاءالله هم ،الله گلپوربرد که واقعاً وجیهانسان لذّت می خواند،دعا و مناجات می

م مدارس و درس اخالق است. کمتر کسی است که او را نشناسد و به او احترام نگذارد. یک عمر معلّ

 . ه استو مربّی نفوس بود

 سازی شدند و راضی به رضای حقّپاکدر اوایل انقالب این عزیزان هم مانند دیگران که شاغل بودند، 

هم مانند  به زندگی خود ادامه دادند. آقای گلپور یولی با شور و نشاط خاصّ  ،در کمال سادگی

الله، باهره، گلپور، ، امینحهاکبر رضوانی، ملیعلی   
 میرزا احمد، لطیفه و نادره

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/121911824_orig.jpg
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ه مکه ه ههای پرتقال و میوه غرس نمودست و با دست پر برکت خود درختخانمش عاشق باغ اپدر

دوست و غریبه از آنها میل  ،فامیل دهد، زیرای به آنها میانتهایر است و خداوند هم برکت بیبارو

 فرمایند. می

آید چون دنیای عجیبی از نظر ایمان و کس به منزل او برود، واقعاً میتوان گفت متبرّک بیرون می هر

پرستد، مهرشان را در قلب جای داده سه را عاشقانه میطلعات مقدّ را خوب شناخته، عرفان دارد. حقّ 

کس پوشیده نیست. صدمات، بالیا، سجن و مشکالت این زوج بر هیچ و شجاعت و استقامت این عزیز

میشه دوست، هو گواه است که چه عزیزانی سالم، صالح و انسان شاهد توان بیان کرد و فقط حقّرا نمی

  : حق فرمودهدیگواین عزیز می گیرند.مورد ظلم و ستم قرار می

 دهندجام بال بیشترش می        تر است بدرگاه مقرّ  هر که به

 عین عطاست. الهی بال در سبیل  ،یا

پیمان راز و همهم ه حال او و همسرش که با همب شمارد و خوشااین مرد توانا خودش را کوچک می

 همیشه شامل نماید و تأییدات حقّمیها و مشکالت فقط دعا و راز و نیاز . در مقابل مریضیهستند

طیّبه و طاهر و مبارزی است که اجداد او در  ۀخدا است و از شجر ۀحال او بوده است. این مرد برگزید

خودش و همسرش  ۀخانواد ات امر یزدان را پذیرا شدند. آقای گلپور با کلّاوایل امر با هزاران مشقّ 

ی آقا . مادرت رفتار نمودوالدین، با آنها در نهایت محبّ تِمهربان و وفادار بوده و هست و تا آخر حیا

مان ها به خاطر ایا به جاسبیامّ ،اندکه جاسب را ندیدهراضی بودند و با این گلپور و اقوام او از وجیهه

رخشان د ۀند. خواهران و برادران جناب گلپور هم مانند برادر ستارنمایجابت و زندگی آنها افتخار میو ن

 ،رنجه نمود و به جاسب تشریف آوردکه با همسرش ازدواج نمود و قدم  د. جناب گلپور از زمانیهستن

: این آقای پرسیدندبردند و میکه همگان لذّت می کردنطق و بیانی می ادر جلسات و مالقات احبّ

بذری که او  :گفتندداماد سیّد عبدالله ناشری است. همه می :گفتندبیان کیست؟ میتیپ و خوشخوش

 حاال سبز شده است و روح سیّد عبدالله ناشری شاد و مستبشر باد. کاشته،
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اسب ن به جو ملیحه ناشری تابستا (اکبر رضوانی)علیجناب گلپور و خانواده به همراه باجناق خود 

نی در کنار هم شادما نفری در کوه و دشت و مزرعه، ۱4الی  34و سال خود  سنّآمد و با جوانان هممی

دند. جناب گلپور محقّق بسیار خوبی نموهمتا استفاده مینشین این مرد بیکردند و از بیانات دلمی

ات و توفیقات و تأییدات و ها و صدمات و بلیّاست و راجع به ظهور حضرت اعلی و ایمان جاسبی

 الیتاز وکند که همسری لع است و افتخار میها کامالً واقف و مطّ های جاسب و جاسبیپیشرفت

لق ا و خورزد و خودش و خانمش به کلّ احبّها بسیار مهر میجاسب نصیب او شده است. او به جاسبی

در نهایت آسایش و آرامش و سکون زندگی شیرین و شادی داشته  هند و امیدوارند همورزعشق می

ن مردی است زتریترین و تمیصلح جایگزین گردد. جناب گلپور باادبباشند و به جای کینه و دشمنی، 

نشینان و دوستان او که در جوار او ه حال مؤانسین او و همب توان از او بسیار آموخت. خوشاکه می

 هستند.

. کردندو زود قضاوت می مده بود، دو نفر سر موضوعی بحثجاسب آ به یاد دارم اولین روزی که به

ه نبیان فرمودند در هنگام خشم نه تصمیم و نه تشویق و  ،المعلیه السّ ،حضرت علی گفت:جناب گلپور 

ای ه محکمهوجدان یگان ،به سر صبر تصمیم بگیرید و هم چنین فرمود تنبیه، آرام شوید و آب بنوشید،

پس به وجدان خود مراجعه کنید و خود را در طرف مقابل قرار دهید.  است که احتیاج به قاضی ندارد،

سکون و سازش شد. حال چه بسا که در هر مطلب و مشکلی آثار بسیاری  همین بیانات باعث سکوت و

 ولی ،کند. جناب ناشری را خدا رحمت کند که زادورود او بسیار زیادداند و از آنها استفاده میرا می

ار عالی خت. بسیآمورا به آنها می . آقای گلپور با محبّت و لبخند بیانات حقّهستندهمه صالح و سالم 

ها امر گفته شود و در قلب ۀبار بیانات شیوایی در ،های معمولیها به جای صحبتاست در جمعو خوب 

ت ببرد که فالن شخص این مطالب را به بنده آموخت. جناب گلپور جای گیرد و یک عمر انسان لذّ 

د به توانمعتقد است انفاق کردن فقط انفاق مال نیست. انفاق کردن انواع و اقسام دارد. کسی که می

امر الهی  بهایدوستان و مریضان سرکشی کند و دلی را شاد کند، انفاق کرده است. کسی که آثار گران
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ی ندارند و یا آگاهچون همه به کتاب دسترسی  ،خواند و حفظ کند، باید به دیگران انتقال دهدبرا 

ت خود از این دریا یّ عالقه و ظرف ۀکس به انداز مانند دریا است و هر بهاییدین  :یدگوندارند. می

 ۀلیتر و هرکدام به انداز 224من و بشکه  2سیر و سطل  ۵سیر آب و لیوان  2کند. استکان استفاده می

حال  ی است که تمام شدنی نیست. خوشا بهایپر محتو ۀکنند. آثار الهی گنجینت خود برداشت میظرفیّ

ها بهاییگر ۀ تعالیم الهی است و اند. دنیا تشنکسانی که بخوانند و به دیگران به خاطر اصالح عالم بیاموز

دوستی و محبّت به نوعدنیا خراب و جنگ زده نبود. تمام آثار الهی هم ،به تعالیم الهی عامل بودند

را  یوع و پرستش خداوند یکتا است. خدایی که عقل و شعور و نعمت و رحمت و برکت و زیباینهم

ست. ای ی بشر فرستاده اداد پیامبر پیاپی به خاطر راهنمایو این تعدر اختیار بندگانش قرار داده ارزان 

دیگر را در آغوش با مهر و محبّت دند. همنموکردند و احکام الهی را اجرا میکاش نافرمانی نمی

کردند. جناب گلپور همیشه از ورزیدند و دنیا را بهشت برین میدیگر عشق میفشردند و به یکمی

پاک و  ۀکردند که هر فردی باید علم و عرفان بیاموزد و بندقین تعریف میین و مشوّامر و مهاجر قدمای

اند که در شرح حال او طاهر خداوند در روی زمین باشد. ایشان مطالبی راجع به جناب ناشری نوشته

 آمده است. 

 ت و ادب وبّدریای مح ،و جناب گلپور پسر بزرگواری به نام وحید دارند و این جوان برازنده وجیهه

لع، مطّ وش، مقاوم،کتایمان است و از شجاعت و شهامتی خاص برخوردار است و مانند پدر سخ

سودی ح :گفتکرد و میوف است. عزیزی تعریف مینامی معرباادب، باکالس و در بین خلق به خوش

د پر از دوروح و روان را که حسد چون آتشی باشد  ، چون حضرت رسول فرمودهبسیار کار بدی است

مقدار  این چگونه کنم کهپور و پسر و خانمش حسودی میبنده به آقای گل سازد، نابودرا و هر دو کند 

 د و چرا مردم آنها را دوست دارند!خوب و مهربان و امین و درستکار هستن دانند و چقدرمطلب می

محسّنات  ۀمحال ه ت انسانی،یعنی جامع جمیع کماال بهاییاند که : ایشان از کودکی یاد گرفتهعرض شد
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 نما و خدا را هرگز فراموشاز هم اکنون شروع به یادگیری کن و عمل تو نیز در وجود این عزیزان است و 

 ندی به دیگران مپسند.به خود نمی پسرا چه  هر نکن و

این زن و شوهر به دنیا ثابت کردند که  به شوهر مانند شیر استقامت نمود.در مشکالت وارده  وجیهه

دید و ی دچار گربه مریضی سخت ندارند. وجیهه هیچ گناهی جز خداپرستی و ایمان به حضرت بهاءالله

لله همان زندگی ، الحمد و همسرش ااحبّ  ۀدرمانی با دعای خیر همپس از عمل، پرتودرمانی و شیمی

را و انسانی آنها  هتواند اعمال پسندیدگواه است که قلم نمی شاهد و دهد. حقّامه میشیرین را اد

تند که هس بنویسد. آنها برگزیدگانی

توان خوب بود و از خلق بدانند می

چنین مؤمنین و مظلومانی سرمشق 

گونه  برای هرآنها گرفت. 

اند، مانند کوه جانفشانی آماده

 رنده،مقاوم و استوار، مانند ابر با

انی و مانند نسیم مانند خورشید نور

جا را سالم نگه میوزند و همه

 دارند. می

و  هالکه چنین فامی استو افتخار ما  اند که نامشان تا ابد باقیدهنی چنین افرادی بودر تاریخ هر دی

 و این عزیزان عمرشان هدر نرفته ت و رستگاری است.محبّ ۀهای دلسوز و صالح داریم. دنیا تشنوطنهم

خداوند آنها را نماییم که دعا میاست. نور الهی قلب آنها را منیر نموده است و  زحماتشان مقبول حقّ

حفوظ دارد و در امان باشند. روح والدین این عزیزان هم شاد و یادشان مات زمان سالم نگه دارد و از بلیّ 

  گرامی باد.

 اشریه نهگلپور و وجی هاللوجیه رضوانی، اکبرعلی ناشری، ملیحه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/287888889_orig.jpg
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بازداشت  ،العات ساریاطّ ز احضار و مراجعه به ادارۀپس ا 1314  اردیبهشت 6در تاریخ  جناب گلپور 

 1۱در  و به شکل تحقیرآمیزی با دست و پابند در شهر تنکابن گردانده شد. اردیبهشت 13در  گردید.

به قید  تاردیبهش 11اعدام زندان تنکابن منتقل کردند و در  را به بند زندانیان محکوم به او اردیبهشت

 آزاد گردید. یمیلیون تومان 14 ۀوثیق
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 الله مهاجر ذبیح

 

 ۀشاد و مسرور باشد. الزم به ذکر است که از خانواد ،الله مهاجرذبیح مرد تاریخ جاسب،روح این بزرگ

ایشان در دنیا معروف و مشهور عام و خاص  ، ولی تمام بازماندگاناین بزرگوار کسی در ایران نیست

ها و اقیرزّ ۀ، عمّ(اکبرفرزند استاد علی)لیال اُم همسر او،هستند. 

 الد. اوزنی مهربان و مخلص بود. بسیار خوب اوالد تربیت کرد

 ه و عشرتشمسیّ الله، عطاءالله، اسدالله،او مرحوم یدالله، لطف

 ال و قائم به خدمت بودند.در ظلّ امر فعّ

 (خواهر سید محمود عظیمی ،دختر سیّد هاشم)یدالله با خدیجه 

ازدواج کرده و دارای اوالد زیادی بود. این مرد  ،که مسلمان بود

ایمانی ولی  ،کش از ثروت زیادی برخوردار نبودمظلوم زحمت

ل انقالب در جاسب صعود اوّ و ای شاد داشتخالص و روحیه

 ستاناو را در قبر مادرش مسلمان است،به نام فرهاد که مثل ل او پسر اوّاند و بهاییهای یدالله بچّه .نمود

ر از اهالی فاق چند نفشبانه یک نراقی که نوکر آقای کاشفی بزرگ جاسب بود، به اتّ د.جاسب خاک کر

مرتبه او را که  ند و صبح اهالی دولیتر نفت جسدش را آتش زد ۱او را از قبر بیرون آورده و با  محلّ

 . سپردندبه خاک  ،سوخته بود

ا ابد ت ۀ ننگی بر تاریخ جاسب بود،این عمل شنیع را که لکّ ،ب این عمل شدندکه مسبّاهالی جاسب 

و بعد  شده خیر نبعاقبت  ،بود آن نراقی که مسبّب آتش زدن جسد یدالله .نخواهند توانست پاک کنند

همه  مُرد. ند،بدو تا او را به بیمارستان  سوختو او  گرفتکن منزل کاشفی آتش گرماز مدّتی کوتاه، آب

یع را کار شندست بودند و اینچنین افراد دیگر نیز که با او همهم خداوند او را گرفت.قهر  :گویندمی

  ترین افراد هستند.آلوده و معتاد شده و جزو بدبخت ،ندانجام داد

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1373175066_orig.jpg
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 سوزد.اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمیسوزد         ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی چراغ

له و الش شریفه نام داشت. نام همسران لطفبود و همسر مهرپرور (اللهآسیف)داماد عمویش عطاءالله، 

 چند بار جهت دادخواهی راجع به امالک جاسبهمسر آقای کریمی بود و  دانم. عشرتاسدالله را نمی

 تشرن عای :. رئیس دفتر دادگاه اراک به بنده و محمود رضوانی گفتات تشریف آوردبه اراک و محلّ

کاره ه چ وا :خیلی زن الیقی است. قاضی اراک از من پرسید ت است،هّ قدر شجاع و باابکیست که آن

ی تا بیانزنی به این شجاعی و خوش :سازی شده. گفتو پاک : کارمند مخابرات بودهگفتم ؟است

 اییبه ۀای به نام و الگوی یک زن نابغواقعاً فرشته ام. شمسی همسر امرالله مهاجر وکنون من ندیده

 بود.

 ها بنویسم و خاطرات خوب:مهاجری کالمی راجع به

هیکل، باتجربه، مؤمن و آورند، قویسواد قدیمی داشت و کسانی که او را به یاد میالله مهاجر ذبیح

و از تعلیم و تربیت  آموختدرس زندگی و علم دین می دید،ها را میمخلص بود. هر وقت ما جوان

شهوت را در پشت و پول را در جیب برای  گفت: زور را در بازو،ها میکرد. به ما جوانصحبت می

 پیری نگهدارید و از پرخوری و افراط پرهیز کنید.

و آسیاب نیز دست  سماعیلیدست پدرم و نورالله ا شکمالاز ا، مقداری هایی داشتاو آسیاب و زمین

ت به به دسل وقت عصا . صبح اوّدر طهران و تابستان در جاسب بودها زمستان ادی بود.حدّعلی صادق

میشه ه .کردپس به خانه مراجعت میرفته و سپایین  شیخ و دشتطرف سرچشمه و لوله باالده و بابا

خت در 144بیش از  و پنیر بود. همیشه نورانی و سرحال بود. شیر و ماست کرد و خوراکشروی میپیاده

ه بودیم و با داداش که ما پسربچّ گردو در لب رودخانه و قنات سرچشمه و جاهای دیگر داشت. زمانی

ر بس دیگ :گفتمی ،نصفش را که جمع کرده بودیم ها را جمع کنیم،دو و بادامرفتیم گرو خواهرم می

این  :گفتی. مماندمیه در زمین نصف برای پدرم و نصف برای خودش و بقیّ کرد،است. قسمت می
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ای که شعر و هدر جلسات هر بچّ شدیم.از گذشت این مرد خوشحال میها. چقدر ههم پول شما بچّ

 گذاشتند. کرد. تمام اهالی جاسب به او احترام میاو را تشویق می ،خواندمناجات می

ه مردم ک زمانیخدمت بزرگی به خلق جاسب کرد.  و بافی را به جاسب آوردالله، قالیآسیف برادر او،

ه در خیابان شا بیدند که پر از شپش بود و بدبختی، اوخواسراها میدر کاروانو آمدند طهران می به

جا اُطراق کنند و ها آناهالی جاسب شب گفت:و  ساختطهران، چهارراه کاج دو منزل خشت و گلی 

 .فرقی نداشت بهاییمسلمان و سراها نباشند. برایش اسیر کاروان

 مقام و ۀهما با امّ ای بود،کاره ، که در دربار و امالک مربوط به خاندان پهلویپسر بزرگش ،لهامرال

. داشت قراردر خیابانی در امیرآباد  شمنزل ثروتی که داشت، مردی بسیار ساده، خاکی و مهربان بود و

 الله اعالیی،عنایتاقی، عزیزالله رزّ ۀ حقیر، سرهنگ پرویز روحانی، بهرام یزدانی،بند ،آن زمان در

ی هاکرد و چه ایدهت میت جاسب بودیم. ایشان چقدر محبّ الله ناصری و جناب مهاجر عضو هیأنجات

شب همگی رفتیم منزل رضوانی در جاسب. با محفل مشورت کردیم  13۵۱خوبی داشت. در زمستان 

 :گفتدو شب در جاسب زیر کرسی می والقدس و کارهای دیگر. اساختن حمّام جدید و حظیرةجهت 

ا دادیم. به همراه همسرم از طهران احبّ ۀجلد کتاب بردیم به هم ۵4لذّت بردم که دور هم جمع بودیم. 

 ،گذرمت میای داشت. از جزئیّدانید چه صفای. نمیه کردیم و رفتیم جاسبگوشت مرغ فراوان و میوه تهیّ

 اً جاسب از دست رفت.ولی حیف که به اهدافمان نرسیدیم و ظاهر

 هاها و باغخانه ۀ امالک،هم .بود ااحبّ ۀلیّآباد داشت که مأمن اوّ مهاجر چقدر امالک در قاسم عبدالله 

با  ،خواستیم بسازیمالقدس اسفندیاری را که میدر تهران و اطراف مصادره شد. به یاد دارم حظیرة

سیمان در زیرزمین  کیسۀ ۱لغی نقد داد و گفت آمد و مباو  ها.زادهها بخصوص جمالیهبچّ ۀکمک هم

 هاآن چند بار رفت و ی که داشتپیکان ال مخلص بااین جوان فعّجمالی، ین آن را ببرید. عالءالدّ  ،دارم

خوبی خواهند داشت. وقتی  ۀدالرام هستند و یقیناً آیند ها نوۀبه من گفت: این را آورد. آقای مهاجر

ها م. در حال حاضر خانه و باغ مهاجر، چقدر خوشحال شدترجمه کردهاهره را او دیدم فیلم حضرت ط
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جا هایی در آنخبر چه ساختمانهای از خدا بیها و آدمکاشی ها،، قمیرا که چقدر قیمت دارد

 اند. ساخته

 جا دیدم. چقدرالقدس آناش را در حظیرةم لوکزامبورگ. نورالله مهاجر و خانوادهحقیر رفته بود ۀبند

 هایش برایم گفت:و جوانی گیهاز بچّ سال بود.جمالی و ناصری هم ،چون با پدرم ،حال شدمخوش

ها آسیاب و ده خانه،ما به او  ، فامیل مادرم بود.فاطمه ،زنش ،دکرادی ازدواج علی حدّکه صادق زمانی

گرفتیم و هرگز ما که از او نمی د و زندگی کند، چرا آنها را خرید؟درخت گردو دادیم که راحت باش

ب بدهد، ما حسا شمارۀاگر پول هم الزم دارد، بگو علی به صادق ی یک گردو از او نخواستیم،حتّ 

هایم هه بچّبرایم بفرست تا ب و پدرم را بگیر ی خانۀعکس جلو ،یزدانی برایش بفرستیم. گفت: آقای

 کار را کردم. چشم و همین :ام. گفتمآمدهای است که من در آن به دنیا این هم خانه بگویم که

ت خیلی زیادی در آن تابستانه در فرانسه را بر عهده داشت که جمعیّ  روزۀ ۱ پریوش امینی نظامت جلسۀ

م به خترد کرد،وقتی او خود را پریوش امینی جاسبی معرفی  :جلسه حضور داشتند. آقای مهاجر گفت

این خانم باعث افتخار است. آقای مهاجر از من  من گفت کهبه  ید که این خانم جاسبی است وبالخود 

 ۀدر هم :این دخترعموی همسرم است. چقدر خوشحال شد و گفت :گفتم ؟ما امینی نداشتیم :پرسید

  .درخشانی هستند ۀها مثل ستاردنیا جاسبی

مهاجرها به  قائلند.هم برای آنها ارزش مردم  ،انسان وقتی در محیط خانواده برای هم ارزش قائل باشد

 خان،خان، عبداللهلهخان، اسدالاللهخان، لطفخان، امراللهاللهخان، حبیبالله: ذبیحگویندهم می

جاسب و دوستان آنها را به همین طریق صدا اهالی  ۀهم .و عشرت ، قدسیخان و یا شمسینورالله

 زنند. می

د همه دلیر، هر و مؤیّمنوچ اس،ر داشت . پسرانش عبّمتسانتی 114بلندی حدود  مهاجر قدّ  اللهحبیب

کرد و آباد زندگی میالله مهاجر واقعاً بزرگ جاسب بود و بعد در قاسمحبیب ند.الباسواد و فعّ مؤمن،
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 د. دخترانش نمونه و هم اکنون در خارج هستند.ای ایران خدمت نمواحبّ ۀدر بیمارستان شمال به هم

 . ل کردچقدر بالیا را تحمّ مهاجر مرحوم ضیاءالله 

 قدرت بودی بادل و جرأت و بابه حدّ برده نشود. اونامی دتقی محمّ حیف است از پدر مهاجرها به نام

ا ب ها را نابود سازند،بهاییو خواستند به کروگان حمله کنند ها با اهل ده، ظهر میوارانی که وقتی

 ۀمحلّ نصف نشانم. اوادرش را به عزایش میم ،کس بیاید هر :دداو پیغام  نشستتفنگش زیر زیارت 

 های جاسب را داشت. روح همۀ رفتگان شاد باشد.ز بهترین زمینصد و پنجاه من اباال و حدود یک

ای هجهان ستار ۀکه هر کدام در هر گوش است یهایند، اوالد و نوادهه جا گذاشتای که ببهترین سرمایه

 همسر ،دتقی، ملوکمحمّ نسانی هستند. یکی از دخترهایدرخشان و قائم به خدمت به امر و عالم ا

 ،ه جا گذاشت. دیگر دخترش، نصرتشعور و باکالس بهمه اوالد مؤمن و بااقی بود که اینامرالله رزّ

امرالله تقدیم نمود و چون  خود را به حضور حضرت ولیّ  ۀالله بود که امالک و خاننعمتهمسر عمو

امالک  :آخر عمر فرمود ۀامالکش را پس نگرفت و تا لحظ .ه نداشت، فرزندی را به فرزندی پذیرفتبچّ

 امرالله است، اگر مورد قبول واقع شود. ق به حضرت ولیّ من متعلّ

کته س ، مرگ راحت است که هر یک بدون افتادگیها نمودخداوند نصیب کلّ مهاجر مین نعمتی کهدوّ

خواب نخوابیدند. این هم نعمتی است در رختاز آنها کدام ند. هیچنمایه عالم باال پرواز میکنند و بمی

 عظیم. 

راف سمت چپ رودخانه و آسیاب تمام اط اش بسیار عالی است.آن قنات قدیمیجاسب با  سرچشمۀ

غی ود مُبلّ ند که خبا دست خود کاشتالله ه و آسیفاللهاست که ذبیحق به مهاجرهمه متعلّجا و درختان آن

ا اینها رکه کسی  خدا رحمت کند آن :دگویخورد، میس از گردوی آنها میک است ثابت و صامت. هر

ا همسر که بآید و سال گذشته خاکی هست که با ماشین تا قنات می ۀده جادّکاشته است. از طرف باال

 د. صحبتجا بودنهای قمی در آنیم طهران و خانوادههای مقای از نصراللهیه، عدّو پسر خواهرم رفتیم

تم، و خدمات آنها را گفها را گفتم، سواد آنها شهریانی همهت جی را گفتم. موقعیّ حال کلّشرح کردیم و



448 
 

هدا سیدالش دالشهدا گفتم و مناجاتهمه افسوس خوردند. راجع به مقام سیّ الها را گفتم.صدمات و ب

 را برایشان خواندم.

آید. به آنها ثابت کردیم که ما خداپرستیم و م صحبت کرد، چنان منقلب شدند که به وصف نمیهمسر

جا ناظر به اعمال همه است و هرگز از ظلم احدی نخواهد خداوند ذات غیب منیع الیدرک است و همه

ی بارد و درب رحمتش به روجا میبارانش بر همه اوند بخشنده، توانا و مهربان است وخد .گذشت

 همه باز است. 

اهای بینند و جت تبلیغ در جاسب نداشت، حاال خودشان وضع جاسب را میچندین سال اگر کسی جرأ

گ ۀبینند، عدّبر ماها وارد گشته و نجابت و وفاداری و طاقت ماها را که میکه دیگر را و مظالمی  اه و آ

 ،تنها جوابی که دارند نیست.: این رسم مسلمانی و انصاف گویندخورند و میمنصف غبطه می

  اند.انصافند که ظلم کردهرحم و بیای بیاینها عدّه محبّت و صفا است و اسالم هم دین :گویندمی

 

  الله مهاجرذبیح اقی در خصوصاکبر رزّ خاطرات علی

آخوندی از واران آمد و سر منبر بر  134۱حدود سال  ،سال پیش 14الی  64حدود  ۀ جاسبدر حسینیّ

ه همیشه ۀ اشخاصی کوسیله ب گیرند!ها با ادرار خودشان وضو میبهایی گفت:و  کردگویی ها بدبهایی

 ،ارندد که راهی ندشه محفل روحانی متوجّ ،ها هستند که نه بهایی هستند و نه مسلمانگونه فضادر این

و جریان را با او  ترس، جسور و ورزشکاری بود، احضار کردندن نکه جوارا الله مهاجر از این رو ذبیح

 . گذاشتنددر میان 

ید که آخوند داشت وضو رسرفت و وقتی صبح تنهایی به واران  ۵و  ۱الله فردا صبح زود ساعت ذبیح

ۀ عمورجب روم خونمیجواب داد: الله به شوخی الله چه عجب؟ ذبیحآقا ذبیح گفت:و  میگرفت

 کرد با هم چایی بخورند. او قبولد و افیه با عجب( بعد آن آخوند تعارف کرد که بنشینن)اصطالح هم ق

که  ام ببینم؟، من آمدهایهچنین حرفی زد گویا دیروز شما در مسجد محلّ  نشست و به آخوند گفت:و 
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اس فخر( را که مرا خدا لعنت کند فخر )سیّد عبّ گفت:آن آخوند  ای یا نه؟ا شما این حرف را زدهآی

من  ،ودهایی زده بشکرد که اگر مِن بَعد چنین حرفالله عنوان مجبور کرد که چنین حرفی بزنم. ذبیح

عد از آن به ب الله برگشت به کروگان به منزل خودش.نمود و ذبیحن آخوند عذر خواهی دانم و شما. آمی

فخر را  ختلفهای مله دو سه مرتبه به بهانهالولی ذبیح آخوند هیج صحبتی در آن مورد نکرد، دیگر آن

یچ چیز ه الله فرد بسیار شجاع و دلیر و نیرومندی بود و ازذبیح زد!و کتک مفصلی به او  گیر انداخت

 ای نداشت.ترس و واهمه

له الفرج ،شیبا پسر عمو و به جاسب هجوم آورد،بود  ی یاغیحسین کاشی که فردالله وقتی نایبذبیح

ت تیری به بدنش اصاب اللهجاسب رفتند، ولی همگی اسیر شدند. ذبیح ای از دهاتو عدّه عبدالوهاب

 ندالله را که جوان شجاعی بود، در کاشان نگه داشتذبیح سپس ید تا بهبود یافت.ها طول کشتمدّ  کرد و

کاری با  ما کنند کهآن مهر میکه قراین ۀحسین را با بهانوله اقدام شد و نایبالدّکه از طرف وثوقتا این

ند. کرد خان سر دارءاللهماشا ،د و به همراه پسرشگرفتنجا او را در آنکشیدند. هران ، به طتو نداریم

تی از مدّ و بعدگشته بود. او کروگان بر حسین به طهران فرار کرده و به جاسبالله قبل از رفتن نایبذبیح

 اند.مکرد و تا آخر حیات نیز در همان طهران شاه کار رضاهای ساختمانی زمان رفت و در پروژهبه تهران 
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 الله مهاجر و طاهره معتقدیمسیح

 

متولّد سال )معتقدی د شد و با طاهره متولّ 1348در تاریخ  ،نساءالله مهاجر، فرزند ضیاءالله و فاطمهمسیح

 .ازدواج نمود (و خانمو ملک اللهر میراسددختو 1346

لص در کروگان جاسب به مؤمن و مخ الله در خانوادۀمسیح

 کس ها که ضیاءالله ندید و هرها و آزاردنیا آمد. چه کتک

همه ظلم و زبان خودش شنید، برای آناز خاطرات او را 

های د. انسانثر و ناراحت شمتأ ستم که بر او وارد گشت،

ترسند و نه از مردن می ایمان نه از چوب و فلکمقاوم و با

خرند که لم را به جان میۀ درد و بال و أهم ،در راه حقّ

 موالیشان از او راضی باشد.  محبوب و

نمود و در داری جاسب مزرعه الله تا نوجوانی درمسیح

الله مهاجر عنایت مادر و پدر بود. کشاورزی کمک

مد آ( که معماری باتجربه بود، به جاسب میپسرعموی او)

 اجر معروفالله مهعنوان معمار عنایته در طهران ب د،قدم بوپیشدیگر ی هاکار ام وو در تعمیرات حمّ

ه الله همراه او بمسیح های بسیاری داشت.ش( نیز ساختمانپسر عموی دیگر) اللهو مشهور بود. عبد

الله مهاجر معمار مسیح سال خودش به نامت یکو زرنگ بود، در مدّ  رفت و چون جوانی باهوشطهران 

 ی مشغول گردید و پول جمع کرد. ایکارهای بنّه شد و بمشهور جاسبی 

پدرش  ازدواج نمود. طاهره که معتقدی با طاهره 133۵بعد از مدّتی که وضع مالی او خوب شد، درسال 

تم که شلقب طاهره را روی تو گذا :گفته بود و دختری شایسته بود، به او جاسب ۀزادبزرگاز مالکین، 

اطر خه نه ب ،ها بودبهاییمسلمانان و  ۀاط همخیّنیز مادرش  مثل حضرت طاهره شجاع و باایمان باشی.

 معتقدی طاهرهالله مهاجر و مسیح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1334_1_orig.jpg
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شاد دل همه را باید شاد کرد تا خدا شما را دل :گفتدوخت و میافتخاری لباس میو مجّانی بلکه پول، 

 . گرداند

د، اوال ۱خداوند به آنها هران آورد و زندگی خوبی را شروع کردند. خانم محترمش را به ط ،اللهمسیح

پسر  3دختر و  3الله مسیح سه پسر و سه دختر عنایت کرد.

گل هسه دست :گویندولی همه می ،سه تفنگ دار :گفترا می

 بو. ر و خوشمعطّ  رنگ و وارنگِ

ر اهل قمص)همسر اسفندیار توفیقی  ، ژیال،لین دختراوّ

های سروش و ساغر دارند. که دو اوالد به نام ( شدکاشان

عروسم نمونه  :گفتالله توفیقی میتپدرشوهرش، عزّ

حش ه جناب توفیقی رواست و بسیار از او راضی هستم. البتّ

از و داکار در امر از مؤمنین و مخلصین ف ،شاد و خانمش

 بودند.  ۀ طیّبهشجر

الله شرفی روح مردی مثلبا بزرگ ،شهال ،مین دختردوّ

 و سپیده دارد. سپهر هایو دو اوالد به نام ازدواج نمود

 ،یک اوالد به نام شقایق دارند. این سه خواهر نمونه است و ر آقای درخشانهمس هه،المین دختر، سوّ

لکه تاج ب ،و طاهره به هدر نرفته است اللهآفاقند. زحمات مسیح ۀت دارند و شهرسه شوهر الگوی انسانیّ 

 افتخارند. 

 های درسا و دینا دارند. اوالد به نام 2فریبا درخشان است و  ا اولین پسر به نام بهروز، همسرشامّ

 د. ندر کانادا سکونت دار وهای شهرزاد و شکیال دارد دو اوالد به نام ، بهنام،مین پسردوّ

شیده ترابی است و یک پسر زیبا به نام سام دارند که عشق  همسرش یاور پدر و مادر، مین پسر، بهیار،سوّ

خوشحال  کرد،همه دعا می و در حقّ راضی بود عروس و دامادهااوالد و  ۱از  الله است. طاهرهمسیح

 الله مهاجرمسیح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1312863270_orig.jpg
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خوب و مؤمن ما هستند و ثروتی باالتر از اوالد خوب نیست. همیشه  اوالدثروت ما  :گفتبود و می

یک  مادرماحترام کردم و به پدر و  (پدر شوهر و مادرشوهرم)نساء : بنده به ضیاءالله و فاطمهگفتمی

خدا هم در عوض اوالد خوب، عروس و دامادهای خوب  عمر محبّت خالصانه در حدّ توانم کردم،

 نصیبم کرد و خدا را شاکرم. 

 :گفتندها در جاسب به او میخانمکرد. بعضی ه میخیلی جلب توجّ طاهره چشمانی زاغ داشت که

های زیبا را خدا به من داده است که شما : چشمگفتخوشا به حالت که آنقدر چشمانت زیباست. می

ر قلبم را ندیدید که چقد :گفتمی ،چه هست را خوب و زیبا ببینم. خدا رحمتش کند و خلق خدا و هر

پخت عالی، ، با دستنوازد. او زنی مهماندها در خودش جای میتپد و خوبی رروشن و به عشق می

دا هیچ چیز از خ :گفتدوست بود. می، باگذشت، مهربان و فامیلدرب خانه باز ها به قول ما جاسبی

بندگان خدا سالمتی  ۀپیشرفت امر جمال مبارک و سالمتی اوالدم و برای هم خواهم جز رضای او،نمی

 کنم.ت و رفاه و آسایش آرزو میقیّو موفّ

دالبهاء، فدای یک تار موی عب :گفتمی ،و بسیار زیاد بود، وقتی گرفتند امالک جاسب را که ارث پدر او

ما باید خجالت  :گفتها بود و صاحبانش نبودند. میقدر زمینآن ؟،خواهم چه کنممال جاسب می

ند که خون خود نوشتی که با همه شهیداناین از دست رفته، بزنیم، که در راه حقّ ی رابکشیم حرف ملک

دند هدف صدها تیر بال ش ،طناب دار را بوسیدند صحیح است و مال دنیا مال دنیاپرستان باشد، امر حقّ

 در راه خدا و حضرت بهاءالله که چند ماه درملک و خانه و مال  در راه بهاء جان خود فدا نمودند، و

حضرت اعلی که همیشه در سجن و اه در رچال تاریک و تنگ و کثیف اسیر غل و زنجیر بود و سیاه

ن ه منمود و گفت ک باید احقاق حقّ هیچ نیست، ولی ،و با چنین رشادتی به شهادت رسیدبود زندان 

حسین به ای بود که پدرم ما خانه ۀخان ام،هپرورش یافت جااسب است و در آنام و زادگاهم جایرانی

زندگی نمودند و مانند اوالد مادرم با آنها رفتار نمود جا یک عمر در آناجازه داد تا  گو و معصومهحق

ت و چیز پدرم دست آنها بود و ما با محبّانه به دنیا آمدند و امالک و همهو تمام اوالدشان در آن خ
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نهادند و به ما نهایت آنها هم خدمات ما را ارج می ا مثل عضو یک خانواده رفتار کردیم،مهربانی با آنه

 اشتند. گذاحترام را می

الله معتقدی و میرزا اسد داشتند. هایی درخورهر سه اسم ،رهو نیّ ، آفاقو خواهران خوب او طاهره

گاه و مطلع به آثااو  که نراقی االصل بود، به جاسب آمده بودند. خانمش، ملکهمسر الواح  ر وبسیار آ

 جوان آن دوره بود. طاهره راهگشای نسل و راهنما و قدمدر کارهای خیر همیشه پیش و احکام امری،

 بهاییی چه کس ا را تسجیل کنند تا بدانندوقتی آقای رمضانی به جاسب آمده بود که احبّ :گفتمی

 یبهایکس اقرار کرد من  مرحوم پدرم به او گفت هر است، است و چه کسی نیست و آمار چه تعداد

ولی در این روستا قلب  ،کامل ندارندالع ها که کامل نیستند و اطّبهایی، همۀ است بهاییهستم، او 

معتقدی بهترین زمین خود در دشت قنبر ۀ معتقدی انجام شد. این مراسم چند روز در خان صاف دارند.

 ا مساکین جاسب شود. حضرت عبدالبهاءام ید که درآمد حاصله خرج حمّنمورا به امر واگذار 

 فرمایند: می

ز ت کند و مبلغی افقرا و ضعفا وصیّ  اگر انسان توانگر در وقت وفات به اعانت»

ایشان نماید، ممکن است این عمل سبب عفو و غفران و ه ثروت خویش را انفاق ب

ت به جهت نهایت تعب و مشقّ  چنین پدر و مادری در ملکوت رحمن گردد و همترقّ 

رشد رسند، پدر و مادر به جهان دیگر شتابند. نادراً  اوالد کشند و اکثر چون به سنّ 

خویش در دنیا مکافات از اوالد ات و زحمات ع که پدر و مادر در مقابل مشقّواق

 و مبرّات و ات و زحمات پدر و مادر، خیراتبینند. پس باید اوالد در مقابل مشقّمی

  .«طلب عفو و غفران کنند

افتخاری برای هر اوالد و  نمودند،در حیات خود، ملک خود را وقف امر که پس چنین مردمانی مؤمن 

 بهایی ۀولی جامع ،ه هم مصادره گردید یا فروخته شدکه موقوفات امریّمنتسبین است. بگذریم از این
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ر همه بلکه به فک ،دانند، برای خود نمیچه دارند همیشه مقتدر، پرتوان و قانع و امیدوار بوده است. هر

 هستند.

ی صعود نمود و برای خود به ملکوت ابه 1361با قلبی آرام و وجدانی آسوده در سال  ، طاهرهبلی

ه شیر یر، بچّ ش :تر است. گفتهتر و به یادگار ماندنیی گذاشت که از نقش تخت جمشید محکمیادگارهای

 :ودهمالله هستند و خادم احباب و موالی ما فرتمحبّ ۀاو شیران بیش اوالده گرگ. زاید و گرگ، بچّمی

 خادم احباب، سرور اصحاب است.

 تالیسـن یـک قزندگی بافت

 خواهینه همان نقش و نگاری که خودت می

 ردهعیین که تت کنـقشه را اوس

 افیبط مین فقتو در این بی

 ینوب ببه را خشنق

 ار نکند آخر ک

 ات را نخرندقالی زندگی

 کار را بافت و هم در امر و زندگی نقشۀمیی ماهر بود و بسیار عالی بافطاهره هم در صنعت قالی

 دانست و نمونه بود و همتا نداشت. می

، معروف و مشهور به شیدایی در کرج و اطراف کرجو الله در طهران در جاهای مختلف و مسیح طاهره

ای از دهکننۀ ناراحتترین خاطرهرگز کسی کوچک نوازی و ایثار بودند.و معروف به پاکیزگی و مهمان

ر کردند. بسیامی با آوازهای بلند بسیار زیبا اجرازن و شوهر اشعار امری و مناجات را این  آنها ندارد.

 صوت ملیحی داشت و این مناجات را خیلی دوست داشت،بودند. طاهره ای های خاکی و سادهانسان

 خواندند:الله مینشینی هم خودش و هم مسیحبا صدای دل

 هوالله
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چند در  مخدوم بزرگوار داری. هر ،خوار مهربان داری. محزون مباش، غمغم مخور ،خونای غریب دل

ی چون ملکوت ابهی داریم و مأمنی چون ۀ نجاتی داریم. ملجایولی سفین ،دریای محن و آالم مستغرقیم

 ؟ میثاقی اعلی، دیگر چه اضطرابی و چه احتراقی چون در ظلّ ءحصون مال

 ع ع

هم اشعار امری  بادر جلسات جاسب  اقی،هایش و خانم رزّخالهدخترکه او با خواهر و  زمانی

 گشت:برد و مدهوش میت میخواندند، انسان لذّ می

 ره رو به روـره به چهــچه ،دم نظرــگر به تو افت

 ه مو به موــــه به نکتــم غم تو را نکتــشرح ده

 اما فتادهـــهـمچـو صـب ،ـدن رخـتــــاز پـی دی

 چه به کوچه کو به کوخانه در به در کوخانه به 

..... 

اش. طاهره، طاهره ب :پدرش به او گفته بود شعر حضرت طاهره را دوست داشت. بلی ایشان طاهره بود و

گشای اوالد و همسر به موالی خود پیوست و از عالم باال راه طاهره همسر را تنها گذاشت،در هر صورت 

 است. 

ها به قول جاسبی ،اللها مسیحامّ .چرخندگذارند و مثل پروانه دور او میالله را تنها نمیمسیح او اوالد

 که در جاسب زمانی ی بود.کفایت و شجاع، در هر صورت مرد با«معمار مهاجر»یا  «ضیاء عمو ِمسیح»

د ت یا نصیب کسانی شها و هرچه در او بود یا به یغما رفامالک و خانه وفایی شد، همه رانده شدند.بی

ه یغما اش را بکس حاضر نیست زحمت کشیدههیچ. ری از آنها ندیدندکه قدر آنها را ندانستند و هیچ خی

خاطر ه زور و ب هولی ب ،ت ببردببرند. انسان به میل خود شاید تمام زندگی خود را ایثار یا انفاق کند و لذّ 

 راضی است و نه صاحب او.  همه چیز را از کسی بگیری، نه خدا ،داشتن عقیده
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ولی بر  ،دست نخورده در جاسب ماند و همه آمدند ،ضیاءالله و دیگران ۀها و خانامالک معتقدی

ت نامه به هر کجا توانس لله بیشتر از دیگرانام کنند که این چنین هم شد. مسیحهمگان واجب بود تظلّ

ک مدارک او ی .اراک و دری نبود که او نزدات گرفته تا قم و نوشت و وکیل گرفت. از دلیجان و محلّ

ها وقت در این راهیک :گفتقطعی نداد. بارها همسرش می ۀزحمات او نتیج ۀولی هم ،کتاب است

بدانند  اید همهب : من لیاقت کشته شدن ندارم، نترس،گفتمی .مرد ا، ول کنکشند تو رمیری یا میمی

ای شاد برخوردار است و هالله از روحیّماشاء ده و زنده و از امتحان بیرون آمکش و پسر ضیاءالله ستم

  ۀ نورانی او نشان از درون اوست!چهر

انسان اگر سه چیز داشته باشد، همه چیز دارد، زن خوب  :گفتهمیشه می ،اللهذبیح ،عموی بزرگوار او

بود و همیشه الله زن خوب و مهربان داشت که همه چیز تمام مسیحخوب.  ۀخان –ب خوب رکَمَ –

با وسیله و فرش عالی مفروش بود و در منزل او که های بزرگ بسیار زیبا های نو و عالی و خانهماشین

خورد، هم میه ها که بطرف خانه تا آن طرف خانه سر سفره قاشق و چنگالهمیشه وفور نعمت بود. از این

 بخورید تا گرسنه نمانید.  ،کنمعشق می :گفتالله میمسیح

و خدمت به جامعه ت مشغول به کار و زحمت و فعالیّ که خودش را شناخت، الله مهاجر از زمانیمسیح

و دور از هر آلودگی بود. صداقت  هربانم ریا، خاکی، با قلبی پاک،طبع، بینوع شد. مردی شوخو هم

ج را کالً به کار ساختمان مخابرات کر 13۱۱و راستی و صحیح کار انجام دادن او باعث شد که سال 

الله جا را ساخت و بسیار اساسی مورد تشویق رؤسای آن زمان واقع شد. مسیحاو واگذار کردند و او آن

ت ایران ق به تمام ملّ این ساختمان متعلّ بخشید،، خدا مرا نمیکردم: اگر در کارم کوتاهی میگفته بود

را با  باید به نحو احسن کارم ،ماد دارنداعت بهاییمعمار این است که وقتی به یک  ۀاست و افتخار بند

کرد گرفت و دقیق کار میحقوق می عادالنه ،کردالله در هر کجا کار میدادم. مسیحجان و دل انجام می

 با عرق جبین بوده است. ،دست آوردهه و همه از او رضایت داشتند. هر پولی که ب
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اق و همه خلّ شچنین برادرانهم دانست.می ت و کار را جوهر انسانای آرام ننشساو یک عمر لحظه

روح رفتگان شاد و خداوند  1.ندکش بودالله همه مؤمن و زحمتاوالد ضیاءگر و هنرمند بودند. صنعت

 الله. شاء ن. إدرست باشدل فراق عیال را بدهد و سالم و تنالله هم صبر و تحمّ به مسیح

  

                                                           
رین جنس آنتن داشت و بهت گر بود و امتیاز تولیدالله یک عمر بهترین صنعتهدایتهای ضیاءالله مهاجر، . از بچّه1

 صحرا کشاورز نمونه و محبوب اهالی بود. تعمیرکارالله، خدا بیامرز، یک عمر در ترکمنآنتن را تولید میکرد. عین
کارش به کاسبی پرداخت و کش بود و بعد از پاکای دیگر زحمتکاره بود. منوچهر به گونهو همه سازی از محلّ 

گانه و ترین و پرفروشترین فروشنده در زمینۀ لباس بچّهنمود و ارزانطنز فروشندگی میبازارها با شعرهای در جمعه
  زد: زنانه بود. داد می

 بــه خــــاطــر عـیــــالـم        آتــش زدم بـــه مـالـم
 از دســــت زن نـنــالـم       راحـت بشــه خـیالـــم 
 و شنگه مـنوچهر شوخ        هــرچــه دارم قشــنگه
 هــام از فــرنگهجـنس

کش الله، خدا بیامرز، در هواپیمایی واقعاً زحمتطبع بودنش، دلیل موفقیّتش بود. نصرهمین سرو صداها و شوخ
کرد. اطاّلع فروشی معروفی کار میالله داشتند که در خیابان نادری در تلویزیونبود. این برادران برادری بنام فیض

معلوم نشد چه  13۱4دانست. بعضی از دوستان او بسیار حسود بودند و در سال اجات بسیار میامری و اشعار و من
گشت ماند. از این شهر به آن شهر میچیزی داخل شربت او ریختند و به او دادند که مجنون شد و جایی دیگر نمی

 ولی او شاید مقامش خیلی باال بوده باشد. ،خواندو مرتب مناجات می
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 الله یزدانیاحسان

 

این جهان فانی را  23/1/1368در طهران به دنیا آمد و در تاریخ  3/6/1341در تاریخ  الله، پسرم،احسان

 24 مسرپ تفاوت سنّ من ووداع گفت و به نزد معبود خود شتافت. 

نه  های بودیم کما زود ازدواج کردیم و دختر و پسر ساده سال بود.

گاهی از شهرمی نشینی داشتیم. در روستای کروگان شناختیم نه آ

قانع و شاکر بوده  کش، مؤمن، مقاوم،که همه ساده، زحمتجاسب 

و هستند، رشد کرده بودیم و به حدّی حیا و حجاب در کار بود که 

های شویم، سبیلدار میهحساب ندارد. آن زمان که فهمیدیم بچّ

چه بنده چه همسرم خجالت بنده درست سبز نشده بود و 

منزل  ،وقتی همسرم را از جاسب به طهران آوردم کشیدیم!می

وف بود زندگی ؤام که بسیار مهربان، باگذشت و رسکینههعمّ

در محلّات به خدمت سربازی رفتم و مبلغی پول به  امله بود که بنده در اردیبهشتهمسرم ح کردیم.می

 عنوان خرجی دو سال برای عیال گذاشتم. 

 عبدالحسین،، عمو، وجیههاب جمالی، ملکیجن فاق سرور عزیزبه اتّ ،پدرم و مادر 13۱۱یز سال در پای

 .ه بودندرفتحضرت اعلی  وچک بود به شیراز برای زیارت خانۀالله برادرم که خیلی کخانمش و نصرت

ر من ، پسیا حضرت اعلی ه:کردداشت. هنگام زیارت مادرم گریه و دعا میی بیت حضرت اعلی دنیای

محافظتش کن، کمکش کن، و از خدا  برد،هران در غربت به سر میاش در طو زندگی مصطفی با زن

شوم. چنان دعای این عزیزان من دیوانه می ،چون اگر به سربازی برود ،بخواه از سربازی معاف شود

ا بود هر که با م ،کشی ماه در صف قرعهمستجاب گردید که در بین این همه جمعیّت، معاف شدم. البتّ

که باید به آن یقین داشت. وقتی معاف شدم به طهران  معاف شد. داستان جالبی است از تأییدات حقّ 

 یزدانی اللهاحسان

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1090670927_orig.jpg
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آمدم. بعد از یک ماه خانم بنده گفت حامله هستم. خدا کند قدمش خوب باشد و تو کار خوب پیدا 

 مان را درست کنیم.کنی و زندگی

ثل ای مبهطیّ  ۀاز شجر لقا،، ولی همسرم مهنحیف و ضعیف خدا هستم ندارم و بندۀ یبنده هیچ ادّعای

علم و  یشکرالله ابوالقاسم کاشی بود. همه دریا ۀالله یزدانی و نوفرج ۀبدیعه و نوهعمّ ۀرضا، نوآغالم

الله رضوانی که از ایمان خوب و شمس ر مکتب مادری ساده و مظلوم ود معرفت و ایمان بودند. او

 یق برخوردار بود، پرورش یافت. عمالعات اطّ

خداوند رحمتش  مرد، عالِم باعمل، خیرخواه، مدیر، مُدبّر و آگاه جاسب بود.الله رضوانی بزرگشمس

های کاشفی، زمینی را گندم خشکار علی، جنب زمینی بنده را دعوت کرد زمین باغ حوضکند. شب

 :گفت ،سبز شود. قدری که کمک او کردمداد که تخم داخل خاک پاشیده بود و آب میکرده بود، 

 یهربانتو پسر ساده و الیق و م :گفت : اگر الیق باشم.گفتم حضرت بهاءالله را قبول داری؟ ،مصطفی

که ر کن فک برادر او هستم، هستی و پدر و مادرت عاشق تو هستند و بنده بهترین دوست پدرت و مانند

قانونی  ه سنّپدرت گفته مصطفی ب :بفرمایید. گفت :کند. عرض کردمپدرت یا عمویت با تو صحبت می

 ،خواهد ازدواج کنددرش و بنده خوشبختی اوست، اگر میآرزوی ما رسد و اوالد ارشدم است،می

مظلوم  ،سلطانون مثل مادرش، خانمکنیم، چگردد خواستگاری میمیرا بعد از عید که از طهران برا لقمه

سرم را  ،شود عروسی که مثل دختر ما است. خجالت کشیدمقا میلوقت مهآن و نجیب و آرام است،

 ن هم جلوی چشمم حاضر و ناظرۀ نورانی که اآلبا لبخند ملیح و چهر پایین انداختم و هیچ نگفتم. او

کنی و برای پدر و هایت را جمع میولروی و تا شب عید پمی : سکوت عالمت رضاست،است، فرمود

ه آفرین ب کنم،، بنده خودم خواستگاری میآوریه را میخری و بقیّوغاتی میمادر و خواهر و برادرها س

 :ا صدایم زد و گفتامّ ،کنی. خداحافظی کردمادب، برو ببینم چه میحرف شنو و با تو پسر خوبِ

 :ود؟ گفتش: سربازی چه میدختر را انتخاب کن. گفتم و مادر را ببینکه اند از قدیم گفته ،مصطفی
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لقا  مه :گفتآخر عمر یاور بنده بود و عاشقانه می این نازنین تا لحظۀست فکرش را نکن. خدا بزرگ ا

 دختر بنده و مصطفی پسر بنده است. روحش شاد و یادش گرامی.

از سربازی  ،منوشتطور که ازدواج کردیم. همان 11/1/1344در تاریخ و ما  ندها را ریختبرنامه بعد از عید

قدم باشد. در هنگام خوش ،مان که در شکمم استهالله بچّ شاء ان :گفتهم معاف شدم. خانمم می

پدر و مادرم از شوق، جشن  ،که معاف شدم 13۱۱حاملگی، همسرم اصالً ویار نداشت. آخر اردیبهشت 

 و سرور بر پا کردند. 

او بود،  ۀعمّ ۀو همسر من نو سازمان آبشناس که پسرش مهندس ، جناب حقّبیستم خرداد همان سال

به  اینامه تد. من شش کالس سواد داشتم. اوخواهد من را نزد پسرش سر کار بفرسپیغام داد که می

های فی کرد که در یکی از کارگاهپسرش جهانگیر فرستاد و بنده را به عنوان میرزا یا نویسنده معرّ

 حاال به مالک اشتر معروفکه بود ا انتهای خیابان آریانا اری در کرج مشغول کار شوم. منزل مگزلوله

انتی بود ورفت و آمد تا پپسی کوال ورزش خوبی بود. آمدم. پپسی کوال می یجلوتا . صبح پیاده است

ر چادرها ۀ شهرستانی دشدند. کارگران سادجلو و کارگران پشت وانت سوار می یفنّ  گردو نفر سرکارکه 

او  کس نگفتم که زن دارم وکه به هیچ رو بودمی خجالتی و کمکردند. به حدّمیخوابیدند و زندگی می

  حامله است!

ی بود. ز فروتن که زرتشتشناس مافوقی داشت به نام مهندس پرویمهندس حقّ  .عاشقانه مشغول کار شدم

د، بنده وکه مهندس فروتن را ببینم که مردی بسیار قدبلند، سبزه، باکالس و باابهّت بقبل از این

ای امهکه چند روز کار کرده بود، من نکارگری . سه ماه بیشتر کار نکرده بودم که دانستم اداره چیستنمی

ار او کقدر روز کار کرده و حقوق و اضافهنا این مضمون نوشتم که این کارگر آب شناسمهندس حقّبه 

ا سین. تسویه را با صاد نوشته بودم ی دانمشود، خواهشمند است تسویه حساب فرمایید. نمیاین مبلغ می

ای ا جذبهب ،و بعد از او، مهندس فروتن. وقتی که بنده را دید کردشناس امضا مینامه را باید مهندس حقّ 

ین انداختم تسویه با صاد است یا با سین؟ سرم را پای :بله. گفت :تو مصطفی یزدانی هستی؟ گفتم :گفت
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شناس. مهندس حقّ  :چه کسی تو را سر کار گذاشته؟ گفتم :گفت و عرق از تمام هیکلم سرازیر شد.

تر از شش در ده ما بیش :چرا درس نخواندی؟ گفتم :بلی. گفت :نیستی؟ گفتم بهاییمگر تو  :گفت

ت هستم رعیّ ۀبچّ :اند. گفتمه شما دکتر و مهندس و تحصیل کردههای دبهاییۀ هم :کالس نبود. گفت

سواد یب بهایی، خوب گوشت را باز کن، مصطفی :یم و درس بخوانم. گفتو امکان نبود به طهران بیا

روی اسمت را کالس شبانه پس همین امشب می ،یکی از تعالیم شما کسب علم است باید بمیرد،

درس بخوان و سر سال مدرک قبولی را بیاور.  اهم کرد،من به تو کمک خو ،نویسی و اگر پول نداریمی

 کردم.  چشم و اطاعت امر :گفتم

ت بنده را زیر نظر قبول شدم. ایشان در این مدّ  81/18رس خواندن کردم و سر سال با معدّل شروع به د

به  تعاونی جهت وام خواستند در اداره سندیکا تشکیل دهند و شرکتسال بعد میگرفته بود. یک

  قت دارد.ایشان لیا :ها کرد و گفتت، بنده را عضو این هیأمسکن ۀت مدیرکارگران و هیأ

صبح درد  ۵خواندم. ساعت کردم و درس میبافت و بنده هم کار میقالی می که باردار بود،لقا با اینمه

 :گفت خیز بود.ام سحرهبردم. عمّزایمان به همسرم فشار آورد و باید با تاکسی او را به بیمارستان می

 3حاضر شو با تاکسی یا درشکه به بیمارستان شمالی  :لقا گفتبه مه .چقدر زود بیدار شدید؟ و فهمید

و من  تو برو سرکار ،ام گفت: مصطفیهنهاور که اآلن خیابان آزادی است، برویم. عمّآیزکمک خیابان 

یاید. کوال رفتم. دیدم خیلی زود است تا سرویس باکسی رفتند و بنده پیاده به پپسیهستم. آنها با ت

د. تصمیم گرفتم هر طور شده خود را به بیمارستان برسانم و در این هنگام استرس داشتم که چه خواهد ش

کمک رفتم. وقتی به  3آیم و پیاده سریع به بیمارستان شماره بنده امروز نمی :سرویس آمد. به آنها گفتم

 هگفت شوهرش رفته سر کار. به عمّام داشت به خانمی میهعمّ ،که بخش زایمان بود، رسیدم 3 ۀطبق

 :گفت ،ادسکینه که به بنده افتهباید سزارین شود. چشم عمّ ،تواند زایمان کندایشان نمی :ه بودندگفت

الم چون دقیقاً بیست س ،چه بابای جوانی :گفت ،شوهرش آمد. خانم دکتر که بنده را دید ،خدا را شکر

 :گفتم تو جاسبی هستی؟ ،عزیزم :نمودم. خانم دکتر گفت دکتر فرم را پر کرد و بنده امضا بود. خانم
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بنده باهره روحانی هستم. خیلی  :بله. گفت :شناسی؟ گفتمالله روحانی را میقدرت :بله. گفت

 نگران نباش. :گفت شحال شدم.خو

لین به دنیا آمد. اوّ اللهسوز بود. همسرم را بردند، سزارین کردند و احسانبسیار مهربان، مؤمن و دل باهره

سزارین گردید، همسر بنده بود. سیزده روز تمام بیمارستان بود. وقتی او را خانه  هازنی که از جاسبی

الله . احساندم برپیش دکتری به نام دکتر مقدّه او را سر کوچه عمّ الله بیست روزه بود کهاحسان ،آوردیم

 روحش شاد باشد.  نژاد بود.کلیمی بهاییرا ختنه کرد و دیناری نگرفت. ایشان هم 

اش پدرم وقتی شنید نوه به دنیا آمده است، به طهران آمد و یک درخت گردو در سورنگان به نوهمرحوم 

هاجر الله ماحسان چون دکتر ،الله بگذاریده را احساناسم این بچّ ،لقامصطفی و مه :هدیه داد و گفت

در  ،کردمکار میچون در کرج  الله گذاشتیم.و نام او را احسانروح و روان است. ما هم قبول کردیم 

نامه گرفتم. آن زمان خجالت بود، نزد او رفتم و شناس ااز احبّ  ثبت احوال کرج آقای رفیعی نامی

دو خانواده بود و همه او را  ۀلین نوالله اوّه را بغل کنم. احسانبچّ مپدر و مادر یجلوکه کشیدم می

ماهه بود که پدرم او را دید  22داشتنی بود. احسان بزرگ شد، خیلی بانمک و دوستدوست داشتند. 

 رد و صعود نمود. ت بو لذّ

تر الله بزرگسال از احسان 3 ،برادرم ،اللهآباد و خانواده را از جاسب آوردم، نصرتوقتی رفتیم خانی

 ساله شد. او را با سرویس ۱رفتند. ، بازی می کردند و درس اخالق میهم سرِ پشتِ برادرِدو بود. مثل 

به مدرسه و سپس به دبیرستان فرستادم که تا دیپلم درس خواند و  ،تر شدوقتی بزرگ به مهد کودک و

 1او را خیلی دوست داشتند. از کالس  ش،ها و رئیس مدرسه به خاطر ادبماکثراً مبصر کالس بود. معلّ

کار را یاد گرفت.  ۀفت و همگرفتند. او مکانیکی ری یاد میرفتند و کار فنّمی به بعد باید پسرها طرح کاد

ن گرفتن پول ها را بدومماشین معلّ ،الله وقتی مکانیکی یاد گرفتآن موقع ها بیشتر پیکان بود و احسان

  کرد.میر میتع
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توان ترها همه چیز میاز بزرگ :گفتتر از خودش داشت و میوستانی بزرگالله همیشه داحسان

های هبچّ ۀجا بود. با همرفت و عاشق آننصرت، به جاسب می ،ها با اخوی بندهآموخت. تابستان

کرالله شۀ عموپشت خان ،با منوچهر ناصری شده بود. زمینی از عموعبدالحسیندوست  مسلمان جاسب

محل است. زمین را به  ۀبهترین نقط درخت گردو و آلبالوی زیادی داشت کهمتر بود و  ۵44خریدم که 

ما بازنشست ی وقتاین دو پسرخاله روزی خانه بسازند که  :منوچهر زدیم. گفتیمالله و پسر نام پسرم احسان

د و دیوار گو خریت ببریم. ولی وقتی انقالب شد آن زمین را مصطفی حقها برویم و لذّ ، تابستانشدیم

مال  زمین ،پدر عیبی ندارد :گفتهایی که خریده بود وصل کرد. احسان میدور آن کشید و به زمین

الله جوانی مؤمن و مخلص احسان :گفتمیشهید مجید، همیشه  ،نصرالله امینی آباد. در خانیخداست

داری که احسان دارد، ۀ درخشانی خواهد داشت، با این سر و زبان و این مردمدرگاه کبریاست و آیند

پاک و  ورطکرد که جوان بهایی باید اینبیشتر افتخار می ،برادرش بود ۀمحبوب قلوب است. چون نو

 اعمال و اقوال او یکی باشد.  مهربان و فداکار و

فاده فرمان و کالج و ترمز است چطوری از دنده وکه کرد ه نگاه میاین بچّ ،چون بنده همیشه ماشین داشتم

کرد. یک روز که ماشین را روشن کردم روز داخل ماشین بنده را تمیز می هر ،ساله بود 12شود. وقتی می

 آید!که دیدم ماشین به طرف در مییاط را باز کنم، ترمز دستی را کشیدم و پیاده شدم و خواستم در ح

که خواست وارد خانه شود، راست فرمان بود، پشت ماشین نشسته و همینالله که سرش دیدم احسان

 ،باشناراحت ن :گفتم یوار و در خورد و چراغ و گلگیر خُرد شد. ترسید.سمت راست ماشین محکم به د

یابان بعداً در ب ا یک کم تند آمدم!امّ ،من بلدم ا، خیلی دوست دارم راننده شوم،باب :ای سرت. گفتفد

ساله بود که تقاضای  1۱عشقش ماشین بود.  که یاد بگیرد.دادم های خلوت ماشین را میهیا جادّ

 16سال تمام شدی بیا. درست رأس  16هر وقت  ،پسر گل :. در جواب او نوشته بودندنامه کردگواهی

امیل ماشین تمام ف ،دانستانیکی هم مینامه گرفت. چون مکلین بار گواهیلین فرصت و اوّسالگی اوّ

 های او تا آخر حیات همیشه تمیز مثل دسته گل بود. کرد. ماشینرا درست می
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هر  ،دبرو سربازی و برگر ،پسرم :ا دیدیم زود است. به او گفتیمامّ .ساله بود که عاشق دختری شد 16

 ،ر هستندفرزند پسایی که تکههاز نظر قانون بچّ ، ما حاضریم. او به سربازی رفت.کس را دوست داشتی

 ه جنگباید در شهر خودشان خدمت کنند. شانس این بچّ

 هان آموزش در پادگان افسریّایران و عراق شروع شد و زم

بود که همان پادگان موشک خورد. با چه شتابی خودم را 

جا رساندم و دیدم احسان زنده است. طفلک به آن

ر ، یک بایک بار آدم به دنیا آمده : پدر نترس،گفتمی

ما خدایی داریم یکتا و موالیی داریم  ،پدر رود،دیگر می

 شفوق و مهربان که یاور ماست. 

اخل کردند. د در بیابان منتقل «تلو»تیر میدان ا را به آنه

فت و رچادر مار می از یک طرفِ چادر. زمین خیس بود،

او  به مالقاتبا چه عشقی  گردید!از طرف دیگر بیرون می

داد و جا به دوستانش میهمان ،بردمشد. هر چه خوراکی برایش میبسیار خوشحال می رفتیم.می

یت، ئکوپدر هر چقدر بیس :گفتاینها غریب هستند و باید به آنها محبّت کرد، ثواب دارد. می :گفتمی

مرده بدهیم که ، بیاور به این سربازهای مادرتوان است نخودچی، کشمش و هر خوراکی که در حدّ 

 موالیمان از ما راضی باشد. 

بار در پادگان فیلم بازی کرده بود و  العات خوبی داشت و هنرمند بود. چندی زیبا و اطّالله خطّ احسان

شناختند موقع تقسیم سربازها فرا رسید. او را می ،امتیاز هنرپیشگی داشت و دوره دیده بود. در هر صورت

استان سیستان و بلوچستان تبعیدش کردند. خیلی ناراحت شدیم و در که بهایی است و به شهر خاش 

  فقط دعا کردیم خداوند او را حفظ فرماید.

 یزدانی در دوران سربازی اللهاحسان    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1903517404_orig.jpg
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آهن  پوتین در پا روی در برج گذاشتند تا نگهبانی بدهم، پدر بنده را :گفتو زنگ زد  ،سه روز بعد

پیچه و جا هم بد است، دلآب این ام،رجه از سقف، خالصه دیوانه شدهد ۱۵گرم، از باال آفتاب 

گاهم بیدار شد وناخودکن. ناگهان ل به خدا توکّ  :مشکالت دارم. گفتم  ،پسرم :الله گفتمبه احسان آ

بح طلب تأیید کن و ص امشب دعا و مناجات بخوان و از حقّ ان است،بهاییۀ ما حقیقت بهترین سرمای

حقوق ادند و جا فرستخاطر ایمانم به اینه فرزند را بپادگان، حقایق را بگو که بندۀ تکبرو پیش رئیس 

کند یار با ماشین کار مبه ناچ س بهایی قطع کردند،اطر ایمانش به دیانت مقدّخه برا پدرم و همۀ مزایای 

طنان وپناهمان پروردگار عالمیان و یاورمان هم ایم،بگو ما خیلی مظلوم واقع شده رئیس پادگان و به

عالی نظیر و باوجدان مثل جناببی

است، فکر کن بنده هم یکی از 

شما هستم. احسان  ۀخانواد اعضای

تو  :اگر بدتر شد چه کنم؟ گفتم :تگف

ی و او تو را خادم و چاکر عبدالبهای

دا خ ،پس برو ،کندیاری و شفاعت می

 بزرگ است. گفت: چشم. 

خدا گواه و شاهد است با همسرم تا 

سان . مطالب فوق را احرودمیصبح بعد از دعا و مناجات پیش رئیس پادگان احسان م. یصبح نخوابید

که اگر اآلن زنده است، خدا حفظش کند و اگر از دنیا و رئیس پادگان  کندمیبه رئیس پادگان بیان 

رایش دهد ب، بنشین. دستور میپسرم :گویدمیرفته، غریق رحمت الهی شود و در بهشت مأوی گیرد، 

ی ر لقایتدانی دکگویند، تو میا دروغ نمیهدانم بهاییکه میبا این :پرسداز احسان میچایی بیاورند و 

چند سال در جاسب بوده و اهل سنگسر که گفت پدرم می شناسم،: بنده نمیگویدکیست؟ احسان می

کند ت خدمت میاو دوست خانوادگی ما است و در این شهر بسیار به ملّ :گویداست. جناب سرهنگ می

 دوران بازیگری احسان یزدانی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1225117626_orig.jpg
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بعد . ای استین شهر است و پزشک حاذق و باتجربهدر اها عث افتخار ماست که او جزو تبعیدیو با

ازها جایی سربهچون سواد داری و مأمور خرید باش و یا در جاب ،در همین دفتر بمان :گویدبه احسان می

 وبنده مسلمانم و برای تمام ادیان  :گویدکند و سرهنگ به او میکمک کن. احسان اطاعت امر می

اک پو چشمسالم و درست  ،که داشتم بهاییدر جوانی هر دوست  مخصوصاً شما عزیزان ارزش قائلم،

 خدا بودند. و با

 :بود و گفت اب رحمانی )باجناق آقای امینی( خانۀ مارا داد. جن شب احسان زنگ زد و مژده تأیید حقّ

 جا هستند و احسانخواهر و پسر و اوالد و همسرم همه آن :آری. گفت :احسان خاش افتاده است؟ گفتم

به احسان دادیم. آیا اینها شماره و آدرس را ما  نزل آنها برود و تلفن و آدرس داد وب به متواند مرتّمی

 سه نیست؟ باید شاکر بود. تأیید خداوند و طلعات مقدّ

ت که هسجا در ایناگر از دوستان شما کسی  :گویدالله در دفتر که بود روزی سرهنگ به او میاحسان

ها راه الله بین آناحسان ،خواستند سربازها را تقسیم کنندده بگو. روزی که میبه بن ،ناراحت است

ا ی« بالفَضلِ و االِحسان ... اللهُمَّ یا سُبّوحُ یا قدوس یا حَنّان یا مَنّان فَرِّج لَنا » خواند:رود و میمی

ین ترتیب کیستی؟ به هم تو :گویندفوری به احسان می بهاییی هاهبچّ«. یا الله المُستَغاث»گفته: می

انند تعمیر بخاری، مکانیکی و چند جوان بهایی را شناخت و به آنها محبّت کرد و هر کدام که هنری م

کردند. این جوانان از روی صدق به خدمت سوزانه در پادگان کشی داشتند، راحت شدند و دلسیم

ولی چه  ،و همه را دوست داریموطنان است هدف ما خدمت به ایران و هم :گفتندرئیس پادگان می

  ایم.باید کرد که همیشه سرکوب شده

 ی.: با هواپیما بیا که راحت باشگفتمبه احسان می کردم.کار و پول جمع می ب با ماشینیاد دارم مرتّ

ناک بودیم. در هر صورت خدمت تمام شد رفت غمبخش بود و وقتی می، بسیار لذّتآمدکه می زمانی

  اطی و کار شبرنگ گردید.مشغول خطّو آمد و 
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ه فقط دادند. ناش به او نمیخاطر عقیدهه ا بتقاضای پاسپورت نمود. چند سال دنبال پاسپورت بود امّ

اال مانند ح دادند.عد از چند سال پاسپورت میگرفتند و بسخت می ۀ احبّامورد هم مورد او، بلکه در در

بود که به خدمت عمویش رفت که با  2444کنم سال فکر میساعته پاسپورت حاضر است.  ۱6نبود که 

ر اگر دوست داشتی و خواستی، بمان و فک :کرد. ما گفته بودیماو مثل برادر بود و در اروپا زندگی می

است. او رفت و هفت ماه خیلی محبّت دید و با کمک عمویش کار  تو برای ما مهمّ  ۀما نباش و آیند

اد و ما دفرانسه و بلژیک رفت و همه جا را دید. مرتّب نامه می مان، پاریس،و به چند کشور مثل آلکرد 

 ،یمیی تو بسیار خالیست و ما دلتنگ توکه جابا این ،پسر گلم :ها نوشتمیکی از نامهدادیم. در جواب می

ولی بدان بنده یک ذرّه از خاک  ،خیلی برای من عزیزی ،پدر :ولی اگر مایلی بمان. در جواب نوشت

ایران همه  خواهم در وطنم خدمت کنم،کنم و میایران، وطن جمال مبارک را با کلّ اروپا عوض نمی

در آن سامان هم  خواهی بمان.دیگر ننویس اگر می ،ندگرمز است و تمام ملّت ایران خونجایش عزی

اشی نموده بود و و نقّ افتخاری کمک کرده آن سامان راالقدس ها او را دوست داشتند. حظیرةخیلی

 کرد که قدمی برداشته است. عشق می

از این راه یک زندگی ساده کردم و در آژانس کار می بنده هم .به ایران آمد به کار خود ادامه دادوقتی 

 یقلبی دچار شدم و پشت فرمان سکته کردم. دعا خواندم و تا جلو ۀبه حمل 1384ماه داشتیم. شهریور

کرد، رسیدم و بوق زدم و اشاره کردم که حالم خیلی بد است. ای که احسان با جناب امینی کار میمغازه

 .ماساژ قلبی داده بودند را بردند و دیگر نفهمیدم چه شد. روبروی مغازه بیمارستانی بود که بنده

زنین به زحمت ین پسر نابسته شد. بسیار ا های کرونربختانه بعد از بیست روز کمی بهتر شدم و رگخوش

شب در آژانس بود. چون خود را بیمه کرده بودم  11کرد و از ظهر تا افتاد. صبح تا ظهر در مغازه کار می

 و پزشک اجازه هیچ کاری به بنده نداد، آن روز آخرین روز رانندگی بنده بود.

ها بیولی جاس ،ما ناراحت نشویماحسان مانند شیر نر کار کرد و آبروی ما را حفظ نمود. ازدواج نکرد که 

 نمی گیرم تا وقتی یک مورد :گفتمی : احسان پیر شدی، ازدواج کن.گفتندها همه به او میو فامیل
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ه خارج بود، خواهرش پسری ک و خود را فدای ما نمود. زمانیا .پسندم پیدا شود، شما فکر خود باشید

بود ه ناء را آوردثمرتبه اسم  14به دنیا آمد. در یک نامه ناء داشت و حامله بود و دو مرتبه ساالر ثبه نام 

 وقتی از خارج که از او مواظبت کنید!

ها ها و همسایه، صد نفر از فامیلآمد

به استقبال او آمدند که فیلم آن موجود 

اشک در ز آمدن او است. قبل ا

زد، قلم دست چشمانم حلقه می

سرم پ :نوشتمروی کاغذ می ،گرفتممی

نمیدانی چقدر  ،دلم تنگ است، یا

ما بی تو خلوت  ۀخان ،یا ،دوستت دارم

و کور است. خدایا اوالد چقدر عزیز 

  است.

ز با درد شدید ا ،ساله بود که سرماخوردگی شدیدی بر او عارض گردید و بعد از چند روز 12الله احسان

و را معالجه ا برجیس هشاد دکتر طاهره بستری کردیم. روانفلج شد. او را در بیمارستان میثاقیّ ناحیۀ پا

سالگی همین کار را انجام داد. احسان  24تا  .باید تزریق کند 2244و گفت: ماهی یک آمپول پنادر  کرد

ه برایش گذشت بود. تنها چیزی کن و بسیار بان استثناء مهربانسبت به تمام فامیل پدری و مادری بدو

چرا ما امر به معروف و نهی از  :گفتخانواده و دوستان و امر جمال مبارک بود. همیشه می ،بود مهمّ

صداقت باشد که هرگز به او تذکّر ندهند و ایی آنقدر باید آگاه و سالم و بابه :گفتمی ؟منکر نداریم

خاطر ادب و اخالقش مسافرها سر ه ب ،کردت. در آژانس که کار میا دوست داشباید جمیع اهل عالم ر

دادند. صاحب همه به او انعام می ،که در مورد قیمت کرایه انصاف داشتاو دعوا داشتند. غیر از این

بها داری که همتا ندارد. چندین بار کیف پول و طال تو دُرِّ گران :گفتزد و میآژانس به بنده زنگ می

خواهر )مصطفی  احسان یزدانی در کنار پدر و مادر و
 (لقا و آزیتایزدانی مه

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/777804106_orig.jpg
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کسانی که او  اامّ ،حقیر نباید تعریف اوالدم را بکنم ۀآرام نگرفت. بند ،تا صاحبش را نیافتپیدا کرد 

 چه در ایران و چه در خارج، وقتی این جوان از عالم رفت، همه سوختند. ،شناختندرا می

ما برویم او را ببینید و اگر ش ،ید، بیایخواه پیدا کردمپدر، دختری دل :آمد و گفت 1361احسان در سال 

است. او مسؤول پدر دختر آشن بنده حاضرم. گل و شیرینی گرفتیم و رفتیم. دیدم جناب فرزانه، ،بپسندید

کنی ماالریا بود که چند روز در جاسب به پاشی در روستاها و ریشهوزارت بهداری اراک و مسؤول سم

الله احسان :. خیلی خوشحال شد و گفتهم زیارت نمود پاشی کرد و احبّا رادگی و سمها رسیۀ خانههم

هم مثل  او ت هستند.شخصیّخانواده مؤمن و با ای است و کلّپسر ما هست. دیدم دختر او دختر شایسته

 ند. بود و زندگی ساده و آرامی داشتسازی شده ، چه خودش و چه خانمش پاکبنده

ول بدرسم تمام شود و احسان قتا باید صبر کنید  :خواند و گفتدانشگاه خودمان درس می در الهام

: گفت ،ودباخته باین منوال گذشت. درس که تمام شد و احسان عاشق دل کرد. تقریباً نزدیک دو سال بر

خانۀ شادمان را خریدیم، بازسازی و  آیم. فوری خانه را زیر قیمت فروختیم، آمدیمجنوب شهر نمی من

اه صیام فعالً م :چه کنیم؟ دختر گفت :گفتیم .خانه را دیدند ،آمدند اشبسیار هزینه کردیم. خانواده

 بنده تصمیم گرفتم به آمریکا بروم و درسم را ادامه بدهم. :است. بعد از عید که دیدن آنها رفتیم، گفت

 ندگانیز ، هر دو کار می کنیم وکنیماگر دوست داری ازدواج میو روم : بنده خارج نمیاحسان گفت

اقوام نزدیک به آمریکا رفت و شروع به درس  ۀقبول نکرد و فوری به وسیل اهیم داشت. الهامراحتی خو

 خواندن کرد. 

ین ا و سرنوشت و خواست خدا اعتقاد دارم، ولی به تقدیر ،خیلی ناراحت شدم ،پدرجان :احسان گفت

چون عموی خود را مثل برادر دوست داشت داند و شما ناراحت نباشید. هم حکمتی داشته که خدا می

ت جا را گشدو مرتبه دو ماهی به اروپا رفت و آن گیرد،که اعصاب و روانش کمی آرام بخاطر اینه بو 

افت و هر بین و همین کار را کردیم. فرش دستمن بنش ۀتو بیا در خان :و برگشت و به خواهرش گفت

 شین نو و تمیز بود. بفروشید. عشقش ما :گفت ،برای او بودرا چه 
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رست ها دها و اتوبوستابلو شبرنگ و استیل برای کامیونش ادامه داد. از خارج که برگشت به کار

رسید. شوهر خواهر را و فامیل می شخواهر کرد. بسیار به ما،قت آزاد را در آژانس کار میکرد و ومی

و  ین یاور بهنام امینیبهتر ،لله امینینصرا را دوست داشت. بعد از شهادت دانست و اومثل برادر می

 اش بود.خاله

ی جمع را در جای او فامیل و احبّاشهری ، اوالد او تصمیم گرفتند همانی که ملکی اعالیی صعود نمودزم

ی همیشه از بچگ ۀ احبّا را دعوت نمود.صحبت کرد و هم ،سالنی آشنا دارم. رفت :کنند. احسان گفت

 )همسرنفر ناهار و میوه و شیرینی میل نمودند. جناب جمالی بزرگ  3۵2ها بود. عاشق جاسب و جاسبی

ا ی شعری زیبمهدی مناجات خواندند و جناب ذکای های آقاهر و صحبت کرد. بچّدر جمع تشکّ (ملکی

 کرد. دیگر را دیدند و احسان بیشتر از همه ذوق میو دوستان هم ااحبّ ۀبا آواز از بنان خواند. هم

اش بود. و نوه (پسرش)ما و اکبر  ۀخاندر ایران در دو ماه  ،ب جمالی بزرگ از سفر دوم که آمدجنا

را  لقاچون مه :گفتآقای جمالی روحش شاد، می برد.، میخواستب او را هر جا که میاحسان مرتّ 

های آقای تاحسان از صحب ۀ بنده هستی.تو مانند نوبنده برای پدرت گرفتم، اینها اوالد من هستند و 

 چه مرد نازنینی است.  ،بابا :گفتبرد و میت میجمالی لذّ

به داد او  ، هیچ کسجا اگر کسی بمیرد: اینوقتی جناب جمالی در استرالیا تنها بود، سعادت می گفت

ا این کار برای ما سخت و دشوار بود و طبیعی به خاطر خدا یک نفر برای پدرم پیدا کنید. امّ رسد،نمی

ولی خب سرنوشت و تقدیر بود. جناب  ،که هیچ اوالدی حاضر نیست کسی جای مادرش را بگیرداست 

ما کسی را برای او در نظر بگیریم. ما که خواهش کرد  بنده زنگ زد وبه  ،که بیایدجمالی قبل از این

قای جمالی آ ،گشتیممیالله او را بردیم. از کرج که برچند نفر را در نظر گرفتیم و چند جایی با احسان

 ؟خواهم چه کنممن زن خوشگل می خواهم چه کنم؟ساله می ۵4پسر خوب، من دختر  ،مصطفی :گفت

خانمی که ساده و کم  وست هم ندارم پول بیخودی خرج کنم،د خواهم،می دمخاطر تنهایی همه من ب

 خواهم.خرج باشد می
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خانم صمیمی یک سال است که شوهرش  ،آقا مصطفی :گفت ،ستام که خانمی مهربان اهعروس عمّ

صعود کرده و زنی ساده است و یک پسر در استرالیا دارد، برویم با او صحبت کنیم. زنگ زد و قرار 

یلو تبریزی که هر کدام یک ک ۀگذاشت. فردای آن روز برای ناهار به منزل این خانم رفتیم. دو تا کوفت

راست  یۀ ملکآمد. قیافخیلی از این کارها بدم میکه است اکبر هم آمد و خدا گواه ، پخته بود! علیبود

 ولی چاره نبود.  ،چشمانم بود

نورانی دارد. خودشان با هم  ۀولی قیاف ،تر استسال از من بزرگ 24ایشان  :آن خانم گفت ،همان روز

کرد که  یت گذرانبرویم. این خانم یک هفته وق اقرار گذاشتند که برای آزمایش خون نزد دکترهای احبّ

اش را داند چه کند، بخت در خانهساله نیست که نمی 1۵دختر  :احسان می گفت دانم چه کنم؟نمی

را  یم برویم و آقای جمالی و اوهمسرم و بنده خواست این خانم حاضر شد و با احسان،خالصه  !زده

شوخ  ند. احسان خیلینباششان کنیم که تنها برداریم که شاهد آزمایشگاه یا کارشان باشیم و همراهی

 آقا احسان پسر من :گفتمدام می ، کاش من زرنگی شما را داشتم! مهینآقای جمالی :گفتبود و می

ها ار در بهبودی آمدیم. خانماست. به نزد دکتر رفتیم و آزمایش و عکس و نوار نوشت. به درمانگاه عطّ

 :ه چه نسبتی با شما دارند؟ با خنده گفتاز احسان پرسیدند ک ،خواستند آزمایش را انجام دهندکه می

همه خندیدند.  !پسر آقای جمالی بزرگ و من خانم مادر بنده و این آقا )یعنی خودش( پسر مهیناین 

 آقای جمالی بود و در کارهای مهینخواند. او عشق کردند! احسان بادا بادا مبارک بادا میمی چه

 خیلی کمک کرد.

 :گفتمیاحسان  ،کردنداز او درخواست آژانس میماشین نداشت و منزل ما بود و مانی هر وقت مه

ی خیل کرد. اویش فرقی نمیاگر راه دور هم بود برا کرد.رفت و آنها را سوار میش میولی خود ،چشم

م و تشکیالت بهایی بود و دوستان بسیار خوب مسلمان داشت که بعد از صعودش احکامقیّد به اجرای 

  ناراحت شدند.خیلی 
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ماشاءالله اسماعیلی دوست احسان، زمانی که سکته کرد و از عالم رفت، در گلستان جاوید مراسمش 

وحانی نشین و ربسیار دل ،ت و دعا و مناجات برای او خواندندعزیزانی که نماز میّ بسیار باشکوه بود.

 ه حالش. چندین مرتبه اینخوش ب عالی بود و چقدر مراسم ماشاءالله ،بابا :اجرا نمودند. احسان گفت

یگر را ببخشیم دهم دیگر را بدانیم،قدر یکباید  ،تا وقتی زنده هستیم فت و حرفش برای این بود کهگ را

 هم دعا کنیم.  و در حقّ 

دارم. حوصله ن :یک ماه ریش خود را نتراشید. هر وقت گفتم، گفت ،احسان تا شب عید ،در هر صورت

ه ۀ نراق ببچگی پای پیاده در برف از جادّ  کردیم که همسری جوان داشت و درمیفکر به ماشاءالله 

ا امّ ،بودشده و صاحب زن و دو خانه و ماشین و اثاثیه  طهران آمده، از صفر زندگی را شروع کرده

، زنریشت را ب ، بر او ماند. شب عید به احسان گفتم:آخرش هیچ شد. فقط اگر کار خیری کرده بود

دنی کنم. در عید دیۀ زیبایش را هرگز فراموش نمیاصالح نمود. چهرو صورتش را رفت  است. فردا عید

ا که این دنیا رجا ما را برد و با فامیل مالقات کرد. ولی مثل اینام عید همهایّ ۀاو را بوسیدیم و در هم

تا  .شدیمحت میای ندارد. چقدر ما از این حرفش نارا: این دنیا فایدهگفتدیگر دوست نداشت. می

آید، تو نمی ریش به ،پسرم :که شب بیست و یکم فروردین دیدم باز ریش او بلند شده است. گفتماین

 ست کرد،راری بسیار زیبا دام و ریش خود را مثل ریش ستّه که نیستم، چشم. رفت حمّبچّ ،وای :گفت

 ه نجاتی نبود.فانه هیچ راقلبی به او دست داد که متأسّ ۀولی فردای همان روز سکت

داند چقدر سخت و غمناک است و چقدر دردناک است. ولی وقتی آثار حضرت بهاءالله کس نمیهیچ

وند خداشوی که خوانی که این دنیا زندان است و عالم بعد ایوان، قانع میو حضرت عبدالبهاء را می

 ۀاندازد. این جوان دستبه امتحان میگیرد و تو را روزی از تو می ،ای که به نام اوالد به تو دادهاین هدیه

ضان بردارند و هدیه به مری ،شودگل را پزشک قانونی بردند. گفتیم الاقل هر قسمتی از بدن او که می

 دکترها نیستند.و فانه جمعه است متأسّ :بدهند. گفتند
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تاهی آنها کو قدر آن را بدانید و در هیچ موردی در حقّ ،بلی عزیزان خواننده، هر کدام پسر یا دختر دارید

 23احسان عزیزم صعود نمود.  ،فروردین 21دم باشید. روز راز و همنکنید. با آنها رفیق و مونس و هم

ها مراسم ، همانفروردین در گلستان جاوید همان عزیزانی که برای ماشاءالله اسماعیلی برنامه اجرا کردند

ی بعضی از دوستان تاج گل آورده بودند. حتّ ۵4دادند و گلستان غرق گل بود. بیش از  احسان را انجام

نصرت و یکی از دوستان  ،از خارج به فامیل طهران سفارش داده بودند که احسان عزیز است. برادرم

ن یاه پوشیدگریه و زاری و س ،مصیبت سختی است و شما به امتحان افتادید :به نام پیام یزدانی گفتند

فامیل اعالم کردم  ۀخواهد کسی ناراحت باشد. به همنیست و احسان شاد بود و هرگز نمی رضای حقّ

گوش کردند، چه مراسم باشکوه و برای احسان پسر ما مشکی نپوشید و گریه و زاری نکنید. همه 

 ،شدیم جولی وقتی از گلستان خار ،نظیری بود. در تمام طول مراسم اشک از چشم کسی بیرون نیامدبی

 سیل اشک جاری بود.

دو سالن بزرگ جهت صرف ناهار آماده بود. همه پذیرایی شدند، مسلمان و بهایی، فامیل و همسایه، 

سال زحمت و عشق و پشت  ۱1داند که حاصل ، ولی خدا میکردندۀ او را میهمه تعریف اخالق حسن

ری در منزل گرفته شد. تذکّ ۀجلس چقدر سخت است. فردای همان روز ،یک آن بروددر  ،و پناه انسان

ها ر از طرف همسایهتذکّ ۀرا دگرگون کرده بود. صف برای جلس درب و عکس او محلّ یها جلوتاج گل

خانه غرق گل بود و خداوند چه طاقتی داده بود.  ا بود و از دو طرف صد متر صف بود.و فامیل و احبّ

اری و سپو خیلی از کسانی که نه مراسم خاک محلّ  ۀدو نفر ناظم جمع را چند ساعت اداره کردند. کسب

آن  ت خاصر را دیده بودند، آمدند و تسلیت گفتند و از حالت سکوت و روحانیّ تذکّ ۀنه مراسم جلس

 ، چون الیق چنینروح پسرت شاد :گویندمی ،بینندکه هنوز هر وقت ما را می جمع چنان به وجد آمدند

 شکوهی بود.مراسم با

 1۱4تا  1۵4هر سال یک جلسه یادبود برای او بگیریم. نه سال، که و دخترم تصمیم گرفتیم  بنده و همسرم

او  به یاد کردیم،لمان را در سالنی دعوت میو مس بهایییل نزدیک و دوستان و آشنایان نفر از فام
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یم. کرداو را زنده می ۀخواندیم و خاطردر منزل مناجات می کردیم،به رسم خیرات و مبرّات میپذیرایی 

ما را  :تگفیکی می ،کبابش چرب بود :گفتحرف نبود. یکی می، ولی بیخیلی مراسم عالی بود

خواستیم ناهار بهترین تصمیم را گرفتیم و مبلغی را که می کردند چرا عروس و پسرم را نگفتند؟دعوت 

ه تّو محتاجان واقعی کمک کنیم. الببرای کسانی که ندارند مایحتاج بخریم و به مریضان  و خرج دهیم،

گذشتگان محتاج دعا و دیدند. در هر صورت دردیگر را میها هماین مراسم باعث این بود که فامیل

روحشان با ما و شفیع ما مناجات و خیرات و مبرّاتند و نباید فراموش کرد. جسم آنها از ما جداست، 

 .است

ک شود. یهمسرم دیوانه می ،م اگر راست چشممان باشداحسان ماشین سواری پیکان نو داشت و دیدی

انجام  المنفعهرا فروختیم و به نامش کارهای عامسال و نیم منزل یکی از دوستان گذاشتیم و بعد آن 

ی یاد تدوس، ولی نمونه بود. از نظر ایمان، اخالق و همنوعکه یک پسر داشتیمدادیم. خوشحالیم از این

دو خانواده بود و جایی نیست که عکس او  ۀترین نوها باقی است. بزرگاش در تمام قلبو خاطره

 های او صحبت نشود. تنباشد. جایی نیست که از خاطرات و محبّ 

ر تذکّ ۀسپاری و جلسخاک ۀکه رفت آمریکا تحصیل کند و احسان با او نرفت، در جلس پدر و مادر الهام

الهام از آمریکا آمد و اولین سؤالی که از نموده بود،  که احسان صعودروز بعد از این 24او بودند. 

دواج : نه ازگویندبه او می بود این بود که احسان چه کار کرد؟ ازدواج کرد یا نه؟اش پرسیده خانواده

یل و نظیر مانند احسان نبود و احسان مث ،چه در ایران و چه در خارج هر کس را دیدم :گویدمی نکرد.

پذیرم. پدر و مادر او با ما تماس به عنوان بهترین همسر او را می ،ام و اگر او مایل باشدندارد. حاال آمده

به خاطر خدا  کند،و اگر بفهمد احسان صعود کرده، او هم سکته می گوید: الهام چنین میگفتند ،گرفتند

 به او نگویید و باید یک جوری سر او را گرم کنیم. 
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مثل قبل ما را تحویل گرفت. گفت: احسان گلم کجاست؟  ،بنده او را دیدم چقدر عاشقانه و خالصانه

ود. طور بواقعاً هم همین آباد است!و در خاتونهران : نیست خارج از طگفتم. گفتممن نباید دروغ می

خدا ه و را بت :تتوان با او صحبت کرد. گفنمی ،قلبی کرده ۀسکت :حالش چطور است؟ گفتم :گفت

ست و او را دوست ا تلفن او را بدهید، چه داخل و چه خارج با او تماس بگیرم و بگویم چقدر خوب

نده ن تا بعد. چقدر برای بتلفن ندارد و حال صبر ک :دارم. گفتم

ار ها از این کۀ بدی بود. ولی ما و خیلیو لحظ این مسأله سخت

 هر کس مطلبی بودیم.، ناراحت دختر که رفت و احسان نرفت

 گفت. یم

ا این اگر پسرت ب :عزیزی به بنده گفتکه شبی در خواب دیدم 

لب ، با این قخانم ازدواج کرده بود و اگر تو دو تا نوه هم داشتی

های بدون پدر کردی؟ دیدن نوهه کار میپولی چمریض و بی

: خداوند صالح را گفتمو خواب پریدم  از چقدر سخت بود؟

 .است دانستهچنین 

ه م به  خاطر حقّ ه دهیم، هم بتوان را انجام می ایم مثل سابق هر کار خیر در حدّتا زنده :به خانم گفتم

فاقی که برای پسر ما است. ما که همه را دوست داریم و هر اتّ ،خاطر روح احسان و هر کس پسر دارد

 ای بود که از سردهد؟ این قطرهم میروی عمد انجا است. مگر خداوند کاری را از ، خیرانسان بیفتد

  گذشت. چهل و یک سال جوان ناکام که خاطرات شیرین از خود گذاشته است.

 نشنوی دیگر ز بلبل سرگذشت         گذشتچون که گل رفت و گلستان در

 نشین است:چقدر این لوح صحیح و دلواقعاً جایی برای این گل نبود و 

 

 

 جوانیاحسان یزدانی در نو        

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1959096097_orig.jpg
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  هوالله

رحمانی گریه مکن، مویه منما. آن نهال  ۀاز مصیبت آن نهال حدیق ،سهمقدّ ای ورقۀ

لهذا به جنّت الهی  ،راغ عالم امکان وسعت نشو و نما نیافت همال در باغ وبی

یسان رش نشتافت تا در جویبار مشگبار رحمت پروردگار پرورش یابد و از ریزش با

 ع ع .اندازه جویدغفران طراوت و لطافت بی

، از همه قشر بودند. برای خانه ر درتذکّجلسۀ یادبود و  ۀجلس احسان، در سالن ناهارخوری،در مراسم 

نشین تازگی داشت. یکی از درویشان های دلت و دعا و مناجاتها این سکوت و آرامش و روحانیّ خیلی

ال در حبه نام آقای فخیمی اجازه گرفت و در سالن بلندگو را گرفت، تسلیت گفت و اظهار کرد تا به 

 :گفت بعد ها شرکت کنم.امیدوارم در شادی ت بردم،تمام عمرم چنین مراسمی ندیده بودم و لذّ

 الله هست:خواهم فی البداهه شعری بگویم. گوشی را گرفت و گفت این شعر از زبان احسانمی

 د نیایمـین بع زاپر نور  زیـن خـانۀ         ذر امشبـه بر گــم به رَمادر منشین چش

 ه نسایمـاین خانه دگر پنج ۀبر حلق         ارام مـکن فـکر پســـر راــــــوده بـیـآس 

 ل نتواندچـون تـازه جوانست تحمّ         کجا رفته بـا خـواهر مـن نـیز بگو او ب

 وان نگشایدــتـا بسـتر مـن را سر ای         بـه دایه بـگو احسان مهمان رفیق است

که به  ایمه خاطر تسلّی خاطر گفتهبنده و پدربزرگ هر یک بسیار شعر در وصف احسان ب ،در ضمن

ان به خود احس :گفتمیبعد از صعود احسان  ،الله رضوانیشمس ه پدربزرگش،نویسم. البتّاختصار می

ند از ایران وانتای الهی تا میبنده گفت بنده وقتی پیام بیت العدل اعظم الهی را خواندم که فرمودند احبّ

خارج نشوند و ماندن در ایران خدمت است، به گوش جان استماع کردم و به همه گفتم یک دقیقه عمر 

ش ۀ ایران ارزکنم و افتخار در ایران بودن و خدمت به جامعسودا نمی یران را با عمری کامل در اروپادر ا

وی الگ ۀ مردانگی،نمون لخالقین،ۀ فتبارک الله احسن ااین جوان مظهر آی :گفتمعنوی دارد. او می



477 
 

خواه دوست و دشمن بود و حال که روح پاک و مقدّسش به ، محبوب قلوب همگان و خیرتانسانیّ 

 جنت ابهی و ملکوت ابهی صعود نمود، روحش شفیع ما خواهد بود و این شعر را سرود:

 شوق خود رسیدعاشق به یار بود و به معطیر مقدّســی که از ایــن آشیــان پرید         

 دکـوی جنان دویه انه بــــــو عـاشق ــاهی که بود اسیر         آزاددر دام خاکـدان سی

 ـــور خدا رسیدسـش بـــه حضروح مقدّ گر ماه انورش به تراب و حجاب رفت         
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 یدالله رضوانی

 

 ۀدر محلّ 1216در سال الله رضوانی و نصرالله امینی بود. شمس برادرفرزند شکرالله و ، یدالله رضوانی

و دل خانواده را روش نمود.  کروگان جاسب چشمپایین 

بسیار مؤمنی بود  بهایی مین اوالد خانواده و پدرشاو دوّ

 بکه آثار الهی را با عشق و عالقه حفظ نموده بود و مرتّ

د، چه بوشان جنب کوخواند و چون خانهبا صدای بلند می

که مناجات و  وشب هر رهگذری از صدای ملیح ا صبح و

 برد. ت میخواند، لذّنامه میزیارت

دی اس محمّخواهر استاد عبّ) همسر شکرالله، سکینه

( خانمی دانشمند، پزشک اراس نجّمعروف به استاد عبّ

مسلمان بود و به  شناس، بسیار مهربان وروان زمان،

مسلمانی خود پای بند و در تمام طول زندگانی این زن و 

ات دیگر را مراعکبوتر عاشق باهم زندگی کردند و همیشه احترام یکدو مرد مانند روح و ریحان مانند 

 ند. نمود

م احکا داد و همسرش نیزنماز و دعا و مناجات و روزه و احکام دینی را به نحو احسن انجام می شکرالله

نماز و عبادات را به  گرفت. سکینهروز روزه می 34ها مسلمان ۀداد و در ماه روزخود را انجام میدینی 

 ها که ازبهاییکردند. زمان روزه هم افطار می دیگر موقع افطار باداد و به احترام یکوقت انجام می

نمود و در افطار هم او را آماده مینوزده روز قبل از عید تا عید بود، این خانم سحری برای همسر 

 د. کرهمراهی می

 یدالله رضوانی      

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/166562009_orig.jpg
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د اوال ،. نصرالله امینیدادالله های نصرالله، یدالله، بدیعه و شمسخداوند به آنها چهار اوالد به نام

نوجوان باهوش و زیرکی . چون که هم درس بخواند و هم کار کند آمداز دوازده سالگی به طهران  ،ارشد

خان ورقا او را مانند پسر اللهمیرزا ولی ۀخانواد بود،

داری نمودند و او هم کسب فیض در خود نگه

نمود و هم مشغول کار گردید که یک ۀ علم میزمین

 عمر امین و همکار آن خانواده جلیل و محترم بود.

ا صحبت از یدالله بود. این مرد به قول تمام امّ

فردی به این  ،در جاسب ساالن و همسایگانشهم

کشی کمتر باایمانی و زحمت بی،لومی، مؤدّمظ

کی تا جوانی دکوزمان کسی دیده است. در طول 

رسید و در تابستان اوقات فراغت را داد و به گاو و گوسفندان میتمام کارهای کشاورزی را انجام می

و  امینی که در طهرانجناب  نمود.ه میها تهیّستان داموفه برای زمرفت و تیغ علهای جاسب میبه کوه

ین سوز دارد که از والدآباد بود، خیالش از بابت والدین راحت بود که برادری مهربان و دلبعد در خانی

، کارهای کشاورزی تر بود، که چهار سال از او کوچکاللهشمس تر،برادر کوچکنماید. داری مینگه

 گرفت. زد یدالله یاد ر کار دیگر را نو ه

ورقا  آباد پیش دکترعید یا تا سیزده فروردین در خانییز تا شب ل پای، از اوّسالگی 16یا  18 یدالله از

 یراز ،نمود. در قدیم رسم بر این بودو دو دستی تقدیم پدر و مادر می آوریها را جمعد و پولکرکار می

جع به راکه موالیشان سفارش اکید  ابودند خصوصاً احبّرنگ خانواده نسبت به هم مهربان و یک کلّ

 یو از احترام خاصّ  ی مورد تأیید کلّ اهل آبادیاین خانواده از نظر ایمان والدین نموده است.به احترام 

 دند. برخوردار بو

 الله رضوانینصرالله امینی و شمس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1477673062_orig.jpg
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دادند که صی و در زمان رضاشاه فقط یک مرتبه به او مرخّ رفتیدالله دو سال به خدمت سربازی 

انستند با تو ،به همراه برادرش که بزرگ شده بود خود را ببیند. وقتی سربازی به اتمام رسید،والدین 

 شوند. دیگر امالک بیشتری تهیّه نموده و به کار کشاورزی مشغول یککمک 

 دیگر کاری نداشتند، با همبه عقیدۀ یکاهالی ده  از من و تویی در کار نبود. ها صحبتدر آن زمان

 ۀهمسر عقید بود.کردند. هر کس به دین خود میدیگر زندگی مییک عمر با یک ند وودنمازدواج می

 گرفت. در کروگان جاسب این مسألهنمیرده کس به کسی خکرد یا برعکس و هیچشوهرش را قبول می

 خواهند انتخاب کنند.ا میهر دینی ر ،ها خود اختیار داشتندهبچّ مورد نظر بود که

مد با استاد اح( )سکینه ، به درخواست مادرشمظلوم بودبسیار مانند برادرها ، که خواهر آنها ،بدیعه

که به خاطر این نمود. سکینهو تنها بود، ازدواج  ۀ مادرش، فرزند استاد باقرار که برادرزاددی نجّمحمّ

ی کم استاد احمد :ندداد. همه به او گفتاش را زیر بال و پر خود بگیرد، دخترش را به او برادرزاده

؟ نمچه ک گویند. او گفت:ننه میبداخالق است و به او بچّه

خانمان شود. آن دو ازدواج ام هست و نباید بیبرادرزاده

 . نمودیدالله به آنها کمک  ،هجهازیّ ۀد و برای تهیّکردن

و مادرش به او پیشنهاد  کرد و پدریدالله چند سالی کار 

دختر ) سلطان یزدانینمودند که ازدواج کند. او خانم

 ( را به همسریرضاآغالم علی ومشهدی حسن ۀالله، نوفرج

اده ت ددر کودکی پدر خود را از دس سلطان همبرگزید. خانم

ردند. را آغاز کزندگی شیرینی  پدر و مادر یداللهپیش  مظلومی بیش نبود. با هم بود و مانند یدالله

 شوهرم مانند پدر من است. : من که پدر ندارم، پدرگفتسلطان میخانم

ند که پدربزرگش صاحب یک دختر گشت 11/3/1324ند و در تاریخ کردازدواج  1322در اواخر سال آنها 

در سال  هکردند. البتّو همه با او عشق می لین نوه برای همه بسیار عزیز بود. اوّگذاشتلقا اسم او را مه

 سلطان یزدانیخانم           

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/edited/663125390.jpeg
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ه ازدواج کرده بود ک (دعلیمحمّ ۀنو ،عمویش ۀنو)ه میثاقیه آباد با روحانیّجناب امینی در خانی 1323

بزرگ و ند. پدردگذارنصرالله امینی هم صاحب دختر شد و نامش را مهوش  132۱در اواسط سال 

 . ها بودمادربزرگ عشقشان دیدن نوه

ه بار ببار یا دو، شاید سالی یککه در طهران بودند یاوالد رو نبود وۀ جاسب ماشینزمان جادّ در آن

الغ ا آمدند.ان تا جاسب را با االغ میه این راه را تا دلیجان با ماشین و از دلیجآمدند. البتّجاسب می

ای هگفتند. غیر از کرایار میهاروادبه او چ ،بردکردند و کسی که االغ داشت و مسافری را میاجاره میرا 

کردند. هر کس که برنج و ی میرسیدند و پذیرایباید شب به خود او و االغش می ،دادندکه به او می

ه که دنیا را بمانند اینداد، مقداری که به چهاروادار می ،بردقند و چایی و پوشاک برای پدر و مادر می

 آنها دادند.

ود و یار بدر کاشان پزشکالله به نام روحسلطان سلطان بود. برادر خانمخانمصحبت از آقا یدالله و 

 بافیسلطان در کاشان استاد قالیمزد خود برد و خانچند سالی ندر کودکی و نوجوانی سلطان را خانم

داد.  یاد پایین کرد و به همۀ دخترهای محلّۀبافی را شروع گردید. وقتی که با یدالله ازدواج کرد، قالی

 ،دکرۀ ورقا کار میو نزد برادرش و خانواد رفتآباد می، در زمستان به خانیمانند قبل از ازدواج یدالله

رم محت ۀد که دست طبیعت و حکمت الهی این خانوادیکشسال طول ن ۱ا این زندگانی شیرین بیش از امّ

جاسب، دکتر شکوهی بود و مریضی  در آن زمان تنها دکتر را در غم و اندوه فرو برد و یدالله مریض شد.

که هنوز غم  سلطانکرد. خانمجان به جان آفرین تسلیم  132۱در تیر ماه او د و تشخیص صحیح ندااو را 

ا یدالله ر مهربان و مظلوم خود را از دست داد. پدری را فراموش نکرده بود، همسرو اندوه کم بود و بی

د  )مادر ها برای او فاتحه خواندنبود برای او گرفتند. مسلمانبه آداب بهایی به خاک سپردند و جلسۀ یاد

مرحوم یدالله مسلمان بود( و احبّا برای او مناجات. در هر دو صورت فرقی نداشت، چون هدف تسلیت 

 به بازماندگان و طلب تأیید برای روح پاک متصاعد الی الله یدالله بود.
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کرالله و سکینه شبه سربازی رفته بود و بسیار زندگی برای  یدالله،تر ، برادر کوچکاللهدر آن موقع شمس

ار وردگراضی به رضای پر ،که ایمان خالص و قلب پاک داشتند یجایولی از آن ،دسخت و دشوار ش

آنها  به ،اله بودـکه دو س لقاریختند و مهشوهرش آهسته اشک میسلطان با مادرخانم عالمیان بودند.

ن تواچ نمیو تقدیر هی ه ناراحت نشود. در مورد قسمتمواظب بودند که این بچّها آنکرد و نگاه می

 گفت.

سلطان مادرش جوان و زیبا بود. لقای یتیم دو ساله بود و خانمآمد، مهاز سربازی  اللهزمانی که شمس

رم سداغ پ گفت:د، پس از تالوت مناجات که خوانده ش و کردمحفل روحانی را جمع  شکرالله اعضای

زن برادرش نامحرم به  هم که از سربازی آمده،الله به یک طرف، عروس جوانم به یک طرف و شمس

ه مهاجر، اللحبیب سلطان(،)دایی خانمدعلی روحانی ید چه کار کنیم؟ در آن زمان محمّاست. شما بفرمای

 ،ند. شکراللهخود شکرالله عضو محفل بوداحمد محبوبی جوان و  د جواد ارشدی،اقی، سیّمهاجر رزّ

اگر  ام نور چشم من است،و مظلوم و سازگار است و این نوه عروسم نمونه گفت: ،الله علیهرحمت

ره اش آواهو بچّ که یک عمر یتیم بودهعروسم  را به عقد خود درآورد تاالله او شمس ،دانیدصالح می

 ی دیگر گردند. امان اسیر خانوادهعروس و نوهیک لحظه شویم ند و ما حاضر نمینگرد

پیشنهاد  اللهشد که پیشنهاد شکرالله عملی شود و به شمسپس از شور و مشورت تصمیم بر این گرفته 

حانی وجا مطیع امر محفل را در همهولی احبّ هایی هم در بین بود،پذیرفت. شاید مخالفتو او هم  کردند

؟، خانه دارد چه عیب :گفتندای هعدّ بگیرد،د باید دختره باکره پسر مجرّ :گفتندبودند. بعضی به او 

د و کمی از غم و اندوه داغ ، این وصلت باعث شادمانی والدین شدر هر صورت چیده و آماده است.

( و شکرالله به این زوج نصیحت و شیر زن تاریخ جاسب ،ه بدیعهعمّ)سلطان کاست. مادر خانمپسر 

 . گرفتخود ه ی بو حالت عادّ نمودزندگی ادامه پیدا  کردند وی راهنمای

، مادرش هم فوت نموده بود که با جای خالی مادر که آمداز سربازی  اللهشمسکه  ناگفته نماند زمانی

اگر از  ،«تلخ و شیرین»ایران ساخته شده بود به نام  د. فیلمی درروزی بود فوت کرده بود، روبرو ش 14
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ز مدّتی بعد ا ،دکرازدواج  اللهشمسساختند. وقتی می  یلمفهم از اینها  ،لع بودندوضع این خانواده مطّ

د که باعث شادی و داگلی به نام عطاءالله هدیه نمود، ولی خداوند به آنها شاخهپدر او هم صعود 

جان صدا الله را عمورفت و شمسزه زبان باز کرده بود و راه میهم تا لقامه خانه شد. گرمی اهلدل

 گفت:میاو به الله خود شمسنمک و مظلوم بود، کرد و دختری بال که زبان باز چون از اوّ ،زدمی

د زجان صدا میوو همیشه او را عم بستنقش  لقا، عموجان در وجود مهجانجان. این صدای عموعمو

 لقا بزرگ شد و عزیزی برایمهو فوت نموده است.  گفت که پدر تو یدالله بودهکس به او نمیو هیچ

 اللهشمس هپدری نکند. البتّگردید تا احساس بیبسیار از او مراقبت می بدیعه بود.هعمّ و انسلطخانم

کند. کمبود محبّت را گذاشت این بچّه نمیهرگز   حسّ 

که او را با این مرتبه آقای پیغمبرزاده 2در مدرسه  رفت و تا کالس چهارم درس خواند.مدرسه  لقامه

ۀ چّدانست این بمیپیغمبرزاده ی معروفی در جاسب بود و الله بهایشمس نمود، زیرا، مردود قبول بود

لقا  را بلکه چند نفر نه مه های خود هست.شاگردیرفته و مورد احترام هم قها درس اخالباادب جمعه

 ،دیدو این حرکت زشت او را  رد. معلّمی دیگر که در مدرسه بودچه پسر و چه دختر را مردود ک ،دیگر

ما این ش ،یم راه صحیح را برویدگویآموزیم و میت میو انسانیّ ها علم، ادبهو به بچّ یمما معلّم گفت:

که به  دپیغمبرزاده با او درگیر ش شود؟چه نتیجه حاصل میاز این کار شما کنید، گناهان را مردود میبی

ه به پیغمبرزاده کآمدند  ت.گفو علت را  ات و استعفای خود را دادمحلّبه  رفتشما ربطی ندارد و او 

باه بوده د که کارت اشتدادنر مدیر دبستان شمس بود و خودش هم شش کالس بیشتر سواد نداشت، تذکّ

روید و ب ،دنم و مدرسه فرق کننباید از نظر معلّ بهاییمسلمان و  ها گفت:بهاییم صادق به است. معلّ

اشتباه شده  ،ببخشید :علی گفته بودو سلطان اللهن پیغمبرزاده در جواب شمسحسی کنید. احقاق حقّ 

 است!

در خانه هم  ،سواد خوبی داشت اللهشمسچون  .ی را شش سال خواندابتدای ۱ ا تالقمه ،در هر صورت

بافی و کار سالگی قالی ۱از و د لقا  بزرگ شبه او آموخت. مهتعدادی مناجات و کلّی آثار و الواح را 
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، . بعد از عطاءاللهالله گشتشمسداری و در دشت و صحرا کمک کار مادر و داری و دامخانه

لقا  پنج اوالد گردید که با مهاقدس و مهری  های آذردخت،اوالد دختر دیگر به نام 3سلطان دارای خانم

 ،درکه بود، هر وقت مادرش زایمان میای شدها دختر والهلقا  که برای خودش به قول جاسبیند. مهشد

 مود. خداوند چنان زرنگی، هنر، عقل، هوش،نیداری مها مواظبت و نگههاز بچّ ،ها رشد کنندهتا بچّ

تانه بخلقا خوشد. مهختران جاسب و محبوب تمام فامیل شکه الگوی د دادت به او نجابت و انسانیّ 

ان را مانند فرزند اوکه الله یزدانی داشت نصرالله و فیض الله،الله، عینمهربان مانند روحایی هار دچ

انه با شادی و شعف از آنها این دختر چنان عاشق ،آمدندخود دوست داشتند و وقتی که به جاسب می

گفتند و هر زمان به جاسب به او می «ییجان گل مادایی»و  «جان آفریندایی»که  کردی میپذیرای

 آوردند. آمدند مخصوصاً برای او هدیه میمی

ند دیورزاندازه به او مهر میخواهران و برادرش بید و یگردالله سلطان و شمسلقا گل سر سبد خانممه

ولی بسیار فرز و زرنگ در  سلطان زنی مهربان و مظلوم،کردند. خانممحسوب میمادر دوم خود او را و 

 است درست کردن، مشک زدنرا پر کرده بود و در نان پختن، شیر و م لقا این خالءتی بود. مهکار رعیّ

 جانش بود. تی مانند پسران کمک عموو دوشیدن گاو و گوسفند و در کارهای رعیّ

کنند  جمع ی که باید بادام و گردو راکاشت و موقعبادام و گردو می اللهالله مهاجر را شمسک سیفامال

ذبیح الله یک روز کرد. رفت و سریع آنها را جمع میتا نوک درخت می ،بریزندپایین  و از درخت

که و حال ته ب خوشا الله گفت:به شمس لقا بود وناظر به کارهای مه ،مرد جاسبپهلوان و دلیر مهاجر،

ت و نجاب لقا، این دختر جاه و مقامی دارد،لقا  را بگویید مهچنین دختر شجاع و زرنگی داری، این مه

 و قدر او را بدانید ماند،( میمادربزرگش) بدیعهلله پدرش و زرنگی او مانند ت او مانند یدامظلومیّ

مدیر  ۀ ما است،چشم و چراغ خان لقاالله جواب داد: مهشمسد. یدههمیشه مورد لطف و عنایت قرار ب

چون جوهر تقدیس و پاکی و صفا است. مهاجر  ،ما است و ما او را بسیار دوست داریم ۀالیق خان
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با دعای شما مرد  الله باز جواب داد:شمسهیچ چیز کم ندارد. ای که برود آن مرد در هر خانه گفت:

 بخت گردد. بزرگوار امیدواریم خوش

ر لقا را دوست داشت و دبسیار مه تر بود،داشت که از مادرش بزرگ ای به نام ملیحهلقا خالهه مهالبتّ

رد و کسوار بر االغ می ،ندتر بودمادر و خواهران و برادر را که کوچک لقاکرد. مهوسقونقان زندگی می

ن دختر عزیز همیشه برای ای ۀاین خال گشتند.و تا شب دور هم بودند و شب برمی ندرفتبه دیدن خاله می

ود، ب لقا تنها یادگار برادرشآباد بود و مه( که در خانیلقاعموی مه)آقای امینی  ی قائل بود.ارزش خاصّ

 داشت. دوست مید دخترهای خود این دختر را مانننیز 

دند ی بودیگر در کارهای امری و زندگی عادّ و مشاور یک الله با سیّد رضا جمالی بسیار دوستشمس

اما قسمت بر این قرار گرفت  ،لقا خواستگار زیادی داشتکردند. مهو همیشه در هر کاری مشورت می

ای . آقاو بودم، ازدواج کنیممن )مصطفی یزدانی( که نوۀ عموی لقا با با پیشنهاد جناب جمالی، مه

و  ر استمؤمن و سازگا لقا دختری الیق، مظلوم، محبوب،گفت: مه پدرم )مسیّب یزدانی(جمالی به 

بختی خواهند شد. مرحوم زوج خوشکش است و آنها زرنگ و زحمت مصطفی پسر شما هم باهوش،

ختیار تام ا ،صطفی صحبت کنبا م گفت:به او  ،هم که یکی از دوستان صمیمی آقای جمالی بود پدرم

علی که کرد و در باغ عوضرا صدا آقای جمالی شب مداری و مصطفی هم مانند اوالد شما است. 

ت به هیچ دوستی بهتر از پدر و مادر نسب من گفت:به  ،کردگندم کاشته بود و آبیاری می خوشکار کرده،

ی . جناب جمالنمودمو سکوت اختیار  گوید. من غرق در شرم و حیا شدماوالد نیست و پدرت چنین می

به طهران برو و تا شب عید کار کن و عید که آمدی باید ازدواج  گفت: سکوت عالمت رضایت است،

همسری وفادار برای تو خواهد بود.  لقال هستی و هم مهکنی. هم دل پدر و مادرت شاد شود که اوالد اوّ

 ،دو جز تسلیم راهی نبو م حرفی بزنممالی نتوانستت جناب جتابناک و نورانی و ابهّ  ۀدر مقابل چهر

 چون نیّت او همیشه خیر بود.
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در  یم ولی گل انداخت و محفل صالح دانست که به طهران بیایعید آمد و سخنان شیرین آقای جما

بعد از معاینات و آزمایشات، در منزل جناب  13۱۱فروردین  11به جاسب برویم. بعد جا عقد کنیم و آن

، عقد ما انجام بسیار نورانی بود ۀو خانمی با چهر جناب ابن ابهر ، دختر1باهره ،ر اوارجمند که همس

و  اقی و عروسرزّ سلطان، مولودالله، خانمالله، نصرالله، فیضب، عینمسیّ  اکبر،شد. در آن جمع علی

( را به میان آورد که خانم)عموی پدر و مادر عروسعلی یزدانی غالم بانوی خانه ذکرداماد بودند. 

. این خانم با فرمودندنازل  به افتخار اولوح  3حضرت عبدالبهاء مؤمن و موقن بود و  علی بسیارغالم

لقا در مه روز بود،تومان آن 1۵نقره،  واحد که مبلغ یکرا ه مهریّ حن ملیحی عقد امری را انجام داد.ل

ابی که ببعد از این ها یادگار پدر من است،: ایمان جاسبیگفتبانوی خانه  ه انداخت.صندوق خیریّ

  د.یمان اهالی به امر جمال مبارک شابن ابهر پانزده روز در جاسب باعث ا بودند،

 ای مانند قصر، در خانهروکمو دهاتی  ۀگردیده بود. دو جوان ساد لقا و مننصیب مه سعادتیدر واقع 

ته ین عقد روحانی داشروبروی پارک الله باعث شد که چن (یا بلوار الیزابت قدیم)در بلوار کشاورز 

ردان مت آن کوه بود و مشنیدم که جاسب چهار س ،جناب ابن ابهر ،از لسان پدرم گفت:می باشند. باهره

با قدوم  چشمۀ زالل دارند، اواند و قلبی مانند شجاع و عاشق جاسب قوی، دلیر، باهوش و ذکاوت،

ها و دختران جاسب خانم ۀ جاسب تشریف برده و از آن نوش جان کرده و فرموده بودسرچشمبه خود 

ندی خوب، شیرمردان و هنرم داری و ایمان با بیان و توان، خانهتدامنی، قداسپاک ،از لحاظ نجابت

 ی است ودهند. روح این خانم غریق رحمت الهمی ۀ امرایمان تحویل جامعو شیرزنانی باتربیت و با

 چنان به وجد آورد که مولودکه یک نطق فصیحی بود، عزیزان در جمع را  شاید مطالب و سخنان او

نان و ز ۀهم ،شک نکنید :گفت باهرهامیدوارم بتوانم من هم یکی از آن شیرزنان باشم.  گفت:اقی رزّ

ربایند. هر یک گوی سبقت را از هم می ،یک گفتندمردان جاسب که ندای امر جمال مبارک را لبّ 

                                                           
 ارجمند، همسر شاپور راسخ، دختر این خانواده بود.. مهری 1
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داریوش، بیژن و سهراب نامدار است که  ( یعنیلقای مه)دای الله یزدانیمولود و عین اش اوالدنمونه

 ند.مشغول دنیا به خدمت ۀقارّ 3های نورانی جاسب در مانند ستاره

 ۀذکر شد متعالی باد. ما همیشه شرمند او بود. روح تمام در گذشتگان که ۀصحبت از یدالله و بازماند

مان لقا و مصطفی به هق هستیم. هرچه داریم از بزرگان است. مهی اخالاین افراد فاضل و دانشمند و مربّ 

گردید کسی نمی اکتفا کردند ولی چنین سعادتی نصیب هر ،بدون جشن عروسی ،روحانی و ساده عقد

ر ، مراسمی برگزار گردد. اگبوده است هاباعث ایمان جاسبیای که طیبه ۀن شجردر منزل شاخۀ چناکه 

 پدر اصلی نداشت و او را ندیده بود ولی جمال مبارک همیشه با او بود. لقامه

هایت نالله شمس دانست که پدرش فوت شده، زیرا کمبودی نداشت وگی نمیسال 18یا  11 تا سنّ  لقامه

رایش ب لقاگفتند. مهجون و یا پدر میها به پدرانشان بابا، آقاهدر جاسب بچّ به او داشت. مهربانی را

گویم؟ جان می، عموکه چرا من به بابام ( پرسیده بدیعهعمّ)روزی از مادربزرگ خود  ا شد ومعمّ

اه بود، تدبیر و عالم و آگرا تعریف کرد و او که زنی با مادربزرگش خیلی آرام و محترمانه برای او وقایع

 ار،احترام بگذتوانی به او جان و تا می، حاال هم همیشه به او بگو عموهیچ فرقی ندارد گفت:به او 

 گل هستند که تو ۀخواهر و برادر مانند دست ۵اآلن 

پذیرفت و ناراحت  لقاها هستی. مهگل ۀسردست

نشد و هرگز عنوان نکرد و بی نهایت به عموجان 

 .گذاشتمیاحترام 

یه بار تنب: در طول عمرم یککندتعریف می لقامه

جانم خوردم. در گردنی از عموشدم و یک پس

ر بود که پسر او اصغ جواهرزنی به نام همسایگی ما 

 و سال بودیم و او سنّ، چند دختر همکردیمادی مانند بنده یتیم بود. روزی لب حوض که بازی میحدّ

ا مرا تنبیه کرد امّ ،جان فهمیدشدم و به او فحش پدر دادم. عمو هم عصبانی نمود. منما را مسخره می

 لقا خانم و خانوادهمه    

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/448073733_orig.jpg
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ار شدم و ، شرمسه بودمبچّکه دخترمن از کارم با این دهد.هرگز به کسی فحش نمی بهاییۀ بچّ :و گفت

 ادی کشید و او را بوسید.جانم رفت از مادر او معذرت خواهی کرد و دست نوازشی به سر اصغر حدّعمو

 ت ندیدمجانم جز محبّ روز تا آخر عمر از عمو بنده فهمیدم فحش دادن به مردم کار زشتی است. از آن

ر جان و ماداین وصلت عموت و قدردانی کنم. و بنده سعی کردم به خاطر زحمات او همیشه به او محبّ 

را از  شهمسر یا مردی ر خانمی شوهرش راسنگینی دارند. اگ ۀالهی وظیف ایدرسی است که احبّ ،بنده

و  سازگاری و صداقت بین زن ،ت و وفا کار دیگر نکنند. اصلجز محبّ ،ای یتیم بودهیا بچّ دست داده

ا آوردند و بمردم را  و اوالد ه خداوند اوالد به آنها ندادهای باشرفی بودند کشوهر است. بسیار انسان

یوه آموخت که فرقی بین زن ب ابه احبّ د. عموجان بندهدادنو مؤمنینی تحویل جامعه  نمودندعشق بزرگ 

انصاف و ایمان است که  اوالد همسر نیست و کمی گذشت،و دختر نیست و فرقی بین اوالد خود و 

دیگر را هرگز بین پدر و مادرم اختالفی نبود و یک شوند.بین درگاه الهی میچنین بندگانی جزء مقرّ

ای ونهصدا به گحد و همهمگی متّ ،که ما پنج اوالداینمانند لیلی و مجنون دوست داشتند و خوشحالم از 

 چه داشت هیچ فرقی بین اوالد ورزیدند. مادرم اگر هرها به ما رشک میتربیت شدیم که خیلی

ۀ خواهر اوالد ما عشق هم ،الله و آزیتا شدیمهای احسانوقتی ما صاحب دو اوالد به نام .گذاشتنمی

 بد ما هستی و احسانگل سرس تو ،لقامه :گفتندمیبه من ودند. همیشه جان و مادرم بو برادرها و عمو

 و آزیتا روح و روان ما است. پسر و تاج سرِ ماگل

ه خاطر ب اللهشمس .داحسان ترک دنیای خاکی و فانی نموگونه قرار گرفت که خالصه سرنوشت این

نمود. ی میسرایگفت و نوحهشعر میهر سال در مراسم یادبود او ای که به احسان داشت، عشق و عالقه

یش او تنگ بود و موالجا برایش  جهان در گلستانبود که و گلی  : احسان یک چیز دیگرگفتندهمه می

 را در بهشت برین مأوای داد. 

 .خاکی کرد ترک عالم مانند برادران و خواهرشصعود نمود و سکته کرد و  1362سلطان در سال خانم

مونه باید عالی و ن ،تمام مراسم همسرم که عزیزم بود :گفت اللهرمضان بود و شمسیشان در ماه صعود ا
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 ها آمدند و سفارش کردقم سفارش ناهار دادند که چندین نفر با اتوبوس ۀباشد. رستورانی را در جادّ

به احترام او همه آمدند.  د.ل نمایدوری راه را تحمّ ، قدم به چشم بنده گذارد وکس سواری دارد هر

 سایگان و دوستان همه آمده بودند.از مهمان بود. هم سالن بسیار بزرگی بود و گوش تا گوش مملوّ

 ۀلسسپاری، جسلطان یزدانی جاسبی قید شود. بعد از مراسم خاکستور داد روی سنگ قبر او، خانمد

ت و مسلمانان هم شرکت کرده بودند. نهایت شلوغ بود و حالت بسیار عالی روحانی داشر او بیتذکّ

و  کرد و یاددعوت می را که بیش از صد نفر بودند،به خاطر همسرش هر ساله تمام فامیل  اللهشمس

خواند. این نهضت تا او زنده می که برای او سروده بود،داشت و شعری هم خاطر همسرش را گرامی می

  بود ادامه داشت.

روز هلقا بود که یک شبانها نوبت مهنگذاشتند. دوشنبهد هرگز او را تنها اوال ،یدر این چند سال تنهای

لقا مه ،گل سرسبدم :گفتمی اللهشمس دانست.ۀ خود میکرد و وظیفرفت و از عمویش مواظبت میمی

صعود نمود، مراسم  اللهشمسپدری را احساس نکرد و وقتی لقا هرگز بیۀ کالم، مهآمده است. خالص

ه در منزل بار همای یکهفته :لقا به خواهران و برادرش گفتاشکوهی برای او برگزار گردید. مهزیبا و ب

. نیمکخوانیم و این وحدت خانودگی را حفظ میجون دعا و مناجات میو به یاد آقاشویم جمع می یکی

  به عنوان بزرگ خاندان رضوانی لقب یافته است. لقامرتب برقرار است و مهاین برنامه 

آقای رضوانی همیشه  .پابرجاستنیز عروس و خانواده  ها، دامادها،حاد و وحدت در بین نوهاین اتّ

وحدت عالم انسانی باید از هر خانواده شروع شود و جمع فامیل و جمع دوستان و جمع  :گفتمی

 شود. می مین منوال دستور جمال مبارک اجرای مملکت بر هها و حتّ شهریهم

دانست ، گرفته شده است. شاید کمتر کسی مییک سال قبل از فوتش ،در جوانی رضوانیه یدالل عکس

الله و رالله، یدالله و شمسنص در هر صورت روح هر سه برادر،مرحوم یدالله است.  لقا،پدر مهکه 

 .ها جای دارندسلطان شاد باشد. یادشان گرامی و در قلبخانم
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 مسیّب یزدانی و آغابیگم هاشمی

 

در طهران واقع  11/۱/13۱8دنیا آمد و صعود او در ه کروگان جاسب ب در 1344در سال ب یزدانی مسیّ

د است. این مر سرای خاورانفرهنگ ،و در گلستان جاوید به خاک سپرده شد که اآلن آن مکان گشت

از رنج و عذاب و  دنیا آمد که مملوّ ه ای بنازنین در خانواده

 ه و گرفتاری بود. غصّ

لص بود، همسرش که دارای چهار اوالد مؤمن و مخ پدرش

و  ، سنمبرقلی، سکینهد. اوالد او حسیندر جوانی فوت کر

مادر گشتند. این مرد ساده و ساله بود( بی ۱علی )که سلطان

د و کشاورزی هم کرمیداری احوال باید از اوالد نگهمریض

 د. نمومی

 (بپدر مسیّ)ابراهیم دپیشنهاد ازدواج به محمّ اهالی محلّ

ا رضند. در آن زمان غالمیافتشخص مناسبی نمیا امّ ،ندداد

 هایهو بچّ خاتون که او ازدواج نمودهبه نام حلیمه یدختراز جمله  ی زیادی داشته،اهل قم اوالد ،احمد

واج ابراهیم ازددکنند که با محمّمیبه او پیشنهاد  فوت کرده بود.و بعد هم شوهرش  او همه مرده بودند

 نماید.

ب کرد. خیلی متعصّ ۀ صادقی زندگی میخانجاسب در پشت ۀ پلدر محلّ لیو ،اهل قم بود خاتونحلیمه

شوی می دارهبچّ ،ه، اگر زن این مرد شوینه شوهر داری نه بچّ :دگفتن. به او و شغلش فقط نانوایی بود

ند فرز)ابراهیم د. محمّکردابراهیم ازدواج دتو هستند. او قبول و با محمّانگار اوالد نیز های او هو بچّ

ها نه درآمدی . در آن زمانطورالحال بود و حلیمه هم همینسواد و مریضکامالً بی (علیمشهدی حسن

 ساختند. با همان زندگی ساده می اینها پشت و پناهی داشتند.نه  درست حسابی بود و

 ب یزدانیمسیّ
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یک دی بود. دو طبقه بود که ولی محمّها و آقاۀ وجدانیجنب خان ،باال ۀر محلّابراهیم ددمحمّ ۀخان

ب میز و مرتّ باال ت ۀطور طبقۀ باال قرار داشت. همینی یا اطاقی در پشت طبقاطاق بزرگ در جلو و پستوی

مستانی زو گون و سوخت انبار هیزم  پختند. اطاق پشت نیزهم بود که نان میتنور پایین  ۀطبقدر ولی 

مه اکبر و چهارمی فاطمی علیسوّ  لیال،همی عمّدوّ ب،لین اوالدش مسیّ د و اوّدار شخاتون بچّهبود. حلیمه

خیلی زرنگ و  خاتونهایش را انتخاب کند! حلیمههنداشت که نام بچّ ی حقّابراهیم حتّ د. محمّبود

با درجه این زن و شوهر  164 بودند، به طوری کهب اش دعوایی و قلدرمآهولی طایف ،کش بودزحمت

 کردند!فرق میهم 

هایش گفته بود: خانمی مهربان بود و به بچّه نوری و سیّد محمود(خواهر خاله) همسر اوّل محمّدابراهیم

مؤمن، مخلص و مورد اعتماد تمام اهل  بهاییعلی هستید که بزرگ جاسب و شما نوۀ مشهدی حسن

ا ر آبادی بود، خودتان مختارید هر دینی

که دوست دارید، انتخاب کنید. آنها هم 

 1لیقرا انتخاب کردند. حسین بهاییآیین 

علی( و )نوۀ بزرگ مشهدی حسن

الله یزدانی با عبدالحسین تقریباً روح

و بسیار اطّالعات دینی ا .سال بودندهم

داشت و خیلی مناجات و آثار و الواح از 

حفظ بود که تا آخرالحیات در هر 

های متفرّقه مناجات بخوانیم و پشت سر هم چند مناجات گفت به جای حرفشد، میوارد میای خانه

به خواست  خواند.خواند. لوح احمد و لوح احتراق را که عربی هم هست، بدون غلط از حفظ میمی

                                                           
قلی صدا علی دیگر اشتباه نشود، او را حسینکه با حسینعلی یزدانی بود، ولی به دلیل ایناش حسین. نام اصلی1

 زدند. شرح حالش به طور جداگانه در این کتاب آمده است.می

 بگمو مادرش آغا مصطفی یزدانی       
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م ه علی و سنمبرسلطان قلی،حسین دواج کرد،از سکینه دِ همسر نخست محمّدابراهیم،اوالاز خداوند 

 . کردندند و زندگی جدیدی را شروع ۀ طهران شدروان

جد ا به مسای بود که او رپنج ساله ۀب بچّمسیّ ند. دماندر خانه خودش  و اوالد خاتونحلیمهبنابراین 

دری میل پبا تمام فاب ولی مسیّ ،های خود رفت و آمد کنیها و دایگفت: با خالهند. مادرش به او دبر

و چون خداوند مسیّب را به او عطا ، چند اوالد از دست داده بود کرد. حلیمه قبالًو مادری رفت و آمد 

ه زمین ب بود که بصبح تا شب این زن مواظب مسیّ  :گفتنداهالی جاسب می ۀ. همکرد، خیلی عزیز بود

 ت نکند. نخورد یا کسی او را اذیّ 

االحوال کش بار آمد و چون پدر خود را مریضو بسیار زرنگ و زحمت خواندب مقداری درس مسیّ

موهایش ع، با پسرد و سوادی داشتیرسبلوغ  به سنّ  کار کند یا ناراحت شود. وقتی او دید، نگذاشت

و  نوشتخود  خطّالله یزدانی چند مناجات با دستروح .رفتد و درس اخالق هم کررفت و آمد 

 خواند و مادرشب میو مرتّ  گرفترا یاد  بهایینماز دیانت بعد  .کردحفظ ب دور از چشم مادرش مسیّ

د. به نکردنع میب برایشان عزیز و دردانه بود، او را مهایش که مسیّ کرد. خاله و داییاو را سرزنش می

 د. نمودر مقابل همه سکوت میقدری این نازنین نجیب و باحیا بود که 

گفت: تو جوان شجاعی هستی، به فکر خود مراجعه کن، از عزیزی در خواب به او و  دیدشبی خواب 

دن عیب ، زیرا پرسیدانی بپرسهر چه نمی حرف مردم هراس نداشته باش، بیشتر جستجو و تحقیق کن،

ست که تا ا یجدید دین بهایی، ولی دین اسالم هم بسیار دین خوبی استنیست، ندانستن عیب است، 

توانی با هر چقدر می باشی، بهاییتوانی و دیگر ادیان سلف را قبول نداشته باشی نمیاسالم راستین 

مادر و پدرت مهربان باش و به خرد خود و قلبت مراجعه کن و بعد تصمیم بگیر، عجله کار شیطان 

های مبهم را گرفت. سؤالو با همه تماس  رفتدنبال کار و زندگی  که بیدار شد،است. از خواب 

 .است برحقّ بهایید که دیانت کرید و یقین پیدا میپرسمی
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کدام به کردند و هیچازدواج می با هم بهایی، مسلمان و در آن زمان در جاسب و نقاط دیگر ایران

خدا  ۀادادیان فرست ۀچون خدا یکی است و هم ،یا مسلمان شو بهایی گفتند که تو حتماًدیگری زور نمی

 مادرش .«مه بار یک دارید و برگ یک شاخسارای اهل عالم ه»فرموده:  هستند. آموخته بودند که حقّ

فت: گبه مادرش او  کی از آنها را بگیر و ازدواج کن.داری، بیا و یایی که دو دختر د دادپیشنهاد به او 

از  این مرد بزرگوار خواه باشد.ولی ازدواج زوری نیست و باید دل ،بنده بسیار خوبند هاییدختر دای

ه خوشش آمده بود که ب (دختر عمویش) گرفت. گویا از ملیحهو تصمیم به ازدواج  شدزی معاف سربا

 از او خواستگاری نمایند.  گفت تاعمو عبدالحسین و مادرش 

مسیّب لی زاده بود، وو خواستگار دیگرش به نام مسیّب نوروزی ارباب او دختری شایسته و بسیار نازنین

هرش علی روحانی به خوادمحمّبرد. ه سر میب ایندگی خیلی مختصر و سادهو با زبود دست یزدانی تهی

د اب نوروزی هم عزیز و محترم بوجن هم شد.چنین  ب نوروزی بدهید بهتر است.را به مسیّ  گفت: ملیحه

 زن و شوهر اوالد خوبی تحویل اجتماع دادند.  و آن

 ردندکالله او را گرم صحبت عبدالحسین و روح نشست که چه کند؟ب افسرده و غمگین در کنجی مسیّ

کنیم، به رویم خواستگاری میایم، مییت در نظر گرفتهشکل ملیحه برا، دختری همه نخورصّگفتند: غو 

خوشحال  او. (: آغابگم هاشمی )دختر سیّد عباس و نرگسدگفتن :او کیستگفت:  گویند!ما نه نمی

الله وحتو را مثل ر ،بمسیّ  گفت:ب را دوست داشت، به او یلی مسیّکه خ (مادر ملیحه)بدیعه هد و عمّش

 الله یزدانی و عبدالحسین بهبگم هم کمتر از دختر من ملیحه نیست. روحدوست دارم و آغاالله و عین

ارم. ت نخواهند کرد، بنده حرفی ندهست و مرا اذیّ  بهاییاگر واقعاً  گفت:بگم رفتند و آغاخواستگاری 

ند و خیال کرددیگر ازدواج با یک 1323در سال  دادند که هیچ نگران نباش. آن دوقول  آنها به او

 .خواه ازدواج نموده استب هم جمع شد که با همسری دلمسیّ

ولی همسر  ،قدری مذهبی بود اسب نبود. سیّد عبّبگم کمتر از مسیّ ا داستان خانوادگی و پرماجرای آغاامّ

های سیّد یحیی و سیّد علی و و دارای سه اوالد به نام بهایی( ابوالقاسم فردوسی )خواهرع لش مرصّاوّ
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و همسرش  یبهای( که اسبرادر سیّد عبّ)سیّد عبدالله  . مرصّع از چشم نابینا و مریض بود.سیّد حسن بود

نرگس  .ی داشت به نام نرگس که بسیار زیبا و کدبانو بودزنحسین بود، خواهرۀ کربالییاز طایف (قمر)

 و این زن او هم در جوانی فوت کرده بود و یک پسر به نام جعفرعلی داشت که شوهرش فوت شده

ع با ولی مرصّ ،کردت تنها بود. سیّد عبدالله نرگس را برای برادرش خواستگاری شخصیّ بسیار زیبا و با

یّد و به سنمود الفت اس بود، با ازدواج مخچون عاشق سیّد عبّ ،که از کار و زندگی بازمانده بوداین

م با ه بدان تو را ،قدر تو را دوست دارم که اگر روزی بمیرمولی آن ،فرقی بین ما نگذار گفت:اس عبّ

ع در نهایت با مرصّ  خودم خواهم برد. نرگس زنی بسیار مؤمن، مسلمان، نمازخوان و اهل علم بود و

ت. اسمهربان دارند که می هایش مادر دوّهکه الاقل بچّ بودخوشحال هم ع مرصّ  کرد.مهربانی رفتار می

ی به حدّ و دریای هنر و کدبانویی بی نظیرنرگس  کردند:و سیّد علی تعریف میسیّد یحیی  سیّد حسن،

 که حساب ندارد.  به این نژادها محبت کرد

یّد حبیب ه سکالله دو ساله بود یّد حبیبالله داد. سپسر به نام سیّد حبیب خداوند به این خانم محترم یک

 ته بودندگذاشاس قرار سیّد جواد و سیّد عبّ ، یعنی سیّد عبدالله،. این سه برادربزرگ خاندان فوت شد

 اشد.درشان همیشه باقی و برقرار بالله بگذارند که نام پنام پسر را سیّد حبیب ،هر کدام پسردار شدند

این خواهر  دپدرمان با تولّ ۀخان :گفتندکه این برادران همیشه می آمدبگم به دنیا ، آغابعد از سیّد حبیب

خریدند و حاصل آمد و چندین گاو و گوسفند دی گردید. از در و دیوار روزی غرق نور و برکت و شا

تم من مثل امام حسین هس :گفتمیو . سیّد حسن بسیار مردی ساده و مهربان بود ها چند برابر شدمزرعه

از  طور هم بود. سیّد حبیب پنج سالهمین ما پشت و پناه هم هستیم. اس،ثل حضرت عبّو سیّد حبیب م

ا خواهم. او هم بمن هم زن می :گفت ،به خواستگاری آمدیزدانی ب خواهرش بزرگتر بود و وقتی مسیّ 

 ین همسایه بودند، ازدواج نمود. ۀ پایکه در محلّ بشری

و اقدس  بگمب یزدانی با آغامسیّ  ،الله با بشرییّد حبیب، سسیّد رضا جمالی با ملکی 1323در سال 

های درآمد بودند ولی با ارادهپول و کمازدواج نمودند. همه بی عبدالله امجدی با کمی فاصله نی بایزدا
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های الهی که نصیب آنها شد، این بود که موالی شفوق قوی و عاشقانه ازدواج کردند. یکی از موهبت

و محفل  در هر کجا هستند اامر فرمودند که احبّ ،سواه فداه ، روح ماامرالله حضرت ولیّ ،و حنون

که چنین کاری را هر چهار زوج جوان در روستای جا هست، باید عقد امری نمایند روحانی در آن

  دادند.کروگان جاسب انجام 

است و خومی (اللهفضلسروان آقا )بگم را برای پسرش گو که آغااس فخر یا حقای مثل سیّد عبّ عدّه

دند و شدست ند، هممنفی شنید روحانی جواب هاز قدسیّچنین چند نفر دیگر همو  جواب منفی شنید

ه برسید. به همین مناسبت مأموری ب به فریاد ،هکه در ده ما عقد جدیدی انجام شدند به قم شکایت کرد

ول . همگی قبای نبودبه قم ببریم. چارهباید شما را  نمود و گفت:د و این عزیزان را احضار جاسب آم

را  شش نفر لذا آنبود.  بهاییو در آن زمان فقط مادرش  که مسلمان بود عبدالله امجدی کردند به جز

  نمودند.راهی قم 

یّد بگم و سله ناشری که عضو محفل و عموی آغاسیّد عبدال ی گاری.زمان نه ماشین بود نه حتّ  در آن

دند. ش، همگی رهسپار دلیجان ای بودساله12الله که پسر فضل د و باغ تهیّه کرحبیب بود، چند عدد اال

داد  او، ۀ حلیمه بودب یزدانی هم دردانکیلومتر فاصله است و چون مسیّ  2۵از کروگان جاسب تا دلیجان 

عریف تاد. سیّد حبیب افتآیم و دنبال آنها به راه م میمن ه ،؟بریدام را کجا میهد که بچّزو فریاد می

ازنا که  ۀسوار االغ از رودخان بگم و بشری، آغاپای پیاده با گیوه، حلیمه، ملکیما  :گفتکرد و میمی

ه خدایی نکرده در سنگ و ها بودیم که نیفتند کپریدند و باید مواظب زنها از روی جوی آب میاالغ

الله و دتا دلیجان و قم به سیّد عب (بادر مسیّ م)ولی حلیمه  ،کردیمزن شویم! ما سکوت میسوغال بی

 (اللهلفض) ساله12ها را به یک پسر لیجان رسیدیم، سیّد عبدالله االغوقتی به د محفل جاسب فحش داد،

 ،خر هم نداشتیمهیک کرّ ،کدام االغ که هیچهیچ ،ما سه نفر داماد :گفتمی داد که آنها را برگرداند.

ز اقبل  کامیون خود سوار کرد، دلیجان به قم هم خاکی و شنی بود و کامیونی آمد و ما را عقب ۀجادّ

دیم و تشنه همه پیاده ش کند،ه شوید که پلیس مرا جریمه میباید پیادکه راننده گفت  ،الم قمدارالسّ ۀگردن
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ر س گفت یک مو ازیخاتون تا خود قم ادامه داشت و مرفتیم و فحش دادن حلیمهمی، پیاده و گرسنه

ای نداشت. سیّد عبدالله فایده ،کردب مادر را نصیحت میهر چه مسیّ پسرم کم شود چه ها خواهم کرد،

 نزدیک ۀچون در آیند ،به ما دادی عیب ندارد، دندان روی جگر بگذار ،هرچه فحش بود گفت:به او 

ق خواهند شد و تو افسوس خواهی آفا ۀبلکه این جوانان شهر ،افتدنمی فاقیهیچ اتّکه خواهی دید 

 تقصیران فحش و ناسزا گفتی. قدر به ما بیخورد که چرا آن

ماند و گاهی هم منزل برادران خود که در رفتند. حلیمه پشت در زندان همه وارد قم شدند و به دادگاه 

 رفتم ی قای و احبّ. سیّد عبدالله خدمت جناب مینویددارفت، ولی دیگر فحش نمیقم ساکن بودند، 

 ،ی جمالی در شرح حال خود نوشتهو این عزیزان چند روزی که جناب سیّد رضا گرفتو دنبال کارها را 

یدند و عازم جاسب رسوقتی به آزادی  خواندند.ند و در زندان هم دعا و مناجات میدبره سر در زندان ب

 ند. همه خوشحال به ده برگشتد و شدند، حلیمه از آقای ناشری عذرخواهی کر

ا ر پای مردهاهای بیهوده به مادران آنها گفته بودند که مثالً حرف ت غیبت این عزیزاندر مدّ  ،در ده

: ندگفتسیّد حسن و سیّد علی می موی زنها را ماشین نمودند و کتک به آنها زدند!نعل کردند و یا 

. مندها نفهآرام که همسایه ساکت وولی  ،و مادر جمالی فقط کارشان گریه و زاری بود هو قدسیّ نرگس

 ندگرفتهای خود را در آغوش ۀ بانشاطی بوده است که این عزیزان به ده وارد شدند و خانوادهچه لحظ

نها در آند. ادت نموده و به زندان فرستشهری خود را اذیّ بار بود برای کسانی که جوانان همفو چه تأسّ

اه عسل خیلی پیامدها در پی داشت. ا این مامّ واری؟پیشگاه الهی چه جوابی داشتند جز شرمندگی و خ

تر، اقلتر، عمحکمامتحان الهی بیرون آمدند و به فضل الهی  ۀمانند آهن گداخته شده از کور این عزیزان

ردان خکردند و روسیاهی بر حسودان و بی نامی و دلیری شروعتر زندگی را با خوشتر و صالحسالم

 ؟تند چرا اذیّکش و صاف و ساده بودت و زحمتباف و رعیّیی که همه قالیوجدان ماند. در روستابی

 مهربانی که بهتر بود. 
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ی د به هیچ دینمقیّدر واقع کرد و ی کار میان حلوایدر دکّدر کاشان  مسلمان بود،اس که ا سیّد عبّامّ

م دوست هخدا را خیلی دوست دارم و پیغمبرها را  :گفته بود ولی بسیار انسانی ساده و پاک بود. ،نبود

هایش هشد و خیلی برای بچّاش قطع نمیبود که نماز و روزهمسلمان واقعی  دارم، دین دین است. نرگس

 ،هر دینی را که خودتان دوست داریدو عقل دارید  ،هایمهبچّ گفت: ،ندها که بزرگ شدهه خورد. بچّغصّ

ه د. البتّ کرهنگام سجده فوت  ،ا فراموش نکنید. این خانم محترم در سر نمازانتخاب کنید و هرگز خدا ر

 دانستند سکته چیست و بعدهانمود. آن زمان مردم نمیدو سالی که از ازدواج اوالد گذشته بود صعود 

 طور جوان مرگ شدن بسیار بوده و هست. از این طایفه اینکه فهمیدند 

 مو. عگرفتبافی را از زن عموی خود یاد خود مأنوس بود. قالیو با عموهای بگم دختری باهوش آغا

ها : جمعهدکرتعریف می کردند. آغابگممی شده بودند، دیوار به دیوار زندگی بهاییاش که خود و خاله

ترسیدم جلویم را در کوچه بگیرند که تو که مادرت مسلمان رس اخالق بود و میمنزل عمو سیّد عبدالله د

ن یۀ پایها در محلّ چند مرتبه شده بود. شیخ ابراهیمیکار ه اینالبتّ ؟رویس اخالق میچرا در ،است

 . ی، گول عمویت را نخوره مردهبچّ :ب داشتند و به او گفته بودندخیلی بر روی این مسائل تعصّ 

و مع ۀبام به خانو از پشتگذاشتم نردبان را می گفت: عاشق درس اخالق و مناجات بودم،می خود او

کردم، ، فوری حفظ میگفتم میقرار بودم و هر چه معلّگرفتم، عاشق بیرفتم و درس اخالق یاد میمی

از سیزده سالگی خواستگارهای خیلی خوب  موهایم اقدس و لطیفه و طاهره خیلی رفیق بودم،عبا دختر

مرا اگر دوست دارید به حرفم گوش کنید، من فقط زن  :آمد و به مادر و پدرم گفتممسلمان برایم می

، تگاری کردبنده را خواس ،ان معروفی بودندبهاییعموهایش که ۀ پسروسیله ب بوقتی مسیّ شوم.می بهایی

ها هاییبه با ب واقعاً با آن مادرش کمسیّ نیست، پول و ثروت برایم مهمّکه هایم این بود یکی از شرط

نی جوان ب یزدامسیّ  :یید کردند و عمویم گفتمحکمی بود، پسرعموهایش تأ یبهاینمود، مخالفت می

شوهرها که حرفشان روی حرف ۀ باال آمدیم، مادرشوهر و خواهرالیقی است. وقتی ازدواج کردیم به محلّ

بح کرد. از صت میهم اذیّ ،اکبرکردند. برادر شوهرم، علیت میگفتند و گاهی اذیّمتلک می ،مادر بود
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ن خرم چیدم،کردم، درو میتی میبافتم و دنبال شوهرم هم هر وقت کار داشت، رعیّب قالی میتا ش

 ، ولی لوس و دردانه نبودم،دانه بودمیکی یک بردم،اده برای شوهرم به صحرا میغذای آم کوبیدم،می

عداً ب ثمر نرسید، ه بها این بچّامّ  ،حامله بودم ،زندان که رفتم ت و آزار را کم کرد. بهمادرشوهرم اذیّ 

تیم و رفصبح عید رضوان به دنیا آمد. چون ضیافت و جلسات می ،مصطفی ،لماوالددار شدم. پسر اوّ

خاتون لیمهح الله بگذارید.ه را رضواناسم این بچّ  :گفتند اعبدالحسین و احبّصبح عید رضوان بود، عمو

اب الق ، مصطفی ازمادر :همسرم گفت. د بگذاریدمن است و اسم او را یا مصطفی یا محمّ ۀنو :گفت

را  کیومرث محبوبیچون من  د بسیارند،ولی در ده مصطفی و محمّ ،پیغمبر است که ما هم قبول داریم

. ما ذاریدگفقط مصطفی می گفت:د و کرقبول ن نام او را کیومرث بگذاریم. حلیمه خیلی دوست دارم،

گرداند می ،بردکرد و میمصطفی را کول می ،رفتیماعیاد می ۀهر وقت ضیافت یا جلس هم قبول کردیم،

بگم برام عزیزه، خیلی خوب و ، آغاحلیمه به قربون مُصی ،قر داره مُصی ،مُصی مُصی :خواندو می

نه، صد تا مثل این مصطفی، باز هم ، قند و عسل دارم ننهپخت او لذیذه، گل پسر دارم نتمیزه، دست

 گم خدا کمه. می

نها بسیار راضی بود. او از آ کردند ومیت به او محبّ م. پدر و مادرمبود عشقش منخدا رحمتش کند 

ۀ خود و شیخ علی حیدری داشت. روی باال بین خان ۀی زبردست بود و تنوری در محلّحلیمه نانوای

د پخت و مزت نکند. برای همه نان میی را با چوب و برگ درخت پوشانده بود که آفتاب اذیّ نانوای

بود.  ی، روبروی نانوایولی داشتتراشیده بودند و این هنر را آقا ی بزرگ که از سنگت. سِرکویگرفمی

 بکندند. دنیای جاسبرای آش در زمستان پوست میرا ن وزن داشت که داخل آن جو و گندم مَ  ۵4شاید 

حلیمه  آمد.که خواستگار برای دخترها میبافت تا اینشوهرها قالی میدنیایی بود. آغابگم با خواهر

ران فرستاد. طه را به ،دختر بزرگش ،لیالهعمّ شوند! بهاییاکبر گذارم دخترهایم و علی: دیگر نمیگفت

را به پیرمردی که زن مرده بود، دادند که چهل سال از او بزرگتر بود و او صاحب سه  خواهرش، سکینه

بلند و خوشگل و زیبا بود، نی قدخواهر دیگرش، فاطمۀ مظلوم را به احمد قربانی که جوااوالد شد. 
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ب هم حریف مادر نشد، مسیّ خواهم، گوش نکرد.، من شوهر نمیمادر :دادند و هر چه خود فاطمه گفت

 .شود بهاییکه او او را زود شوهر داد از ترس این

و در امراسمی طبق دستور  بخاتون هم سکته نمود و دار فانی را وداع گفت. مسیّ لیمهح ،کالم ۀخالص

که ری هم برایش منعقد نمود. روحش شاد. با اینتذکّ ۀاش را داد و جلسمسجد شیخ علی گرفت و هزینه

  .د بودولی قلب پاکی داشت و به دین خود مقیّ ،عصبانی و ناراحت بود

داشتند. ن ه جای ماندنو بقیّ گم صاحب سیزده اوالد شدند که شش اوالد باقی ماندبب یزدانی و آغامسیّ

رگ و سالی پر م ۀ دیگر نیز مردند.بلکه ده بچّ ،مردند و نه اینها هم پشت سر در یک زمستان دو دختر،

ی در ند که همگهستالله مصطفی، امرالله، اقدس، عطاءالله، اشرف و نصرت :میر بود. اوالد به ترتیب

ها تمام ادیان الهی و انسان :ودمادر به همه گفته ب آموختند. و محضر والدین درس ادب و ایمان مکتب

ید لهی را بخوانشما تاریخ و احکام ا ه دست نیاوردم،را بدون زحمت ب بهاییدین  ، ولی بندهمحترمند

 دینی است که خداوند واحد را ت، پایداری و استقامت است،، دین محبّ بهاییدین  و به آن عمل کنید،

د بینۀ خلق جهان را با یک چشم میهم احترام قائل است،ن قبل و رسوالنش قبول دارد و برای تمام ادیا

 :گفتمی د. به اوالدشمارۀ زندگی میداند و خدمت به خلقش را سرلوحو مال دنیا را مال دنیا می

وزه و دعا و مناجات را نماز و ر کس را ناامید نکنید،و هیچ وقت با کسی قهر نباشید، هیچعزیزانم

 ید. فراموش ننمای

یاد داریم  هی که بو پدر ما هرگز نه غیبت کسی را کردند و نه دروغ گفتند. چیزهای که مادر خوشحالیم

گاه است و تمامش حقیقت محض است که ان ،و دیدیم  مسیبّ  الله بازماندگانِ شاء خداوند شاهد و آ

ه نه البتّ شود خوب بود.بخوانند و بدانند که می ،بهاییچه مسلمان و چه  ،های عزیزشهرییزدانی و هم

و در  «و بالوالدین احسانا«فرماید: قرآن می والدین خود احترام قائل باشند.بلکه همه باید برای  ،بنده

 ید و زحمات پدر واوالد در هر شرایطی وظیفه دارد خدمت والدین نمافرمایند که مینیز  بهاییدیانت 
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مادر  تای که احتیاج به محبّ همثل بچّرسند. کهولت می سنّ که به  بالخصوص زمانی ،دمادر را ارج نه

 .ت ما دارنداحتیاج به محبّهم و پدر دارد، آنها 

 کمک مادرم گاو و شد، بااز خواب بیدار میکه صبح شاهد بودم، از کودکی وقتی پدر را شناختم، 

اوچران یا گه را به چوپان و ماندند و بقیّآنها که باید در طویله باشند، می دادند،گوسفندان را غذا می

دای با ص کرد. پدرممی ها را از خواب بیدارهسپردند. بعد مادرم که صبحانه حاضر نموده بود، بچّمی

نمود. می «الله ابهی»مرتبه ذکر  1۵د و کرخواند و بعد از نماز چند مناجات تالوت مینماز می لبلند اوّ

شود؟ گویی که اشتباه نمیالله ابهی میبار  1۵چطوری  :گفتمبه او ه بودم و خوب به یاد دارم، بچّ

که  گویمالله ابهی می بند دارد، در هر بند، سه بار 3انگشت هر کدام گویم، بار ذکر را می ۵اوّل  :گفت

تمام  شود.میبار  1۵لی اوّ یتا ۵با  این کار را انجام بدهم،دو بار که  شود،میبار  ۱۵ در پنج انگشت،

 ما هم یاد گرفتیم.  خواند،که میرا ی هایمناجات

از او گرفت و به که امالکش را روحانی  ت آقای روحانی بود.ل رعیّاوّ ،او چون ملک از خود نداشت

ه و مهاجر بزرگ و اللنعمتاقی و عموپدرم امالک امرالله رزّ شکرالله صادقی داد تا بکارد،حاج 

کرد. مادرم سال به دوازده ماه کمک می مادرم دوش به دوش او در کارها کاشت.اکبر را میعموعلی

کرد می رفت تا شب عید کارشد به طهران میگرفت. پدرم پاییز که میبافت و مزد میمی قالی داشت که

خریدند و در گذاردند و هر سال زمینی میبافی مادرم روی هم میکرد و با پول قالیو پول جمع می

کاشت. به درخت میجو سر :گفتندتر بود، میکه به آب نزدیککاشتند. در هر زمینی ها درخت میزمین

 پدرم بیش از دو سه هزار درخت برای خود و مالکین کاشت که اآلن همه تنومند هستند. 

رسید. پلو شب عید و ماهی که پدر ل میالها به مال حبافت و به قول جاسبیمادرم در زمستان قالی می

چرخاند و آرد ده را می هم بود. آسیایآسیابان خوبی  رود. پدرمد نمیهران آورده بود، هرگز از یااز ط

  کرد.اکبر این کار را میداد. وقتی او نبود برادرش علیمیو به مردم نمود میه تهیّ
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هشت اوالد پدربزرگم کرد. داری مینگه)محمّدابراهیم( م اپدری مادرم هم از ما و هم از پدربزرگ

 د عمرش به پایاندی کرد. وقتی پدربزرگمداری میاز او نگه ، ولی مادرمبودند داشت که همه در طهران

پدربزرگم وصیّت کرد که  ،محفل را در همان اطاق جمع کردند. بعد از مناجات رسیده است، اعضای

ام دانگ خانه 3، همه را کشیدهمرا طبق دستور امر خاک کنید و به پاس زحمات این عروسم که جور 

رضایت خود را از پدرم و مادرم و همه اعالم کرد و  : الهی از اوالدش خیر ببیند.گفتمی مال او است.

 بعد از چند ماه از عالم رفت. 

آقای کاشفی داشت که پانصد متر بود و دارای  ۀای روبروی خان، عمویم خانهبعد از فوت پدربزرگم

کی بودم ددر آن زمان بنده کو ا و زیبا بود.بسیار مصفّ روبروی دشتِ هشت اطاق و باربند طویله و انبارِ

 ؟یچرا به من نگفت :گفت (اکبراللهی فروخت. پدرم به برادرش )علیمهدی نصر و عمویم خانه را به

مهدی نصراللهی روحش شاد، مرد  : حاال که فروختم.گفت خریدم.، بنده میشوندها بزرگ میهبچّ

د و خانه مال مبلغی به بنده بدهی :آمد و به پدرم گفت عبدالحسین یزدانی کاسب بود.و مثل نازنینی بود 

پدرم همین کار را کرد و خانه را خرید. با چه عشقی در داخل خانه حوض آب درست کرد  شود.تو می

و انواع درختان را کاشت و پیوند زد. به یاد دارم در یک طرف درخت زردآلو سه رقم و یک طرف 

ای انهخن را کاشته بود. کنار خانه نانواخانه سرتاسر ایوان این درختا یدیگری داشت. جلو ۀیودیگر م

 ها آماده نمود. هخانه و رفاه برای مادرم و بچّ ۀدرست نمود و وسیل

خدا باشیم. خودش که نماز و مناجات کار، مؤمن و بادرست پدرم سعی داشت ما بسیار باادب،

صبح جمعه به درس اخالق  خواندیم.ما هم باید با صدای بلند و با صوت مناجات می ،خواندمی

ق جمالی بسیار خوش اخال م بودند. آقایالله رضوانی معلّشمس یسیّد رضا جمالی و گاهرفتیم که می

م و رفتیکه ضیافت می گرفتیم. زمانیبست و یاد میدر قلبمان نقش می ،گفتچه می بود و هر

 خودت هم بودی و دیدی برنامه در چه موردی :به او گفتم ؟چه چیزی فهمیدید :پرسیدتیم، میگشبرمی

اطر کردیم. به ختعریف می ؟ برایشای و فهمیدیخواهم بدانم چه چیزی یاد گرفتهمی :گفت! بود
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نده حاکم بگرفتیم که هنوز هم این افکار در همه چیز را یاد می ،احترام و ارزشی که برای او قائل بودیم

 یرم.گمی ایای نتیجهست. از هر سخن یا برنامه یا جلسها

 نمود. در چهارراهاداره می بود، بهاییرا که ان سنگکی حاجی اسماعیلی ها در طهران، دکّپدرم زمستان

کش، خوابید. پدرم واقعاً زحمتجا میدار بود و شب هم در آناسی دو نانوایی سنگکی داشت و ترازوعبّ

. دوازده ساله بودم که در طهران روابط اجتماعی را خوب یاد گرفته بود دار بود.امین و مردم درست،

 کردم.کار و برف پارو میی را خواندم و قبول شدم. تابستان کمک پدر بودم و زمستان بیششم ابتدای

یار محکم درست ه بسختبیل را با چند ت ۀاس دسته استاد عبّکردم. البتّروفتم یا پارو میبرای همه برف می

کردم. مادرم پارو می خودمان و هرکس که کسی را نداشت،گفتند. برف روب میکرد که برفمی

نجد روبی بنده یا نخودچی کشمش بود و یا سها را برو بریز پایین ثواب دارد. پاداش برفبرف :گفتمی

ی که سواد نداشتند و هایی خانمت داشت. براا خدمت کردن به مردم بسیار لذّامّ  .و برگه و زردآلو

اال . حکرد که پسری باسواد داردخواندم. مادرم کیف مینوشتم و میشوهرشان در طهران بود، نامه می

بها هستند و اگر دارید قدر آنها را بدانید و اگر صعود پدر و مادر درّ گران سوادم!داند که چقدر بینمی

دوست آنها را شاد کنید. پدرم زن و بچّهات روح خیرات و مبرّبا تالوت دعا و مناجات و  ،اندنموده

 تر تربیتدانست و از همه مهمصفر درست کرده بود. قدر آن را مینواز بود و زندگی را از . مهمانبود

 .اوالد بود

ها تو درخ الله برادرش بیل زدهو شمس اللهرحمتها را با عمو، تمام زمینآمدحقیر عید که پدر می ۀبند

برف  ماه برفی بود. خاک به رویه قبل از عید، اسفندم. البتّینخود و عدس و جو پاره کاشته بود یا و را

در بهار و تابستان کارهای خودمان را که  برد.ت میلذّ  ،دیدریختیم و وقتی پدرم این چیزها را میمی

پول مزد  : برو کمک او.فتگدادیم. پدرم میهر کس کاری داشت برایش انجام می ،دادیمانجام می

 دادم. می گرفتم و به پدرمی
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اکبر رضوانی، مصطفی نصراللهی م. دوستانم مانند علی جمالی، علیساله بود 1۵یز بود و بنده قبل از پای

در اطراف دشت هندوانه و  هم رفیق و شفیق بودیم. همه با بهاییو چند نفر دیگر هم مسلمان و هم 

خوابید. کس نزدیک جالیز خود می ها به خاطر گراز با چراغ فانوس هربودیم. شبۀ بسیار کاشته خربز

 :ها گفتندهچّب جا بخوریم. بنده مخالفت کردم.ید امشب برویم و انگور بچینیم و همان: بیایها گفتندهبچّ

اغ حاج امیر که ب ا دنبال آنها رفتم. باغی به نام باغ گدار بودامّ ،ترسیدمواقعاً از پدرم می ، نترس.ترسو

ه بودند، ها آوردهشیخ علی پهلوی هم بود. همگی رفتیم و با چادری که بچّ حسینِاسماعیلی و باغ غالم

ورهایش حسین انگباغ غالم :مقداری انگور ترش کندیم و خوردیم و در چادر شب گذاشتند. بعد گفتند

متر  14در حدود  ،آب خورده و خیس بود تر است و همگی به روی دیوار پریدند. دیوار که زیر اورسیده

ترسو که نپریده بودم. انگور رسیده چیدیم  ۀجز بند ،سرتاسر خراب شد. همه دست و پایشان زخمی شد

 ود. ه نشده بکه علی جمالی یک چاقوی کوچک از جیبش افتاده بود و متوجّغافل از این ،و رفتیم

و  1331تومان مزد گرفتم. دقیقاً سال  ۱فردای آن روز بنده به عملگی برای عبدالحسین یزدانی رفتم و 

تومان  ۱خوشحال که  ی در ایستاده است.دیدم پدرم جلو ،ماه بود. وقتی غروب به خانه آمدمشهریور

مرا کشید در زمین خانه پهلوی گاوها و با چوب که در  : سالم و زهرمار.سالم. گفت :پول گرفتم، گفتم

شعور : پسر احمق بیگفت ؟ غلط کردم،چه کردم :چه گفتم نواخت. هرخسته می ۀبه بند ،دست داشت

ام را هبچّ  :زدانگور باید بمیری. مادرم فریاد می ۀبه خاطر یک خوش آبرویی من شدی،که باعث بی

ی تها آمدند و مادرم مرا نجات داد. مدّروی پایش افتادم و همسایه خواهم.ۀ دزد نمیبچّ :گفت .کشتی

 ب دیدمشدم. همان شکرد و از خجالت با پدرم روبرو نمیمادرم کمرم را با پی و دنبه و کرم چرب می

سرم باعث ولی پ ،کند که یک عمر با بدبختی کار کردم و زحمت کشیدمگریه می پدرم نشسته است و

ع چنین ه توقاز این بچّ :گفتاو را ببخش. می ،نفهمیده ،ه بودهبچّ :گفتمادرم می ام شد.بی آبرویی

 . مکاری نداشت
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ود. آقای جمالی، علی را ادب کرده ب ها دیوار امیر را ساختیم.هتنبیه و کتک به یک طرف، با کمک بچّ

این ه کگواه است شاهد و  همین تنبیه باعث شد در طول عمر هرگز دست به مال کسی دراز نکنم. حقّ 

، آرام ردمتا صاحبش را پیدا نک ،کتک بهترین ارث و هدیه برای بنده بود. چند بار پول و طال پیدا کردم

انست درا خوب شناخته بود و می هرگز در امانت خیانت نکردم و علّت این بود که پدرم حقّ نگرفتم.

الف و هرگز نباید خطا و خ بهایی یعنی جامع جمیع کماالت انسانی، بهایی گفت:کیست و می بهایی

 .ب شادکند. روح پدر گلم مسیّبکار ناپسند 

ر د ت داشت.س روحانی بود و مسائل امری و حفظ جامعه برایش بسیار اهمیّ عضو محفل مقدّ پدرم

 ۱ب به سرکار بردم و بنده او را به سازمان آ 13۱۱سال زمستان قدم بود. در کارهای خیر همیشه پیش

ر عمر دوست دارم جاسب سنگر است و تا آخ : بنده جاسب را خیلی دوست دارم،گفت ،ماه که ماند

کرد و در آن زمان آزمایش هر طور دوست داری. پدر ما زانوهایش درد می :من گفتم در جاسب بمانیم.

ت دانسکسی نمی خوردند.میهای چرب و شیره ود و مردم روغن گوسفند و سرشیر و گوشتخونی نب

  سکته چیست.

د سردرد شدیدی دارد که هر روز به او دچار است. در جاسب احساس کر 13۱8سال خردادماه در 

نقاط  بود. در وسقونقان ساکن بود و به تمام بهاییبود که او هم  ،اهل سنگسر ،یکتری به نام دکتر لقاید

ه د و بنمواو را معاینه دکتر د و کرنمود. پدرم به او مراجعه هفت آبادی مراجعه و مریضان را درمان می

حسین رضوانی هم دچار درد حنجره شده  و و معالجه کن. در همان زمانشما فوراً به طهران برگفت: او 

ز باز همان رو رضوانی سرطان دارد و عمرش رو به پایان است. فردای حسین گفت:به پدرم  ، دکتربود

ر بد بسیا او حالش ب یزدانی به طهران رفت؟ گفت: بله،مسیّ  :دیپرسرفت و  حسین رضوانی نزد دکتر

  گردد!است و به جاسب باز نمی

ص خیولی تش ،و نه آزمایشگاهی داشت بردارینه عکس ی که نه دستگاه رادیولوژی،واقعاً عجب دکتر

الهام شده بود که دیگر این دنیا برایش کوچک است و به عالم پدرم به واضح و سالمی داده بود. واقعاً 
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متری در خیابان  1بنده در یک اطاق  برود. هشتم تیرماه به طهران آمد.تر باید باال و عالمی بزرگ

ل را فامی ۀاکبر و همو عموعلی اللهخواهم عمونعمتمی ،پسرم :مرتضوی مستأجر بودم. او آمد و گفت

ق وشحالم که موفّخ ،تو و امرالله که به طهران آمدید تی نیستم،دیگر قادر به رعیّکه ببینم و به همه بگویم 

ای بخری و روزی مادر و خواهر و برادرت که روید، فقط آرزویم این است که خانهکار می هستید و سر

کیلو مغز بادام در قم در  ۵2 :هزار تومان بود. گفت 6یا  8 نهها خا، راحت باشند. در آن موقعآمدند

 د رفرف فروختم و قرار است پولشمحمّمتری بافت مادرت را به علی 1ان حاجی یدالله است و قالی دکّ

 :را بدهد و به بانک برویم تا هزار و هشتصد تومان که دارم را بگیرم و به تو بدهم که خانه بخری. گفتم

 :برو و بساز که بنده به آرزویم برسم. گفتم :ام. گفتآباد خریدهمتری در خانی 124ک زمین بنده ی ،پدر

 چشم. 

الله و بنده در بانک گذاشت. به منازل عمونعمتپول را گرفت و به نام  دیگر به بانک رفتیم،با یک

بنده  ۀو مواظب زن و بچّ تی نخواهم کرد دیگر رعیّ  :همه را دید و به همه گفت ها رفتیم،هعمّ و اکبرعلی

ال قبل سرا  ،امرالله ام،اخوی زنی؟، این چه حرفی است که میپدر :گفتم ،باشید. بسیار ناراحت شدم

له باز به الخواهی امرمی :به پدرم گفتم کار گذاشته بودم، ل مهر در بیمارستان دکتر عبدالله باهر سراوّ

ت اش راست نظرم اسخدا بزرگ است. دقیقاً چهره، شما فکر آینده باشید ،نه :گفت جاسب برگردد؟

 که چقدر نورانی شده بود. 

ه به ک ه مریض است و دکتر به او گفتهتا آن زمان به ما نگفته بود ک ها به خانه آمدیم.بعد از دیدنی

ۀ یوفصل طالبی و مساله بود.  ۵/1الله ام احسان را ببینم. احسان: آمدم نوهطهران برود. به ما گفته بود

ی مخصوصاً چایی ها عاشق چای، چون جاسبیی فراوان نوشیدتازه بود. قدری طالبی خورد و چای

 دارچینی هستند. 

ت تا مرا اس ام در خیابان آریا برویم که از احبّپیش دکتر مقدّ : بیاظهر بود که گفت از بعد ۵ساعت 

ه چند آمپول نوشت و یک سرم گرفتم و کار ک دکتر او را معاینه نمود.فاق رفتیم و معاینه نماید. به اتّ
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بر که او را همین اآلن به بیمارستان ب :بله. گفت :ایشان پدرت است؟ گفتم ،مصطفی :گفت ،تمام شد

ا که ناراحت نشو کاری ر :این چه حرفی است؟ گفت :شاید تا دو روز دیگر بیشتر زنده نماند. گفتم

تان دکتر گفته است که باید به بیمارس ،پدر :گفتم آمدیم.بده. با پدر به سمت خانه  انجام ،گویممی

رویم. به خانه آمدیم و شب خوابیدیم. نصف شب صدای داد و فردا می ،ن شب است: اآلبرویم. گفت

له امرالدیدم پایش جان ندارد. چون  نمود. او را لباس پوشاندم،او بلند شد و از درد سر ناله می بیداد

از ما داروی  ،را به بیمارستان باهر بردیم. فردای آن روز که حالش بهتر شد پدرفاق به اتّ ،بودهم در خانه 

الل احمر است، رفتیم و دارو را است و اآلن هجمشید که معروف ۀ تختبه داروخان نایاب خواستند.

امرالله  :شب بود که گفت 14ه نور بود. ساعت گرفتیم و تزریق کردند. روی تخت بیمارستان یک تکّ

 ،هلویت بمانمار پ: بگذچه گفتم گلم تنها هستند و صبح بیا. هر ۀنو ،تو برو همسرت و احسان ،جاستینا

  از او حساب بردم و به خانه آمدم.تی داشت که نه. چنان ابهّ  :گفت

دکتر با تو  ،خواهد فعالً داخل شوینمی :با دربان بیمارستان روبرو شدم. گفت ،صبح زود که برگشتم

کار دارد. عصبانی به زور داخل اطاق رفتم و با تخت خالی پدر روبرو گشتم. دیوانه شدم، پرسیدم، 

یم چنین عزیزی را از دست بدهی. عبدالکر سختی بود که ۀدانید چه لحظخدا رحمتش کند. نمی :گفتند

ن باهر بیمارستا یتوبوس جلورا خبر دادیم و آنها فوراً دو ا (پسر عمویش)الله یزدانی فیضصادقی و 

خبر کردند. با  را در طهران بود،هر که و ها اریها و غفّها، مهاجریها، یزدانیگذاشتند. تمام روحانی

ا همه با وحدتی عجیب او را در گلستان جاوید طهران به خاک امّ ها تلفن نبود،که در همۀ خانهاین

 سپردیم. 

اهرم و برادرانم در مراسم نبودند. آن موقع به جز با پست کسی ی مادرم و خوه اهالی جاسب حتّالبتّ

لین مراسم ت با وحدت جمع بودند و اوّ جاسب یک تلفن هم نداشت. جمعیّ  شد.خبردار نمی

او را در صندوق مشاهده کردم و مانند  ۀسپاری را بنده در طهران به عنوان مراسم پدرم دیدم. چهرخاک

د و دادنه میرا روحیّ ا بنده و امراللهایه درخت خوابیده است. تمام احبّکه در سر قنات چشمه در ساین
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زده ا ما بهتمّا .سه و در بهشت استها بود و جایش پیش طلعات مقدّ: پدر تو افتخار ما جاسبیگفتندمی

سپاری شکوه خاکعبدالکریم صادقی بعد از مراسم با دانستیم چه کنیم؟هوت بودیم و نمیو مات و مب

 رید و هرهمه تشریف بیاو گیریم،برای این عزیز از دست رفته در منزل بنده جلسه یادبود می :اعالم نمود

پسر آقای )با پرویز شهید  کرد،پیش او کار میکه اکبر جمالی کس را خبر ندارد، خبر کنید. یاد دارم علی

 ماشاءالله وجدانی با نظامتای برای پدرم ۀ بسیار آبرومندانهچندین صندلی آوردند و جلس (صادقی

همیدم چه تازه ف ،کردالحال پدرم را که تعریف میردم بسیار شرکت کردند و ناظم وصفبرگزار گردید. م

اش از سر ما رفته است. بعد از جلسه، فردایش به جاسب رفتیم و تازه پدر ارزشمندی داشتم که سایه

 .توانم بنویسمود که نمیا باخبر شدند. چه لحظاتی بها و احبّهمادرم و بچّ

و باید  یاری بودبار آبای یککردیم. هفتهدم و جو رسیده بود و باید درو میگن .فصل تابستان بود

بنده در آن زمان  ۀرئیس ادار شد. به طهران آمدم.ها هر کدام یک طرف دشت انجام مییاری زمینآب

تابستان  :فتگ ،بگویم یکه سخنقبل از اینی اهل اراک بود. به بنده تسلیت گفت و ندس طباطبایمه

 ،اگر به بنده مرخصی بدهید :آیا کسی هست که حاصل و محصول پدرت را جمع کند؟ گفتم ،است

قوقت ی حآیبار میهر پانزده روز یک ،رویمی :تی او بدهم. گفتبروم و سر و سامانی به زندگی و رعیّ

یاورت باشد. همین کار را  کنم و نگران نباش و خداو بنده همه را جزء مرخصی حساب می یگیررا می

یدالله و ای جاسب آقااحبّاز همراهم آمد و کمک کار شد.  ،خان شفیعی، اسداللهامهعمّکردیم. شوهر

 ید. دها و گردو و بادام جمع گرجناب جمالی به بنده بسیار راهنمایی و کمک نمودند. حاصل و محصول

با اید پسر خود دوست دارم، یا ب بنده تو را مانند ،مصطفی :گفتو جناب جمالی به بنده پیشنهاد کرد 

چون داری  ،جاسب بمانی که حیف است کار اداره را از دست بدهیبیایی و در ات هلقا و بچّزنت مه

اری از پدرت دچه  ل هراوّ بنده بهتر است حرف مرا گوش نمایی، خوانی و به نظردرس هم می

برایت حرفی نباشد. در ضمن پدر تو یک عمر عضو  ،ها که بزرگ شدندهبرداری کن که بچّصورت
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محفل روحانی و مطیع محفل روحانی بود و بهتر است به محفل مراجعه کنی و اختیار را به محفل 

 بردارم. بنده مطیع و فرمان دانی،هر طور شما صالح می ،منّت دارم :بدهی. گفتم

که بسیار مرد امینی  یرا به آقا محمود مسعود ، امالکس روحانیبنده و مادرم رفتیم و در محفل مقدّ

بسیار از خدمات و ایمان پدرم تعریف کردند و  : ما مطیع محفل هستیم.بنده عرض کردم بود، دادند.

د ا را نزکن و آنه های برای مادرت تهیّبه طهران برو و خانه ۀ سنگینی بر دوش داری،شما وظیف :گفتند

  ها کوچک بودند.هساله بود و بچّ ۱1مادرم  خودت ببر.

ول ، پناگفته نماند آباد خریده بودم، شروع به ساختن نمودم.ه طهران آمدم و زمینی را که در خانیب

رج مراسم خ گرفتم. پولی که از بانک گرفته بودم،و پول بادام را از حاجی یدالله  فرش را از آقای رفرف

بود. ظرف سه  32۱8قبر پدرم  ۀکاری نمودیم. به یاد دادم شمارل سنگ قبر و گلاوّ ۀگردید. همان هفت

ها در همان اطاق هتی با مادرم و بچّدادند و بسیار سخت بود. مدّولی برق نمی ،ماه خانه را ساختیم

 و یک اطاق مادرم و آباد ساکن شدیم. یک اطاق بندهکه در زمستان در خانیتا این ،مستأجری بودیم

 گشت.ای داشتند که هرگز برنمیشدهها گمهناک بود. بچّولی مادرم مانند لیلی برای پدرم غم ،هاهبچّ

پدری بودند که خمیرشان پاک و جوهر تقدیس در وجودشان نمایان بود. دور  ۀولی اینها دست پرورد

 ،حاد را حفظ کنیم. مادرم و خواهرماتّ هم مناجات خواندیم و مشورت کردیم که باید هم نشستیم و با

و  بافی نمودند. بنده، شروع به قالیلقامه ،به همراه همسرم باف ماهری بودند،، هر دو قالیاقدس

 مشغول کار بودیم. نیز  ،امرالله ،برادرم

اهم یله فردیگر وسبا کمک یک : عشقم جاسب است.مادرم هیچ وسیله ای از جاسب نیاورد و گفت

ب ساله بود و مرتّ  ۵و عطاءالله را در مدرسه نوشتیم که درس بخوانند و نصرت الله  اسم اشرف کردیم.

 :گفتیکرد و مگریه می خواند،بافی مادرم غریبانه میکرد. موقع قالیتابی پدر را میمریض بود و بی

 :تگفخودش می ا بعدامّ .کش و مؤمنی بود و حیف شد زود از این عالم رفتپدر شما خیلی مرد زحمت

 .است حقّ  ۀاین هم خواست
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بور ی زنچون چند کندو .اردیبهشت تا آخر مهرماه در جاسب بود وایل اردیبهشت طهران و ازمادرمان تا ا

کار بود. روزی که مؤمن و درست کرد و مردی ساده،د مسعودی اداره میمحمّ تی را هم کهرعیّ داشتیم.

ه سوز بودند که ما را راهنمایی کردند و به ما روحیّدوستانی دل ،ها را به طهران آوردیمهمادرم و بچّ

ها همه درس خواهند خواند و ازدواج خواهند نمود و قدر بچهّ  ،دادند که با وحدت خانوادگی و محبّت

 بان را خواهند داشت. مادر مهر

باال  ۀحلّم ۀخان محفل فروختیم و ۀطبق نظری ۀ کاشفی بود،که روبروی خانرا های جاسب یکی از خانه

درم ما ، راحت باشیم.رویمرا بازسازی کامل نمودیم که مادر و هر کدام که در تابستان به جاسب می

دار شدم، زمین و خانه و هبچّ : در این خانه عروسی کردم،گفتبسیار این خانه را دوست داشت و می

و دوستان مسلمان  بهاییفامیل  ده ۀ باال و درخانه پر برکتی است. مادرم در محلّ همه چیز خریدیم،

بود و  پایین ۀبنابراین زیاد تنها نبود. برادرش سیّد حسن در محلّ ،زیادی داشت و همه را دوست داشت

ر فاق مادبه اتّ ،چه بود نمود. در هر صورت یادگار پدر هرجا سپری میها شب را آنمادرم بعضی موقع

اشند. اشته بد ،یادگار از پدر جوان که آنها را تنها گذاشته ،داری گردید که وقتی همه بزرگ شدندنگه

شویم  اگر پولدار :گفتهایی مجاور زمین او بود که میلبی پدرم را برآورده کردیم و زمینآرزوی قحتّی 

که  است پدر روحت شاهد :شکرالله خریدم و گفتمۀ عموو اینها را بخریم خوب است که بنده از ورث

 ات را برآورده نمود. خواستهپسر بزرگت آرزو و 

ۀ ازدواجش ثمر سی دارد، شوهر دادیم.که نام مقدّ را  ،اقدس ،ها همه مدرسه رفتند و خواهر اوّلمانهبچّ

مسر اقدس، . ههستندفؤاد و فرزین است که افتخار فامیل  سه اوالد باسواد، فهیم و مؤمن به نام فرنوش،

شه و اصل آنها از وَن و جوشقان کاشان است و فعالً ری د است که در کوهک ساکن بود.منصور محمّ

 .ه و آرامی دارنددر خارج زندگی مرفّ

ورج، های تاج نمود و دارای سه اوالد به نامازدو (اللهفرزند فتح)ت ناصری با عفّ ، دومین پسر،امرالله

ندا با حسین اهل  مود و یک دختر به نام نوال دارد.تی ازدواج نبّایرج و ندا است. تورج با ماریا مح
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 (طاع )دخترمحبوبه عقیلی  . ایرج هم بادهای رایان و فاران دارر به نامبیرجند ازدواج نمود و دو پس

  .ب یزدانی هستندق و رهرو راه مسیّازدواج نمود که همه موفّ

ا مهسهای پدرام، پریسا و ر رشت ازدواج نمود و سه اوالد به نامطاءالله با سهیال رضویان اهل سنگع

است که دختری ازدواج او یک دختر به نام شایلین  ۀبا مهسا وحدت ازدواج نمود و ثمر دارد. پدرام

 .ق هستندباسواد و موفّ نمونه است. پریسا و مهسا هم

سالگی با هوشنگ یزدانی ازدواج نمود  18در  یم.را از دست داد ساله بود وقتی پدر 8دختری  اشرف،

 های رها،شد و دارای چهار نوه به نامهین و شهروز های شهرام، شاو صاحب سه پسر قوی و رشید به نام

ها رنج و صدبه دست آورد ت ها موفقیّبنیتا، پورشاد و آتیال است. در طول زندگی، این دختر مقاوم ده

قط ف شوم که بسیار طوالنی است.یاور او بود. وارد جزئیّات نمیجا خدا ل نمود که همهو عذاب را تحمّ 

. چند نمونه از حوادث شامل حال او بوده و خواهد بود و تأییدات حقّشفیع روح پدر  :توانم گفتمی

 :کنمرا عنوان می در زندگی او

تند. شسها را میها حوضی بود که مردم ظروف و لباسمنزل عظیمی یای سه ساله بود و جلوهاشرف بچّ

داخل  و افتادشست که درون جوی آب ه بسیار تمیز بود و با صابون دست و صورت خود را میاین بچّ

ای پارچه کنندکرد. سرش باال ماند و هیکلش زیر آب بود. مردم فکر میو وسط کوره گیر  رفتآب  ۀکور

دختر داخل کوره آب است. سنگ نکند این  گفت:ماهرخ هآب باال آمده است. عمّکه  جوب را گرفته

خورده بود. او را از آب بیرون و آب  ا بسیار ترسیدهامّ برداشتند و اشرف را زنده پیدا کردند،را  کوره

 .لله خوب شددند. چند روزی مریض بود و الحمد آور

 ، چونکردیمبار آن را پر میای یکضی بود که هفتهداخل منزل حو ساله بود، ۱که او  چنین زمانیهم

خل معده های کثیف داد و آبابه داخل حوض افت رفت تا صورتش را بشوید،کشی نبود. این دختر لوله

مهر آقای بزرگ ید تا مادرم او را بیرون آورد.پرین میو پایدر داخل آب حوض باال  شد.و دهان او 
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د ها خارج شد و آبکراو را سرازیر  ،ما بود ۀخواند و روبروی خانکه پزشکی می (فرزند آقای کاشفی)

 ت زیادی مریض بود. مدّ هوش آمد و به داد کهس مصنوعی به او و تنفّ

 از نظر لین شاگرد ودر درس اخالق اوّ ، بسیار باهوش بود.خواندکه زمستان در طهران درس می زمانی

تی کوتاه نزد مادر بود و چندین مدّ ،رفتندستان که به جاسب میتاب اجتماعی دختری نمونه بود.

کردند و چندین خواستگار در طهران داشت که ما خواستگار در جاسب داشت که در طهران زندگی می

 (للهاعین)زن عمواقی مولود رزّ و دکتر شود. کالس دهم بود کهآرزویم بود که ا کردیم.همه را جواب می

س عمو است و در هوشنگ بسیار پسر خوبی است و با داریوش و بیژن پسر ،مصطفی :آمد و گفت

خواهد به زور به دخترهای فامیل که سنندجی و کرد و مادرش این یگانه پسر را می اخالق هم رفته

 ،شما و مادرت اگر اشرف را به هوشنگ بدهید ، حیف است،هستند، بدهد و اگر چنین کاری بشود

، ولی دنده استا او کرد و یکامّ ،ایمانی خواهد داشتهای باهو بچّبخت خواهد بود و اخوش

فر خانم نمونه چون جاسب ده ن ،نصرالله مظلوم و نجیب است. بنده و مادرم اطاعت امر کردیمعمو

 .خوبی تحویل اجتماع نمود و اوالد داشت و او اوّلی بود

 که سوادی نداشت،ولی مادرشوهرش با این ،ما خوشحال بودیم ۀهم داد.اشرف سه پسر به خداوند 

ها، : شما دهاتیگفتکرد و میت میآباد بودیم، همیشه خواهرم را اذیّکه ما در جاسب و یا خانی زمانی

داری و کرد و هدفش خانهت میت به او محبّا خواهرم با مظلومیّ امّ ها.ها، شما جاسبیآبادیشما خانی

 برو بود. حفظ آداری و ادب آنها و هبچّ

او را برداشت و  ۀمتر رودسانتی ۱4ا است، دکتر حکیمیان که از احبّ درد گرفت.تی معده و رودهمدّ بعد 

تر شد و هنوز قائم لله با خوردن دارو بهمبارک و شما از او محافظت کنید. الحمد خدا و جمال  :گفت

 ،ها چه از نظر مذهبی و تحقیر کردنتشوهر او با تمام اذیّ به خدمت مادر، خانواده و دوستان است. مادر

داری کامل نگهاز او مرگ چند سال  ۀکوتاه نیامد و پیر و درمانده شد و اشرف مانند مادر خود تا لحظ

حاللم کن که این همه به تو بد کردم و تو جواب من را یک بار  :گفتهمیشه به اشرف میاو  نمود.
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ی مؤمن بهاییو درس اخالق رفتی  ؟ چونکردیگونه میندانی چرا ایمی :گفتندادی. مادرشوهرش می

اشرف بخشید و راضی از این عالم رفت. اشرف  به ،که داشترا ای مقداری از خانه هستی. این پیرزن

عیضی ما برادران است. تبافتخار او و  م در تربیت او بسیار سعی کردمادر های شوهر بود.الگوی فامیل

، یاور مادر کش بود که تا شوهر کردمدبّر و زحمت ، هم خانمی مدیر،اقدس ،چون همشیره ،مقائل نشو

ندگی نمود با پدر و مادرشوهر چندین سال در کوهک ز ت و ایمان خالصی برخوردار بود.و از مظلومیّ

 .ها و ادب آنها بودهش ایمان بچّکرد و هدفنوازی میو با احترام کامل مهمان

ها در طهران و زمستان الله است.را از دست داد، نصرت ساله بود که پدر ۵ ا اوالد آخری که تقریباًامّ

الت دوست بود. بعد از تحصی بهاییهای مسلمان و هو با تمام بچّها تا اوایل انقالب در جاسب تابستان

همیشه نسبت به مادر نهایت محبّت  است.گزار ق و مؤمن و خدمتدیپلم به خارج رفت و بسیار موفّ

های شایانی نمود که قابل و سعی خود را نمود نام پدر و مادر را زنده نماید و به خانواده کمکداشت 

کیومرث و های به نامازدواج او دو اوالد  ۀالله با خانم مجذوب ازدواج نمود و ثمره است. نصرتتوجّ

 .دانند و هم درس خوانده و مهربان هستندکه هم فارسی می استناتاشا 

در روستای  132۵مصطفی هستم که در سال  ی اوالد ارشد،ولی از نظر سنّ ،تر از همهکوچک ،حقیر ۀبند

دواج ما دو اوالد از ۀثمر لقا رضوانی ازدواج نمودم.با مه 13۱۱کروگان جاسب به دنیا آمدم و در سال 

الله ازدواج نمود ناصر نصر آزیتا با که 13۱1د و دیگری آزیتا متولّ 13۱۵د الله که متولّبود. یکی احسان

صفات جاسبی خود را این دختر حفظ نمود و عاشق جاسب و  ناء و ساالر دارد.ثهای و دو پسر به نام

مود که شرح جداگانه قلبی صعود ن ۀدر اثر سکت 136۱الله در سال احسان ،ا پسر عزیزمها است. امّجاسبی

 برای او نوشته شده است.

این مادر نازنین هم مادر ما و هم پدر ما بود. وقتی که در ایران انقالب شد  ا صحبت پدر و مادر بود.امّ

 ،ادرشبر ،سیّد حسنایی د. دنصیب نمانان کردند، مادرم هم بیبهاییآزار ت و و در جاسب شروع به اذیّ

و  دما که کسی به تو آزاری نرساند و زودتر به طهران برو. او به طهران آم ۀها بیا خانشبگفت: به او 



513 
 

. بعد از چند د مسعودی دادگذاشت و در خانه را قفل کرد و کلید را به آقا محمّ ،چه در خانه بود هر

هران د. عطاءالله به طدادن (مادرمایی پسر د)و به عطاءالله ثابتی  گرفتندد وقت امالک ما را از آقا محمّ

در  د، امین ما بود و حاال کهآقا محمّ :الله رضوانی به عطاءالله ثابتی گفتیمشمس م آمد و ما ومنزل مادر

باز ملک ما دست تو باشد. قرار  ،اندره کردهکند. همه را که آوااند، فرقی نمیطور صالح دانستهده این

هد. یز بیاورد و تحویل مادرم د، نصف عایدات جاسب را هر سال پایشد طبق پیشنهاد عطاءالله ثابتی

ختی س داری کردم و نفروختم،ها نگههر شوهرم است که برای بچّها یادگا: این ملکمادرم به او گفت

 اند و انان و مادرانمان در خاک جاسب خفتهپدر ون شوهرم و خودم عاشق جاسب بودیم،کشیدم چ

 ما به جاسب خواهیم آمد.  ،الله اگر گذاشتند و وضع خوب شد شاء

 نصف را ،چه بود اسی هرحال که شما ما را قبول داری و راضی هستی، حضرت عبّ :عطاءالله گفت

خواهیم و فقط مقداری گردو چه هست را ما نمی گندم، جو و شبدر هر :آورم. مادرم گفتبرای شما می

اس شاهد ماست و بنده حضرت عبّ :مادرم گفت ما بیاور. گفت: چشم. در داخل حیاط و بادام برای

کنم. یک سال یک این مطلب مادر را هرگز فراموش نمی اس بروم.ت و شهادت حضرت عبّقربان رشاد

گونی گردو و مقداری بادام آورد و سال بعد نصف گردید و دیگر نیاورد. وقتی که همه را مصادره 

عطاءالله تو که مسلمانی در  :زنگ زدم به او گفتم قیمت از دولت خرید. یک هزارم او رفت ،کردند

ها قانون این حرف :اس وسط کار ما است. گفتگفتی این ملک امانت است و حضرت عبّدادگاه می

دان چون وج ،گفتید. راست میجا بگویدر آن ،حرفی داریداگر داند و ملک را از بنیاد خریدم و را نمی

 ،تو یک شبه میلیونر شدن آسان اس سختم گذشتن خیلی یید و از غنابیدار نبود که حقیقت را بگو

اند، ردم در راه دین و ایمان خون دادهم :که مادر عاشق من خم به ابرو نیاورد و گفتولی غافل از این

 ها ارزشی ندارد. این ملک

چندین شکایت نمودیم و به دادگاه  اید.م نمبانه دادخواهی و تظلّمؤدّ که کسی هست  هر ۀوظیف هالبتّ

دهیم. ها را به شما ب، شاید ملکبرگردید و ایمان خود را کتمان کنید :ید. به مادرم گفتندمراجعه گرد
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لمان ت و مسولی این عدالت، عدل علی نیس ،گیرم، پس نمیفدا شد سری را که در راه حقّ :مادرم گفت

 حضرت علی یاور بیوه زنان و پدر یتیمان بود.  خورد،واقعی مال کسی را نمی

اوالدی که هم در ایران و هم در  پدر و مادر ما از بین نرفته است.در هر صورت زحمات و صدمات 

 ،المادرمان بعد از نود س کنند.ر را دانسته و به آنها افتخار میبهای مادر و پددرّ گران ، قدرخارج هستند

کنم روزی ابتی دعا میث ی عطاءهمه و حتّ  در حقّ :گویدخواند و میروزی چند بار دعا و مناجات می

ل خداپرستی از صدق د ها خدمت کردن به خلق، صداقت، راستی، ایمان،هت او به بچّوصیّ بیدار شود.

گاه است  بهاییاند که است. به ما آموخته ها یکه به تمام دایو مسلمان را دوست بداریم و خدا شاهد و آ

ت را داشته و داریم و همه در قلب ما جا دارند. نهایت محبّ  ،بهاییچه مسلمان و چه  ،ه و عموهاو عمّ

یا ختم دن کلّ سپس به وحدت را از خانواده باید شروع نمود و به فامیل و بعد دوستان و بعد در وطن و 

ه ب ان است.ایم ،ارزشی که دارنداب و آغابگم ارث ب. اوالد مسیّ د. خداوند همه را زیبا آفریده استکر

 نین پدر و مادری داشتیم. رضای الهی راضی هستیم که چ

ای از خاطرات و برداشت بنده از . این گوشهمادرم تمام خاطرات خود را در چند سی دی گفته است

ۀ خطاپوش ددی گو و صادق باشد،باید همیشه راست بهاییسواد هر ۀ حقیر بیپدر و مادرم بود. به نظر بند

که امالک و خانه و زندگی ما را گرفتند و ببیند. با اینها را ها چشم بپوشد و خوبیداشته باشد، از بدی

ا وقتی بنده به امّ ،نداء و اجدادی ما بود، محروم کردما را از ماندن در جاسب که زادگاه و وطن آب

از صدق دل شما را ما  :گویمشوم و به آنها میبسیار خوشحال می ،بینمهر کدام را می ،رومجاسب می

ود کنند و خت میاظهار محبّ  : ما کاری نکردیم.گویندنادم و پشیمان هستند و می ایدوست داریم. عدّه

ای تندرو عدّه گونه شد!دانیم چرا ایننمی :گویندای به کسی بدی نکردیم و فقط میدانند که ما ذرّهمی

د. ودنهمسایه و مهربان ب کار،هم فامیل، هم همه با ،نه گر باعث از هم پاشیدگی وحدت جاسب شد و

عموی او بود و پدرم چندین سال با او شریک آب بود.  ۀمادرم نو روح حاج اسماعیل اسماعیلی شاد.

 ،فاق عطاءاللهوقتی پدرم صعود نمود، روز دوشنبه آب برای باال ده و سهم ما شب بود. مادرم به اتّ
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با  د و سریعیفهمکردند. حاجی اسماعیل یاری ها را آبند و زمینرفتبه سر آب  ،ساله بود 1برادرم که 

ه بنده ب ات به خانه برو،هبا بچّ ،بی عموبی گفت:و  رفتدانم اکنون کجاست، اس که نمیعبّ ،پسرش

 هستی، من تو فامیل من باشی یا نباشی، همسر دوست باز گفت:او  ا مادرم قبول نکرد.گفتی. امّمی

آنها را به منزلشان ببر و او این کار را انجام  گفت: شهری من هستی و ناموس ما هستی. به پسرشهم

؟ جایش در بهشت ا این مرد مسلمان واقعی نبودکرد. آیاو و اوالدش دعا می مادرم همیشه در حقّ داد.

وقتی  تیم.او رف نزد یکی از اوالد ،باال ده ۀبوس به سر لولچندین سال پیش، همگی با مینیبرین است. 

ساعت با ماشین خود رفت و زردآلو و خیار تازه برایمان شحال شد و بعد از نیم، بسیار خوما را دید

دانست ما دیگر زمین و درخت نداریم و ر نیست؟ چون میآورد. آیا چنین انسانی قابل تقدیر و تشکّ 

 دو و بادام و زردآلو بود، رفتیم.از گر که مملوّ ییهازمین همه غصب گردیده است. با مادرم به سمت

ها را زمین بسیار پدرتان کار کرد تا این جویی کردم،: بسیار قالی بافتم، بسیار صرفههمه را دید و گفت

خریم و زنید، همه را میها ن: دست به درختی داریم. به ما گفتا عیبی ندارد و ما هم خدایامّ ،خرید

ایمان ما  مهمّ  :گفتمی نداشت. همه درخت گردو و بادام پیش چشم او پشیزی ارزشاین خوریم.می

 .است و خدای باال سر که همیشه هست

تمام دشت  ،عید رضوان به دنیا آمدم ، در132۵ل اردیبهشت اوّصبح  ،گفت روزی که بندهمادرم می

غرق گل بادام و زردآلو بود و هوا بسیار صاف بود. همان روز حبیب نامی در هرازجان بود که بسیار 

مردم از دست  نمود.ها میی کروگان و همسایهاهل آبادی خود و حتّ  ۀبه همنسبت مردم آزاری و قلدری 

د. یاری کنخواهد آبمی فهمیدند حبیب لب قنات سورنگون است واو خسته شده بودند. در همان روز 

دند و از خوابانو را در کف جوی آب ند انفر هرازجانی هم قسم شدند و چند نفری آمد 1۵بیش از 

ه از ک ندمرد. همه شادی کردد و یترکیدند که پرکه هنوز هم هست، به روی شکم او بند باالی سنگ

ید که چنین وقایعی در رسۀ جاسب ی راحت شدند. خبر به کروگان و همدست چنین آدم رزل و زورگوی

قدم بود گفت: بسیار پسر تو خوشها به مادرم شهریفاق افتاده است. یکی از همسورنگان اتّ سر قنات
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و هرازجان و اطراف از دست او راحت  هرازجانی را گرفتندکه او به دنیا آمد، جان حبیب  انیو زم

ه خوشحالم ک ۀ بنده چه ربطی به هرازجان دارد؟و قدم بچّ ؟این چه خرافاتی است گفت:شدند. مادرم 

ه او افتخار ب سالم باشد که ادب بزرگ شود ورضوان به دنیا آمده و امیدوارم این پسر با ام صبح عیدهبچّ

 .ها برای پدر و مادر مبارک استهبچّ ۀقدم هم کنم،

و ا ،خواندیمۀ خوبی داشت و هر مناجاتی را میولی حافظ ،سواد نداشت ،که مادر به طهران آمد زمانی

بنده هر شب در جوانی  و مناجاتی دیگر را« ه به تو دارنداین جمع توجّ»کرد. مناجات حفظ می

وش کن گ ،پسر گلم ،مصطفی :نشست و بعد از چند روز گفتمیشه نزدیک بنده میمادرم ه خواندم.می

صوت ملیحی خواند. و شروع نمود با حالتی بسیار روحانی و  ؟خوانماین مناجات را بنده درست می

ها ه. به بچّآفرین به تو :آفرین. گفت :غلط خواند. او را بوسیدم و گفتمبنده گوش کردم، تمامش را بی

  : مناجات مصطفی را بخوانم؟گفتمی

مود شروع به خواندن نبه این طریق  پرسید.، تیتر بزرگ را میآوردی را که به خانه میهایمادرم روزنامه

و زود خواندن را یاد گرفت. این افتخار است که مادرم تعداد زیادی مناجات و دعا و اشعار از حفظ 

الله مادر  شاء در برنامه به نام مقام مادر خواهم نوشت. اندیده است که  و رؤیا. چندین خواب دارد

ی روح مادرها و پدرها در عالم مادران از اوالد راضی و دست پر از این عالم بروند و حتّ  ۀبنده و هم

ناچیز را به  ۀخواهم بندها و دوستان میشهرینمای ما باشد. از خوانندگان عزیز، همگشا و راهباال ره

 ستم.ود ببخشند و محتاج دعای دوستان هبزرگواری خ
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 الله یزدانی و طاهره محمودیروح 

 

باالی  ۀشمسی در محلّ 126۱، در سال (رضادختر آغالم) الله و بدیعهالله یزدانی، فرزند ارشد فرجروح

رفت در دریای مع رضا بود. بدیعهبه آغالم ای از بدیعهۀ گل هدیهکروگان چشم به جهان گشود. این نو

علی رشد و نمو نمود و در دامان رضا و مشهدی حسنآغالم

نوجوانی گردید که  ،مادری مؤمن و پدری عزیز و غیور

فردوسی در محضر جناب د. درخشان جاسب ش ۀستار

کسب فیض نمود و در نوجوانی شاگرد باهوش دکتر 

در جاسب  درس خواند.محمودی بود. بعد به طهران آمد و 

  ای انجام داد.، خدمات ارزندهبالخصوص کروگان

صبوری، استقامت، ایمان، قناعت،  تاریخ مانند بدیعه

 که برادرشنجابت و وفاداری را کمتر دیده است. با این

)محمّدعلی روحانی( امالک و چندین باغ داشت، هرگز 

م. فقط عشقش این بود که یگانه برادرش در خانۀ به برادر خود نگفت که من هم از ارث پدر حقّی دار

بدیعه، عمّۀ همۀ اهالی کروگان بود و برای رضا، آن دریای علم و فضیلت، را باز نگه دارد. عمّهآغالم

های ها و بچّهکه برای تمام زن و بعد ملک کرد. دو زن در کروگان بودند، اوّل بدیعههمه خیّاطی می

مانی دادند. زآورد، به مردم میختند و اگر کسی از طهران برای آنها لباس میدوکروگان جاسب لباس می

الله همسر او زنده بود و احبّای نراق را بسیار اذیّت کرده بودند، آنها شبانه به جاسب آمدند و که فرج

  جویی نمود.داری و دلچند روز با کمال میل از آنها نگه بدیعه

د. بیان و بسیار مؤمن و مهربان بوشتیپ و خوهیکل، خوشداشت و مردی قویالله قدّ و قامتی بلند فرج

بود، در طهران هم  چون انسانی خیّر نمود.ت میها در طهران فعالیّ کرد و زمستاندر جاسب زندگی می

 الله یزدانی و طاهره محمودیروح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1612175448_orig.jpg
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 ،یتو که بلد هست :گفتندهای انگور را به آن مرد میدانست، درختکه کار کشاورزی میبه خاطر این

ور یا مو را کوتاه کردن که های درخت انگدرختان انگور را برای ما هرس کن. هرس کردن یعنی شاخه

 ای خیلی معروفدر منزل یکی از احبّ ی بدهد. اوبیشتر انگور

 شکستکرد که داربست روی داربست بلند هرس می ،آن زمان

ز مغ یاط خانه آجرفرش بود،و او با سر به زمین خورد و چون ح

ه همین بفانه جان به جان آفرین تسلیم نمود. او خونریزی و متأسّ

د. آخرین اوالد نبرو شدو مادرش با مشکالتی رو اللهروحدلیل 

  در شکم مادر بود که پدر فوت کرد. الله،فیض این خانواده،

الله، سوّمی الله، دوّمی عینالله و بدیعه، اوّلی روحاوالد فرج

سلطان و ششمی نصرالله، چهارمی ملیحه، پنجمین خانم

 والله و نصرالله وقتی بزرگ شدند، هر دو به جهت کار به طهران آمدند و ملیحه الله بودند. عینفیض

  .ندسلطان هم در جاسب ازدواج نمودخانم

 دختر)طاهره محمودی  با 131۱در سال  اللهروح

 دختر ارشد ،کرد. طاهرهازدواج  (دکتر محمودی

، کسب فیض کرده و در محضر پدر مؤمن خود

داشت و بسیار مهربان  العات عمیق امریاطّ بود.

ا کس ر و بسیار ساده در زندگانی بود. هرو مؤمن 

به او  خواند،که مؤمن بود و خوب مناجات می

 های خوب به تو بدهد.هت و بچّخدا عمر با عزّ ،آفرین ،احسنتگفت: مینمود و به او میمحبّت اظهار 

ا چند سال ب اللهجاسب دارد. روح ۀبطیّ ۀدکتر محمودی بسیار خوشحال بود که چنین دامادی از شجر

 الله یزدانیاحسان و فیض      

 الله یزدانی و نوه اشعین      

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/97693509_orig.jpg
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گشت. در همان جاسب صاحب دختری شد که نام یاری مشغول پدر خانمش در جاسب به کار پزشک

 د. که باعث شادی او ش ۀ بدیعهلین نواوّ گذاشتند.دخت پرویناو را 

های اشک از چشمش قطره ،شدهر زمان صحبت رنج و گرفتاری و مشکالت میتا آخر عمر،  اللهروح

ک و باگذشت چان نازنین مظلوم و بسیار سینههیچ. بسیار ای :گفتمی ه؟چه شد :گفتیممی شد.جاری می

، گفتحرف بود و وقتی سخن میامل به احکام آنها بود. بسیار کمو عبود. طلعات مقدّسه را شناخته 

 :فرمودکرد. اگر جوانی شکوه یا شکایتی داشت، میرا بیان می و کالم حقّبود نشین شیوا و دل سخنانش

ند شیده بسیار سختی و نامالیمات کگذشتگان ک ۀی نیست و به اندازاینها چیز ای،، سختی ندیدهعزیزم

 شود. هم نمی

داشت.  ۀ بسیار زیاد پزشکیولی تجرب ،یار بودکه پزشکد. با اینالله در وزارت بهداری استخدام شروح

کرد. مهاجر در آن سامان بود و همه کار می ادند و او چندین سالفرستاو را به شهرستان نطنز و توابع 

ها و در آن منطقه معروف و مشهور بود. تمام خانم اللهآمدند. روحدخت به دنیا در نطنز ایرج و پری

بردند. از علم و عرفان این زن و شوهر بهره میاش مأنوس و جا با ایشان و خانوادهدخترها و اهالی آن

حیات او تا آخرال ۀو تیپ و قیاف کفالله خادم جان بر در نطنز، کشه، نراق، اردستان و دهات دیگر، روح

داد. تمام اهالی انجام می اطقدر آن من ،تی که در ید قدرت او بودگونه خدم مانند پروفسورها بود. هر

گاه بودند و هر سؤ  نمودند. نشین دریافت میجواب دل ،کردندال که میاز ایمان او آ

بانی گفت: روزی باغعم و خوشمزه بود. میکرد که در نطنز گالبی زیاد و بسیار خوش طاو تعریف می

هایی هم از دیوار باغ بیرون بود. رهگذری ها پر از گالبی بود و شاخهکرد و درختیاری میدر باغ آب

ورد و داد خکند که بیفتد تا او بخورد، اما سنگ به چشم باغبان میسنگ به درخت گالبی پرت می

آوردم! یعنی اگر به گالبی خورده بود، پدرت را در میزند: شانس آوردی سنگ به چشمم خورد، می

 ها گالبی را از چشمان خود بیشتر دوست دارند!نطنزی
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 ود.کار ب ۀ مهاجرتی و هم محلّد که هم نقطفرستادنمیانه در آذربایجان شهر را به  بعد از چند سال او

و  آمدتی خودش هم بعد از مدّ برد و ها را به جاسب ههمسر و بچّ او بعد از شروع جنگ جهانی دوّم،

س روحانی قم خدماتی شایان انجام هم خودش و خانمش در محفل مقدّ گشت.کار ه در قم مشغول ب

  .آمددنیا ه ب در قم پرویز می باسواد و باکالس بودند.. هر دو معلّدادند

اشان و در کالله وحر. گشتمدیر بیمارستان اخوان کاشان جا در آنو  کردنداز قم او را به کاشان منتقل 

یات ه مادّب و جامع جمیع کماالت انسانی بود. اصالً  نظیربیی ی داشت و الگویت خاصّتوابع هم محبوبیّ

ۀ حسرلو ،ت داشت. خدمت به خلق مخصوصاً محرومینات برای او بسیار اهمیّ کرد و معنویّفکر نمی

لیای مورد تشویق اوبسیار  خوب باشد. اوتواند ر میانسان چقد اش بود. اسم جاسب را زنده کرد.زندگی

 و اهالی بود و کالمی نافذ داشت. امور

ن وحدتی برپا نمود که چنا و راهنمای او و برادران خود بود. زدانی تا آخر حیات مادرش، یاورآقای ی

 بیان بودند.لباس و خوشتیپ و خوشحد، همه خوشدند. چهار برادر همه متّکرب میهمگان تعجّ 

ردند کبه او پیشنهاد  یمارستان اخوان کاشان مدیر و مسؤول بود،که در ب همه رفتند. در زمانی حیف که

 انهان بازنشستگی به خدمت صادقو تا زم نموداو قبول خدمت  ۀ مشهد برود.خانکه به بیمارستان جزامی

عشق  ت.ی مانند دریای خروشان داشولی دل ، یک زندگی ساده،مشغول بود. وقتی بازنشسته گردید

فردای آن روز در طهران دوباره مشغول  ،وقتی که بازنشسته شد جمال مبارک او را سرمست کرده بود. 

کوشا  در تربیت اوالد بسیارای ندارد. کار فایدهبدن است و انسان بی ۀکار جوهر :گفتکار گردید و می

 بود تا همه تحصیل کنند و خدمت نمایند. 

ض دابراهیم مریپسر عموی او که پدرش محمّ)ب یزدانی مسیّ  اری داشت.های بسیتخدمات و موفقیّ  او

الله دارم. من هرچه دارم از عمو روح :کرد، تعریف می(ب بودمسلمانی متعصّ االحوال و مادرش حلیمه

 که هر آموخت الله به مسیّبهمه را دوست داشت. روحورزید و الله به تمام فامیل عشق میعمو روح

 و کرددعوت  اشب را به خانهتر است. مسیّات درخشانآینده ،بنویسی و درک کنی چه بخوانی و
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دین را که چه بوده و چه  داد وب نماز و چند مناجات یاد و مسیّ الله( )خواهر روح ملیحهمادرش به 

 .شناختق جمال مبارک سر از پا نمیند که از عشساختب و چنان عشقی از مسیّ  ، شرح نمودهست

هترین ، بنوشتکه دعا و مناجات و آثار و مسائل تاریخی برای پسر عمویش  اللهزیبای روح خطّ دست

اج ب خیلی عالقه داشت که با او ازدوسال بودند و مسیّ ب تقریباً هممسیّ  و مسیّب بود. ملیحهیادگاری 

 ام. داستانش را در شرح زندگی مسیّب یزدانی نوشته. ، ولی تقدیر نبودکند

دخت، ایرج، دخت، پریهای پروینپسر و دو دختر به نام اوالد، سه ۵دارای  الله یزدانی و طاهرهروح

 ازدواج ۀای اصفهان ازدواج نمود و ثمرالله مهاجر از احبّاحسان دخت بابودند. پروین پرویز و منوچهر

 شد که مژگاناو دو اوالد به نام های بابک و مژگان 

 خت مانند والدیندکوشکباغی است. پروینر مهران همس

پرست بود. چشمانی زاغ وف و فامیلؤبسیار مهربان، ر

که در جوانی و موهای پرپشت و بلندی داشت. با این

وقتی به منزل مادربزرگش در  ،بافتمیموهایش را 

، موهای شستمی ش رادست و صورتو آمد می جاسب

عشق  .شدحوض میداخل به حدّی بلند بود که اش بافته

 ها بود. مادربزرگ

هم از پدر کار تزریقات و پانسمان و بخیه و  دختپروین

تر دک ه را آموخته بود. قبل از ازدواج در مطبّلیّکار اوّ هر

اری افتخبه صورت  دار شد، در منزلشهکرد و وقتی ازدواج نمود و بچّ، کار میا بوداشراقی که از احبّ

غریبه و خودی برای او فرق  داد.و دوستان و همسایگان انجام می اجهت احبّرا تزریقات یا سرم و زدن 

  های او بود.در رگ اللهکرد. خون روحنمی

 محمودی طاهره  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/2101367939_orig.jpg
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خاوران  جاوید در خیابانو در گلستان  ( در طهران فوت کردمادربزرگش) وقتی بدیعهکه کرد تعریف می

 گفت:تر د. دککرو شروع به اشک ریختن  افتاد شدکتر اشراقی یاد مادربزرگ ، روزی در مطبّ مدفون شد

دکتر که ماشین داشت به او  ، نمی دانم چه کنم؟یاد مادربزرگ عزیزم افتادم او جواب داد:؟ هچه شد

به زیارت اهل قبور برویم و چند دعا و مناجات بخوانیم. و خواهیم به گلستان گفت: من هم با اخوی می

تن از و دخت و دآن دو دکتر برادر با پروینو  تر بود( تماس گرفت)که اوهم دکبرادر  دکتر اشراقی با

ند. آنها در زد ودرب گلستان را سرایدار بسته بود  .رفتندغروب به گلستان جاوید  ، هنگامگرای دیاحبّ

 گفت:ر اشراقی دکت ، شما کی هستید؟دیگر غروب است، تعطیل است گفت:نگهبان گلستان از پشت در 

واظب ن مم گفت:و  کردنگهبان در را باز  جا را صادر کردیم!نصف جواز دفن این ما کسی هستیم که

دخت در هر صورت به خاطر رضایت پروین جا بیابان بود و دزد فراوان.ها آنماشین شما هستم. آن موقع

دخت که مناجات خیلی از حفظ داشت و از صدای و به اموات خود سر زدند و پروین رفتندآنها هم 

، آمدنداز خیابان ری که می ،دبرخوردار بود، سر هر قبر مناجات خواند. وقتی برگشتن خوبی

ه افتخار گفت: ب. دکتر ، نگه داشتندو خیلی معروف بود آنهافروشی اکبر مشتی که سر راه بستنی

دکتر  و کردندهمگی بستنی نوش جان  هایی که خواند، بستنی بخوریم.دخت و پاداش مناجاتپروین

در صداقت، آورد چقهایشان ببرند. انسان وقتی به یاد مید که به خانهداو به همه  بستنی خریدکیلو چند 

 برد. ت می، لذّ های پاک وجود داشتهمان خالص در قلبت، چقدر گذشت و چقدر ایچقدر محبّ 

 انواع. داخل باغچه داشت ییزیبا ۀباغچ ای بزرگ در اطراف کرج خرید کهخانهزمانی  دختپروین

کس مالقات آنها  ما است. هر ۀجاسب توی خان :گفتبزرگ که می یدو درخت گردو ها بود بادرخت

مل و ن مبتال گردید و پس از عبه سرطادخت پروینفانه نصیب نبود. متأسّشان بیاز مهربانی ،رفتمی

زار برگمنزل خودش ر او را در تذکّ ۀصعود نمود و در زرنان به خاک سپرده شد. جلس ،چند سال مریضی

 ، بالخصوص مژگان که باولی مراقب پدر بودند ،تنها ماند و اوالد ازدواج کردند نمودند. همسرش

ه کنیم. باالخره خانه و زندگی را فروختند و دستجای خالی مامان را برایت پر می :همسرش به پدر گفتند
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الح کس ص ه هرالبتّ سخت شده بود.جا مشکل کار داشتند و درآمد چون این ،دا رفتنداجمعی به کان

 داند.خویش را بهتر می

های اوالد به نام ۱ین صبحی ازدواج نمود و صاحب الدّسالگی با برهان 18در  مین دختر،دوّ ،دختپری

لی دخت که خیۀ شصت همگی به آلمان رفتند. پریفرشید و فرناز گردید که در ده فریدون، فرهاد،

 گذشت. ن آلمان در، در آخمهربان و مؤمن بود

 ،دیدکس او را می هر ده که از استعداد عجیبی برخوردار بود.جوانی نمونه و برازن مین اوالد ،ایرج،سوّ

وانی و در ج ه حال مادری که چنین پسری زاییده است. او در ابتدا افسر وظیفه بودخوشا ب :گفتمی

 تسخیر کرد و با او ازدواجقلب او را که مسلمان بود، زاده صالحهزاران عاشق دلباخته داشت. خوبچهر 

 ۀهدی های تورج و سودابهدو اوالد به نام نمود.

 آنها گردید. به الهی 

در جوانی لوح احمد و لوح احتراق و الواح  ایرج

بسیاری از حفظ نمود که هنوز هم به عشق این آثار 

شاد است. چندین سال است همسرش را از دست 

 .رفتولی هیچ تصمیمی به ازدواج مجدد نگ ه،داد

 هایو انسان او ازدواج نموده و بسیار نازنین اوالد

  ای هستند.نمونه

 و درتکنسین برق بود  چهارمین اوالد، پرویز،

مورد اعتماد و خادم کشور و  ال،خیلی فعّ باالیی داشت.وزارت آب و برق مشغول کار شد و شغل رده

های پیمان، ای قمرود ازدواج نمود و دارای چهار اوالد به ناموردی از احبّامامت بود. او با فهیمه ملّ

 ۀز ادارغیر ا ق و مؤیّد و خادم هستند. پرویزاند و موفّپیروز، پریسا و پیوند گردید که همه ازدواج کرده

اط سلوازم خانگی نقد و اق ای با یک نفر شریک بود کهو مغازه داشتنیز برق، عالقه به کاسبی 

 ایرج یزدانی
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ا ادند. کاسبی خیلی خراب و فنبدهی را به آنها ند ،کس طلب داشتند فروختند. اوایل انقالب از هرمی

و دیگران  اه بود که به قدری خدمت به احبّال بیمارستان میثاقیّخانمش یکی از پرسنل محبوب و فعّ شد.

وهر ، این زن و شبا همۀ احبّا نزمافانه همنیست که او را نشناسند. متأسّ کسنمود که حساب ندارد. هیچ

ذا لو بدون دیناری حقوق و مزایا اخراج شدند. کاسبی آنها هم با شکست روبرو شده بود و  سازیپاک

دث د. به قدری فشار زندگی و حوارفتند و مشغول به کار گردیدنکانادا  مجبور به ترک وطن شدند. به

 م باال صعود نمود. به عال پرویز فشار آورد که فلج گردید و عاقبت هب

غیر از درس خواندن، عاشق انواع  ست که او هم تحصیالت عالیه دارد.ا ، منوچهرا پنجمین اوالدامّ

، موسیقی و در تمام جلسات که مناسب بوددانست نواختن همه نوع سازی را می ،موسیقی بود

های سارا، است، ازدواج نمود و دارای سه اوالد به نام اسوسن که از احبّ ی به نامبا خانمنواخت. او می

ها و نوه اوالد و ۀال، مؤمن و دوست داشتنی است. همبسیار فعّشد. او هم تیپ پدر، مهران و مهرنگ 

ها و سازیند. پاکهستهای یزدانی و محمودی الله یزدانی دوست داشتنی و افتخار فامیلوحر بستگان

 در رفاه کامل زندگی نمودند. آنها د ولی خداوند تأییدش شامل حال همه شو ،دیند نبوها خوشاکاریبی

و  که دنبال مالنتیجه نماند و با اینبی الله یزدانی و همسرش بود. یک عمر زحمت اوروحاز صحبت 

سن حُ  ، عامل بودن و داشتنشانخدمات ها،ی ثروت عظیم آنها ایمان خالص، مهاجرتول ،ثروت نبود

 نمود.ای کوچک زندگی میشان بود. آقای یزدانی در خانهد که باعث پیشرفت روحانیاخالق بو

اید ب ها زیاد است،و نوه تو عزیز ما هستی و رفت و آمد اوالد ،داداش :آمد و گفت (برادر او) اللهفیض

بزرگی در خیابان آزادی طهران برای او خرید که سه دانگ  ۀالله رفت و خانخانه را عوض کنی. فیض

ن خانه ای ،را مصادره نمودند اللهفانه وقتی تمام ثروت فیضا متأسّامّ ،مال او و سه دانگ مال برادر بود

تی خودش و خانمش به ملکوت ابهی صعود سکته کرد و بعد از مدّ  اللهرا هم مصادره کردند و روح

 نمودند. 
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ست. ها باقی و برقرار اۀ معنوی باالیی از این عالم رفتند. یادشان در قلببها با سرمایدُرّهای گراناین 

دمت خ گفت: بخورید، بپوشید، بنوشید،به تمام جوانان فامیل و دوستان و آشنایان همیشه می اللهروح

ه یاد عادل داشته باشید. بو تولی در هیچ کدام افراط نکنید  ،نوع کنید و دعا به سوی پروردگاربه هم

باشید که به  مراقب گفتارتان شود،مراقب افکارتان باشید که به گفتارتان تبدیل می :گفتمیکه م دار

ید که مواظب عادتتان باش شود،مراقب کردارتان باشید که به عادت مبدّل می شود،کردارتان تبدیل می

 ه آن سرنوشت شما را رقم خواهد زد،باشید کت خود شود و مراقب شخصیّ ت شما تبدیل میبه شخصیّ

ثمر است خورده بیموریانه مانند درخت بیدِ ،ایمان و عمل نداشته باشد ت،انسانیّ  ت،کسی که شخصیّ 

 خورد.ی نمیکند و به هیچ دردکه هر بادی او را شکسته و ویران می

ش مادر ارث پدر و مادرش بود.ای دو طبقه در محلّۀ باالی کروگان جاسب داشت که آقای یزدانی خانه

 داری نمود،که مادرش یک عمر نگهنیز بود و مقداری ملک موروثی  یک دانگ داد به هرکدام از اوالد

به حضرت بهاءالله  این عزیزان فقط عشق و ایمانشان ا همه را مصادره نموده و ارزان فروختند. گناهامّ

دیعه و بهعمّ ۀخان :گویندمی ؟کیست ۀاین خان :پرسد، میکندۀ آنها گذر میخان یکس از جلو بود و هر

 لّ فکران حی است که باید روشنایچرا فالنی آن را صاحب شده است؟ و این معمّ :پرسندش. میاوالد

 ی به انجام نرسد.هایکشین حقکنند که دیگر چنی

صیب او و اوالدش ای نهو همسر او ذرّ  صعود نمود. امالک موروثی پدر طاهره 13۱6در سال  طاهره

ویا ج خلق منصف مشکل است. ا به خرج دادند، برایتمام این گذشت و صبوری که احبّهضم نگردید. 

ا ، چر؟خورند که چرا ظلم و ستمافسوس می ،شوندپرسند و به حقیقت که واقف میمی شوند،می

که معتقد است وحدت از خانواده کسی  ؟گناه و مهربان و خادم عالم انسانینوع بیت به هممحرومیّ 

مه ه معتقد استکه  کسی ،کندکشورها تکامل پیدا میشهرها و روستاها و ها و شود و در جمعمیشروع 

ت نوع خود از هر نژاد و زبان و مذهب و ملیّ باید در صلح و آرامش در این جهان زندگی کنند و به هم
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بود که از کروگان  یدُرّ و مرجان دریای علم و عرفان والله یزدانی روحمهربان باشند و خدمت نمایند. 

 جاسب برخاست. 

 کنندمهره را با دُرّ برابر میهر زمان خر         افان گوهر ناشناسصرّدست آه آه از 

 ی بودنداین اشخاص فقرای کس از بین نخواهد رفت و حقّ در حق همه دعا کرده است.هرگز اجر هیچ

عاجز و ناتوان نبودند.  کدامو هم از نظر مالی ثروتمند شدند. هیچ نظر روحانیکه با نور ایمان هم از 

مهربانی و وفای به عهد معروف و  نامی،و به خوش ۀ درخشانالله یزدانی در طول عمر ستارروح امثال

 خواهد؟مشهور بودند. آیا خدا چیز دیگری از بندگانش می

ستان شهریار و جاهای دیگر کار کرد و خدمات بیمار که بازنشسته شد، در الله یزدانی زمانیروح

تمام کارهای خانه، از خرید گرفته تا آشپزی  ،گردیدداد. این بزرگوار وارد خانه که میای انجام شایسته

بندی ۀ کارها را بکند؟ پیشهمکه همسر آدم چه گناهی کرده  :گفتداد و میو نظافت را انجام می

پز او چنان آش .ی بسیار کم بودشویی و ظرفشویشست. آن زمان لباسبست و تمام ظروف را میمی

 تابناک و نورانی او هنگام ۀپخت. چهری لذیذ میپخت عالی بود که غذاهایماهر، باسلیقه و با دست

 گفت: به عشقو همیشه می سه را خوب شناختدعا و مناجات دیدنی بود. جمال مبارک و طلعات مقدّ

خارج نشوید و عامل به احکام آنها  کرد از راه حقّقم و به همه توصیه میعشق آنها موفّام و به آنها زنده

 د. مام گزند حوادث در امان بمانیباشید تا از ت

اش هویدا بود. عاشقی هاشک از دو دید ،کردسه را تعریف میهر زمان مصائب و بالهای طلعات مقدّ

 :گفتمی می کارآزموده برای نسل جوان بود.انسانی وارسته و مهربان و معلّ  صادق، خادمی برازنده،

زیز حال این عه ب بیند و همه را دوست دارد. خوشاهمه چیز را زیبا می بهاییزشت نیست و  یهیچ چیز

 کنید و هر صبح بخوانید: این مناجات را حفظکرد که توصیه می و روحش شاد.

 هوالله»
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هایت در ن ،مناجات به سوی تو نمایند ،ه به تو دارنداین جمع توجّ ،مهربانا ،پروردگارا

ع را این جم ،تضرّع به ملکوت تو تبتّل کنند و طلب عفو و غفران نمایند. خدایا

 ،ر فرماقلوب را منوّ ،انوار هدایت تابان کن ،این نفوس را مقدّس نما ،محترم کن

جمیع را در ملکوت خود داخل فرما و در دو جهان کامران  ،نفوس را مستبشر کن

 فقیریم از کنز ملکوت ، عاجزیم قدرت عنایت فرما،ما ذلیلیم عزیز فرما ،نما. خدایا

فس ون ن، به رضای خود داللت فرما و از شؤعلیلیم شفا عنایت کن. خدایا ،غنی نما

بر جمیع خلق مهربان  ت نما وما را بر محبّت خود ثاب ،س دار. خدایاو هوی مقدّ

میع ج ، تا به جمیع بندگانت خدمت نماییم،ق بر خدمت عالم انسانی کنموفّ فرما،

ی ی، توی مقتدر، تویخلقت را دوست داریم و به جمیع بشر مهربان باشیم. خدایا

 .ی بزرگوار، تویی غفور و تویرحیم

 ع ع 

شود و  تأیید شامل حالش مناجاتی را بخواند،قلب پاک چنین وقتی کسی با  گفت:میالله یزدانی روح

 1د.گردعامل باشد، دنیا گلستان میاگر 

  

                                                           
 .ه استخصوصاً ایرج یزدانی نوشته شد با همکاری اوالد ایشان و الله یزدانیشرح حال روح. 1



528 
 

 نصرالله یزدانی

 

شمسی در قریۀ کروگان جاسب چشم به جهان  121۱، در سال الله و بدیعهنصرالله یزدانی، فرزند فرج

ر پدر و گرمی بیشتگشود. او سوّمین پسر خانواده بود که باعث دل

علی )پدربزرگ او( سؤال کرده بودند: مادر شد. از مشهدی حسن

قدر شما اوالد دارید؟ گفته بود: حضرت بهاءالله سرباز چرا آن

ی پسرم را حضور علسوز زیاد الزم دارد، غالممظلوم، عاقل و دل

او باشد با دعای موالیم، تا حضرت عبدالبهاء فرستادم که خادم 

هایم به شمارش عمر من در زندگانی من ام، اوالد و نوهزنده

د بود. حقیقتاً وقتی از این عالم رفت، به آرزوی قلبی خود نخواه

الله مهاجر در خاطرات خود از مظلومیّت و رسیده بود. ذبیح

علی و اوالد و احفاد او یاد کرده است. حسننجابت مشهدی 

ها دَم کدام آزارشان به مورچه هم نرسید. چه بسا مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، ولی به قول کاشانیهیچ

 ندادند، یعنی حرفی نزدند.

 اینصرالله تا ده سالگی در آغوش گرم خانواده راه و رسم زندگی، ادب و ایمان را آموخت و در خانواده

 ۀون والقاسم فردوسی بود. از طرف مادر،شاد و محبوب تکامل پیدا کرد. از شاگردان دکتر محمودی و اب

 ۀعلی مرد بزرگواری بود که در محلّ علی بود. مشهدی حسنمشهدی حسن ۀنو رضا و از طرف پدر،آغالم

 های میوه به وفورتدرخ ای بنا نمود و باغ و باغات بسیار بااوالد خود خانه کروگان برای هر یباال

و که در حدود ا ۀخان داشت.ت گشتند. دو آسیاب و چند رعیّشت که اهالی جاسب از آن مرزوق میدا

د وارخانه این آب از شرق های عالی بود. هزار متر مربع و پشت آن هم هزار متر مربع بود، دارای درخت

خانه و داخل حیاط و لب حوض  یحوضی به وسعت زیاد جلو شد.گردید و از غرب آن خارج میمی

 نصرالله یزدانی
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در منزل ایشان بود. مأمورین و مسؤولین حکومت آن ناحیه  بود. این منزل دارالحکومه و های بسیاردرخت

شدند. در قسمت کناری گشتند و پس از انجام کارشان از آنجا خارج میآن خانه وارد می هر اداره به

)پسر  اللهبود که بعدها عین (پسرش)الله فرج ۀنخا یها بود که جلوحصاری به نام حصار اسب ،خانه

 دهد.ی کاشت که اآلن بسیار گردو میدیگرش( داخل آن حصار، درخت گردوی

که پدر بزرگوارش در طهران از این جهان تاریک  ای ده ساله شد، نصرالله در چنین خانوادهدر هر صورت

ای که عاشق والدین است، بسیار ناگوار هو خبر مرگ پدر برای بچّ کردو تنگ به عالم ملکوت صعود 

از فیض حضورش محروم او برنگردد و دیگر  مرتبه چنین پدری به طهران برود،که یک بودو زجرآور 

 شما شیر نر هستید و گفت:به اوالد  سوخت،جوان که خودش در آتش حرمان می ۀدیدشود. مادر داغ

ر راه پد ای ندارد،اغ من هستید، گریه و زاری فایدههر کدام مرد دلیری خواهید گردید، شما چشم و چر

دیده مانند مرغی که را بروید و کارهای خیر انجام دهید که روح او از شما راضی باشد. این مادر ستم

نمودند. د که اهالی جاسب حیرت کرت چنان اوضاع را مدیریّ ،گیردهایش را زیر بال و پر میجوجه

الی گشتند. بعد از چند سند و مردانی غیور و دلیر آمدند و مشغول کار شدن و نصرالله به طهرا اللهعین

. دشی مشغول کار ۀ دارایهم در ادار در میدان توپخانه استخدام و نصرالله طهران ۀخانالله در پستعین

د یرسان معروف اداری گردی فرز و باهوش و کاری بود و نامهنصرالله جوان .نبود زیاد مهمّ  آن زمان سنّ 

 هایلین قالیاوّکه همه به یاد دارند فرستادند. ب برای مادرشان پول و مایحتاج میو این جوانان مرتّ

 ( و کاشفی بافته شد. خواهرش)بدیعه هدعلی روحانی و عمّنزل محمّباف در جاسب در مدست

ده زاهعمو و عمّ نوهمان بدهد. او چند دخترعمو و کرد پولی جمع نماید و خود را سر و سانصرالله سعی 

 .نمکوم و در جاسب با فالنی ازدواج میره کنم، میاثاث زندگی را که تهیّ :کردداشت که حساب می

 خواه او ازدواج کرده است.دختر دل ی رفت دید کها وقتامّ
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ین و عبدالحس اللهتقوّ الله،قدرتهای او کش، آرام و مظلوم بود. پسرداییزحمت او مردی بسیار ساده،

ی لذا احساس تنهاینمود و کاری با آنها مشورت می در هر دند که با آنها رفیق و دوست بود،روحانی بو

  کرد. در طهران مستأجر بود.نمی

پدر سنندجی و ) د که خانمی اهل سنندج و کرمانشاههیکل بواین جوان زیبا، رعنا و خوشبه حدّی 

ورد که باید با من ازدواج آعاشق او شد و او را به ستوه  1نژاداردالنی اقدس( به نام مادر کرمانشاهی

کرد: اگر با من ازدواج نکنی، خودم را خواهم او را تهدید شروع به محبت کردن به او نمود و  نمایی.

گیرد! نصرالله گفت: مادر دارم، برادر دارم و باید همه راضی باشند و در کشت و خونم گردن تو را می

ها باالخره پا دارد! به قول جاسبی کخواهی باش و مرغ یگوید هر چه می. میهستم بهاییضمن من 

یت چنان همسری برا ین خانم گفت:. اکردو با او ازدواج قاپ این پسر را دزدید و نصرالله تسلیم شد 

  ات حیران بمانند.که خانوادهخواهم بود 

 تیپ ولی، زنی خوشخانمعروسگفت: چرا این وصلت انجام شد؟ این تا آخرالحیات می بدیعه

او را بردند و باالخره همه همه از او حساب می ،گردید قلدرمآب بود. وقتی وارد زندگی نصرالله

مان و با مسلمان، مسلمان بود. در جلسات آن ز بهایی، بهاییبا  پذیرفتند. زنی کدبانو و باسلیقه بود.

دا بیامرز همیشه خ ،خنداند و شاد بود. نصراللهها همه را میها و عروسیکرد و در مهمانیشرکت می

 همگان بود.  ۀکرد که مورد عالقمیایی های زیبلبخند بر لبانش بود. خنده

ردید و گ فروشاندار و تاجر بزرگ ابزار( مغازهبرادر آخری) اللهنصرالله شانس بسیار داشت، چون فیض

رالله نصها را وصول نمایند. الله و نصرالله را صدا زد تا اوقات فراقت را بیایند و در مغازه چکعین او،

گرفت و برادرش نیز به او گفته بود: هر چه پول الزم داری، از دخل مغازه بردار حقوق بازنشستگی می

رد و واقعاً خورجال بزرگان می ی که بههایدتی بین برادران بود و با آن تیپچنان وحو اختیار تام داری. 

مانند  دند،اخالق و نسبت به همه مهربان بوگزار، خوشخدمت بزرگ بودند، همه صالح، سالم،هم 

                                                           
 کردند.ای این خانم زینب بود، ولی اقدس صدایش مینامه. اسم شناس1
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مۀ فامیل ه گردیده بود. ی بود که از اجداد آنها نصیبشاناین ارث ای که در شب تاریک نمایان بود.هستار

فتند کامالً از آنها با نوشابه و چای و شیرینی و حتّی جا میرکه به آن بهاییهای مسلمان و شهریو هم

ای الزم داشت، این برادران با محبّت به او مجّانی کردند. هر کس از آشنایان هر وسیلهناهار پذیرایی می

علی حدّادی و اند. خدا رحمت کند صادقها کردهشهریدادند و خوشحال بودند که خدمتی به هممی

ها گفتند: هر تعداد ارّه، سوهان، چکش، تیشه و آچار خواستیم، یزدانیان را که میاحمد قربانی و دیگر

 دادند.به ما می

ام گرمی بیشتر و زندگی بهتر آنها شد. نپسری به نصرالله عطا فرمود که باعث دل 1334خداوند در سال 

این پسر را هوشنگ گذاشتند. چنان این پسر شادی و شعف را به این خانه آورد که نصرالله در پوست 

 : حرف، حرف من است.گفتداشت و میتسلّط کامالً به زندگی نصرالله  گنجید. همسرخود نمی

همه  قدر عاشق این پسر بود و ازمانده بود که با این کودک تک و یگانه چه کند. آنصرالله نبنابراین 

 :گفت (هاللهمسر عیننتخاب کرد. به مولود )بود که بهترین راه را ا تر تربیت و ادب او برایش مهمّمهم

اریوش د است وکه تربیت این پسر برای همه مهم قائل است، به او بگو  خانمم برای شما ارزشی خاصّ

الق خدرس ابه را  توانند اوولی می ،ترندکه شش سال از او بزرگبا این )پسرعموهای هوشنگ(و بیژن 

 ربیتمانند مادر در تعلیم و ت هم قبول کرد و مولود دوست باشند و از او مواظبت کنند. اقدسبا او  ببرند،

 هوشنگ کوشید و او جوانی مؤمن و با ادب و درست بار آمد. 

عموهایش رپس اری گذاشته بود.و در جوانی ریش ستّداشت بلند و هیکلی درشت هوشنگ مانند پدر قد

ود بن مهمّکرد و مادرش فرقی نمی برای به خارج رفتند و هوشنگ جوانی برازنده و موقع ازدواجش شد.

که زحمت بسیاری برای این جوان کشیده بود، سعی کرد همسری  ند. مولودککه با چه کسی ازدواج می

 وبا اخالق تند مادرشوهر  مناسب برای او اختیار کند که هم هوشنگ در ظلّ امر باشد و هم همسرش

ت )مادرم( صحبآغابیگم هاشمی من و کنار بیاید. او آمد و با هم با اخالق پسر یکدانه و دردانۀ مامان 

نده ر بمانند دخت ،اشرف ،هوشنگ مانند داریوش و بیژن و سهراب من است و دختر شما کرد و گفت:
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اری اخالق و سازگ شناختی که از اشرف از نظر نجابت، ایمان،ی که به شما دارم و خاصّ ۀبا عالق است،

ان و اوالدشق دهم موفّقول میمن و  با هوشنگ ازدواج کند ت کنید، قبول کنید، اشرفدارم، اگر محبّ 

گیرد و چون هوشنگ از کردهای سنندج دختر برای او می الّا مادر هوشنگ ودر ظلّ امر خواهند بود 

 شود؟عاقبت چه میخدا داند که ولی  ،دهندجا خواستگاری برود به او دختر میهر ک ،تیپ استخوش

لی برای آنها و بعد عروسی مجلّ لنامزدی مفصّ واب این خانم محترم را مثبت دادیم.ج من و مادرم

ها و یزدانی ها، امرالله مهاجر،، محبوبیهاهای روحانیخانواده گرفتند که در طهران نظیر نداشت.

این چه عروسی است که  :گفتند های اقدسفامیل شرکت داشتند. در آن جمع ها صدها نفرهاشمی

مشروب وجود  هاییبهای عروسیچنین همجلسات و یک از در هیچ  :گفتیم ؟مشروب در آن نیست

 کنار بگذارید. در این عروسیه سعی کنید این کار را های خود بخورید و البتّمشروب را در منزل ندارد،

طال به  ۀکّی چندین سنصرالله یزدانی و برادران و وابستگان بسیار خوشحال بودند و بهترین کادوها حتّ

 این خانواده هدیه گردید.

. نمایند له را بین خودشان حلّ گی کنند و هر مسأل سعی کردند درست زنداین عروس و داماد از روز اوّ

ام، های شهر، به نامیک از دیگری بهتر هر ،گلتش شامل حال گردید و سه پسر دستهخداوند هم محبّ 

 ، بسیارکه به دنیا آمد (شهرام) ۀ آنها شدند. اولین نوۀ نصراللهبخش خانوادشاهین و شهروز زینت

 دوچرخه خرید و هوشنگ و اشرفزده بود و برایش لباس خرید. وارد دو سالگی که شد برایش هیجان

دوست داشت و همیشه به او  را  اشرف ،ه. مولودجانی از شما و جانی از این بچّ :کردرا سفارش می

ها را خوب هعمو اقدس نکن. اشرف هم سعی کرد با کمک شوهرش بچّنگاه به اخالق زن :گفتمی

 ت کند که در این اجتماع آلوده نگردند و سالم و صالح باشند.تربی

ها دندان :گفتزد و میۀ سفت گاز نمینوشید. میوی داغ نمیخورد و چاینصرالله هرگز آب سرد نمی

اش مانند جوانان بود. لباس بود و زلف زیبایی داشت که همیشه قیافهشود. این مرد خوشخراب می

را خوب فهمیده بود. حکمت در هر کار  شرت و همۀ کارهایش با برنامه بود.ن و معاخوردن و نوشید



533 
 

 فانه در تاریخهایش خراب نشده بود. متأسّدندان ی یک قرص نخورده وسالم بود و حتّ او تمام وجود 

 بستری گردید. ICUقلب او درد گرفت و او را به بیمارستان طوس در طهران بردند و در  14/4۱/13۱2

وز حال عمومی او بهتر گردید و او را به بخش قلب در اطاق خصوصی بردند. تمام فامیل پس از دو ر

  تند.رفبه مالقات او می

 م.بود اش( و بعد منخواهرزاده)احمد نوروزی  ،ندکه به مالقات او رفت شهریور آخرین کسانی 13شب 

نیا به یک طرف و د هستی، و برادرزن هوشنگ من ۀ منتو عموزاد ،مصطفی :گفت م،وقتی او را دید

تو را به خدا هوشنگ نه خواهر دارد و نه برادر و شما چهار برادرید و هوشنگ  هوشنگ به یک طرف،

 ید فکر کند هوشنگ برادر پنجمین شما است.ایت کنید و خواهرتان اقدس را بگویرا به عنوان برادر حم

 ،و مادرش هم دیکتاتور بود ون تنها بود، هوشنگ چمصطفی ادامه داد: .گفتها را با حالتی این حرف

بی ، ولی قلین خاطر او قدری عصبی استستور داده و گاهی هم زور گفته، به همه دب به این بچّمرتّ 

 م:فتگ ار آدم درستی است. منباز نیست و بسیگوید و زباننمیدروغ هرگز  پاک مانند آئینه دارد،

: گفت زنی؟ها را می، پس چرا این حرفما هم خودت را دوست داریم و هم هوشنگ را ،جانعمو

ر را دیگشاید یک ،ت است و دنیا را چه دیدیاین یک وصیّ  ، تو پسر عاقلی هستی،گلم مصطفای

ردانه د که قول ماصرار کر به من لله صد سال زنده باشی. نصراللهء اشا ان ،خدا نکند م:ندیدیم. گفت

ن گفت و مات چنین میم: داییگفت )همسرم(لقا مه م و بهچشم. شب به خانه آمد م:گفت من بدهم و

 و این عزیز . خالصه برای او دعای شفا خواندیمدادهای او بوی وداع میخیلی ناراحت شدم، صحبت

 بود.  کس که مالقات کرده بود، با لبخند با هر

وّلین این اکه او فوت نموده است.  ندبه خانمش گفت مارستان به منزل او زنگ زدند وصبح زود از بی

 قدسابدیعه، خدابیامرز، بود که به هفتاد سال نرسید و این جهان خاکی را ترک نمود. فوتی اوالد عمّه

ت ی به هوشنگ نگفحتّ  ل بودند. اواوّ ۀ دوّم ساختمان و هوشنگ و عروسش طبقۀطبق )همسر نصرالله(

د که نصرالله زش( زنگ برادر خود)عبدالله نوروزی  شادموقع به روانو همان  که پدرت فوت نموده



534 
 

 جا خاکخواهم او را آنچون می ،به بهشت زهرا بروید و او را تحویل بگیریدفوت شده و فوری باید 

ه برادر جا خاک کنم. بعد بدر آن ،نامه هم نداردتدارم شوهرم را که وصیّ من مسلمانم و حقّ  کنم،

 یهایشستند. آن زمان مردهند او را میدر سالن بهشت زهرا داشت فامیل خبر داد و همه آمدند.شوهران و 

الله و ینالله و عاز پشت شیشه او را ببینند. برادران او روحتوانستند فامیل مرد می ،شستندرا که می

: بریم. گفتبجاوید ن بگذار او را به گلستا :گفتند ریزان به اقدسهمه اشک ،الله و هوشنگ پسرشفیض

  کنیم.خاک میاو را جا مرغ یک پا دارد و همین

ترس داشت که حقوق همسر را به او ندهند و یا برای پول  ا شهید شده بودند و اقدسزمانی بود که احبّ

رود، روح هر کجا باید ب :که گفتند ن نصرالله رااش مشکلی پیش بیاید. خدا رحمت کند برادراو خانه

صالح ندانستند با زن برادر خود بحث کنند. او را در حضور جمع کثیری به خاک سپردند و  رود.می

طهران بود، ناهار دعوت کردند.  ۀی فعلی طهران که رستوران نموناروبروی مصلّ ،مشهردر خیابان خرّ 

 درستی و یرایی تشریف داشتند و همه از نجابت،همکاران و همسایگان و فامیل در مراسم و پذ ۀهم

رد. برادران ی شرکت کر برای او تشکیل گردید و هر آشنایکردند. جلسات تذکّاو تعریف می ۀاخالق حسن

ر زد ای پر آرام فقط به یاد برادر عزیز خود که ناگهان مانند پرندهتذکّ ۀاو چه در سر خاک و چه در جلس

 کردند. میر ریختند و از عموم تشکّ و پرواز نمود و دیگر برنگشت، اشک می

فاق برادرانش باید با هوشنگ که پدر عزیز را از دست سنگین بود و به اتّ امد که من وظیفهجا شاین

چون خودشان هم پدرشان را  شدیم. آنهای قلب او میو تسلّ  کردیمفکری میکاری و همهم ،داده بود

را با خانواده  هوشنگ دانستند. تا چند روزپدر را می در جوانی از دست داده بودند، غم از دست دادن

شادی  کردند و برایی میآمدند و از آنها پذیرایتسلیت می ب دوستان جهت عرضمرتّ تنها نگذاشتند و

 خواندند.روح او دعا و مناجات می

رو پهن و اش قدیمی بود که هر طبقه دو اطاق داشت و راهآن خدابیامرز فوت نمود، خانهکه  در زمانی

د گذاشته بو یدرجا برای آناو  و انباری وجود داشت، در قدیم آبزیرزمینزیرزمین بزرگ که انتهای 
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در  همه چیز کن بود.کار و چیز جمعگذاشتند. خدابیامرز مردی احتیاطجا میاثاث اضافه را در آن که

 . وجود داشتوفور این خانه به حدّ 

 انیزم ،صبح زود اقدس، م که فوت شده بودل و دوّاست. شب اوّاین افسانه نیست و حقیقت محض 

 آمد. من خوابممیباال  رفت و بعد از دو ساعت آرام به طبقۀبه زیرزمین می ،که همه در خواب بودند

 منام و وان هم بود و ه در زیرزمین حمّ. البتّمو به او سالم کرده بود ک بود و هر دو روز او را دیدهسب

خود  قضیه را به خواهر منکه این زن اصالً سحرخیز نبود.  ام رفته است، در صورتیحمّبه و ا فکر کردم

آید و به ، چطور صبح زود میخوابدب کردند زنی که تا لنگ ظهر میو همه تعجّ مو هوشنگ گفت

نها که هوشنگ را ت آفرین ،مصطفی دیدم که نصرالله به من گفت:خواب  ،رود. شب سوّمزیرزمین می

، نشکهای یخدر سمت راست، پشت الستیک انبار، در را باز کن،نگذاشتی، در زیرزمین داخل آب

به  آنها را ام،، مقداری پول و طال گذاشتهها داخل ظرفییک یا دو جعبه است، آنها را بردار، زیر جعبه

 هوشنگ بدهید تا لنگ نماند. 

همه بیدار  صبح که مین شب دیگر پایین نیامد.سوّدر  بم نبرد. اقدسشدم و تا صبح خوااز خواب بیدار 

پ : خواب زن چبه شوخی یکی گفت م.خواب را تعریف کرد منشدند و خواستند صبحانه بخورند، 

ضرر دیدن  ،گویدراست می :اشرف گفت ها درست است یا نه؟، ببینیم این نشانهبرویم م:گفت است!

که شوهرش چیزی را پنهان  حتماً خبر دارد ،وز صبح زود به زیرزمین رفتهشوهرم که دو رندارد و مادر

 شاهد و گواه است، سه چهار نفر، از جمله با خود اقدس حقّ  کرده، ولی او جایش را پیدا نکرده است.

. در را باز کردیم و همان ولی برق داشت ،انبار قدیمی وحشتناک و سیاه بودوارد زیرزمین شدیم. آب

ن که آ ها ظرفی بودۀ چوبی برداشته شد و زیر جعبهجعب دو یی را که بود، کنار گذاشته،هاالستیک

وی ر قداری پول را در دستمالی بسته و داخل نایلونی قرار داده کهخدابیامرز یک کاسه پر از طال و م

وجود  چنین چیزیرسید که هم نمی روی اینها جُلّ یا موکتی بود که عقل جنّ ،طالها بود. ناگفته نماند

های هی سکّداشته باشد. همسرش فوری گفت طالها همه مال خود من است چه طالی نو و چه کهنه و حتّ 
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 ۀ فامیل را دعوتی که بود، یک شب به یاد او همهایاز پول : مادر اشکالی ندارد.طال. هوشنگ گفت

 م:تگف ایی نمودند. من به اقدسلی همه را پذیردر سالن مجلّ ،یا هر اسم دیگری ،ند و به نام هفتکرد

کردم. او گشتم و پیدا میبرایت می آمدم،گفتی، میمن می ، بهرفتی به زیرزمیندو روز صبح زود که می

یدا انست چیزی پتونه توی این زیرزمین کسی نمی گر و ؟چطوری روحش آمد و تو را خبر کرده :گفت

 کنی.  که سوزنی را در انبار کاه پیدامانند این کند،

یک عمر عروس و اوالدش  لم باال هم به آرزویش رسیده است.واقعاً روح چنین مردی شاد است و در عا

هایش افتخار او ۀ او هنوز به روی همگان باز است. پسر و نوهخان بداری کردند و دراز همسرش نگه

باکالس و ساده هستند. ناگفته نماند همسر او بغض مذهبی زیادی  تیپ،خوش مظلوم، و مانند خودش

ر تا آخ ،های به جا ماندهنداشت و فقط ترس از نابودی مال یا قطع حقوق داشت. با تمام طال و پول

ز دنیا دو رو :گفتمشهد و شمال مشغول بود و می گذرانی و رفتن به سوریه، سنندج،عمر به خوش

 گفتند که راحت زندگی کنند! امر، امر او وبه او چشم می ،که داد او بلند نشودنبه خاطر ای بقیّه .است

 حکم، حکم او بود!

داد. م جا و هزینه و خرج او را سوّ ۀسال مادرزن خود را در طبق 14بیش از  نصرالله بسیار باگذشت بود.

من  :گفتمی انی بود ود و عاشق آقای یزدکرخانمی هم داشت که قدری به او سرکشی میه برادرالبتّ

ولی  ،تی که به مادرزن نمودهمه محبّ با ایننصرالله  !یزدانی را هزار برابر از خواهرم بیشتر دوست دارم

و  ن، مبهشت زهرا خاک کرد 18 ۀکه صعود کرد و همسرش او را در قطع خسته نشد. خدابیامرز زمانی

این او،  ۀغیر از شمار و تنومند گردید که یی باالی سر قبر او کاشتیم که رشد کردهوشنگ درخت زیبا

، مادرزنش را دعوت کرد که بیا، چهل روز که از فوت نصرالله گذشتقبر او بود.  ۀنشاندرخت نیز 

مادر زن هم فوت کرد و در همان قطعه به خاک سپرده  جا تنها و غریب به خاک سپرده!دخترت مرا این

 شد. 
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ترین مرد نه سالم گر سنگین شده بود و ، کمی گوششوت داشتتنها مریضی که آقای یزدانی قبل از ف

گیر مینکنند و زکه دارند این است که همه سکته میها تنها شانسی ۀ یزدانیبود. ناگفته نماند طایف

عموهایشان به همین نحو از این هر شش نفر و اکثر پسرعمو و دختر شوند. این خواهران و برادراننمی

 اند.عالم رفته

ر فتوح زن به روح پ تمام خوانندگانِ ضمناً تنبل خوش نیاید و  ای از آقایانِبی که شاید به نظر عدّهمطل

 برادران در طهرانفاق وقتی در نوجوانی به اتّ ، این است که اوو اخالق او احسنت بگویند نصرالله

 لباس ف شستن،کرد، نه مادری بود و نه خواهری. خودش غذاپختن را یاد گرفت و در ظرزندگی می

ه را تمیز تمام خان کرد،. این خدابیامرز تمام خرید خانه را مییز کردن خانه واقعاً خودکفا بودشستن و تم

برد که چنین گلی و غالم ت میهم لذّ ، بفرما. اقدسخانم :گفتریخت و میی میی چاید و حتّ نمومی

 ۀن و مرد فرق ندارد و باید مرد همز :گفتهمیشه مینصرالله  و شده است!حلقه به گوشی نصیب ا

 زن ظریف است و باید خوب از او مواظبت کرد. ، زیراکارها را انجام دهد

 همه از ت و زبان و اخالقش افسرده نگردید،هرگز کسی از دس راحت این عزیز از این عالم رفت. چه

شد هایش باها و نتیجهنوهگشای ر فتوح و پاک او راهروح پ بودند و خدا هم از او راضی است.او راضی 

ها عشق ها و خواهرزادهد. چقدر این نازنین به برادرزادههمیشه محفوظ و مصون باشن که در پناه حقّ

ت ببرید و با همسرتان همیشه رؤوف از زندگی لذّ :گفتبه همه می ورزید و همه را دوست داشت.می

چه را  ها هرنگر خوبی بود. بعضی، ولی آیندهنبودکه پیر با این هم باشید. فکر پیری خود و مهربان و به

ای به بزرگی و بزرگواری : خدا بزرگ است. هیچ بندهگویندکنند و میخورند یا جمع نمیمی ،دارند

که چگونه زندگی نماید که باعث  ل و خرد و دانش به هر کس داده شدهولی عق ،خداوند شک ندارد

ان کنند. ناگهبه زور خرج می ،چه دارند ها هرندارند و بعضی بعضی افراد واقعاً زحمت دیگران نشود. 

و چند  دنای بگیرد تا والدین را دفن و جلسهنرض نمای، صبح اوالد آنها باید قاگر از این جهان بروند

 نگر باشند و خوب زندگی کنند،آیندهمانند ایشان  هپس چه خوبست هم !ندنسال قرض مردم را ادا ک
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به فکر  و همیشه ل به خداوند را هم هرگز فراموش نکنندتوکّ  وب برنامه ریزی نمایند،ب فکر کنند، خخو

 ها باقی است.وح این عزیز شاد و یادش در خاطرهر باشند.  امتحانات الهی

ساله بود، دنبال کار انحصار وراثت و  11ترین برادرزن هوشنگ که کوچکذکر شود که  فراموش گردید

گردید که  مسکونی او حلّ  ۀو کارهای بانکی و خان ت دو ماه حقوق اقدسحقوق او را گرفت و در مدّ

 مانه: ما به وظیفشنیدمیو جواب  ؟کردماگر نبود من چه می ،الله: خیر ببیند نصرتگفتمی اقدس

 .عمل کردیم
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 فروغیّه فروغی

 

به عالم  21/8/1318الحانی از تبار کروگان جاسب در تاریخ باز حکمت الهی بر آن شد که بلبل خوش

ر سرایی نماید. فروغیّه فروغی دملکوت پرواز نمود تا در حضور پروردگار خویش و طلعات مقدّسه نغمه

سیار مؤمن و در مدینۀ منوّرۀ طهران در خانوادۀ ب 1321سال 

الله موقن چشم به جهان گشود. در محضر پدر گرامی، غیب

فروغی که دریای معرفت و ایمان و ایقان بود و مادری 

و  خانمی شایسته م شرافت زمانی کهواالگهر و نمونه، به نا

  دم جمال مبارک بود، تربیت گردید.خا

 ز والدین و اجداد به ارثمحکمی از ایمان را ا ریشۀه فروغیّ

او هر چه  .کسب علم و معارف امری کوشا بود در برد و

به دیگران که گوش شنوا آموخت، به آن عامل بود یا 

حسن اخالق و رفتار و کردار و داد و به داشتند، یاد می

 گردید. آداب رحمانی در مجامع ظاهر می

د یشنهابه پ ،ایرج فروغی درس پزشکی خوانده بود، یعنی دکتر عموی خود کهبا پسر 13۵4در سال او 

روین حسین پاین ازدواج یک دختر به نام آزیتا گردید که او هم با  ۀثمر مادربزرگ و اقوام ازدواج نمود.

 جالی با ایرمدّت چند س هزندگی او، دو پسر و یک دختر است. فروغیّ ۀد و ثمرسنگسری ازدواج کر

ی محترمانه تصمیم گرفنتد خیل فق داشته باشند، لذابا هم تواا در طول زندگی نتوانستند امّ  ،زندگی نمود

 گردید. اشو خانواده هی و شکست باعث افسردگی و ناراحتی فروغیّدیگر جدا گردند. این جدایاز یک

به بنگالدش و هندوستان رفت و لیسانس حقوق  را، تحصیل و مهاجرت به خارج دید.او بهترین راه 

 ه آفریقا عزیمت نمود و چند سال مهاجراز هند ب ل آموخت. سپسد و زبان انگلیسی را کامدریافت نمو

خواهر شهید )فروغی  یۀفروغ
 (پرویز فروغی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1116491380_orig.jpg
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ال در این نقاط دریغ ننمود و در س ،به استرالیا تشریف برد و هر خدمتی در توان داشت جا بود و بعدآن

ت و خدمات خود را در ایران از ، به ایران بازگشیدس ناممقدّ ۀسن که بیت العدل اعظم آن را 1381

 زندگی خویش قرار داد.  ۀتر خدمت به والدین را سرلوحو از همه مهم سرگرفت

ر او طوفان نوح سفامیل و دوستان دریغ ننمود. شاید  ان هرگونه فداکاری را از والدین،این دختر مهرب

پاکی داشت، هرگز ولی چون ایمان خالص و قلب  ،کردخاطر ها او را بسیار آزردهآمد و غم و غصّه

 کرد. ت نشکوه و شکای

در و کردند. پسلسبیل زندگی میخیابان در کودکی و نوجوانی با خواهران و برادران خود در  هفروغیّ

ص بودند، معاشرت داشتند. برادرش ای مؤمن و متشخّکه خانواده با عبدالکریم صادقی و جمیلهمادر او 

 وانق داریوش یزدانی، سه جفااتّ به درس بودند و آن دوکالسی و همبا پرویز صادقی هم)پرویز فروغی( 

صلح و  انجام دهند و پرچم خدمتی در راه حقّ به فیلیپین بروند،مهاجرت  برایتصمیم گرفتند  ،برومند

دند وجدانی به آن نقطه تشریف بر فرامرزفاق تزاز آورند. این سه عزیز به اتّدوستی را در آن اقلیم به اه

ر فرامرز وجدانی هپرویز فروغی، پرویز صادقی و  ربودند.، گوی سبقت را از هم و عاشقانه در آن خطّه

ه داریوش یزدانی ک ن خود آن منطقه را رنگین نمودند.به وضع فجیعی با خو ،انگیزسه در مانیل غم

تاج وهّاج  . اینمرقوم نموده است ل آن رارح مفصّش وای دیگر رفته بود به نقطه یف بود، آن روزالسّةبقیّ

  :فرموده حقّ عاشق بر سر والدین خود گذاشتند. را این جوانان

 دهندجام بال بیشترش می         تر استهر که به درگاه مقرّب

شینی ناز راه این شهیدان مجید عقب، ولی طلبیدند بلی این خانواده جام بال را نوشیدند و رضای حقّ

 هاییبراه مهاجرت را در پیش گیرند و به اعمال و اخالق که نکردند و به تمام اوالدشان توصیه نمودند 

 با اعمال و ،شوندای که ساکن میبخش هر کوی و برزن شوند و در هر نقطهکه آراسته بودند، زینت

ت به خلق بّ مح هدفشان وحدت عالم انسانی، صلح هستند و رفتار و افعال خود ثابت کنند که حامل پیام

 و راحت زندگی کردن خلق است. 

https://www.30yaroon.com/shohada-4-376770.html
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 .ای درنگ نکردند و همه به نقاط دوردست دور از والدین رفتندخواهران و برادران این شهیدان لحظه

ر ه رأفت و کوششی فروگزار نبودند و بهاز هر خدمت و  که در وطن مألوفشان ایران بودند، تا زمانی

شمشیر  با ای درخشیدند، باعث آرامش قلب سایرین گردیدند ون ستارهچو ،ای از عالم که رفتندنقطه

گذشت و حسن رفتار آنها  الله شدند. پاکی، صداقت، قداست،باعث ترویج دین ،بیان و اعمال خود

. آنها بود راهقدر شفیع باعث شادی قلب حزین والدین گردید و روح پر فتوح ملکوتی آن شهدای گران

 بهره نبود.ه هم از این موهبت الهی بیفروغیّ

ود و در حیات بقید در  الله فروغی )پدر فروغیّه( صعود نمود، عبدالکریم صادقی هنوزکه غیب زمانی

قام صادقی از م ز عالم غیب تأیید شامل حالش بود.و واقعاً ا ی فروغی کوه مقاومتآقا :مراسم او فرمود

 ،شکستهدیده و دلو ایمان خالص او چه زیبا سخن گفت. صادقی و فروغی هر دو داغ واالی فروغی

 ی که جناب فروغیخلق کوتاهی نکردند. منزلبه ای در خدمت لحظه بودند. ولی راضی به رضای حقّ

 امراسم او در همان منزل انجام گردید و تمام احبّ ه کرد، بسیار بزرگ و شیک بود.آباد تهیّتدر جنّ

 دانند.و مورد احترام می الم خانوادۀ شهدا را محبوبایران و تمام ع ایکت کردند. احبّشر

نورانی را به روی عموم باز نگه داشتند.  ۀخان گل دربدسته 2مانند  ،دختر این بعد از فوت پدر، مادر و

استادی معروف بود و در دانشگاه  هوطن دریغ نداشتند. فروغیّاز هیچ کمکی به خلق و اجتماع و هم

 س خود را تا توانستای درنگ نکرد و هدف مقدّلحظه ستاد زبان انگلیسی و اقتصاد بود.ایندیانا ا

دنبال نمود. سعی او خدمت به جامعه و جوانان بود و از زندگی و روزگار هرگز در مقابل ناس شکوه 

 حرم و مونس وکس مهیچ زیرا ،گذاشتمیان می، در تنهایی خود با موالیش در نکرد. اگر غمی داشت

 یاور مثل او نیست. 

 دادند. ولی این عزیز تعویض نمودند و تغییر محلّ  را که تمامش خاطرات بود،زیبا  ۀآن خان باالخره

سرطان سینه و خون دچار بیماری  ش بود و قبل از صعود مادرش بهدیده تا آخرالحیات یاور مادرستم

سوز دست و پنجه نرم نمود و فقط یا الله ادی در بیمارستان و منزل با این مرض جانت زیگردید که مدّ
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چون خوب شناخته بود که  ،خواند و راضی به رضای خدا بود. از مرگ بیمی نداشتالمستغاث می

 هه فروغیّک تسلیم سرنوشت و تقدیر بود. زمانی تر از این عالم فانی و خاکی است.عالم بعد خیلی زیبا

د و اوالد خارج او به خدمت مادر آمدند ر اثر کهولت سن بیمار و مریض شمادرش هم د ،ار گردیدبیم

  صعود نمود. 131۱ )شرافت زمانی( در سالفانه مادر آنها که متأسّ

ید. بسیار آثار و الواح برایش تالوت گرد نظیر بود.مراسم باارزشی برای مادر گرفتند که بی این اوالد

اشتند مرقوم د خطّ، دستبرای این خانم و همسرش به دلیل شهادت پسرشان پرویز فروغیلی هم معهد اع

از این  های الهیو موهبت باری از تأییدات حقّکه با دست پر و کولهحال کسی ه ب و همه گفتند خوشا

 (ره)رخساای مؤمن بود که مادرش ود نماید. خانم زمانی از خانوادهعالم ظلمانی به عالم روحانی صع

  ای به خلق جاسب نموده بود.ایستهخدمات ش

ر بعضی ساده از کناخیلی ها را پدر او وقف امر کرده بود. شاید بعضیپایین  ۀمنزل مسکونی آنها در محلّ

نه همه برای همه هزیانسان شش اوالد داشته باشد و اینکه ا بسیار سخت است امّ ،مسائل عبور کنند

اند و هبه مهاجرت رفت که اوالد باشدخوش  ه راه و فقط دلشهمیشه چشم ب لیو ،ندنماید تا تحصیل کن

، ولی این کندقدر توانش خدمت میه کس ب مؤمنین خوبند و هر ۀند. همبلکسب رضای الهی را طا

ند. س را دنبال کردند و فقط یک هدف مقدّاشتند، دل به دنیای فانی نبستها سنگ تمام گذخانواده

هم آقای صادقی و خانمش و هم  ،گفتندمیتسلیت ها به خاطر شهادت پسرشان وقتی به این خانواده

 ی امر گردد،امیدواریم خون این جوانان باعث پیشرفت و ترقّ  :فرمودندآقای فروغی و خانمش می

ان آنها هم سالگی به شهادت رسید و جناب انیس هم عاشقی مانند این پسرها بود و 31 موالیش در سنّ

های این عزیزان از یاد نرفته و همیشه با لب خندان وقت چهرهعشقی را در سر داشتند که او داشت. هیچ

 کردند و همیشه خدمات آنها ارزنده بود. برخورد می و اهل محلّ ابا احبّ

ز کوره ا گداخته شده ،طالی نابمانند و این عزیز از دست رفته به خلق ثابت کردند که  همادر فروغیّ

تان در زمان صعود مادرش در بیمارس هتا ابد نام و ذکرشان باقی و برقرار خواهد بود. فروغیّ بیرون آمدند و
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ر ولی د ،که یک عمر انسان در خدمت مادر باشد بود. باید دید چقدر آن لحظه سخت بوده بستری

کند. این هم یک حکمت نتواند شرکت  اش در همان شهر،خاکسپاریدر مراسم و  ش نباشدفوت ۀلحظ

زم الو هر کاری که کرد درمانی ت زیادی شیمیالهی است که ما غافلیم. در هر صورت ایشان مدّ  ۀبالغ

م نمود و جسم جان به جان آفرین تسلی 21/8/1318فانه در تاریخ ولی متأسّ ،برایش انجام دادند ،بود

 و عالی بود، باالخص او در گلستان جاوید طهران به خاک سپرده شد. مراسم او بسیار خاصّ عنصری

بسیار  .، تشریف آوردندکه خداوند صبر به او عنایت کند (آزیتا)و دختر مهربانش واهر خ که برادر،این

و از قفس ا یقین است روح ملکوتی و پر فتوح ت او این مراسم خاتمه یافت.خور شخصیّ آبرومندانه و در

 سه و برادر و والدین بزرگوارش شاد و مستبشر است. پرواز نمود و نزد طلعات مقدّ

که این  اشه رنج و درد، موالیش از او راضی است و جسم عنصریهمخوش بود که پس از ایندل او

در  بود. این هم سعادتی قرار دارد.همه بال را تحمّل کرده بود، در گلستان طهران نزدیک والدین خود 

ن در ای .خوردند که چقدر مظلوم و مهربان و صبور بود، همه افسوس ر این عزیز از دست رفتهمراسم تذکّ

قتی وگردید.  پسر عمو بود و هر دو جوان بودند، جدا ل کهشوهر اوّ دنیا شانس زندگی خوبی نداشت. از

ی انجامید. باز به جدایس قبلی خود دوباره ازدواج کرد که بدتر از شان ،رفت که به هندوستان و بنگالدش

 دلش به عشق جمال مبارک خوش بود.د و فقط با فراز و نشیب همراه شدر هر صورت تمام زندگی او 

بسیار متین و باوقار بود. با اعمال و رفتارش واقعاً فروغ  خدمت کرد. حرف و عمل او یکی وتا توانست 

ی روغبختانه از او دختر نازنینی به نام آزیتا فبود. خوش ینی که به او معتقدیباالخص فروغ دین و آ ،بود

شانی درخ ۀآیند هااو شفاعت کند این دختر و نوهبلکه روح پر فتوح  با سه اوالد به جا مانده، است.

جمال  د وبه سرطان مبتال گردید و صعود نمود. خداون ه داماد او هم چند سال پیشد. البتّنداشته باش

 .او همه باید دعا کنیم در حقّ  باشد.مبارک یاور آزیتا 
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 احمد محبوبی

  

ف است در ظّمو به تکلیف رسیده، نامه است که هر انسانِتنوشتن وصیّ  بهایی یکی از دستورات دیانت

دهد. ب شسکونت محلِّ و تحویل محفلِ  خود را در سه نسخه نوشته ۀنامتت و سالمت وصیّ کمال صحّ 

 ،نویسدنامه میتشخصی که وصیّ

را که چه  اختیار کامل دارد که هر

نحو که مایل  به هر مالک است،

 یا وتقسیم نماید بین ورّاث  ،است

خدماتی و خیر و کارهای برای 

و هر  مر اختصاص دهدپیشرفت ا

 نامهتتواند وصیّ می ،زمان خواست

، چون هر انسانی یا را عوض نماید

 .نمایدمی کند یا تنزّلی میقّ تر

نامه اعتبار قانونی تآخرین وصیّ 

ت یا نامه نداشتولی اگر کسی وصیّ ،ی را نداردشخص متوفّ ۀنامتض به وصیّ تعرّ کس حقّ دارد و هیچ

 ،چه که هست و به نام اوست ماترک او را هر ،هنگام پیش آمددثی و مرگ زودعللی ننوشت یا حوا به

 نمایند. طبق دستور کتاب مستطاب اقدس تقسیم می

و  شناختم و به اخالقاحمد محبوبی را کامالً می صیر چون از کودکی شخص بزرگوارحقیر سراپا تق

ر ب ،نشین او را خواندمدل ۀنامتوصیّکه سه بار پس از این ،اش واقف بودمات او و خانوادهخصوصیّ

اب آقا ارب ،شناخت کاملی به متصاعد الی اللهکه  یالع عزیزانخود واجب دانستم چند کالمی جهت اطّ

  بنویسم تا دیگران بدانند. احمد محبوبی ندارند،

سلطان روحانی، جواهر دعلی روحانی،احمد محبوبی، محمّ
شناس، اس حقّعبّ خانم روحانی،باهره روحانی، شایسته

 خانم محبوبی و سایرینگوهر

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1148668575_orig.jpg
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والقاسم با در حضور الله محمودی رفت،فتح ردکت سبه کالس در نازنین از نوجوانی تحقیق کرد،این مرد 

 .ی زیبا داشتبالخصوص خطّ  و تحصیالت بسیار خوب و فردوسی کسب فیض نمود

ی اولوله ت کوتاهی صعود نمود. صعودشنوشت و بعد از مدّخود را  ۀناموصیّت 22/2/1338در تاریخ  او

ا. او چندین مخصوصاً احبّ ،شوکه شدند و همه افسوس خوردند بهاییدر جاسب انداخت و مسلمان و 

ته به نام شایسهمسری  ۀ اهل آبادی بود.ناظم ضیافت و مشاور هم م درس اخالق،معلّ ال منشی محفل،س

 داری واقعاً ت، هیکل، سر و زبان و خانهانسانیّ رضا بود و از نظر ایمان، کماالت،آغالم ۀداشت که نو

سال به باال داشت  34کوچک تا جوان  ده اوالد از کودک ر و آگاه بود.مدیر و مدبّ  بیست بود. اشهنمر

 گیرد. که اوالد خود را زیر بال و پر میبود و مانند مرغی 

ه دسته ن دست، خرد و کالن، پیر و جوابهاییمسلمان و  احمد محبوبی گرفته شد.بهترین مراسم برای 

 ،فتهعالم ر همسرم جسمش از این :گفتو می دادی خاطر میبه همه تسلّ جهت تسلیت آمدند. شایسته

یاری کاری و همبا هم روح او شفاعت خواهد کرد، و باوفاست، ا روحش ناظر به شما دوستان خوبامّ

 ۀهم درس بخوانند و هم خواست به فضل جمال مبارک بزرگ خواهم نمود که اوالدش راپسران دلیرم، 

 عمل بپوشانند.  پدرشان را جامۀ

اش خانوادهروحانی در حضور  اش در محفلنامه، وصیّتمبودی تی در همان زمان که ما هم نوجوانوق

لع، مطّ ی عالم،ند که در روستای جاسب چنین فرددخورخوانده شد، اعضای محفل و دیگران افسوس 

گفت:  استقی و عبّبه پسران بزرگش مرحوم  به خود خواهد دید. شایسته کمتر ر، باهوش و باخردخیّ

جواب دادند: امیدواریم بتوانیم اوالد  واگذار نموده است. پدرتان به شما یخطیر ولیّتؤچه مس

 یم. نمای انی و وحدت در خانواده اجراس روحهایش را زیر نظر محفل مقدّخواسته

م قدیتهاجرت م ۀاو سفارش نموده بود که از درآمد امالکش هر ساله پولی به لجن ،نامهتل وصیّدر اوّ

م به اوالد و همسرش . دوّت بودبرای او حائز اهمیّ  ،بهایی ینیآ گردد. مهاجرت و آشنایی مردمان با

و  یآبرومندانه کمک مادّ ،بهاییاز مسلمان و  کروگان جاسب اعمّ یبه فقرا که سفارش نموده بود
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ه بود. حضرت و وحدت عالم انسانی را در جاسب پیاده نمود مایند. هیچ فرقی نگذاشتهمعنوی ن

با مرحوم  مقدار کهۀ بیبخش منزل است که بندباالی سر بنده زینتعبدالبهاء ناظر و حاضر و شمایلش 

 توصیّ  ،که در جاسب بودند او تا زمانی ناظر بودم که این اوالد و همسر  علی هم سال بودم،حسین

 را مو به مو اجرا کردند.  آقای محبوبی

 ،و اخالق و رفتار و فضل و بخشش اوالدش همسر و کارهای نیکوی خودش به خاطر همین حسن اخالقِ 

کردند و باالی مجلس در اطاق را دعوت می د و عروسی داشتند، شایستهها اگر جشن تولّی مسلمانحتّ 

زد می (به قولی دف) محبوبی دعوت داشت. خانمی داریه پا بود و خانم جا جشنی برد. یکنشاندنمی

  خواند:میقشنگ صدایش در گوشم هست که و 

 شایسته خانم آمد         زن ارباب آمد

 عروس ارباب آمد         تاب آمدگل بی

  با عشوه و ناز آمد

 چون گل گلزار آمد         بار آمد با جیب پر

 ،دشما از من بهتر هستی ۀهم :فرمود ،ای که داشتت و هیمنهبا آن ابهّ همه برایش دست زدند و شایسته

 ان باشد. تاست و خداوند نگهداراین کار خیر مبارک باشد، 

ا ر به اصل و نسب خود و همسرش احترام قائل بود و زندگی نوینی ، محبوب همه بود.این خانم وارسته

داد. امالک را محفل هر کاری را با مشورت اوالد ذکور انجام می بعد از فوت همسرش شروع نمود.

و تقسیم  کنندحاصلش را برداشت  که بکارند،داد  (دمحمّ)د رضی و پسرش بالخصوص به آسیّ ابه احبّ

 نمایند. 

ر چهار راه و د کردمیثاقی ازدواج محبوبه به نام با خانمی الیق  وانی فداکار و برازنده بود،که ج اسعبّ

سی نوینام. مادر و خواهران و برادران را از جاسب برد و آنها را ساکن شدخیابان شیر خورشید  ،اسیعبّ

آلن بود که ا (آبادکارۀ عبدلهمه) معروف« ی ماشاءاللهِدای»دخترِ  اس،بخوانند. خانم عبّرد که درس ک
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 ل،افعّ ه خیر،و فردی دست و پا ب جایس محفل آنئردایی ماشاءالله، . طهران است 11بخشی از منطقۀ 

با  وبهمحب. نظیری تحویل اجتماع دادبی اوالد ،ود و مانند جناب محبوبی و شایستهلع بمهربان و مطّ

سفره با شادی سر یک  ،شوهرها در یک خانههرشوهر و برادرخوا ت و صفا با مادرشوهر،کمال محبّ

 ایۀ طیّبهشجراوراق ده بود که چه نازنینی صعود نموده و اوالد او زندگی را شروع و خوب درک کر

خواهند این خانم از هیچ کوششی فروگذار نبود. ساختمانی را که می ستند که فخر عالمیان خواهند بود.ه

گاه و کاردرست، لوازم خوب،ل زمین و دوّاوّ ،بسازند مصالح محکم و افراد باتجربه  م مهندس آ

ن آسیبی تریتواند کوچکد و طوفانی و زلزله و حوادثی نشود که هیچ باخواهد تا ساختمانی ساخته می

 یدند.منزل مقصود رس به سرمان عظیم را بنا نهادند و تا این ساخت ،مادر و عروس ن،اند. پسرابرس به آن

ر شمس د ۀکه سالی چهارصد ریال به مدرس نوشتنامه تشصت سال پیش جناب محبوبی در وصیّ 

ن کار ت بدهند. ایبضاعهای یتیم یا بیهکتاب و دفتر و قلم و لباس بچّ ۀکروگان جاسب جهت هزین

ا امّ ،ها بگویند چهارصد ریال پولی نیستشده است. شاید بعضی همیشه اجرا دوستانهانشایسته و انس

چهار میلیون حاال بود. آن زمان همه چیز ده شاهی و پنج شاهی و یک ریال  ،چهارصد ریال آن زمان

ه سبه رئیس مدر ،اش این مبلغ را زیادتر کردند و خیلی بدون سر و صداه هر سال خانوادهبود و البتّ

پدر و ز ابه او بدهید. بعضی  ،کس ندارد این پول و این هم دفتر و قلم و مداد و کیف و هر :گفتندمی

پدرشان  تپسران آقای محبوبی وصیّکه و خبر نداشتند  این وسایل را دادهکردند دولت مادرها فکر می

به  کمکتوصیۀ کردند. برند که چنین خدمتی به اهل روستا میکنند و لذّت میمی عاشقانه اجرا را

 ینچندادند. همبازماندگان بیش از حدّ میکه نیز بود ام ی حمّام و روشنایحمّ ۀمحفل و کمک به هزین

دری با جلسات را در منزل پاین  نامه بود. شایستهتکه را که جلسه بگیرند در وصیّ ام متبرّروز ایّ 1ل تقبّ 

این  خواستندا هم که میای از احبّهه عدّگرفت. البتّبه نحو احسن می کمک سیّد رضا جمالی و ملکی

ۀ یاد در خانبردارم. اعق به همه است و بنده مطیع و فرمانامر متعلّ :گفتمی ، شایستهل کنندجمع را تقبّ 

 دیگل محمّبوی ام عید رضوان در ایّ آقای روحانی دنیایی داشت. آقای جمالی جوانی برازنده بود و
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گین  د گل چشم باز کردنتا  ،چاک هستندآقای جمالی که بسیار گل و سینه . اوالدنمودیمخانه را عطرآ

و دیدند و به مقصود  بلبل و صدای دعا و مناجات در آن خانه شنیدند ۀزیبا و چهچه ۀدی و باغچمحمّ

 ند.پی برد

ین جلسه اۀ یادبود برای آقای محبوبی بگیرند. این بود که سالی یک بار جلس نامهتدیگر مطلب وصیّ

ت و نشسل مادرش میاوّ ۀشت خریده بود. طبقای در خیابان قصرالدّ خانه آقااسوحدت بود. عبّ باعث

هران ی مقیم طهاۀ جاسبیهم ،برای جلساتگرفتند. یادبود می ۀدر این خانه جلس .باال را خودش ۀطبق

ر ود که انسان از دیدارش سیب گو و شادرفتیم. هم ذکر خیر بود و هم مالقات. آقاتقی بسیار بذلهمی

ردانه های مبار و سبیلهای مشک، با آن زلفعلی خدابیامرزکورش و حسینشد. عبّاس، کیومرث، نمی

های کردند. این جمعو شیرینی و میوه و شام میی با چای گفتند و پذیرایآمد میبه مدعووین خوش

ولی  ،ددنیا شدن ۀق در هر گوشو همه متفرّ  سر آمده بود. افسوس که عمر ب بسیار اسباب شادیروحانی 

 شادمانیم.  ،به عشق همه ،در قلب

د امرالله چند سالی بو حضرت ولیّ . چونبه امر وقف کرده بود یش راهاجناب محبوبی بسیار از زمین

 که در زمان حیات حضرت ولیّ  حال کسانیه خوشاب گفتمیجناب محبوبی  که صعود نموده بودند،

 ۀشان مهاجر که نصرت الله یزدانی و نصرته حال نعمتخوشاب نمودند،امالک خود را وقف امرالله 

 طهران و جاسب را وقف او نمود. ۀو امالک و خان امرالله را بوسید راست حضرت ولیّ

ه نشدنشین این عزیزان عاشق نوشته های گذشته خاطرات خوب و دلکه در زمانحیف و صد حیف 

 ،تا کالس دوازده ذکور خود سفارش کرد که الاقل به اوالد ،رحمت الله علیه ،جناب محبوبی است.

لم باالتر تا از دیپاو ها دکترای حاال بود و خوشبختانه اوالد دیپلم درس بخوانند. دیپلم آن زمانتا یعنی 

از  شاد کردند. چه از نظر درسی و روح پدر را العات امری وچه از نظر اطّ ،مرز استادی هم رفتند

  .ربودنددیگر از همهایش گوی سبقت را و نوه لیسانس و فوق لیسانس اوالد



549 
 

به نقاط مهاجرتی بروند و ترویج  به جاسب و طهران اکتفا ننمایند، که اوالدش فقط ت نمودو وصیّ ا

ۀ استاوالدش بدون استثناء خو نوع باشند.فکر صلح و صالح و آرامش هم الله و ابالغ امرالله نمایند،یند

 کردند. از داخل ایران گرفته تا خارج از ایران در کشورهای مختلف به مهاجرت رفته و به پدر را اجرا

ا کار یکاری و انگاری، کمترین سهل، کوچکترین لغزشند. کوچکاهداف عالیه جناب محبوبی رسید

تعالیم الهی کاری  خلق و رضای الهی و اجرایت به جز محبّ .از این خانواده سر نزده است ناشایست

اند اند و همیشه در هر کار خیر پیش گام بودهتر از دیگران شمردهاند. همیشه خود را کوچکانجام نداده

 و هنوز هم هستند. 

 هاینفر باشند، در اقصی نقاط عالم ستاره 144 حدود و پسری آقای محبوبی که شاید یهای دخترنوه

آرام،  توان صد صفحه نوشت. زاد و رود آقای محبوبی و شایستهند که برای هر یک میدرخشانی هست

هند دکاری که در دست آنها باشد، انجام داده و می بدون تظاهر و خودبینی هر ساکت، بی سر و صدا،

د یند که همه را بااند. از والدین آموختبوده بهاییالهی و دوستان غیر  ایو همیشه باعث سرور احبّ

نامه این عزیز را بخواند، به عمق مطلبش پی تای که منصف باشد و وصیّدوست داشت و هر خواننده

 برد. می

ع به لبسیار مطّ از انگشت دستان هم کمتر بود، این شخص دارهایشدر روستایی که در آن زمان سواد

ماند است که فقط در محافل میرّی نامه ستبوده است. وصیّ نگرفکر و آیندهاحکام الهی و بسیار روشن

ست ه د. چراغی که بت تظاهر چیزی ننوشت. خودش تحقیق کرد و به سر منزل مقصود رسیدجه و او

ترین خللی از نظر ایمان کوچکبازماندگانش که  او روشن شد و اطرافش را روشن نمود، حاضر نبود

از شما  بخشم وا نمیشما ر ،جرا نکنیدت مرا ااگر وصیّ چون معتقد به روح بود و فرمود: ،دنداشته باش

  راضی نیستم.

خورد و دنیا با علم پیشرفت دانست علم و عرفان و دین در آینده به درد میمی او در زمان حیات خود

و باعث افتخار او و  ها را فروخت که اوالدش درس بخوانندبنده به یاد دارم، بهترین زمین کند.یم
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لحیات ولی علم تا آخرا ،شود. ثروت روزی تمام میاست ثروت علم بهتر از جاسب باشند. معتقد بود که

 کارساز است. 

را ی کنند و از دست ندهند و امالکداری که امالک و خانه و غیره را نگه اش قید نمودنامهتدر وصیّ 

ویت جهت تقک جاسب را مالاها را بلکه نمند و پولدار شدند، نه همان ملکوقتی اوالد توا که فروخته،

س است و جاسب دانست که جاسب ثبت شده است. سرزمین ایران همه جایش مقدّبخرند و می ااحبّ

ای بشرویهاحسین که عزیزی مثل جناب ملّاست ی ، جایچشم و چراغ ایران است ای از ایران وهم تکّه

اسبی جعفر ج املّ ،لین عالم و ملّای آن دهکه اوّ است ی ک نمود. جایبا قدوم خود آن خطّه را متبرّ 

ه د کۀ رفیع شهادت نائل آمد که اعالن امر مبارک نماید و آخرالعمر به درجخانواده و خانه را ترک کر

 تا دنیا، دنیاست نام آنها جاودانه خواهد ماند. 

های پدر را خریدند که در جاسب به نام زمین وسیلهه دو برابر امالک فروخته شده ب آقای محبوبی اوالد

 رضامآقا دریغ نکرد. روزی غالاسآقای محبوبی است. هر گوشه کسی لنگ یا محتاج پول بود، عبّاسعبّ

 ادیحدّ .مال تو او گفت: ۀ ما روبروی مسجد را به ما بفروش.خان ۀاین اطاق گوش گفت:ادی به او حدّ

ۀ خان ۀطویلجایش حصار ه و ب گرفتندتقی اندکی پول قاآقا و آاسشود. عبّ انی که نمیمجّ گفت:

صدها درخت گردو که  ،دشه یاد دارم پاییز که میاطاق احمد قربانی ب یند. جلوخریدمهدی را عمو

 .دادندآوردند و به همسایگان یا فامیل میشاید چندین گونی گردو را به طهران می ،داشتنداینها 

اصری داشت ن به نام شریفه نمؤم کدبانو و شایسته، باتدبیر،اوالد ارشد بود که همسری  ،تقی محبوبیآقا

تمام دکترها او را دوست  ۀ وزارت بهداری بود.تقی رانند. آقاه جا گذاشتسه اوالد نمونه از خود ب و

که  کردجالب تعریف میبه طرزی داستانی را کرد. هر های بامزه میطبع که شوخیشوخداشتند. مردی 

سال در بیمارستان فیروزگر طهران بود و  دگردید. قبل از بازنشسته شدن چنطرف مقابل خسته نمی

ند. هر او بود ۀهمه عاشق دلباختپزشک، یار و کرد. از پرستار و نرس و پزشکجا میه ب پزشکان را جا

 !رسید. حرف او از حرف رئیس بیمارستان بیشتر مورد قبول بوداو به دادش می ،مریضی از هر کجا بود
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 ،کاره استه دانست آقای محبوبی چکس که نمی رد. هرکاو کمک می ،اگر کسی پولی هم نداشت

اکی قدر این مرد خآن ه دستم!غربولک )غربال( ب :گفتو میا ؟کنیآقای محبوبی چه می :پرسیدمی

 اد:دجواب می ،خدا بد ندهد :گفتکس به او می هر کرد،رفه میساش ناراحت بود و بود. کمی سینه

کس به این رمز پی نبرده بود و همه هیچ کنم!جا میرا من ایناش ، سرفهخورده مادرم جاسب سرما

شب  12تا  8در منزلمان از  ،کند که ما را شاد کند. یک روز فضولی بنده گل کردشوخی می :گفتندمی

مادرم  :گوییشما به همه می :ال کردم، چه شبی بود. از او سؤایشان داستان تعریف کرد و ما خندیدیم

آقای رضوانی دیدیم و توی  ۀدر صورتی که ما خان ،کنمجا سرفه میمن این ،ورددر جاسب سرما بخ

 ،تو خیلی باهوشی :کرد و گفت کند. یک ماچ به منکه مادرت هم همیشه سرفه میکوچه هم دیدیم 

مر خر عتو تا آ :گفت .سکوت کردم مادرم به ارث بردم و ارثی است؟ ی سرفه را ازخواهی بگویمی

سرفه را از مادرم به ارث بردم و که پیش خودت بماند و بدان  ،آفرین من خواهی بود،بهترین دوست 

 ایمانم را از پدرم و همسرم.

ما  ،ه استنداشت بهاییکرمجگان هرگز  :گفتمیو خندید همیشه می که الگویی برای همه بود، شایسته

و  1ودمریض شده ببه نام عبّاس وفر د شبرادر آقا محمّ :کردباید کرمجگان را هم زنده کنیم. تعریف می

 ،رستادندرا از کرمجگان به قم فگفت: ممی ،برسید مداده ناله و فغان و ببا  ،دوقتی که وارد بیمارستان ش

 به داد برسید. خدا رحمت کند تو را به خدا جا،رستادند اینا درمان افاقه نکرده و بهتر نشدم و مرا فامّ

: چند دند. دکتر او را دید و گفتفرم پر کردند و او را بستری نمو بردمش :گفتمی .رامحبوبی تقی آقا

. آقاتقی کیستدانست که شناخت، ولی او نمی د رامحمّ، آقاتقیشود. آقاخوب میروزی باید بماند، 

کجا  :به او گفتتقی های جاسب بود. آقاۀ ماشینچون رانند ،به قم برود خواستو  کردد تشکر محمّآقا

ه بسیار آشپزخانه هم ک برد و کارکنانبیمارستان  او را به آشپزخانۀ ، بعد برو.اهم نهار بخوریم، ب؟بروی

ای فرهسر فرموی د با آن قد و باال و محمّند. آقا، از او و مهمانش پذیرایی کردمحبوبی را دوست داشتند

                                                           
 کردند. آقامحمود و آقاعبّاس و آقاحسن، سه برادر بودند که همه رانندگی می. 1
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فکر  فت:گتقی محبوبی اام. آقکنم شما را یک جا دیدهت کردی و فکر میشما بسیار به من محبّ پرسید:

هم  نم گفت:د و یخندتو هم از اهل اطراف قم هستی. آقاتقی کنم گفت: فکر مید محمّ؟ آقاکن کجا

ن محبوبی کرمجگاگفت: تقی محبوبی هستم. جواب داد: آقا گفت: اسم و فامیلت؟کرمجگانی هستم. 

ن م کرمجگانی برافراشته است!ر سرزمین من فرزند کسی هستم که پرچم جاسب را د جواب داد:ندارد. 

و  ردکتقی را بغل د آقامحمّگفت. آقارا هم  ی آقاتقی اسم پدر آقامحمّدحتّ .پسر شیرین خانم هستم

 گفت: د وگفت: تو که فامیل خودمونی. آقامحمّد با آقاتقی دوست شکرمجگانی  ۀو به لهجبوسید 

ی انی حرفگذاشت و اگر کسها احترام میبهاییۀ د شوفر به هممحمّخودم نوکرت هستم. از آن زمان آقا

ی تقاس که در بیمارستان بستری بود، هر روز آقاعبّآقا 1کرد.با آنها دعوا می ،ددنزمیها بهایینسبت به 

را کسی گفت: چی اس به آقاتقعبّنمود. یکبار آقاامری میهای شیرین و و صحبترفت می به مالقات او

و او را  کردت بسیار بدون ریا به او تقی محبّخوب را بزند؟ آقاهای آمده کرمجگون این حرفنمی

                                                           
ها آقامحمّد رانندۀ اتوبوس بود، ولی مالک اتوبوس فخیمی نامی بود که در قم چند ماشین داشت. این اتوبوس. 1

زدند تا روشن شود. ماشینش استارت نداشت و موتور داف دار بود که باید صبح هندل میقیمتی نداشت و دماغه
بود و آخر ماشین که یک در جداگانه  داد. چند صندلی سمت راست و چپ ماشینروی آن بود. صدای تریلی می

، های گندم، لوبیا، بادامهای بریده شده، جوال و گونیمتر خالی بود. با این اتوبوس تمام چوب 2داشت، به طول 
دادند. جادّۀ جاسب همه پیچ و خم و خاکی بود و از دادند. حتّی وسط اتوبوس جا میگردو و مغز را جای می
های راننده ترسد عبور کند، ولی اینگفتند، یعنی کفتر هم میرفت، به او کفترهول میمیکف ازنا که ماشین باال 
عضی رفتند. بهای ماشین در اثر بارندگی و رفت و آمد جا انداخته بود، با ناله باال میدلیر در مسیری که چرخ

ها مدند. بعضی مواقع آقامحمّد به زنآکردند و آنها عقب ماشین باال میمواقع کفۀ ازنا مسافرهای مرد را پیاده می
زنی را بچشند. شاگرد اندازم تا شوهرهایتان طعم بیکرد که حرف نزنید وگر نه همه را توی درّه میشوخی می

ها رخداشت و بغل اتوبوس آرام سمت چپ چگفتند، برمیپنج میراننده تکّه چوبی که تراشیده شده به عنوان دنده
های عقب بگذارد که به درّه پرت نشود. این کار زمانی بود که اتوبوس ترمز بزند، زیر چرخرفت که اگر ماشین می

کرد و مسافر و بار را از هفت دِه باید بار صبح از کروگان ماشین حرکت می ۱های الوار و بار بود. پر از چوب
بستند. دادند و با طناب میرار میزد. سرتاسر اتوبوس او باربند داشت. با نردبان، دو سه ردیف بار روی هم قمی

رسید. چه روزهایی بود و حیف است این مطالب گفته نشود که ارباب آقا احمد، شاید اتوبوس به قم می 12ساعت 
د ها کی هستندانسته بهاییجا بود. آقامحمّد اول که نمیها در جاسب و همهروحش شاد، مبلّغ اعمال خوب بهایی

گفت و این را شاهد بودم، ولی و دهنِ قلدرمآب بود. بعضی مواقع زور هم می چاکخور بیو آدم مشروب
 داستانش را هم از جناب جمالی بزرگ و پدرم و دیگران شنیدم. 
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برگشت.  به کرمجگون ۀ خوبد که سیگار و مشروب را کنار بگذارد. این مریض شاد و با روحینموتشویق 

ل نمود. نقاز اهل کرمجگان داستان را تعریف  ای زیادرفت، برای عدّهکه به کرمجگان هم اس عبّآقا

 1تقی بود.های آقاو صحبت (تقی)مادر آقا شرح حال شیرینجا مجلس اهالی آن

                                                           
هیکل و زرنگ و کاسب بودند. زمانی که به جاسب آمدند، علی کرمجگانی و عبدالله کرمجگانی قوی. عبّاس1

یدند، برخریدند، با ارّه میهای گردوی بزرگ را میبر یا تبریزی و درختها از قبیل درخت صنوهای بهاییدرخت
علی فروختند. عبّاسها را به آنها میفروختند. بعد تمام مسلمان و بهایی اهل آبادی درختبردند و میبه قم می

بود،  دّتی که در جاسبکرد و مبافت. این زن به همراه او کار میالبنین که زنی بیوه بود را گرفت که قالی میام
البنین ازدواج نمود، در خانۀ سیّد عبدالله ناشری سکونت علی وقتی با امچند بچّۀ جاسبی هم درست کرد. عبّاس

 البنین و همسرشکه دیناری از او پول بگیرد. خدا امداشت. خانه را سّید جواد ارشدی به او داده بود، بدون این
جا اینها است، خانه نداشتم گوید: نه مال بهاییخانه مال خودت است؟، میپرسد: را رحمت کند. از زنش می

دانم به شوخی یا جدّی به کنند! حال نمیحتّی برفش را در زمستان خودشان پایین می ،اندرا به من مجّانی داده
لبنین اای که توی این خانه درست کردیم و حامله هستی، نکند بهایی از کار در بیاید؟ امگوید: بچّهزنش می

کردند، هایی که زنجیر پاره میعلی، خدابیامرز، مانند پهلوانشود. عبّاسگوید: نترس، بچّۀ من و تو بهایی نمیمی
کرد، کیلو وزن دارد. درب عقب ماشین آقامحمّد باز که بود، سرش را زیر دو دست االغ می 244یا  2۵4بود. االغ 

شد، مانند برق عقب االغ پاهایش را با کول ها داخل اتوبوس میگرفت و همین که سر االغ و دستاو را کول می
کیلویی برایش آب خوردن بود. بارها به  14های داد. گاو و گوساله و گونیقرار می کرد و داخل اتوبوسبلند می

ر بار هایش در اثر فشاطور هم شد و رودهشود. متأسّفانه همینهایت پاره میاو گفته بودند: چنین کاری نکن، روده
مجبور شد با امیرنامی که او هم راننده بچّه. بعد هم به خاطر مخارج آنها دو سه تا البنین ماند و زیاد پاره شد و ام

ۀ بسازد، گفت: بیچاره اگر تونچه خاگینگفت: آدم بدبخت، بدبخت است. میالبنین همیشه میبود، ازدواج کرد. ام
گفت: روح سیّد عبدالله شاد که خانۀ ایشان را به من دادند. واقعًا یا گربه خوراید یا دو مهمان ز درآید. همیشه می

دادند ها هر کاری که در توان داشتند، برای همه انجام میی در کار باشد، کسانی که به یاد دارند، بهاییاگر وجدان
هیچ فرقی بین مسلمان و بهایی نبود. عبدالحسین یزدانی با یوسف ضرّابی اهل کاشان کلیمی بود و بسیار مرد 

ز دادند. آقای ضرّابی غیر اتند و مزد به آنها میبافزدند، مردم میباز بود. برای مردم قالی میشریف و دست و دل
آقامحمّد  آورد.ها میمزد بافت قالی، شب عید یعنی در اسفندماه، چندین گونی برنج و قند و چایی برای بافنده

هایی عبدالحسین یزدانی و آقای ضرّابی را سوار کرد که با خودش سه نفر بودند. نرسیده به زیارت، ساختمان یکبار
و بسیار معروف بود. راست چهارطاقی جادّه شیب تندی داشت که باالی قبرستان « چهارطاقی»گفتند که می بود

متر، یا کمتر ارتفاع داشت. ماشین که سرازیر شد، آقامحّمد در را باز کرد و به پایین پرید و  8یا  1بود و شاید 
حسین و ضرّابی خورد و خمیر شدند. مردم به ها شکست و سقف ماشین و عبدالاتوبوس پرت شد و ملّق زد. شیشه

های اهالی جاسب آمدن و رفتن و بدرقۀ داد آنها رسیدند و همۀ اهل ده تماشا کردیم، چون یکی از سرگرمی
 اند. این دو نفر مرد نازنین رامسافران بود. باالخره با زخمی شدن این دو نفر مردم خوشحال شدند که سالم مانده

ند. هر کاشتکه نخود میاکبر و همسرش و امیر پسر آنها زیر زیارت بودند و مثل اینهدی علیخدا رحمت کند، مش
مردند، ه میمردند ککس چیزی گفت و نظری داد. یکی گفت: خواست خدا بود که اینها سالمند. دیگری گفت: می
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ین خانه و زم عمویتان مسلمان است،که چون  توصیه نمود به اوالد ۀ خودنامتجناب محبوبی در وصیّ 

 (برادرش)د محبوبی محمّدر شراکت هستید، حضرت بهاءالله را در نظر بگیرید و با آقاکه را چیز  یا هر

 .یایدنفاقی یا کدورتی پیش ن ،حرمتی، بیی نکردهوقت، خدایکه یک کنید معامله« یاسحضرت عبّ»

م و احتراگذاشتند و هرگز جز ها میهایت احترام را به عمو و عموزادهاوالد آقای محبوبی ن ،به همین رو

ترین و بهترین ملک جاسب است، به آنها که بزرگ ۀهنوز خانه و کاشان وحدت چیزی در بین نبود.

 و مانده است.ن نحهما

نامه ای است ت بنویسیم و سرمشق ما چنین وصیّتوصیّ  ان باید طبق دستور حقّبهاییما  ،کالم ۀخالص

نوع، خدمت به هم ت،نامه صحبت از محبّ تتمام وصیّ  سال پیش نوشت و ۱4که جناب محبوبی 

یم اجرای تعال داشتن وحدت و یگانگی و ،علم آموختن اوالد مهاجرت، اخالق خوب، تعلیم و تربیت،

ن ها شاد است که همگی رهرو ایاوالد و نوه ست. روح ملکوتی او حتماً از همسر،حضرت بهاءالله ا

ه خدمت و قائم ب کنند،ن سراجی منیر نورافشانی میدر این دنیای پهناور چو مرد نازنین نیکوسرشتند،

 محکم و استوار در دین خود هستند.

کرد. از کودکی و نوجوانی از هوش و هم مطابقت می و عملش با احمد محبوبی عالمی بود که حرف

سیّد  د.بوابوالقاسم فردوسی  ۀآنها و خواهرزاد ۀ. سیّد یحیی هاشمی همسایبرخوردار بود ذکاوتی خاصّ

ه همه زاده ک، نوجوان اربابرفت و آقا احمد محبوبیکه دنبال بابا به مزرعه میبود ت رعیّ  ۀیحیی بچّ

  :کردتعریف می ،خدابیامرز ،. سیّد یحییا بودیّچیز برایش مه

                                                           
ه شما د؟، چه هیزم تری باکبر و زنش گفتند: مگر اینها بندۀ خدا نیستنیک بهایی و یک جهود کمتر! مشهدی 

چه زن و مرد  ،زنید. این دومزه میهای یخ کرده و بیاند؟، حرف را مزه مزه کنید و بزنید، چه حرففروخته
ای گفتند: راننده عمداً این کار را کرده است، الله اعلم. قضاوت بسیار مشکل است، ولی بزرگواری بودند. عدّه

ط شنیده ربنی( و آقااحمد باعث شد که هرگز از هیچ کرمجگانی حرف بیمحبّت آقاتقی )فرزند شیرین کرمجگا
 نشد. اینها طنز نیست و حقیقت است که در کودکی و نوجوانی شنیدیم یا دیدیم.
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مادرم دفتر کوچکی  بود و برف آمده بود. رفتیم. زمستانبه درس اخالق می دکتر محمودیدر منزل 

 ۀدر قلع ،تمگش، بنویسم و حفظ کنم. از درس اخالق که برمیمگیرچه یاد می برایم تهیه کرده بود که هر

 :گفت احمد دفتر مرا دید ونده سالم کردم و جواب شنیدم. آقاته بودند. بمردها آفتاب نشس ،ینۀ پایمحلّ

ها کوبید و دفتر را از من گرفت و به کردم و او مرا گرفت و محکم روی برفپنهان این چیست؟ از او 

هایمان با ؟ چه شده؟ جریان را تعریف کردم. خانهکنان به خانه رفتم و مادرم گفتشان رفت. گریهخانه

احمد که اقآ فاق رفتیم که به مادرش و پدرش بگوییم. دیدماحمد دیوار به دیوار بود و با مادر به اتّآقا

م به سیّد یحیی گفت گفت:. به مادرم خواند و بسیار خوشش آمده بودهنوز دفتر را می ،بود نوجوان

ن نباید مچرا  ،ال که خواندمحا به من نداد و من هم از او گرفتم، ا پنهان کرد وامّ ،دفترت را بده تا ببینم

  این چیزها را یاد بگیرم؟

ه درس بها گفت و او را جمعهبه آقای فردوسی  عمرصّ ده است؟ببینید از نوجوانی عشق و هوش چه کر

به امر جمال مبارک ایمان  لو عاشقانه بعد از چند ساا .دکردنمنزل دکتر محمودی دعوت  اخالق در

ۀ نچو این غ نمود، نور اندر نورازدواج  (رضاآغالم ،قدرزند آن دانشمند عالیفر) آورد و وقتی با شایسته

 . گل به گلستانی تبدیل گشت

ورد و با بیاهم ایمان  )گوهر(خواهرش  گشت تاباعث  شد، بهاییوقتی ازدواج کرد و عضو جامعه 

با  ،تحصیل کردهنماید. جناب محبوبی درس خوانده و وحانی که آموزگار بود، ازدواج عبدالحسین ر

ا بود، قید محضرداری ر بهایید، چون ند به او محضر بدهنظیر، خواستنهای بیزیبا و با انشا آن خطّ

نویسد. ای مانند او بتواند ذرّههای جاسب را او نوشته، با انشایی که اآلن هم کسی نمی، ولی تمام قبالهدز

 ههای ارباب آقا احمد است که چه زیبا نوشته شدهالۀ ما قبهای خان: زینت صندوقچهگویندها میجاسبی

  1است.

                                                           
 نوشت.ها را میالله رضوانی قباله. بعد از آقای محبوبی، شمس1
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ت. خواسعلم را برای خود نمیولی  ،محبوبی علم آموخته بود ، آقایطور که قبالً مرقوم گردیدهمین

می با علم و عمل بود. منشی محفل، ناظم ضیافت و معلّ  داشت همه علم داشته باشند. او دوست

وانی الله رضشمس ای محبوبی است. بعد از صعود او،از آق ،آموختمچه  هر :گفتالله رضوانی میشمس

 تا آخرین روز در جاسب منشی محفل بود. 

ها و آن ۀی بود. خاناشق خانواده و عاشق طبیعت و زیبایجناب محبوبی عاشق دین، عاشق خلق، ع

قیمت دارد. شاید شود که اآلن میلیاردی های روبرویش از قلعه شروع و به رودخانه ده ختم میباغچه

ولی  ،ها همه رقم میوه و درخت بودۀ ایشان و باغچهجا ساخته شود. در خانروزی صدها خانه در آن

 کارهای او. از شاههایی که نزدیک جوی آب هستندجز درخت ،نداهفانه اآلن همگی خشک شدمتأسّ

ست که او در خزانه قیسی و علی هنام آغالمه این بود که زمینی داشت و اآلن هم نزدیک ده زمینی ب

ها درخت داد و حالیه هم دهکاشت و به دیگران هم میهایش میکرد و در تمام زمینزردآلو درست می

 عشقش آبادانی اق درخت هم زردآلو بیرون آمده! اوگفتند امسال از سزردآلو و قیسی موجود است. می

کس  مانده است. هر ه جارخت گردو از او بها دهو د اید بیش از هزاران درخت کاشتو درخت بود. ش

و  بهترین های اوکه این درخت ارباب آقااحمد است. زمینگیرد عکس می ،گذردآنها می یاز جلو

 ک جاسب است. مالاترین گران

همیشه معتقد بود که اگر انسان سواد  هدفش وحدت عالم انسانی و باسواد بودن اطفال جاسب بود. او

 رود. خانم او،خرافات نمی کند و دنبالبهتر زندگی می فهمد،همه چیز را می خواند،می ،داشته باشد

ر جامعه قرار داد و با کمک برادر خادم، مؤمن و زمین بزرگی را جهت مدرسه در اختیا ،شایسته

 ه رامدرس ها ساختند. قرار بودهای را جهت رفاه و تعلیم و تربیت بچّ، مدرسه(جناب رفرف)ارجمندش 

ای ، عدّهدو تحویل دولت گردی فانه وقتی تکمیلگذاری کنند که متأسّنام «جعفر جاسبی املّ ۀمدرس»

 پسند هستیم، جاسبیدانم چرا ما غریبگذاشتند. نمی «مالک اشتر»را مدرسه  مخالفت کردند و نام

ا امّ  ،خداست ورزد. تمام دنیا وطن خلقهمیشه افتخار جاسبی است و هر انسانی به زادگاهش عشق می
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اً در اکثر ،بینمیا خواب میۀ حقیر هر وقت در عالم رؤو عشق انسان است. بند ، در قلبزادگاه انسان

ظیر نه امید روزی که افرادی سلیم و بیاین مدرسه اآلن بسته و شاگرد ندارد. ب بجاسب هستم. در

 ایاند و اآلن هم عدّهنوع بودهها بدون تظاهر و خودبینی عاشق خدمت کردن به همبهاییبدانند که 

ند ها در بین ما نیسترضوانی و مهاجری : حیف که افرادی مانند جمالی، محبوبی،گوینددانند و میمی

 . ه استی شدوفایهمه بی و در حقّ 

ۀ خلق کروگان را دوست داشت. مردی با دهان گرم، همکه او اینمحبوبی  ات اخالقی آقایاز خصوصیّ

مالک و مستأجری بود و هنگامی که گردو و  ،حوصله بود. در جاسب امالکیار پرحبت و بسصخوش

 ،اکبر اسماعیلیشد، آقای محبوبی و دوست او، مشهدی علیمیآمد و باید جمع آوری بادام به عمل می

ها تدرخ ۀاین عزیزان هم : درختان را دید زدند.گفتندها میخبره و کارشناس این کار بودند. جاسبی

هزار گردو.  ۵4من بادام یا  14مثالً  :گفتندرسیدند، میکردند و به آخرین درخت که میبازدید میرا 

کردند، و گردوها را جمع می هابادامها، توقتی رعیّ  زد.روی حرف این دو نفر حرف نمی کسهیچ

به  وارد، ۀبلکه مقداری زیادتر هم زده است. این دو خبر ،اندشد که اشتباه نکردهگی آنها ثابت میخبر

شادوش کش که دوتشویق این دختران و پسران زحمت ،که اضافه هستمقداری این  :گفتندمالکین می

 اند. والدین زحمت کشیده

، به معروف است «گیجه»نام ه که ب یبا چوبو باالی درخت برود  ،نفر ماهربادام یا گردو را باید یک

 د، سپسآوری کنناید دخترها و پسرها و همسران جمعها بزند و بادام یا گردو به زمین بریزد و بعد باخهش

عد روی ب ، باید آنها را از پوست جدا کنند،هر وسیله به منزل بیاورند و بعد از شام خوردنیا با االغ و 

ز که کارها ینمایند . در اواخر پایو انبار  ، پهن، خشکدنگویمی]پشت بام[  «پشبان»ها که در جاسب بام

د. کننشکنند و مغز را از پوست جدا میآنها را می آید،تیشه به داخل خانه میشود، سنگ و تمام می

کشاورز  که دعا کنید :گفتدارد. آقای محبوبی به مالکین می ولی عشق هم ،این کارها سخت است ۀهم
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فقرات آنها ن ستوتی ند که مدّ ضی از درخت بر زمین افتادها بعین پرت نشود. باربیچاره از درخت به پای

 . ندکردمیرا باید معالجه 

خواست یا هر چیزی را که کسی می ،اکبر تمام زمین و خانه و درختآقای محبوبی و مشهدی علی

چند  نوشت،زیبایش قباله یا سند را می محبوبی با آن خطّ  گذاردند، آقایبفروشد، این دو نفر قیمت می

زد مکردند. آن دو عزیز جاسب یا مزد دریافت نمی العملکس حقکردند و از هیچنفر شهود امضاء می

ک روز : اجازه بده یگفتندها به آقای محبوبی میترعیّ  ،ولی برحسب وظیفه گرفتند،نمییا انعامی 

اطر این خه یا مالکی ب .کردشاید او قبول می .ین کنمن زمین شما را بنده بادامش را پایهای فالدرخت

دگانی شهای زمان و مبعوثبرد. این عزیزان نابغهبرایشان می شاید ظرفی عسل یا کره ،زحمت عزیزان

شهری از هر قشر و نوع و همدر هر شرایطی می توان خوب بود و به هم :ها بگویندبودند که به انسان

 کرد. باید خدمت  ،مذهب و مرامی که باشد

پدر یهایش بهبچّ شد،هر پدر جوانی که فوت می بوبی واقعاً درس برای دیگران بودند.ورثۀ جناب مح

گرفتند، می دست «؟کنمه کنم چه چ ۀکاس»ماتم میگرفتند و به قول معروف  گردید،همسرش بیوه مییا و 

یم و ضعیف یتو دار و یاور هر بیوه خدای مهربان دارید که نگه ،نگران نباشید :گفتندران به آنها میدیگ

أیید ت دلی روزگار را سپری کنید،همو با وحدت  آقای محبوبی و شایستهاسسعی کنید مانند عبّ است،

 بینند و از هم کار، علم،ها مانند آئینه هستند که دیگران را در خود میشامل حالتان خواهد بود. انسان

 گیرند.ایمان و خداپرستی یاد می ت، درستی،همّ

 :کردمی تعریف ، شهید مجید و عالم باعمل، سلیم و بردبار، شاد و قرین رحمت باد.امینی نصرالله روح

 ورقا بسیار چیزها آموختم. دمحمّسالگی به طهران آمدم، در خدمت میرزا عزیزالله و علی 12بنده که از 

ر و خدمات دانستم که ارباب آقا احمد خودش عاشقانه به امر جمال مبارک ایمان آورده و ذکر خیمی

صحبت که قسمت شود و مدّتی با او مجالس و همخواست او همه جا ورد زبان است. خیلی دلم می

 ۀبود که آن چهر 1333یا  1332از شرح حالش برایم بگوید و بنده برای او بگویم. حدود سال  شوم تا
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جا و سخن از هر ک حبتی بخشید. سه روز و سه شب صۀ محزون ما را صفاینورانی در منزل را زد و کلب

 ن بود. نشیبسیار این زمان دل شدیم.دیگر سیر نمیگل گفتیم و گل شنیدیم و از یک به میان آمد.

 ه ، با آقای محبوبی به این نتیجلع به آثار و الواح بودجناب امینی که دریایی از علم و معرفت و مطّ

داشتند  ۀ عالیهر دو یک هدف و یک اید ترین خادم عالم انسانی باشند.اند کوچکیدند که توانستهرس

را  اهل محلّ ۀهم انسانی را از خانواده شروع کرد، وحدت عالم که باید دنیایی از مهر و صفا ساخت،

ها بضاعتداشتی حمایت از بیچه در توان هست، باید بدون چشم هر ۀ خود دانست،عضو خانواد

ه در رفاه کن شود و همو ریشهبات خشک تعصّ  کرد تابه آنها کمک  باید در تعلیم و تربیت اوالد نمود،

 و آسایش زندگی کنند.

حصیل ها در طهران تهحقیقتاً بچّ گفت:جناب محبوبی به آقای امینی  ،دیرسمین روز که به پایان سوّ

م درس بنده هدفم این است که اوالد دهد،آنها را نمیکنند و درآمد جاسب تکاپوی خرج و دخل می

 که مخالفبا این های مثمر ثمری گردند،نظر مذهبی و اجتماعی به جایی برسند و آدم بخوانند، از

کمال  اوالدم به سرحدّهم خواهم مقداری از امالک جاسب را به شما بفروشم که می ،ام استعقیده

ۀ مالی او هم که قوّ  یبده رضوانی( اللهشمس)ات برسند و هم شما امالک خریداری شده را به اخوی

کش است و مؤمن و مظلوم و زحمت جاسب انشاء و سواد خوبی دارد،در  ضعیف نباشد، چون برادرت

 کنم،یار را محتماً اینک ،چشمه ب گفت:د و شحال شهم آبرودار و عیالوار است. جناب امینی بسیار خو

ا بنده بخرم. ت، هر قیمت که منصفانه باشد بفرمایید که شما خبره و استاد در جاسب هستید هبرادرم گفت

 شاهکار است.  ،دو سه زمینی هم از وجدانی هست که اگر شما بخرید گفت: او

. دداالله رضوانی شمس کرد و امالک را تحویلد و پولش را نقد پرداخت یخرها را جناب امینی زمین

 به جاسب خواهند آمد ،درس بخوانندتا فروختم را که ملک ها هروزی همین بچّ گفت:جناب محبوبی 

 اامّ ،آقا خریداسعبّ ،ه ملک فروخته بودطور هم گردید. بیش از آنچها را خواهند خرید. همینو زمین

گردید.  تربیش، خیلی ندامینی که از بچگی هم همسایه بودنصرالله احمد محبوبی و  ۀ دوستیلاین مسأ



561 
 

پاک و  اضل و باتقوا ونصرالله امینی بسیار مرد ف :گفتو فامیل می اآقای محبوبی در جاسب به احبّ 

کرد که چه موهبتی نصیب ارباب محبوبی را می نی هم در طهران ذکر خیر آقایآقای امی فهمیده است،

چون ارباب  ،دی: به بنده ارباب نگویآقا احمد محبوبی شده است. آقای محبوبی به آقای امینی گفته بود

ه به من اند کمردم آنقدر چیزی ندیده ( گفته:ارباب حسین) که پدرش همه خدا است. تعریف کرده بود

 پس پدر او هم مردی خاکی و با طبع بلند بوده است. !گویند اربابمی

 ت و وفا کاری انجام ندادند و هرگز نگفتندهای خود جز محبّ ان جناب محبوبی با عمو و عموزادهوارث

بعد از  ،های این خانواده و افراد دیگرتات و زحمات و محبّا تمام خدمامّ .ما چه داریم یا نداریم که

 یای در جاسب که حتّ ای به ظاهر از همه چیز ساقط گردیدند و عدّهانقالب شکل دیگری گرفت. عدّه

و اوالدش  آقای محبوبی و خانم. امالک ندیک شبه صاحب همه چیز گردید ،متر زمین نداشتند 14

احمد قربانی، روحش شاد، به آقای  عالی کروگان واقع است. روزی بسیارهای بهترین امالک و در نقطه

 از بنیاد خریدیم. آقای ها راخودم و برادرم امالک محبوبی و روحانی :رضوانی با شادمانی گفته بود

مگر کار  ،محبوبی بود و او چیزی را با خود نبرد ها چندین سال بنام آقای: این ملکرضوانی گفته بود

رد! باشد تا ببینیم تو چه خواهی ک احمد قربانی ه نامبتا خیری که در ده کرده بود و حاال اشکال ندارد 

یا در آ ،تو که این امالک را خریدی به قول خودت خیلی ارزان ،احمد قربانی :ال کرده بوداز او سؤ

یا آ به بنده امانت سپرده بودند؟ ثاثیه رااین امالک و خانه و اکه حضور قاضی پرونده در اراک گفتی 

: فته بودگ ؟ قربانیاندای این گزارش غلط را دادههها فراری نیستند و عدّکه صاحبان این ملکگفتی 

، چطور خبر آیا دادگاه اراک که جاسب را اصالً ندیده است :گفته بودرضوانی  دانند!خودشان می

اطر ه خاینها ب گفتید کهخودتان حقیقت را میحت ن راخاطر رضای خدا و و جداه بهتر بود ب دارد؟،

زحماتشان را رها کردند و  خاطر حفظ جان و ناموسشان خانه و زندگی اجدادی و کلّ ه شان و بعقیده

معاد و روز  مه بهه . رضوانی گفته بود:گفتندباید همه می ،من یکی که نبودم :گفته بودقربانی رفتند. 
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ر ه :بود جواب داده ا جوابی نخواهید داشت.امّ ،کشندمو را از ماست می جاقیامت اعتقاد دارند که آن

  هم مثل آنها! من ،کاری همه کردند

زن من است و  یرویت منم. خودت و زنت که دختر عموه ب شاهد واقعی رو :آقای رضوانی گفته بود

داخل خانه ریختند، مرگ  ۀ ما وسنگ به در خان ،ی از واران جوانان را آوردندکه حتّ ددیدی ،زن برادرت

و که ت کرد،راحتی اعصاب داشت و گریه میاز ترس تا آخر عمر نا بر ما گفتند، سر خانمم شکست،

بیش از  کردیمیبودن اجتماعی و عای دوستی و آدمی تو که ادّ ۀ ما را آتش زدند،خان بدیدی در

 م،بگو هنوزم ما شما را دوست داری های عزیزمشهریبه هم و کمی فکر کن،بر دیگران به امتحان افتادی،

  سر زده بود که با ما چنین کردید؟ چه گناهی از ما

ه همه ب ت را تمام کردند ومصطفی قربانی و غیره حجّ  ها،صادقی احمد قربانی، عطاءالله ثابتی، به

 ۀدر هر صورت مانند دیگران خانواددردناک قابل بخشش خداوند نیست.  یادآور شدند که این واقعۀ

 ی بعد ازم نمود و جواب مطلوببه دادگاه و ادارات تظلّ ،آقای محبوبی هم بالخصوص دختر ارشد او

 کس وفا نکرد. طولی نکشید که این امالک و خانه و اثاث آن هم به هیچ چندین سال دریافت نکرد.

 دردناک ۀچشم از امالک و خانه و کاشانه پوشید و خیری از این واقع مد قربانی هم در اثر سکتهاح

 ندید.

اسب بعد از انقالب دیگر او را به ج .آمدمیسب جا بهها تابستانبعد از صعود آقای محبوبی،  ،شایسته

 بام عید مغز گردو و مغز بادام و تخم کدوی جاسشکست و ایّهای زیادی را میگردو و بادامراه ندادند. 

 نوش :گفتمی ،خوردکس می زد. آجیل عید او از جاسب بود و هرکرد و کمی نمک میرا برشته می

 ،: پول ندارم بخرمگفتمیو داد چه خوشمزه بود، مقداری به او می :گفتکس هم که می جانت. هر

. کسی رفتنداین حاصل زندگی ماست. تمام همسایگان و آشنایان و فامیل حتماً عید به دیدار او می امّا

خرید و رفت از مغازه گردو و بادام می، میشت، صدها درخت بادام یا زردآلو داها درخت گردوکه ده

  مغز گردو و بادام جاسب را ندارد. ۀکدام مز، ولی هیچعیبی ندارد :گفتمی
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دانست و صالح او که ها را حقیقت میدادگاه به هر طریقی گزارش جاسبی أسف این بود کهجای ت

خوب بود  ها چه شده بود؟شهریا غیرت و صفای همامّ ،سازی شودجاسب از وجود این عزیزان پاک

ل غاف ،کردندالاقل یک تلفن مییا آوردند و الاقل سالی صد عدد گردو برای صاحب این امالک می

هیچ چیز د نکردباایمان بودند که فکر میو  جاسب آنقدر بزرگوار ندگادیباختگان و ستمکه مالایناز 

نمودند. خریدند و مصرف میتاج عمومی میهم مانند تمام مایحرا گردو و بادام  در جاسب نداشتند و

 . بود، ماند ت که عشقشان مال دنیامحبّوفا و بیای بیروسیاهی بر عدّه

، همه از ندفقط قلب و جان و ایمانشان را برداشت و که همه چیزشان را در جاسب گذاشتند کسانیتمام 

از  کر کردند، همیات ففقط به مادّ  ی که همه چیز را غصب و در امانت خیانت واین عالم رفتند. آنهای

وارگان ارند. آکنم دچه کنم چه چ ۀها به کاس، به قول جاسبیها هم هستنداین عالم رفتند، اگر بعضی

، ولی جاسب با قلبی شاد از این عالم رفتند و خوشحال که در راه خدا همه چیز را از دست دادند

 باید نصفاسی را در اختیار داشتند و مدارک آنها هست که حضرت عبّ بهاییداران که امالک امانت

 :گویندمیآیا  داد؟ اس را چه خواهنددر آن دنیا جواب حضرت عبّ دادند،میبه مالک  عایدات را

م کنیآنها دعا می ما در حقّ جواب خواهند گرفت: قاضی کجا از جاسب خبر داشت؟ ؟قاضی به ما داد

ین ا ه شوند که این ارث پدر نیست وبلکه به بهشت بروند و اوالد آنها متوجّ  ،که خدا آنها را ببخشد

 ملک صاحب و وارث دارد.

تان ولی عشقش این بود که الاقل تابس ،چنین تمام اوالدشبهترین زندگی و رفاه را داشت و هم ،شایسته

های درخشان جاسب را تماشا کند، در اطراف اش بخوابد، ستارهام خانهدر شب مهتابی روی ب

اش وارد شود و خواست در خانههایش قدم بزند و یاد زحمات همسرش را گرامی بدارد. میزمین

 هایشهریخواست همل به آنها زده بود و جای دست شوهرش را ببیند. او میی که همسرش گِ رهایدیوا

مالقات کند که هرگز به او اجازه داده نشد که به زادگاهش برود.  بزرگ شده بود،مهربانش را که با آنها 

ت نشسدید. میو موش گر نصیب سوسک ،مان بودچه در خانه امالکمان را مردم خوردند و هر :گفتمی
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شمرد. حال اسم همه را می !بیوه زن است 3۵های جاسب برای : این ملکگفتکرد و میو حساب می

 یکی ده من و دیگری صد من یا یک اطاق خشت و گلی دارد. 

هر شکل درخت و قنات  اند.آنها همه در خاک جاسب خفته این عزیزان به عالم ملکوت رفتند و اجداد

پدری  :فتندگو دختر و پسرهای باوفایش می هایشان نقش بسته است. شایستهها در قلبو خانه و انسان

 مکک بهاییبضاعتان مسلمان و ز درآمد اموالش به مستمندان و بیاکه ت کرده است که خودش وصیّ 

ه کهایی ه دانه گردو و بادام را به مسلمانآیا غاصبین اموال ما دَ ،کنید و ما دستورش را اجرا کردیم

سر این  :ر ما به وارثان این امالک این استتذکّکه  دهند؟ خدا عالم استزن یا بیچاره هستند، میبیوه

کی عایدات یالاقل خمس و زکات آن را به مستمندان و فقرا بدهید و  ،نکنیددعوا دیگر امالک با یک

ه به الل شاء ان ،ما وفا نکرداین امالک به  ۀ پدر ما برآورده شود،را به آنها بدهید که خواست دو درخت

 ،کنیما هم میشما دع در حقّ کنیم نه توهین و نه گالیه،رین میاطمینان داشته باشید ما نه نف شما وفا کند،

ای فرموده است وجدان یگانه محکمه ،المعلیه السّ ،حضرت علی که خاطر داشته باشیده ولی همیشه ب

ید د، بگویه مستمندی بدهیی و بادامی را بگرفتید گردوی است که احتیاج به قاضی ندارد، اگر تصمیم

هستیم و هم پدر و مادرمان از شما، هم ما راضی  ،است ارباب آقا احمد محبوبی و شایسته این خیرات

شهری و دوست مان خیر و صالح و خوشبختی اهل عالم است و شما که با ما هم خون و همما هدف

د و بس، به مانال دنیا است و فقط خوبی میکه مال دنیال م کنیدوجه بهتر است به این نکات ت بودید،

 آخرت باید بود.  ۀحیات دل نباید بست و فکر توش این چند روزۀ

های بسیاری هستند که الت نباید نگاه کرد. در جاسب آدمهمه را به یک حکه گویم از صدق دل می

د ها رنج و عذاب کشیدنی آنها نیست و از این مصیبتندگانای حرام در زاند و لقمهت نکردهموری را اذیّ

 شد. هنوز مردمانی دری نرسید و شاید برچسبی به آنها زده میولی صدایشان به جای ،دو گریه کردن

این  :گویندبا آه می ،گذرندمی بهاییهای ۀ خرابه و زمینخان یجاسب بسیارند که موقعی که از جلو

اگر  اند کهها فکرش را نکرده. شاید هرگز جاسبیو زن خوبی بودند ق به فالنی است و چه مردمتعلّ
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صاحب که  دانستندنمی ،اندها را خریدهان و خانهبهاییها و غیره امالک قینرا ها،ها، قمیدلیجانی

ض اآلن زمانه عو اند از اینها دل بکنند و بروند؟هو چرا توانست چه کسی بودهاین خانه و ملک اصلی 

د و کننان مراجعه و جستجو و تحقیق میاند، به خردشدم تحصیل کرده و آگاه و بینا شدهو مر شده

ه کنند کنظیر در همان کروگان برای آنها تشریح می، افراد صالح و مؤمن و بیدر جواب پرسند.می

 ندورخافسوس نمی هاا چه کسانی بودند. آیا خریداران از افکار ناقص بعضیهخانه صاحب اصلی آن

 دنیا آورد؟ ه ه بتوان نماز خواند و بچّیا ملک غصبی می هکه چرا چنین شده است؟ مگر در خان

ن ای از ایخواهد در گوشهکس می چون جاسب بهشت گم شده است و هر ،خریداران گناهی ندارند

که را  سانیک ، آیا سزاوار بودهر نمایدق و تفکّاگر کسی کمی تعمّ بهشت مکانی و باغی داشته باشد.

آیا  و د؟ننداده، با زور از بهشت بیرون و پراکنده کپرورش ه دنیا آورده و خداوند آنها را در آن بهشت ب

شان ین بهشت را که مال آنها نبوده و خدا نصیبای از اگوشه ،شناختندکه جاسب را نمی کسانیروا بوده 

، فقط افسوس از این گناهی ندارند اند به آنها بفروشند؟ خریدارانو در بهشت دیگری بوده نکرده

و همه به جاسب  ندسته دنیا ۀقارّ  ۵جاسبی در ایران و  بهاییخورند. بیش از چندین هزار عدالتی میبی

ن دانند. راجع به ایم جاسب را شریف و بزرگ میاس ،اندی که جاسب را ندیدهی آنهایحتّ  .اندوابسته

 توان نوشت. مسأله مثنوی بزرگی می

یک از ما بدبین و بدخواه نیستیم، برای شما دعا های عزیز و مهربان بدانید هیچشهریهمی احال 

 رشده گذشتیم، روزی اگر هشما را دوست داریم و حال که ما از سهم خود از این بهشت گم کنیم،می

، وشیمنای آب بهای بهشت جرعهنماییم و یاد گذشتگان کنیم و از قنات کدام خواستیم شما را زیارت

 جاسب توریستی است زیرا ،آیندمی ی از کشورهای دیگرهزاران نفر از هر شهر و دیار حتّ مانع نشوید.

د و چند عکس نبیند و مینآیمی به توریست بگوید کجایی هستی و دین تو چیست؟ تواندو کسی نمی

 د. نبرت مید و از طبیعت زیبای جاسب لذّ نمیگیر
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سند اموال از ترای که میعدّه ند،آمدبه جاسب  یروز، یکداخل ایرانیا از خارج و  ان،بهایی اگر از ما

منصفانه به  ا به خداتو ر نند که باز دو مرتبه اینها آمدند،کآنها پس گرفته شود، ممکن است وادینا بلند 

نواز مهمان خواهد، قدری به خود آیید و قدری مهربان و: نترسید، کسی از شما چیزی نمییدآنها بگوی

 کس به ما ظلم و ستم کرد هر زاری به شما کردیم که حاال بکنیم؟ما یک عمر در جاسب چه آ باشید،

 او را بخشیدیم.

هرگز  بهایی ، در انتقام نیست.تی که در عفو و بخشش استلذّ ، فرموده:المعلیه السّ ،حضرت علی

ود را به های خی دستحتّ ان بهاییکه د باشیکند. اطمینان داشته گیرد و فکرش را هم نمیم نمیانتقا

دایا خ :گویندکنند و میسوی هیچ درختی دراز نخواهند کرد. فقط دست را به سوی آسمان بلند می

ند، اشتپندها دو قرن پیش جاسب را بهشت میبهایینمردیم و وطن و زادگاه خود و نیاکان را دیدیم. 

آبادی همه ماهرند و  8های خود قرار داده بود. جاسبیگی زند ۀلوحکه علم و ادب و سواد را سرایی ج

 ولی کروگان جزء پیشگامان است. ،اندقهمه در هر کار موفّ همه باهوشند،

 ند. همه عاشق علم و سواد شدند.به دهات دیگر رسیدبعد و  ندداران از کروگان شروع شدلین سواداوّ

 رضا کسب فیضآقای فردوسی و خانمش و آقا غالم افاطمه،ای در محضر اساتیدی مانند ملّوقتی عدّه

صاحب کماالت شدند و به جهان و  ، به آن اکتفا نکردند، وارد شهرها شدند، درس خواندند،نمودند

 ۀعدّ نداشت و جز شاهزادگان و درباریان و علما کسی علمیجاسب خدمت کردند. در زمان قاجار 

دنبال  ری دیگهانی یافت و امثال آقا احمد و خیلیافزوولی به تدریج فرهنگ عالم  ،کمی سواد داشتند

 علم رفتند. 

اگر یکی  ؟سواد چی هستخدا بابایت را بیامرزد  :گفتندمی ،کردسواد میاز در قدیم اگر کسی صحبت 

گاه کندکه د شهم پیدا می به  مکه زمانی معلّآورند ثل میم .کردنداو را مسخره می ،مردم را با سواد و آ

 الف و ر تشکیل حرف م بنویسید مار، مار از سه  گفت:د و به شاگردان میداها حروف را یاد میهبچّ

د و یشکفکری بلند شد و شکل مار را نظر بیادِ کوتهشیّ م این کلمه مار را نوشت،شده است. وقتی معلّ
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 :گفتم معلّ تو!جواب دادند: مار گوید؟ ساده لوحان م میکه معلّاین مار درست است یا این گفت:

. مردم را بیدار کردن خیلی سخت آن شکل مار است و این اسم مارنزدیک بفهمید که  ۀامیدوارم در آیند

رو و ه، همیشه زیردست و دنبالیابی و اگر در جهل بمانیاگر علم پیدا کنی همه چیز را میبدانند بود که 

 گوش دیگران خواهی بود. هبغالم حلقه

جوانان ین بسوادی در اکثراً باسوادند و کمتر بی ، جاسب هم ترقی نموده است.قی کردهاآلن که دنیا ترّ 

ند تلویزیون و موبایل و تلفن دار ولی رادیو دارند، ،سوادندای هنوز هم خیلی کمه عدّهشود. البتّپیدا می

اهل ایران  روز امیدواریم کلّ ه ب و روزاند. افکار عوض شده از جاسب در تماسو با دنیای خارج 

های الهی است که حتماً ایران سرور و چراغ پرفروز ۀ آفاق گردند. این جزء وعدهباالخص جاسب شهر

 جهان خواهد بود. 

ها ها محاصره کرده، دهشاید همه ندانند در سطح دنیا از همین جاسب کوچک که اطراف آن را کوه

و عالم و پرفسور و فیلسوف و دکتر اجر ها کارشناس و چندین تها پزشک، دهرتبه، دهمهندس عالی

اهل جاسب هستیم. همین اوالد محبوبی  :گویندشود، میوقتی از اصالت آنها سؤال می برخاسته است.

اند کرده یترقّ  لیو ،دارند ها است،اتیکه شبیه محلّرا جاسبی  ۀلهج ،همه تحصیالتو امثال آنها با این

 اند.اصالت خود را حفظ نموده و

ا از و سخنان او راست ولی چون دیدگاه آقای محبوبی  ،آیند نباشدعزیزان این مطالب زیر شاید خوش

روی  مانند نقشی است که ،که حرفی را که در کودکی و نوجوانی شنیدیدیگر دوستانش شنیدم و این

به  یددپردازم. اگر نپسنپاک نشده است، به ذکر مختصری می ، از حافظهحجر یا سنگ کنده باشند

 ید.مقدار را ببخشید و عفو بفرمایبزرگواری خودتان این حقیر بی

جناب  ۀمحبوب امرالله در جواب عریض حضرت ولیّ ،میالدی 1122مطابق  ،هجری قمری 13۱1در سال 

 حال نفوس مخلصی که سبقت وه ب خوشا فرمایند:ابوالقاسم فردوسی و خانمش در قسمتی اشاره می

را بیان  ،علیه بهاءالله ،وهبت فائز و نائل شوند. جناب آقا احمد تازه تصدیقپیشی جویند و بدین م
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و به  شمرید امر تبلیغ را مهمّ فرمایند:. میهمواره در خاطرند و نظر عنایت شامل اشتیاق وافر نمایید.

 ت شدید مبذول دارید.هدایت غافالن همّ 

 ولیّ  حضرت چنین مورد لطف و عنایت ،احمد محبوبی در هشتاد و پنج سال پیش ، جناببلی عزیزان

ر بوده و دنیای بهت ایجاد فرهنگ نوین، احکام نوین، افکار نوینفکر در همیشه  محبوب امرالله بود. او

 است.

شور و مشورت در  د و با افکار عالی در جمع محفلبوبی در جوانی عضو محفل روحانی شآقای مح

گ م است که اطفال ما باید عالم و آگاه و از فرهنو تعلّ که یکی از تعالیم اجباری ما تعلیم چنین گفت

 ۀوظیف ،ندنولند که اگر والدینی در مورد تعلیم اوالد کوتاهی کبرخوردار باشند، وقتی محافل مسؤتمیزی 

ای ی که اشرف مخلوقات است، عدّهانسان بینیمد و زیر پوشش بگیرد، ما میمحفل است او را یاری کن

ه جاسب باید فکری کنیم ک انان هم رهرو بزرگان هستند،برند و کودکان و جوار میبه ک کلمات ناشایست

یم از امشب از همین محفل که نه نفر هستیم و همه زن ی به دیگر دهات هم اثر کند، بیایالگو شود و حتّ 

ل پدر و فی طمربّ  :اندغ کنیم که حضرت عبدالبهاء فرمودهابال ااحبّ ۀشروع کنیم و به هم ،ه داریمو بچّ

د که این فرهنگ را از فردا شروع در آن جمع عنوان ش تربیت نباشد بهتر است.ۀ بیبچّمادر است و 

، ما نه رگ مقبول افتاد فبها و ها هم که گوش شنوایی دارند، بگوییم، اگرشهریکنیم و به دوستان و هم

 مان را اجرا کردیم.وظیفه

 جایی که پوزش خواستم، این مطالب است:( )آن

زن را واستند خهر کجا می «.هصبیّ» :گفتندمیو به دختر  «ضعیفه» :گفتندمیکه به زن همیشه ل ایناوّ

الله مهاجر به آقا. ذبیحاسه است و این پسرم عبّایشان ضعیفه است و او صبیّ :ندگفتنمی ،فی کنندمعرّ 

ردند. گرفتن ک و همه شروع به یاد ، کبری، فاطمهخان، شریفهاللهخان، لطفگفت: امراللهش میاوالد

ه، آنها را الله یا سیفاسدالل :یمکه تنها بگویاست که به فرزندانمان به جای این تربسیار شیرین

 «آهای» :گفتندهایشان میای به خانمخان خطاب کنیم. یک عدهّاللهیا سیفخان جان، اسداللهاسدالله
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و  فتن بهترگ« جانخانم». آنها یاد گرفتند که عبداللهمصطفی یا مادرالله، مادر: مادر فتحگفتندیا می

هم  تقریباً جا افتاد و کسی جاسب در بین کلّتا باعث وحدت است. این مطالب چند سال طول کشید 

 بماند.خواست در جهل نمی

ر و یا خهبا گاو و گوساله و خر و کرّ  ،ندشدکه اهالی از خواب صبح که بیدار می بوداین مطلب دیگر 

ه فادند و استدبرت میهمه لذّات آن ایناز شیر گاو و مشتقّ ند،گشترو میهاالغ و میش و بز و سگ روب

ند، کوفتخرمن میند و فترگند و از او سواری میکردهمه بارکشی میند و از االغ اینفروختکردند و میمی

 ترین اشتباهیوقتی کوچک ،گرفتندمیرا که پدران و مادران با چه آرزویی از خدا هدیه ای هبچّامّا 

 :گفتندمی شد، به اوه نمیاگر کسی حرفی را متوجّ ؟فهمیه االغ، گوساله نمیکرّ :گفتندمی کرد به اومی

: دزدنداد، داد مییا دیر جواب میو شنید یزدند نماگر کسی را صدا می .تخم خر است تقصیر ندارد

 :گفتندآمد، میکرد یا از او خوشش نمینمیاگر کسی باب میل بزرگی رفتار  آهای حیوون با تو بودم.

 ،نشینولو دل ،خواندباغی آواز میآواز بود و در ده در کوچهالنی مثل گاو است. اگر جوانی خوشببین ف

ود که زن دنبال این ب ،کند. اگر جوانی پر جنب و جوش بودل خر عرعر میببین فالنی را مث :گفتندمی

د( نمل و مست شده است )مل گوساله نر را می گفت ،دهدخر دهانش بوی شیر میگفتند نَرّهمی ،بگیرد

کرا دخترش  خواستدر قدیم اگر مادری می یا : تگفمی ،سرزنش کند وزه آب را دیر رسانده،که مثالً 

ا اگر کسی عصبانی ی ؟ قطامه عایشه! چقدر این حرفها رکیک بود.خره کدام گوری بودیسرهدخترۀ 

شان قهخواستند عالگیرد. اگر میآدم را گاز می ۀماند و پاچفالنی عین سگ می :گفتندخسته بود، می

: گفتندمی ،رو بودگر کسی مظلوم و ساکت و نجیب و کما : کرّه بز.گفتندمی ،را به کودکی نشان دهند

اگر االغی  کند.میش فین فین می: مثل پیرگفتندمی ،ماند. اگر کسی سرماخورده بودحیوونی مثل برّه می

راه برود، حال  رودصاحب شده جونش در می: بیگفتندرفت، میبارش سنگین بود و یواش راه می

 داد،جواب کسی را فوری می اگر کسی ی داده بود فالنی بارش را بیاورد!انخر، خر را مجّ شاید صاحبِ 

 «شهُ»: فالنی عین خری است که تا بگویی گفتندمی ،کردقشنگ به سخنان طرف گوش میو ایستاد می
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ورده زمین خ ناهال به :گفتنده بلند میبه بچّ  جلو دیگران ،شدندعصبانی میکه ه ایستد. از دست بچّمی

شد، داد که دروغ پدر و مادر آشکار میجواب میالی را موقع سؤای بیهتمرگ. اگر بچّسر خورده ب

که نآجای ه پدر ب ،داددیر جواب پدر را میکه اق تو گلویت. اوالدی خون بگیر، حنّ: خفهگفتندمی

کدام گوری  :ندگفتآمد، به او میه که دیر میاالغ نفهم با تو بودم. بچّ ۀگوسال :گفتبلندتر بگوید، می

 دی؟ م رفته بوبودی؟ کدام جهنّ

 الله مهاجر، رضوانی،این مسائل در قدیم بسیار بود که عزیزانی مانند محبوبی، روحانی، حبیباز 

جای  جای این الفاظ زشت و بهه ب ی تصمیم گرفتندهای دیگر چه مسلمان و چه بهایاسماعیلی و خیلی

پسر گلم،  : پسرم،آنها بگویندقطامه بگویند، به و های گل را گاو و گوساله و خر و بز و میش هکه بچّاین

ند. به نر کزحمت یک لیوان آب به بنده بده و بعد از او تشکّآقا، آقامحمّدرضا، زهرا بیآقا، علیحسین

گویند، ت بقوّ ه همه صبح به خیر، سالم یا الله ابهی بگویند، یاد دادند به همه خدایاد دادند بهم ها هبچّ

 شان باید دعا کرد نه فحشن و هر جوان احترام باید گذاشت و در حقّیاد دادند که به هر پیرمرد و پیر ز

چه مرگت است، یاد  :دنبگویبه او به جای اینکه  ،زدوقتی اوالدی صدای والدین می .داد و ناسزا

 پسرم یا دختر گلم.  ،جانم :بگویندکه گرفتند 

و داغون است دار ۀ خطانفرهنگ مانند خ و رشد نکرده است.هیچ فرهنگی خود به خود عمل نیامده 

ها اشی شود. همه دست در دست هم فرهنگی را ساختند که اآلن تمام جاسبیکاری و نقّکه باید بتونه

ه اوالد ککم فهمیدند یری در کار نیست. والدین قدیم کماز نظر ادب معروفند و هیچ حرف زشتی یا تحق

برای ای پدران و مادران آموختند که آئینه ت.ادب نعمت و افتخار اسعزیز و پشت و پناه است، اوالد با

ادری، عین زبان م گیرد،میخوب بگویند، خوب یاد  گیرد،یاد می اوالد ،حرف زشت بزنند اوالد هستند،

 های باهوش فهمیدند که ادب،جاسبیه فارس است. ه ترک است، فارس باشد بچّمادر ترک باشد بچّ

که  ه حال اوالدیب بهترین ارث است از برای اوالد. خوشا تمحبّ و دوستی ت کالم، تربیت، علم،عفّ

 ها را در ظرف زباله بریزد.و بدیبیاموزد را ها خوبی
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ش معذورم، اوالد زیاد داشت و نامبردن دوستی داشتم که از  :گفتمی ،روحش شاد ،جناب محبوبی

فتاری و بداخالقی و بدربا دختر ا یکی از دامادهاامّا  ،ها چه دختر و چه پسر را خوب تربیت کرده بودهبچّ

زدند. بعضی از مردها از ارزش زن غافل بودند و با زنجیر یا چوب آنها را میدر قدیم فانه متأسّ کرده بود.

ادش کند. دامشگردسوز زود می ۀت و نوازش دارد و قلب او مانند شیشزن ظریف است و احتیاج به محبّ 

ک ات. دختر مجبوراً خانه را ترۀ پدر فالن فالن شدهبرو خانگم شو  :و گفته بود دخترش را کتک زده

به  ،شنودکند. پدر بدون کم و زیاد همه را که میآید و ماوقع را تعریف میکند و به منزل پدر میمی

 :گویدش میبه دختر .باال و سرپایینی داردسر همانند جادّ ،زندگی تلخی و شیرینی دارد :گویددخترش می

ح که گیرد، من از صبخودی میهای بی، بهانهبابا گوید:دختر میراستش را بگو.  ؟بودی کار کردهه چ

رج هم  ۵بردم و چاشت سر زمین بعد برایش به همه صبحانه دادم،  گاو را دوشیدم، بزها را دوشیدم و

صبح  که از ناهارم حاضر بود، از راه رسید، بنای بداخالقی را گذاشتچای را آماده کردم و  قالی بافتم،

گرفت و شروع به فحش دادن خودی بی ۀبهان کردی که در خانه را جارو نکردی؟تا حال چه غلطی می

فت او گا امّ ،ماهمن چه گناهی کردکه گویند پیش خودشان میو فهمند ها میبه او گفتم همسایه کرد،

ده شبر بدنم نواخت و بدنم مانند مور سیاه  لفظ بد، زنجیرکنند و شروع کرد با غلط می هاهمسایه که

ی جاست که یک پدر عاقل چه تصمیمشود. اینهمه چیز درست می ،تا شب صبر کن :گویداست. پدر می

رفت و با کتک و فحش باعث فوری به سراغ داماد می ،نادان و احساساتی بوداو اگر  گیرد،می

ن : زگویدمیو  کندمیو سالم علیک  آیدمیاماد که شد برادر بزرگ دگردید. غروب خرابی میخانه

 ،ر ممنونبسیا ،ت کردیمحبّ :گویدکند و به او میی میشو برویم. پدر دختر از او پذیرای بلند ،داداش

رود و داماد چند کالمی با او صحبت دارم. برادر او می ،بیاید نزد منخودش ولی به برادرت بگو 

گیرد و ین میپایرا  شود و سرعمو. از در وارد می :گویندرزن میها به پدآید. جاسبیزن میکتک

خواهم یم :گویدمی او .بنشین :گویدشود و به داماد میجلو پایش بلند می : عمو سالم. پدرزنگویدمی

: به کندروی. دختر زیر لب به پدر زمزمه میمی ،خستگی در کن ،ی بخور: چایگویدزن میبروم. پدر
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با. ، خیلی ممنون بادستت درد نکند بابا :گویدتوی دلش می کند ودامادش پذیرایی میجای دعوا از 

اد و ۀ شتو داماد منی و این دختر من است و شما وصلت کردید تا خان  ،پسرم :گویدعاقل میاین پدر 

را شیرین  یزندگ کنید،ید و زود قضاوت میگیرولی زود تصمیم می ،هر دو خوبید گرمی داشته باشید،

را وص همسر آدم بالخص ،ینی نگفته باید کسی را کتک زد، هیچ دینی و آیپسرم به کام خود تلخ نکنید،

ین ا الیمات ببخشید و صبوری پیشه کنید،دیگر را در نامهم تر است،که از همه کس به انسان نزدیک

دان ب چوب و زنجیر،با ات خارج شود و نه سفید آمده و با کفن باید از خانهزن عقد توست با لباس 

، زن شل خواهی اگر پایش را بشکنی ی داشت،دست خواه، زن بیی دست زنت را بشکنیاگر حتّ

 ، زن الل خواهی داشت،یاگر زبانش را ببرّ ش را کور کنی، زن کور خواهی داشت،اگر چشم داشت،

: گویدشود و میشیوا شرمنده میرفتار کنید. داماد از این سخنان با هم بیا از اآلن تصمیم بگیر با مهربانی 

م مهربان ه کنید و با دارید بین خود حلّکه ای هر مسألهو  : بلند شوگویدپدر به دختر می حاال چه کنم؟

باشید و فکر تعلیم و تربیت آینده باشید. هر دو با شادی رفتند و یک عمر زندگی کردند و کسی دیگر 

 یل اجتماع دادند.صدایشان را نشنید و چندین اوالد خوب تحو

و هر دو  یگرداکبر اسماعیلی بسیار رفیق و شفیق و محرم راز و مشاور یکآقای محبوبی با مشهدی علی

های قمی بیابان جاسب را به چوپانخواستند میحاد اهل آبادی بودند. وقتی اهالی فکری و اتّباعث هم

 هاییبکس روی حرف این دو عزیز که یکی ل بود. هیچنظر این دو نفر شرط اوّ ،یا نراقی اجاره بدهند

نوشت و زد. قراردادها را جناب محبوبی میبود، حرف نمی یخوب و دیگری مسلمان صالح و خوب

 ۀبقیّ بعد بعد حاجی اسماعیل برادرش و  اکبر بود،از مشهدی علیمین امضاء دوّ کرد وامضاء می

ه دیّمحمّ هایبهایین. کتیرای بیابان را همیشه کدخدای کروگا ۀکشاورزان و مالکان اهل آبادی به اضاف

ها دادند که نفع آبادی در کار باشد. اگر قناتکردند و به آنها منصفانه میآمدند و اجاره میاصفهان می

 .نظر این عزیزان شرط بود ،کردندروبی میرا الیه
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اهل آبادی به خبرگی و درستی و صداقت و عاقلی و  ۀشما را هم :داکبر سؤال شروزی از مشهدی علی

: با او جواب دادکنی؟ فت و آمد میهمه با ارباب آقا احمد قاطی شدی و رچرا این ،ایمان قبول دارند

آقا احمد محبوبی ، داری دوست مشکل استولی نگه ،توان دوست گرفتخانه مییک چای در قهوه

، او هم پرستمدوست و باوفاست، خدایی را که من میسان، عالم، عاقل، صالح، انمردی خداپرست

د )ص( و حضرت علی و امام حسین شهید اسالم و حضرت محمّپیغمبران و ی که از پرستد، چیزهایمی

هدف او و بنده اوالد  رسد،ن آزار این مرد به موری نمیدر ضم لع است،کمتر کسی مطّ  ،دانداو می

ا احمد آق دوست بودن با ها است،ۀ خوب جاسبیت کردن و آیندمحبّ  هاشهریبه هم ،خوب تربیت کردن

گز هر ،ت ببریداو لذّبا نشینی شب از بیانات و سخنان شیوای او و هم 2شما اگر  افتخاری عظیم است،

او اگر با سوادش و فهم کمالش  احمد بسیار باالتر از اینها است، جای ارباب آقا او را رها نخواهید کرد،

 گفت: !ترسیم شما را از راه به در کندمی :گفتنداکبر به مشهدی علیشود. اشد رئیس اداره میطهران ب

ک خدا ی ،ای داشته باشیمکینهاگر قلب پاک و صاف و بی ؟، هدف او و هدف ما یکی است،یعنی چه

 ر کلّ ولی د ،ها جدا شدهمان یکی، قدری شاخهمان یکی و ساقهداریم و او هم یک خدا دارد، ریشه

 میوه یکی است. 

 یتیم الله رضوانیبرادر و شمسی اکبر بیدی علمشه :گفتندهمه می احمد محبوبی صعود نمود، وقتی

این  ،ت بودند. اگر وجدان بیداری باشدهای خوب و خادم ملّ شد. خدا هر سه را رحمت کند که انسان

ک کمطوری  ،کس توانستند عزیزان هرگز دلی را نشکستند و جز خدمت کاری انجام ندادند. به هر

همه  .ت داشتو سعادت و سالمتی مردم برایشان اهمیّ  کس نفهمد. آبروی و معنوی کردند که هیچمادّ

 ترتر، باگذشتتر، خادمی از پدران مهرباندانستند. اوالد چنین اشخاصی حتّ خود می ۀرا عضو خانواد

های بهتری برخوردارند. روح این عزیزان تمالی دارند و از سواد و موقعیّ  ۀه و بنیزیرا همه قوّ  هستند،

رود و خورشید کنار میباالخره کینه و دشمنی  واهد شد. ابر تیرۀدلی در جاسب خباعث وحدت و هم
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ارباب آقا احمد به جوانان یاد داده  کهاست ری اشعاین ات و برادری جایگزین خواهد شد. نورانی محبّ

 بود:

 باید نگاهش داشتن ،دــگر بشکن، نشکند         ایستوستی با مردم دانا چو زرّین کاسهد

 ه دور انداختنبـاید ب ،گـر نشکند ،بشکند         ایستدوستی بـا آدم نـادان سفالین کاسه

* 

 پـریشـان حـالــی و درمــــاندگیدر          دوسـت آنسـت کـه گـیرد دسـت دوست

مقدار را با بزرگی نام و بیگم ۀی و جمالت ناقص این نویسندهای امالیسوادی و غلطامید است بی

هم به کار  دیگران دارید، بنویسید تا بهایی را که از مسلمان وخوبی  ۀگونه خاطر هر خود عفو بفرمایید.

 ادت نمایند. دلی عدوستی و همنوعخیر و انسانی و هم

ارها ع خدمت کنند. بنودانند که چطور به همایمان به خدا، ولی نمی خیلی افراد هستند با قلب پاک و

ر ام که قدرت خرید دارند و فریزرشان پآن را بین اقوولی  ،شودگوسفند قربانی کشته می دیده شده که

د که در نزدیکی آنها شای در صورتی ،کنندو حساب بانکی آنها پر است، تقسیم می از گوشت و مرغ

قرا به ف ،ستگر امکانی هاتواند بخرد. حیف است، ت که ماه به ماه صد گرم گوشت نمیکسی هس

 دست راستتان از دست چپ خبردار نگردد.  کهانفاق کنیدطوری 

 14را به ن آدو هزار عدد  هزار گردو دارید. 26 که فکر کنید ،هزار گردو دارید 34 ،های گلمای جاسبی

خداوند ناظر اعمال و رفتار و  اید.شود، یعنی ده خانواده را شاد کردهمیگردو  244نفر بدهید، نفری 

دهد. قلب فقرا مهربان دوست برکت میهای انسانافعال ما است. خداوند همیشه به زندگانی انسان

ر هر انسانی وجود ت داحمین است و این صفمحبوب خداوند هستند. خداوند ارحم الرّ  است و آنها

ک زیم، بلکه اشنریغم پرست نباشیم. اشک چیزی را برای خود نخواهیم و مرده هر ،یمدارد. به خود آی

  .میکندلی را شاد می شوق بریزیم اگر
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همه  ها را شاد نکنیم؟، چرا دلبلوز یا شلوار خرید ۵4شود می ،وقتی با پول یک عدد گوسفند نذری

ان به و به قولی دستم اوند مالی و ثروتی به ما دادههستیم. اگر خد افراد آبروداراهد فقر و بدبختی ش

باید فکر  ،در هر صورت ۀ زحمات و خرد در زندگی،ثمر بوده چه مانرسد، حال چه روزیمان میجیب

  1راه ما است. ۀرویم و فقط کارهای خیر بدرقکنیم لخت به دنیا آمدیم و لخت از دنیا می

 و جان عزیزان دل 

و عامل بود و  مبارک که جناب محبوبی خوانده کران امر جمالای بود از دریای بیالب فوق قطرهمط

ه های درخشانی دارند کنین ستارهها چکه عامل باشند. واقعاً جاسبی ت کردوصیّ ا نیزبه اوالد و احبّ

 مبارک و خداوند مهربان شان، جمالکنند که جز خودچنان کمک و مساعدت مینوعان اند. به همعامل

الهی  ایحال احبّه ب به خاطر رضای الهی است. خوشا ،کندکس خدمتی می ندارد و واقعاً هرخبر کسی 

 نوع هستند.فکر همدر مؤمنین ادیان دیگر که  ۀو هم

، اس محبوبیعبّ علم و معرفت و آگاهی بودند. اوالد ارجمند جناب محبوبی هر کدام دریای ،در ضمن

ان شاء الله بنده را  ،های گل محبوبیو طاهره و نوه ، اعظمکیوان، اشرفکوروش، شاهرخ،  کیومرث،

علی ینتقی و همسرش و حسروح پر فتوح پدر و مادرتان و آقااین دیدگاه و برداشت بنده بود.  ببخشند.

 جاسب است ،عالم ۀری بود که هماین یادآوری و تذکّ .قی و همه و همهنظیر آقاتبی شاد و اوالد ،عزیز

خلق جهان است که مهربان باشند و عامل به احکام الهی. به امید روزی  ۀو هدف حضرت بهاءالله هم

نین خواهد چاجرا شود این زمین نباشد. اگر تعالیم حقّ ۀکه هرگز فقیری و مستمند و محتاجی در روی کر

 شد.

 

                                                           
ه غنیا را از نالۀ سحرگاهی فقرا اخبار کنید کای پسران تراب، ا»فرمایند: . حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه می1

نصیب مانند. الکرَمُ و الجُودُ مِن ِخصالی فََهنیئاً ِلَمن تَزَیّنَ مبادا از غفلت به هالکت افتند و از سدرۀ دولت بی
 ای اغنیای ارض، فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید»فرمایند: و نیز می« بِخِصالی

 «.و به راحت نفس خود تمام نپردازید
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 نامۀ جناب محبوبیمتن وصیّت

 

 هو االبهی االبهی

22/2/1338  

 :، قد فرض کتاب الوصیّةجانب که طبق احکام کتاب مستطاب اقدست اینصورت وصیّ

دحسین فرزند مرحوم محمّ ،صادره از کروگان جاسب ،14 ۀشمار ۀنامشناس ،احمد محبوبی ،جانب( این1

ت خدا و مبشریّت حضرت اعلی و مظهریّت و اقرار به وحدانیّ بهاییق به دیانت شخصاً مصدّ  ،کروگانی

 .، ارواحنا لِتراب رمسه االطهر الفداءامرالله جمال اقدس ابهی و والیت حضرت عبدالبهاء و حضرت ولیّ 

 .هاییباحکام و دستورات کتاب مستطاب اقدس و الواحات و دستورات دیانت  ۀ( مطیع و منقاد کلی2ّ

از و قبر و فوت و نمام ر و مخارجات و تمام تشریفات ایّ( مراسم فوت و تغسیل و تکفین و محفل تذک3ّ

 عمل شود. بهاییطبق دستور دیانت  ،صندوق

 مهاجرت ملّی ۀهفتصد و پنجاه تومان بشود و دویست و پنجاه تومان آن برای لجن ،( مخارجات عزا۱

مرکزی داده شود. مبلغ دویست تومان آن تحت نظر محفل روحانی کروگان جاسب به فقراء و مستمندان 

 داده شود. بهاییر و چه غی بهاییکروگان چه 

 آقا تقی محبوبی و ،اموال و امالک را دادم به دو نفر فرزند ارشد اکبر خود ۀ( تمام اختیارات کلی۵ّ

 ،محبوبی ، شایستهآقای محبوبی که در تمام امورات شور و مشورت صحیح نموده و با نظارت عیالماسعبّ

 تمام کارها را عمل کنند.

خارج تحصیل اطفال فقرای کروگان به دبستان شمس داده شود و ( و سالی چهارصد ریال برای م۱

 ام باالی کروگان داده شود.ی حمّصد و پنجاه ریال برای روشنایسالی یک

 حرّمه در کروگان تشکیل داده شود:محفل عمومی در لیالی م 1( و هر سال 8

  د حضرت عبدالبهاء بعثت حضرت اعلی و تولّ ۀلیل -1
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 ل محرّماوّ لیلۀ -2

 ل عید سعید رضواناوّ ۀلیل -3

 نهم عید سعید رضوان ۀلیل -4

 هفتادم ۀلیل -1

 ششم قوس -8

 شعبان 26 ۀلیل -8

 س امراللهمقدّ  صعود حضرت ولیّ ۀلیل -6

 ی و صیامل فروردین عید ملّ اوّیلۀ ل -1

 .ر گرفته شود در هر سالییک محفل تذکّ ،احمد محبوبی ،جانبفوت این ۀو لیل -

 .ر گرفته شودوالد محفل تذکّ ، برای فوت مرحومماهپنجم بهمن ۀدر لیلو هر سالی  -

  .ر برای مرحومه والده تشکیل شودیک محفل تذکّ ،اسفندماه 1 ۀو هر سالی در لیل -

دالشهداء مطابق حضرت سیّ ۀنامو هر سالی در روز عاشورا محفل عمومی تشکیل بدهند و زیارت -

  .دستور حضرت بهاءالله تالوت گردد

سه دانگ از شش دانگ زمین هفت عشری قربان شده را با نصف از درخت  ،و در برابر این مخارجات

جوز کبیر واقع در زمین در پشت باغ نبات را وقف نمودم تا ابد برای همین کار که درآمد زمین و درخت 

نگ باشد هم دانعمتی را که شش ۀرسانند و سه عشر نیم از سه منرا به مصرف مجالس و محافل می

 ق به دو نفر فرزند اکبر بودمتعلّ ،اگر مازاد بوده ،وقف نمودم برای باقی امور مخارجات که ذکر شده

خودشان بدهند زمین نعمتی را دادم. اگر بخواهند بفروشند از منافع پولش مصرف کنند. زمین قربان تا 

 ابد وقف آن است.

به حال خود باقی باشد  ،از یک ریال الی زیادتر ،جار( و آنچه را من دارم از آب و ملک و خانه و اش6

باشد و از درآمد دارایی مخارج کنند  12تا اوالد کبیر تحصیل نمایند که حداقل تحصیل آنها دیپلم کامل 
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د که همه کبیر شدنپس از آن ،کمک به دیگری بدهند تا اوالد آخری ،و هر یک از تحصیل خارج شدند

ام عروسی ه در ایّبقیّ ،انده تقسیم کنند و چون سه نفر از اوالدم کنار رفتهآن وقت با بقیّ  ،و تحصیل کردند

ارت باشند و تحت شور و نظاالختیارم میا نظر دو فرزند که ولّی و وصّی و تامکمکی به آنها داده شود ب

 ،ی کنار رفتندمحفل روحانی کروگان عمل کنند و اگر خدا نخواسته هر یک از اوالدم از قسمت امر

به  ت داردت من هستند و اوالد دیگر که صالحیّ برند و خارج از نسلیّهیچ اختیاری ندارند و ارث نمی

 جای او خواهد بود.

همیشه دو نفر از فرزندانم بعد از دیگری اختیار خواهند داشت و از قسمت امری چنانچه  ،( مقصود1

 ولی از دو نفر از اوالدم کمتر نباشند. ،ندمحفل روحانی دیگری را امین ک ،کسی اهمالی کرد

چهار من آب نزد اخوی دارم که او  ،تقسیم کنند و مشاجره نکنند ،( و آنچه با اخوی شریک هستم14

سه من ملک وقفی نزد من دارد و آب او نزد اوست و یک من آب نزد او اضافه دارم و مال مرحومه 

باشیم و در کارها با اخوی، حضرت بهاءالله زمین و آسیاب و مقداری خانه است شریک می ،والده

 د.اسی با او معامله کننولی نزاع نکنند و حضرت عبّ ،مابین حکم خواهد کرد

دانند خدمت مردم باالخص به اهالی کروگان آنچه را می ،ت اگر اوالدم دارا شدند( و آخرین وصی11ّ

کسی تکبّر کنند. خادم عالم بشریّت باشند و نوع انسان را دوست داشته باشند و آنچه  نمایند و مبادا به

 ام خریداری کنند.از کروگان فروخته

وبی تقی محبی باز به فرزندانم، آقاس روحانی ملّ محفل روحانی طهران و یا محفل مقدّ ،( پس از فوت12

 ،عمل و اگر فوت در کروگان جاسب ،داده شود و اگر فوت در طهران بوده ]اختیار[ ،اس محبوبیو عبّ

 یت سرپیچی کنند و یا سر مویچنین در طهران و چنانچه اوالدم از این وصیّ جا کفن و دفن و همدر آن

دیگر دور شوند و یا در قسمت حاد و مهربانی هماطاعت نکنند و بر خالف رفتار کنند و از سازش و اتّ

در دنیا و آخرت  ،مال نمایند و یا در صورت امکان از مهاجرت اسمی و رسمی نداشته باشندامری اه

ها کمک و مساعدت ننمایند و که فرزندان بزرگ نسبت به کوچکاز آنها راضی نخواهم بود و یا آن
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 ل و من راضی نخواهم بود از آنها و به خوشی و سعادت، پیش من مسؤوبرای تحصیل آنها اقدام نکنند

 الم.سّالو ،نخواهند رسید

که در کروگان جاسب تنظیم و در  ،11۵شهرالجالل  11مطابق با  ،28/1/38 ۀخمورّ  ،نامهترونوشت وصیّ 

دفتر محفل روحانی به ثبت رسید و در صندوق محفل ضبط گردید و رسید داده شد و عین عین 

  کنم.مییکی است و تفاوت ندارد و ختم  ،نامه استتنامه همان وصیّ توصیّ 

 بهی، احمد محبوبی()بهی اال
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 سیّد علی حسینی

 

در قریۀ کروگان جاسب چشم به  1314در سال  سلطان صادقی،آقا حسینی و خانمفرزند آسید سیّد علی،

دی گفتند: این طفل قجهان گشود و قلب پدر و مادر را شاد کرد. اهالی محلّۀ باال، یعنی همسایگان می

سّط که شخصی متونظیر داشت. پدرش با اینکشیده و اندامی بی

القامه بود، امّا او بسیار الغر و قد بلند گردید و از هوش و ذکاوت 

 برخوردار بود. ای خارق العاده

در جاسب تا کالس ششم درس خواند، از شاگردان ممتاز و از 

ود خ بهاییساالن مسلمان و نظیر بود. بین همنظر ادب و وقار بی

بامتانت و باایمان بود. از هر  جوانی احترام خاصّی داشت، زیرا

ان گفت: شوخی انسکرد و به دوستانش میگونه شوخی پرهیز می

 سازد. می را خوار و زبون

انی گام بود. از زمهای جوانان و خدمت، همیشه پیشاز درس اخالق گرفته تا لجنه از کودکی تا جوانی،

داری کمک و یاور پدر و مادر شد. از نظر دوستی که خود را شناخت، در تمام کارهای کشاورزی و دام

 هی که از بستگان آنها بود واللمظفّر نصر روزی در زمین کردند:نظیر بود. تعریف میو صداقت بی

در بشقاب  و شستها را مادرش سبزی آقا یک دسته پیازچه کند، آورد،پیازچه و سبزی کاشته بود، علی

ده گفت: اینها از کجا آمبه همسرش  دید،ها را و سبزینشست ناهار  ۀآقا سر سفرگذاشت. وقتی آسیّد

ا ر که ادب اوالد برایش مهم بود، پسرش پدر آقا آورده است. اینجواب داد: علیسلطان است؟ خانم

اهارت ن و برگرد جا بگذار،همان ،ها را کندیزود برو و از هر کجا سبزی گفت:و  کرداز سر سفره بلند 

آقا دهمه راه را برود. آسیّبه خاطر یک ذرّه سبزی توی گرما این ،ه گناه داردبچّ گفت:را بخور. مادر 

دراز ی هرگز دست به مال کسکه این پسر بنده باید یاد بگیرد  شود،دزد، شتر دزد می هآفتاب جواب داد:

 سیّد علی حسینی

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/406045704_orig.jpg
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ه ی کجایهای شسته شده را روی مرز همانرفت و سبزیآقا علی کاری را انجام ندهد. اجازهنکند و بی

 ۀادآمو مقداری سبزی شسته شده که د دیر مظفّگذاشت و به منزل آمد. عصر همان روز آقا ،کنده بود

 ولی ،شسته ،الاقل سبزی را کنده دانم این کار کی بوده،نمی گفت:آقا جاست. به آسیّدخوردن آن

ت فامیل من، دوس گفت:د و ر ناراحت شمظفّآقا پسر من بوده. آقاجواب داد: کار علیاو  نخورده است؟

 ه را از بچگیبچّ یاگر جلو جواب داد:آقا دسیّآ؟ من، این سبزی چه قابلی داشته زمین ۀمن، همسای

ا در ابتدکاران و دزدان تمام این خالف م داشت،مشکل خواهی م،و خوب او را تربیت نکنی منگیری

ردند. پیدا کانگاری والدین بیچاره شدند و عاقبت بدی ادبی و سهلهای پاکی بودند و در اثر بیآدم

تا آخر عمر مورد همین خاطر،  بهآقا حسینی راه درستی و صداقت را آموخت و این کار پدر به علی

 اعتماد همگان بود.

پس به طهران آمد و  ،دت که کار کشاورزی برای او مشکل شآقا در جوانی درد پای شدیدی گرفعلی

 وولی همیشه حامی والدین و خواهر و برادرش بود. زمان سربازی او سپری گردید  ،مشغول کار گردید

شمسی با طاهره  133۱سن اخالق و رفتار مشهور گردید. در سال و به ح در شرکت ایران ماشین انباردار

آقا ( وقتی دید خواهرش همسر علیهوشنگ فروغی) هل نراق ازدواج نمود. برادر همسرشا ،فروغی

که در آن روز شیر دختری  اغآخانم آقا به نامۀ خوبی هستند، از خواهر علیو این بزرگواران خانوادشده 

 مظلوم، ۀیکی دادند و یکی گرفتند. دو خانواد :هابه قول جاسبی او ازدواج نمود.، خواستگاری و با بود

دیگر زندگی نمودند. کسی صدای آنها را نشنید و هر دو مؤمن و باتربیت همیشه در یک خانه با هم

 تطور هم شد که اوالدشان الگوی انسانیّ خانواده عاشق فداکار و هدفشان تربیت اوالد خوب بود و همین

و یک دختر به نام و همایون های مهدی وند به این عزیزان دو پسر به نامو پاکی و ایمان هستند. خدا

 هاییبو سوسن با یک  شدباز شیرازی ازدواج نمود و صاحب دو دختر با رؤیا پاکداد که مهدی سوسن 

هی  مرفّهای نسبتاًعزیزان از تحصیالت باال و زندگی انگلیسی ازدواج نمود و دارای سه دختر است. این

 برخوردارند. 
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ادرش از بر ،فروشگاهی بزرگ خرید آقا( در چراغ برقوقتی عبدالکریم صادقی )اخوی بزرگتر علی

. چه تر باشندو در رفاه بیش دیگرخواست کارش را رها کند و در خدمت او باشد که پشت و پناه یک

 گفتند:ها میجاسبی تر برای صادقی بود؟ از قدیمکسی از برادر امین

 برادر کی کند رشددرخت بی         برادر با برادر پشت در پشت

و دوستان کار  شهریدر این مغازه که چندین هم کش، جدّی و مردمی بود.آقا مردی زحمتعلی

نوع و نان رساندن به خدمت به هم آقا الزم داشت. این مغازه محلّکردند، مدیر و مدبّری مثل علیمی

به و کس ت و احترامی نزد اهالی محلّچنان ابهّ ، عبدالکریم صادقی کوه استقامت و ایقان مردم شد.

 . ، نورٌ علی نور شدکاری اوآقا و همداشت که حساب ندارد. با آمدن علی

ار نبود. عشقش خانواده و بود و از هیچ کوششی فروگذنیز خدمات امری  آقا همیشه مصدر کارها وعلی

 ها وکه از شهرستانرا نوعان بود. در اوایل انقالب تمام افرادی ین و خدمت به همین و والدیدین و آ

شید کوشب و روز میاو  ب و جاهای دیگر،از بویراحمد گرفته تا جاس ،دندروستاها آواره و سرگردان ش

چون  ،کردندکاری هم ا با اوتمام احبّ ه نماید.تهیّبرایشان پوشاک و آذوقه  تا آنها را اسکان بدهد یا

تجربه و کارکشته بود که همه می بامعلّ  ای آرامش نداشت.د همه بود. لحظهشناخته شده و مورد اعتما

حالش که فکر ه ب خوشا دین خدمت باید کرد.وطن و همهم نوع،گرفتند که چطور به هماز او یاد می

 تمان کنید،وید یا عقیده تان را کد برباییا  که ها را آواره کردند و گفتندکه جاسبی خود فقط نبود. زمانی

که ا ری در سرمای زمستان این پیرمرد کوچک حتّ  ۀ او رحم نکرد.خوردکس به پدر پیر و مادر سالهیچ

بلند کردند و داخل حوض  هاحتی چشم و کهولت سن، جوانآن نارا کیلو وزن نداشت، با ۱4بیش از 

و  باشرف که خانمی شریف، حسین حیدریزن غالم) اال انداختند که از سرما بمیرد! شریفهب ۀمحلّ

خجالت  گفت:ها آورد و به جوان(، این پیرمرد را از حوض بیرون بودمسلمان واقعی و اهل واران 

 د نیست؟ این به شما چهآیا رحم و مروّت شما کجا رفته است؟ این سیّ ،دارد هر دینی او، ؟کشیدنمی
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م، با او هستدیوار به دیوار  ۀو همسای جا آمدهاینبه از ده دیگر  ،کرده است؟ من که پنجاه سالم است

 م. اهاز اینها ندید جز خوبی هیچ

ن آخواستند ای عدّه شده بود.بود که مخروبه  یمنزلش روبروی مسجد (آقا)پدر علیآقا آسیّدهمین 

آقا بود که از دق به آسیّمتعلّو مسجدی نو بنا کنند. نبش کوچه تقریباً سی متر زمین نمایند  مسجد را احیا

واستند ی خعلی رفیعی بود. وقتق به سلطانمتعلّنیز جنوب این زمین  بود. علی خریدهمشهدی حسن

آقا به که علی 1314در سال  تقدیم کردند.را ها قا این زمینآدسیّ علی وسلطان مسجد را از نو بسازند،

و  کاشت و این درخت تنومند شددر همین زمین یی به نام او آقا درخت گردوددنیا آمده بود، سیّ

زیر ز نیها هبچّ کردند واز آن استفاده می اهالی محلّ  ۀداد که همبود و بسیار گردو می بخش محلّ زینت

قدیم به تنیز ها را زمینهیچ،  ،این دو نفر پول که نگرفتند نمودند.درخت که سایه داشت بازی میاین 

آقا و پسرش خواهش کردند که این درخت داز آسیّآنها تر و زیباتر باشد. بزرگ که مسجدمسجد کردند 

ای جلسهورتص بماند و در حیاط مسجد باشد که طیّباقی بگذارند  مستقیم باال رفته،که چندین ساله 

  .قبول کردنداین دو نفر 

چشم  از دو بودند ورنجیده  ش کهدرآقا به خاطر حفظ پدر و ماوقتی علیبعد از انقالب فانه ا متأسّامّ

 الله مهاجر باسیفتی در خیابان جمهوری در منزل آقامدّ اینها آنها را به طهران آورد و  ،مشکل داشتند

ه للءاسیّد ماشا ،تا بعد برای آنها خانه خریدند ،خانه زندگی کردندهای آواره و بیشهریبعضی هم

. داش را غصب نموۀ او با اثاثیهآقا بود، کلّ خاندآسیّب مذهبی داشت و فامیل نصراللهی که تعصّ

بریدند.  ی را از کف، درخت گردوی به آن زیبایر از ایشانجای تشکّه ب ،عزیزانی که مسجد را بنا کردند

 هاییبگفتند: این درخت که و  ؟های ده کروگان افسوس خوردند که این چه کاری استاکثر مسلمان

یید و گفت: نگود ، ناراحت شددیاین وضع را  (ولیخانم خواهر زاده آقا ندفرز)وقتی حاجی علی  نبود!

رفت. ه واران و ب او که مردی مؤمن و صالح بود، ناراحت و عصبانی برگشت .ید کوفَستانکروگان، بگوی

و ت اهای متعدّدی به دادگاه محلّ نصراللهی خانه را که تصاحب کرد، جناب صادقی شکایتشاءالله ام
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 ،بازی و رد گم کردنۀ مدارک موجود است. نصراللهی به خاطر پارتیکه هم اراک نوشتدلیجان و 

ر تو کرایه اگ ،بخ بنیاد مستضعفان ریخت!حساب خانه به  ۀیمقدار خیلی ناچیزی به عنوان کرا رفت

یع شااو در جاسب تواند مالک شود. ای را که انسان نمیکرایه ۀخان ،تازه ، قراردادت کجاست؟کردی

 احتیاج به پول آن داشت؟ او عشقشصادقی آیا مردی به ثروتمندی عبدالکریم  !امخانه را خریده د:کر

 کریم به خاطر عقیده و ثروتند. عبدالو پدر و مادرش در آن زندگی کردد شد ای بود که در او متولّخانه

اش ساله 23ان که جوکسی بود مالش را مصادره کردند. عبدالکریم  ۀآورش زندان رفت و همسرسام

ر وس بیش از دو هزاهایش در درکه یکی از خانهبود کسی  اش شهید شد،راه عقیدهدر )پرویز صادقی( 

داد و شکایتی  چند میلیاردی که چراغ و انبار داشت، همه را در راه حقّ  ۀطبق 3 ۀمغاز متر مربع بود با

نشست و به مردم آقا میدآسیّ ۀخان بحوض در یکه جلورا شاءالله انکرد. خدا رحمت کند زن آقا م

قدر وارانی شهامت و قدر این زن عالیخیلی ممنون. آن :گفتندمیمردم ید و : بفرمایکردتعارف می

 بسیار ناراحتآور شوهرش این خانم از کار شرم .آقا استدآسیّ ۀاین خان :گفتصداقت داشت که می

 .بود

 پسرشان بود و آن را از کف ۀی که هدیبرای درخت گردوی، ولی آقا و همسرش از همه چیز گذشتندآسیّد

 ؟خواست بدانند چه کسی دستور قطع آن درخت زیبا را داده استخیلی دلشان می یه کردند.بریدند، گر

اش الهخواهم حومی :گفتکار کنی؟ میه چبدانی که خواهی می :گفتندهمه به او می ا کسی نگفت.امّ

دادند یی قلب مهمه به او تسلّ درخت سبز و بارور را از او بگیرد!دالشهداء کنم تا انتقام این را به سیّ

گاه د بر کار همه که خداون اش را به خدا کن و از خدا بخواه او را هدایت کند که درخت است و حوالهآ

  بکارد و هیچ درخت باروری را قطع نکند.

. طورشب تا جان داشت در جاسب کار کرد و در طهران هم همین صبح تا ،آقا با غیرتی که داشتپدر علی

ا خوبی برایشان گرفتند. امید است پسر آق مراسم ند وگی کردرسید والدین خوداوالد تا آخرالحیات به 

قا آآسیّدکه خواند، به یاد بیاورد دهد و نماز هم شاید میجوالن میخانه که در آن  (آقا رضا)ماشاءالله 
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میز محاکمه و عدل خداوند هستند، شاید  اند و اآلن پایهمه از این عالم رفته در خودش،و پسرش و پ

 در منزل غصبی زندگی کردن را رها کند. 

فاف ک تبدیل کنم. عمر اوسالمندان  ۀدرمانگاه یا خانبه خواهم این خانه را می :گفتآقای صادقی می

که با ماشین ا رآقا بینیم علی، مییمر نمایق و تفکّ اگر قدری تعمّ ۀ او همه هستند.ولی اوالد شایست ،نکرد

لباس و  زدگان ایرانوطنان شتافت، برای زلزلهفولکس استیشن از طهران تا باغستان کرج به یاری هم

ند و با افرادی که نه کار خیری کرد توانمی ،دادکرد و خدمات انجام میخوراک و پوشاک جمع می

الهی  ، آیا در پیشگاه عدلندنمودمال دیگران را غصب  ند، بلکهی اقوام برنداشتبرای حتّ قدمی تنها نه 

گذرد. آیا کسی که به روز قیامت که از ظلم احدی نمی؟ ال والله، خداوند فرموده است مساوی دانست

 دراجع به چنین اشخاصی چه خواه د داشت؟ آیا تاریخ در آیندهچه در کف خواه ،و معاد معتقد است

 گفت؟

 نبود، رتحصیل برای آنها میسّ ۀو وسیل به سنّ بلوغ رسیدندآقا وقتی از بحث خارج نشویم، اوالد علی

و شوهر  خود داد و به خواهر مهرپرورخانه و زندگی را تحویل والدین آقا علی ج نمودند.عزم خار

در مص همه تحصیل کردند، بعد در آمریکا اوالد آنها را نمود و به انگلیس رفت.نازنینش سفارش 

خارج از  آقا چه در ایران و چه دراز نعمات الهی برخوردار گردیدند. علیخدمات و فتوحات شدند و 

آمریکا به ملکوت  یرانندگی در اُکلوهاما ۀدر اثر سانح 1381که در سال تا این ،هیچ کوششی دریغ ننمود

ه خاک ب جسم عنصری او را با تشریفات خاصّ  .وح پر فتوحش به عالم باال شتافتابهی صعود نمود و ر

 سپردند و جلساتی در آمریکا و ایران به یاد این بزرگوار منعقد ساختند.

ور خواند: لب تناز دست رفته می آقا همیشه این شعر را به خاطر درخت گردو و خانه و زندگیِمادر علی

و زندگی کند و به اانۀ خودش در خعمر انسان یککه و شب سمور گذشت. خیلی سخت است  گذشت

گاهی که این عزیزو برو  ،پیرمرد و پیرزن کلید را به من بده :بگویند ان دیگر برنگرد. ای خدا تو شاهد و آ
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پروردگار  تدیده جز رضای تو نخواستند و راضی به رضای تو بودند و با قلبی سرشار از عشق و محبّ ستم

 .ان رفت و سیاهی ماند بر ذغالو موالی مهربان از این عالم رفتند. زمست

دلیجانی شد و هر رهگذر مهر و وفا بود. در آن خانه دعا و مناجات خوانده می ۀآقا خاندآسیّ ۀخان ،بلی

آقا و همسرش بود. یاد همه گرامی و روحشان شاد. امید است آقا دخواه آسیّخانه ،و نراقی و شهرستانی

رش خواب پسه ت بطلبد و یقیناً آنها او را خواهند بخشید و بشاءالله هم در عالم باال از آنها حاللیّ ام

الله که پسرش آقا رضا از خواب غفلت بیدار شود و خانه را  شاء مردم مال مردم است. ان ۀبیاید که خان

 به صاحبش مسترد دارد. تمام این مختصر جهت یادآوری این عزیزان بود.
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 مهاجر الله یزدانی و نصرتنعمت

 

ای بزرگ شمسی در کروگان جاسب در خانه 12۱1در سال  ،علیفرزند مشهدی حسن ،الله یزدانینعمت

باعث صدها نعمت در خانواده شد. وقتی مادر او را  والدینی شریف به دنیا آمد و با قدوم خوداز و 

تان ل تابسکه تا اوّ ر آن سال به حدّی بارندگی شدد حامله بود،

شنیدند. رودخانۀ کروگان را از راه دور میو غرش آب  صدا

د اسی نبوآمد و حیف که عکّها از سقف آن آب بیرون میقنات

یادگاری بگیرد. در آن سال تمام درختان گردو و  که عکس

ردآلو پُر از بار فراوان و حاصل و محصول زمین بادام و ز

 به حدّی ،شته بودندتمام اطراف دشت را کابود. نهایت بی

نبارها جهت زمستان پُر که ا هندوانه و خربزه فراوان بود یحتّ 

 ها بخورند. د که حیوانش

ترین اوالد که بزرگ (پدر عبدالحسین یزدانی)حاج خلیل 

کرد. ما همه سراپا گوش علی بود، این مطالب را برای ما جوانان و نوجوانان تعریف میمشهدی حسن

ن اوالد اگر ای ، گفت:علیمشهدی حسن ،مرحوم پدرش که گفتکردیم. او مییف میبودیم و بسیار ک

ه دنیا آمد، پسر ب بختانه پاییز که اینخوش الله،گذاریم یعنی نعمتاسم او را نعمت خدا می ،پسر باشد

ت نورانیّ  ،الله بسیار زیباستهم مانند فرجاین :علی گفتپدرم مشهدی حسن چه جشن و سروری برپا شد،

ی ، او حتّ کندآید گریه میه وقتی به دنیا میبچّ :گفتمی اش هویدا است.را ببینید که از اآلن در چهره

هایشان مثل مطلبی بود که با آب طال بنویسی، حرف کرد و ما چون عاشق پدر و مادر بودیم،گریه میآرام 

 . بودیم عاشقش این داداش

 خانمو نصرت الله یزدانینعمت

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/454886925_orig.jpg
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پدر دعا و  ، ازتر که شدبزرگ هر و وفا و مؤمن رشد و نمو نمود.پُر م ۀالله یزدانی در این خانوادنعمت

هرگز باعث زحمت پدر و مادر یا  ها بود.هترین بچّترین و مظلومباادب مناجات و نماز را یاد گرفت.

 اد.دانجام می ،که به او بگویندو هر کاری را که قبل از آنبود د. بسیار آرام و ساکت ها نشهمسایه

 ایمان و محبوب قلوب همه بود. ت، باشخصیّزیبا، با زاده،زاده، نجیببزرگ اللهعمتن

هر کسی را که بخواهی برایت  ،اگر دوست داری ازدواج کنی گفتند:سالگی والدین به او  24 در سنّ

شما را  کنم کسیفکر نمی ،خواستگاری کنیم و دست روی هر دختری که بگذاری که دلخواه تو باشد

گفتند: سکوت عالمت  کرد.سکوت او  و حیا بسیار بود وها شرم در آن زمان منفی بدهد. جواب

مشهدی  ، که بابزرگ خاندان مهاجرها ،تقیدولی آقا محمّ دختر بسیار بود، در آن محلّ رضاست!

 تبه نام نصر سطح بودند، دختری قدبلند و زیبا و ماهروی و معنوی تقریباً هممادّ علی از نظرحسن

 1۱و وارد  سال از آقای یزدانی کوچکتر ۵ بود و هیکل و ناطقبنیه، قویقویمانند برادرانش  که داشت

  گی شده بود.سال

ترین و ت و شجاعمرد تاریخ بشریّ بزرگ)تقی مهاجر دمحمّ ۀشمسی در خانواد 1283در تاریخ  نصرت

چیز د. دختری همه، به دنیا آم(نمودترین انسان آن آب و خاک که تا ابد به آن افتخار خواهند باشرف

 ، این دختر شایسته و الیق؟من کجا و نصرت کجا فت:گمی اللهنعمتتمام و بافضل و کمال بود. 

تیپ و هیکل و خوش، تو هم بسیار بزرگی و خوشخودت را کم حساب نکن گفتند:شاهان است. به او 

ادر بزرگتر از همه برتر ایناز همه مهمّ  ری،هم دا خوب زحمتکش و بامرام و باایمان هستی و خانوادۀ

 ما پشت و پناه او هستیم.  :دگوینخود داری که می

ام عید رضوان که موسم گل و سبزه ایّدر  1261در سال  خالصه تبادل نظر صورت گرفت و این دو عزیز

 و هر یک ستونی در جاسب )که برادران نصرتخان اللهالله و ذبیحکردند. دوستان آسیفبود، ازدواج 

شن ، یک هفته جعلی که بسیار بزرگ بودمشهدی حسن ۀخان ۀآوردند و در باغچ( دستۀ مطربی بودند

ناگفته نماند در عروسی آنها حتّی از روستاهای مجاور و اطراف کاشان و کلّ اهالی  کردند.و سرور برپا 
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ی نظیر: چنین جشن و سرور بیگفتندشه میهمیعلی هم شرکت کرده بودند.شیخ حسن ی خانوادۀده و حتّ 

 را کسی ندیده است. 

تر اسماً زن، ولی از ده مرد دلیرتر و باجرأت زندگی را آغاز نمودند. نصرت در همان خانهلیلی و مجنون 

. ای شرکت داشتر کار عام المنفعهام و در کشاورزی و هو با همسرش در ساخت و کارهای حمّبود 

ه عمّ» زدند )و به نصرتصدایش می «اللهعمو نعمت»را الله یزدانی نعمت همه ،بهاییمسلمان و 

مواظب باش اگر به  ادرزن داری و هر کدام یک پهلوان قوی،تو چهار بر گفتند:به او روزی ، «(نصرت

او جواب داد: گل گرفتم و با گل زندگی  ۀ بزرگ هیکلت گوشت هست!تکّ ،خواهر آنها چپ نگاه کنی

تا  هکشما نگران من نباشید ما عهد و پیمان بستیم  رد و برایش ارزش قائل بود،ل را باید بو کگ کنم،می

س داریم و آن یک هدف مقدّ ،بلند آوازه نگه داریمعلی را تقی و مشهدی حسندنام محمّم، یزنده هست

روح و ریحان با  ،اجرا کندتعالیم را کس  هر ،تعالیم حضرت بهاءالله است که اگر نه ما هم اجرای

 زندگی خواهد کرد.

بلکه در هر کجای عالم حوادث، پیش آمدها،  ،نه در جاسب ، زندگی بسیار زیباست ودر هر صورت

 .یک مقدار آنها دست خود انسان نیست و شاید تقدیر و سرنوشت باشد ها وجود دارد کهلها، تنزّیترقّ 

 آمدند وبه جاسب  شکشر و همراهان دزد آدمبخ، آن مرد از خدا بیکه نایب حسین کاشی مثالً زمانی

و همیشه دست  کردی ها را در کوه و جاهای امن راهنمایخانم ،جوان کردند، همین نصرتِ همه غارت آن

نشود.  یناموسکردند که در جاسب الاقل بی. برادرانش و دیگر دوستانش با تدبیر کاری ایستادبه چوب 

و اد شود و یتا دنیا دنیاست از نسل به نسل دیگر انتقال داده می ی بودند کهبهایاینها دُرهای گران

 ماند. ها باقی و برقرار میها و قلبهایشان در ذهنخاطره

ل و و نسها بسیار دیدند فامیلمیآمدند، میوقتی به جاسب  ،ندق بودای که به طهران آمده و موفّ عدّه

نمودند یمآنها را راهنمایی  ۀ کافی نیست، لذاتی به اندازو کار و رعیّ اندزیاد شده ،شان رشد کردهنتیجه

 آباد قدس وآباد، خادمآباد، اسفندیارخانی، جعفرآباد، قاسم)مانند خانیبه طهران و اطراف طهران و 
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به همین  .کنندد و زندگی جدیدی آغاز شونمشغول کار  فرستادند تامی( ق به امر بودحدیقه که متعلّ

 خدمت (اشبرادرزاده)علی یزدانی تی با حسینو مدّ ا آمدند.به طهران نیز الله و همسرش نعمتل دلی

ی یۀ دارایکی از عزیزان در ادار ۀوسیله ت کوتاهی بو بعد از مدّ گشتتیرانداز مشغول کار  ۀخانواد

جاع دلیر و شکه جوانی  الله مهاجر و برادر نصرتشد و امالک جاسب را تحویل حبیبمشغول به کار 

 . داد، بود

ل کردند، پوه و سکوت میها صرفبه قول جاسبی .زن و شوهرها به یک اطاق قانع بودند در قدیم همۀ

 ای نبود،ساختند. در زمان قدیم آشپزخانهای میخریدند و خیلی زود خانهزمینی می نمودند،جمع می

ر به فک ها زالل، مهربان، پاک،و انسان ها بسیار سادهگاز، یخچال، مبل و تلویزیون نبود، زندگی

. کسی افتادندیمفکر مشکل او به افراد مؤمن فوراً  ،رفیق و شفیق بودند. یکی اگر فقیر بود دیگر،یک

 کردند. ی کار برایش پیدا میفور ،بیکار بود

 د. خودشو یاور هر پیرزن و پیرمرد بو ۀ اهل آبادی، دختر هم، شمع هر انجمنتا در جاسب بود نصرت

تر از من بزرگ ،در هر صورتو ها جای مادرم ، همۀ خانمرفتمام جاسب که میحمّ :کردتعریف می

 : چشم.مگفتیک کیسه به کمر من بکش. می ،الهی پیر شوی :گفتندام میدر داخل صحن حمّ بودند.

ت ما یک لیف هم به پش ،الهی خیر ببینی :گفتندشد، میکیسه که تمام می ،آخر می الیمی و سوّدوّ

جان  ،دو مشتابه آب روی سر من بریز ،بخت شوی: الهی سبزهگفتندچشم. بعد می :گفتممی .بکش

دم و کیف کرده بودم که خدا قدرتی به من داده است که بتوانم به عزیزانی مآندارم. خالصه به خانه می

 خدمت کنم.  ،که مانند خواهر و مادر بنده هستند

ی رفتم زمین باغ یادگار که برای پدرم بود و بعد به خود بنده دادند، شبدر بچینم و بار روز :گفتمی

افتاد ست روی االغ بگذارد. چون داشت میخواشبدر چیده بود و می الغ کنم. نوکر آنها پیرمردی بود،ا

دار و  ه، سر االغ چموش را نگ؟کنیچه می :سالم کردم و گفتم ، دلم سوخت و سریع رفتم،نگاه کردم

ه ب تالهی عاقب :ی گفتخاصّ نگاه به من کرد و با لهجۀفوری بار شبدر او را روی االغ گذاشتم. من 
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چقدر این  :ودگفته ب (برادرم)خان اللهد بیشتر است. بعداً به ذبیحتو ارزشت از چند مر ،دختر خیر شوی،

 1خواهرت مهربان است.

                                                           
یا  هفتادآورد و اآلن شاید ایمان این پیرمرد نراقی بود و بعداً یکی از اوالد او در جاسب به امر جمال مبارک . 1

رادر دیگرش بود. ب (دختر محمّداسماعیل یزدانی) و شکرالله شریفی و همسرش زبیدهنوه و نتیجه دارد. پسر ا هشتاد
باباعلی بود که تا آخرالحیات خودش و خانمش در خانۀ کاشفی بودند. اوالدی نداشتند و مردمانی بسیار صادق 

فروشد کردند که روزی جناب کاشفی یک گاو کاری را جهت شخم زدن به شخصی میو امین بودند. تعریف می
رود گاو را گوید: به چشم. میبگیر و تحویل این آقا بده. او می گوید: برو ابصار گاو راو به باباعلی خدابیامرز می

کند: آیا این گاو خوب است و ایرادی ندارد؟ آورد و داخل کوچه، خریدار از باباعلی سؤال میکند و میباز می
، دخوابیگوید: والله، چه عرض کنم؟، اگر این گاو یک چشمش کور نبود و موقع شخم زمین در کار نمیاو می

گوید که بنده پشیمان شدم و گاو آید و به آقای کاشفی میحرف نداشت! خریدار از صداقت این مرد خوشش می
والله هم  گوید:گوید: چی شد که نخواست؟ بابا علی میبابا میرود، کاشفی به علیخواهم. وقتی طرف مینمی

ت و همیشه باید راست گفت و من هم راستش گو دشمن خداساند که دروغبابام و هم داداشم به من همیشه گفته
است  دسها به نام اق( تازه عروس و بسیار خانم نازنینی بود. افتخار تمام جاسبیرا گفتم. خانم کاشفی )اقدس

را  آزاریها کاسۀ افکار خشم و غضب و مردمکه اوالد بسیار ارزشمندی را تحویل اجتماع داد و به قول جاسبی
فهم و کمال را آورد. واقعاً جهت این خانم مؤمنه و انسان شریف باید کتاب نوشت که از این  دمر کرد و به جایش

گوید: آفرین به تو مرد، تو ارباب هستی، هر کس به تو نوکر بگوید، در به باباعلی می بحث خارج است. اقدس
رت د که یکی از تعالیم حضاشتباه است، مقام تو باال است و تو مقرّب درگاه الهی هستی. همین کار باعث ش

قدر ظلم و ستم وجود داشت، برداشته شود و کلمۀ نوکر کاشفی و کلفت ای که آناعلی در جاسب در خانواده
گذشته  دانند در ادوارنویسان و کسانی که اهل مطالعه هستند، میکاشفی دیگر بر زبان نیاید. مطّلعین و تاریخ

ها رفت. حضرت اعلی فرمود که همۀ انسانهای مرفّهین به کار میام خانهکلمات غالم، کنیز، نوکر و کلفت در تم
کس در درگاه خداوند تبارک و تعالی ارزش شریف و مساویند و از حقوق اجتماعی مساوی برخوردارند و آن

گفت: خدمتی که این جوان شیرازی به دنیا کرده، گزار خلق باشد. روزی شخصی میبیشتری دارد که خدمت
ند، بگوششان باشمندان دوست داشتند که همه برده و غالم و کنیز حلقهکس و هیچ عالمی نکرده، همۀ قدرتهیچ

ت: گفکش را عزیز و محترم شمرد. این شخص میولی این بزرگوار این حدّ و سدّ را شکست و این افراد زحمت
باب را خوب پسندیدم و به هزاران نفر  محمّدمن اصالً دین ندارم، ولی احکام این جوان غیور شیرازی سیّد علی

ود و از الله یزدانی بو نعمت گفتم هر کس خدمت به انسانیّت کند، تا ابد نام او جاودانه است. صحبت از نصرت
ند. شکرالله دهکنند و آنها را سر و سامانی میپادرمیانی می که همیشه خّیر بودند، شکرالله شریفی را با زبیدهاین
جا بود، گفته: بنده صاحب االمر را قبول دارم. بارها ها و در زمان پیری هم در آنرادرم که شاهد ظلمگفت: بمی

گفت پدرم بوده، آن زمان زمانی بوده و حاال زمان دیگر است. کرد و میرضا کاشفی صحبت میشنیدم که علی
و  مل شدن ایمان زوج مذکور، نصرتها مهربان و رفیق بود. باعث کاوجداناً کاشفی تا آخرالحیات به بهایی

 همسرش بودند.
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هار گردد و از میدان باغشاه و چاز میدان توپخانه شروع می این بزرگواران در طهران خیابان سپه قدیم که

ک اول و ی ۀدو اطاق در طبق ساختند.ای خانه ، نبش کوچهنرسیده به چهار راه وثوق گذرد،راه وثوق می

اط را داخل حی ،دو مغازه و پشت مغازهنیز خیابان  یو جلودر طبقۀ باال درآوردند اطاق بزرگ با بالکن 

اش به طرف باال در و پنجره ۀ. طبقکردندل اضافی و ذغال درست جهت نفت و وسایی هم دو انبار

 انگیز بود. باز و دلد که خیلی دلشهم به طرف غرب به کوچه باز میو دربی بود خیابان 

شان رویه خانه ب آمدند، درِ ها شد که هر زمان به طهران میبیاین ساختمان دو طبقه پایگاهی برای جاس

 این عزیزان با روی باز و ، نه درب باز!رودی می: انسان به روی باز جایگفتندها میجاسبی باز بود.

جاسب و همان غذاهای جاسبی را  ۀهمان زندگی ساد پذیرفتند. همان کرسی،م همه را میآغوش گر

زاری گای بود که آن کوچه را هم به نام نصرت نامکر نبش کوچهالذّۀ فوقهرگز فراموش نکردند. خان

 این هم افتخاری برای این خانم بود.  کردند و

 ۀخواهرزاد) ، مولودپرورش( و خانم مهراللهنعمتۀ عموبرادرزاد)الله یزدانی عین ،پشت این خانه

 دیگر قرار داشت و مولود هر زمانها پشت به پشت یکای دو طبقه ساختند. ساختمانخانه، (نصرتهعمّ

. چه دوران شیرین و به یادماندنی و چه وحدت رفت، فوراً به کمک او میآمداش میهبرای عمّ مهمان

الله نعمتۀ عموبه آنها مانده است. خان ،ندوطن کردشهری و همچه خدمت به هم تی بود که هرو همّ

یک روز مهمان آنها بود و فردای آن روز یکی از  .آمدکس که از جاسب می پایگاهی بود برای هر

اری م عزیزان بسیهم دریغ نداشتند. خوب به یاد داردادند و از نظر وسیله را به آنها می ینهای پایاطاق

تی مدّ  ،که چهار پنج اطاق داشت (در خیابان آریانا)یزدانی  ۀ سکینهدر این خانه و عزیزانی دیگر در خان

 رکت معروف بود. ازهای بهها به نام خاندار شدند، خانه خریدند و رفتند. این خانهپول ساکن بودند،

سعودی، ، ناصر م(مادر شیرین)سلطان یزدانی (، خانملیهمسر آقای توکّ )عزیزان شیرین یزدانی این  ۀجمل

، عبدالله اعالیی و مادرش، اشرفالله و مهاجر و همسرش، عین ت، عزّ(فرزند ضیاءالله)منوچهر مهاجر 

زان ها که همه دعاگوی این عزی( و خیلیدختر یدالله)ت مهاجر الله یزدانی، عفّی، هدایتالله اعالیحبیب
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ها بود و در خیابان شاه قدیم های قدیم جایگاه جاسبیبلی، خانۀ این عزیزان در زمان بوده و هستند.

 اسکان و مأوای همه بود. محلّ (ارجمندش زنالله )برادرهای آسیف)جمهوری فعلی( خانه

ا روشن و هو مسلمان فرقی نداشت. همیشه چراغ مغازه اییبهود که خانه دو عدد ب یهای جلومغازه

گرفتند و از مستأجران خانه اندکی می ۀها کرایاز مغازه امرار معاش برقرار بود. جناب یزدانی و نصرت

چاک و هقدر سینحالشان که آنه ب خوشا : اینها اوالد ما هستند.گفتندمیکردند. دریافت نمی ایکرایه

اهل  ۀرسید و همگوش میه هنگام تالوت دعا و مناجات در کوچه ب شاننشینصدای دل گذشت بودند.با

  1عاشق این عزیزان بودند. محلّ

شتند. گمی اآمدند و باعث شادی و سرور احبّب به جاسب میها را مرتّالله تابستاننعمتو عمو نصرت

ه به او باید هدی ،کندنی که ازدواج میالً عقیده داشت هر جواتدبیر بود. اوّخیلی باتجربه و با نصرت

ه او کمتر کسی بود که این خانم ب ، مثل سینی مسی، تشت مسی و غیره.داد که یک عمر یادگار بماند

که خودش و همسرش پُر فامیل بودند و در آن زمان بیشتر  هدیه نداده باشد. خوب به یاد دارم نصرت

ایشان قدری فشار خون داشت که آن زمان در جاسب  ند.کردآنها را مهمان می ،در جاسب ساکن بودند

بعد از گفتن: به به چه  ر، ی و تشکّروی، با خوششناخت. هر کجا مهمان بودکسی فشار خون نمی

                                                           
پسر دو قلو و یک شکل بانمک،  2، هالله یزدانی و مولود، یکی دختر ماهروی و باادب او به نام منیراوالد عین. 1

های نورانی ها( با آن چهرههای داریوش و بیژن و بعد هم سهراب )یل یزدانیزبر و زرنگ، باهوش و باادب به نام
های کوچه از من سؤال کرد: کرد که یک روز در حمّام خانمی از همسایهالگوی آن کوچه بودند. مولود تعریف می

نشینید؟ گفتم: بلی چطور؟، چی شده؟ گفت: هیچی. گفتم: یا حرف نصرت می خانم شما هستید که در کوچۀ
رانی، قدر نودانیم چرا آنگویند: اینها بهایی هستند، ولی نمیزدی یا مطلب را بگو. گفت: اهالی کوچه مینمی

کنیم، یر متیپ و باادبند و چقدر با همه مهربان و اهل هیچ چیزی نیستند و بعضی مواقع که از کوچه عبوخوش
هایشان ها رو برگردانده و قیافهگفتند که خدا از بهاییرسد، در صورتی که مینشین آنها به گوش ما میصدای دل

گوید: خداوند چنان نور محّبتی در قلب ما گذارده قابل تحمّل نیست. مولود که بسیار شوخ و مردمی بود، به او می
د، موالی ما فرموده: محبّت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت و فرموده این نور را به دیگران هم بدهی

گوید: این خانم خواهر گوید: نوری در قلب من است که به من میاست در هر کاشانه النه نماید. به آن خانم می
وده و ب اساسگوید: منظوری نداشتم، دیدم حرف آنها پوچ و بیتوست و با او مونس و مهربان باش. آن خانم می

 شوند.شما و فامیل و همسرتان نمونه هستید. از آن روز آن خانم با مولود دوست صمیمی می
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خوشگل  :گفتمی ،پشت و پناهتان باشد، به آشپز غذا هر کس بود الهی حقّ غذایی، الهی پیر شوید،

کس دید غذایش کم  نمک کم در آن بریزید و هر ،پزیدمی ، یادت باشد هر وقت غذاخوشگل من ،من

و و ن درست است ماشاءالله گامدر ض ریزد؛دو مرتبه خودش روی غذایش نمک می ،نمک است

هایی که مانند ما ولی برای آدم ،روغن فراوان است و غذای چرب خیلی خوشمزه است گوسفند دارید،

را گوش کنید و از نمک و چربی زیاد پرهیز کنید. به همه  من مادر حرفِ ، مضرّ هم هست،کنندکار نمی

ون ها را قبل از غذا با صابحتماً دست ،چی هست، همهمگس و پشه : اینجا گاو، گوسفند، مرغ،گفتمی

 ،تا زمانی که مهمان سر سفره مشغول خوردن است :گفتمی .به چشم :گفتندو آب باید شست. همه می

 خورند و یا مانند ما پیرها بسیار آرام غذا می، چون بعضیر نکنیده تشکّخانکنار نروید و از صاحب

ر کنید و هم شکر خدای را به جا بیاورید. به جوانان همه که کنار رفتند، هم تشکّ  ،صبر کنید اند،شده

دعای خروج از  دانید ما دعای سر سفره داریم، دعای شکر، دعای خواب،شما می ،راستی :گفتمی

مولود  که ادعیۀ مزبور را بخوانند.کرد داد و تشویق میرا یاد می ۀ این دعاهاهمبه آنها  ؟یمخانه دار

نها آی خوبی بودند. باال در جاسب مربّ ۀفاق همسر در محلّها به اتّطور تابستانهم همین (او )خواهرزادۀ

حال ه ب باید به دیگران جهت رشد آنها هدیه کنید. خوشا ،هرگونه عملی و هنری که دارید :معتقد بودند

 و به دستوراتش عامل بودند.  را خوب شناختند قدر حقّاین عزیزان که آن

د امرالله بروند. کار آنها جور ش به زیارت ارض اقدس و حضور حضرت ولیّ گرفتنداین عزیزان تصمیم 

 :کردندی. تعریف مرسیدندخود  ۀو به آرزوی دیرین تندرفبا هواپیما به ارض اقدس  او با چند نفر از احبّ

ت و شهادت حضرت اعلی و این همه سجن و در مقام اعلی بارها و بارها اشکمان به خاطر مظلومیّ 

ا نشین بود خواندن دعچقدر دل انند باران از چشمانمان جاری بود،م ،بالیا و سرگونی حضرت بهاءالله

کنیم. سه روبروی ما هستند و ما در محضر آنها کسب فیض میلعات مقدّکردیم این طو مناجات و فکر می

امرالله در ارض اقدس بودند. چه  حضرت ولیّ ،موالی محبوبکه بختی این عزیزان این بود خوش

مالقات  :دکرتعریف می بهایی نصیب آنها شد؟ نصرتسعادتی از این باالتر که زیارت چنین درّ گران
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چون ایشان بهترین یادگار  ،دنمو، همگان را مات و مبهوت میانیشوقی ربّ ،اللهعزیز امر حضرت ولیّ 

 حضرت عبدالبهاء بود. 

ای شاهد است که در روست حقّ که این سعادت نصیبمان گردیده، ما :دکنخدمت ایشان عرض می نصرت

 ای جاسب مورداحبّ :فرمایندامرالله می اند. حضرت ولیّ چقدر صدمه و بالیا تحمل کرده اجاسب احبّ

م بوسی حرادست بهاییه در دیانت دانست کمی ، خوشا بر احوالشان. نصرتاندلطف و عنایت حقّ 

تصدّق لطف و صفایت گردم، ما زن و شوهر اوالد  گوید:د و میبوسرا میهای موالیش ، پس شانهاست

اگر  ،در جاسب داریم رسیده،از پدرانمان به ما ارث  نداریم و یک زندگی ساده و مقداری امالک که

شما  :دفرماینترین کار ما است. میتقدیم شما کنیم و وقف در راه امر باشد و این کوچک ،قبول دارید

بوب والی محم کند واز سر شوق گریه می ، شاد باشید و مسرور. نصرتبزرگید و از مقرّبان درگاه الهی

التان. حه ب خوشا ،حالتانه ب خوشا :فرمایندو می دنکشالله مینعمتو عمو دست نوازش بر سر نصرت

 . ت شما قبول استنیّ  :فرمایندمحبوب امرالله می گیرند و حضرت ولیّاین عزیزان مورد لطف قرار می

گفتند: فالنی زیارت ارض مقصود رفته است، خوشا ها میچه استقبالی از این زائران گردید. در آن زمان

ر را کالذّ ۀ فوقهمین خان کردند وبه محفل ملّی مراجعه  ،ندعزیزان وارد طهران شدبه حالش. وقتی این 

تقدیم محفل جاسب  ۀ جاسب راآباد و خاننمودند و امالک جاسب و خانه و زمین در قاسمتقدیم امر 

حبس ابد کردم که بماند و درآمدش سالیان دراز خرج  را داشتم،چه  من هر گفت:می . نصرتکردند

 بضاعت باشد. ام و محفل یا افراد بیاشد. امالک جاسب درآمدش کمک حمّامر ب

گفت: وقتی به حضرت ولی امرالله گفتم که ما فعالً اوالد نداریم، فرمود صبر کنید، هر چیزی می نصرت

خداوند به آنها پسری  133۱در سال رازی و حکمتی در آن نهفته است و همۀ اوالد، اوالد شما هستند. 

و سعی کردند این طفل معصوم را باایمان و گرمی آنها گردید جمشید عنایت فرمود که باعث دل به نام

الله به محفل نعمتبود، عمو و نوجواند طور هم گردید. جمشید که بزرگ شتربیت بار بیاورند که همینبا

 هبعد از فوت ما این بچّ ،ام و اآلن که اوالد دارمام را وقف امر کردهبنده خانه :ی مراجعه کرد و گفتملّ
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ط به وبردارم. آنها صالح دیدند که سه دانگی که مربمطیع و فرمان ،یدچه امر بفرمای هر ؟،چه کار کند

انه به جای سه دانگ خ :گفت ،آباد خریده بودالله زمینی را که در قاسماوست مال جمشید باشد. نعمت

همسرم  :گفت ،روحش شاد ،. نصرتد که قبول افتادق به امر باشاین زمین متعلّ ،دهدکه به جمشید می

ی امرالله باشد، جمشید هم خدای ا تمام دنیا فدای نام حضرت ولیّ امّ ،داندخودش می ،کاری کرد هر

پدرش برای او کافی است. این خانم دریای علم و معرفت و جوهر تقدیس  ۀدارد و همین سه دانگ خان

  1.بود

 ،و دنبال دانشگاه و تحصیل و علم و عرفان بودند ش بزرگ شدهی که اوالدالله یزدانعین 13۱2در سال 

ند. تری ساختبزرگ ۀخان مهاجر در خیابان پرچم خاندری منزلشان کوچک بود، با راهنمایی عبداللهق

، در این کوچه ؟عمو چه حال و احوالی :گفت .م و حال و احوال پرسیدمالله رفتبه دیدن عمونعمت

 ،خدا رحمتش کند ،ند که ما را تنها گذاشتند. نصرتهایش بودهو بچّ امولود و برادرزادهخوشی ما دل

های اشکش . عمو نعمت دل نازکی داشت و قطرهی کنندآنها خیلی باید ترقّ  ،ی کندانسان باید ترقّ  :گفت

ر قدولی آن ،بودیم انهایشهما عاشق خودشان و بچّ :گفتندمی طور.عمو و ما هم همینسرازیر شد. زن

 زنند. ب به ما سر میمعرفت دارند که مرتّ

چقدر زودتر ازدواج  جوان هر :گفتهمیشه می هم ازدواج کنند. ها باعشقش این بود که جوان نصرت

ی کدام به جدایق بود که هیچها ازدواج موفّتر است. شاید باعث دهقتر و موفّتر، معصوم، پاککند

زد و مورد احترام کلّ فامیل و ف او حرف نمیکس روی حری بود. هیچمسیحای، چون نَفَس او نکشید

 ،نداشتند هاین اطاق ما برای تو باشد. اگر جهیزیّ :گفتمی ،آشنا بود. اگر دختر و پسری خانه نداشتند

                                                           
 هایچهار برادر راجمند داشت که هر کدام دنیایی از مهر و صفا داشتند، از مردانگی و ایمان و هیکل . نصرت1

ر آقای ، همسیز داشت. یکی به نام ماهرخبرازنده گرفته تا ابهّت و سخنوری. مانند جبل راسخ بودند. دو خواهر ن
، همسر امرالله رزّاقی بود. خداوند این عزیز را خلق غفّاری که در جوانی صعود نمود و خواهر دیگرش، ملوک

های احبّا باشد. چه اوالدی تربیت کرد و چه خدماتی انجام داد. اینها منتخبین کرده بود که سرمشق مؤمنان و خانم
 بودند. امر جمال مبارک
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عدد  2ساده و قانع بودند و با  ه آن مواقع جوانان همخدا بزرگ است. البتّ ،ه نخوریدغصّ :گفتمی

چند ظرف و متکا و مقدار کمی لباس زندگی را  اغ،یک سماور و چر خواب،دست رختیچه، یکقال

ه ب ،دند. اگر جوانی پول نداشتنموکردند و در کمتر از یک سال زندگی خود را کامل میشروع می

ا ریحتاج ما ۀداد و بقیّمی چه در توان داشت، هر ،ی نبردکس بویکه خود آن جوان نداند و هیچ طوری

ها ماشین کرد. در آن زمانگرفت و دل این جوانان را شاد میها و خواهرزاده میاز برادران و برادرزاده

های بودند. چه چهره ل صبح تا دو روز منزل این عزیزانولی عیدها بسیار صفا داشت. همه اوّ ،کم بود

 بیند تا آخر سالهای نورانی را میچهرهل سال که آدم این اوّ :گفتندای میایمانی که عدّهنورانی و با

 ل وقت دیدن آنها از واجبات بود.اوّ گذرد.شاد است و خوش میدل

گفته شد، این خانه، خانۀ عشق و محبّت و خانۀبلی، همان اهد هر خشت و گلش ش صفا و طور که قبالً 

 ،یک نفر، یک نفرها مهمانهای آجری داشت و پلّه شانخانه. بودنظیری شائبه و بیهای بیتمحبّ

 گذاردند. روزی که خدمتاطاق می یها را باید در بالکن جلورفتند و کفشپشت سر هم باید باال می

ها به بالکن رفته و دور از چشم پدر و مادر ،دیگر ۀبا دو بچّکه ای بود ه، جمشید پسر بچّمایشان بودی

 کفش در گوشه ای افتاده بود. نصرته بودند. هر لنگهردانه را داخل حیاط ریختهای زنانه و متمام کفش

ین ها پایفوراً دو نفر از جوان ها کردید؟هوای این چه کاری است شما بچّ :بسیار ناراحت شد و گفت

بری دیگر شیرینی خ :به او گفتمادرش  .جمشید که عاشق شیرینی بود د.ها را آوردنرفتند و کفش

 نصرت ،عیبی ندارد. در این دید و بازدیدها چند نفر که بودند :همه گفتندا امّ  .با کاری که کردی ،نیست

ار واهرهایش که اشعخدختر خواندند.با عشق میای عدّهاشعاری یا مناجات بخوانید.  ،شعری :گفتمی

د و به رفتنخواندند. همه موقع خداحافظی شاد و راضی میی زیبا می، با صدایندبسیار از حفظ داشت

 گردید. ما دعا کنید و واقعاً دعای چنین مؤمنین مخلصی اجابت می در حقّ :گفتندآنها می

 سری های عبدالله مهاجر بود.ۀ ساختمانکار( مباشر و همهاش)خواهرزاده اقیاکبر رزّیاد دارم که علی

اکبر ، علیهماشاءالله، ماشاءالل :بلند با چشمانی گیرا بود. به او گفتندمو داشت و سبزه، بانمک، قدپر 
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رود! چه خانواده اش مییبه دایزاده : فرزند حاللهایش چیزی کم ندارد. گفتپسر خواهرت هم از دایی

 تی بودند. جمعیّ و فامیل پر

همه  ،ها اگر صد نفر هم که بودندۀ مهاجریقد بودند و طایفکوتاهزن و مرد  ها در جاسببعضی طایفه

های خود خداوند همه را از نعمت دار بودند.مؤمن، مردمی و مردمدار، باکالس، ، قدبلند، جذبههیکلی

شد، یک از آنها یافت نمی. چیزی که نداشتند و در وجود هیچنیاز کرده بود. دارای همه چیز بودندبی

دق ، صاخواسته بود چیزی که حقّ ،عکس بر ادبی بود.د، بخل، خودخواهی و بیحس ر،تکبّ غرور،

ساجد و  داشتن، خدمت کردن، استقامت، مروّت، مردانگی، ایمان داشتن،هامت ش بودن، شجاعت،

علی غالم ۀچرا شما و دار و دست :پرسیدند از نصرترا دارا بودند.  زن و مردها آنها ۀهم ذاکر بودن،

ه قد هستند؟ بها همه کوتاهها و باقریایها مانند دروازههمه قدبلند و کشیده هستید و بعضی طایفه

، بینیدن هستیم که میچه هستیم همی ما هر اک آنها گواه این مطلب است،شاید قلب پ گفت:شوخی 

ه ک گویندکند و به قول معروف میای ظاهر و باطنشان فرق میظاهر و باطن ما یکی است، ولی عدّه

 ما نامثالً پدربزرگ کنند،رند و عمر بیشتری هم میزیرزمین است و خیلی تو دا کوتاهان نصفشان

همه زجر و شکنجه و زندان این ، محکم و استوار ایستادند،وقتی ایمان آوردند (علیدتقی و غالممحمّ)

ا ر ها که ملّاحسین به قدوم خود آن محلّایکه دروازه در صورتی ا به جان خود خریدند و آخ نگفتند،ر

ای مستور ردهد و در پشت پکردنترین نسیمی لغزیدند و کتمان عقیده به کوچک ،ن کرده بودک و مزیّ متبرّ

علی مد تقی و غالمحمّ ۀحال مشاهده کنید ببینید نسیم عنایت و شمیم موهبتی که بر خانواد ماندند،

 ر حقّ ه باید دالبتّ باشد!همین ها ، کجا؟! شاید یکی از علتوزیده کجا و خمودت که نصیب آنها شده

مت و جالل این موهبت که نصیبشان شده و به عظآنها  ۀهای آیندۀ آنها دعا نمود که شاید نسلهم

گاه و بیدار شوند و حقّ اند،ان را محروم کردهخودش ب عفو و آمرزش از درگاه یک بگویند و طلرا لبّ  آ

  به خاطر این کوتاهی بخشیده شوند! مقتدر نمایند که اجداد آنها ملیک
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داوند این است که خ ،ها دارندمهاجریۀ شانسی که طایف :گفتاین بود که می یکی از افتخارات نصرت

 میوقت تمام است و ما هم تسلیم خدای دیگر ،بفرما برویم :گویدمی ،شودهر زمان دلش برای ما تنگ می

دارم زود  حاال کار صبر کن پسرم را زن بدهم یاگوییم که کنیم، دیگر نمیو فوری به سوی او پرواز می

شویم. خیلی خانمی شوخ و یم و در بهشت واقعی داخل میویگیک میرا لبّ فوراً دستور حقّ  است،

جان فردی را تا روزی از سوی پروردگار عزرائیل آمد  :گفتمی اضی به رضای خدا بود.سرحال و ر

های تا کاربه خاطر خدا رحم کنید و قدری به من وقت دهید که شروع کرد به گریه کردن او بگیرد. 

نم. به او کبعد عاشقانه جان خود را تسلیم میبم را با مردم صاف کنم، و حساب و کتا تمام را تمامنیمه

 : چشم.فتگ .دیگر بهانه نیاوری ،یم سراغتآی، میکارهایت را بکن ،دهیمتی به تو وقت میمدّ :گفتند

ایان پ ،برخیز ،یا علی مدد :گفتو خوشحال شد و به زندگی ادامه داد. بعد از چند سال عزرائیل آمد 

ه عمو و عمّ ،چرا :گفتعزرائیل  د وقت بدهید و به من خبر کنید؟مگر قرار نبو :ا رسید. گفتعمرت فر

در مراسم آنها شرکت کردی را ندیدی؟ تو و  درفتنها که از این عالم میشهریو خاله و همسایه و هم

 اینها جز اخطار نبود و او سکوت اختیار کرد.  :چرا. گفت :گفت

چه  پس .ای است که عاقبت االمر خواهیم رفتو هزاران داستان شیرین او نشانه این داستان نصرت

ک گفته یرا لبّ  دستورات حقّو  مات شایان که به نفوس نفیسه نمودهروحانی و خد ۀست با سرمایا خوب

ن با مایک گفته و شادرا لبّ ی که عاشقانه حقّعالم برویم. چه زیباست حال آنهای از این ،ایمو اجرا کرده

 ،ندتوان داشت چه در این عالم در حدّ روند و شرمسار نیستند که هرسه مییب خاطر حضور طلعات مقدّط

ی ناآگاهان خواهران و مربّ مادر یتیمان، خواهر بی گذاشتند. نصرت در سبد اخالص برای رضای حقّ

د، از غم آنها افسرده لق شاکرد. از شادی خخروش بود که همه را سیراب میای جوشان و پربود. چشمه

 مشکالت بود.  و همیشه دنبال راه نجات برای

تنومندت عالم را احاطه کرده درخت های قی و شجاع و مؤمن بودی و ریشهقدر متّتقی که آندای محمّ

نها را به آ« خان» واقعاً زادورود تو لیاقت گفتنِ .است، روحت شاد با این اوالد دلیر و عاقل و ارزشمند
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 «خان»، بلکه گفتن گفتن نبود «خان» ۀشما تشن دار و ارباب و حاکم، شجرۀبه عنوان سرمایهداشت. 

ت محبّه کبود. همیشه هر مردی شما ت و ایثار محبّ ت، مردانگی، مرام،انسانیّ  ،تبه شما به خاطر شخصیّ

 ۀیگر همهزاران سال د .است «خان»چقدر  :گویندمی ،خالصانه دارد و انسان وارسته و کاملی است

درخت  از هرگزار. خادم و خدمت ر، باتدبیر، باکالس،تکبّای بیه، ولی خانشما خان است ۀبطیّ  ۀشجر

 رسد. به مشام می ۀ او، بوی خانیتقی و اوالد او در جاسب و خاندمحمّ

ک متر زمین خالی و مناسب بود، ها اگر یلب جوی و زمین دتقی و پسرهایش تمام لب رودخانه،محمّ

تمام درختان بارور جاسب به یک طرف و  است. ند که همه پابرجاگردو و اشجار دیگر کاشت درخت

دهد، باالخره گوش اشجار و باغات اینها به یک طرف. هر درخت آنها ندای یا بهی االبهی سر می

من زمین یونجه  1 چنینهم من بهترین زمین و 1۱خواهد شد. زمین باغ یادگار  شنوایی هم پیدا شده و

ترین خدمت این کوچک ید،گردام میل انقالب خرج حمّدر جاسب را که وقف نمود و عایداتش تا اوّ

 خانم محترمه موقنه بود. 

دعای شفا برای او  رفت،به مالقات او می ،کس مریض بود هر او جوهر تقدیس و مرام و معرفت بود.

کیلو نبات  2شوی. شاید خوب می ،ک استبخور تبرّ  :فتگداد و مییک تکّه نبات به او می خواند،می

 اینها هم ،نشین که شدند: همگفتمی .اضافه کرده بود ک از ارض اقدس آورده و مقداری به آنتبرّ 

عرفت او شفابخش هر مریضی بود. داد. این سادگی و صداقت و مها میمریض ۀبه هم ک است.تبرّ 

کمک به مستمندان و خدمت به جامعه عشق او بود و هرگز ناامید ی خیر بالخصوص امر ازدواج، کارها

 نبود. 

 آمد و سرزیادی دی داشتیم. برف مجرّ سکینه اطاقهمنزل عمّ دیمرتضی محمّ من و 13۱2زمستان سال 

پارو نیز الله را نعمتۀ عموخانبرف ین کردیم و گفتیم برویم ه را پایعمّ ۀکار نتوانستیم برویم. برف خان

ف شما یم براهمدآ :گفتیم به ما چای داغ داد. نصرت پرسی کردیم.و احوالگفتیم رفتیم الله ابهی  کنیم.

ی پشت هاب در رگ توست. برفآفرین به تو پسر، خون مسیّ ،فهمیدم ،تا آمدی :ین کنیم. گفترا پای
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عمو و عمو با اجازه : زنگفتیم را داخل کوچه ریختیم، آمدیم،حیاط را های برفرا پارو کردیم و  بام

ه این کوچه ت ،پاروها را بردارید عرضه نیست،بی از کار عار ندارد و تنبل و بیجاس ،کجا؟ :برویم. گفت

ید دست شما درد نکند و ، بگویهرچه به شما دادند ، برف او را هم پارو کنید،استیکی از احبّ ۀخان

د ۀ خوبه وظیف انی را هم زیارت کردیم،آن مؤمن نور شود. ما رفتیم،من حاضر می یبرگردید آش جو

بریزیم، آنها را هم داخل کوچه  ا هم خواهش کرد که برف بام و خانۀآنه ۀی همسایدیم و حتّ عمل نمو

مین کوبید پارو را آخری محکم به ز ،مرتضی که زورش زیاد بودآقا .تیم و با جیبی پر از پول برگشتیمریخ

اری رویم نجّا میی ،چرا :گفتم .طوری نیست ،عیبی ندارد :گفت مرتضیو متأسّفانه کف پارو ترکید. آقا

 تهمه محبّ عمو که اینالله و زنخریم که عمو نعمتیا نو می ،کوبد، میخی میکنیمرا تعمیر می آن

آمدیم پارو را تعمیر کردیم و به منزل آنها رفتیم. ناگفته نماند خانم اشتری  ۀ آنها نباشیم.ما شرمند ،کردند

و ساالد  لی کتلت و برنج وسفید مانند پنبه بود. ناهار مفصّ شسر او فرفری و تمامموی خانمی بود که 

. او رو بودمولی بنده خیلی کم .دو چشم بینا ؟خواستمان کرد. کور از خدا چه مینوشابه ما را مه

ت دوس ،نصرالله امینی که جاسبی است آباد است که با، بغل خانیهمسر بنده مباشر اسفندیاری :گفت

 درخشانی است.  ۀگوید او ستاراست و می

 .داندخدا میکه ت کردند مهربان به ما محبّ ایآنقدر این احبّ :گفتیم .آش او حاضر بود ،خالصه آمدیم

ارتباط تنگاتنگ در دل ما به ودیعه گذارده که با گفتن الله ابهی ت و حضرت بهاءالله چنان محبّ :گفت

را دیگریم دل هستیم. شعر ما همه خواهران و برادران یکرنگ و یکشهری و یکفامیل و هم ،همه

گر ا افتادم و احساساتی شدم. حسنات او ۀ نورانی، گفتار و کردار و اعمال نیک وخواند. به یاد چهر

  کنم.جا اکتفا میپس به همین ،شودمثنوی می یک ،بخواهم بنویسم

 رتکنند. نصه جان آفرین تسلیم میها یک آنی جان بمهاجری ،فرمودطور که او مین، هماشومیادآور می

با روح و که ارزش طال داشت، گذاشت را  اشارزش خود و هیکل عنصریجان با 1۱/۱/13۱۱در تاریخ 

ها باشد. او اظر به ما و شفیع ما و جمع جاسبیت تا در عالم باال نسه پیوسملکوتی خود به طلعات مقدّ 
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ن جاوید قدیم با حضور اقوام در گلستاها باقی است. اش در قلب. یاد و خاطرههرگز نمرده است

با قلبی سوزان او را بدرقه نمودند و برای  ،دیده از اوتای عاشق او و همسایگان محبّالقدر و احبّجلیل

ما  کی نوبت :گفتمی ،رفتمیجاوید گلستان  بهدعا و مناجات خواندند. هر وقت  ح اوروح پر فتو

ین الله غمگنعمتهای نورانی که برایش برگزار گردید و عموو چه جمعد باالخره نوبت او ش شود؟می

وقتی آرام  .ام بی او سوت و کور استکسم رفت، خانه، همهسوختم :گفتریزان می، اشکو ناالن

 ،خوابیدخواند و میهر شب که مناجات می ، زیراخوشحالم که به آرزویش رسید :گفتمی ،شدمی

 یک آنی سکته و ،طور هم گردیدهمین شب مرگ؛یک ،شب تب: یا حضرت عبدالبهاء یکگفتمی

 ت از همه. روحش شاد و یادش گرامی. یک آن خداحافظی و حاللیّ

در این قرن بدیع برای ایشان دعا و مناجات بخوانند  ،دام بادامید است خوانندگان عزیز که عمرشان مست

و  هقدر عالم گیر شدامر جمال مبارک آن ای،نابغه استقامت و ایمان خالص چنان افرادو بدانند در اثر 

قدر آن را بدانند و در هر شهر و دیاری و هر کشوری به یاد این عزیزان خدمات  .پیشرفت نموده است

 ای که رضای جمال مبارک در اوست، انجام دهند.ارزنده و شایسته

 شنوی دیگر ز بلبل سرگذشتن         که گل رفت و گلستان در گذشتچون

 ید.لی همسرش ماند و جمشو ،این بلبل شیدا ترک آشیان خاکی نمود و به معبود حقیقی خود پیوست

، آغاز شد. ساله و شیطان بود 14 ۀبا جمشید که بچّ  ی زندگی برای این مرد مظلوم نجیب،سخت

ه رفته ک . مولودو مانند همسرش محبوب قلوب و عشق فامیل بود ۀ وزارت داراییالله بازنشستنعمتعمو

 : عموجانگفتالله مینعمتآورد. عموب غذا برای او میمرتّ  کرد،خیابان پرچم زندگی میو در بود 

 ،خدابیامرز داد: خدا ما را شرمنده نکند. مولود،او جواب می .قدر ما را شرمنده نکنآن راحت باش،

گاه به خاطر خاله و مظلومیّ  ،موقع برگشت به خانه ،رومهر زمان به آن خانه می :گفتمی  تاشکم ناخودآ

 .دکردنب به او سرکشی میها مرتّ ها و یزدانیمهاجری او و کلّ طور اوالد الله جاریست. همیننعمتعمو

ت نهایت به این پیرمرد و جمشید محبّا بود. آنها هم بیمأمن احبّ ل،اوّ  ۀدر طبق ، دو اطاقدر ضمن
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 ایک حاضری ب :گفترفتند، میجا میبرادرهایش یا اوالد برادرش آن ۀخالصانه داشتند. هر وقت نو

 ،ل خدااوّ :گفتهم کیف کنم. همیشه می هم بخوریم و من با ،تان درست کنیدخوریم و خودهم می

 م فامیل. دوّ

 یت از او پذیرایدر کمال محبّ  (اشبرادرزاده)ب مسیّ و آمدبه جاسب می هاتابستانالله عمونعمت

داد.  ب یزدانیمسیّ طهران تشریف برد به الله مهاجر بهحبیب و امالک خود و خانمش را وقتیا .کردمی

ها عاشق او و مخلص او بودند. او ادهها و برادرزب، بلکه همۀ فامیلدر منزل مسیّ فقط در جاسب نه 

ات . دستورحقیقی و عامل به عمل بود بهایی برکت بود. مردی صبور، خاکی، زالل، ساده، مهربان،

ی باشد. عادّش بودنهست برای همه شاید زنده هر انسانی تا که  حق را خوب شناخته بود.

 ،نشین او وقتی که از این عالم رفتت دلانصایح و حکای کارهایش،هایش، راهتهایش، محبّ صحبت

 ۀافسوس فایده ندارد. انسان عاقل کسی است که از تجرب خوردند که چه بود و چه کرد؟همه افسوس 

 این عزیزان استفاده کند. 

خاطر تظاهر خدمتی انجام ه او دوست نداشت ب نویسم.میرا ترین خدمات ایشان مختصری از کوچک

که خدا به  در زمانی .خواست خودش بداند و خدای اومی .یک جو یا دیناری ۀولو به انداز ،دهد

ای به او داد که تا ابد او هدیه ،را عنایت فرمود الله یزدانی و مولود چهارمین اوالدشان )سهراب(عین

ا میرزا را به او هدیه کرد ب، باغ سرچشمه بغل باغ سیّدیعنی پانصد متر ،من ۵ .بردکس از یاد نمیهیچ

 رائینه که ۀدر زیر جادّرا ی . درخت گردویهای سیب و آلو و غیرهبود از درخت این باغ مملوّ  من آب. ۵

 نازنینی که خداوند پسری به نام ۀدختر عمّخانم، میلیونی دارد، هدیه کرد به حشمت اآلن قیمت باالی

الله بود. عمونعمتعلی های مشهدی حسنزنی بسیار خوب و از نواده پرویز به او عطا کرده بود. حشمت

لی عنورانی دارد که رگ مشهدی حسن ۀچهرولی  ،نیست بهاییحشمت اگر مسلمان است و  :گفتمی

 ست داشته باشیم. را دو بهاییدر وجود اوست و ما باید فامیل مسلمان و 
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و از عمزمانی  (شدیگر برادر)اسماعیل دمحمّ (.برادرش)الله زمینی بود در راستان باالی زمین فرج

م را ، قرضزمین و زمین مال تو، هر وقت داشتم ۀال، این قبداداش و گفت: الله پول قرض گرفتنعمت

که دل خاطر اینه و ب ؟قرض یعنی چه ،من و تو برادریم گفت:گرنه مال خودت. او  و ،کنمادا می

د. کریا غیره به او کمک میها هد بچّیا تولّ ،عید ۀهم به عنوان هدی کرد. گاهیقبول  ،برادرش نشکند

علی )فرزند محمّداسماعیل( و خانمش و من و اسیک روز عبّ ،بعد از فوت همسرشالله عمونعمت

. بعد از ناهار به پختند و همه دور هم نوش جان کردیمها غذا ه خانمالبتّ .درا ناهار دعوت نمو همسرم

یک مناجات برای مرحوم  :علی گفتاسعبّ

علی اسه مادر عبّالبتّ .پدرت بخوان

یک الله عمونعمتچون  ،هم بود (سلطان)خانم

برادرش گذاشته بود. انی در اختیار زناطاق مجّ

ی علبوسی به عبّاساو پس از خواندن مناجات، 

رادرم را زنده نگاه داشتی، تو اسم ب :کرد و گفت

. مال تو ،راستان یادگار پدرت است ۀالاین قب

کردند این پیرمرد کیست و چقدر ب همه تعجّ 

 گذشت است.با

را که مبلغی  درآمد ملک او ، پدر من( صعود کرد، منب یزدانیمسیّ)اش که برادرزاده 13۱8در سال 

ولی  ،چون از جاسب است ،خوریمگردو و بادام را می :گفت م.بود با مقداری بادام و گردو برای او برد

الله و اشرف که دهی تا برای نصرتروی بدون کم و کاست به مادرت میمی خواهم،پول را نمی

ی و یگوگز به کسی نمیز من هستند و هرچون یادگارهای عزیبخرد، لباس یا لوازم مدرسه  ،کوچکند

ی دیناری نگرفت. آیا شخصی که یک زندگ ،تا زنده بود شوم.ناراحت می ،کنیبدیگر اگر صحبت پول 

اک ها پهرگز از خاطره همه گذشت و مردانگی و محبّت،اینبا  ،ساده و حقوق کم بازنشستگی داشت

 الله یزدانی و سهراب یزدانینعمت

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1211740506_orig.jpg
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گزار توان خدمتمی ی در فقر همبدانیم حتّ  های آن زمان بود تام جوانی و معلّاو مربّ  ،شود؟ خیرمی

ها نیای از دید. این ذرّهبسیار سخت استمطلب نوشتن در مورد چنین بزرگوار فامیل و خلق خدا بود. 

 مرقوم گردید.بود که از آن مرد  هاو شنیدنی

ه ب ا مناجاتهتربیت کرد و آداب روحانی آموخت. ده ت تمام تعلیم واین مرد نازنین جمشید را با محبّ 

پسر  اینتربیت نباشد، چون مواظب بود او بیه نمود. های علمی و امری برای او تهیّکتاب او یاد داد.

تر اخت و کماز او مردی سداد. ترین اشتباهی او را تذکّر میاهمیّت داشت. به کوچکبسیار برایش 

اجات خصوصی من سات عمومی یاد. این جوان در تمام جلالله را نشناسنعمتعمو کسی است که جمشیدِ

گفت می یک بابا بابا بود.ۀ انخواند. جمشید رشد و نمو کرد، جوانی گردید و عزیزدردبا صوت ملیح می

 آن بود. ۀها بابا ادامو ده

منزل ر دکه مسلمان بود و  ، خانمی به نام سکینهسلطان بود و یک اطاقیک اطاق خانمپایین  ۀدر طبق

کینه س کش و باغیرت بود.نقش ولی زحمته داشت و خانمی ریزهمسر و دو بچّسکینه کرد. کار می ااحبّ

کرد. می بآقای یزدانی را تمیز و مرتّ  ۀآمد و خانبار میای یکل هفتهاوّجا ساکن شود، که اینقبل از این

ه اللمتنعو به عمو کردروزی گریه سکینه داد. به او میهایش غذای اضافه هبرای بچّهم پول و هم 

ما ه کس اطاق بهیچ ،ه داریمچون بچّ ،ی گیر ما نیامدو جای ب کردهخانه ما را جوا: صاحبگفت

 تی نام، اهلهمّ سلطان بود و در اطاق دیگردهد. آن موقع یک اطاق طبقۀ پایین متعلّق به خانمنمی

گر این ا گفت:الله به سکینه نعمتتیپ نشسته بود. عموروستایی در اراک، جوانی خوشگل و خوش

ابالی ال ولی زاده،بهاییتی همّ  ولی غصّه نخور خدا بزرگ است. ،آورمتو را می ،جوان تنها را بیرون کنم

گذران و ، خوشپوش، ولی شیکطبیعی نبود و عشقش آواز و رقص بود. یک مقدار هم حالتش

ی ای و اندک کرایهجایاینکه سال است دو  گفت: تو جوانی،آقای یزدانی به او  تیپ بود.خوش

آورم که هم روز و شب ای را میه، خانوادهمن که همسرم فوت شد ، حال جایی پیدا کن، زیرادهیمی

جا بهتر کجا بروم پیرمرد؟ از این گفت:د و همّتی قبول نکرکارهایم را انجام دهد. هم همدمم باشد و 
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ن الله به او با زبامتنعچه عمو هر رسیدم.سر  رفته بودم،ه اللنعمتمن که به دیدار عمودر این موقع 

این  م:به او گفت خواهی بکن. منکاری می روم هرنمیکه د ، او حرف سرباال جواب دادخوش حرف ز

ین مرد ا اطاق بهتر از این برایت پیدا کنم، من دو ساعتهتا برویم  ،بیا ت نکن،او را اذیّ ،عموی ماست

خواهی بکنی؟ چه غلطی می ،رومنمی ،جوجه :کند. عین خواهرها گفتسکته میفشار خون دارد و 

و دوستانم م رواآلن می :گفت نبه م .یک بار دیگر بگو ؟،چه گفتی م:گفتبودم، ساله  23جوانی  من که

 حساب تو جوجه را برسند. تا آورم را می

ن با هم ها تن به تها در جنگم: پهلوانگفت م،آن موقع الغر بود تر و تپل بود و منتی قویکه همّ با این

مصطفی  :فتگ. بیچاره لب بالکن باال ایستاده بود و میمالله را باال فرستادنعمتعمو کنند.مبارزه می

فهم، ن م:و گفت متوی گوش او زد فهمی. چنان: خودت نمیتی گفتفهمد. همّ این نمی ،بیا باال عمو

 ،ومرمی ،نزن :ریزم توی کوچه. گفتخوابت را مین تخت و رختاین عزیز ما است گم شو، همین اآل

ن مرد ترین توهینی به ایجا نباشی و اگر کوچکاین ،آیمتا صبح جمعه من می م:دو روز وقت بده. گفت

ال پس برو آدم باش. فوری او دنب ،کنمای باشی یا جای دیگر پیدایت می، توی هر کابارهکرده باشی

ند. دهایش در آن خانه ساکن شهد و جمعه سکینه و شوهر و بچّه اطاق را خالی کرگشت و پنجشنباطاق 

: خدا گفتالله می. عمو نعمتلله صاحب دختری مهربان گردیدانعمتمحبّت دو طرفه شروع شد و عمو

غول  همن حریف این نرّ  ،نه گر الهی مصطفی خیر ببیند و :گفتکند و میای را باز میهر درب بسته

د و کرماچ و بوسه  آمد،جلو  دیدم.را  سپاری اودر یک خاک تی را.دم. خدا رحمت کند همّشنمی

کس نگفتی. با من دوست شد. آن هیچبه له را ؟، احسنت به مرامت که این مسأچطوری عزیز گفت:

داد و ید جواب ت بیشتر بات را با محبّمحبّ  ، ولی خود او باعث شد. یاد نگرفته بود کهکار شایسته نبود

 توهین و ناسزا و قلدری.با نه  ،به بزرگان احترام گذاشت

هم  داریکه مهمان ، باالخص سکینهشدنی نبودالله خدمتش به فامیل تمام نعمتدر هر صورت، عمو

ت همسر را هزار نفر جای محبّ تِهایتان را بدانید. محبّقدر خانم :گفتالله مینعمت. عموکردمی
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رکشی کرد و مسافپیکانی خرید که هم کار می االله و احبّ نعمتبه کمک عمو گیرد. همسر سکینهنمی

 هی به شمال برد. البتّگردش و تفریح و حتّ به الله را بارها نعمتعموهم ه و نمود و هم زن و بچّمی

ماه کرد. در اواخر خردادحتی پول بنزین را به او کمک می ،الله هیچ کجا مزاحم او نبودنعمتعمو

بستن وقع آن مالله صندلی جلو نشسته بود و نعمترفتند و برحسب احترام عمومال میهنگامی که به ش

دف این راننده با اتومبیل تصا بوئین رشت قزوین، ۀگرفتگی در جادّ ، در اثر مهکمربند هم رسم نبود

ار وز آثالله و داغون شدن جمشید گردید که هننعمتکرد که همین تصادف باعث مرگ عموشدیدی 

 تصادف در سر و صورت جمشید هویدا است. 

 ۀها به خاک سپرده شد و دو طایفها و یزدانیۀ مهاجریوسیله الله با مراسم بسیار باشکوهی بنعمتعمو

برای جمشید هیچ دریغ نکردند. جمشید ماند و تنهایی. به فامیل در معالجه و هزینه  ر کرد.بزرگ را متأثّ

الله یزدانی در سلطان یزدانی و کمک فیضای مهر و صفا و راهنمایی خانمزیز آن دریع کمک مولود

عروسی  خاب کردند وانت (فرزند ماشاءالله شریفی) جمشید همسری به نام ناهید شریفی برای 13۵6سال 

های فرهام و نغمه گردیدند. هم ناهید خانمی آنها در همان خانه صاحب دو فرزند به نام برگزار گردید.

کار  یه جمشید توانایولی این تصادف باعث شده بود ک ،و مهربان و ساکت بود و هم جمشیدساده 

خانم نصرت ، چون سهمالله را هم دولت مصادره نمودنعمتۀ عموخان سنگین در شب و روز را نداشت.

ین شاخه اشید هم از مبلغی به جمشید دادند و او را روانه فردیس کرج کردند. جم به نام شرکت اُمنا بود.

 ،این دو عاشق عشقشان فروکش کرد و خانمش چون خواهرش به آمریکا رفته بود به آن شاخه پرید و

آیم و ناهید شریفی دو اوالد را برداشت و در سال من نمی :جمشید گفت او هم خواست به خارج برود.

ن اشدند و نور ایم بزرگ ها هم درس خواندند،هزیر پوشش خواهرش بچّ در آمریکا اسکان گزید. 138۱

 1363ی و مشکالت دست و پنجه نرم کرد و در سال هم با تنهای جمشید در قلبشان باقی و برقرار است.

هنوز جمشید در تمام جلسات فامیل شرکت  ر عبداللهی ازدواج نمود.با خانمی از اهل سیسان به نام منوّ
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قلب، مهربان، خواند و بسیار خوشمیکند و برای شادی پدر و مادر دعا و مناجات با صوت ملیح می

 پرست است.باایمان و فامیل

عات الالله تنها اوالد به جا مانده بود که مخزن اطّ نعمتاین است که عمو ،مطلبی که نباید از یاد برود

حضور حضرت عبدالبهاء  ،برادر بزرگ ما ،علیغالم :گفتها بود. همیشه میۀ خود و مهاجریخانواد

 رفت، حضرتو خانم ارجمند او باهره ایادی  (پدر دکتر ایادی)عد خدمت جناب ابن ابهر خادم بود و ب

 چند لوح نازل فرمودند. ما شنونده بودیم و درک مطلب شاید نبود.  عبدالبهاء به افتخار او

 ود.لله یزدانی که عزیز همه بااز جمله فیض ،یک روز عید به دیدن او رفتیم و خیلی از فامیل ها بودند

 یعااز برکت د ،چه دارید هر ،نشوید قدر به خود مغرورام، شما آن: به آرزویم رسیدهالله گفتنعمتعمو

داریوش یزدانی از ارض  علی نازل شده بود،که به افتخار غالمرا حضرت عبدالبهاء است. الواحی 

هم  ما داد. ام عید بهدر ایّرا بهترین هدیه  با تهیّۀ چند کپی،او هم  دس گرفته و برای او فرستاده بود.اق

الله دارتر، عینز همه سرمایها :الله گفتنعمتعمواشک شوق ریختم. هم عشق ورزیدم به اجداد خود و 

 نارزند. چناۀ جاسب میاند که هر کدام به همه چنین جوانانی عاشق، تربیت کردههستند ک و مولود

اشق صادق باید گفت ع به کسی میکرد. واقعاًاحساساتی شده بود که لپهایش گل انداخته بود و عشق 

 کار. داند و عالم بعد را سزاوار هر مؤمن درستکه این دنیا را فانی می

 ۀ جاسبکه در بهترین نقط در زمینی مصادره کردند را در جاسبامالک او که همۀ الزم به ذکر است 

 ملکوتی او در عالم باال شاد وند. روح پر فتوح جهت حظیرةالقدس داده بود، ساختمانی شیک ساخت

بز شد و یا خواهد شد. شک در اند یا سگونه تخم و بذری که این عزیزان کاشته مستبشر است و هر

د. نآوری که قدر این بزرگواران را دانسته و ذکر آنها را به میان می. خوشا آنهایالهی نیست ۀهای بالغوعده

کشان نقش بسته است. خوشا بر حال کسی که نام آنها را خوشا آنان که سخنان این عزیزان در قلب پا

دارد. خوشا آنانی که قبول دارند روح این عزیزان از عالم باال ناظر به ما و شفابخش درد زنده نگه می

 گشای ما هستند. ما و ره
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و جمشید هم شاد برای ارتقاء روح آن عزیزان  ،هرکس بخواند ،این مناجات از طرف جمشید پسر او

 ست:ا

 هوالله

درگاه را در دریای غفران غوطه ده و از گناه و خطا پاک و مقدّس  ۀپدر و مادر این بند ،ای پروردگار

 ۀخشندی بما و غفران و آمرزش ارزان کن. تویی آمرزنده و تویی غفور، توینما. عفو و بخشش شایان ن

ا م و هر چند در ظلمت خطنوید تو داریکاریم ولی امید به وعد و چند گنه هر ،فیض موفور. ای پروردگار

ه چ معامله کن و هر ،به آنچه سزاوار درگاه است .ه به صبح عطا داشته و داریمولکن توجّ ،یممبتالی

  .هر قصور ۀبخشند ی، تویی عفو و تویی غفور، شایان فرما. تویان بارگاه استگشای

 ع ع

 .مید است روحشان از ما راضی باشدالله در گلستان الهی شاد. اتمحبّ روح آن دو مرغ بیشۀ
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 آغا نصراللهیالله ناصری و خانمهدایت

 

ین ۀ پایشمسی در محلّ 134۱در سال  ،رضوانی ، ناصری فرزند عمومهدی ناصری و رضواناللههدایت

لین اوالدی بود که قلب پدر و مادر را شاد کرد و باعث گرمی جهان گشود. اوّ ه کروگان جاسب چشم ب

ی نّس ۀو استحکام خانواده گردید. فاصل

پدر و مادرش زیاد بود و با آمدن این عزیز 

ا تر شد و به روز زندگی والدینش بهب روز

 ناز و نعمت او را پرورش دادند. 

 ۀاین نو (گوهرهعمّ) رضوانهعمّ مادرِ

ی دوست داشت و زیاد دختری را به حدّ

الهی  ۀالله هدیبه قول خود او، هدایت

یم و سعی در تعل بسیار بود. به همین دلیل

 ند. تربیت او نمود

، خداوند خواهری به نام اللهبعد از هدایت

و بعد از او برادر دیگر به نام  شریفه

 ،از درس اخالق گرفته تا سواد درسی اللهتر کردند. هدایتا گرم و گرمالله داد که کانون خانواده رنجات

 همه را در جاسب آموخت و همراه پدر مشغول کار کشاورزی گردید.

مندانه و سخت روگردان نبود. گونه کار شرافتاز هیچ کش بود.یار مظلوم و ساکت و زحمتاو بس

 خلیلعتقدی، جناب روحانی، آقای وجدانی و عمواسدالله م جوانی گردیده بود که مرحوم پدرش،نو

حداً . همه متّو باغ درست کنند گفتند، آبادمی« اطراف»ر باال ده را که های بایسرزمین گرفتند کهتصمیم 

دند. ها جمع نمون خروار سنگ را از زمیند و هزاراکردنها ها و کندن زمینشروع به دیوارکشی باغ

 آباد م روحانی قاسممحفل دوّ
علی ، سلطان(نوروزی)از راست نشسته: فاطمه جمشیدی 

 الله مهاجر الله ناصری، حبیبنوروزی، هدایت
الله فروغی، ناصر مسعودی، قدرت از راست ایستاده:

 سیّد حسن مسعودیدی، ناصری، میرزا احمد محمّالله ذبیح

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/asd_orig.jpg
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و صدها درخت انگور و بادام و زردآلو  نددکریک باغ بسیار زیبا درست  شکمک پدر الله باهدایت

کار  بداند و مرتّ ه ظهر و شب نمیاین بچّ :گفتندهمه می ،کردالله کار میوقتی هدایت در آن کاشتند.

 الله و خواهرش هم در جمع کردنه نجاتکند. البتّچقدر جان می :گفتندیا به زبان عامیانه می ،کندمی

نگور داند چقدر او خدا می نشستندبار ه های دیگر دو ساله باین باغ و باغند. برادر بودها کمک سنگ

 ،اغ بودطه هر تعداد بنام بود و در آن محوّه ب اانگور باغ احبّ  ۀشیر یار شیره پختند.ها آوردند و بساز باغ

 کروگان بود.  ایبرای احبّ

باغی  دمیرزازیر همان باغ سیّ و ، ولی دیوار نکشیدروی آنها درست کرده ب اقی بعداً باغی روامرالله رزّ

د اسماعیلی محمّو پر از درخت بادام و میوه است. علی د که اآلن هم آن باغ محصور استدرست نمو

الله فروغی است که نسبتاً درخت و باغ رحمت ،جای ماندهه باغ دیگری که ب آن باغ را خریده است.

ای دیگر همگی خشک و خراب شده و فقط دیوارهای سنگی که های احبّ، ولی باغدیوار دارد

: دیگومی ،رودده می یسر لوله باالبرای خوشگذرانی که  کس مانده است. حاال هر ه جا، بفروریخته

 ها است. بهایی: باغ گویندها چیست؟ میاین خرابه

روبی ها هنگام بادامرسید و شیرین و خوشمزه بود. در همان موقعمی پاییزانگورها در آخر تابستان و اوّل 

جمع  که مشغول به کسانی رفت،غ میطرف باه خود وقتی ب روبی بود. عمومهدی در زمان حیاتو گردو

سبد  بخورید و ،خواهیدچقدر انگور می هر و سبدتان را بیاورید گفت:می ند،کردن بادام یا گردو بود

تأسّی  دیگران هم از این مرد باگذشت ببرید. بسیار این کار زیبا بود. خود را از انگور پر کنید و به خانه

 دادند. انجام میکردند و همین کار انسانی را می

ر در مورد ه ،چقدر انفاق و گذشت کنید هر :گفته بود اللههدایتبه  اً خصوصش عمو مهدی به اوالد

ه محبّت کبلکه یکی از تعالیم حضرت بهاءالله  ،یداهکه رضایت خلق را کسب کردغیر از این ،محصولی

کدام نیستند. ای ها که هیچین باغها و حیف از اید. حیف از این انسانانموده و گذشت است را اجرا

در درگاه خداوند ناامیدی نیست.  کرد.نوش جان می آنها ۀگذری از میوها سبز بود و هر رهکاش باغ
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الله روزی فرا خواهد رسید که  شاء وطن مألوف خود دارند، بدانید انه زادورود این عزیزان که عشق ب

ه ک به راه خواهند انداختروز ه داری و کشاورزی بو باغ ساختد نخواه جاهای خیلی زیباتر در آنباغ

 ت ببرند.تمام خلق جاسب از دیدن آنها لذّ

 یار روی هره ب اشدرب خانه گذر، تنور او گرم وگاه درویش و فقیر و رهمنزلش مأمن و پناهعمومهدی 

نه ر و پسر عاشقاا آمدن هر دختدنیه که هنگام ب ها کروگانی،ه و مادر دهرضوان، عمّ هعمّ و اغیار باز بود.

شهری نموده نوع و همترین خدمتی به همبرد که کوچکت میدوید و لذّ داشت میبدون دیناری چشم

هدیه و یا لباس نوزادی را که از طهران اوالدش مخصوص  کهخواست است. نه تنها اجری و مزدی نمی

 داد. ها هدیه میهبه مادر بچّ ،کرده میدخترش تهیّ

 ۀهدت خانواده به عولیّسؤالله در نزد چنین بزرگوارانی بزرگ شده بود. بعد از فوت پدر تمام مهدایت

ها را کاشت. های پدر و مادرش بهترین درختشاورزی نمونه بود و در تمام زمیناو ک قرار گرفت.او 

خلق  ۀهمکاشت. او را کنده و دو عدد درخت جای آن می ،گردیداگر یک درخت قدیمی خشک می

ی اند که هنوز بعضهای ایشان نوش جان کردهی پاییزی زمینها و آلوجاسب در دشت باال از سیب ترش

 ها موجود است. از درخت

که در  (اس صدری و سیّده نساءفرزند سیّد عبّ)آغا نصراللهی بعد از سربازی با سرکار خانم اللههدایت

 آغامادرِ خانم. بود 1328د. ازدواج آنها در سال کرج ، ازدوادر همان ده متولد شده بود 1342سال 

در سطح جهان در ظلّ  در حدود دویست نفر شکه زادورودبود دریای تقوا و ایمان خلوص و مهربانی 

ت و داشآغا تنها دختر این خانواده بود و هیکلی کوچک ولی عقلی سلیم، قدرتی عظیم امرند. خانم

پا لی برپدری جشن مفصّ ۀین عزیزان برای عروسی آنها در همان خاندرایت و کاردان و عاقل بود. ابا

ا بالهی شدند. عمو مهدی با کمک خود هدایت دو اطاق بسیار زی اینمودند و بسیار باعث سرور احبّ 

ه نو و بسیار عالی شروع ب ۀی داشت، ساختند و عروس و داماد در خانبا بالکنی که از دو طرف روشنای

 زندگی نمودند.
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 ۱ کشکس پوشیده نیست. خداوند به این مرد زحمتالله از هیچت و نجابت و ایمان هدایتمظلومیّ

الله و چهارمی یک دختر به نام می لطفالله و سوّمی فیضعلی، دوّلی حسیناوالد عنایت فرمود. اوّ

کار کند. شش هوس کرد که به طهران بیاید و  1332در سال  اوشمع بزم والدین شدند.  شیوا که هر یک

 ۀها را به طهران آورد و در مغازههمسر و بچّ ه نمود، رفتای تهیّ، خانه و کاشانهماه زمستان که کار کرد

 ین را داشت، مشغولنمایندگی لوازم چند نوع ماش برق بود ودر چراغآقای رحمی که از تاجران معروف 

د. نی را در طهران آغاز کردنی شیرین و نویبافی گردید و زندگآغا هم مشغول قالیبه کار گردید. خانم

 کار عجیبی داشت. مهربان و ساده بود و پشت او قوی، باحوصله، مؤمن،

داری سال که کار کرد، پولی پس انداز نمود و جناب رحمی دید که او لیاقت مغازهدو یا سه الله هدایت

 وبهترین مغازه نبش خیابان را خرید نیز ای بخرد. او به او پیشنهاد داد و کمک کرد که مغازه دارد،

ان دار، بااعتبار و بامرام در خیابحساب، مردمرفتار، خوشمشغول کاسبی شد و به عنوان کاسبی خوش

 ،شاگردانی هم از آشنایان و اقوام همیشه داشت. این شخص ،غیر از پسرهایش برق معروف گردید.چراغ

ای نورانی و قلبی پاک قدم بود. چهرهمری همیشه پیشو در کارهای خیر و ا باگذشت و سخاوتمند

کرد و هرگز غیبت نمی ،ش بودها سرش در الک خود. به قول جاسبیهمه را دوست داشت داشت.

شناسند  عمله را ب بهایی :گفتهمیشه می واقعی بود. بهاییگفت. قولش با عملش یکی و دروغ نمی

 دستورات الهی بود. ه عامل ب اقعاً پی برند نه به جسم. و نه به اسم و به خلق

ادیو هم در طهران در ر ،اللهنجات ،برادرش گرفتند که در طهران مقیم باشند، وقتی این عزیزان تصمیم

سپرد که نصف  (رضا حدّادیغالمۀ خانمش )امالک جاسب را به خواهرزادو شهاب مشغول کار گردید 

رضا جوانی باسلیقه بود و تمام آن زمان غالمرضوان بدهد. در هعایدات ملک را به مادرش عمّ

ای ی نداشت، بخت با او یاری کرد که چنین خالهها را از نو ساخت و چون هیچ ملکبندهای زمینسنگ

از پدری دیگر  که آغا خوشحال بود که الاقل خواهرش )جواهراش بوده است. خانمبه فکر خواهرزاده

رضوان هنام زمین عمّه ها باصری انسانی بود و تمام این زمینخانم ن رها بهره مند شود. کابود( از آن زمین
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صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد  رضاغالم ،که انقالب گردید زمانی یا زمین عمومهدی معروف بود.

 ۀوالح :گفتمی ،رضوان تا زنده بودهاشی نمود که عمّ رضوان فحّهعمّ بهبارها  ،جای گردو و بادامه و ب

را شکست، آیا مال من کنم که نمک خورد و نمکدان اس میحضرت عبّ ۀرضا را به دست بریدغالم

نوع   و همه ه کردای دو اطاقه جهت مادر تهیّالله به کمک برادرش خانهزن بر او حالل است؟ هدایتبیوه

رفتند ضوان میرهمالقات عمّبه ها د و تا آخرالحیات تمام جاسبیه نمووسیله و اثاث زندگی برایش تهیّ 

 دار و باوفا نصیبم کرده است،خدا سه اوالد مهربان و پول :گفتمی آمدند. اون خشک بیرون نمیو دها

 آورم.جا میه خورم و شکر خدای را بپزم و میخودم می

یت شوند و آداب رحمانی که خوب ترب ندکرد و با کمک خانمش مراقب اوالد بودکار  اللههدایت

و خودجوش، خودکار، گزار خلق باشند. اوالد اهم خوب درس بخوانند و هم خادم و خدمت بیاموزند،

الله فیض الله ولطف به اوج رسیدند. دو اوالد او، های سالمدند و با تحصیالت و ورزشفهیم و مؤمن ش

 تند.ۀ آفاق گشهای وطنی و خارجی شهرقهرمان کشوری گردیدند و در تمام جراید و رسانه ۵4 ۀدر ده

 ونه کار ناپسندگچون اهل هیچ ،روحانی خوبی برخوردار بودند ۀبردار و قوی از روحیاین دو جوان وزنه

ی الله ناصری که چندین مدال برافیض ها گردیدند.ر ایران و جاسبیهای نورانی افتخانبودند و با چهره

. این فرزندان خاضع و خاشع یدنصیب او گرد 13۵1م دنیا در سال مدال سوّ ،کشور محبوبش کسب نمود

 . د پدر دریای وجاهت و نجابت و صبر هستندماننو مردمی  ،رتکبّو بی

 13۱4در ایران با الهه عظیمی ازدواج نمود و دارای دو اوالد به نام وصال و نغمه گردید. اوایل  اللهلطف

فانه بروند. عزیمت به اروپا همانا و متأسّفاق ایشان به اروپا ها و به اتّهخانم او تصمیم گرفت به همراه بچّ

ال ثمربخش نبود و در س ،چقدر مداوا نمودند ت کوتاهی ایشان به سرطان مبتال گردید که هربعد از مدّ 

 ا و فامیل جاسبی و دوستاناحبّ ابهی صعود نمود.روح پاک این مرد الیق ورزشکار به ملکوت  13۱3

الله و خانم مظلومش از هدایت .احسن شرکت کردند ۀ او به نحوسپاری و بدرقدر مراسم خاک

هایشان اشک جاری بود و جلسات آبرومندانه جهت این قهرمان بدون کبر و غرور برقرار کردند و گونه
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کار او چقدر دل ندند. دوستان ورزشکار واذکار و مناجات فراوان برایش خوا سوزی دوستان محلّ 

دردی نمودند. این داغ به یک طرف، همسرش هر او احساس همکردند و با والدین او و برادر و خوا

آنها دریغ  ۀها از هزینتا زمان رشد کامل نوه اللهو اوالد کوچک در غربت به یک طرف. هدایتو د الهه

 ق هستند. اند و موفّ هایش تحصیالت عالی نموده. الحمد لله اآلن نوهنکرد

ل جا که تحصیتحصیل به هندوستان رفت و در همان ۀجهت ادام الله(هدایت )فرزند ارشدعلی حسین

هل شمال ایران بود، ازدواج نمود، به کانادا رفت و صاحب یک که ا ، با خانمی به نام ملیحهنمودمی

نگلیسی زبان ا او استاد ران آمد و دوباره به کانادا رفت.تی هم به ایبازنشسته گردید و مدّ اوالد گردید.

ل شهریور اوای ،هنگامعلی هم فردی مظلوم بود و در اثر بیماری نا بهتدریس بود. حسین شو همیشه شغل

 در کانادا صعود نمود. روحش شاد و یادش گرامی. 131۱

د و دارای سه اوال با شهال فرّوی ازدواج نمود ،افتخار فامیل و وطن ، مرد شجاع و دلیر،اللها آقا فیضامّ

درخشان  ۀرال و ستافعّ کرده،، باسواد، تحصیلکه اوالد همگی مؤمن استگین های سینا و نسیم و نبه نام

 هستند. 

و در خارج از  استبا جناب اشراقی ازدواج نمود و صاحب دو اوالد  الله، شیوا،یگانه دختر هدایت

 ند.اهایران نام جناب ناصری را زنده نگه داشت

تعالیم حضرت بهاءالله چه  خالص به حقّ و اجرایصدا، ایمان ۀ مظلوم و بیاز خصائل این خانواد

گونه دوست بدون هیچریا و انسانها و همگی آرام، خادم، مهربان، بیو چه نوه خودشان، چه اوالد

زندگی  وبسیار ساده در بین خلق رفت و آمد  ،کرده و قهرمانتحصیل . این اوالداستتظاهر و خودبینی 

 کنند. می

رسید به همه می اش چند کارمند داشت.بسیار کاسب معروفی گردیده بود، مغازهه ناصری ک اللههدایت

 بردند. هنگامینانی جهت خانواده میکردند و لقمهقولی پاتوق یا پایگاه کسانی بود که سرپا کار میه و ب

ناب ج الله و عبدالله نوروزی ولطف ( واللهنجات)فاق اخوی به اتّ ،که وضع مالی او بسیار عالی بود
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 یاای پرتقال و کیوی خریداری و احهآباد شهسوار رفتند، ویالهای شیک ساختند و باغامیدی به کریم

نمودند و پایگاهی برای رفت و قول معروف ییالق قشالق میه ب نمودند و در آن سامان ساکن شدند.

گی داغ اوالد بکاهد. کمی از زخم دل و افسرد هم به وجود آمد. سرگرمی داشت تاآمد فامیل و دوستان 

اند و خداوند صالح دانسته که او ۀ الهیصابر و ذاکر بودند که اوالدشان هدی ه آنها شاکر، ساجد،البتّ

 در عالم بهتری باشد.

آن عالم فاضل از فرودگاه مهرآباد بدون  (اللهبرادر خانم هدایت)الله نصراللهی فضل در اوایل انقالب

ه ب نیز از جاسب آواره شد. (برادر خانم دیگرش)آقا یدالله  سازی گردید ودیناری حقوق و مزایا پاک

 ،من مال شماست ۀمغاز کنیم،ن است همه از آن استفاده میسفره په ،هیچ غصّه نخورید :هر دو گفت

 کرد و راهنمایی نمود. عاشقانه این عزیزان و دیگران را مشغولاو  همه خواهیم برد. نانیبیایید لقمه

دم و کشیو زحمت در دهات می دسته بیل یک عمر در دستم بود :گفتمی ،خدا رحمتش کند ،هیدالل

ی تّ تی حبعد از مدّ ،اشکاری خواهرزادهو هم اللهاو با تشویق هدایت جا کاری از من ساخته نیست!این

 پسرش، ی یگانهالله حتّآمدند. آقا فضلخانه هم خرید و با چه وحدتی این عزیزان باهم کنار می

ی و برکت از آن آنها روز ترقّه ب را هم پیش آقای ناصری آورد که همه کاسب شدند و روز ،یننورالدّ

 بود. 

 جواب داده ،مرض خوبی نداری گردید و وقتی دکتر به او گفته بود کهسرطان مبتال ه یدالله ب فانهمتأسّ

سبزی و رمهۀ قیا چند قابلم ،گرفتمپن هم وفرض کنید بنده دو سری ک ، ناراحت نباش،آقای دکتر :بود

ر و مردی خیّحیات چه در جاسب و چه در طهران  یدالله تا آخر شود؟آخر چه می ،قیمه و مرغ خوردم

 اللههدایتو  اآغآفرین تسلیم نمود. خانمه جانجان ب 11/8/1386که در تاریخ نظیر بود تا اینبی

از نمود. ال پروبه عالم با هم روحشالله فضل ،نورانی ۀکه آن چهر وهگین شدند و دو سال بیشتر نشداند

  ای هم نیست!نوبت شده است و چاره که آسیاب بهمثل این :گفتالله میهدایت
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جلسات  به ملکوت ابهی صعود نمود. برای او و عزیزان یادشده، 34/6/1361 ناصری هم در اللههدایت

ار است. ها ماندگبای منعقد گردید. این عزیزان با نام نیکو از این جهان رفتند و یادشان در قلآبرومندانه

 دیگر را مالقات کنیم.صعود نمود. به امید روزی که همه در عالم بعد یک 11/1/1311 آغا هم درخانم

 دآدم نباش، بنیگر باشدا         غم نباشددر این دنیا دل بی

 یم:یر نمابه لوح حضرت عبدالبهاء تفکّ بهتر است عمیق

 هوالله

امیدوار باش و در محن و بالیا صبر و  .در جهان فانی از امتحانات الهی نومید مشو ،ای کنیز عزیز الهی

ر سکون و قرار وجود نداشت. اگ ،یافت. اگر اضطراب نبودق نمیصبر تحقّ ،قرار بنما. اگر بال نبود

چیزی به ضدّش نمودار گردد. قدم ثابت کن تا ثابت شوی.  هر چه کسی شادمان بود؟، احزان نبود

ا الحان شو تشو تا آهنگ ملکوت بشنوی. مرغ خوش استقامت کن تا شمع هدایت گردی. منادی حقّ

 ع ع         البهاء علیک. ها را به اهتزاز آری. ودل

گار دفید بیرون آمدند. همیشه راضی به رضای پروراین عزیزان ثابت قدم بودند و از امتحانات الهی روس

ی ساده و مؤمن به دنیا های. هرگز مویه و زاری در انظار ننمودند. در خانوادههمتا بودندو محبوب بی

هل نه ا آمدند و در نهایت سادگی و صداقت زیستند. نه به اهل غرور و تکبّر، بغض و حسد بردند و

ه ب دند و نام نیکای مثمر ثمر شدر هر نقطه ت پُر از این عالم رفتند،تظاهر و خودخواهی بودند. با دس

دار، فیلسوف ، ولی از اصل نیفتادند. سرمایهآفاقند، از اسب افتادند ۀگذاشتند. جاسب و جاسبی شهر جا

 و یک اندقانع ، همه ساده، مهربان وکش جاسبیو کارگر زحمت و پرفسور، دانشمند، ناطق، قهرمان

 .لم انسانی استس دارند و آن هم وحدت عاهدف پاک و مقدّ
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 1عبّاس محبوبی

 

اوت  34مطابق با  1311شهریور  6عبّاس محبوبی، فرزند احمد محبوبی و شایسته روحانی، در تاریخ 

میالدی در کروگان جاسب به دنیا آمد.  1132

االول آن سال این روز مصادف با پنجم جمادی

بود که روز اظهار امر حضرت اعلی و تولّد 

 در به همین مناسبتحضرت عبدالبهاء است. پ

را برای او انتخاب کرد. او در « عبّاس»نام 

سوز دوران دامان پدری مهربان و مادری دل

جاسب به سر برد. بعد  کودکی و نوجوانی را در

ه طمتوسّ  ۀاز دورۀ ابتدایی و برای تحصیل دور

خان لیمانسدکتر  ،شهید مجید جمله من ا،و در منزل احبّ ر نبود، پدر او را به کاشان بردکه در جاسب میسّ

طوری که در زمان شهادت در همان منزل ساکن و داستان شهادت را با حزن و ه ب برجیس سکنی داد.

انک و سپس در برفت کرد. برای اخذ مدرک دیپلم به طهران و بعد به خدمت سربازی یف میاندوه تعر

 داد.الله یزدانی را انجام میداری فروشگاه ابزار فیضظهرها حساب از بعد شد وبازرگانی مشغول به کار 

، آباد بودخادم خانیای که از احبّ (میثاقی فرزند ماشاءالله و ایران) سالگی با محبوبه میثاقی 2۵ در سنّ

د و ایشان سالگی به ملکوت ابهی صعود نمو ۵۵ در همین سال پدر عزیزشان در سنّ ازدواج کرد.

میالدی در  118۱مصادف با  13۵۱ت پدر به عهده گرفت. در سال فرزندان را بنا به وصیّ  ۀسرپرستی کلیّ

ق فاتصمیم به مهاجرت به اتّ، بود و شغل و درآمد خوبی داشتحالی که در طهران در کمال راحتی 

                                                           
. این شرح حال توسط کیوان محبوبی )برادر عبّاس( نوشته و ویراستاری شده است. شرحی از زندگی عبّاس 1

 محمودی در سایت سیارون نیز آمده است.

 اس محبوبیعبّ     

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1437379683_orig.jpg
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جا با نظر محفل روحانی ملّی در آن مربوطه به هندوستان و ۀو با نظر لجنگرفت و چهار فرزند  همسر

و ا کمک . در سیمال بادش عزیمت کردپرحفل به شهر سیمال در استان هیماچالبرای تبلیغ و تشکیل م

دند ششماری از جمله تشکیل محافل اطراف ق به خدمات بیموفّ ،فداکاری و از خودگذشتگی محبوبه

بخصوص دانشجویان غریب و تنها بود. ناگفته نماند که شرایط زندگی در  اع احبّتجمّ و منزلشان محلّ 

س روحانی ملّی هندوستان برای آن زمان بسیار سخت و دشوار بود. بعد از آن به دعوت محفل مقدّ

هد شا ،آمدندستان که در آن زمان به هندوستان میو اکثر دو ر حظیرةالقدس به دهلی رفتندخدمت د

 بودند. خدمات و فداکاری این زوج

 Pitt Meodows و Maple Ridgeو در شهرهای  ر هندوستان به کانادا رفتهسال اقامت د 24بعد از 

درب منزلشان به روی خویش و اغیار باز و قائم به خدمت و میزبان  ها نیزدر این محلّ  ساکن شدند.

 های امری بودند.جلسات و کالس

در طول زندگی به افراد زیادی چه از نظر  شود نام برد.خودگذشتگی و سخاوت را می از ،اواز صفات 

 شد کهتیجه ن 8نوه و  14فرزند،  ۱اس محبوبی دارای عبّ شماری نمود.های بیمالی و معنوی کمک

 همگی قائم به خدمت و در ظلّ امر هستند. 

و در همین شهر  صعود کرد Maple Ridgeدر  2418اکتبر  13بعد از تحمّل چند سال بیماری در روز  او

 گرامی. د. روحش شاد و یادشبه خاک سپرده ش
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 1الله یزدانیفیض

 

فرزند  آخرین رضا(،و بدیعه )دختر آغالمعلی( الله )فرزند مشهدی حسنالله یزدانی، فرزند فرجفیض

. در زمان پنج ماهگی او در بودشمسی  134۵د و متولّخانواده 

فائز یکی از بهاییان تهران آقای شکم مادر، پدرش در تهران منزل 

اد و قبل افتکه ناگهان به پایین  هرس بود باالی داربست مشغول

به مد. ه یتیم به دنیا آ. این بچّکردبه بیمارستان فوت  از انتقال

 ا چهارم ابتدایی در این مدرسه بود.و ت رفتدولتی شمس  ۀمدرس

ت و با رفبه تهران  ،که برادرها در تهران بودندت اینسپس به علّ

 مشاغل سطح پایین مشغول شد. 

ۀ خواه در مغازۀ یک نفر خیرتوصی بنا به 1326در سال 

 (اعرین اعتصامی شبرادر پرو)فروشی ابوالفتح اعتصامی ابزار

فت. گرکار ابزار آالت را یاد  ال بود و استعداد داشت،و چون باهوش و زرنگ و فعّ گشتمشغول کار 

الله ها بودند چرا که او اطمینان کامل به آنها داشت. فیضهای اعتصامی بهاییاغلب کارکنان مغازه

که حاصل این ازدواج چهار فرزند  ردازدواج کنامی مسلمان نیز  جا مشغول بود و با اخترچند سال آن

 .شد

روشی فنمود که با هم مغازۀ ابزارتوصیه  کار که از مشتریان خود مغازه بود، به اوشخص مسلمانی در حین 

ت و یّبر اثر فعالو  الله داد. شراکت آغاز شدفیضبه نیز الزم را  ۀو سرمایا .دایر کنند و شریک شوند

 این دو شریک از هم جدا شدند وتی بعد از مدّ .ددار شکرد و سرمایهزرنگی و باهوشی بسیار پیشرفت 

                                                           
هایش به مردمان و اقوام، در سایت سیارون آمده الله یزدانی و خدمات و محّبتتر از زندگی فیض. شرحی مفّصل1

 است.

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/711824422_orig.jpg
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ر دای دایر نمود. ها( مغازهخانۀ مرکزی تهران )از امالک عزیزیاله خود به تنهایی روبروی پستفیض

و به  اددها کار خود را توسعه ی از دیگر کشورو با واردات ابزار آالت فنّ  کردات شایانی ترقیّهم جا این

ان دار تهرسرمایهمندان قبل از انقالب یکی از ثروت فرستاد. اومیهای ایران اجناس خود را ام شهرتم

  بود.

رفت. در تشکیالت امری سه اراضی مقدّفاق دوستان بهایی خود به برای زیارت به اتّپیش از انقالب 

یز همچون ن بعد از انقالب او ر دوستان و بستگان.جلسات عمومی تذکّدر کرد مگر جا شرکت نمیدر هیچ

ه به سفارش که با توجّ دیگران به زندان افتاد

چنین همهمکاران و خانمش که مسلمان بود و 

و مبالغ زیاد از زندان  های سنگینپرداخت جریمه

  خالص شد.

بورگ به تجارت پرداخت و به آلمان رفت و در هام

همگی  ۀ پنج نفری اوخانواد  ق بودفّجا نیز موآن

در  او  کدام بهایی نشدندولی هیچ هستند، محبّ

سالگی در روزهای عید رضوان  6۵ در سنّ 2414سال 

ادره که بعد از انقالب همگی مص ه بوداز خود اموال زیادی باقی گذاشت ۀ قلبی صعود کرد.بر اثر سکت

 شد.

 

  

 الله یزدانی و همسرش در آلمانفیض  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1838125347_orig.jpg
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 الدّین عظیمیسیّد شمس

 

باالی کروگان جاسب چشم بر جهان گشود و  ۀشمسی در محلّ 134۵ین عظیمی در سال الدّد شمسسیّ

یّد س ها گردید. پدر بزرگوارش،درخشانی در خاندان عظیمی ۀستار

اهل واران و از )خانم اخوّت ۀ گرامی او جهانجالل عظیمی و والد

 بود. با آمدن این طفل زیبا، (د شکوهیبستگان نزدیک دکتر محمّ

این طفل نوری دیدند و امیدوار  ۀوالدین چون گل شکفتند و در چهر

ترین نعمت الهی که اوالد خوب و سالم است، شدند که بزرگ

  نصیبشان شده است.

خواهری به او به نام قمر هدیه کرد که یاور و پناه برادر  خداوند بعد

 بود که خانمی الیق، فرهیخته ینآفرۀ عزیز نوشنو الدّینشمسبود. 

 .شدترین بانوان جاسب محسوب میو باشخصیت بود و جزء شجاع

در کودکی در آغوش پدر و مادر مهرپرورش در کروگان  الدّینشمس

و در کنار اقوام مهربان خوب تربیت شد. از کودکی راه صبر، استقامت، ایمان و خداپرستی را آموخت 

ا تو باادب و شخصیّت خاصی بزرگ شد که چهرۀ نورانی و اخالق نیک او مورد پسند همگان بود. او 

شوهر ) راهنمایی فاضل ارجمند جناب رفرف اق وفاتّه ببعد درس خواند و در جاسب کالس چهارم 

در طهران هم درس خواند و  برد.به طهران تشریف  (آقا حسین)صدیقه عظیمی و عمویش  اش(،هعمّ

العه نمود و نزد بزرگان و اساتید راه و رسم بهتر زندگی، کاسبی و معاشرت را آثار و الواح بسیاری مط

ه سقول خودش از کودکی حبّ طلعات مقدّه ر هر جاسبی بود. بآمد که افتخااو الگویی بشمار  آموخت.

 هخدمات امری و خدمت ب ت،و با تالوت دعا و مناجا خدای متعال در قلبش نقش بست و پرستش

 خلق هرگز غباری نتوانست در قلب او رخنه کند. 

 ین عظیمیالدّشمس

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/img-20171210-0001_orig.jpg
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ر سر ا پزشکان مشهوو ب ه همه در کار داروسازی بودندنژاد کهای کلیمیبهاییوار در جوانی با این بزرگ

 ار کند.های دارویی و پخش دارو کیب او گردید که در شرکتتوفیقی نصارتباط یافت و و کار داشتند، 

ی سد. در آموختن زبان انگلییمعروف و مشهور گرد ران و تولیدکنندگانداخودش از سهامپس از مدّتی 

خدمت به اقوام و خانواده را هرگز از  ،ی که داشتهایۀ پیشرفتبا هم و معارف عالی و علم کوشا بود.

 یاد نبرد. 

ازدواج نمود و صاحب پنج اوالد نازنین  (آبادید هاشم نجفدختر سیّ)ادات السّفخربا  1334در سال 

های نسرین و مژگان گردید که همگی در ایران های ساسان، سعید، شهرام و دو دختر به نامسه پسر به نام

 ،درخشانی گردیدند. عموی خانم محترم او ۀو ایمان را آموختند و ستاردرس علم و ادب از والدین 

انگ ک دآباد طهران هم یود که در خانیآباد باکین و ثروتمندان نجفآبادی از ملّد مصطفی نجفسیّ

( مراللهایادی ا)د ورقا محمّۀ دکتر علیق به خانوادمتعلّ ،هو بقیّ آباد برای اوهای خانیشش دانگ زمین از

خانم و همسرش احترام کامل به این  ،با این حال ،شهرسازی گردیدآباد در خانیقبل از انقالب  ود.ب

حدّ ه خداوند ب ، زیراداشت به ثروت او نداشتندری چشماشتند و دیناگذآبادی میسیّد مصطفی نجف

و اخالق نمونه  اوالد خوب ، ایمان،ذکاوت ا همه چیز داده بود. مال و منال، عقل و هوش،وفور به آنه

 ده بود. ، به آنها اعطا ششودکه نصیب هرکس نمی

ه ب 13۱4 ۀدر ده د، امّافاق مادر و خواهر به طهران آمکه از کودکی از جاسب به اتّجناب عظیمی با این

 به جای آن بسازند. اینای نو و آبرومندانه ۀ پدری را خراب و خانهفاق عموهایش تصمیم گرفت خاناتّ

ی والیت و فکر عمران و آبادی و ترقّباز به  ،او که از جاسب به طهران آمده بود انجام دادند.کار را 

، آمدجاسب میبه ها که ها بود و تابستانجاسبی ۀباعث افتخار هم اجدادی خود بود. این عزیز ۀخان

رنگ یکبا ایشان خیلی صمیمی و  ،هایش که مسلمان هم بودندشور و نشاطی و سروری بود. فامیل

 ی بود. روحدت عالم انسانی در بین آنها جا بودند.
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روی ه درب این باغ ب که باغی پر از میوه بود، خریدند. ،باالی ده ،رشیده ۀنام باغچه برا باغ بزرگی 

ب ۀ جاسعظیمی همیشه مورد تأیید و احترام جامع ۀآن استفاده کنند. خانواد ۀهمه باز بود که از میو

 گام بود و افتخارش این بود که کار مثبتی برایالمنفعه پیشدر کارهای خیر و عام الدّینبودند. شمس

ر کا ام جاسب یا هربگیرد. هر وقت راجع به حمّ ای از این کارهای خیر رااو گوشهعموم انجام گردد و 

 داد. ی و معنوی و مشورت انجام مینهایت کمک مادّبی ،گردیده میخیری که او متوجّ

فتند. ر، (شوده نامیده میکه اآلن صادقیّ)در آریاشهر طهران  صرالله امینی و دوستش خدمت اوبار نیک

ب مهربانی و وقار بود، جنا ت،او و مادر مهربانش که دریای انسانیّ  ۀخانواد توسّط ی کاملپس از پذیرای

خانی فندیاردر اسجاسبی هستند، زمینی  که بیشتر ااحبّها کوچک است، چون خانهکه  ه او گفتامینی ب

ک را چهدست ،بدون کالمی حرف . اوند که حظیرةالقدس جهت جلسات و اذکار ساخته شوداهه کردتهیّ

، در این چک مرقوم بفرمایید. چقدر کسر داشتید هر گفت:و  برداشت و چک سفیدی را امضا نمود

ق متعلّ ،ارمچه د هر . او گفت:ولی مبلغ هدیه یا تقبّلی را بنویسید ،خیلی ممنون آقای امینی اصرار کرد:

م عمر دوست داشتچون بنده یک ،دکس هم نگویی، بنویسد و به هیچچقدر الزم بود هر است، به حقّ

است  اریاین افتخ گفتند:نام خدمت کنم. جناب عظیمی و خانمش به جناب امینی ولی گم در راه حقّ 

ریم اوامید د؟افتخار جاسب و جاسبی نیستن خریداران حسن یوسف باشیم. آیا این عزیزان که ما هم جزو

دوست که بسیارند، از چنین افرادی بیاموزند و یقین بدانند خداوند اجر آنها را چند افراد مؤمن و انسان

 کنند. با قلبی پاک کمک و انفاق می و ریاقدر خالصانه، صادقانه، بیدهد که آنبرابر می

د ها مورد احترام ما هستنتمام جاسبی :گفتندمی ،وام همسرشبرادر خانمش و اق خانم آقای عظیمی،پدر

مویش ععلی اسماعیل جاسبی را برای پسردختر  ،عظیمی ه چنین نازنینی نصیب ما شده است. خانمک

جاسب ا و مسلمانان ولی احبّ ،همه خوبند :گفتهمیشه می ند.ازدواج نمودآنها خواستگاری کرد و 

 ه یادگارند. این مطلب خیلی مهمّ و بدرستی، صداقت و وفا هستخیلی صاف، ساده، اهل زندگی، 

یشتر بود، در آن بت موفقیّ که در قدیم ی در جاسب تنها روستای هاست.و افتخار جاسب و جاسبی ماندنی
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د، های دیگر را یاد بگیرن، راه شهرها و مملکتکه درس بخوانند سعادتی نصیب آنها شد کروگان بود.

خواهند چه می هر حاد داشته باشند، کالم الهی را عاشقانه بپذیرند،وحدت و اتّ زند،آداب رحمانی بیامو

 ۀ درخشانی گردند. از خدا بخواهند و هر یک ستار

الله عظیمی که در آغوش مادر رشد کردند و از فیض پدر محروم بودند، خداوند شمس الله یزدانی وفیض

یدند. ن خلق گردخادمین و محبوبین بی خلصین، تاجرین،ه اوج کمال رساند و جزو صالحین، مآنها را ب

 گرفتند و به زندان منتقل را که دوست صمیمی جناب عظیمی بود،الله یزدانی فیض اوایل انقالب

نبال کار او را گرفت و عاشقانه با کمک خانواده نمودند. به محض شنیدن این موضوع جناب عظیمی د

وقتی  تن وجه زیادی از زندان آزاد کرد.پس از مدّتی و پرداخاو را  ،ی که داشتو همسر و آشناهای

بهتر از  د، یاوریجناب یزدانی مردی شریف، افسرده و ناراحت بود و در بیمارستان و منزل بستری گردی

نی الله یزدافیض ، بهچون مشاور خوبی بود ب و روز او را تنها نگذاشت.که ش آقای عظیمی نداشت

 ،یمددست آوره چه داریم از زحمت و رحمت خداوند ب داند که هردانیم و خدا میمی: من و شما گفت

جناب عظیمی ترک خانه و کاشانه و کار و شغل لذا باید رفت و مشکل روی مشکالت درست نکرد. 

جناب یزدانی هم به اروپا رفت و هر دو در آن  فاق خانواده به هند و بعد به آمریکا رفت.به اتّنمود و 

این بود که چرا تا آخر عمر از  ،ق بودند. تنها چیزی که این عزیزان از آن ناراحت بودندهم موفّ لکمما

هرو راه والدین بودند و به حسن بختانه اوالد این عزیزان رزیارت اقوام و وطن محروم شدند. خوش

هاست ج ورد زباننام این عزیزان در جاسب و ایران و خار های درخشانی هستند.اخالق مشهور و ستاره

 و در قلب همه جای دارند.

ها از : وارانیگفتهمیشه می تش این بود که مادرش وارانی است.ین عظیمی یکی از افتخاراالدّشمس

قیقتاً ح همه دعا کرد. او ای متعصّب هستند و باید در حقّفرهنگ باالیی برخوردارند، بگذریم که عدّه

( مخان)شوهر اقبالداماد سیّد اسدالله  ،(آقای اخوّت) اش، دایی. مادرش که وارانی بودگفتراست می

زن  ،خانمهحاجی )دختر داییِ  ادب و انسانی کامل بودند. شریفه و اهل علم و که ستارۀ درخشان
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اط اهل که خیّ (( و مادربزرگش )زری)معصومهمادرش  و حسین حیدریاقی(، همسر غالمزاق رزّعبدالرّ

ت و جز محبّ ،نبات و شریفههباال از عمّ ۀسرشت بودند و در محلّۀ زنان پاکو نمون آبادی بودند، الگو

  1چیز دیگری ندید.از آنها  اخالق خوب کسی

                                                           
زردآلو و باغ دیگر آنها انگور زیاد داشت. این خانم در ظرف چینی مقداری زردآلود یا انگور به  هباغ شریف. 1

حسین حیدری، فرشته نصیب تو شده است، قدرش گفت: غالمخانم )زن وجدانی( میهداد. حاجیهمسایگان می
نفر نشنید. با مسلمان و رنگ بود. صدایش را یک را بدان. این خانم محترمه با همۀ اهل محلّ دوست و یک

ی شستند. این خانم محترم اگر پیرزنبهایی صمیمی بود. محلّۀ باال حوضی داشت که همه در آن لباس یا ظرف می
برد. همسایۀ آسّیدآقا و مسّیب یزدانی و شست و تا خانه برایش میگرفت و میلب حوض بود، ظروف او را می

گفت: تو خواهر منی. وقتی همسرش )مسیّب یزدانی( در جوانی غابیگم میوجدانی بود و به همه بامحّبت بود. به آ
گفت این خواهر من است. وقتی جوانان محلّۀ باال سیّدآقا حسینی، اش بود و مییاور و حامی فوت نمود، شریفه

ه م محترم بآن مرد پیر مریض را در حوض محّلۀ باال در آب سرد در زمستان انداختند که از سرما بمیرد، این خان
کشم. امّا او جواب های او را عوض کرد. سیّدآقا گفت: خجالت میتنهایی او را از حوض بیرون آورد و لباس

های نادان گفت: از آه این پیرمرد و سیّد اوالد داد: تو پدر من هستی چه خجالتی؟ همین خانم محترم به بچّه
از اینها چیزی ندیدم. واقعاً مسلمان واقعی و انسان کامل  پیغمبر بترسید. یک عمر همسایۀ ما بود و من جز خوبی

باشرافت و باکفایت باید گفت. متأسّفانه این خانم امسال فوت نمود و با نامی نیک از این جهان به  به این شریفه
و اعلی رفیعی(، نبات )همسر رجبجهان باقی شتافت. جهت روح او حتماً باید دعا و مناجات خواند. امّا عمّه

 13۱2هم خانمی مظلوم و باشخصیّت و آرام بود. پسری به نام استاد اسماعیل داشت که شغلش بنّایی بود. در سال 
خواهم. خواستند مزد به او بدهند، گفت: نمیکشی آب باال ده را از ویشه تا دشت باال انجام داد. وقتی میلوله

ت را باید بگیری. امّا او قبول نکرد. به او گفت: حاجی اسماعیل، روحش شاد، به او گفت: زحمت کشیدی، حقّ 
وقت پول را گرفت. زن حاج آقا ماشاءالله نصراللهی اهل واران بود و در محلّۀ ای از سوی اهالی است، آنهدیه

نامی معروف و مشهور و با همسایگان و فامیل و اهل ده مأنوس و مهربان بود. زمانی که شوهرش پاچنار به خوش
بدیعه را خواست بگیرد، کسی به او نداد. بعد از آواراگی آسّیدآقا خانۀ او را تصاحب کرد و ساکن شد. هخانۀ عمّ

ندید و خکرد که به منزل بیایند و میرفت، تعارف میخانم او بسیار ناراحت بود. هر کس که به محلّۀ باال می
 ش نشد که این خانه غصبی است و خیر و برکتحال او حریف همسر و پسرگفت: بفرما، منزل آسّیدآقا. با اینمی

های کروگان که صاحب آن نیست و غصبی است، نماز ندارد. بارها از اهالی واران شنیدیم و مردم شنیدند در خانه
ها ازدواج کردند و همه مؤمن و صالح و معتقدند به عدل و صحیح نیست. خیلی از دختران واران با کروگانی

ای دارد، ولی مقیّدند که هیچ فرد مؤمن و مسلمانی نباید از مال مردم است. هر کس عقیدهانصاف که مال مردم، 
اند و گاهی افرادی کشیدۀ دیگران استفاده کند، آن هم به زور و نارضایتی. مّلت جاسب همه شریفزحمت

زنان نه امالک بیوهرنج خود خانه بسازد، کشیده و دستناآگاهند. خداوند کمک کند هر کس که بتواند از زحمت
کلیف عالم دانم تو پیرمردانی که ناراضی از این عالم رفتند و جاسب، جاسب کردند تا به سوی حقّ شتافتند. نمی

بعد چه خواهد بود. خداوند به همه رحم کند. خوشا به حال کسی که مثل آقای عظیمی و افراد ذکر شده، پاک و 
 طیّب و طاهر از عالم رفتند.
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بیان بود. در باس، مردمی، اجتماعی و خوشلتیپ، خوشاخالق، خوشجناب عظیمی مردی خوش

، آوردجاسب تشریف میه وقتی ب ،ولی رفتپوش میکار با پزشکان با کراوات و شیک طهران و محلّ

کرد و جویای میپرسی کش جاسب و پیرمردان و زنان احوالخیلی ساده بود. با تمام جوانان زحمت

ه قی بود کدانستند. او مشوّ ها این عزیز را برادر محبوب خوب میها و مهاجرییزدانی سالمتشان بود.

های کمکی به جوانان جاسب باشد. فکر کتاب اامالک خریداری کنند تدار در جاسب ای سرمایهاحبّ

بار وطن را ترک وقتی از ایران با چشمی اشک ، خود عامل بود. اوچه گفت هر ا بود.امری برای احبّ

ه ب اند. خوشادگی را قبالً برای ما آماده کردهسه راه و رسم زنکجا برویم، طلعات مقدّ هر :گفت، نمود

. عالم انسانی استبه صدیق و عاشق که هدفشان محبّت و خدمت  حال این مؤمنان مظلوم، عاقل،

 .روحشان شاد
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 الله وجدانیرزّاقی و فضل حاجیه

 

دانی، فرزند الله وجمیرزا فضل وجان بیاکبر و بیخانم یکی از دختران شایسته و الیق استاد علیحاجیه

خانم دارای فضل و العابدین، از دو خانوادۀ نامدار و مؤمن بودند. وقتی ازدواج نمودند، حاجیهزین

کماالت و دانشی بود که کمتر کسی با او مطابقت داشت. 

وضع مالی آنها هم بسیار عالی بود. در محلّۀ باالی کروگان 

ارای چند اطاق و دو طبقه خانۀ اجدادی او بسیار عالی و د

بود. داخل حیاط حوض آبی بود که آب از یک طرف 

شد. داخل حیاط چند آمد و از طرف دیگر خارج میمی

درخت سیب و انگور بود که همه را داربست کرده بودند و 

ها را به طرف طبقۀ دوّم کشیده بودند. وقتی بعضی از شاخه

نم محترم از این رسید چقدر زیبا بود. این خاانگورها می

نمود. نعمت خدادای به همسایگان و اقوام مرحمت می

 پشت سر این خانه باربند و طویله و توالت بود. 

الله، د. فتحعنایت فرموالله حبیب و ماشاءالله الله، شکرالله،های فتحر به نامخداوند به آنها چهار اوالد پس

اوالد ارشد، نزد جناب فردوسی و دکتر محمودی کسب فیض کرد و در محضر والدین راه و رسم زندگی 

کارهای کشاورزی کمک کار پدر بود. پدر و مادرش برای او و دین و آیین و سواد را آموخت و در 

الله یکی الله و شکربرپا بود. فتحخود ساختند. در ساختن خانه وحدتی  ۀای دو طبقه در پشت خانخانه

باالی آن  ۀطبقاز ی که ه خودکفا خانه بسیار زیبایخالص آورد.مالید و یکی سنگ و چوب میخشت می

، دختر استاد الله با ایرانفتح 1مشاهده نمود، ساختند. شدو جنوب و شرق و غرب دشت را میاز شمال 

                                                           
 خانی طبابت کرد.ر آن خانه دکتر علیمدّتی د. 1

 او پوران ۀآغا( و نوخانم )ننهحاجیه  

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/1248617827_orig.jpg
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. مدّتی در جاسب ساکن و بعد به طهران عزیمت نمود ارجمند معنویّات، دکتر محمودی، ازدواج نمود

 و در فرودگاه مهرآباد مشغول کار گردید. 

را در جنوب ایران که دارای و دو سال خدمت  رفتبه خدمت سربازی  ،ماوالد دوّ ،شکرالله در آن زمان

، گفتندطور که می. اینسپری کرد (اشهپسر عمّ)سیّد رضا جمالی  بود، باو گرمای فراوان  های خرمانخل

د و در نزدتوی سر او به خاطر اعتقاداتش  ،یا به قولی ،دشدماغ فراوان میمریض شد و خونبسیار  او

 نه ماشین ونبود و  ۀ آسفالتجادّکه ها د. در آن زمانکردر جوانی در لباس سربازی صعود  ،هر صورت

ۀ تلخی اطرد. خۀ جناب جمالی و دوستانش به خاک سپرده شوسیله ب جسد شکراللهنه هواپیما و تلفنی، 

نها مردم آبادی به آ ۀهم د که بر این والدین چه وارد گشت.توان تجسّم کرکه هرگز فراموش نشد و نمی

ا زیارت کنند. نتوانستند قبر او ری والدین ولی برنگشت. حتّ  ،دیوار رفت ۀتسلیت گفتند. جوان مثل پای

تند انجام توانسولی به عقل سلیم خیلی دشوار است. این والدین تنها کاری که می ،به حرف راحت است

ر خاطر و مادافسردهو دعا و مناجات بخوانند. این پدر از غم اوالد کنند برای او خیرات و مبرّات  ،دهند

 ریخت.ک میخواند و اشهم همیشه برایش غریبانه می

پس از شش کالس درس که در جاسب خواند، والدین او را به طهران برای  ،ماوالد سوّ ،ماشاءالله

ها را فروخت و مقداری ب زمینق او بود. جناب وجدانی مرتّآقای رفرف مشوّ زیرا ،تحصیل فرستادند

د و گردیاو هم درس خواند و معلّم  کرد.تحصیل ماشاءالله  ۀکمک هزینمقداری هم و  اللهبه فتحکمک 

ای در امر انجام داد. ارزندهاقی ازدواج نمود و بسیار خدمات رزّ ، پریی خوددر جوانی با دختر دای

والدین به که آنکالم  ۀخالص عضو لجنات و محافل و نظامت بود. چندین سال معلّم درس اخالق و

 اند.آرزوی خود رسیدند که اوالدشان تحصیل کرده

ه استقامت کو به تحریر نیاید. او قی و صفات انسانی حاجیهات اخالای از خصوصیّا حیف است که ذرّهامّ

رضای الهی بود. این خانم طوری تربیت شده بود که بسیار دعا و مناجات ه و شجاعت و همیشه راضی ب

بود و معلّمی برای را خوب شناخته  دانست. حقّ از حفظ بود و آثار امری را بهتر از باسوادان می

https://www.30yaroon.com/shohada.html
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این بیان مبارک را  ،گرفتهای کروگان جاسب و اسطوره و الگوی زمان بود. هر وقت دلش میخانم

یک  : بیاییدگفتریخت و میدو قطره اشک می ،«، او کند ما چه توانیم کردآنچه کند»کرد: زمزمه می

، «هه الی اللای متوجّ»، «ای منجذبان جمال ابهی»خواند: ها را میاین مناجات مناجات بخوانیم. بیشتر

 ،«پر عطای ذوالمنن یای خدا»، «الها معبودا مقصودا»، «الها کریما رحیما»، «هوالمشفق الکریم»

 از «قناربّنا وفّ»، «مالذناو ربّنا »، «اغنام تو هستیم محافظه نما»های مناجات جمال مبارک، مثنوی

اد به همه یکرد تا سعی میو  داشت هفظاحدیگر که در ها ذکر و مناجات حضرت ولیّ امرالله و ... و ده

 است. اش بسیار نورانی بود و هیچ یک از آشنایان او را از یاد نبردهچهره ،بدهد. روحش شاد

دۀ میرزا لی، خواهرزاععلی رفیعی داد. سلطانامالکش را به حسین و سلطان ،ندبه طهران رفت وقتی اوالد

ا به احبّ ،را که فروخت یبردند. بیشترین امالککاشتند و نصف عایدات را میمی الله بود. آنهافضل

 به آنها هکاشتند، حاجیها که ملک را میتاین رعیّ اشت.دای نبود، حقوق و درآمدی نفروخت. چاره

  ید.کرد به خاطر من کوتاه بیایاخالقی اگر بد ،شوهرم مریض استکه دانید شما می :گفتمی

ها هما بچّ ،گرفتنوع بود. وقتی جلسه میعشقش جلسات و خدمت صادقانه به هماین خانم محترم 

یشه زن فراوان بود. همن شیرایۀ خوردنی و پذیرایی در خانۀ غیر از دعا و مناجات، برنام کردیم.کیف می

ۀ زردآلو، قیسی، سنجد، مغز بادام و چقدر برگشوم. اگر نخورید ناراحت می ،ذات حقه ب :گفتمی

یک مشت به هر  ،ماندچه می هرهم  داد. در آخری وسط اطاق قرار میقند و خرما روی کرسگردو، جوز

 گفتند.ها جیب کت را کیسه میآن زمان ات کن!: کیسهگفتداد و میه میبچّ

او گوش تا گوش نشسته بودیم،  ۀخاندر . برف فراوانی آمده و جلسه منزل او بودقوس  ۱یاد دارم شب 

مرتبه سُبحانک یاهو  1 ی آنها نشسته بودیم. شروع کردندها جلوهدو ردیف پدر و مادرها نشسته و ما بچّ

زیبا خوانده  قدرآن ساله بودم. 8یا  1 لین بار بود و منیا من هُوَ هو یا من لیس احدٌ الّا هو را بخوانند. اوّ

همه را  شوقجمع قبول کردند و دو مرتبه خواندیم. از ذوق و  : دوباره بخوانیم.یمها گفتهشد که ما بچّ

چال طهران حضرت ضیح دادند که این دعا را در سیاهاحمد محبوبی و جناب جمالی تو حفظ کردیم.
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 . ایصدای زندانیان را شنیدین شاه در کاخش ناصرالدّ خواندند وجمعی میو مؤمنین دستبهاءالله 

 وقتی با صوت و قلبی پاک بخوانی.  ،نشین استبخش است و کالم الهی چقدر دلتدر لذّ چق ،خدا

گردید. در ده رسم بر این بود م میل عید رضوان در جاسب انتخابات محفل انجایاد دارم صبح اوّه ب

جد و و بود که انسان بهبرپا ام عید رضوان شدند، جشن و سروری در ایّمحفل که انتخاب می اعضای

درآمدشان معلوم باشد. در مهر ماه که حاصل بگیر نبودند که ماهیانه ای جاسب حقوقاحبّ آمد.طرب می

در دو  یاجا و ه یککمک به صندوق خیریّ ،هر مبلغ که در توان داشتند ،گردیدآوری میو محصول جمع

 دکردنل میعید رضوان تقبّ خانواده به خانواده از همان  نمودند. حرف و عمل همه یکی بود.نوبت می

هر کس  تومان خواهم داد. 14امسال بنده گفت: یکی می. مثالً که چقدر به صندوق پرداخت نمایند

و  زیاد خیلی ،ل کردتقبّ  حاجیه ه یاد دارم مبلغی که نوشت. خوب بکرد و منشی میمبلغی عنوان می

در راه جمال مبارک هر چقدر انفاق و کمک  و گفت:ب کردند. اده نفر بود که همه تعجّ ۀشاید به انداز

چه خوردی و خرج کردی که حساب نیست، در راه جمال مبارک  هر ، همین به انسان مانده است،کنی

ت نداند چه کسی چقدر محبّ ها مثل حاال صندوقی نبود که کسیاست. در آن زمان خرج کردن مهمّ

 ی خالص.هاهای پاک، خوشا آن ایمانخوشا آن قلب .کرده است

رفتیم و یا او به منزل ما ها با مادرم به منزل او میشب سال داشتم و 11دقیقاً ما کنار هم بود.  خانۀ

ی دیگر زیر کرستقدیس بود. با یک گوهر داشت که جوهر ایمان، ایقان وهو خواهری به نامه عمّا .آمدمی

امر و  ۀهم از امر و پیشرفت امر و آیندگفتند که خیلی آموزنده بود و گاهی های قدیمی میگاهی قصّه

کردند. این دو خواهر شروع کردند به بنده و مادرم ای الهی تعریف میصدمات و بالیای وارده به احبّ

وقتی من درست  طور.ل وضو و بعد نماز را ظرف یک ماه یاد گرفتم و مادرم همیننماز را یاد بدهند. اوّ

شکالت یا  نادادند و از جیبشر صحیح میبا لبخند تذکّ ،شتباه بوداگر ا : آفرین.گفتندخواندم، میمی

 دادند. چه عشقی داشت، فدای روح پاکتان چقدر انسان بودید.مغز گردو و برگه به من می
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. آنها ندانند ها و اخالفف است گفته نشود و جاسبیحی داند،طلب است که نسل جدید نمیچند م

ین خانواده ا ۀوسیله نوع که یکی از تعالیم الهی است، بکردن به همیسته و انسانی و خدمت کارهای شا

ام آمدند، انجها به جاسب میالله و همسرش و ماشاءالله به طهران رفتند و تابستانکه فتح از زمانی

شدند و دیناری کرایه بود که ساکن می بهاییاین عزیزان همیشه در اختیار مسلمان و  ۀد. خانشمی

مذهبی و دشمنی . زمان قدیم حرف بودند که سرپناهی برای خلق خدا دارند و خوشحالگرفتند نمی

چند سال  ،ندارم اوایل که حسین رمضانی و افسر صادقی ازدواج نمودیاد ده ب اصالً وجود نداشت.

 ،دک بودنکه کوچ انهایشهبه بچّ هی همین حاجینشستند. حتّ ها بدون دیناری کرایه وجدانی ه را منزلاولیّ

انه خ در آندیگر چندین خانوار  و رفتند، داد. بعد آنها که خانه خریدندشکالت و نخودچی کشمش می

یزدانی تا زمان سرگونی از جاسب  دی و همسرش مهریمرتضی محمّ ساکن شدند. آخرین خانواده،

چه خادمی و چه چه خانمی،  یاد دارند کهه را اکثراً ب هنورانی و زیبای حاجی ۀجا مقیم بودند. چهرآن

 ی بود.کدبانوی

دیگر انجام دادند، این بود که فاق هماتّه این زن و شوهر در آن ده کوچک ب یکی از کارهای انسانی که

و قم  خرید و به کاشانمی ،بادام و هرچه مردم داشتند الله تاجری بود که لوبیا، نخود، گردو،زا فضلمیر

قول معروف ه تاقچه تاقچه یا ب ،اریاطاقی را به نام اطاق عطّش ادر داخل خانه فروخت.میبرد و می

جهت  نجار و جوشقاز کاشان و روستاهای دیگر مثل کلهقفسه درست کرده بود و مایحتاج آبادی را ا

و  هها شیشکه دهیاد دارم ه طبیب گیاه درمانی بود. خوب ب هحاجیآورد. رفاه و آسایش اهل آبادی می

و روی آنها را  گذاشتدر آنها هر دارو و یا چیزی را جدا جدا می ته بود کههای حلبی دربسقوطی

یس خ آمد، آنها رااش قلمبه چسب بیرون میو از ساقهدرخت بادام یا زردآل ،چسب که نبودنوشت. می

ا ها یداخل این شیشه مثالً .چسباندنام هر چیز را می ۀمالید و نوشتکرد و قدری روی شیشه میمی

شیرینی، دارچین، بومادران، چهارگل، پرسیاوش، وس، چهاردّها، ترنجبین، گزنگبین، اوسطوخوطیق

ها پستان و دهاب، سهبیان، گل ختمی، گل سرخ، عنّت، گل گاوزبان، گَرد گزنه، شیرینجوش شیرین، نبا
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 وبت برای تب و لرز یا مثالً برای سرماخوردگی چه چیز خدانساین خانم می جنس دارویی دیگر.

 ، نخودچی،شکالت ، شیره، حبوبات، نقل،ارده است؟ در ضمن قند، چایی، شکر، نبات، هل، حلوا،

 کردند و به همه نسیهه میکش شلوار را تهیّ مایحتاج مردم از قبیل قرقره و نخ یا ۀخرما و هم کشمش،

یلی آورد و این خه میاللی نفت آبادی را میرزا فضل. حتّ بدهندرا  هایشانیز مردم بدهیدادند تا پایمی

زُر چون آقای وجدانی به واران و هرازجان و  کردند.نواده خدمت به مردم میی بود که این خاکار مهمّ

کاشان و جاسب  ۀفروخت و در حوممی د،خریجنس می .کردبا قاطر و االغ رفت و آمد می ،رفتهم می

و کیش کیش کردند و فحش دادند. میرزا ای نادان و جوان به اتاجر معروفی بود. روزی در ده زُر عدّه

 بنده سگ نیستم که به من کیش کرد، به جوانان گفت:ادبی صحبت می قدری هم شمرده و اللهفضل

ان نید. یکی از این ناداننک ادبیه جای سالم بیب ؟،اندشما را ادب نکرده تانوالدین کنید،کیش می

داغی م هاین کار ناشایست و هم ند. ای کتک مفصّلی به او زدید و عدّهکوبسنگی برداشت، بر سر او 

انمش خ ث شد تا آخر عمر فراموشی پیدا نماید و دیگر نتوانست کار کند.باع ،که بابت شکرالله دیده بود

زن و مرد در شادی  :گفتی را برای او کرد و همیشه میسوزاین مرد، نهایت مهربانی و دل تا آخرین روزِ 

. وقتی ای داشتندزندگی آبرومندانهبودند و ب چقدر تمیز و مرتّ  دیگر باشند.و غم باید یار و یاور یک

این خانم  ،جنس جور کند ۀ ایشاناری یا مغازعطّبرای مریضی همسر شروع گردید و دیگر کسی نبود که 

تا آخر عمر این کار خداپسندانه داد و آنها و خانمش یزدانی عبدالحسین  را به مغازهاجناس  همۀ محترم

 را انجام دادند.

 ،و انسانی که تا جان داشتند ۀ محبوب، خادمچنین خانوادکه گوید مقدار میعقل ناقص این عبد بی

یزها و خیلی چ ا بودنددر بهشت جای دارند. این عزیزان معلّمی برای م مت به خلق کردند، شهیدند وخد

ل نمودند و شاکر خداوند بودند. بعد از تحمّ از ایشان آموختیم. این عزیزان در مقابل هر صدمه و بال

توانست در جاسب ماند و در آخر عمر منزل فرزندان با  هکه حاجی تا زمانی ،صعود جناب وجدانی

  نمود.ه جان آفرین تسلیم ت زندگی کرد و جان بت و نجابت و روحانیّ مظلومیّ



633 
 

ها نتیجه دارد. خون این خانم محترم در رگ همه است و همه مؤمن و مخلص دوازده نوه و ده حاجیه

گشان بزرو پدره ستند. روح پر فتوح و ملکوتی حاجیگزار و باهوش در هر کجای عالم هو خادم و خدمت

ت و رفعت و ایمان چه از نظر مالی و معنوی بوده زاد و رود او در اوج عزّ راهگشا و راهنمای آنهاست. 

انی های درخشقطه از جهان بالخصوص ایران ستارهدر هر ن کنند.کاشت این عزیزان را درو میو هستند و 

ن منیولی حقیقتی است از مؤ ،هستند که هرگز غروب نخواهند کرد. این مطالب شاید خسته کننده باشد

 ند و هرگز شکوه و شکایتصداقت و راستی را به ما آموخت دوستی،که چقدر عاشقانه راه خدمت، نوع

 بود. روحشان شاد و یادشان گرامی. شان رضای حقّننمودند. آرزوی قلبی

دنیا آمدیم و به کجا خواهیم ه انسان وقتی خود را خوب شناخت و ایمان به آخرت داشت که چرا ب

 و رفتنش چیزی از آن کم این دنیا اضافهآمدنش چیزی به جوری زندگی کند که  ؟، خوب استرفت

. حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد. باید که جای پایش در این دنیا بماند. انسان خوب کند

ایم تا ایم تا ببخشیم. آمدهآمدهایم تا مال جمع کنیم، از دنیا برود. نیامدهتر است انسان بماند و انسان

ت را با دیگران قسمت کنیم و دست پُر و غنی از این دنیا برویم. و محبّ عشق را، ایمان را، دوستی

شود و دوست پر میهای مهربان و نوعیم تا جای خالی را پر کنیم که فقط و فقط با وجود انساناهآمد

عالم  توانیم خدمت بهتا می است و مال دنیا وبال آن. بس. این دنیا نمایشی بیش نیست. دنیا سراب

کنیم. جمیع خلق را دوست بداریم و به جمیع بشر مهربان باشیم. در حدّ توان از نظر فکری،  انسانی

له بر ارکان خود بیاندازیم و بگوییم: تا توانی در خدمت خلق زلز نوع کمک کنیم.قلی و مالی به همع

گاه باشیم و با دید .وشخدا بک  ،خاطر درآمده بخطاپوش دیگران را ببخشیم. وقتی پیرمرد و پیرزنی نه  ۀآ

ای انجام ات ارزندهنوع در دهات چنین خدمدمت به عالم انسانی و خدمت به همخاطر خه بلکه ب

 دیگر نباشیم؟مالقات دوستان نرویم؟ چرا در غم و شادی یاور یکبه چرا ما  ،دهدمی

را  و تبعید و حبسهمه رنج و بالیا نظیر، از همه چیز گذشت و اینای بیزادهحضرت بهاءالله بزرگ

حال کسی که قدر این گنج را بداند و ه ب . خوشاعظیمی برای ما به ارث گذاشت گنج تحمّل فرمود و
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ال کسانی بین باشیم نه خودبین. چه نیکوست حتقسیم کند تا همه فیض ببرند. ما باید جهانبین الیقین 

 نوعان هستند. ی و تعالی و پیشرفت و کمک به همکه همیشه فکر ترقّ 

ا ایم که وقتی بایم و شاهد و گواه بوده، ولی همه با چشم سر دیدهآیند نباشدین مطالب شاید خوشا

مثل ما خراب  یافراد آید و خانه و کاشانۀزلزله میی شود، جایحکمتی غضب خداوند باعث می

 جمعیه فکر کمک مالی دستهکند، فوراً بچیز را در خود خراب می، یا سیل و طوفانی همهشودمی

یگری ولی خداوند چیز د ،پسندانه و عالی استکار خدااین جمعی را از بدبختی نجات دهیم.افتیم تا می

کنیم که  ر و تعمقتفکّ ،با فکر آزاد بنشینیم ،که زلزله و سیل و حوادث نیست خواهد. در زمانیاز ما می

گی ای از گرسنعدّه شده است که طورنوعان بیشتر شود و چرا اینشود کرد که رفاه و آسایش همچه می

رخی ب ؟ترکنداز سیری میاند، که خدا و همه چیز را فراموش کردهای استخوانند و عدّهو و فقر پوست 

 . باید افکارایمین دنیا ما همه به امتحان افتادهند که در افلامّا غا ه،هنر آنها بیشتر بودکه کنند فکر می

 از ما بندگان خود چه خواسته است؟ ببینم حقّ . بایدخودخواهی باشددور از هر پلیدی و و به روشن 

نه سفته و نه رسیدی از بندگانش دارد و خیلی محترمانه  کاری است که نه چک،خداوند بخشنده و طلب

رویم. در سوی او میه گیرد و آخر لخت و عور برا از ما می ه ما دادهچه ب هر ،ه شویمکه متوجّبدون این

به ما داده، برای او  را چه هست منال و هر همه عقل، هوش، سالمتی، مال،ی که ایننین خدایمقابل چ

جا آوردیم؟ آیا با خلق او مهربانی کردیم؟ ه کردیم؟ آیا شکر او را ب ه کردیم؟ آیا دستورات او را اجراچ

ت سیم تا بلکه با دها را از دست نده، لحظهین نازنین جمال اقدس ابهییمؤمنین به آ ،پس تا دیر نشده

ه شرمنده. ن ،خود بر جای بگذاریم و در پیش پروردگار رو سفید باشیم ازپر از عالم برویم و نام نیکی 

 ت و خدمت.ت و محبّ محبّ ،ت کنیمهمّ  ،وقت تنگ است
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 اسماعیل اسماعیلی 

 

شمسی در قریۀ کروگان جاسب در محلّۀ در پاچنار  134۱سلطان، در سال اسماعیل، فرزند عزیزالله و خانم

ایران  با 1333چشم به جهان گشود و مادری بسیار مؤمن و مهربان او را تربیت امری نمود. او در سال 

 هم با ب خواهرش به نام عزّتاعالیی ازدواج نمود، در همان ش

الله اعالیی ازدواج کرد. عروسی هر دو در یک شب در عنایت

یین، خانۀ عمومهدی و با ساز و نوا برگزار شد. خیلی محلّۀ پا

 عروسی ساده و جالبی بود. اهالی ده همه جمع بودند. 

یار بس نمود.الله مهاجر بود و کشاورزی میذبیح ترعیّ  اسماعیل

ه و اللعین هاینامه کش بود. خداوند به او دو پسر بقوی و زحمت

 در سر ایرانفرمود. نام توران عنایت ه الله و یک دختر بلطف

پزشکی در ده نبود و زمستان سردی بود،  الله چون لطف زایمان

همسرش را به گر چه اسماعیل ریزی شدید شد. دچار خون

عود صبعد از چند روز او ه آورد، ولی متأسّفانه بیمارستان میثاقیّ

تا  ،به سختی بزرگ نمود اسماعیلالله را مادر لطفپرواز نمود. دیگر فتوحش به عالم کرد و روح پر

 کالس و مؤمن است. رشد و نمو نمود و حال مردی الیق، باکه این پسر این

رده ه هم خوقرار نداشت و اعصاب و روانش ب ، صبر وشوکه شده بود اسماعیل که بعد از صعود همسر

خانه رفت رشومردهاو به پشت  ،کردندیاری میآببا مرحوم مسیّب یزدانی و عبّاس قربانی شبی که  بود.

، برو اسماعیل دست نزن به آب :گویدبه او می ،جا نشستهآن آید که ایرانتا آب را ببندد. به چشم او می

نبسته  آب را عیلاسماآید و آب هنوز میکه بینند ب و پسرش میکند. وقتی مسیّاو فوراً غش می کنار.

مرتضی آقاد میرزا سیّ ۀفوری به خان هوش است.غش کرده و بیکه بینند میو روند است، می

 اسماعیل اسماعیلی   
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 برند و با عطر و گالب و هزار مصیبت بهمی روند و او را به خانهکه قوی بود، می (اشخواهرزاده)

 د. نمواین حالت تا آخر عمر او را ناراحت می کرد.و دوباره غش میا ، امّادآورنوش میه

سر مادر نباشند. او با افها هم بیهتصمیم گرفت ازدواج نماید که بچّ می شد.در ده زندگی برایش جهنّ 

تی تصمیم گرفت به طهران بیاید. به طهران آمد و بعد از مدّ ازدواج نمود و (ایران ۀخواهرزاد) یزدانی

ام د. در این دوران در ایّو بازنشست شسال خدمت کرد  34 به کار گردید.بهداری مشغول  ۀدر ادار

و  ساختالله مهاجر، آنتن تلویزیون میخدمت هدایت کاریبی

  کرد.نصب می

های پروانه و افسانه و دو پسر به خداوند به او دو دختر به نام

اند و نام های پرویز و کیانوش عطا نمود. هفت اوالد او مؤمن

 خدماتی شایسته مشغولند. ه و هر یک ب همه ازدواج نموده

و وقتی به گلستان جاوید  خیلی زندگی برای او سخت بود

ریخت و از غم او اشک می ، سر خاک ایرانرفتطهران می

همیشه چشمانش نیز  هنمود. مادرش قدسیّگریه و ناله می

 سوخت. می نبار بود و به داغ ایرااشک

ود و ب اآن همیشه در خدمت احبّ  ۀکه دو طبق ابان طوس طهران سه طبقه ساختای در خیاسماعیل خانه

ای و هر نقطه همه در هر محلّ وردند.آرا امری بار اوالد ۀهم و افسر اوگرفت. خیلی ناچیزی می ۀایکر

 ،اللهشیر را و عینمادر و بینوزاد بی ،اللهلطف ،خداوند رحیم و رحمان هورند.معروف و مش ،هستندکه 

ت تمام کارآمد باشند. با وحدکش و نمونه و شکسته را توفیقی نصیبشان کرد که جوانان زحمتدل ۀبچّ

 ند. اقکنند و همیشه موفّهم کار کرده و می با

ا نمودند تها به او رسیدگی میههمسرش و بچّ اسماعیل فشار آورد.مریضی و ضعف بر  131۵از سال 

و  دملکوتی او به عالم باال پرواز کرجان به جان آفرین تسلیم نمود و روح  131۱که در تاریخ بهمن این

 یزدانی افسر    
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که  هاییبین یها و همسایگان طبق آها و فامیلر گلستان جاوید طهران با حضور جمعی زیاد از جاسبید

 یادبودی هم برای ارتقاء روحش منعقد گردید.  ۀجلس ه خاک سپرده شد.او بود، ب ۀآرزوی دیرین

رد نه با خود زمینی ب )برادر اسماعیل(ها سخت است. نورالله دهجاست که امتحان الهی برای بازماناین

م و هر کدام سردرگ ،فقط به خسران الهی دچار گردید و اوالدش هم بالتکلیف تی از دنیا برد،و نه لذّ 

جایگاه همه را این پدر که ضعف ایمانی داشت و فقط به  ه دور هستند.از زندگی و اجتماع منزوی و ب

ز با خیال راحت از مبارک بود و سرافرااسماعیل عاشق جمال ی د. ولکرد، خراب نموات فکر میمادیّ 

ت اوالدش از نعم ها باقی است.این عالم رفت. یادش، خدماتش، زحماتش و استقامتش همیشه در قلب

 ه حالش. روحش شاد و یادش گرامی.ب اند. پس خوشاای درخشانرخوردار و هر یک ستارهروحانی ب

 الدشر نمود و به اوبانی از او مواظبت کرد، تشکّیزدانی که در نهایت مهر ، افسرباید از خانم محترمش

 :که به او خدمت کردند، گفت

 ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ         دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

ش ۀ آستانم باشیم که شرمندومقاچنان  ،خداوند همه را حفظ کند و به امتحان نیاندازد و اگر انداخت

 یم.نشو
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 1عبدالکریم صادقی

 

در کروگان جاسب چشم به این جهان گشود. او تنها پسر و  134۵عبدالکریم صادقی در اسفندماه سال 

علی صادقی بود. سه ساله بود که پدر را از دست داد و تحت تکفّل عموی خانم و سلطانفرزند سلطان

خود رشد و نموّ یافت. دوران کودکی و جوانی را در جاسب 

با جمیله یوسفی )اهل نراق، سالگی  24 و در حدود گذراند

 کرد. مادر آقای صادقی،از ازدواج  حسین درویش(فرزند غالم

جا به طهران رفت، در آنعمّۀ خانمش بود. بعد از ازدواج 

 اقامت کرد و مشغول تجارت شد.

های پرویز، پروین، فرزند به نام ۵ ثمرۀ ازدواج او و جمیله

( 1182)میالدی  13۵1پروانه، کامبیز و ترانه بود. پرویز در سال 

های فرامرز وجدانی و پرویز فروغی در فیلیپین به مقام شهادت جوان دیگر بهایی به نامبه همراه دو 

وار حکم و استود، امّا پدر و مادرش چون کوه مفرسا برسید. اگر چه شهادت پرویز بس ناگوار و طاقت

تّی ح مد.ای خدشه وارد نیابه آستان حضرت بهاءالله شکرگزار بودند و در روح ایمان و ایقان آنان ذره

داری داده و اگر کسی خود را تعطیل نموده بود، دیگران را دل خانۀتدر هنگام سوگواری که او تجار

 ساختند. کرد، آن پدر و مادر با لبخند، سرور خود را نثار دیگران میتسلیت خود را ابراز می

ات ملّی و محلّی ها عضو محفل روحانی بود. او در طهران در لجنجناب صادقی در آریاشهر مدّت

ر ای داشت دعضویّت داشت و طیّ ایّام حیات به انجام خدمات متعدّد موفّق گردید. او مغازۀ سه طبقه

ورد گونه کوششی در مجا چند کارمند جاسبی و وادقانی فعالیّت داشتند. او از هیچچراغ برق که در آن

                                                           
نوشتۀ مصطفی یزدانی، پروانۀ صادقی )دختر عبدالکریم( و آنچه در سایت سیارون ترکیب از  . شرح حال مزبور1

 آمده، فراهم گشته است.

 عبدالکریم صادقی   
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 نمود. کارمنداندل خواستۀ آنها را برآورده میکردند، با جان و کرد. هرچه از او تقاضا میآنها دریغ نمی

کار، جناب صادقی  او از وضع خیلی خوبی برخوردار شدند و همیشه ذکر خیر او در میان است. در محلّ 

کسب   . این مرد شریفنمودندمیاو مشورت با چنان مدیر و مدبّر و کارآزموده بود که اکثر اهالی محلّ 

صادقی یک دینار  گفت: جنابناب ابرار میبه نام ج که شریکشکار و امین بود به حدّی درست

 صحیح همه چیز است. بعد از شهادت ۀاو قادر به محاسب ،اگر دنیا به نام او باشد حسابش مشکل ندارد،

ی و معنوی از نظر مادّ ،های امری و تعلیم و تربیتمندش همیشه در کارهای خیر و کالسپسر ارج

 گام بود.پیش

زد، ولی به جایش هر مطلبی را کوتاه و پرمغز و مفید بیان مردی بود که حرف کم می آقای صادقی

ها در کوه و در حال نوردی و ورزش بود. با دوستان و شوهرخواهرش همیشه جمعهنمود. عاشق کوهمی

شود. خانۀ او در هر گفت: عقل سالم در بدن سالم است و ورزش باعث شادابی میورزش بود. می

 رویی ازکه بود، مرکز جلسات بود. خانم محترم او و دخترهای مهربانش با آغوش باز و خوشمحلّی 

 دادند. همه پذیرایی انجام می

گفت: نوع و دوستان و احباب و جامعه دریغ نداشت. همیشه میآقای صادقی از هیچ کمکی به هم

نباید باخبر شود تا چه دهی، برای رضای خدا است و دست چپ از دست راست کاری که انجام می

ارش کباهوش و پشت بین، بادرایت،رسد به اشخاص. اصالً اهل تظاهر و خودبینی نبود. مردی عالم

 بسیار عالی بود. 

برای جوانان  ،ها در طهران، همه راتهای جوانی و نوجوانی در جاسب و مشکالت و موفقیّاو داستان

گردید. همیشه هدفش بود که دوالب یا او خسته نمی کس از سخنان شیوا و شیرینداد. هیچشرح می

ه از آن استفاد ااحبّ ،سالی شدجاسب او پر از گندم باشد که خدای نکرده اگر خشک ۀانبارهای خان

الی مولی با زمانی که  ،بود این عزیز رو کرده و ثروت کالن در اختیارشکه خداوند به کنند. با این
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 ،مدر راه خدمت به خلق و امر خرج کردیاگر را  ثروتکه نداشت فرقی نکرده بود. همیشه معتقد بود 

 نه امانت داریم. گر ارزش دارد و

در ایّام انقالب، او جزو گروهی بود که در محلّ تجارت به سراغش آمده، او را بازداشت نموده، به او 

ای که تعبیر به رشوه گردید، آزاد شد. ماه با وثیقه 2د از بند زده، به بازداشتگاه موقّتی برده و بعدست

بعد از چند ماه برای بار دوّم او را دستگیر نمودند و این بار به زندان قصر منتقل کردند. مدّت این زندان 

ماه بود. او خاطرات تلخ و شیرین ایّام زندان خود را به قلم درآورده بود، ولی متأسّفانه هنگامی  1۱حدود 

ه او و بقیّۀ اعضای سلّول برای هواخوری به بیرون فرستاده شده بودند، سربازان تمام اوراق را به دست ک

 آوردند و پاره کرده بودند.

ریختند و بعد از توهین و ناسزا  پاسداران به منزلش گذشت،هنگامی که فقط چند ماه از زندان او می

ند دو مادربزرگ و پدربزرگ پدری نیز همراه آنها بودند فته نماپدری بیرون کردند. ناگ ۀاز خان اعضا را

یاجات احت ی نتوانستندحتّ آنها را بیرون کردند که  اعضای خانهبیرون آمدند. به قدری با عجله  که

به این ترتیب خانه را پلمپ کردند. از آن روز  .بردارند قبیل مسواک و لباس و کفششخصی خود را از 

و  ذیراییپ ت و احترام،نها در نهایت محبّآاز و  یکی از بستگاه سکنی گزیدندر منزل ت کوتاهی دبه مدّ

اسامی  ی وتبرّ کهدر زندان رساندند به امید این آقای صادقیاین خبر را به پاسداران کردند. مواظبت 

ه ب با وجود شوک ظاهری که منجرّ ، چه که اوند که فکری عبث و بیهوده بودک اعضای محفل را افشا

دقی آقای صا .العاتی ممانعت ورزیدهرگونه اطّ  ، بسیار قاطعانه از افشایگردید اشالل سالمتیاخت

کسب و کار، منزل و آنچه را در بانک بود،  باالخره بعد از وصول وثیقه آزاد شد. اگر چه تجارت، محلّ 

منزلی را کرایه  همگی را غصب کردند و حتّی او را ممنوع المعامله نموند، او بعد از آزادی از زندان

 جا نقل مکان نمود.کرده و به آن

غم و اندوه آقای صادقی بیشتر شد. در اثر سکتۀ قلبی صعود نمود.  14/11/1381خانم صادقی در تاریخ 

 آنها را ه،خصوصاً که او مادر شهید بود و هممندی برای همسر برگزار کرد و ممراسم و جلسات شکوه
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مراسم او شرکت کردند و به دعا و مناجات پرداختند. بعد از صعود شناختند، تعداد بسیاری در می

 ای داشت و هیچای اجاره نمود و زندگی ساده( خانههمسر، آقای صادقی با دختر نازنینش )پروانه

آخر عمر مصدر خدمات امری و رفع مشکالت بود. امالک جاسب را هم که  ۀتا لحظ ناراحت نبود.

گفت: نمود و میمی و احقاق حقّ های اراک و طهران مراجعهار به دادگاهاو چندین ب ،مصادره کردند

کرد می او سوار ،مان همه. چندین مرتبه عزیزان جاسبی را که ماشین نداشتندما همه یکی هستیم و یکی

 کرد. برد و عشق میات میو تا اراک و محلّ

فت گذرنامه شد و برای مالقات سال تالش، موفّق به دریا ۵پس از   1383جناب صادقی در سال 

در  14/4/1381ماه به ایران بازگشت و باالخره در  11فرزندان خود به اروپا و آمریکا رفت. او پس از 

سالگی به ملکوت ابهی صعود نمود. جسم عنصری او نیز مانند همسرش در گلستان  84طهران در سنّ 

و همسرش و اوالدش مراسم  هرپرور اوآباد( به خاک سپرده شد. خواهر مجاوید طهران )خاتون

 پرور همه صعود نمود. : پدر مهرگفتندهمه می .ای برگزار کردندآبرومندانه

. ی و معنوی را دیده استتاریخ کمتر امثال این عزیزان از نظر استقامت در ایمان و هرگونه گذشت مادّ

توان دهند. هرگز نمیای انجام میشایستهاوالد خوب او همیشه به یاد پدر و مادر در ایران خدمات 

 . ها به هم ارتباط دارنداند و نیستند، قلبگفت این عزیزان رفته

مغازۀ او را که مصادره کردند، فروختند، هر کس در آن مغازه کار کرد، ضرر نمود و با مشکالت روبرو 

 ید؟ مردم فهمیده و فهیم و باانصافآپرسیدند که چرا کار ما جور درنمیگردید. علّت را از همسایگان می

گفتند: این مغازه مال مردی صادق، سالم، شناختند، میهای محل بودند و این بزرگوار را میکه کاسب

بود، او را از همه چیز ساقط نمودند. خریداران  بهاییاش که صالح، خداپرست بود و به خاطر عقیده

از اشخاصی که این مغازه را خرید، همسایگان به او تذکّر فروختند. یکی مرتّب مغازه را به دیگران می

 به درستی و صداقتجا ایندادند که جریان این مغازه چنین است و صاحب او یک عمر زحمت کشید و 

ای جستجو کرد که اوالد آقای صادقی را پیدا و امانت مشهور است. این خریدار به ظاهر منصف از عدّه
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ر نماید که مبلغی پول به آنها بدهد و رضایت کامل بگیرد. باالخره با اوالد او کند و با آنها تماس برقرا

ادره مغازۀ پدر ما مصتنها کنیم، ها در جوابش گفتند: ما هرگز چنین کاری نمیتماس حاصل کرد. بچّه

ه ک کنیمنشده است، هر کاری با همه شد، ما هم همان کار را خواهیم کرد. به خریدار گفتند: ما دعا می

موفّق باشی، ولی بدان اگر شما جای پدر ما و ما بودی، چه حالی داشتی؟ خریدار به اهالی گفته بود: 

ای نوشد، ثواب آن برسردکنی جلو مغازه بگذاریم به نام آقای صادقی که هر کس آب خنک میپس آب

  او، پسر و خانمش باشد!

 

  



643 
 

 الله مهاجر و رخشنده ابونورهدابت

 

شمسی به دنیا آمد.  134۱نساء بود. او در تاریخ ، دوّمین اوالد ضیاءالله و فاطمهالله مهاجرهدایت

الله پسرم از بچگی از هوش و ذکاوت بسیار : هدایتگفتهمیشه می ،مرد تاریخ جاسببزرگ ،ضیاءالله

او شش کالس در ی برخوردار بود. باالی

خواند و همراه والدین درس جاسب درس 

 . آموختایمان و استقامت 

به همراه پدرش در مزرعه یا کوه  کودکی در

تی مشغول و یاور و دشت کروگان به رعیّ 

 همیشگی پدر و در نوجوانی سالم، قوی،

 . رو و عاشق فامیل بودخوش

ش پسرعموهای ۀسالگی به وسیل 13 – 12در 

و در  رفتبه طهران  (نورالله)امرالله و 

ادیو زمان تازه ر د. آنشکار مشغول به لوازم صوتی فروش  ۀمغازدر خیابان شاه سابق )جمهوری فعلی( 

 و آنتن تلویزیون و رادیو درستمند گشت. ابسیار به این کار عالقه وو ا و تلویزیون از خارج آمده بود

خود  هایلین آنتن ساز طهران گردید. اسم آنتند و اوّشتر ه روز کارش عالیب فروخت. روزکرد و میمی

ای در خیابان آزادی و خانه خریدزمینی  ،کار زیادی که داشتگذاشت. با پشت «آنتن مهاجر»را 

 وو باعث خوشحالی  خریدداخل پاساژ گیو  ،ای در خیابان جمهوریاتومبیلی و مغازه چنینساخت. هم

  د.یدگرسرور پدر و مادر بزرگوار خود 

نمود و صاحب چند ازدواج  (ی خود، دختر دایالله فروغیرحمت )دختردر جوانی با پروین فروغی 

غیرت ل و بااد. این دختر بسیار فعّبه نام پروانه بسیار دلیر و مؤمن ش ولی فقط یکی از اوالد ،داوالد ش

 و رخشنده ابونور الله مهاجرهدایت      
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یل انقالب به کانادا رفت پس ازدواج نمود، اواسآن زمان در ایران مصدر خدمات بود، و در و باکالس 

الیت و در آن سامان هم به فعّ های مایکل، مونیکا و مارتین گردید. پروانهو دارای سه اوالد به نام

 باشد. خدمات خود مشغول شد و یکی از یادگارهای خوب نسل ضیاءالله مهاجر می

 ۀبا رخشند 13۵۵ او در .جدا شودخود ی الله از دختر دایهدایتتقدیر و سرنوشت چنین رقم خورد که 

های این ازدواج دو اوالد الیق خادم و صدیق و پاک به نام ۀثمر ای معروف ازدواج نمود.ابونور از احبّ

های رژین و نوه به نامدو الله هدایتهای درخشانی هستند. که در طهران ستاره استراشین و رامتین 

 و مشغول تحصیل هستند. آرتین دارد که نوجوان

ک و ثروت زیادی بود. در شهر )شاهی سابق( دارای امالدر قائم (ابراهیم ابونوردمحمّ) رخشندهپدر 

رای رفاهی ب ۀنوع وسیلمنزل خود سالنی بزرگ ساخته و همه

مرکز جلسات و خدمات امری اش خانها و جلسات در آن مهیّ

 اش مرکزپنجاه سال عضو محفل روحانی آن سامان و خانه و

ای الهی بود. ناطقین و ایادیان امر خدمات و مأمن احبّ

که دختری  نمودند. رخشندهاسکان میهمیشه در این خانه 

کرده و مؤمن و موقن و همیشه مصدر مانند والدین تحصیل

 به ،با حسن اخالق هر آنچه آموخته بود خدمات امری بود،

 داد. دیگران یاد می

مدّتی مستأجر بود و بعد  ،که ازدواج نمود زمانیالله هدایت

و سه طبقه بود،  ای که خود ساخت، در خانهاز چند سال

 ۀقنشست و طبزندگی نمود. یک طبقه را همسر قبلی او می

 بود.  یدیگر را خودش و رخشنده ساکن بودند. بسیار مرد باصفا و باگذشت و بردبار

همراه فرزندان  الله و رخشندهایتهد
 راشین و رامتین

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/215545316_orig.jpg
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گاهاسماعیل اسماعیلی سازی کرد.زیرزمین خانه را کارگاه آنتن ا او زاده ب، عبدالله فروغی و آقای آ

نمودند. بعضی ها آنتن را نصب میکردند و هم باالی بامتن درست میکردند. هم آنهمکاری می

ند. خالصه کردهم با او کار می ( و دیگرانپسر علی مرتضی)علی ددرضا محمّ ها مانند محمّمسلمان

 ها معروف و مشهور بود. ی داشت و در طهران و شهرستانکارگاه آقای مهاجر رونق خاصّ 

 21 ،او در خیابان آزادی را که کارگاه آنتن سازی بود، دولت تعطیل کرد.اوایل انقالب زیرزمین خانه 

مام نقاط و به تکرد کارگاه بزرگی را خرید و مشغول شد و به سبک جدیدتر آنتن تولید می ،متری جی

قویم هر سال تاو ها بود. فرستاد. خیلی کاسب معروف و منصفی بود و آنتن مهاجر از بهترینایران می

 داد و هنوز این راه ادامه دارد. و مشتریان خود می ااحبّ ۀکرد و به همچاپ میهم 

د داشت یک طبقه خانه را به راشین و رامتین داده بود و قص ۀدر زمان حیات خود دو طبقالله هدایت

ان برای ای در اکباتهای باوفایش خانههبعد از فوتش، بچّ هم به پروانه بدهد که عمر او به پایان رسید.

س هم بسیار مأنو در آن ساکن است. این سه خواهر و برادر با (مادر پروانه) ان خریدند که پروینخواهرش

چون واقعاً به حسن اخالق مشهور و  ،کندروغی هم به این جوانان افتخار میف و مهربان هستند. پروین

 معروفند.

در ضوضای جاسب پدر و مادر خود را به طهران آورد و آنها در رفاه کامل در منزل فرزندان  اللهتهدای

لیم ، جان به جان آفرین تساللهعین ،ان منزل پسرشکه ضیاءالله در کروگکردند تا اینخود زندگی می

کوتی او در بهشت برین مأوی آن دریای شوق و صفا را در آن سامان به خاک سپردند و روح مل نمود.

 در طهران به ملکوت ابهی صعود نمود.  13۱۱بهمن  ۱در تاریخ  ،نساء، فاطمهخانمش گرفت.

شسته نجمعی در زیر کرسی  رضا فروغی در مهرآباد،ه و علیدر منزل طاهر نساءروز قبل از فوت فاطمه 2

نساء مهاو به فاط ب بود.سلمانی متعصّ ی طاهره فروغی و مبودیم. داخل اطاق آذرخانمی بود که دختر دای

بیا آخر عمری که شما را از جاسب به خاطر دینتان بیرون کردند، اشهدت را بگو و مسلمان  ،هعمّ گفت:

ای که داشت روی دستش زد و شاهد و گواه است با لهجه شو، از این راه برگرد و به بهشت برو. حقّ
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 و ن بیایم، ولی اآلخاموش نکردمشن است، که در قلبم رورا  بودم و چراغی  بهایییک عمر  :گفت

ر لیاقت اگ ،نه، اگر قرار باشد به بهشت بروم ،حاشا کنم که به بهشت بروم؟ ،چیزی را که یقین دارم

 :گفت سرطان دچار شد و از این عالم رفت،جوان بود و بعد به که  ، خواهم رفت. آذرداشته باشم

، به یاد تنداش که سوادینساء خیلی آزرده خاطر شد و با این، شاید حرفم نسنجیده بود. فاطمهببخشید

داد که کرد و حرف را ادامه انی به دست نیاوردند، پس ول نو شوهرش این دین را مجّ آورد پدر و مادر

د راحت بگذاری ا که آزارمان به کسی نرسیده است،م ما چه بسیار شهید دادیم، چه بسیار صدمه خوردیم،

ه و عروسش و نصرالله که منزل اللله آن شب را برای هدایتت ساعت بعد، مسأبمیریم. چهل و هش

الله دایتهو فوت نموده است.  نساء سکتهکردیم که زنگ زدند و گفتند: فاطمهبرادرش بود، تعریف می

 آزار بودند. گفت: خیلی بیدر بارۀ پدر و مادر خود می

و  نه به پول و ثروت ، نه به سواد است،داری و خداپرستیدینکه اوضاع عاشق صادق را  م کنیدتجسّ

 . خوشااشدب مانند آئینه صاف و شفافکه کینه خواهد و دلی بیبلکه قلبی پاک می نه به هیکل و قیافه،

 حال این عزیزان از دست رفته که خون آنها در رگ بازماندگان جاری و ساری است.ه ب

 138۱مرداد  1که در ود تا اینب مداوا نمقلبی کرد و مرتّ ۀسکت 1384او در سال  .الله بودصحبت هدایت

جسم عنصری او در گلستان جاوید خاتون آباد به خاک سپرده صعود کرد. شمسی بار دیگر سکته نمود و 

یار چه بسو برگزار شد شد و روح او در اعلی درجات پیش موالی خود رفت. چه بسیار جلسات عالی 

دهند. اه او را از نظر ایمانی و از نظر کار ادامه میاوالدش ر اند.م او بازماندگان انجام دادهخدماتی به نا

که بعد از مرگ،  حال کسانیه ب ست. خوشاها هر ساله هو در خانههای اهنوز آنتن مهاجر و تقویم

ب ند. درق نمایند و رضای الهی را کسب کنخدمت به وطن و خل ی صالح و سالم داشته باشند،اوالد

ت و وفا و صفا نوازی به روی همه باز است و بوی محبّ ی و مهمانیروی هنوز هم با گشادهمهاجر ۀخان

 رسد.به مشام می
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 یوفایکس که مورد ستم و بی کجا و هر از هر مردی مظلوم و نجیب و ساکت بود. الله مهاجرهدایت

خدا  ،اننددبیش از این نمی :گفتای نبود. میهرگز انتقام جو و کینه بخشید.گرفت، او را میقرار می

کرد و راضی به رضای خدا بود. افرادی که جنس از او ظالمان را بیدار کند. هرگز ناشکری نمی

اید ش :گفتکرد. میدادند، برای آنها هرگز شکایت و داد و بیداد نمیخریدند و بدهی خود را نمیمی

 خواهند داد.  ،داشته باشندکه ندارند و هر زمان 

و  م. آقای مهاجر خاطرات احمدآبادیاحت رفتن را از آنها به ارث ببرالله ما هم این نعمت ر شاء ان

اوالدش هم به مرحوم پدرشان و مادرشان  جاسب را هرگز فراموش نکرد و جاسبی بودن افتخار او بود.

ی فای جاسب در هر کجای عالم هستند، خود را که معرّ کنند. احبّکه در قید حیات است، افتخار می

 سس ایران برای اهل عالم مقدّ طور که کشور مقدّکنند. همینجاسبی را هم بیان می ،یلآخر فام ،کنندمی

 س است. روح مهاجر و والدین او شاد.است، جاسب هم در قلب ایران مقدّ
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 ان جاسببهایینامۀ شجره

 

م و چهارم ثبت گردیده و های سوّسال پیش تا نوادگان نسل 244ها، نیاکان از بیش از نامهدر این شجره

 که مملوّ از تحمّل بالیا و بهاییان تاریخ زندگی هر فرد بهاییمابقی در آن قید نشده است. برای ما 

میهنانشان بوده، حائز اهمیّت و تقدیر فراوان است. از این رو سعی شده تا مصیبات وارده از سوی هم

 ر این تحقیق قرار داده شود.ان جاسب دبهاییتمام  نامه و نامشجرهحتّی المقدور 

در صورتی که فرزندان یک فرد در لیستی در زیر نام پدر یا مادر نوشته نشده باشد، قطعاً آن را در 

توان یافت. به همین دلیل ممکن است بعضی اسامی و در زیر اسامی یکی از والدین می دیگر نامۀشجره

 دوبار قید نشده باشد. 
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